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نفى قائد عمليات االنبار للحشد 
ــا  م ــح،  مصل ــم  قاس ــعبي  الش
ــائل االعالم عن  تناقلته بعض وس
ــة جوية على احلدود العراقية  ضرب
ــح ، إنه «ال  ــورية.وقال مصل - الس
ــائل  ــا تناقلته بعض وس صحة مل
االعالم عن وجود ضربة جوية على 
السورية».واضاف  العراقية  احلدود 
ــتقرار  باس ــع  يتمت ــع  «القاط أن 
ــترك بني القوات  امني وتعاون مش
ــائل  ــكة لالرض»، داعيا وس املاس
ــة في  ــي الدق ــى «توخ ــالم ال االع
نقل املعلومة االخبارية».في وقت 
ــس االربعاء،  ــدر أمني، ام أفاد مص
ــى محافظة  ــد رفيع ال بوصول وف

ــالع على احتياجات  النجف لالط
املصدر  األملاني.وقال  ــفى  املستش
ــي نائب رئيس  ــن الكعب ، ان حس
ــزي أمني عام  ــان وحميد الغ البرمل
ــر يار  ــوزراء وعبد االمي ــس ال مجل
ــوا  ــش وصل ــس اركان اجلي اهللا رئي
ــرف. األش ــف  النج ــة  مدين ــى  إل
واضاف املصدر ان الوفد توجه الى 
املستشفى األملاني للكشف على 
احملافظة  ــتعداد  واس ــه  احتياجات
ــذ احد  ــو متأخر من ــه وه الفتتاح
ــد ذاته  ــنة. على الصعي ــر س عش
اعلنت رئيس كتلة االحتاد الوطني 
ــن  ع ــي،  طالبان اال  ــتاني  الكردس
ــح ملنصب وزير  وصول اسم املرش
ــة. وقالت طالباني  الصحة والبيئ
لوكالة االنباء الرسمية، إن  مجلس 

ــس الوزراء  ــع ان يأتي رئي النواب م
ــى البرملان  ــح وزير الصحة ال مبرش
ــيرته الذاتية وبرنامجه  لتقدمي س
ــارت، الى ان  املرشح  الوزاري . واش
ــيرته  ــيني وصلت س صفاء احلس
ــس النواب. على  الذاتية الى مجل
صعيد اخر كشف مستشار رئيس 
ــداوي، امس  ــني الهن ــوزراء حس ال
ــس األمن  ــاء، عن خطة جملل األربع
ــني الدوليني  ــأن املراقب الدولي بش
ــار إلى أن  ــا أش ــات، فيم لالنتخاب
ــى أربعة  ــراع حتتوي عل ورقة االقت
ــية.وقال الهنداوي،  عناصر اساس
إن  ــمي،  الرس ــالم  اإلع ــب  بحس
ــال  ــس األممي اتخذ قراراً بإرس اجملل
مراقبني دوليني لالنتخابات، مبيناً 
ــات القرار  ــدرس حيثي أن اجمللس ي

ــار  بانتظ ــع  تطبيقه.وتاب ــة  وآلي
اخلطة اخلاصة بقرار مجلس األمن 
لتحديد موعد وصول الفريق األممي 
ــة االنتخابات وتوفير  اخلاص مبراقب
ــتي لهم،  الدعم األمني واللوجس
ــتكون  ــى أن املراقبة س ــيراً ال مش
منسجمة مع اآلليات البايومترية 
ــتكون  ــدد الوافد س ــاة الع ومراع
بالدراسة والتنسيق مع مفوضية 
ــي التطورات ايضا  االنتخابات. وف
ــس  مجل ــم  باس ــدث  املتح ــال  ق
الوزراء حسن ناظم، ان سوء اإلدارة 
والفساد أسباب تؤدي حلدوث مثل 
ــي ذي قار. ــي وقعت ف ــة الت الكارث
ــم في مؤمتر صحفي ، ان  وذكر ناظ
سوء اإلدارة والفساد أسباب تؤدي 
ــار الى ان  ــدوث مثل كارثة . واش حل

جلنة التحقيق بحريق مستشفى 
ــبوعا العالن  نحت اس الناصرية مُ
ــع، ان وفدا حكوميا  النتائج. . وتاب
ــي  ــى بأهال التق ــتوى  ــع املس رفي
الناصرية ملعرفة تأثيرات الفاجعة 
ــم، الى ان  ــا. ولفت ناظ وتداعياته
مجلس الوزراء صوت على شمول 
ــهداء حريق مستشفى ذي قار  ش
بقانون احلقوق التقاعدية ملنتسبي 
ــرف، ان الكثير من  ــة. واعت الصح
ــفيات بُنيت على عجالة  املستش
ــا دون  ــة كورون ــام جائح ــالل اي خ
حتقيق شروط السالمة. وفي تطور 
ــفير البريطاني في  الفت قال الس
ــي ان العراق  ــتيفن هيك بغداد س
مقبل على كارثة وشيكة وانهيار 

امني قبل اجراء االنتخابات.

كتب اِّـحرر السياسي
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كتب رئيس التحرير

ــل احلرائق  ــاً ان مسلس ــدو واضح يب
ــن املنهوب  ــتعرة في هذا الوط املس
ــده املنهك ذئاب  ــذي تنهش جس وال
ــيتواصل  س ــة  مفترس ــية  سياس
ــدر  ق ان  ــدو  ويب ــاحق.  س ــاح  بنج
ــوص  ــه اخلص ــى وج ــني وعل العراقي
ــيقضون نحبهم  الفقراء واحلفاة س
ليس جوعاً بل حرقاً حد التفحم في 
ــواء اراد لها بعض ساسة  حفالت ش
ــلطة  الس املتكالبون على  الصدفة 
ــن الزمن  ــرة م ــول فت ــتمر ألط ان تس
ــفى  ــد فاجعة مستش ــر فبع األغب
ــذي وقع في  ــن اخلطيب ببغداد وال اب
ــن العام احلالي  ــان املاضي م ٢٤ نيس
ــاً  ــه (٨٢) مريض ــذي وراح ضحيت وال
ــم كوادر طبية  و(١١٠) مصابني بينه
ــني  ــفى احلس ــق مستش ــي حري يأت
ــي محافظة ذي قار يوم  التعليمي ف

(٢٠٢١/٧/١٢) ليضيف  املاضي  األثنني 
ــجل الكوارث  ــدة الى س كارثة جدي
ــراء من ابناء  ــي يدفع ثمنها الفق الت
ــق هائل  ــفر حري ــعب حيث اس الش
ــهاد واصابة اكثر من  فيه الى استش
(١٤٠) شخصاً وما فاقم من اخلسائر 
ــفى مبني  ــرية هو ان املستش البش
ــاندويج بنل» والفلني  من مادة « الس
ــا ان نقول  ــتعال وبودن ــديدة االش ش
ــة البالد : أال يخجلكم وانتم  لساس
ــاء مدن  ــرس األذن» ابن ــمعون « ت تس
الضيم في الوسط واجلنوب العراقي 
ــق  ــوب وهي تهتف بصوت يش املنك
ــا علي  ــر ي ــماء « اهللا اكب ــان الس عن
ــا»  .. أال يخجلكم  ون ــزاب حركَ األح
ــاهدون اجساد  ــة وانتم تش يا ساس
ــفيات  ــراء تتفحم ألن املستش الفق
ــت  ــا نهب ــني بينم ــن الفل ــة م مبني
ــى  ال ــت  وراح ــدوالرات  ال ــارات  ملي
ــدين املالعني ..ونقولها  جيوب الفاس

ــكل اصحاب القرار : هذه  بصراحة ل
ــان كارتونية  ــكيل جل املرة ال نريد تش
ــويفية هي اشبه  أو اطالق وعود تس
ــا ان  ــر م ــون تنفج ــات الصاب بفقاع
ــاً ال  ــد جلان نري .. ال  ــواء  اله ــس  تالم
ــف الفاعل أو املسبب وال نريد  تكش
ــادة باحلفظ والصون  ــاً تنتهي ع جلان
ــيان ألن هناك من ال  ــي ادراج النس ف
يريد للشمس ان تشرق على احلرامية 
ــم وفضحهم امام  ــد تعريته وال يري
ــعب .. قولوا لنا ما مصير مئات  الش
ــكلت وقولوا  بل آالف اللجان التي ش
لنا ملاذا صمتم صمت ابي الهول ازاء 
كل ما يجري من فضائح ؟!. وبودنا ان 
نقولها بصريح العبارة ان امام رئيس 
ــى الكاظمي خيارين  الوزراء مصطف
ــتقيل هو  ــث لهما : اما ان يس ال ثال
ــى  ــادر عل ــر ق ــه اذا كان غي وحكومت
ــف املستور  اداء املهمة واما ان يكش
ــع  يض وان  ــجاعة  وش ــرأة  ج ــكل  ب

ــرح وال يتردد حلظة  ــه على اجل اصبع
ــات خطيراً  ــي ب ألن اللعب السياس
ــعب هو الضحية !! ثم نسأل  والش
ــذه التي تصل  ــاءة ه ــة ودن : أي خس
ــر  ــة عب ــقاط احلكوم ــض الس بالبع
ــراج الطاقة  ــتهداف اب ــاليب اس اس
احلرائق بكل  ــعال  واش ــة  الكهربائي
ــاً :  ــأل ايض ــة !! ونس ــفالة ودوني س
ــة ويانواب مدن  اينكم ياقادة وساس
ــط واجلنوب : ملاذا انتم غائبون  الوس
عن مسرح األحداث ؟ هل يسركم ان 
ــفيات مدنكم من « الفلني»  مستش
ــني» ؟ وملاذا هذا  ــكم من « ط ومدارس
الصمت والسكوت واهللا عيب عليكم 
ــم تباكياً واصدار بيانات .. لم  وكفاك
ــفي الغليل وان  يعد ما تقولونه يش
ــون ولى الى  ــن الضحك على الذق زم
ــار : نريد قادة  ــة .. باختص ــر رجع غي
حقيقيني وساسة شجعاناً يعيدون 

ملدن الضيم حقوقها املنهوبة .
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ــاء،  ــس االربع ــي، ام ــن الوطن ــاز األم ــن جه اعل
ــبكة لتزوير املعامالت واملستمسكات  ضبط ش
ــمية للمواطنني في محافظة كربالء,وقال  الرس
ــتندة الى  اجلهاز ، انه بعملية امنية نوعية مس
ــة وردت عبر اخلط  ــتخبارية دقيق ــات اس معلوم

الساخن جلهاز األمن الوطني (١٣١)، متكنت مفارز 
اجلهاز في محافظة كربالء املقدسة من اعتقال 
شبكة مكونةٍ من (٣) اشخاصٍ باجلرم املشهود 
ــكات املواطنني  ــون بتزوير مستمس ــم يقوم وه
ــط بحوزتهم  ــمية، وقد ضب ــم الرس ومعامالته
ــات تقاعد  ــندات وهوي ــن املعامالت والس عدد م

ــا مزورة.واضاف  ــكات اخرى، جميعه ومستمس
ــن اقوالهم اصولياً، بعدما  البيان، انه جرى تدوي
ــم عمليات تزوير واحتيالٍ عدة  اعترفوا بارتكابه
ــة من املواطنني،  ــتحصال مبالغ مالي مقابل اس
ــم الى اجلهات القضائية اخملتصة  وقد مت احالته

التخاذ االجراءات العادلة بحقهم.

علق الرئيس األمريكي السابق، دونالد ترامب، على 
ــأن احلقوق  ــاب الرئيس احلالي، جو بايدن، بش خط
ــرة أخرى إلى أن املنتصر في  ا م االنتخابية، ملمحً
ــكل  ــباق على أعلى منصب جرى حتديده بش الس

ــر صحيح.وجاء في بيان وزعه ترامب قال بايدن  غي
ــخصا صوتوا في االنتخابات الرئاسية  إن ١٥٠ ش
ــرض أنه كان يقصد  ــي عام ٢٠٢٠. احتيال! لنفت ف
ــخص، استنادا إلى حقيقة أن لدي  ١٥٠ مليون ش
ــه ٧٥ مليونا، أو  ــد، اتضح أن لدي ــا بالزائ ٧٥ مليون

ــني مما قالوا أنه حصل عليه. فما  هو أقل بـ ٦ مالي
ــني صوت؟.متطرقا  ــروا ٦ مالي هي احلصيلة؟ خس
ــال بايدن إن  ــوق االنتخابية، ق ــوع احلق ــى موض إل
االنتخابات الرئاسية األمريكية األخيرة خضعت 

لتحليل شامل ولم تثر الشكوك حول نزاهتها.
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بغداد /
ــامل  ــة، امس األربعاء، انها اوصت مبنح دخول ش ــت جلنة التربية النيابي اعلن
ــاء الطلبة فرصة  ــى ضرورة اعط ــارت إل ــوف املنتهية، فيما أش ــة الصف لطلب
ــري ، إن  ــس اللجنة قصي الياس ــة. وقال رئي ــات النهائي ــاركة باالمتحان املش
اللجنة ناقشت موضوع منح دخول شامل لطلبة الصفوف املنتهية (الثالث 
املتوسط والسادس اإلعدادي)، مبيناً أن رأي أغلب أعضاء اللجنة هو منح فرصة 
ــكان منح فرصة  ــري أن اللجنة ترى أنه باالم ــامل.وأضاف الياس الدخول الش
ــاركة باالمتحانات  ــماح جلميع الطالب املش ــادس اإلعدادي والس لطلبة الس
ــة مراعاة لوضع البلد احلالي وعدم االعتماد على اختبار واحد لتقييم  النهائي
ــوز احلالي، أن هناك  ــة، في اخلامس من مت ــت وزارة التربي ــوى الطلبة.وأعلن مس

مناقشات ومداوالت بشأن الدخول الشامل لطلبة الصفوف املنتهية.

كربالء اِّـقدسة /

وكاالت /

ــارق  ــن ط ــم ب ــان هيث ــلطان عم ــث س بع
ــاة إلى برهم  ــة تعزية ومواس املعظم برقي
ــس جمهورية العراق في ضحايا  صالح رئي
ــفى  فاجعة احلريق الذي اندلع في مستش
ــة. الناصري ــة  مبدين ــي  التعليم ــني  احلس
ــه، خالص تعازيه  ــلطان برقيت ن الس وضمّ
ــر الضحايا  ــاته لصالح وأس وصادق مواس
ــا اهللا  ــقيق، داعيً ــي الش ــعب العراق والش
ــع رحمته  تعالى أن يتغمد الضحايا بواس
ــيح جناته ويُلهم ذويهم  ــكنهم فس ويُس
ــني  للمصاب ــا  متمنيً ــلوان،  والس ــر  الصب

الشفاء العاجل.

;Íá¬Á;‡]⁄¡;‡]�÷à
Øâ¢\;Ï¬p] d;–\Ö¬’\

وكاالت /

ÏÁÄÊ¬à;ÏfiÁÅŸ;∫;Ñ]q ›\;ÿÊt;È4Ñ;wËîÊh
أصدرت وزارة الدفاع السعودية ، توضيحاً 
ــاحات  ــار وقع في إحدى الس ــول انفج ح
ــف املتحدث  ــة اخلرج.  وكش ــارج مدين خ
ــاع، العميد  ــم وزارة الدف ــمي باس الرس
ــوع انفجار  ــي املالكي، عن وق الركن ترك
ــاعة الـ٠٥١٠ من صباح  عرضي عند الس

ــو ٢٠٢١،  ــاء، املوافق ١٤ يولي ــس األربع ام
ــة اخلرج،  ــاحات خارج مدين ــدى الس بإح
ــالف مخلفات  وإت ــع  ــة لتجمي واخملصص
ــتخدام. وتابع  الذخائر غير الصاحلة لالس
ال يوجد أي إصابات أو خسائر -وهللا احلمد- 
وجتري متابعة احلادث العرضي من جهات 

االختصاص. 

وكاالت /
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البينة الجديدة /
 كاظم عبد الحسني كاظم

ــيد وكيل الوزارة  ــتقبل الس اس
(املهندس عادل  االنتاج  لشؤون 
كرمي في مقر الوزارة مؤخراً جلنة 
املركزية في احملافظات  املتابعة 
ــل  وكي ــور  وبحض ــة،  اجلنوبي
ــؤون النقل والتوزيع  الوزارة لش
املهندس نزار قحطان التميمي.
استهدفت الزيارة الوقوف على 
آخر تطورات خطة صيف ٢٠٢١ 
واهم اجنازات الوزارة في معاجلة 
ــة  الوطني ــة  املنظوم ــر  وتطوي
وإدامة الشبكة الكهربائية في 
احملافظات اجلنوبية، حيث بيّنت 
ــر إتاحة  ــة توفي ــة اهمي اللجن
كافية من الطاقة للمواطن في 

ــل ارتفاع درجات احلرارة ،وبَني  ظ
كرمي،اهمية تعزيز وضع الشبكة 
الكهربائية كون خدمة املواطن 
ــمى غايات الدولة واهم  هو اس
اجنازاتها .ورحب السيد الوكيل 
ــد توجيه  ــاء اللجنة واك بأعض
ــس الوزراء  ــيد رئيس مجل الس
احملترم لكافة تشكيالت الوزارة 
بتسخير جميع املوارد البشرية 
واملادية لتذليل جميع املعوقات 
التي تعرقل تنفيذ خطة صيف 
ــيق  ــى التنس ــالوة عل ٢٠٢١ ، ع
ــات  ــر احملافظ ــع دوائ ــال م الفع
ــاء  لالرتق ــة  البلدي ــس  واجملال
 . ــي  احلكوم ــاز  االجن ــتوى  مبس
ــات  ــور توجيه ــاف ، تتمح وأض
الوزارة في تنفيذ اخلطة الوزارية 

الى معاجلة  الهادفة  املتكاملة 
ــات واحملطات  ــات املغذي اختناق

ــات  الصيان ــراء  وإج ــة  الثانوي
الدورية على الوحدات االنتاجية 

ــبكات  وش ــل  النق ــوط  وخط
وقائي،  ــراء  ــع كافة كإج التوزي

ــاوزات  التج ــع  رف ــب  جان ــى  ال
املعطوبة  ــوالت  احمل ــتبدال  واس
ــا  بانواعه ــس  املقايي ــب  ونص
ــتمرارية  واس اجلباية  ــل  وتفعي
ــتحصالها بشكل مبسط  اس
املواطن  ــل  ــن كاه ــاً ع تخفيف
ــتجابة الفعالة  ــرمي ، واالس الك
للشكاوى . واختتم حديثه ، ان 
اجراءاتنا في الكشف املوقعي 
ــتمرة  الدوري فنياً وميدانياً مس
وماضني لتقدمي احللول السريعة 
ــي نهاية  ــات الدائمة.ف واملعاجل
ــة  ــاء اللجن ــدم اعض ــارة ق الزي
ــكر وعميق االمتنان  جزيل الش
للسيد الوكيل ومالكات الوزارة 
ــال محدود واملتجدد  لدعمهم ال

خلدمة املواطنني .

البصرة / البينة اجلديدة
ــةً  النقل/متمثل وزارة  ــاركت  ش
ــة  ــركة العام ــام الش ــر ع مبدي
ملوانئ العراق. الدكتور املهندس 
الفرطوسي،  ــن  محيس فرحان 
اقيمت  ــي  الت العلمية  ــدوة  الن
ــز  مرك ــرة  البص ــة  جامع ــي  ف
ــج  واخللي ــرة  البص ــات  دراس
ــة  (الرؤي ــومة  واملوس ــي  العرب

ــتراتيجية ملعاجلة التلوث  األس
ــة  ــرة) برعاي ــي البص ــي ف البيئ
ــة البصرة وحضور  رئيس جامع
ــي ممثل  االعرج ــازم  ــيد ح الس
سماحة السيد مقتدى الصدر 
ــركة: أنه  ــر عام الش ــال مدي وق
ــى توجيهات وزير النقل  بناءً عل
ــبلي بضرورة  الكابنت ناصر الش
ــاء الفاو ،  ــل مبين ــة العم متابع

ــةً  ــةً بحثي ــوم ورق ــتُ الي « قدم
ــاء  ــي ملين ــر البيئ ــوان ( األث بعن
ــة  مناقش ــا  فيه ــت  مت ــاو)  الف
التي  ــلبيات  والس ــات  االيجابي
ــي امليناء»  ــببتها األعمال ف س
ــراق  ــئ الع ــى أن موان ــاً ال ، الفت
ــة  ــا دراس ــى عاتقه ــذت عل اخ
البيئية املصاحبة  كل الظروف 
ــاء امليناء وآثارها  لعمليات إنش

املستقبلية .وأضاف املدير العام 
أن موانئ العراق مهتمة باجلانب 
ــعى  البيئي ملدينة البصرة وتس
الى تقنني أثر العمليات البحرية 
ــة في موانئها .جدير  على البيئ
ــر أن الندوة العلمية التي  بالذك
ــرة كانت  ــا جامعة البص رعته
ــهيد  ــاون مع مكتب الش بالتع

الصدر (قدس) في البصرة  .

بغداد / البينة الجديدة
ــالء  ــور ع الدكت ــارة،  التج ــر  وزي ــه  وج
ــاء، بتقدمي  ــس االول الثالث ــوري، ام اجلب
ــدمي  ــة وتق ــة ومالي ــاعدات غذائي مس
الدعم اللوجستي حملافظة ذي قار.وذكر 
بيان للوزارة، نقله الناطق الرسمي لها، 
ــارة الدكتور عالء اجلبوري  إن «وزير التج
ــه معطيات  ــرأس اجتماعا ناقش في ت
فاجعة الناصرية واحلادثة االليمة التي 
اودت بحياة عدد كبير من ابناء شعبنا 
ــاف، أن «الوزير  ــذه احملافظة».وأض في ه
ــبي  ــدم خالل االجتماع تعازي منتس ق

وزارة التجارة وااللم الكبير الذي يعتري 
ــبب هذا املصاب  نفوس موظفيها بس
ــان، أن «اجلبوري اكد  ــع البي االليم».وتاب
ــرورة تقدمي  ــالل االجتماع، ض ايضا ، خ
كل املساعدات املمكنة البناء احملافظة 
واحلكومة احمللية لتقدمي دعم لضحايا 
ــارة  ــر التج ــح، أن «وزي الفاجعة».وأوض
ــا املهمة التي  ــدد من القضاي ناقش ع
ــركات ودوائر  ــؤوليتها ش ــل مس تتحم
الوزارة تقدمي مساعدات البناء احملافظة 
ــة ازمة وجلنة  ــكيل خلي تتلخص بتش
وزارية برئاسة وكيل الوزارة االداري وعدد 

ــن املدراء العامني لبحث االليات التي  م
ــا وزارة التجارة كدعم  ميكن ان تقدمه
ــاء احملافظة».وقال  ــوي البن ــادي ومعن م
ــالل االجتماع  ــان :»كذلك تقرر خ البي
ــة عاجلة الى  ــاعدات غذائي تقدمي مس
ــن املتوفني واجلرحى  عوائل الضحايا م
ــة، وكذلك  االمني ــبي االجهزة  ومنتس
قرر االجتماع تشكيل جلنة فرعية من 
ــيق مع  ــاء احملافظة مهمتها التنس ابن
ــدمي الدعم املادي  محافظة ذي قار لتق
ــتي وامكانية املساهمة في  واللوجس
ــت للضرر  ــي التي تعرض ــل املبان تأهي

ــد الوزير،  ــة ذي قار».وأك ــي دائرة صح ف
«استنفار كل االمكانات لدوائر شركات 
ــت تصرف محافظ  الوزارة لوضعها حت
ــة االزمة على  ــار كذلك حث خلي ذي ق
التواصل مع احملافظة المكانية ايصال 
ــكل عاجل وتقدمي  ــواد الغذائية بش امل
ــل الضحايا  املادية لعوائ ــاعدات  املس
إلى،  ــار  املقبلة».وأش ــاعات  الس خالل 
ــرورة اتباع  ــارة بض ــه وزير التج «توجي
ــة في كافة  ــالمة املهني ــراءات الس إج
ــا  ضمان ــوزارة،  بال ــل  العم ــل  مفاص

للسالمة».
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البصرة / البينة الجديدة
ــاء لوزارة  ــالمة واالطف  اجرت مالكات الس
ــمالي  ــر الش ــاء ام قص ــي مين ــل/ ف النق
ــاحة ٤٠٠ بهدف  ــة افتراضية في س ممارس
ــرعة الوصول  مواجهة حاالت الطوارئ وس
الى موقع احلادث.وقال املدير العام لشركة 
ــدس فرحان  ــراق الدكتور املهن ــئ الع موان
ــب توجيهات  ــن الفرطوسي حس محيس
ــني الشبلي  وزير النقل الكابنت ناصر حس
ــالمة واالطفاء ممارسة  ــعبة الس اجرت ش
ــاحة ٤٠٠ خلزن  ــة في س ــة ميداني افتراضي
ــمالي وذلك  ــاء ام قصر الش ــات ملين احلاوي
ــاء  واالطف ــالمة  الس ــالكات  م ــاركة  مبش
ــي امليناء وبني  ــة الدولية والصحة ف واملدون
ــة تسهم  املدير العام ان مثل هذه املمارس
بزيادة وعي مالكاتنا امليدانية في مواجهة 
حاالت الطوارئ واحلريق والتمكن من سرعة 
الوصول الى موقع احلادث موضحا ان ثالث 
سيارات اسعاف هجومية واطفاء وسيارة 
ــة يذكر  ــاركت في املمارس لنقل اجلريح ش
ــات مت اختيارها  ــاحة ٤٠٠ خلزن احلاوي ان س
الجراء املمارسة االفتراضية كونها ساحة 
ــة  ــالل ممارس ــرا خ ــكل خط ــرة ال تش كبي
ــراف  ــعال واطفاء احلريق كان ذلك باش اش

معاوني مدير ميناء ام قصر الشمالي.

بغداد / البينة الجديدة
ــاالر عبد  ــر العدل القاضي س برعاية وزي
ــزع  ــروع ن ــق مش ــد اطل ــتار محم الس
ــف من األحداث املتورطني  التطرف العني
ــترايف  ــع عصابات داعش االرهابي (س م
ــل) بحضور الوكيل األقدم لوزارة  جوفيني
ــتاذ زياد التميمي و مدير عام  العدل االس
ــتاذ  كامل  ــداث األس ــالح األح ــرة إص دائ
ــم  وممثل عن مجلس القضاء  امني هاش
ــام  ــادة مدراء اقس األعلى وعددا من الس
ــط واملتابعة  ــؤون الفنية و التخطي الش
ومدرسة تأهيل الصبيان و مدرسة االناث 
ــة كلمة وزير  ــت الورش احملكومات.وتخلل
العدل القاضي ساالر عبد الستار محمد 
ألقاها السيد وكيل الوزارة موضحاً فيها 
ــة مواجهة  ــة وكيفي ــني واالنظم القوان
الصعوبات والتحديات التي تواجه  عمل 
الوزارة. مشيرا  الى اهمية تضافر وتعاون 
جميع اجلهود مبا يحقق اهداف املشروع. 
ــب  ــر مكت ــتعرض مدي ــه اس ــن جهت م
ــدرات واجلرمية  ــي باخمل ــدة املعن األمم املتح
ــر عرض تقدميي  ــيد علي فاروق البري الس
ــذي يهدف  ــروع وال ــن أهمية هذا املش ع
ــرف العنيف مما يؤثر على  ملكافحة التط
االطفال في ظل االحترام الكامل حلقوق 
ــاذ التدابير  ــان وكذلك كيفية اتخ االنس
ــتغاللهم من  ــال واس ــع جتنيد االطف ملن

ــتهل مدير  اجلماعات اإلرهابية. هذا واس
ــتاذ كامل  عام دائرة إصالح األحداث األس
ــة أكد  ــم كلمته خالل الورش امني هاش
ــى تطبيق  ــرة حترص عل ــا أن الدائ خالله
ــق معايير حقوق  ــة والقوانني وف االنظم
ــداث  ــع االح ــل م ــي التعام ــان  ف اإلنس
ــية  ــني وان اخلطوة األولى واالساس املودع
ــي توفير  ــالح تكمن  ق ــق االص في حتقي
املساحة املالئمة للحدث داخل املدرسة 
االصالحية باالضافة للدعم اللوجستي 
ــة الظروف  ــركاء لتهيئ الكافي من الش
املناسبة للباحث االجتماعي واالشخاص 

ــم من تنفيذ  ــاب العالقة لتُمكنه اصح
البرامج  االصالحية، مؤكدا على أهمية 
دور املراقب الداخلي وضرورة اشراكه في 
ــر  دورات  تطويرية كونه على متاس مباش
ــى أن اهمية حتقيق  ــا إل ــع احلدث.  الفت م
ــني من جهة  ــريع القوان ــوازن بني تش الت
ــتغاللها  ــر االعتبار عدم اس واالخذ بنظ
من قبل اجملاميع االرهابية من جهة اخرى 
ــتثنائي  ــراق اس ــع الع ــاً ان وض خصوص
لكونه حاضنا  للفكر االرهابي املتطرف.  
ــه على اهمية دور  ــدداً في الوقت ذات مش
ــريعية  ــلطة تش ــواب كس ــس الن مجل

ــق املعطيات و  ــة القوانني وف ــي صياغ ف
الظروف الراهنة التي مير بها البلد. داعيا 
ــر الوعي  جميع االطراف التعاون في نش
داخل اجملتمع في تقبل االحداث اجلانحني 
ــراحهم وتصحيح مفهوم  بعد اطالق س
ــي تالحقهم  ــة الت ــة االجتماعي الوصم
ــة  ــهيل اندماجهم باجملتمع وممارس لتس
ــدوره تطرق  ــكل طبيعي. ب حياتهم بش
ــتاذ  ــة تأهيل الصبيان األس مدير مدرس
ــف  ــة تصني ايجابي ــى  ــل عل ــي جلي ول
ــة االصالحية  ــل املؤسس ــداث داخ االح
ــاعدة  ــوع ال اجلرمية ملس ــاس الن على اس
ــاب افكار  ــالط واكتس ــدث في االخت احل
جديدة من شأنها تغيير سلوكه بشكل 
ــات  ايجابي مع أخذ االعتبار بوجود دراس
ــهدت  ــذا اجلانب. وش ــق به ــرة تتعل كثي
ــة  أيضا مناقشات وطرح وجهات  الورش
النظر من قبل احلاضرين  ملناقشة سبل 
ــترك للخروج  ــيق املش ــاون والتنس التع
ــتركة ومبا يخدم  ــج وتوصيات مش بنتائ
ــة  ــام الورش ــي خت ــروع وف ــداف املش اه
ــدة املعني  ــب االمم املتح ــر مدير مكت عب
ــكره وامتنانه  ــة عن ش ــدرات واجلرمي باخمل
ــن االراء واملقترحات  جلميع احلاضرين وع
ــاً اجلميع الى  ــة التي طرحت داعي القيم

تكاتف اجلهود خدمة للصالح العام.

بغداد / البينة الجديدة
ترأست وزيرة الهجرة واملهجرين السيدة  إيفان 
ــرا اجتماعاً للجنة اخلاصة  فائق جابرو، مؤخ
ــادة التأهيل  ــة مفصلة حول إع بإعداد دراس
ــكلة  ــني، املش ــي للنازح ــي واجملتمع النفس
ــنة ٢٠٢١،  ــي رقم (٦٠) لس ــر الديوان وفق األم
بحضور نائب املمثل اخلاص لألمني العام لألمم 
ــانية في  ــؤون اإلنس ــقة الش املتحدة ومنس
العراق السيدة  ايرينا فوياشكوفا. وقالت في 
ــتهل اإلجتماع ، إن «أغلب العوائل التي  مس
ــزوح عانت كثيراً  ــكن داخل مخيمات الن تس
ــرة املاضية وهي بحاجة إلى برامج  خالل الفت
ــع اجملتمع»،  ــل اندماجها م ــل قب ــادة تأهي إع
مشددة على ضرورة «تعاون الوزارات واجلهات 

ــل النتائج التي  ــة كافة للخروج بأفض املعني
ــودة إلى مناطقها  ن تلك العوائل من الع متكّ
ــرة ، مبقترح  ــيدة الوزي بت الس األصلية». ورحّ
ــأن  ــؤون االجتماعية، بش ــل والش وزارة العم
ــي مخيمات  ــتحقة ف ــمول العوائل املس ش

ــة االجتماعية واملعني  ــب احلماي النزوح بروات
ــمولها  ش ــة  إمكاني ــن  ع ــالً  فض ــرغ،  املتف
ــاعدتها على بناء منازلها التي  بالقروض ملس
ــيدة  ــن جانبها، أثنت الس ــزال مدمرة. م ما ت
ايرينا فوياشكوفا، على «جهود وزارة الهجرة 
ــواء العوائل  ــة وإي ــن خالل إغاث ــن م واملهجري
ــت  ه ــاع، وجّ ــام االجتم ــي خت ــة»، وف النازح
ــراء محليني  ــراك خب ــيدة جابرو ، بـ «إش الس
ودوليني في اللجنة املشكلة بهذا اخلصوص، 
 (IOM) باإلضافة إلى املنظمة الدولية للهجرة
ــددة  ــف (UNICEF)»، مش و منظمة اليونيس
ــة  ــي الوقت ذاته على «ضرورة تقدمي الدراس ف
ــى توجيهات  ــا، بناء عل ــة خالل ٦٠ يوم كامل

دولة رئيس مجلس الوزراء».

بغداد / البينة الجديدة
ــة ذوي االعاقة واالحتياجات اخلاصة  وجه رئيس هيئة رعاي
ــة احلقوقي احمد  ــؤون االجتماعي ــل والش ــي وزارة العم ف
ــام وشعب الدفاع املدني في الهيئة وباقي  هادي بنية اقس
ــكيالتها اإلدارية في بغداد واحملافظات بااللتزام بجدول  تش
ــة العاملة فيها  ــالكات الوظيفي ــائية للم ــارات املس اخلف
وتأمني شروط السالمة واألمان للمحافظة على املمتلكات 
ــوداث احلريق.وبني رئيس الهيئة  العامة وجتنب الكوارث وح
ــر العمل الدكتور عادل  ــذا االجراء جاء بتوجيه من وزي ان ه
ــة املال العام في  ــرص الوزارة على حماي ــي تأكيدا حل الركاب
الهيئة واقسامها كافة لكونها اجلهة احلكومية الوحيدة 

املعنية بخدمة االشخاص ذوي اإلعاقة.

بابل / البينة الجديدة 
ــركات وزارة  ــة إحدى ش ــزوراء العام ــركة ال ــل ش تُواصـ
ــركة  ــا املُبرم مع ش ــذ عقده ــادن تنفي ــة واملع الصناع
ــط إلنشاء ونصب وتشغيل ( ٤٠ ) محطة  كهرباء الوس
ــف  ختل ــي مُ ــة ( ١١/٣٣ Kv ٣١.٥ MVA ) ف ــع ثانوي توزي
دير عام الشركة املُهندس : هـادي  افظـات .وأوضـحَ مُ احملُ
ــركة تُواصل أعمالها في احملطة رقم  علـي طـه ان الش
حافظة  ــد واملُتمثلة مبحطة عوفي في مُ ( ٣٥ ) من العق
منَ العقد ،  ــة ضِ ــغيل ( ٣٤ ) محط ــل بعدَ إجناز وتش باب
ــركة الهندسية والفنية  ــتمرار مالكات الش مؤكداً إس
بالعمل وبهمة عالية في محطة عوفي مبُحافظة بابل 
ــة واجلوية  ــم الظروف الصحي ــا إلى اخلدمة رغ إلدخاله
ــاع درجات  ــاء كورونا وإرتف ــي وب ــبب تفش الصعبة بس
ــابيع  ــرارة ، الفتاً إلى ان العمل جاري على مدى األس احل
ــول إلى مرحلة  ــال احملطة والوص ــة من أجل إكم املاضي
ــتعداداً ملرحلة  ــتركة اِس ــات الوظيفية واملُش الفحوص
ــي الطاقة  ــد النقص احلاصل ف ــغيل من أجل س التش
ــيراً إلى ان  ش الكهربائية ورفع املُعاناة عن املُواطنني ، مُ
ــي سيقوم  تخصص من الفحص الهندس ناك فريق مُ هُ
بإجناز جميع الفحوصات الالزمة لتشغيل احملطة قريبـاً 
.اجلديـر بالذكر ان الشركة متكنت من إجناز وتسليم (٣٤) 
محطة شملت محطات الوفاء والروضتني واخليرات في 
حافظة كربالء املُقدسة ومحطات حمورابي واحلكمة  مُ
ــات  ــرس والنقلي ــق واحل ــة والواث ــزارع الدول ــومر وم وس
ــرى  الق وام  ــة  والزوي ــاء  واخلنس وأور  ــيح  املس ــرة  ومقب
ــات الوجيهية  ــداد ومحط ــة بغ حافظ ــي مُ ــراء ف واحلم
ــى إضافة إلى محطات امليالد  حافظة ديال ــرازي في مُ وال
ــرف  حافظة النجف األش ــدير في مُ واحلزام اجلديد والس
ومحطات الدوالب والنيل والطابوق والقاسم ومصطفى 
ــل ومحطتي احلفرية  حافظة باب ــب والبكرلي في مُ راغ
حافظة واسط فضالً عن محطتي  ــحيمية في مُ والش
حافظة الديوانية ومحطات  غماس وحي اجلامعة في مُ
حافظة األنبار  ــد حديثة وجزيرة الكرمة وبروانة في مُ س
ــت املُتبقية  ــل إلكمال احملطات الس ــا تُواصل العم فيم
ــة بابل ومحطة  ــة عوفي مبُحافظ ــمل محط والتي تش
ــرب بلدروز  ــداد ومحطات غ حافظة بغ ــي مُ ــة ف الرحم
حافظة ديالى ومحطات راوة وغرب  ومدخل جلوالء في مُ

حافظة األنبـار . الرمادي في مُ
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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.3684.THU.15.JUL.2021

ــبكي، امس االربعاء، امكانية الذهاب الى  ــتبعد عضو اللجنة املالية النيابية محمد الش اس
ــبكي ، إن املبادئ  ــام احلالي. وقال الش ــة املتبقية من الع ــة التكميلية في املرحل ــار املوازن خي
ــد أن مصطلح املوازنة  ــمولية ونعتق ــا املوازنة العامة هي مبادئ ش ــي تبنى عليه ــة الت العام
ــه في حال كانت هنالك قرارات لرئيس  ــة غير موجودة في قانون االدارة املالية.وبني ان التكميلي
ــس الوزراء او البرملان في تخصيص مبالغ لبعض املواقف او احلوادث الطارئة، فحينها من  مجل
ــن وضمن صالحيات احلكومة ووزير املالية مداورة بعض املبالغ والتي تصل الى ٥٠٠ مليار  املمك
ــبكي، ان  دينار بغية معاجلة اي قرار يصدر من مجلس الوزراء وتعتبر موازنة طوارئ.واضاف الش
الوضع احلالي واالزمة السياسية وقرب االنتخابات جميعها جتعل امكانية الذهاب الى موازنة 

تكميلية هو امر مستبعد، خصوصا ان هذا املوضوع غير موجود في قانون االدارة املالية.

بغداد /
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اربيل /

ــزب الدميقراطي  ــي للح   بعث املكتب السياس
ــي ذي قار بعد  ــالة الى اهال ــتاني ، برس الكردس
ــي. وذكر  ــني التعليم ــفى احلس فاجعة مستش
املكتب في الرسالة اهالي ذي قار و عموم الشعب 
ــم مصاب  ــع بأل ــا و نتاب ــرمي، تابعن ــي الك العراق
ــتلون اخوتهم  ــار الكرمية، وهم يس اهلنا بذي ق
ــفى احلسني وتأتي هذه  واخواتهم من حريق مش
الكارثة التي خلفت عشرات االبرياء وسط ظرف 
اجتماعي لم يألف العراقيون تفككا مثله . وضع 
ــادي خانق وأمني هش، ومع ذلك فقد عض  اقتص
ــى جراحهم الكثيرة  ــامى ذي قار التاريخ عل نش
ــن الترابط و  ــوا للعالم مثاال م ــة و قدم العميق
ــى االخرين و يظهر  ــرض احترامهم عل االيثار يف
ــا اخوتكم في هذا  ــم االصيلة.واضاف انن قيمه
ــادح و اذ نتلقى عنكم العزاء لكوننا  املصاب الف
ــدائد وذخركم نحن في  عمقكم ادخرناكم للش
ــن بيوتكم بكل  ــراء، نتوجه الى كل بيت م الض
ــم و الى كل ذي  ــف من وجعك ــاة قد تخف مواس
ــرع لنجدتكم وواسى جراحكم وربت  مروءة اس
ــائلني  ــال منكم، س ــد غ ــاف ذوي فقي ــى اكت عل
ــا فيرحم من  ــه على الضحاي ــن بعطف اهللا ان مي
ــدد خطى من  ــن اصيب، و يس ــفي م توفي و يش
ــرع لالمانة  ــظ ضمائر لم ت ــل العدالة و يوق يح
ــون هذه خامتة مصابكم  موضعها، بدعاء ان تك

الذي حتتسبون اجر الصبر عليه عند اهللا.

ــف  ــن حتالف الفتح يوس ــم النائب ع هاج
ــوزراء مصطفى  ــي ، رئيس مجلس ال الكالب
ــق  حري ــة  فاجعـ ــر  اث ــى  عل ــي،  الكاظم
ــي ذي  ــي ف ــني التعليم ــفى احلس مستش
ــر صحفي ،   ــي مؤمت ــي ف ــال الكالب ــار. وق ق
ــوح ، ومنه اوجه  ــوزراء بوض ــأل رئيس ال اس
ــية  ــاء الكتل السياس ــى رؤس ــؤال ال الس
 ، ــص  باالخ ــيعية  الش ــزاب  واالح ــا  عموم
ــن هذه احملاور  ــتطعت ان حتقق ايا م هل اس
ــة وباء  ــات مبكرة ومعاجل ــة ، انتخاب الثالث

ــن للمواطنني ؟.واوضح  كورونا وحتقيق االم
ــن  ــوب ال ام ــط واجلن ــات الوس ان  محافظ
فيها ، ومايحدث يوميا من حوادث ونزاعات 
ــرأى  ــت م ــال حت ــات اغتي ــائرية وعملي عش
ــمع احلكومة .واضاف مخاطبا رئيس  ومس
ــا ناصح  ــى الكاظمي ،  ان ــوزراء مصطف ال
ــوزراء ، ادعوك مخلصا  صادق لك يارئيس ال
ــتقالتك النك لم ولن تستطع ادارة  قدم اس
ــتقالتك  ــنة ، قدم اس البلد خالل هذه الس
ــظ كرامتك وكرامة حكومتك ، مبينا  واحف
ان  ماحدث من بعض وزارئك خروقات كارثية 
وعدم حضورهم االستجواب واالستضافة 

ــاد وتدني  امام البرملان وازدياد ملفات الفس
ــال االمن  ــدم احترام رج ــتوى االمن وع مس
ــاط  ــركات داعش ونش ــش ، وعودة حت واجلي
ــا في الغربية وكركوك ، وضعف في  خالياه
ــت مخزية ، دليل  ــة الدولة التي اصبح هيب
على الفشل احلكومي .وتابع القول  ادعوك 
ــورا ، كما  ــتقالتك ف ــدم اس ــا الن تق صادق
ــي مجلس الوزراء واعتبرمت جميعا  وقفتم ف
ان وزير الصحة السابق حسن التميمي هو 
املقصر في حريق مستشفى ابن اخلطيب ، 

اليوم ال مقصر غيرك انت   وحكومتك.
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ــط النيابية عن  ــة التخطي ــت جلن اعلن
استضافة وزير التعليم العالي والبحث 
ــد الصاحب.  ــل كاظم عب ــي نبي العلم
ــة ، ان جلنة التخطيط  وذكر بيان للجن
ــتراتيجي ومراقبة تنفيذ البرنامج  االس
ــة النائب حازم اخلالدي  احلكومي برئاس
ــور  ــة بحض ــس اللجن ــتضافت رئي اس
ــس جلنة التعليم العالي  اعضائها ورئي
ــن  ــدد م ــي وع ــدام اجلميل ــب مق النائ
ــرى، وزير  ــان النيابية األخ ــاء اللج اعض
ــم العالي والبحث العلمي نبيل  التعلي
ــكادر املتقدم  ــد الصاحب ال كاظم عب
ــتهل اللقاء ، الذي  ــي الوزارة.وفي مس ف
ــتورية مبجلس  ــي القاعة الدس عقد ف

ــة التخطيط  ــدم رئيس جلن ــواب ، ق الن
االستراتيجي أحر التعازي لذوي شهداء 
حريق مستشفى اإلمام احلسني (ع) في 
ــورة الفاحتة  محافظة ذي قار وقراءة س
الطاهرة.وناقش  ــم  أرواحه ترحماً على 
ــوزارة  ال ــراءات  وإج ــط  ــاع خط االجتم
ــوزاري والبرنامج  ــق املنهاج ال في تطبي
احلكومي ، حيث أكد رئيس اللجنة انه 
ــتضافة ١٦ وزيراً في احلكومة مت  بعد اس
حتديد عدد من النقاط ابرزها عدم تقدمي 
ــبب  ــج حكومي مما س ــة برنام احلكوم
خالل في االداء التنفيذي واالداء الرقابي 
ــخيص  ــن حيث تش ــواب م ــس الن جملل
ــود  ــدم وج ــع ع ــاكل م ــاء واملش األخط
ــقف زمني لتنفيذ اخلطط والبرامج.  س
ــألة اإلصالح  ــت اللجنة مس ثم ناقش

ــأن  ــا بش ــوزارة وإجراءاته ــي ال اإلداري ف
ــاء اجلامعات والدرجات  تقييم أداء رؤس
ــكلة  اخلاصة في الوزارة ، فضالً عن مش
ــأن  ــول املركزي وخطط الوزارة بش القب
ــتفادة من الثروة البشرية ، اضافة  االس
ــعة مقاعد  ــم املوازي وتوس الى التعلي
الدراسات العليا ، واالجراءات املتبعة من 
ــأن ذلك.كما بحثت اللجنة  الوزارة بش
مسألة أستقالل اجلامعات واستقرارها 
ــا  والتكنولوجي ــوم  العل وزارة  ودور 
ــم العالي في  ــة مع وزارة التعلي املدمج
ــووي وحماية البيئة  معاجلة التلوث الن
ــاء مفاعالت  ــة إنش ، فضالً عن مناقش
ــة  الكهربائي ــة  الطاق ــاج  إلنت ــة  نووي
واألغراض السلمية وجدية تلك اخلطوة 
ــى ارض الواقع.من جانبه  وتطبيقها عل

ــي والبحث  ــم العال ــدم وزير التعلي ، ق
ــرحاً  ــكادر املتقدم معه ش ــي وال العلم
ــداً ان هناك  ــه ، مؤك ــأن ما مت طرح بش

ــة  ملواجه ــوزارة  ال ــا  اتخذته ــراءات  اج
ــواب من  ــادة الن ــرح من قبل الس ــا ط م

مشاكل وعراقيل.

ــني  حس ــوزراء  ال ــس  رئي ــار  مستش ــف  كش
الهنداوي، امس األربعاء، عن خطة جمللس األمن 
ــني لالنتخابات،  ــأن املراقبني الدولي الدولي بش
ــراع حتتوي على  ــى أن ورقة االقت ــار إل فيما أش
ــداوي ، إن  ــية.وقال الهن ــر اساس ــة عناص أربع
اجمللس األممي اتخذ قراراً بإرسال مراقبني دوليني 

ــدرس حيثيات  ــات، مبيناً أن اجمللس ي لالنتخاب
ــار اخلطة  ــع بانتظ ــة تطبيقه.وتاب ــرار وآلي الق
ــد موعد  ــس األمن لتحدي ــة بقرار مجل اخلاص
وصول الفريق األممي اخلاص مبراقبة االنتخابات 
وتوفير الدعم األمني واللوجستي لهم، مشيراً 
ــتكون منسجمة مع اآلليات  الى أن املراقبة س
ــتكون  ــاة العدد الوافد س ــة ومراع البايومتري
بالدراسة والتنسيق مع مفوضية االنتخابات.

من جانب آخر كشف الهنداوي، أن العمل دؤوب 
من اجل اجناز ورقة االقتراع، الفتاً الى أن الورقة 
ــية رقم االقتراع  ــى ٤ عناصر اساس حتتوي عل
ــح،  ــارة عن رقم متنحه القرعة للمرش وهو عب
واسم وصورة املرشح، واللوكو اخلاص باالحتاد، 
فضالً عن مربع يكون فية اخلتم احلراري.وأكد أن 
اجلهاز البايومتري يسمح للشخص باالنتخاب 

مرة واحد فقط.
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ــة، امس  ــت وزارة اخلارجي أعلن
ــول العراق على  األربعاء، حص
ــذي  التنفي ــس  اجملل ــة  عضوي

ــلحة  األس ــر  حظ ــة  ملنظم
-٢٠٢٢ ــرة  للفت ــة  الكيميائي

ــمي.وقال  ــكل رس ٢٠٢٤ وبش
ــم الوزارة أحمد  املتحدث باس

الصحاف ، انه سيتم املصادقة 
ــالل مؤمتر  ــيح خ ــى الترش عل
املنظمة  ــدى  ل األطراف  الدول 
ــي الهاي في  ــيُعقد ف الذي س

ــرين الثاني  ــهر تش ــر ش أواخ
ــر بالذكر،إن  ــن اجلدي القادم.وم
ــل أيضاً  ــراق كان قد حص الع
ؤمتر  على منصب نائب رئيس مُ

املنظمة  ــدى  ل األطراف  الدول 
 ،٢٠٢٠ و   ٢٠١٩ ــي  عام ــالل  خ
ــراق القوي  ــزز من دور الع مما ع

والفعال داخل املنظمة.

ــي  ــم راض ــن هاش ــواء حس ــلم الل تس
ــام عملهِ  ــاء، مه ــراي، امس األربع الس
ــان  ميس ــة  محافظ ــرطة  لش ــداً  قائ
الداخلية،  ــوزارة  ل بيان  ــآت.وذكر  واملنش

ــان  ميس ــة  محافظ ــرطة  ش ــد  قائ أن 
ــآت اللواء ( حسن هاشم راضي  واملنش
ــه اجلديد  ــام عمل ــلم مه ــراي) تس الس
ــرطة العميد  ــمياً خلفاً لقائد الش رس
ــن يوم  ــم محمد م ــر جاس ــد اخلض عب

ــس االول الثالثاء.من جانبه، قال قائد  ام
ــتلمت مهام عملي قائداً  ــرطة اس الش
ــرطة احملافظة وسأكون عند حسن  لش
ظن اجلميع ، واسأل اهللا ان يقدرني على 
ــان  ــن والنظام حلماية ميس ــظ األم حف

ومواطنيها.ووعد السراي، أبناء احملافظة 
ببذل أقصى اجلهود جلعل ميسان ترتقي 
ــع الضباط  ــر جهود جمي ــاً بتضاف امني
ــى مالحقة  ــنعمل عل ــبني، وس واملنتس

اجملرمني والعابثني بأمن احملافظة.

�b����������Ó�‡�çâ@È�flb�Ë�fl@·�‹�é�n�Ì@Êb���é��Ó��fl@Ú����üä��ë@Ü���ˆb���”

@Âfl˛a@è‹1@Ú�Å@Â«@—íÿÌ@Ô‡√bÿ€a@âbínéfl
¥Ó€ÎÜ€a@¥j”aäΩa@Êdíi@Ô€ÎÜ€a

بغداد /

ــر قبضٍ بحق  ــة االحتاديَّة عن صدور أوام ــفت هيئة النزاه كش
ــة محافظة ذي قار، موضحةً  ــؤولني في دائر صح عددٍ من املس
ــا وتقصيها حلادث  ــة حترياته ــادرة جاءت نتيج ــر الص أن األوام
ــفى احلسني التعليمي  حريق مركز العزل الصحي في مستش
ــت أنها  ــي الهيئة أوضح ــات ف ــرة التحقيق ــي احملافظة.دائ ف
ــز العزل الصحي  ــي واقعة حريق مرك ــاً حتقيقياً ف ألفت فريق
ــوء احملضر املعد  ــني التعليمي؛ وعلى ض ــفى احلس في مستش
ــيد قاضي  من قبل الفريق والنتائج املتحصلة فيه، أصدر الس
ــي ذي قار أوامر  ــص بالنظر في قضايا النزاهة ف ــق اخملت التحقي
ــاً ألحكام املادة (٣٤٠) من قانون العقوبات بحق  قبضٍ وحترٍّ وفق
ــي باحملافظة.وتابعت  ــاع الصح ــؤولني في القط عددٍ من املس
ــملت كالً من املدير العام  وضحةً أن أوامر القبض ش ــرة مُ الدائ
ــوا على إدارة  ــن األطباء الذين تعاقب ــة احملافظة وثالثةٍ م لصح
ــني  ــني التعليمي، وكذلك عدد من املهندس ــفى احلس مستش
ــملهم األمر (١٣)  ــي الذين ش ــون العدد الكل ــني، ليك واملوظف
ــة احملافظة في  ــذرت دائرة صح ــة قد ح ــت الهيئ متهماً.وكان
نيسان املاضي من تكرار حادث ابن اخلطيب الذي شهد حريقاً 
ــاذ التدابير الالزمة؛  ملنع تكرار  ــابهاً، داعياً الدائرة إلى اتخ مش
ــان املؤلفة لتدقيق  ــبة كل اللج حادث احلريق، متوعدةً مبحاس
ــة والوقائيَّة التي يبثت عدم اتخاذها إجراءات  اإلجراءات األمنيَّ

السالمة الالزمة.

بغداد /

ــئ العراق _  ــة ملوان ــركة العام ــل /الش ــتقبلت وزارة النق اس
ــا لالطالع على الية عمل  ــمالي وفدا ياباني ميناء ام قصر الش
ــل معدات ثقيلة  ــص البضاعة لبحث آلية  نق ــة وتخلي املناول
ــركة موانئ  ــر امليناء.وقال املدير العام لش ــى وزارة النفط عب ال
ــن الفرطوسي حسب  العراق الدكتور املهندس فرحان محيس
ــني الشبلي استقبل  توجيهات وزير النقل الكابنت ناصر حس
ــمالي وفدا يابانيا من شركة JGC اليابانية  ميناء ام قصر الش
ــص البضاعة وحول  ــل االرصفة والية تخلي ــالع على عم لالط
ــتقبل بواخر التي تنقل  ــة االرصفة في امليناء التي تس امكاني
ــرة احملددة لتفريغ  ــن الية عمل املناولة والفت معدات ثقيلة وع
ــركة JGC يروم نقل  ــام ان وفد ش ــح املدير الع البضاعة.واوض
معدات ثقيلة لصالح وزارة النفط عبر ميناء ام قصر الشمالي  
مبينا ان الوفد سيزور امليناء خالل االيام القادمة الكمال اجراء 
نقل املعدات الثقيلة.وكان باستقبال الوفد معاون مدير امليناء 
الربان مقداد نوري ووعد بتسهيل االجراءات لنقل املعدات  في 

الوقت املناسب لتصل الى وزارة النفط.
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ــوي ، ان فاجعة مستشفى  أكد النائب عن كربالء حامد املوس
ــن تكون  ــت االولى ول ــي ليس ــي ذي قار ه ــة ف ــني املروع احلس
ــك الفاجعة حتتاج موقفاً وطنياً  ــوي ، ان تل اخلامتة. وذكر املوس
ــة البرملان التي  ــرعياً، وانه ال يداوي جرحها غير اقالة رئاس وش
ــة حكومة االوغاد  ــبتهم واقال ــدين ومتنع محاس حتمي الفاس
ــل البلد  ــة مؤقتة تنتش ــكيل حكوم ــني واملضي لتش واألفاق
ــار الى ان بيانات  ــات احلزبية الفاسدة.واش ــن قبضة العصاب م
ــتنكار والتنصل عن املسؤولية ال تتضمن اقالة  التعازي واالس
الرئاستني هي لذر الرماد في العيون ومحاولة امتصاص غضب 

اجلماهير  املطالبة مبحاسبة القتلة والفاسدين. 
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   ونحن نحتفي بالذكرى السنوية 
ــورة الرابع  ــتني لث الثالثة والس
ــوز ١٩٥٨اهنىء  ــر من تم عش
ــن  ــر حس ــب  ايس ــارك للنقي واب
ــم  ــاعدي ضابط قس جمعة الس
ــة  مديري ــالم  واالع ــات  العالق
ــخصيات  ــآت والش حماية اِّـنش
َّـ بغداد ترقيته من رتبة نقيب 
ــائال العلي القدير  اُّـ رائد .  س

ان يوفقه ويسدد خطاه.
ثائر عبد الخالق جبار

تهنئة و تربيك



البريطانية  ــة  اإلذاع ــة  ذكرت هيئ
(بي.بي.سي) أن ماركوس راشفورد 
ــد  يونايت ــتر  مانشس ــم  مهاج
ــم  ــة موس ــن انطالق ــيغيب ع س
ــرة  ــاز لك ــزي املمت ــدوري اإلجنلي ال
ــدم بعدما قرر اخلضوع جلراحة  الق

في الكتف.
ــب  ــب الالع ــع أن يغي ــن املتوق وم
البالغ عمره ٢٣ عاما، والذي شارك 
ــع إجنلترا في بطولة أوروبا ٢٠٢٠،  م
ــيوجه  ــبوعا، ما س حلوالي ١٢ أس
ــق املدرب  ــتعدادات فري ضربة الس
ــدء  ــكاير لب ــار سولس ــي جون أول

ــفورد  ــم اجلديد.وأصيب راش املوس
ــالل اجلزء األخير من  في الكتف خ
املوسم املاضي، ولم يشارك سوى 
ــق خالل  ــن الدقائ ــل م ــي القلي ف
ــي بطولة  ــول إجنلترا إلى نهائ وص
ــفورد ضمن ثالثة  ــا.وكان راش أوروب
ــب جادون  ــز، إلى جان العبني إجنلي
ــاكا، أهدروا  ــو س ــو وبوكاي سانش
ــالل الهزمية أمام  ركالت ترجيح خ
ــي يوم  ــتاد وميبل ــي س ــا ف إيطالي
األحد املاضي. وتعرض هذا الثالثي 
إلساءات عنصرية عبر اإلنترنت ما 
ــن قائد ومدرب  ــبب في إدانة م تس
ــؤولني في  إجنلترا والعديد من املس

مجاالت مختلفة.

ــلبي،  الس التعادل  ــم  خي
ــط  نف ــة  مواجه ــى  عل
الوسط وضيفه الديوانية، 
والتي أقيمت  على ملعب 
ــاب  ــف الدولي، حلس النج
اجلولة ٣٧ من عمر الدوري 

العراقي املمتاز. 
ــتوى  ولم ترتق املباراة ملس
ــت  واختف ــات،  الطموح
ــة  الفني ــات  اللمس
على  ــادة  اجل ــات  والهجم

ــى الفريقني، لينتهي  مرم
ــادل  بالتع األول  ــوط  الش
أفضلية  ورغم  ــلبي.  الس
نفط الوسط في الشوط 
الثاني، إال أنه لم يستغل 
ــنحت له،  الفرص التي س

لتنتهي املباراة بالتعادل.
ــط  الوس ــط  نف ــع  ورف
ــده إلى ٦٢ نقطة في  رصي
املركز اخلامس، بينما رفع 
ــده إلى ٣٨  الديوانية رصي

نقطة في املركز ١٦.

كشف تقرير صحفي إسباني،  
ــر  ــارة جلماهي ــأة س ــن مفاج ع
األرجنتيني  ــأن  بش ــلونة،  برش
ــد الفريق.  ــي، قائ ليونيل ميس
ــع  م ــي  ميس ــد  عق ــى  وانته
ــران  حزي ــة  بنهاي ــلونة  برش

املاضي، حيث لم يعد على ذمة 
النادي، وأصبح العبًا حرًا.

وبحسب برنامج «الشيرجنيتو» 
ــباني، فإن برشلونة يرغب  اإلس
ــد عقد  ــن جتدي ــالن ع ــي اإلع ف
ــبوع  األس ــة  بنهاي ــي،  ميس

املقبل، على حد أقصى.
ــلونة مع ميسي  ويتفاوض برش

ــول التوقيع على عقدٍ  حاليًا ح
جديد، ينتهي في صيف ٢٠٢٣، 
ــأن البرغوث األرجنتيني  ا ب علمً
لديه نية للعب في أمريكا، بعد 

هذا التاريخ. 
ــر، أن جتديد عقد  وأضاف التقري
ــا فقط  ــف حاليً ــي يتوق ميس
على الالعبني الراحلني وتقليص 

الرواتب.
ــد  ق ــا،  الليج ــة  رابط ــت  وكان
ــة الرواتب  ا لقيم ــدً ــت ح وضع
ــيجبر  ــادٍ، وهو ما س ــي كل ن ف
ــص من  ــى التخل ــلونة عل برش
ــزول بفاتورة  ــه للن بعض العبي

الرواتب.

ــا،  دوناروم ــي  جيانلويج ــه  وج
حارس مرمى ميالن، رسالة وداع 
اقترب  ــونيري، بعدما  الروس إلى 
ــان  ــال إلى باريس س ــن االنتق م

جيرمان، في صفقة انتقال حر.
ــالن هذا  ــا عن مي ــل دوناروم ورح
ــده،  ــاء عق ــد انته ــف، بع الصي
ــاق  التف ــل  التوص ــي  ف ــل  وفش
ــع عقدٍ جديد، قبل أن  حول توقي

يساهم بقوة في تتويج منتخب 
.«٢٠٢٠ ــورو  «ي ــب  بلق ــا  إيطالي

وكتب دوناروما عبر حسابه على 
اخليارات  «بعض  ــتجرام»:  «انس
ــزء من احلياة،  ــة، لكنها ج صعب
ــالن عندما  ــت إلى مي فقد وصل
ــرا، ملدة ثماني  كنت طفال صغي
ــذا القميص  ــنوات ارتديت ه س
ــا،  عانين ــا،  قاتلن ــر،  فخ ــكل  ب
ــا، احتفلت مع  ــا، بكين انتصرن
ــق، مع املدربني،  زمالئي في الفري

ــوا جزءا  ــا زال ــوا وم ــن كان كل م
ــا إلى جنب مع  ــن النادي، جنبً م
ــكلون جزءا  معجبينا الذين يش
ــزأ مما كانت عليه العائلة  ال يتج
لسنوات عديدة». وأضاف: «لقد 
ــخصية  ا ش ا أهدافً حققت أيضً
ــونيري،  مهمة مع قميص الروس
ــن ١٦  ــل أول ظهور لي في س مث
في الدوري اإليطالي، لقد عشت 
ــاها  ــنوات غير عادية لن أنس س
ــان الوقت اآلن  ا». وتابع: «ح ــدً أب

ــن اختيارًا  ا، لم يك ــول وداعً لنق
ــيء غير ذلك، ومن  ، أي ش ــهالً س
ــي  يكف ال  ــور  املنش أن  ــد  املؤك
ا  لشرح ذلك، أو رمبا ال ميكنني أبدً
شرحه ألنه من الصعب التعبير 
ــن خالل  ــاعر م ــن أعمق املش ع
ــا ميكنني  ــات». وأكمل: «م كلم
ــي بعض األحيان  قوله هو أنه ف
ــار  اختي ــواب  الص ــن  م ــون  يك
ــة التحديات  ــر، ومواجه التغيي

اخملتلفة، والنمو واالكتفاء».

ــة  التطبيعي ــة  الهيئ ــررت  ق
ــرة  ــاد الك ــإدارة احت ــة ب املكلف
ــاراة نهائي  العراقي، تأجيل مب
بطولة الكأس للموسم ٢٠٢٠-

ــي القوة اجلوية  ٢٠٢١ بني فريق
ــرر إقامتها يوم غد  والزوراء املق
ــوم اإلثنني  ــام ي ــة  ، لتق اجلمع

املوافق ١٩متوز اجلاري. 
وجاء قرار التأجيل، حدادا على 
ــة التي  ــة الناصري أرواح فاجع

ــة، فضال عن  ــت ٧٨ ضحي خلف
ــوب  ــن املصابني إثر نش ــددٍ م ع

حريق في مستشفى احلسني.
ــة  ــة التطبيعي ــلُ الهيئ وتبته
أن  ــرمي،  الك ــز  العزي اهللا  ــى  إل
يرحم الضحايا بواسع رحمته 
الصبر  وذويهم  ــم  أهله ويلهم 
والسلوان، وأن مين على املصابني 

بالشفاء التام العاجل.
ــار إلى أن مدينة الناصرية   يش
شهدت ليلة أمس االول احتراق 
مستشفى احلسني في فاجعة 

رجت أرجاء العراق حزنا.

تأجيل نهائي كأس العراق حدادا 

على أرواح فاجعة الناصرية

راشفورد يغيب عن بداية اِّـوسم

قال إنه ال يخشى الفشل َّـ انتخابات اتحاد الكرة

يونس محمود: العراق أمام فرصة حقيقية للتأهل إُّـ اِّـونديال
مدرب عاِّـي َّـ الطريق للمنتخب الوطني

ــخ الكرخ   ــقط الزوراء في ف س
ــدف دون رد،  ــة به ــى هزمي وتلق
ــعب الدولي  ــى ملعب الش عل
ــن الدوري  ــاب اجلولة ٣٧ م حلس

العراقي. 
ــبة  ــم أهمية املباراة بالنس رغ
للزوراء الطامح للحصول على 
ــان مقعد  ــز الثاني، وضم املرك

ــيوية، إال أنه  في البطولة اآلس
ــه النقاط  ــا مينح ــدم م لم يق
ــرف  ــرخ الط ــالث. وكان الك الث
ــف نتيجة  ــر جدية بخط األكث
ــجل احملترف  املباراة، بعد أن س
النيجيري سلمون وليامز هدف 

التقدم في الدقيقة ٣٢.
ــى  إل ــده  رصي ــرخ  الك ــع  ورف
النقطة ٤٤ في املركز العاشر، 
ــد الزوراء عند  بينما جتمد رصي

٧٢ نقطة في املركز الثاني.
خارج الضغوطات

ــارج  خ ــم  القاس ــق  فري ــات  ب
ــات الهبوط بعد أن فاز  ضغوط
ــس االول على  ــي مواجهة ام ف
السماوة، بثالثة أهداف مقابل 

هدفني، على ملعب الكفل.
ــوط  ــماوة في الش وتقدم الس
األول عبر الالعب محسن ستار 

في الدقيقة ٤٣.

ــم عاد بهدفني عن  لكن القاس
طريق السنغالي دميبا دياخات 

في الدقيقتني ٥٨ و٦٨.
ــرف املغربي زكريا  ــل احملت وتكف
اإلسماعيلي بتسجيل الهدف 
الثالث، قبل أن يقلص السماوة 
ــاراة بفوز  ــارق، لتنتهي املب الف

القاسم (٣-٢).
ــى  ــده إل ــم رصي ــع القاس ورف
ــز الثالث  ــة ٤١ في املرك النقط

ــد  رصي ــد  جتم ــا  بينم ــر،  عش
السماوة عند ٢٦ نقطة، حيث 

هبط رسميا بتذيله الترتيب.
فوز مهم

وحقق فريق النجف فوزا مهما 
ــى زاخو بهدف  خارج الديار عل
ــي املباراة التي أقيمت    دون رد، ف

في ملعب زاخو.
ــاراة متكافئة إلى  ــت املب وكان
ــوط األول، ولم  حد ما في الش

ــا على فرص  يحصل أي منهم
حقيقية.

ــن  ــي، متك ــوط الثان ــي الش وف
ــدف  ه ــف  خط ــن  م ــف  النج
الفوز عن طريق احملترف الغاني 
ستيفن بافور في الدقيقة ٨٤.

ــى  إل ــده  رصي ــف  النج ــع  ورف
ــي املركز الثالث،  النقطة ٧١ ف
ــد زاخو عند  ــا جتمد رصي بينم

النقطة ٤٦ في املركز التاسع.
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نبض الشارع

علي رياح  

 رفع الالعب يده ووضعها على جبينه وجعل منها (مظلة) متنع 
خيوط الشمس من أن تتسلل إلى عينيه وقال:  

ــدّ أن يزجّ املدرب  ــا في امللعب.. ال ب ُطاق هن ــرارة ال تـ ــا إلهي! احل ي
ل هذه الشمس الالهبة.   بالعب غيري يتحمّ

ــات الالعب..  ــمع كلم ــاً بدرجة كافية ألن يس ــدرب كان قريب امل
كلمات تعني قرارا من جانب واحد بعدم االشتراك، ويبدو أن قوة 
ــن حيلة املدرب الذي لم يكن وضعه  الالعب كانت أكثر متكناً م
ــتقرا بعد مع الفريق بسبب الضغوط الناجمة عن النتائج  مس
ــط في القائمة،  ــت الفريق يتدحرج إلى موقع متوس التي جعل
ــراكه في  ــة رغبة الالعب وقرر عدم إش ــق املدرب على تلبي فواف
املباراة املهمة وترك لنجمه املُدلل حرية اللعب مع فريقه إن أراد 
خالل الشوط الثاني من املباراة، إذ رمبا متيل الشمس إلى الغروب 
وتنسحب من املشهد قبل األوان وتنخفض درجة احلرارة إلى أقلّ 

مما هي عليه لدى انطالق املباراة!  .
ــت بالطبع من نسج اخليال، لكن مضمونها  قصة قصيرة ليس
ــافية وواضحة ومتكاملة عن أسئلة  (املؤلم) رمبا يكون إجابة ش
مستمرة نطرحها ومحورها ما إذا كانت مشكالت الفرق متأتية 
ــض الالعبني، أم إن  ُمنح لبع ــي تـ ــتثنائية) الت من احلقوق (االس

مصدرها ضعف املدربني!  .
ــى الفريق  ــطوة عل ــا متادى في فرض الس ــقّ أن الالعب مهم احل
مستعينا بسجله في املاضي، فلن يكون بالقادر على أن ميرّر رأيه 
ــؤوليته وال  إذا كان املدرب حازماً في قراره وواضحاً في حتمل مس
ــى في احلق لومة الئم. وبالطبع فإن مهمة املدرب ستكون  يخش
أسهل في معاجلة موقف كهذا إذا كان العبه في (خريف) عمره 

الكروي.  
ــيرضى أن يرضخ  ّاً، س ـــ ــة احتماالن هنا، فلو كان املدرب هش ثم
ــرار عاجل يتخذه في  ــي التخلي عن الفريق بق ــة الالعب ف لرغب
ــهل  ــب عند التوقيت احلرج، ال قبل الدخول إليه حيث تس امللع

مداراة املواقف.  
ــوم املباراة  ــكل صريح في ي ــاركة الالعب بش ــا أن تتقرّر مش أم
ــدد مالمح األداء  ــاراة وتتح ــكان بعيد خلوض املب ــل إلى م وينتق
ــاً، ثم يأتي  ــر العب ــكيلة في ضوء وجوده ضمن أحد عش والتش
الالعب وبفكرة سريعة هبطت على رأسه ليعتذر عن االشتراك 
بداعي حرارة الشمس.. فاملسألة برمتها أدعى إلى احلسرة على 
ــام التدريب احلقيقي واملدربني األكفاء الذين يعاملون الالعبني  أي
ــتمدة من ان الالعبني سواسية  بحزم ال هوادة فيه، وبعدالة مس
ــر إال مبقدار النزول إلى امليدان ورَيّ  ــطوة ألحد منهم على آخ ال س

أرضه بالعرق، ورمبا بالدم إذا اقتضى األمر.  
بعد هذه القصة التي جرت وقائعها أخيراً، ومع كل قصة شبيهة، 
د (قوتهم) في فرقهم..  نسمع عن بحث الالعبني عن وسائل جتدّ
ــاركتهم بكل  منها مضاعفة البذل.. منها احترام الزمالء ومش
ــا التواضع كلما ارتقى األداء  ــد ممكن في صنع اإلجناز.. ومنه جه
ّبعه العب  ــلوب الذي يتـ إلى درجة أعلى.. ولكن ليس منها األس
ــاهل يحاول الالعب  ــرور إزاء مدرب مغرق في التس مغرق في الغ

إحراجه أمام الالعبني بجرّه إلى أضعف مما هو فيه!  .
ــني واجب الطاعة  ــافة ب دت املس ــذه القصة، وكلما بعُ ــد ه وبع
املفترض من الالعب وبني القوة املفقودة لدى املدرب، دعونا نترحم 

على أيام النجومية األكثر أدباً، وايام التدريب األقل ضعفاً.!  
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ــة  العراقي ــرة  الك ــم  جن ــن  أعل
ترشحه  يونس محمود  السابق 
ــرة املزمع  ــاد الك ــات احت بانتخاب
ــبتمبر/  ــهر س ــي ش ــا ف إقامته

أيلول املقبل.
ــن بني  ــود م ــس محم ــد يون ويع
ــرة الذين أبدوا  عدد من جنوم الك
ــه للعمل  ــي التوج ــم ف رغبته
ــفاح) على  اإلداري، ويراهن (الس
قبوله في الهيئة العامة خلوض 

غمار منافسات االنتخابات.
ــابق  ــرة العراقية الس ــم الك جن
ــحه  ــود حول ترش ــس محم يون
كأس  ــات  وتصفي ــات  لالنتخاب

العالم.
- هل حسمت مسألة ترشحك 

لالنتخابات؟
ــح ألحد  ــمت الترش - نعم حس
املنصبني نائب أول أو نائب ثاني، 
ــهد حسم  األيام املقبلة ستش
ــا لكن  ــى أي منهم ــي عل وجهت
الترشح على موقع نائب الرئيس 

مت حسمه بشكل نهائي.
ــيناريو  ــرار س تك ــى  أال تخش  -

االنتخابات املاضية؟

ــيناريو والذي  ــى أي س - ال أخش
ــي االنتخابات احلالية  يهمني ف
ــجمة  هو وجود مجموعة منس
ــس اإلدارة املقبل ألن  ــل مجل متث
ــاح  ــن جن ــي م ــل يأت ــاح العم جن
وبالتالي  وانسجامها،  اجملموعة 
ــي» لدى  ــس «مقبوليت ــا ألتم أن
الهيئة العامة لكن الذي يهمني 
أن تكون اجملموعة منسجمة كي 
نستطيع حتقيق تقدم ملحوظ 

على املستوى اإلداري.
ــة تتوافق في  ــع أي مجموع - م

االنتخابات املقبلة؟
ــة  ــد مجموع ــى اآلن ال توج - إل
معلنة لكني متوافق مع منهاج 
ــال وأهدافنا  الكابنت عدنان درج
ــرة العراقية  ــدة لتطوير الك واح
وهناك رؤية واضحة نخطط من 
ــتقبل مميز وبالتالي  خاللها ملس
سأكون بجانبه في االنتخابات.

- هل ان جتربتك كسفير ملونديال 
ــرة  خب ــك  منحت  ٢٠٢٢ ــر  قط

كبيرة؟
ــا منحتني فرصة  ــك أنه - ال ش
االطالع على الثورة الهائلة التي 
جلأت لها قطر في الرياضة، تلك 

ــرة إدارية  ــة منحتني خب التجرب
ــعى لتطبيق جزء منها على  أس
ــالل عملي في  ــل تقدير من خ أق
ــاد إذا وفقت في االنتخابات  االحت

املقبلة.
املنتخب  ــة  ترى مجموع -كيف 
ــات  التصفي ــي  ف ــي  الوطن

احلاسمة؟
ــرة في  ــب كبي ــوظ املنتخ - حظ
ــا  وضعتن ــي  الت ــة  القرع ــل  ظ
ــهل  أس ــد  تع ــة  مجموع ــي  ف

ــة  ــة الثاني ــن اجملموع ــبيا م نس
ــنا  مترس ــات  منتخب ــود  ولوج
ــا وبالتالي تعد  ــى مواجهته عل
ــة  حقيقي ــة  فرص ــات  التصفي
لتحقيق حلم التأهل مرة أخرى 

للمونديال.
ــدون  ب ــازال  م ــب  املنتخ ــن  -لك

مدرب؟
ــأن  ــدة ب ــات مؤك ــدي معلوم -ل
ــم خالل  قضية املدرب ستحس
ــاك اتفاق  ــني املقبلني وهن اليوم

ــه خبرته  ــي ل ــدرب أجنب ــع م م
ــني البارزين، ووزير  ويعد من املدرب
الشباب والرياضة عدنان درجال 
والهيئة التطبيعية على وشك 
االتفاق بشكل رسمي مع مدرب 
ــم ملف  ــز وبالتالي سيحس ممي

املدرب سريعا.
ــي قصيرا  املتبق الوقت  ــس  -ألي
ــات  ــتقرار املنتخب ــة باس مقارن

األخرى؟
ــة،  ــكلة حقيقي ــد مش - ال توج
ــدة  متواج ــب  املنتخ ــة  قائم
واملدرب لديه شهران أعتقد أنها 
فترة كافية لترتيب أوراق الفريق 
ــاك مباريات  ــتكون هن حيث س
ــكرات ستمكن  ومعس جتريبية 
الطاقم الفني اجلديد من ترتيب 
ــب قبل التوجه إلى  أوراق املنتخ
وبالتالي  ــمة،  احلاس التصفيات 
ــا  ــا خصوص ــم يدركن ــت ل الوق
بتفرغ  ــيكونون  الالعبني س وأن 

تقريبا خالل الفترة املقبلة.
- كيف تنظر ملونديال ٢٠٢٢ وهو 

يقام في أرض عربية؟
ــي  ــت ف ــر جنح ــة قط - بصراح
ــتوى  ــق ثورة كبيرة على مس خل

وبدأت  الرياضية  التحتية  البنى 
ــي ثمار تخطيطها من خالل  جتن
ــوالت  البط ــرى  كب ــتضافة  اس
ــاب ومنها كأس  ومبختلف األلع
ــيكون فخرا  ــذي س ــم وال العال

للعرب جميعا.
ــي  ــرب ف ــتضافة كأس الع - اس
ــة  فرص ــال  املوندي ــل  قب ــر  قط
ــوض املباريات  لالعبني العرب خل
ــل  ــال قب املوندي ــب  ــى مالع عل
ــم في  ــوم العال ــنها جن أن يدش
ــي فرصة  ــة العاملية وه البطول

طيبة للمنتخبات العربية.
- كيف تتوقع مستوى املونديال 

املقبل؟

األمم  ــة  بطول ــفته  كش ــا  م  -
ــة وكوبا أمريكا أن اجلميع  األوربي
ــيحضر إلى قطر للمنافسة  س
ــم إثارة  ــيمنح كأس العال ما س
وندية كبيرة ويؤشر بأن املونديال 
ــتوى  ــى مس ــا عل ــيكون فني س
ــر مباريات  ــل أن نحض عال ونأم
ــق بحجم التحضيرات  مميزة تلي

ومبستوى احلدث.

ÚÓ„aÏÌÜ€aÎ@¡çÏ€a@¡–„@¥i@úÓic@fiÖb»m

 وكاالت / 

 وكاالت / 

 وكاالت / 

 بغداد / 



عمان / وكاالت / البينة الجديدة
ــي الواليات املتحدة  ــرات احلكم ف جاءت تغيي
ــدو  ــذي يب ــة االردن ال ــن مصلح ــرائيل م واس
ــن دوره اإلقليمي  ــك بعضا م ــتعاد بذل انه اس
خصوصا فيما يتصل بالقضية الفلسطينية 
ــة العبرية.ونقلت  ــات اململكة مع الدول وعالق
ــة العرب الصادرة في لندن عن مصادر  صحيف
ــاد إلى لعب دوره  ــيّة عربيّة أنّ األردن ع سياس
ــد  ــبيا، بع ــة، وإن نس ــي املنطق ــي ف الطبيع
ــن التراجع  ــدور بحال م ــرّ فيها هذا ال ــرة م فت
ــيئة  ــة الس ــا العالق مته ــي مقدّ ــباب ف ألس
ــة وكل من  ــداهللا الثاني من جه ــني امللك عب ب
ــب ورئيس الوزراء  ــابق دونالد ترام الرئيس الس
ــو من  ــني نتانياه ــابق بنيام ــرائيلي الس اإلس
ــذا الدور  ــاهمت في تراجع ه ــة أخرى.وس جه
ــيّ العهد  ــي وول ــل األردن ــني العاه ــة ب العالق
ــلمان التي  ــد بن س ــر محمّ ــعودي األمي الس
شهدت صعودا وهبوطا في السنوات القليلة 

ــاعدات  ــى خفض كبير للمس ــة أدّيا إل املاضي
ــعودية للمملكة الهاشمية.وأدّى تراجع  الس
املساعدات السعوديّة إلى أزمة اقتصادية في 
األردن، خصوصا في ظلّ توقف الدعم النفطي 
ــة، والحظت هذه املصادر أن  العراقي للمملك
ــا الرئيس  ــاالت التي أجراه ــني أوّل االتص من ب
ــت األبيض  ــد دخوله إلى البي ــدن، بعي جو باي
ــرين من يناير املاضي، ذلك االتصال  في العش
ــبق آنذاك أن  مع امللك عبداهللا الثاني.ولم يس
ــرى الرئيس األميركي أيّ اتصاالت أخرى مع  أج
ــزت مصادر الصحيفة ذلك  الزعماء العرب.وع
ــة بني بايدن  ــخصيّة قدمي إلى وجود عالقة ش
ــذي حرص دائما منذ  ــك عبداهللا الثاني ال واملل
صعوده إلى العرش في العام ١٩٩٩ على إقامة 
عالقات وثيقة وشخصيّة مع األعضاء البارزين 
ــي. وكان بايدن الذي  ــرس األميرك ــي الكونغ ف
ــام ١٩٧٣ بني  ــيوخ في الع ــل مجلس الش دخ
ــر األردن الكثير من أوراقه بعد  أبرز هؤالء.وخس

ــتعيد  احتالل العراق عام ٢٠٠٣، لكنّه بدأ يس
ان  ــني عمّ ــن العالقة ب ــا مع حتسّ ــا منه بعض
ــيق العراقي – املصري  وبغداد في ضوء التنس
ــالل القمة التي  ــك من خ ــر ذل – األردني.وظه
انعقدت في بغداد أخيرا وشارك فيها الرئيس 
ــي وامللك عبداهللا الثاني  عبدالفتّاح السيس
ــي مصطفى الكاظمي. ورئيس الوزراء العراق

ــهل ذهاب نتانياهو وحلول نفتالي بينيت  وس
في رئاسة الوزراء عودة املياه إلى مجاريها بني 
ــرّا قبل  ان س ــت عمّ ــرائيل.وزار بيني األردن وإس
ــداهللا الثاني وليس  ــاع بامللك عب أيّام لالجتم
مستبعدا عقد لقاء آخر بينهما في واشنطن 
قريبا.ويزور العاهل األردني العاصمة األميركية 
ــتقبله الرئيس  ــرّر أن يس ــن املق ــام وم منذ أي
األميركي في التاسع عشر من الشهر اجلاري. 
ــي الوقت  ــنطن ف ــت في واش ــيكون بيني وس
ــتبعد مصادر سياسية أردنية أن  ذاته.ولم تس
ــداهللا مع بايدن وكبار  ز محادثات امللك عب تركّ

ة  املسؤولني األميركيني على الوضع في الضفّ
ــل األردني  ــزّة، خصوصا أن العاه ــة وغ الغربيّ
ة إلى رفض التخلّي عن  ــنوات عدّ يدفع منذ س
خيار الدولتني الذي يجد فيه مصلحة أردنيّة، 
ــوري  فضال عن أن تتناول احملادثات الوضع الس
ــوريا والوجود  ــة جنوب س ــتقبل منطق ومس
ــية  ــادر السياس ــرت املص ــي فيها.وذك اإليران
ــط امللك عبداهللا  ــة أنّ عالقة جيدة ترب األردني
الثاني بكلّ من وزير اخلارجية اإلسرائيلي يائير 
ــي غانتس الذي حرص  ــد ووزير الدفاع بين البي
ان عندما كان وزيرا في حكومة  ــارة عمّ على زي
ــرك فيه  ــذي تتح ــت ال ــي الوق ــو. وف نتانياه
ــة لصالح العاهل األردني،  املعطيات اإلقليمي
ــر حمزة ال تزال  ــن الواضح أن أزمة األمي فإن م
ــهد الداخلي.ويقوم  تلقي بظاللها على املش
ــمي وللملك عبداهللا  ــرش الهاش موالون للع
ــي األردن  ــة دور امللك ف ــة تذكير بأهمي بحمل

كحافظ للتوازنات وضامن للدستور.

ــم  ــاكي املتحدثة باس وقالت جني س
ــون  متفائل ــن  «نح ــض  األبي ــت  البي
ــاء أوبك  ــاورات اجلارية بني أعض باملش
ــتعزز  س ــة...  اتفاقي ــى  إل ــول  للوص
احلصول على الطاقة بأسعار معقولة 
ــن الوثوق بها.»ورأى بنك غولدمان  وميك
ــاكس إن انهيار محادثات سياسة  س
ــك+ أدى إلى حالة  إنتاج النفط في أوب
ــار إنتاج  ــال مس ــدم اليقني حي من ع
اجملموعة، في حني أبقى على توقعاته 
لسعر خام برنت عند ٨٠ دوالرا للبرميل 
هذا الصيف وزيادة تدريجية في اإلنتاج 
أوائل العام املقبل.وألغى وزراء منظمة 
ــك)  (أوب ــرول  للبت ــدرة  املص ــدان  البل
ــف املعروف  ــي التحال ــاء لها، ف وحلف
ــول إنتاج  ــك+، محادثات ح ــم أوب باس
ــم يحددوا  ــني املاضي ول ــط االثن النف
موعدا جديدا الستئنافها، بعد خالف 
األسبوع املاضي بسبب رفض اإلمارات 
العربية املتحدة مقترحا بتمديد قيود 
اإلنتاج لثمانية أشهر.وارتفعت أسعار 
ــتوياتها في عدة  النفط إلى أعلى مس
ــنوات مدعومة بحالة اجلمود. وقال  س
ــي مذكرة  ــاكس ف ــان س ــك غولدم بن
ــن التغلب على  ــن املمك ــدو أنه م «يب
ــني إذ أنهما اتفقا  ــات بني اجلانب اخلالف
ــى نهاية العام  ــادة اإلنتاج حت على زي
مع استمرار حالة عدم اليقني العالية 
ــام ٢٠٢٢، وهو ما  ــط لع ــدة النف ألرص
يجعل التعهد بأي التزام طويل األجل 
ــك+ على  ــت أوب ــروري «.واتفق ــر ض غي
ــاج بنحو  ــية لإلنت ــات قياس تخفيض

ــا العام  ــل يومي ــني برمي ــرة مالي عش
املاضي مع انتشار وباء فيروس كورونا.
ــه بزيادة  ــى توقعات ــك عل ــى البن وأبق
ــي النصف  ــاج ف ــي اإلنت ــة ف تدريجي
ــا زيادات  ــذا العام، تليه ــي من ه الثان
ــع األول من  ــي اإلنتاج في الرب مماثلة ف
ــي  ف ــاض  االنخف ــاء  إلنه  ٢٠٢٢ ــام  ع
ــني أن تهديد  ــال «في ح ــات ، وق اخملزون
ــعار جديدة بني دول  ــوب حرب أس نش
ــيحد  ــك+ لم يعد ضئيال، إال أنه س أوب
ــعار  ــلبي على األس ــن تأثيرها الس م
عجز بداية من ٢٫٥ مليون برميل يوميا 
ــا إلى إنتاج  ــوق عاملية وحاجته في س
ــة ماليني برميل بحلول  إضافي خمس
ــاض حاد  ــام لتفادي انخف ــة الع نهاي
ــجلت أسعار النفط  للمخزونات».وس
ــل  مؤخرا ارتفاعا كبيرا مدفوعة بفش
ــأن  ــي بش ــل النفط ــات الكارت محادث
ــة «أوبك بالس» ما قد يؤدي إلى  اتفاقي
ــهر  عرض محدود من الكارتل في األش
ــعر خام تكساس  املقبلة.وتخطى س
ــورك  ــي نيوي ــليم اب ف ــيط تس الوس
ــعر ٧٦٫٩٠ دوالرا وسجل أعلى سعر  س
ــرين الثاني  ــى منذ تش ــه للمرة األول ل
٢٠١٤ ليصل إلى ٧٦٫٩٨ دوالرا للبرميل.
ــدى «ماركتس.كوم» نيل  وقال احمللل ل
ــون إن «النفط ارتفع ... في وقت  ويلس
ــه أوبك بالس عن اجتماعها  تخلت في
في يوليو بعد متسك اإلمارات العربية 
املتحدة مبوقفها بشأن زيادة اإلنتاج».
وتابع أن «الفشل في االتفاق على زيادة 
ــوق  اإلنتاج في اب وما بعده يترك الس

ــل وبالتالي  ــن قب ــر م ــص أكب ــي نق ف
ــاس  تكس ــرب  غ ــعار  أس ــت  ارتفع
ــيط إلى ما يقارب أعلى أسعاره  الوس
منذ حوالي سبع سنوات هذا الصباح 
ــي ٧٧ دوالرا».وتطلب أبوظبي  إلى حوال
ــا املرجعي،  ــس حجم إنتاجه أن يعك
ــرين األول  الذي حدد كاآلخرين في تش
ــكل أكبر قدرتها اإلنتاجية  ٢٠١٨، بش
ــى ٦٠٠ ألف  ــي تزيد عل ــة والت الكامل
ــالف قد  ــذا اخل ــا.وكان ه ــل يومي برمي
ــن اجتماعات  ــل اجلولة األولى م أفش

الكارتل ، ضمن مجموعة اعتادت على 
ــكو والرياض. ــني موس ــروز تباينات ب ب

وهذا الفشل في املفاوضات إذا لم يتم 
حله، قد يؤدي إلى متديد في اب أو حتى 
ــاج املطبقة  ــص اإلنت ــد ذلك، حلص بع
في متوز وليس زيادة اإلنتاج مبقدار ٤٠٠ 
ــت مطروحة في  ــف برميل التي كان أل
ــا ملح إليه  ــي أي حال، هذا م مرحلة.ف
الوزير السعودي ورئيس الكارتل األمير 
ــي مقابلة  ــلمان ف ــن س ــز ب عبدالعزي
األحد مع تلفزيون «بلومبرغ».وردا على 

سؤال عن احتمال زيادة اإلنتاج في اب 
ــاركة اإلمارات في حال قررت  بدون مش
االنفصال، أجاب الوزير «ال نستطيع»، 
ــم التوصل إليه  مضيفا «إنه اتفاق يت
ــي  الت ــادات  االقتص أن  ــاع».إال  باإلجم
تتعافى مع تقدم حمالت التلقيح ضد 
ــد-١٩ ورفع القيود في حاجة إلى  كوفي
ــون  ــن الطاقة.وقال نيل ويلس املزيد م
ــدى القريب  ــاك على امل ــتكون هن «س
ــوق  ــط في الس ــن النف ــة أقل م كمي
ــد يعمد  ــقط االتفاق، ق ــال س وفي ح

ــات أكبر»، ما  ــون إلى ضخ كمي املنتج
ــدد ضربة لالندفاعة احلالية في  سيس
ذلك  إلى  النفطية.وباإلضافة  األسواق 
ــاك خطر يتمثل في تراجع احترام  «هن
ــة وانتهاء األمر  حصص اإلنتاج احلالي
ــة اإلمارات العربية املتحدة  بخروج دول
ــات كبيرة». ــاج بكمي ــن أوبك واإلنت م
ــاج وخصوصا التصدير هو  وزيادة اإلنت
ــة لكافة  ــادة املوارد املالي ــر مغر لزي أم
ــن  م ــلم  أس ــم  نعي ــذر  األطراف.وح
ــتثمرين  ــن أن على املس ــد» م «أفاتراي
ــوا أبدا عواقب حروب إمدادات  «أال ينس
ــابقة والنفوذ الذي متلكه  النفط الس
ــعودية جلهة  ــة الس العربي ــة  اململك
ــار احمللل  ــادة إنتاجها النفطي».وأش زي
ــة أوبك  ــوص إلى قم ــى وجه اخلص عل
ــب  ــا نش ــي آذار ٢٠٢٠ عندم ــالس ف ب
ــيتني في  ــني الدولتني الرئيس ــالف ب خ
ــيا والسعودية، أعقبته  الكارتل: روس
ــالس  ب ــك  أوب ــعار.وتواجه  أس ــرب  ح
ــني االنتعاش  ــا معادلة معقدة، ب أيض
ــا،  ــي للطلب الذي ال يزال هش احلقيق
ــط  وعودة محتملة على املدى املتوس
ــتياء بعض  ــة واس ــادرات اإليراني للص
ــن  ــد م ــل الهن ــتوردين مث ــار املس كب
املرجع  استفاد  املرتفعة.كما  األسعار 
ــمال  ــل برنت بحر الش ــي، برمي األوروب
ــليم ايلول من الوضع وارتفع عند  تس
قرابة الساعة ٩:٤٠ بالتوقيت العاملي 
ــة مع اليوم  ــبة ٠٫٢١ باملئة مقارن بنس
ــابق إلى ٧٧٫٣٢ دوالرا بعد أن وصل  الس
ــرين األول  ــتوى منذ تش إلى أعلى مس

ــياق ذاته   ٢٠١٨ بـ٧٧٫٨٤ دوالرا. وفي الس
أيد وزراء مالية دول مجموعة العشرين 
ــبت املاضي  خطوة  في محادثات الس
ــددة  متع ــركات  الش ــع  ملن ــة  تاريخي
ــا إلى  ــل أرباحه ــن حتوي ــيات م اجلنس
ــة منخفضة عبر فرض  مالذات ضريبي
ــون التحذير  ــب كما أنهم يعتزم ضرائ
ــا تهدد  ــالالت فيروس كورون ــن أن س م
ــادي العاملي.كما أقر  ــي االقتص التعاف
ــان حصول  ــى ضم ــة إل ــوزراء احلاج ال
ــات  اللقاح ــى  عل ــرة  الفقي ــدان  البل
ــودة البيان  ــن مس ــكل عادل، لك بش
التي من املقرر اعتمادها في االجتماع 
مبدينة البندقية اإليطالية لم تتضمن 
مقترحات جديدة محددة حول كيفية 
القيام بذلك.من املقرر أن يكون االتفاق 
الضريبي أكبر مبادرة سياسية جديدة 
تنبثق من هذه احملادثات. ويتوج االتفاق 
ثماني سنوات من اخلالف حول قضية 
ــدف من احملادثات هو أن  الضرائب، واله
يتم إقرار االتفاق من زعماء الدول أثناء 
ــرين  ــة مجموعة العش ــاع قم اجتم
ــرين األول في  ــر تش ــي أكتوب ــرر ف املق
العاصمة اإليطالية روما.يضع االتفاق 
ــركات  ــى عامليا لضريبة الش ــدا أدن ح
ــل لردع  ــى األق ــة عل ــبة ١٥ باملئ بنس
ــيات عن  ــددة اجلنس ــركات متع الش
ــل معدل  ــول على أق ــعيها للحص س
ــيغير الطريقة  ــه س ــب، كما أن ضرائ
ــب على  ــرض ضرائ ــا ف ــم به ــي يت الت
ــركات متعددة اجلنسيات عالية  الش
ــازون وجوجل، والتي  ــة مثل أم الربحي

ــكان الذي تبيع  ــد جزئيا على امل تعتم
فيه املنتجات واخلدمات، بدال من موقع 
ــة  ــر املالي ــي.وأكد وزي ــا الرئيس مقره
ــني  للصحفي ــولتز  ش أوالف  ــي  األملان
ــرين  ــة العش ــع دول مجموع أن جمي
انضمت إلى االتفاق، بينما قالت وزيرة 
ــت يلني إنه  ــة جاني ــة األميركي اخلزان
سيتم تشجيع عدد من الدول األصغر 
التي ال تزال تعارضه، مثل أيرلندا واجملر 
التوقيع  ــى  الضرائب، عل ــة  منخفض
حتى تشرين األول.وأضافت «سنحاول 
ــب أن أؤكد  ــن يج ــك، لك ــام بذل القي
ــروري أن تنضم كل  ــه ليس من الض أن
ــة «يحتوي هذا  ــت قائل دولة».وأوضح
ــة التنفيذ  ــوع من آلي ــاق على ن االتف
أن  ــن  م ــد  للتأك ــتخدامه  اس ــن  ميك
ــادرة على  ــت ق ــدول الرافضة ليس ال
تقويض (االتفاق) أو استخدام املالذات 
ــل هذا  ــوض عم ــي تق ــة الت الضريبي
االتفاق العاملي».ميثل أعضاء مجموعة 
ــى ٨٠ باملئة من  ــرين ما يزيد عل العش
ــي العاملي و٧٥  ــي اإلجمال ــاجت احملل الن
ــارة العاملية و٦٠ باملئة  باملئة من التج
ــكان كوكب األرض، مبا في ذلك  من س
ــان وبريطانيا  ــات املتحدة والياب الوالي
ــا وأملانيا والهند.باإلضافة إلى  وفرنس
ــي الرافضة لالتفاق،  دول االحتاد األوروب
وهي أيرلندا وإستونيا واجملر، فإن الدول 
ــى االتفاق  ــم توقع عل ــرى التي ل األخ
ــريالنكا  ــن كينيا ونيجيريا وس تتضم
ــنت  فنس ــانت  وس ــادوس  وبارب

وجرينادين.
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5عربي دولي

تراقب الواليات املتحدة عن كثب محادثات حتالف أوبك+ التي تأجلت بعد أكثر من أسبوع من النقاشات، وسط اعتراض اإلمارات على مقترح بتمديد قيود اإلنتاج 

لثمانية أشهر، بينما اعتبر بنك االستثمار األميركي غولدمان ساكس أن فشل محادثات الكارتل النفطي أدى إلى حالة من عدم اليقني حيال مسار اإلنتاج، 

متوقعا أن يالمس سعر برميل النفط عتبة الـ٨٠ دوالرا، فيما تأرجح امس االول الثالثاء بني ٧٦٫٩٠ دوالرا و٧٦٫٩٨ دوالرا للبرميل.وقال البيت األبيض إن الواليات 

املتحدة تراقب عن كثب محادثات أوبك وشركائها وأجرت مشاورات على مستوى عال مع مسؤولني في السعودية ودولة اإلمارات العربية.

متابعة / البينة اجلديدة

كابول / وكاالت / البينة الجديدة
 أعلنت السلطات األفغانية تشغيل «نظام دفاع 
ــبيل اخلروج الوحيد  جوي» حلماية مطار كابول، س
ــى اخملاوف  ــر جديد إل ــب، في مؤش ــا األجان للرعاي
ــردي حركة  ــريع ملتم م الس ــدّ ــع التق ــة م املتنامي
ــد آخرها بإجالء الهند موظفي  طالبان والتي جتسّ
ــروع القوات  ــي قندهار.ففي ضوء ش قنصليتها ف
ــحاب نهائياً من البالد، أطلقت  األجنبية في االنس
ــع النطاق على  ــان في بداية أيار هجوماً واس طالب
القوات األفغانية املرتبكة لفقدانها الدعم اجلوي 
ــاحات شاسعة  األميركي بالغ األهمية، غامنةً مس
ــوات األفغانية  ــم تعد الق ــي العمق األفغاني.ول ف
ــية وكبرى املدن  ــيطر سوى على احملاور الرئيس تس
ــردون حول  ــار يفرضه املتم ــط حص اإلقليمية وس
ة  ــى عدّ ــيطر عل ــت طالبان تس ــر منها.وبات الكثي
ــا أثار  ــة، م ــة األفغاني ــاورة للعاصم ــق مج مناط
ــول أو مطارها  ــنّ هجوم على كاب ــية من ش اخلش
ــت وزارة الداخلية األفغانية  في املدى املنظور.وقال
ــاء  ــان إنّ «نظام الدفاع اجلوي احلديث اإلنش في بي
ــاعة ٢:٠٠ فجر  ــد الس ــغيل عن ــور التش ــل ط دخ
ــذه املنظومة  ــت ه ــي مضيفة «أثبت ــد املاض األح
ــدّ الهجمات  ــاء العالم في ص ــي أرج ــا ف فاعليته
ــم  باس املتحدث  والقذائف».واكتفى  ــخ  بالصواري
ــان بالتوضيح لفرانس براس أنّها  الوزارة طارق عري
ــرت في مطار كابول، وال حتمي سوى منشآته. نشِ
ــوى األمنية  ــم الق ــدث باس ــف املتح ــدوره، كش ب
األفغانية أجمل عمر شينواري إنّ املنظومة «زوّدنا 

ــاعة، يستمرون  بها أصدقاؤنا األجانب وحتى الس
ــب الدراية».وطوال ٢٠  ــغيلها ريثما نكتس في تش
ــت القوات األميركية قد  ــتان كان عاماً في أفغانس
ــيرام/ زوّدت قواعدها بعدة منظومات من طراز «س
ــف وتدميرها.  ــى رصد القذائ ــادرة عل C-RAM» الق
ــي قاعدة برغام  ــت منظومة مماثلة موجودة ف وكان
ــمال كابول  ــافة ٥٠ كلم ش ــى مس ــة عل الضخم
ــي بداية  ــة ف ــوات األفغاني ــتلمتها الق ــي اس والت
ــتان  ــحاب األميركي من أفغانس متوز.إن كان االنس
ــرعة خاطفة باغتت الكثيرين، فالواقع  يجري بس
ــنوات أنها سئمت  ــنطن قررت قبل أربع س أن واش
ــة اهتمامها إلى مجال  ــروب بال نهاية»، محول «احل
ــيا. ــل الصني وروس ــرى مث ــع دول كب ــة م املنافس
فاحلملة ضد مجموعات إرهابية خارجة عن نطاق 
ــالمية  ــة مثل القاعدة وتنظيم الدولة اإلس أي دول
ــة  األمني ــة  املؤسس ــات  إمكان كل  ــتهلكت  اس
ــدوالرات منذ  ــات ال ــت تريليون ــة والتهم األميركي
ــبق لطالبان أن نفذت  ــداءات ١١ أيلول ٢٠٠١.س اعت
سلسلة هجمات بالقذائف على القوات األفغانية 
واألجنبية، كما شنّ تنظيم الدولة اإلسالمية عام 
ــى كابول.وقال مصدر أمني  ٢٠٢٠ هجوماً مماثالً عل
ــائل املنظمة،  ــي إنّ «طالبان تفتقر إلى الوس أجنب
لة من  ولكنّها أثبتت قدرتها على إطالق قذائف معدّ
ــتهدافها  آليات وإثارة الذعر، خصوصا في حال اس
ــت التزامها ضمان أمن  ــت تركيا أعلن مطارا».وكان
مطار كابول مع انتهاء انسحاب القوات األميركية 

واألجنبية املرتقب في ٣١ آب.

البينــة   / وكاالت   / القــدس 
الجديدة

ــرائيلي  ــوزراء اإلس ــه رئيس ال  وج
ــادات إليران  ــت انتق ــي بيني نفتال
ــن  ع ــؤولية  املس ــا  إياه ــال  محم
األوضاع االقتصادية الصعبة التي 
مستهل  اللبنانيون.وفي  يعانيها 
ــبوعي حلكومته  األس ــاع  االجتم
قال بينيت «الدولة اللبنانية على 
حافة االنهيار، مثلها مثل جميع 
ــتولي عليها إيران،  الدول التي تس
ــون اللبنانيون  ــرة املواطن وهذه امل
«يجب  ــاف  الثمن».وأض ــون  يدفع
ــون  يدفع ــني  اللبناني أن  ــم  الفه
ثمنا باهظا بسبب استيالء إيران 
ــع األوضاع  ــم ... ونتاب على دولته
ــنبقى على  ــن كثب، وس هناك ع
ــش  ــتعداد».وكان اجلي ــة االس أهب
اإلسرائيلي احبط موخرا محاولة 
ــدود مع  ــلحة على احل تهريب أس
ــط ٤٣ قطعة  ــان، حيث مت ضب لبن
ــالح في منطقة الغجر بعدما  س
ــش  اجلي ــتطالعات  اس ــدت  رص
ينقلون حقائب  ــتبها فيهم  مش
ــرائيل. ــى داخل إس ــان إل ــن لبن م

ــرائيلي  اإلس ــاع  الدف ــر  وزي وكان 
ــرض مؤخرا تقدمي  بيني غانتس ع
مساعدات إنسانية للبنان لدعمه 
ــادة. وذكرت  ــه املالية احل ــي أزمت ف
تقارير إسرائيلية أن غانتس تقدم 
ــوة األمم املتحدة  ــى ق ــرض إل بالع
(اليونيفيل)  ــان  لبن ــي  ف ــة  املؤقت
لكن ال توجد عالقات دبلوماسية 
ــبق أن  ــرائيل ولبنان، وس ــني إس ب
ــاعدات من  رفض لبنان تلقي مس
ــرائيل لكونها «دولة معادية». إس

ــي واألمن  ــاع الزراع ــل القط ودخ
ــي لبنان، دوامتي األزمة  الغذائي ف
ــن انهيار  ــة الناجمة ع االقتصادي
العملة احمللية أمام الدوالر، وقيود 
ــى وارداتها  ــدول عل ــض ال ــن بع م
ــوق اللبنانية. ــن الس ــة م الزراعي
ــر الزراعة اللبناني عباس  وقال وزي
ــار  االنهي ــارع  تس إن  ــى،  مرتض
االقتصادي واملالي في لبنان، يضع 
ــالد في خطر،  ــن الغذائي للب األم
ــد تضرب  ــوع ق ــة ج ــذر مبوج وين

ــكان.وأضاف مرتضى  ــع الس جمي
ــر يوماً بعد آخر في  أن تخوفا يكب
ــدام أية بوادر حلل األزمتني  ظل انع
االقتصادية والسياسية في البالد.
التي  االقتصادية  األزمة  ــبب  وبس
ــهدها البالد منذ الربع األخير  تش
٢٠١٩، فقد فرضت على اللبنانيني 
التوجه نحو الزراعة أكثر ملواجهة 
ــرق أبوابهم منذ  ــذي يط ــوع ال اجل
ــك، بينما فقدت  نحو عام.يأتي ذل
ــر من ٩٠  ــة أكث ــة اللبناني العمل

ــذ ٢٠٢٠،  ــا من ــن قيمته ــة م باملئ
لتنزل عن مستوى مهم وتسجل 
سعرا متدنيا جديدا مقابل الدوالر 
ــف ليرة لكل دوالر في  عند ١٧٫٨ أل
ــل ١٥١٠ في  ــوق املوازية مقاب الس
ــمية.وحذر مرتضى  ــوق الرس الس
من عدم وقف تدهور قيمة العملة 
احمللية (الليرة)، «ألن هذا االستمرار 
في انهيارها يجعل كلفة اإلنتاج 
ــد يدفع الناس  ــي مرتفعة، وق احملل
ــاف  الزراعة».واض ــن  ــاء ع لالنكف
ــع العملة احمللية  ــك، فتراج «كذل
ــف عملية  ــدوالر، يضع ــل ال مقاب
ــاف الزراعية غير  ــتيراد األصن اس
ــق الوزير،  ــي لبنان» وف ــرة ف املتواف
ــة  ــى احلكوم : «عل ــالً قائ ــدد  وش
ــة لوقف انهيار  وضع خطة عاجل
ــرف لبنان إلى  ــرة حتى ال ينج اللي
ــديدة».ووفق برنامج  أزمة جوع ش
ــألمم  ل ــع  التاب ــي  العامل ــة  األغذي
ــتورد ٨٥  ــإن لبنان يس ــدة، ف املتح
ــه الغذائية،  ــن احتياجات باملئة م
مشيرا أن ٥٠ باملئة من اللبنانيني 
يشعرون بالقلق من عدم قدرتهم 

على توفير الغذاء.

الجزائر / وكاالت / البينة الجديدة
ــا عزمها على إنهاء عملية برخان حملاربة  أطلق إعالن فرنس
ــي مالي،  ــا ف ــاحل وخصوص ــة الس ــي منطق ــني ف اجلهادي
ــة أن تلعب اجلزائر ثاني قوة  ــتراتيجيا حول إمكاني جدال اس
ــلطات  ــا، دورا أكبر، بينما تواجه الس ــكرية في إفريقي عس
ــرة في  ــات اإلرهابية املنتش ــر اجلماع ــال خط ــة أص اجلزائري
ــى احلدود مع مالي  ــق الصحراوية واجلبال الوعرة وعل املناط
ــرن املاضي مبا  ــعينات الق ــا في تس ــت فرنس والنيجر.وغرق
ــف واعتداءات  ــال عن ــوداء في أعم ــرية الس ــرف بالعش يع
ــخص بعد إلغاء  ــفرت عن مقتل حوالي ٢٠٠ ش إرهابية أس
ــاز فيها  ــريعية التي ف ــات التش ــج االنتخاب ــش لنتائ اجلي
ــالميون آنذاك.وبعد مرور عقدين من الزمان على انتهاء  اإلس
ــيل من الدماء مت احتواء القسم األعظم من اخلطر الذي  س
ــال تنظيم القاعدة  ــلحون في اجلزائر، غير أن رج ميثله املس

وجماعات أخرى أحدها فرع تنظيم الدولة اإلسالمية يطلق 
ــم (جند اخلالفة في أرض اجلزائر)، ال يزالون  ــه اس على نفس
ــة وأغلبهم في املنطقة  ــي بعض املناطق النائي صامدين ف
ــي والنيجر.وتعرضت  ــي مال ــة مع دولت ــة الصحراوي احلدودي
ــة لهجومني إرهابيني،  ــهر القليلة املاضي اجلزائر خالل األش
ــر القضاء على  ــني إلى آخ ــن وزارة الدفاع من ح ــا تعل بينم
ــلحة وذخائر أو تسليم عنصر  عناصر إرهابية ومصادرة اس
ــه.وأعلن الرئيس الفرنسي إميانويل ماكرون أن  إرهابي لنفس
ــمال مالي قبل نهاية  ــا ستبدأ إغالق قواعدها في ش فرنس
ــراط أكبر  ــا في انخ ــي باريس رغبته ــا ال تخف ــام بينم الع
للجزائر في منطقة الساحل.وقال مصدر عسكري فرنسي 
ــمال مالي مع  ــتقبل حتركاتنا في ش ــب أن نناقش مس «يج
بعثة األمم املتحدة في مالي ومع اجلزائريني، املعنيني مباشرة 
ــتعد فرنسا خلفض عديد قوات  باعتبارهم دولة جارة».وتس
«برخان» في منطقة الساحل، أكبر عملية عسكرية خارج 

ــني ٢٥٠٠ وثالثة آالف. ــوم إلى ما ب ــالد، من ٥١٠٠ رجل الي الب
ــفرت عن سقوط  وغرقت مالي منذ ٢٠١٢ في أزمة أمنية اس
آالف الضحايا من مدنيني وجنود وعناصر من حركات التمرد 
ــتغلت صعوبة  االنفصالية ومجموعات اجلهاديني التي اس
مناخ وتضاريس املنطقة خاصة في الشمال قرب احلدود مع 
ــا  ــر البالغة نحو ١٤٠٠ كلم.وفي ٢٠١٣ تدخلت فرنس اجلزائ
ــكريا حملاربة  ــابقة في مالي، عس ــتعمارية الس القوة االس
اجلهاديني، ونشرت في إطار عملية برخان نحو ٥١٠٠ جندي 
ــون في عمليات  تل منهم خمس ــاحل، قُ ــي منطقة الس ف
ــات  ــات جماع ــا لهجم ــزال هدف ــد ال ي ــة.إال أن البل مختلف
مرتبطة بتنظيم القاعدة وتنظيم الدولة اإلسالمية وعنف 
ــعت  ــني اجلماعات احمللية وعمليات تهريب متنوعة. وتوس ب
ــو والنيجر اجملاورين.ويؤكد  رقعة العنف لتطال بوركينا فاس
ــن يكون إال  ــي مالي «ل ــون أن احلل ف ــد تب ــس عبداجملي الرئي

جزائريا».
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فنارات

6ثقافية

رحيم الشاهر 

 (هنا يشاد قبرك وان ضيعته األعوام)
 كم ادري انك للخلود زعيمُ

                 وقليلُ مثلك قاسمٌ وكرميُ 
من بعد تاريخ كتبتُ قصيدتي 

               وحي القصيدة في مداك عظيمُ
 اني قرأتك في الكتاب فضيلة 

             منك الفضيلة ترتقي وترومُ 
قد ولدتُ وأنت عني غائب 

             فوجدت انك في القلوب تقيمُ 
قالو بأنك اوحد بطرازه 

             قد مات في شنق العراق زعيمُ 
وجدوا اخلزائن أُفرغتْ من جيبه

            فبجيبه حب الفقير ندميُ 
حر كأنك (باحلسني)   موسم 

           واحلر في عجب العراق عدميُ 
قد غاب سرك في الظالم مكتمٌ
             ونضال قبرك ماله ترميمُ
 مازال تلقني العراق على املدى 

           شنق الزعيم (وسحبه) املشؤومُ 
قد مات بعدك بانقالب مصيره 

           هذا وذاك وسرهم مكتومُ 
رؤساؤنا خابوا بنا، 

          بقي العرا ق لوحده ماصانه التكرميُ

 اني ألبحث عن رئيس تقاعدٍ
                    يأبى العراق رئيسه معدومُ

 ذئب السياسة آكلٌ من زادنا 
             مازال يأكلُ واخلرافُ تصومُ 

قالوا ببيتك راهبٌ متعبدٌ 
                  وبكل عدل قاسمٌ وقسيمُ

البينة الجديدة / علي شريف 
ــاء وكتاب  ــاد أدب ــا احت ــة اقامه ــة أدبي أصبوح
ــة معرض الكوت  ــط على قاع محافظة واس
ــا الروائي  ــف  فيه ــي األول للكتاب.ضيّ الدول
ــا  ــدث به ــذي حت ــار ال ــن البح ــي حس العراق

ــي ادب الرحالت  ــة ف ــه األدبي ــن جتربت ع
ــيقة  ــياحة أدبية ش ــوف فيها بس تط
ــة  ــوص القصصي ــه للنص ــن كتابت ع
ــن األدب الذي  ــذا اللون م ــة له والروائي
ــاس) حيث  ــه( جنس األجن ــق علي أطل
تداخل معه عدد من احلاضرين بأسئلة 
م الضيف    ــة. قدّ وإضافات اغنت اجللس
ــس احتاد  ــي رئي ــه الزرباط ــتاذ ط األس
ــط.بعد ذلك  مت توزيع  أدباء وكتاب واس
ــطي  ــص الواس ــتنطاق الن ــاب اس كت
ــلمان الذي أصدره  لالستاذ علوان الس
ــي العراق على  ــاد األدباء والكتاب ف احت

ــح الدكتور  ــا .وفي اخلتام من ــن مجان احلاضري
ــر للمحاضر  ــهادتي تقدي ــم الغرباوي ش رحي
ــة الكوت  ــد كلي ــن عمي ــة ع ــدم باإلناب واملق
ــطة  ــرا لدورهما في إحياء أنش اجلامعة تقدي

املعرض الثقافية .

عالء العتابي
إِرْتَقى عازفا خشبة املسرحِ فَسقطَ 
ــن! التقط  ــقط معه حل منه ناي وسَ
ن حجراته،  الناي بيديه ونفخ التراب مِ
ولكنه لم يستطع أن ميسك اللحن! 
ــاب اللحن من بني يديه وانطوى  انس
ــاهد نايًا  ا! يش ــوره متفرجً بني جمه
ــه؛ فال العازف  ــا بني أصابع عازف باكيً
قادرُ مع نايه عزفاً وال الناي مع عازفهِ 

يشدو .نفخ العازف مرةً ومرة وأحلقها 
ــتطع بنفخه  ــم يس ــرى ؛فل ــرةٍ اخ مب
ــدة النفخ،  ن ش ــى الناي مِ ــا، بك عزف
ــا، فال  ــه نفخ ــت حجرات ــى تعب حت
ــه بأن عزفه  ــتطيع أن يخبر عازف يس
. بقى  كماءٍ راكدٍ بني ضفتي ماء أسنُ
ــا مكانه بني جمهوره ؛  اللحن جالس
ــتطيع أنصاف الناي أو عازف  فال يس
ــع هيبتهما التي  ــةُ ترج النايَ بنغم
ــرح إبان  ــقطت على خشبة املس س
سقوط الناي! لو عرف اجلمهور أن روح 
ــة بينهم،؛ ملا تعجبوا  العزف جليس
ــبوا ان  ــاي! حتى حس ــن صراخ الن مِ
ــل؛ فالناي ال  ــيئ مفتع ــزف الس الع
ــرده مالم يغردُ  ــتطيع العزف مبف يس
رت وجنات  ــي فمهِ حلنا. حمُ العازفُ ف
ــرات جمهوره،  ن نظ ــازف خجالً مِ الع
ــنهُ  ــاي فقد محاس ــب أن الن فحس
 ،. ــرحِ ــبةِ املس ــقوطه على خش بس
ا من يديه.  فحاول أن يرمي الناي بعيدً

ــني طيات  ــن ب ــدٍ مِ ــتبدله بواح ويس
ــاي أن نهايته قد  ــعر  الن جاكيته. ش
ــد أن يرجتف بني يدي عازفه،  دنت؛ عم
ــرار  ــن ق ــازف ع ــدل الع ــى أن يع عس
ــتبداله.بان للجمهور حتطم  ثقة  اس
ن صيحاتهم  العازف بالناي؛ فغيروا مِ
الى هتافات إيجابية.رجع اللحن إلى 
ا  خشبة املسرح مطأطئ رأسه ،نادمً
ــازف والنأي؛ ما أن  ــى مافعله بالع عل
ــاي مقبالً  ــاهده الن صعد اللحن وش
ا  ــا، حتى أهتزت حجراته فرحً عليهم
لصديق رجع إليه اسفا، شعر العازف 
ــا بني حجيرات  ــدوا طربً بنغماته تش
ــامى  ، تس الناي وهي تداعب بأناملهِ
اللحن عاليا و أشجانه ترمن بني دفتي 
ــازف  للجمهور  ــرح. انحنى الع املس
ــم الناي  ــد أن همس في ف ــرفا بع ش
حلنا.: جمال اللحن بني ثناياك أجمل 
ــن؛ وجمال اجلمهور طربًا  من تفرج حل

. أعذب من انسياب حلنِ
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«كل شيء ممكن، على جميع الشعراء أن يعرفوا ذلك» هكذا كان 
يقول الروائي التشيلي (روبيرتو بوالنيو) وله قول بالغ األهمية هو 
ــتحضرت  ــاعر يولد يتيما» اس «ولكن اآلباء يجب قتلهم فالش
ــاعر العراقي  هذه الكلمات حاملا انتهيت من قراءة ديوانني للش
ــتا    وأوراق  ــا (أغاني إلى مقهى كوس ــل حامت)، هم ــدع (فاض املب
من ذاكرة جانبية).وتخيلت نفسي متاما كما تخيل هذا الشاعر 
ــل في طابق أخير  ــو يقف أمام نافذة في اللي ــه وه اجلميل نفس
ــة عن عريها  ــف املدين ــحاب، حيث تكش من بناية تناطح الس
ــواء الباهرة..هناك األلوف  ــع أردية الليل لتلبس أردية األض وتخل
من النوافذ املشرّعة بعضها مظلم واآلخر مضاء بألوان ال حصر 
ــر غرباء عن بعضهم البعض  لها، في عمق كل ذلك يعيش بش
بإمكاننا رؤيتهم لكننا ال نستطيع الوصول إليهم..ثمة من يرى 
ــه خلف نافذة  ــا رأى فاضل حامت نفس ــه من علو بعيد رمب نفس
ــجائره ويحتسي خمرته وأمامه  ما، يعيش وحيدا وهو يدخن س
ــيلي  ــال عريض..لذلك أقول كما يقول هذا التش ــم وخي ورق وقل
ــيء ممكن، على جميع الشعراء أن يعرفوا ذلك»  الكبير: «كل ش
ــا بحذافيرها في  ــذه املعلومة وطبقه ــرف فاضل حامت ه وقد ع
ــاعر العذب  ــعره وحياته وهي تصارع املوت والفناء..هذا الش ش
ــتطاع أن يقصيه عن حياته وشعره حيث  الذي حارب املوت واس
ــة في بيروت  ــث وكانت له جوالت طويل ــاً مبرض خبي كان مصاب
ــعر  ــاعر في منزل الش للعالج والكتابة والتأمل، يقيم هذا الش
وحيداً ال يجاريه أحد في عزلته احلميمية، يعيش أيامه بالقراءة 
ــاءات العالم وجنونه،  ــد عن ضوضاء املدينة ووب والكتابة والبع
ــعر حد الوله  ــة الش ــكنه يدفعه إلى ممارس ــون الذي يس فاجلن
ــعر لديه هي  ــاة ثانية، ذلك ألن كتابة الش ــق بأهداب حي والتعل
وحدها فرصة للحياة األخرى التي ال يدخلها إال الشعراء، اولئك 
ــوا في يُتم شعري  الذين يهربون من آبائهم وأوصيائهم ليعيش
متفرد فهو لم يضطر لقتل أحد من آبائه الشعراء وال مجايليه 
ــم انهالت  ــوان واحد، ث ــم جميعا بدي ــه أقصاه ــه لكن وال زمالئ
ثراً أو  ــه الدواوين كقطرات املطر رغم أنه ال يريد أن يكون مكْ علي
ا بالكتابة، فماذا يفعل وسحابة شعره ماطرة دوما ورذاذ  ــفًّ مسِ
ــق  حكاياه لم يبخل عليه مبزقة حلم وال بليلة حب وهو العاش
ــرع على املراكب  ــر الذي يجوب قلوب حبيباته بقلب مش الكبي
ــر مدفون بحقل من  ــف رأس مجنون والنصف اآلخ الهاربة.نص
ــامة، أحياناً يخطف السياب من أمامي ما أن أنتهي  األدوية الس
ــن قراءة قصيدة من قصائده، فهو أيضا يكتب القصيدة احلرة  م
والكالسيكية، ويجرب أشكاال أخرى بال بخل أو تردد أو خوف ألن 
الشعر عنده سفر، فهو يغادر دائما صوره الضبابية الى مشاهد 
جمالية مغرقة بالوضوح لهذا باتت نصوصه الشعرية تنضح 
ــه كحال أقرانه  ــرد والوحدة القارصة حال ــال واخليال املتم باجلم
ــحرية، مرض وتوحد ومترد  ــبقوه في حقول الشعر الس الذين س
وأشكال تتنوع بتنوع العذابات واألحزان.هو عاشق للجمال بال 
منازع لهذا صار شعره قطعة من أصوات كورال الطبيعة الذي 
يغني للجمال وهو يعيش حتت وطأة املوت واأللم.. ومن هذا كله 
ــاعر فاضل حامت أن يصنع احلياة ويصر على خلق  ــتطاع الش اس

اجلمال والشعر بكل شجاعة وحتد.
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حميد اِّـختار 

ــأس من  ــا أذلني الي ــرا م كثي
ــل ازقة  ــوال ،داخ ــرارة التج م
ــل كل  ــا عن تقب ــدت عزوف غ
ــاس يداهمني من خارج  احس
ــرة  البص ــاخت  ش ــا،  خوائه
ماضيها  ــادرت  يا»بالجاني»غ
ــة، وحتولت  ــال رجع ــميا ب رس
نهاراتها إلى مرادفات مبهمة، 
ــدة  وفاق ــوه  الوج ــة  قبيح
ــا. لم يعد فيها  الوضوح ايض
أو  ــن  التمع ــتوجب  يس ــا  م
ــتحق اي رثاء.١٤١،، كانت  يس
التأثير  ــة  ــي عملي ــه ف براعت
ــد ،وذلك  ــكل جي حاضرة بش
ــة  ــتخدام لغ ــالل اس ــن خ م
شفافة وغير مملة، فهي رواية 
ــا  ــل انه ــم نق ــية إذ ل سياس
يذهب  ــفية حيث  رواية فلس
ــا العبيدي عبر ٤٣٥صفحة  بن
ــروب ،واخلوف  ــي  لعبة اله .. ف
وذلك في احساس متبادل ما 
ــية التي  ــني التجربة القاس ب
ــخصية  مولود  ــتها ش عاش
«بالجاني»والقارىء  البلوشي 
التمرد واالنعزال  ،كذلك مرارة 
لالنسان املعذب، والذي جعل 
ــالة انسانية إليصال  منه رس
ــل التعريف  ــن أج ــه م خطاب
باقلية، لطاملا بقيت تعاني من 
االضطهاد اجملتمعي.في نفس 
ــة الدمار  ــرق حال ــت يط الوق
ملدينته، والرعب الذي يعيشه 
ــلطة احلرب،  ــن س ــارب م اله
ــا احلياة  ــاوى كفت وكيف تتس
واملوت عند طابور االعدام. تدور 
أحداث الرواية في الثمانينات 
الفنتازيا  ــن  ــدة ع ــي بعي ،وه
ــط  فق ــع  الواق ــن  م ــة  وقريب

ــيء من  التركيز   حتتاج إلى ش
ــتخدم تقنيتني في  ،فهو يس
ــراوي العليم  الكتابة ،وهي ال
ــكل  ــب، وبش الغائ ــر  ،وضمي
ــردية»  «امليتاس ــل  متداخ
ــداث، وكذلك  ــاول األح في تن
ــداث على  ــي رؤيته ألح ركز ف
ــم للواقع من خالل  جانب مه
ــكال  ــذان ش والل ــكان»  «الزم
بنية النص االساسية، ومنح 
ــة  بانورامي ــرة  نظ ــارىء  الق
لالحداث. يشكل بطل الرواية 

ــص  الن ــة  «مولو»ايدلوجي
،حيث كثيرا ما يطارد من قبل 
ــكري ،والذي  االنضباط العس
ــه  ــو الوج ــارم» وه ــه «ص ميثل
املوحش حلكومة احلرب ،وتأتي 
الشخصيات األخرى، مكملة، 
ــير االحداث  ــي س ــة ف وثانوي
ــورة «مايا»  ــه الدكت مثل اخت
ــرد  ــاء الك ــد األطب ــة أح زوج
ــة دفاتر  ــا ثالث ــي بحوزته والت
من مذكراته قامت بتحويلها 
ــة مولو  ــل جث ــى رواية.تص إل
ــليكا»   الي باب دار جدته «س
ــل احلي والفرارية  فيتجمع اه
ــم يتبادلون عباراته  منهم وه
بصوت منخفض باستشهاد 
ــو» بعد  ــروب «مول اله ــك  مل
ــتمرت  ــه اس ــاردات طويل مط
ــا بينه وما  ــنوات م خمس س
ــي  ــارم» .وف ــور «ص ــني الزنب ب
ــر االخبار  تتوات ــت  الوق نفس 
القادمة من وحدة «صارم» عن 
ــه بنفس الهجوم الذي  فقدان

قتل به «مولو»بعد أن تأكدت 
ــجالت وحدته  ــان س «نهلة»ب
ــقيقها مع  ــرت فقدان ش اش
مجموعة من الضباط واجلنود 
ــوم . يأتي هذا  ــي ذات الهج ف
ــد أن يقوم «مضر عبيجل»   بع
ــى اخلطوط االمامية  بنقله إل
ــه  ــي لصديق ــراء انتقام كإج
ــع الكاتب  ــا يض ــود .وهن مول
ــرة  الكبي ــول  التح ــة  نقط

ــداث الالحقة  ــيس األح لتأس
ــلم  ــل النص .تتس ــي مجم ف
اجلدة كافة أغراضه مع قرص 
نوع  ــن  م ــاعته  وس التعريف 
«اوماكس»  مع صور مخجلة 
حتاشت النظر إليها. في نفس 
ــح التابوت  ــت تطلب فت الوق
ــة ، والتي  ــى اجلث ــرف عل وتتع

ــا دجاجة  ــدأت وكأنها كأنه ب
ــة  ومنتفخ ــش  الري ــة  منزوع
ــط عاصفة  ــر معروفه وس غي
ــات بضرورة دفن  من االعتراض
ــرع وقت ،خصوصا  اجلثة بأس
ــث  ــد يبع ــان الفقي وأن جثم
ــى الرغم  ــة عل ــة كريه رائح
من كمية العطور التي رشت 
التقدم  ــل  !...ويتواص ــا  عليه
ــق تقنية  ــص وف ــوم للن احملم

ــي حيث  الداخل ــترجاع  االس
ــع صديقه  ــرة م ــل مغام يدخ
ــو ضابط  ــزق «عبيجل»وه الن
يتعرف على  ــث  مخابرات حي
ــط،  ــه  كضاب ــل عمل مفاص
ــدى  ــب م ــح الكات ــا اوض وهن
ــي يتمتع بها  الصالحيات الت
ــى  ــه عل ــط وقدرت ــذا الوس ه

ــاب الناس  ــلط على رق التس
ــدود  ح ال  ــي  الت ــه  ،بامتيازات
ــاتني  بس ــد  أح ــل  لها.يدخ
ــة مع  ــب الكثيف ــي اخلصي أب
ــذه  يأخ ــث  «عبيجل»حي
ــل هذا  ــزول داخ ــى بيت مع إل
البستان ،وحال دخوله يفاجأ 
بوجود اختا «صارم» كداعرتني 
ــور تذكارية لهذه  ويلتقط ص
الليلة. وكنتيجة لهذا الواقع، 
ــوده يغريان  ــة ونه كانت نهل
ــادهن  باجس اخملابرات  ضباط 
من أجل االبقاء على شقيقه 
الوحيد «صارم «في الوحدات 
ــض  ــة.  يقب ــة للجبه اخللفي
ــاط  ــل االنضب ــن قب ــه م علي
ــور  ــي طاب ــف ف ــارم» ويق «ص
االعدام حيث حفالت االعدام 
تتم بشكل جماعي مع سبع 
ــط النحيب  من الضحايا وس
والبكاء حال النطق باألسماء 
ــل االعدام  ــت دقائق ماقب «لي
ــكرات  س ــا   وثانيه ــد  توج
االنتظار موجعة اه هو انتظار 
مخيف يا مولود ص١٣٥.. بقي 
ــتة  لوحده بعد أن مت إعدام س
ــات  ــف للتعليم ــذا مخال وه
ــه،  ــى نفس ــرز عل ل ،وتبّ ــوّ .تب
ــبثا باألمل ،  لكنه بقي متش
لكن احلظ يقف معه هذه املرة 
ــه بعفو  ــث يتوقف اعدام حي
من الرئيس! جاء على خلفية 
ــة  اجلبه ــى  عل ــارات  االنتص
ــر الضباط .  ــره كبي كما أخب
ــات القتال  ــىء في جبه ويعب
ــرى ،يعثر خاللها على  مرة أخ
ــوم  ويق ــاك  «صارم»هن ــة  جث
ــكاته  مستمس كافة  بوضع 
اجلثة  ــخصية في جيب  الش
ــاعته االوماكس  ــا س مبا فيه
ــح  ليصب ــة،  الهوي ــرص  وق
«مولود  شخصية  «صارم»هو 
ــة  رحل ــدأ  ويب  » ــي  البلوش
ــره في  ــروب جديدة بعد اس ه
ــعودية في حرب الكويت  الس
ــى هولندا  إل اللجوء  ــار  ويخت
ــفى  وهناك ميوت في مستش
.   Antoni Van Leuwenhook
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يظهر الكاتب اخملضرم 

عبد الكرمي العبيدي 

في روايته (كم اكره 

القرن العشرين ) ، 

عن دار قناديل للنشر 

ولتوزيع ،يظهر شكال 

ابداعيا مؤثرا في بناء 

رؤيته السردية ،والتي 

غالبا ما يستقيها من 

جتربتها الشخصية 

لذلك تشهد 

نصوصه، حفر في 

الذاكرة السياسية 

العراقية ،والتي كثيرا 

ما الهمته ،بكتابة 

مرارة الواقع، وكونت 

شخصيته ككاتب 

منبثق، من طاحونة 

الهالك التي كانت 

تدور رحاها في مدينته 

الكبيرة البصرة .تلك 

املدينة التي لم ينفك 

عنها في كل أعماله 

التي مضت حتى بدت 

البصرة مصدر وجعه 

املزمن .

قراءة / رحيم عبد
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البينة الجديدة /  
يوسف عباس سليم 

ــبكة بغداد اإلعالمية  احتفلت ش
ــنوات على  ــرى مرور خمس س بذك
ــي ٨ متوز ٢٠١٧، وحملت  انبثاقها ف
ــة بغداد  ــاً مبدين ــوان حب ــذا العن ه
مدينة العلم واحلضارة، وهي شبكة 
ــاملة.حيث  ش ــة  ثقافي ــة  إخباري
ــبكة على يد  ــت هذه الش تأسس
الصحفي واإلعالمي عباس سليم 
ــليط  اخلفاجي، والبد من ذكره وتس
ــطور إكراماً  ــي س ــوء عليه ف الض
ــداد منطقة  ــث ولد في بغ له.. حي
كرادة مرمي في ٥ أيار ١٩٦٧من أسرة 
ــراءة  ــاً للق ــة، وكان محب متواضع
وللصحافة منذ ذلك الوقت، عمل 
ــابقاً  ــي وزارة الثقافة واإلعالم س ف
ــران ١٩٨٢وحتديداً في دار  في ٢ حزي
ــن ذلك احلني  ــة وم ــة للطباع احلري
ــد  وبع ــي،  الصحف ــواره  ــدء مش ب
الذي واكبناه  التكنولوجي  التطور 
ــدأ العمل في  في العقد املاضي، ب
ــف  ــن صح ــي م ــالم االلكترون اإلع
ــبكات  ومجالت وكتب ووكاالت وش
ــاً يعمل في وزارة  الكترونية، وحالي
واآلثار بدرجة  ــياحة  والس الثقافة 
ــاركته  معاون مدير.ومن خالل مش
ــل انتصارات قواتنا  تطوعياً في نق
ــة بجهاز  ــة متمثل ــة البطل األمني
ــنا  وجيش ــاب  اإلره ــة  مكافح

وشرطتنا االحتادية وحشدنا املقدس 
ــالح الدين  ــي قواطع عمليات ص ف
ــداً، إضافة  ــار والفلوجة حتدي واالنب
ــل العظيمة  ــر املوص ــة حتري ملعرك
من براثن اإلرهاب الداعشي، والتي 
خلد فيها جهاز مكافحة اإلرهاب 
ــارات والبطوالت، وبعد  أروع االنتص
ــاد  االحت ــة  ــى عضوي عل ــه  حصول
ــالم االلكتروني واحتاد  ــي لإلع العرب
ــذي  وال ــني  العراقي ــني  الصحفي
ــر له، قام  ــاً كبي ــاً معنوي كان دافع
لها  ــار  واخت ــبكة  الش ــيس  بتأس
ــاً وتيمناً بعاصمة  ــم بغداد حب اس
ــبكة  ــب، لتكون «ش ــراق احلبي الع
ــة»، والتي اعتمدت  بغداد اإلعالمي
ــمي من االحتاد العربي  بشكل رس
ــي بالرقم (١٤٢)  ــالم االلكترون لإلع
ــوز ٢٠١٧. إضافة العتمادها  في ٨ مت

من قبل احتاد الصحفيني العراقيني 
وكذلك سجلت في وزارة الثقافة - 
ــي حلماية حق املؤلف  املركز الوطن
ــة الدكتور  ــوق اجملاورة ومببارك واحلق
ــدم  األق ــل  الوكي ــري  اجلاب ــر  جاب
ــياحة واالثار  ــوزارة الثقافة والس ل
ــز الوطني  ــام للمرك ــرف الع واملش
حلماية حق املؤلف واحلقوق اجملاورة.
اختير للشبكة  ــها  وبعد تأسيس
شخصيات كبيرة ومنهم األستاذة 
ــود  عه ــورة  الدكت ــورة)  (البروفيس
ــتاذة  ــي أس يل ــد العكَ ــد الواح عب
ــد  اللغة العربية في كلية ابن رش
ــاً،  ــرفاً عام ــداد مش ــة بغ - جامع
ــى محمود  الدكتور مثن ــتاذ  واألس
ــا. له ــاً  ــاراً ثقافي ــاكر مستش ش

ــبكة أبوابها أمام  ــت الش وفتح
ــباب الواعي واملثقف لدعم  الش

ــاً وهي نافذة  تطلعاتهم تطوعي
مضيئة لكل ذي كفاءة في اجملال 
الثقافي واألدبي واإلعالمي، ومنبراً 
حراً ألخبار أبناء املعمورة قاطبة، 
ــة أي  ــرعة لتغطي ــا مش وأبوابه
ــة الثقافية  ــاط يخدم احلرك نش
واألدبية.ومبدأ الشبكة هو العمل 
والعالم  العراق  التطوعي خلدمة 
ونقل احلقائق بكل شفافية، ومن 
اجل ذلك استقطبت الكثير من 
ــخصيات الواعية واملثقفة،  الش
ــاً وتقييماً لعملها املُميز،  وتثمين
ــداد اإلعالمية  ــبكة بغ ــت ش نال
ــن التكرميات ومنها  ــدد كبير م ع
ــابقني  ــرمي وزيري الثقافة الس تك
التأهيلي  ــون  الفن وتكرمي معهد 
وتسميتها من أفضل املؤسسات 
ــي العراق  ــة ف ــة العامل اإلعالمي
ــالل  ــك خ ذل ــاء  ــام ٢٠١٩، ج لع
ــاء  ــنوي األول، مس املهرجان الس
السبت ٤ أيار ٢٠١٩.وختاماً نسأل 
كن قلمنا دائماً  اهللا جلّ وعال أن ميُ
أبداً من نقل احلقائق ونصرة احلق 
ــا العراق العظيم،  والوفاء لوطنن
ــادق  ــي ص ــي كل إعالم وان يحم
ــه وينبض  ــريف ويكتب قلم وش
بحب الوطن كما هو األب والزميل 
والقدوة الصحفي واإلعالمي احلر 

عباس سليم اخلفاجي.

هيثم صبحي
نعم  ,

أحببتك ,
وقلت لك ذات يوم

أنني سأكمل الطريق
وأكون صديقا 

أوفى صديق
وعدتك أن ال أترك 

يديك 
ــك  وجه ــاء  بضي ــهد  وأش

االحلى
وشذى وجنتيك 

سأبقى أحبك 
أحبك,

وإن قست االيام
سأبقى بجانبك 

القلب وأنفاس الغرام

هو أنت 
 أنت 

 ياكل أحالمي
واحالمي ال حتلو

إال في عينيك 
وإن هجرت عشك 

ميوت الكالم
ويجف الغناء

العيش بعدك غربة
ودمار

ورحيل يبحث عن مرفأ
حب وقرار

نعم أحببتك 
منفي  , وصمتي انا

صمت القبور
كنت لي احلياة
وأبهى الصفات

أغفو على صدرها
والف حبا وحبا يدور

لم أتصور  , لم أتصور  ,
أنك ذات يوم سترحلني

وأرقص املا على أوجاعي
وينثني فؤادي كسير

متوت بهجتنا حزنا 
غرامك االول واآلخير

@ó„@Ÿnjjyc@·»„

عبد الكرمي العبيدي

@ÖÏ‘–Ωa@Âz‹€a قصة قصرية 

@Úéflb®a@bËn»9@Ü�”Ïm@ÚÓfl˝«�a@ÖaÜÃi@Úÿjë@NN@ÚÓ€b«@Òıb–◊Î@ aÜigÎ@’€dni





albaynanew@yahoo.com

عملوا هنا في (                    ) ورحلوا

املرحوم اخلبير اللغوي
 كرمي توفيق الزبيدي

املرحوم الكاتب اللواء 
ماضي اخلزاعي

املرحوم مـاجد الصكر  
رئيس القسم الرياضي

لهم الذكر الطيب
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«                           » تـنـشـــر قــــرارات مـجـــلس الــــــــــــــــوزراء  

وبني الكاظمي ان املسؤولية تتضاعف 
ــوادث املؤملة،  ــذه احل ــرار مثل ه مع تك
ــاوالت تعطيل  ــع مح ــي تتزامن م والت
ــبكة الوطنية للكهرباء وتفجير  الش
ــة، ومحاولة البعض  ابراج نقل الطاق
ــاعة  واش ــي  الداخل ــن  االم ــة  زعزع
ــكيك بالقرار الوطني  الفوضى والتش
ــب ما يواجهه البلد  العراقي، الى جان
ــد  ــة كبيرة.واك ــات اقتصادي ــن حتدي م
ــبة  ــوات كبيرة في محاس اتخاذ خط
ــل كما حصل  ــة اخلل ــيء ومعاجل املس
ــؤوليتنا  ــابقة، وهي مس في املرة الس
ــعبنا وعوائل الشهداء خاصة،  جتاه ش
ــن  ــبة املقصري ــى محاس ــددا عل مش
ــابا  ــأرواح املواطنني حس واملتالعبني ب
عسيرا وفق القانون.واكد الكاظمي ان 
ــفى احلسني التعليمي  حادث مستش
ــل البنيوي  ــر اخلل ــي الناصرية يؤش ف
ــة للدولة، حيث  ــي الهيكلية االداري ف
ــخيص االخطاء  ــف تش ــم توظي ال يت
ــع املعاجلات  ــن اجل وض ــا م ومتابعته
الناجعة، مبينا احلاجة امللحة الطالق 
ــم  ــوي اه ــامل، تنط ــالح إداري ش اص
خطواته على فصل العمل االداري عن 
ــي.وقال ان التحقيق  ــوذ السياس النف
ــى معرفة  ــيقود ال ــذي وجهنا به س ال

ــن  ع ــا  معرب ــرين،  املباش ــن  املقصري
ــر متعمدا،  ــان ال يكون التقصي امله ب
ــا فكرة ان  ــا ال تتقبل مطلق فوطنيتن
ــه من اجل  ــي قتل اخي ــد العراق يتعم
هدف سياسي، او ان املنفعة واملنصب 
ــتهتار واالستخفاف  تدفعان الى االس
ــر ابراج  ــع باجتاه تفجي ــدم، او الدف بال
الطاقة الكهربائية إلثبات وجهة نظر 
ــال العاملني في بلدهم،  معينة وافش
ــع  ــامح م ــدم التس ــى ع ــددا عل مش
الفاسدين واملتالعبني بأرواح املواطنني 
ــم وصفاتهم. ــت انتماءاته مهما كان
ان  ــوزراء  ال ــس  مجل ــس  رئي ــح  واوض
ــات  وهجم ــة  ممنهج ــة  عرقل ــاك  هن
ــوة  ــي كل خط ــودة ف ــة مقص اعالمي
ــاد تتخذها  ــالح ومحاربة الفس لإلص
ــق  ــي لتحقي ــدا املض ــة، مؤك احلكوم
االصالح ومواجهة محاوالت اجهاضه 
ــة  احلكوم ان  ــا  ايض ــويهه.واكد  وتش
ــس النواب  ــبق وان قدمت الى مجل س
ــغل منصب وزير الصحة،  املرشح لش
ــار التصويت عليه، حتى ال  وهي بانتظ
ــى وزارة الصحة تعمل من دون وزير  تبق
ــة، قدم  ــياق اجللس ملدة طويلة.وفي س
ــرا مفصال   ــاء تقري ــل وزارة الكهرب وكي
ــة الكهربائية في  ــع املنظوم ــن وض ع

ــادة انتاج  ــود الوزارة في زي البالد، وجه
ــي تواجه وزارة  ــة، والعقبات الت الطاق
الكهرباء املتمثلة باستمرار استهداف 
ــن قبل اجلماعات  ابراج نقل الطاقة م
ــات التخريبية، وما  االرهابية والعصاب
ــكله من عبء على الوزارة ويفاقم  يش
ــد وجه رئيس  ــن معاناة املواطنني.وق م
ــى الكاظمي،  ــس الوزراء مصطف مجل
بضرورة العمل وبأقصى اجلهود من اجل 
ــي للمواطنني،  ــني التيار  الكهربائ تأم
ــم مع ظروف  ــف من معاناته والتخفي
ــدد على قيام اقسام  الصيف ، كما ش
الصيانة في جميع مديريات الكهرباء 
اخلدمات  ــدمي  وتق ــة جهودها  مبضاعف
ــيادته ان القوات  ــني، واكد س للمواطن
ــي مالحقة  ــة تواصل عملها ف االمني
ــراج  اب ــتهدف  تس ــي  الت ــات  العصاب
ــدة محاوالت  ــة، وقد احبطت ع الطاق
ــض على عدد  ــا وألقت القب لتفجيره
ــس  مجل ــتضاف  اجملرمني.واس ــن  م
ــته ، رئيس مجلس  ــي جلس ــوزراء ف ال
ــة االنتخابات  ــي مفوضي ــني ف املفوض
ــوزارات والهيئات  ــوكالء االداريني لل وال
لتقدمي الدعم للمفوضية في مهامها 
ــس  مجل ــس  رئي ــات  توجيه ــب  حس
تأكيداته على  الكاظمي  الوزراء.وجدد 

ــدود للمفوضية،  الدعم الالمح توفير 
ــتنفر الوزارات جهودها  وضرورة ان تس
ــل  لعم ــهيالت  التس كل  ــدمي  لتق
املفوضية ومبا يساعد في ضمان جناح 
ــيابية عالية  بانس ــات  االنتخاب اجراء 
ــش  ناق ان  ــعة.وبعد  واس ــاركة  ومبش
ــات املدرجة  ــوزراء املوضوع ــس ال مجل
ــدر القرارات  ــدول االعمال، اص على ج

االتية:ـ 
ــمول ضحايا حادث احلريق في  اوال:ـ ش
احلقوق  بقانون  ــني  ــفى احلس مستش
ــبي  ــني من منتس ــة للمتوف التقاعدي
ــن الطبية  ــة من ذوي امله وزارة الصح
والصحية واإلدارية، إستناداً الى أحكام 

املادة (١ثانياً) من القانون املذكور آنفاً.
ــتناداً الى أحكام املادة (١٠٦)  ثانيا:ـ إس
ــتور، وأحكام املادة (٧ أوالً) من  من الدس
قانون الهيئة العامة ملراقبة تخصيص 
ــنة ٢٠١٧)،  ــواردات اإلحتادية (٥٥ لس ال
ــل عمل الهيئة املذكورة  ولغرض تفعي

آنفاً، تقرر مايلي
ــة اإلحتادية  ــي احلكوم ــمية ممثل - تس
ــام املوازنة،  ــن وزارات (املالية مدير ع م
ــر عام الدائرة االقتصادية،  والنفط مدي
ــتراتيجية  اس ــط مدير عام  والتخطي

التخفيف من الفقر).
- تسمية ممثل واحد عن كل محافظة 
ــي  ــة ف ــر املنتظم ــات غي ــن احملافظ م

إقليم.
- تسمية ممثل واحد عن كل محافظة 

من محافظات إقليم كردستان.
ــس الوزاري  ــرار توصية اجملل ــا:ـ إق ثالث
ــادة  إع ــروع  مش ــأن  بش ــاد  لالقتص
ــة املثبتة  ــداد حديث ــط بغ ــل خ تأهي
ــر املرافق ربط كتاب وزارة  مبوجب احملض
التخطيط املرقم بالعدد (و.س١٢٢٧٧)، 

املؤرخ في ٦ نيسان ٢٠٢١.
رابعا:ـ املوافقة على ما يلي:ـ

ــة (علي حيدر عبد  ــل وزير املالي - تخوي
ــاوض  ــة التف ــالوي)، صالحي ــر ع األمي
ــروع اتفاقية جتنب  والتوقيع على مش

ــرب من  ــع الته ــي ومن االزدواج الضريب
ــة على الدخل  ــع الضرائب املفروض دف
ــة  ــة جمهوري ــني حكوم ــال ب ورأس امل
ــة أوكرانيا،  ــراق وحكومة جمهوري الع
استنادا الى أحكام املادة ( ١٨سادساً) 

من الدستور.
ــداد وثيقة  ــة بإع ــام وزارة اخلارجي - قي
ــة  حكوم ــم  باس ــة  الالزم ــل  التخوي
ــيد وزير املالية،  جمهورية العراق للس
ــدة، ورفعها  ــياقات املعتم ــا للس وفق
ــس الوزراء من  ــى األمانة العامة جملل ال
أجل استحصال توقيع رئيس مجلس 

الوزراء.
خامسا:ـ املوافقة على مايلي:ـ

ــاالر عبد  ــدل (س ــر الع ــل وزي ١- تخوي
ــع  ــة التوقي ــد) صالحي ــتار محم الس
على االتفاقية العربية ملنع ومكافحة 
ــتنادا الى  ــري، اس ــاخ البش االستنس
احكام املادة (٨٠سادسا) من الدستور.

ــام وزارة اخلارجية بإعداد وثيقة  ٢-   قي
ــة  حكوم ــم  باس ــة  الالزم ــل  التخوي
ــدل، وفقا  ــراق لوزير الع جمهورية الع
ــى  ــا ال ــدة، ورفعه ــياقات املعتم للس
ــس الوزراء من أجل  األمانة العامة جملل
ــس  رئي ــيد  الس ــع  توقي ــتحصال  اس

مجلس الوزراء.
ــاب   ــتكمال نص ــرض اس ــا  لغ سادس
ــركة النفط الوطنية  مجلس إدارة ش
ــق مجلس  واف ــا،  بأعماله ــرة  واملباش

الوزراء على مايلي ؛
ــؤون  ــل وزارة النفط لش ــني وكي -  تعي
ــس الزوبعي، مبهام  ــع حامد يون التوزي
ــي  ــة ف ــوؤن الفني ــب األول للش النائ
ــة إضافة الى  ــط الوطني ــركة النف ش

مهامه.
ــرة القانونية  ــام الدائ ــني مدير ع - تعي
ــام  ــاهر مبه ــني الش ــد احلس ــث عب لي
النائب الثاني للشؤون االدارية واملالية 

والقانونية في شركة النفط الوطنية 
إضافة الى مهامه.

سابعا املوافقة على ما يلي؛
ــة الوطنية  ــات اللجن ــرار توصي ١- اق
لكتابة التقارير التعاهدية لالتفاقيات 
ــراق، والتقارير  ــا الع ــي انضم اليه الت
ــر التعاهدية والرد على امللحوظات  غي
ــأنها،  بش ــدرج  ت ــي  الت ــات  والتوصي
املعنية مبوضوع حقوق االنسان، بشأن 
ــول امليثاق  ــر جمهورية العراق ح تقري
العربي حلقوق االنسان، مع األخذ بعني 
االهتمام ملحوظات الدائرة القانونية 

في األمانة العامة جمللس الوزراء.
٢- قيام وزارة اخلارجية بإرسال التقرير 
ــان املعنية في  ــور آنفا الى اللج املذك
ذات  ــة  والدولي ــة  العربي ــات  املنظم
ــة  ــد اخلاص ــا للمواعي ــة، وفق العالق
ــة باالتفاقيات  ــدمي التقارير اخلاص بتق

الدولية.

ــا يتعلق بفاجعة  ــس االول الثالثاء، عدة قرارات بينه ــس الوزراء، ام اصدر مجل
مستشفى احلسني في ذي قار. وذكر بيان ملكتب رئيس مجلس الوزراء مصطفى 
ــرين جمللس  ــابعة والعش ــة االعتيادية الس ــي ، ان األخير ترأس  اجللس الكاظم
ــفى احلسني التعليمي  ــة احلادث االليم ملستش الوزراء، التي خصصت ملناقش
ــى جدول األعمال. وقدم  ــي الناصرية، فضالً عن بحث املوضوعات املدرجة عل ف
الكاظمي في مستهل اجللسة خالص عزائه وعظيم مواساته لعوائل الشهداء 
ــورة  ــني(ع) بالناصرية، وقرأ اجمللس س ــفى احلس ــى في فاجعة مستش واجلرح
ــراع في إجناز معامالت  ــهداء، ووجه باإلس الفاحتة وقوفا ترحماً على أرواح الش

حقوقهم لذويهم وتسفير احلاالت احلرجة من اجلرحى إلى خارج العراق.

بغداد / البينة اجلديدة
ــس األربعاء، إحباط  ــت هيئة املنافذ احلدودية، ام أعلن
هدر باملال العام في منفذ طريبيل احلدودي خارج احلرم 
ــه مت ضبط حاويتني في  ــي . وذكرت الهيأة ، أن الكمرك
ــرم الكمركي  وتبني  ــذ طريبيل احلدودي خارج احل منف
ــة والفحص والتدقيق وجود  من خالل إجراءات املتابع
ــي األوراق  ــه ونقص ف ــوزن املصرح عن ــي ال ــالف ف اخت
ــمية للحمولة املكونة من مواد غذائية واصباغ  الرس
ــت أنه مت  ــال العام.واضاف ــدراً في امل ــببت ه مائية، س
ــه الى القضاء  ــط أصولي واحالت ــم محضر ضب تنظي

التخاذ اإلجراءات القانونية بحق اخملالفني.

نائب : ظاهرة حرائق 
املستشفيات جيب ان ال متر دون 

عقاب للمقرصين
بغداد / البينة اجلديدة

ــور البعيجي، امس االربعاء،  ــتقل منص طالب النائب املس
ــن واملهملني  ــريع للوقوف على املقصري ــراء حتقيق س باج
الذين تسببوا بكارثة حريق مستشفى احلسني التعليمي 
ــة  ــة املكلف ــى اللجن ــي ، عل ــدد البعيج ــي ذي قار.وش ف
ــت وتعلن من هي  ــرع وق ــق ان تظهر نتائجه بأس بالتحقي
ــببها حصل هذا احلريق، الذي راح  اجلهة املقصرة التي بس
ــار املنكوبة  ــاء محافظة ذي ق ــرات من ابن ضحيته العش
ــبب تقصيرهم الواضح. ــرة لغيرهم بس ــى يكونوا عب حت

ــرة احلرائق  ــى وضع حد لظاه ــي احلكومة إل ــا البعيج ودع
ــني فترة واخرى، دون  ــات الدولة ب التي تطال دوائر ومؤسس
ــي تطال هذه  ــل ورادع لهذه احلرائق الت ــون هناك ح أن يك
املؤسسات، ودون معرفة اجلهة املسببة بسبب عدم وجود 
ــف االمني اخلاص. واضاف أنه  رادع قوي للقائمني على املل
ــع تكرار هكذا  ــراءات والتدابير ملن ــاذ كافة االج يجب اتخ
ــفيات الن هذا االمر تكرر كثيرا  حوادث خصوصا باملستش
ــة وان ال مير مرور الكرام الن  ــكوت عليه نهائي وال ميكن الس
ارواح ابناء شعبنا العراقي ليست لعبة بأيدي املقصرين. 

بغداد / البينة اجلديدة
ــتقلة  املس ــا  العلي ــة  املفوضي ــت  اعلن
ــن نتائج عملية احملاكاة األولى  لالنتخابات، ع
ــة في بيان  ــاعة. وقالت املفوضي ــالل ٢٤ س خ
ــس املفوضني  ــراف رئيس مجل ــه حتت إش ، إن
ــان خلف وأعضاء اجمللس  القاضي جليل عدن
ــاكاة،  ــة احمل ــاء جلن ــني وأعض ــن العام واملديري
ــؤون  ــار رئيس الوزراء للش ــور مستش وبحض
ــداوي وممثل عن  ــني الهن االنتخابية عبداحلس
ــبراني، فضالً عن الشركة الكورية  األمن الس
ــة االنتخابية  ــزة االلكتروني ــة لألجه املصنع
ــة ومكتب األمم  ــة الفاحص ــركة األملاني والش
ــة  ــة والوكال ــاعدة االنتخابي ــدة للمس املتح
ــة، أجريت احملاكاة  ــم االنتخابي الدولية للنظ
األولى للتصويت العام واخلاص  في ٢٠٢١/٧/١٢ 
ــراق بواقع محطة واحدة  في عموم أرجاء الع
ــجيل البالغ عددها  (١٠٧٩)  في كل مركز تس
ــب احملافظات االنتخابية كافة  والتابعة ملكات
من ضمنها (٤) محطات في املكتب الوطني، 
ــب انتخابي  ــي كل مكت ــان اثنتان ف ومحطت
ــة  عملي أن  ــت،  اخلاص.وأضاف ــت  للتصوي
التصويت للمحاكاة األولى بدأت في الساعة 
ــة  ــاعة الثاني ــد الس ــت عن ــرة وانته العاش
ــال النتائج  ــا مرحلة إرس ــرة ليتم بعده عش
ــتنادا  ــرز اليدوي اس ــد والف ــة والع االلكتروني

ــات والتي  ــن قانون االنتخاب ــادة (٣٨) م الى امل
ــرز اليدوي  ــراء عملية العد والف تضمنت (إج
ــز اقتراع)؛  ــن كل مرك ــدة فقط م ــة واح حملط
لغرض املطابقة بني نتائج العد والفرز اليدوي 
والنتائج الصادرة من تقرير النتائج، إذ استمر 
ــر الصناعي لغاية  ــج عبر القم ــال النتائ إرس
الساعة الثانية ظهراً، بعدها مت غلق احملطات 
ــة وغير احلساسة وإرسال  ورزم املواد احلساس
ــا  ــج وعص ــر النتائ ــا تقري ــتمارات ومعه اس
الذاكرة وبطاقة مدير احملطة وشريحة الذاكرة 
ــال النتائج الى املكتب الوطني  الـ (SD) وإرس
ــلة عبر  ــني النتائج املرس ــرض املطابقة ب لغ
ــج اخملزونة في عصا  ــر الصناعي والنتائ القم
الذاكرة وكانت نسبة املطابقة كاآلتي نسبة 
ــلة عبر القمر  املطابقة ما بني النتائج  املرس
ــج اخملزونة في عصا الذاكرة  الصناعي والنتائ
ــني نتائج العد  ــبة املطابقة ب ــا نس ١٠٠٪، ام
والفرز االلكتروني والعد والفرز اليدوي فكانت 
ــبة ١٠٠٪.ولفت، نفذت احملكاة بـ (٨٦٠١ )  بنس
ناخب صوت منهم  ( ٧٨٠٤ ) ناخبني .واشار الى 
ــت كانت في محافظة  ــبة تصوي ان أعلى نس
ــبة تصويت في  (ديالى )إذ بلغت ٩٦٪ وأقل نس
محافظة (بغداد جانب الكرخ ) إذ بلغت ٨١٪، 
ــدد األصوات الصحيحة ( ٧٤١٣)  مضيفا ان ع

عدد األصوات الباطلة (٤٣١). 

خالل ٢٤ ساعة .. املفوضية تعلن نتائج عملية 
املحاكاة األوىل لالنتخابات

التغيري تصدر بيانا بشأن حريق مستشفى احلسني: الدولة غريمهتمة  بحرمة الدم العراقي
بغداد / البينة اجلديدة

اصدرت كتلة التغيير النيابية ، بيانا بشأن 
حريق مستشفى احلسني التعليمي في 
ــار. وراح ضحيته نحو ٧٠  محافظة ذي ق
ــدو إن الدولة  ــرت الكتلة يب ضحية. وذك
ــت مهتمة  ــاتها ال زال ــف مؤسس مبختل
ــترخاصها للدم العراقي الذي  بإثبات اس
بات مشاريع ذبح تنتظر دورها في مسلخ 
ــاد واملوت. فال وجود لألمن وال قانون  الفس
ــم وال صحة وال خدمات وال أي مما  وال تعلي
ــزءاً وملمحاً من مالمح  ميكن ان يكون ج
ــادث األليم  ــح للعيش. وما احل وطن صال
ــفى  ــل   في مستش ــذي حص ــع ال البش
احلسني التعليمي في محافظة ذي قار اال 
ــتهانة بهذا الشعب  دليل آخر على االس

ــات  ــوم بسياس احملك ــوم  املظل ــر  الصاب
عمدية متغابية تسلطت على رقابة منذ 
عشرات السنني. وال تزول فئة حاكمة اال 
ــيطاني ال  ــا، كقدر ش ــد منه وتأتي افس
ــبابه.واضافت،  خالص منه اال باقتالع أس
ــاد  ــر من الفس ــق واخط ــباب اعم ان  اس
ــري في كل مفاصل الدولة على  املستش
ــتوياتها، هذا  اختالف مؤسساتها ومس
الفساد الذي ينخر كاألرضة جسد البلد 
ــعب، هو ذلك املواطن  والضحية هو الش
احلزين البائس الالهث خلف لقمة عيش 
يصارعه عليها ساسة البلد ومسؤوليه 
واحزابه وجلانها االقتصادية، ذلك املواطن 
ــت اقصى احالمه وطموحاته  الذي امس
هي العيش بسالم، وحتى السالم سرقه 

إننا نطالب احلكومة  الظالميون.وتابعت 
لو كانت جادة في حماية ارواح املواطنني، 
ــن وال مجامل  ــف حقيقي غير مداه مبوق
ــببني  املتس ــح ومعاقبة  ــف وفض لكش
بهذا احلادث، واملنتفعني منه، واملتاجرين 
به. سواء من مافيات وزارة الصحة أو أذرع 
ــلحة أو من  ــزاب ذات األجنحة  املس األح
غيرها من املؤسسات واجلهات الفاسدة. 
كما نطالبها باستيعاب الدرس املستقى 
ــة إجراءات  ــة، ومراجع ــذه الفاجع من ه
السالمة واألمان في كافة املرافق العامة 
ــاذ اجراءات حازمة  واخلاصة، وندعو إلتخ
ــكل أداة  باالغالق الفوري لكل مبنى يش

من أدوات املوت.

بغداد / البينة اجلديدة
ــتضافة  ــة بغداد اس ــزم العاصم تعت
أعمال املؤمتر الوزاري اإلقليمي الـ (٣٦) 
لدول الشرق االدنى وشمال أفريقيا في 
ــرت وزارة اخلارجية،  ــباط ٢٠٢٢ وذك ش
في بيان ان «السفيرة صفية السهيل 
األمم  وكاالت  ــدى  ل ــراق  الع ــة  مندوب
ــتضافة  ــا تعلن اس ــدة في روم املتح
ــر اإلقليمي الـ (٣٦) لدول  بغداد للمؤمت
الشرق االدنى وشمال أفريقيا ملنظمة 
ــباط ٢٠٢٢ على  ــهر ش ــي ش (FAO) ف

مستوى وزراء الزراعة للدول االعضاء، 
ــة  ــؤولي املنظم ــار مس ــور كب وبحض
الدولية وخبراء األمم املتحدة.واضافت، 
ــاع  ــد االجتم ــى عق ــة   عل ان املوافق
ــودة  ــة لع ــارة واضح ــداد إش ــي بغ ف
ــتضافة  ــداد لدورها الطبيعي باس بغ
ــتوى  ــة على مس األممي ــات  االجتماع
ــاركة دول  ــع وبحضور ومش وزاري رفي
إقليم الشرق االدنى وشمال أفريقيا».
ــدة اكدت  ــى ان األمم املتح ــارت ال واش
ــراق ممثالً  ــب الع ــى طل ــا عل موافقته

مبندوبيها لدى منظمة الـ (FAO) على 
ــر، ومت  ــمية للمؤمت ــتضافة الرس االس
ــمياً فضالً  ــالم مندوبية العراق رس إع
ــة  عن إعالن ذلك في افتتاحية اجللس
ــية للحوار اإلقليمي لالطراف  الرئيس
املعنية التي اجتمعت مبؤمتر حتضيري 
ــي ومعاودة  ــوان « التعاف ــواري بعن ح
ــدورة (٣٦) للمؤمتر  ــو ال ــغيل نح التش
اإلقليمي للشرق االدنى « والذي انعقد  
ــراق، حيث  ــاً اليوم بادارة الع افتراضي
ــة د.ميثاق  ــة االفتتاحي ــراس اجللس ت

ــي لوزارة  ــل الفن ــني الوكي عبد احلس
ــفيرة  الزراعة العراقية». وقدمت الس
ــهيل املندوبة الدائمة جلمهورية  الس
ــدى وكاالت األمم املتحدة في  ــراق ل الع
روما، بحسب البيان، كلمة مجموعة 
الشرق االدنى لدى منظمة الفاو التي 
ــة االفتتاحية  ــي اجللس ــتهلت  ف اس
ــم املنظمة  ــل لدع ــكر اجلزي عن الش
ــاء  ــدول االعض ال ــي  ــا مندوب وزمالئه
ــراق وبغداد العاصمة  لدعم خيار الع
ــي  اإلقليم ــاع  االجتم ــتضافة  إلس

ــتوى وعلى الثقة العالية  العالي املس
ــتضافة هذا  ــي اولتها للعراق إلس الت
ــراق حريص من  ــر املهم، وبان الع املؤمت
ــتالم املهام املوكلة إليه  اآلن على اس
ــم بالفاعلية  لضمان عقد مؤمتر يتس
ــداف التنمية  ــوح لتحقيق أه والطم
ــة  غذائي ــم  نظ ــر  وتوفي ــتدامة  املس
وزراعية افضل.وأكدت على تطلع دول 
اجملموعة ملزيد من التعاون خللق اليات 
ــدة للعمل أكثر فاعلية لتحقيق  جدي

األهداف املنشودة.

بغداد تستضيف أعامل املؤمتر الوزاري اإلقليمي الـ (٣٦) يف شباط / ٢٠٢٢

إحباط هدر باملال العام 
بمنفذ حدودي

رئاسة محكمة استئناف البصرة االتحادية
محكمة األحوال الشخصية َّـ البصرة

العدد: ٤٠١٢ / ش/ ٢٠٢١
التاريخ: ٢٠٢١/٧/٧

اعــــــــــــــالن
اُّـ / اِّـدعى عليه (حسنني عبد الهادي صالح)

ــار  ــفيع ولهان ) الدعوى اِّـش اقامت زوجتك اِّـدعية( مي عبد الش
ــا أعاله تطلب فيها الحكم  بالتفريق القضائي لعدم االنفاق  لعدده
رغم امهالك مدة اقصاها ستون يوماً من قبل مديرية تنفيذ اِّـعقل 
ــة محل اقامتك وارتحالك اُّـ جهة مجهولة وغري معلومة  وِّـجهولي
ــرح اِّـجلس البلدي ِّـنطقة الخليج العربي وحسب شرح  ــب ش حس
ــرطة حي الحسني فقد تقرر  ــوب اُّـ مركز ش القائم بالتبليغ اِّـنس
ــور امام هذه  ــني محليتني يوميتني للحض ــك اعالناً بصحيفت تبليغ
اِّـحكمة صباح يوم ٢٠٢١/٨/٨ وَّـ حالة عدم حضورك او عدم 
ــال من ينوب عنك فسوف تجري  ــروعة او ارس ابداء أي معذرة مش

اِّـرافعة بحقك غياباً وعلناً وفق القانون.
القاضي / نوري قادر حنون اِّـالكي
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هناك العديد من املالحظات بشأن القانون املعروض عىل جملس النواب 
تعديل «األحوال الشخصية» يثري حفيظة منظامت املجتمع املدين واملنظامت املدافعة عن حقوق املرأة والطفل

ــد مختصون في  ــل، أك ــياق متص وفي س
الشأن القانوني، أن قانون تعديل االحوال 
الشخصية اهتم باجلانب السياسي اكثر 
ــى ان التعديل  ــيرين ال من اجملتمعي، مش
ــالمية وأحكام  ــريعة االس ــف الش يخال
الدستور .عضو اللجنة القانونية النيابية 
ــود ، ابدت رفضها التعديل في  بهار محم
ــا يخص  ــخصية مب ــوال الش ــون األح قان
حتويل احلضانة إلى األب بدالً من األم كونه 
يضر مبصلحة الطفل.وقالت محمود في 
ــة، إن «جلنتها ترفض  ــات صحفي تصريح
ــن األم، خصوصاً وان  ــحب احلضانة م س
هذا التعديل يسلب حق األم والطفل وهو 
ــماوية التي  ــف كلَّ األديان الس ــر يخال أم
ــت أنَّ األم أكثر حرصاً على األبناء من  أثبت
ــت أن «القراءة األولى لتعديل  األب».وأضاف
قانون األحوال الشخصية لن يغير شيئاً 
ــى أن «النص  ــيرة إل ــة»، مش ــن احلضان م
ــخصية  ــون األحوال الش ــي في قان احلال
ــة لألم، اال  ــب أن تبقى احلضان ــد، ويج جي
ــة  ــر مبصلح ــة األم تض ــت حضان إذا كان
الطفل عندئذ تنتقل احلضانة إلى األب».

ــود أن «يكون هناك تغيير  واقترحت محم
في مدة املشاهدة الن األب لديه حق أيضاً، 
ــت احلالي هي  ــي الوق ــاهدة ف فمدة املش
ــق، وعليه يجب  ــاعتان ومبكان غير الئ س
ــاهدة ويجب أن  ــكان وزمان املش ــر م تغيي
ــبوع ويكون  ــاعة في كل أس يكون ٢٤ س
ــط ملصلحة  ــت األب وهو حل وس ــي بي ف
ــارت عضو  ــراف». بدورها، اش جميع األط
مجلس النواب ريزان شيخ دلير، الى وجود 
ــة مجتمعية ضد االطفال واالمهات  جرمي
ــرار الكتل  ــدة إص ــون، منتق ــت بقان وثق
ــن أحقية  ــع االم م ــى من ــية عل السياس

ــة الولد وتربيته حال قيام الزوجية  حضان
ــرر احملضون من  ــة ما لم يتض ــد الفرق وبع
ذلك.وقالت شيخ دلير، إن «مجلس النواب 
قرأ في جلسته للمرة االولى تعديل قانون 
االحوال الشخصية رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩ 
وحتديداً املادة السابعة واخلمسني منه، اذ 

ــب رأي اللجنة  ــادة و بحس نصت هذه امل
ــبية احق بحضانة  القانونية «االم النس
ــد وتربيته حال قيام الزوجية والفرقة  الول
حتى يتم السابعة من عمره مالم يتضرر 
ــت، أن «بعض  ــن ذلك».وأضاف ــون م احملض
الكتل التي اصرت على ان تكون هذه املادة 
ــت جرمية  ــن القانون ارتكب ــودة ضم موج
ــواء  ــق األطفال واألمهات على حد س بح
ــة»، الفتة الى  ــنوات املقبل على مدى الس
انها «ضربت عرض احلائط جميع االعراف 
الدينية وما نصت عليه الكتب السماوية 
تنفيذاً لرغبة البعض الذين املوا عليهم 

ــون دون مراعاة للجانب  ــر هذا القان بتمري
ــاني او االخالقي بعد ذلك».وبينت،  االنس
أن «تلك الكتل اهملت جميع النقاشات 
واستغلوا كثرتهم وعلت اصواتهم داخل 
ــون رأيهم هو الغالب»،  قاعة البرملان ليك
ــالء حاولوا  ــة أن «الكثير من الزم موضح

ــي هذا املوضوع  ــاح وجهة نظرهم ف ايض
ــق عليه قبل  ــدوى وكأمنا االمر متف دون ج
الدخول الى جلسة البرملان لتمرير القراءة 
ــيخ دلير،  ــى بهذه الصورة».ودعت ش االول
ــادة التفكير  ــى «ضرورة اع تلك الكتل ال
ــة والتأني في قراءة  ــا فعلته في اجللس مب
هذا القانون املهم، ومراعاة وضع االطفال 
ــون وماميكن  ــذا القان ــريع ه في حال تش
ــبية  ــات النس ــاء او االمه ــه االب ان يفعل
فيهم،خصوصاً ان هنالك زيادة في حاالت 
العنف ضد االطفال والتي تصل بهم الى 
ــى عاهات  ــاً او تعرضهم ال ــاة احيان الوف
ــلبية  ــاة جراء تلك االفعال الس مدى احلي
ــبب تلك القوانني وغيرها من  ضدهم بس
ــذه املادة وفق  ــرارات»، عادة «تعديل ه الق
ــة مجتمعية  ــض الكتل جرمي ــراه بع مات
ــن جهته، قال  ــد األطفال واألمهات».م ض
ــان فاضل  ــة حقوق االنس عضو مفوضي
الغراوي، إن «هناك العديد من املالحظات 
بشأن قانون األحوال الشخصية املوجود 
في مجلس النواب»، مبيناً أن «املفوضية 
ــة قدمت مالحظاتها  واجلهات ذات الصل
ــراوي، مجلس  ــب الغ ــى البرملان».وطال إل
ــتهدف  النواب بـ «جعل هذا القانون يس
ــري  االس ــتقرار  االس ــي  أساس ــكل  بش
ــكالت  ــر عن املناكفات واملش وابعاد األس

ــيرات اخلاطئة  ــي حتدث نتيجة التفس الت
ــراوي، إلى  ــار الغ ــي». وأش ــون احلال للقان
ــألة  ــيضع مس ــد س اجلدي ــون  «القان أن 
ــات حول  ــل النزاع ــة األطفال وح حضان
ــاً أن «البرملان يحتاج  هذا املوضوع»، مبين
ــون األحوال  ــر قان ــت طويل لتمري ــى وق إل

ــي منظمة املرأة  ــخصية».الباحثة ف الش
ــتقبل، نهلة صبري، قالت إن «املادة  واملس
ــة والبد من  ــر منصف ــون غي ــن القان ٥٧ م
ــة في الوقت  ــراء تغيير عليها»، رافض اج
ــه مترير «القانون في مجلس النواب  نفس
ــذه الصيغة».وأضافت أن «هذه الفقرة  به

ــل»، مبينة أن  ــكل كبير بالطف تضر بش
ــتكون لها  ــذه الصيغة من القانون س «ه
ــية سواء على األطفال وحتى  اضرار نفس
ــاً، فضالً  ــع عموم ــى العائالت واجملتم عل
ــببها بأزمات قانونية مستقبالً». عن تس

ــارت صبري، إلى أن «القانون ستكون  وأش

ــرة على اجملتمع  ــلبية كبي له تداعيات س
ــيمة». الى  ــه مضار جس ــي الن في العراق
ــر القانوني، مصدق عادل،  ذلك، أكد اخلبي
ــارض مع  ــون يتع ــن قان ــوز س ــه ال يج ان
ــا ان ذلك يعود  ــالمية، مبين االحكام االس
الى املادة الثانية من الدستور. وقال عادل 

ــخصية  ــل االحوال الش ــون تعدي ان «قان
ــن  م ــر  اكث ــي  السياس ــب  باجلان ــم  اهت
ــن  ــادة ٥٧ م ــدا ان «امل ــي»، مؤك اجملتمع
قانون االحوال الشخصية لعام ١٩٥٩، 
ــتور».وأضاف انه «ال  يتعارض مع الدس
يجوز سن قانون يتعارض مع االحكام 

ــالمية، املادة الثانية من الدستور  االس
ــة  ــن الدول ــو دي ــالم ه ــول ان االس تق
ــمي وال يجوز سن قانون يتعارض  الرس
مع ثوابت احكام االسالم». وتابع اخلبير 
ــن احلضانة  القانوني، «اقترحنا رفع س
ــنوات، اال ان  ــع س ــى تس ــال ال لالطف
علماء املذاهب االسالمية واملراجع في 
النجف االشرف اتفقت على انه اعلى 
سن هو سبع سنوات وهذا ما تضمنه 
ــوال  االح ــون  «قان ان  ــني،  القانون».وب
ــخصية اليوم هو عبارة عن قانون  الش
ــرض ان يكون  ــة، ويفت ــرأة العراقي للم
ــاويا بني الطرفني»، مشددا انه «ال  مس
نستطيع حتقيق العدالة املنشودة مبا 
ــال اال باقتباس  يخص احلضانة لالطف

حكم وسطي».

اثارت قضية تعديل قانون االحوال الشخصية او املادة (٥٧) حفيظة منظمات 
ــل، باملقابل واجه  ــات املدافعة عن حقوق املرأة والطف ــع املدني واملنظم اجملتم
ــل اغلبية رافضة من قبل اعضاء في مجلس النواب، داعني الى مراعاة  التعدي
ــريع القانون وما ميكن ان يسببه من اضرار نفسية  وضع االطفال في حال تش
ــببه  ــواء على األطفال وحتى على العائالت واجملتمع عموماً، فضالً عن تس س
ــخصية العراقي النافذ  ــتقبالً.وينص قانون األحوال الش بأزمات قانونية مس
ــتنادا الى نص  ــى «منح حق احلضانة إلى األم اس ــنة / ١٩٥٩ عل رقم ١٨٨/ لس

املادة (٥٧) فقرة ١ والتي نصت على أن (األم أحق بحضانة الطفل وتربيته)».

خمتصون يف الشأن القانوين : قانون تعديل األحوال الشخصية اهتم باجلانب السيايس اكثر من املجتمعي

القطاع البيئي يعاين من حتديات جدية وتراكامت عقود من احلروب وعدم االستقرار
وزارة الصحة والبيئة تفتح (٩)ملفات تتعلق بالقطاع البيئي يف العراق وحتذير من أمور تتعلق بالتصحر

ــي، أن القطاع البيئي تعنى  وأضاف الفالح
به وزارة البيئة والتي أنشأت في عام ٢٠٠٣، 
ــة وهو قانون رقم  ــا قانون لوزارة البيئ ولدين
ــا قانون رقم ٢٧ لعام  ــام ٢٠٠٨، ولدين ٣٧ لع
ــني البيئة،  ــو قانون حماية وحتس ٢٠٠٩، وه
ــريعي ابدا  بالتالي ال ينقصنا الغطاء التش
ــني او تعليمات  ــا منظومة قوان وال تنقصن
ــن ما ينقصنا هو آلية تنفيذ  او ضوابط لك
ــؤولة عن  هذه القوانني.وأكد، أن الوزارة مس
ــني البيئة، ال  ــون حماية وحتس ــق قان تطبي
سيما وأن البيئة العراقية تعاني من حتديات 
ــال وعدم  ــود من االهم ــا عق ــة أفرزته جدي
االهتمام وتقادم البنية التحتية، وبالتأكيد 
جهودنا النعاش البيئة العراقية هي جهود 
مقتصرة أن لم تكن هنالك جهود في تعزيز 
ــني نوعية  ــني البنية التحتية وحتس وحتس
ــوث البيئي في الهواء  ــاه ومواجهة التل املي
واملاء والتربة وكذلك التزام االنشطة كافة 
ــى أن منظومة  ــت إل ــر البيئية.ولف باملعايي
ــن قبل اجلهات  ــاج الى تعاون م ــة حتت البيئ
ــام  ــاع الع ــات القط ــة ومؤسس احلكومي
ــات اجملتمع املدني واجلهات  واخلاص ومنظم
ــة والدينية للوصول  ــة واالجتماعي العلمي
الى عمل كبير باجتاه حماية وحتسني البيئة 
وباجتاه رفع مستوى الوعي.وبشأن املولدات 
األهلية وما تنتجه من أدخنة وملوثات، قال 

ــردة في عدد  ــاك زيادة مط ــي، إن هن الفالح
ــكان وهناك ازدياد متواصل للمزيد من  الس
ــادم البنية التحتية  الطاقة إضافة إلى تق
ــي تأثر هذا  ــاء، وبالتال ــاع الكهرب ــي قط ف
ــداً بالوضع الذي  ــكل كبير ج القطاع بش
ــرزت املولدات  ــج ظروفاً أف ــر به البلد وأنت مي
االهلية.وأوضح، أن احلاجة املاسة الى وجود 
ــوء إلى املولدات  الطاقة دفعت الناس للج
ــى  ــوء ال ــى أن اللج ــدداً عل ــة، مش االهلي
ــتدامتها وتشجيع  الطاقات املتجددة واس
ــتخدام الطاقات املتجددة  الناس على اس
خصوصا الطاقة الشمسية واشاعة ثقافة 
الطاقة الشمسية سيخفف من الضغط 
ــبكة الوطنية  ــر على منظومة الش الكبي

ــيد. ــاعة ثقافة الترش ــى اش ــة ال باالضاف
ــيوع ثقافة الهدر  وتابع نحن نعاني من ش
ــاء وإمنا  ــتوى الكهرب ــس فقط على مس لي
ــتوى املياه وعلى كل املستويات،  على مس
ــب تعاون  ــذه الثقافة يتطل ــز مثل ه وتعزي
ــاً املنابر االعالمية  ــع اجلهات خصوص جمي
ــات ومواقع التواصل  ــة والفضائي والثقافي
ــؤولية مجتمعية  ــي مس ــي وه االجتماع

ــؤولية حكومية.وحول  اكثر من كونها مس
الطمر الصحي، أوضح الفالحي، أن جميع 
ــات البلدية يجب أن تطمر  النفايات واخمللف
ــة  ــة بيئي ــة وذات مالءم ــع خاص ــي مواق ف
كابتعادها عن التجمعات السكانية وعن 
ــد، أن أغلب مواقع  ــات احليوية.وأك الفعالي
ــر  ــص لطم ــي تخص ــي الت ــر الصح الطم
ــى املوافقة  ــي غير حاصلة عل النفايات ه
ــة واغلبها بني االحياء  البيئية وغير صحي
ــه على حياة  ــكنية وهذا يلقي بظالل الس
ــالل الروائح واالدخنة  ــة الناس من خ وصح
الناجتة عن عمليات احلرق.وحمل الفالحي، 
ــر البلدية في احملافظات وأمانة بغداد  الدوائ
ــيدة  ــة رش ــدم اتباع سياس ــؤولية ع مس

ــالت. والفض ــات  اخمللف الدارة  ــة  وحكيم
ــدالع احلرائق،  ــص خطر تكرار ان وفيما يخ
ــوزارة باعتبارها نقطة  ــي، إن ال قال الفالح
االتصال الدولي في إطار سينداي للكوارث، 
ــار أن تكرار  ــأن باعتب تتواصل في هذا الش
ــة التحتية  ــادم البني ــأه تق ــوادث منش احل
باالضافة إلى احلرائق الناشئة عن التخريب 
ــيق  الناجت عن االرهابيني.وأكمل لدينا تنس

ــي، ألن زيادة هذه  ــرق الدفاع املدن عال مع ف
احلرائق بالتأكيد يزيد من معدل االنبعاثات 
ــيء يؤثر كثيراً  ــة الضارة وهذا ش الكربوني
ــراري وزيادة  ــرة االحتباس احل في زيادة ظاه
ــرة  الكبي ــا  جهودن ــد  وبالتأكي ــراق،  االحت
ــة وتطبيق  ــة التحتي ــز البني ــي تعزي االن ف
ــي في كل  ــالمة والدفاع املدن ــادئ الس مب
ــأن أخر يتعلق  ــات والدوائر.وفي ش املؤسس
ــد الفالحي،  ــات، أك ــر النفاي ــل تدوي مبعام
ــكالت هي  ــك أن واحدة من املش أنه بال ش
ــيدة  ــر النفايات واالدارة الرش موضوع تدوي
للنفايات، موضحاً أن الدوائر البلدية وامانة 
ــن اجل  ــوداً جدية م ــذل جه ــداد لم تب بغ
ــاعة ثقافة تدوير النفايات واالستفادة  اش
ــم  ــي كل دول العال ــه ف أن ــح،  منها.وأوض
ــاً كبيراً  ــهد تنافس النفايات هي ثروة وتش
ــتفادة  ــة لالس ــركات املتخصص ــني الش ب
ــتفادة من  ــا واالس ــات وتدويره ــن النفاي م
مخلفاتها كمصدر النتاج غاز امليثان الذي 
يعتبر طاقة خضراء صديقة للبيئة لتوليد 
ــر البلدية واجلهات  الكهرباء.وحمل، الدوائ
ــل البلدي عدم  ــؤولة عن العم املعنية املس
اتخاذ اجراءات شجاعة لالستثمار االمثل 
ــات وحتويلها  ــات وحتويلها الى طاق للنفاي
ــتوعب  ــة اقتصادية ميكن أن تس الى عجل
اعداداً كبيرة جداً من العاطلني عن العمل.

ــكالت  الفالحي حذر في املقابلة من ٣ مش
يتعاظم تأثيرها على صحة العراقيني قائالً  
إن هناك ٣ نقاط تتعلق بحدوث زيادة مطردة 
ــاً العواصف  ــر وأيض ــدالت التصح في مع

ــي، وبالتأكيد هذا  ــة وتدهور االراض الغباري
ــرة بالصحة العامة حيث  له عالقة مباش
ــي وامراض  ــزداد التهابات اجلهاز التنفس ت
ــية والربو خالل فترات العواصف  احلساس
أن  ــى  ال ــة  باالضاف ــة  والرملي ــة  الغباري
ــر على االمن  ــكل مباش التصحر يؤثر بش
ــاهم في زيادة تقلص الرقعة  الغذائي ويس
ــكان.وأكد، أن  ــادة عدد الس ــة مع زي الزراعي
ــن االحزمة  ــاء املزيد م ــاك توجهاً النش هن
اخلضراء وانشاء املزيد من املناطق اخلضراء 
ــة. ــت الترب ــف ولتثبي ــدات للعواص كمص
ــاتني،  ــف بعض البس ــول موضوع جتري وح
تساءل الفالحي بالقول ملاذا يتم التجريف 
ــاذا يتم  ــة؟ ومل ــوات االمني ــار الق ــت انظ حت
ــار الدوائر البلدية  ــف حتت انظ هذا التجري
والزراعية؟ اين هذه املسؤولية؟.وشدد، على 
ــذا االعتداء اجلائر  ــوزارة ترفض متاما ه أن ال
على املناطق اخلضراء وتعتبره جرمية بيئية 
كبيرة، اضافة إلى عدم وجود تساهل كبير 
ــة وأقصد بها  ــات القطاعي ــل اجله من قب
الدوائر البلدية ودوائر الزراعة.وبشأن املناطق 
ــي، إن العراق  ــام، قال الفالح امللوثة باأللغ
ــف على أنه واحد من اكثر دول العالم  يصن
ــه ورث تبعات  ــيما وأن ــاً بااللغام، ال س تلوث
ــنوات من حرب اخلليج االولى بني  ثماني س
ــريط احلدودي  العراق وايران، وبالتأكيد الش
من السليمانية الى البصرة ملوث بااللغام 
ــات احلربية التي خلفها  واملقذوفات واخمللف
ــاحات كبيرة  ــش االرهابي ملس احتالل داع

ــفة.  ايضا أصبحت ملوثة بالعبوات الناس
ــرف  ــة والبيئة تش ــاف، أن وزارة الصح وأض
ــؤون االلغام في العراق  على ادارة برنامج ش
وهو برنامج سلمي هدفه احلقيقي االلتزام 
باالتفاقيات الدولية احلاكمة وهي اتفاقية 
كيوتو، وتنفيذ برنامج منظمة االمم املتحدة 
ــؤون االلغام التي نتعاون معها بشكل  لش
ــمى وهو  كبير في دعم حتقيق الهدف االس
ــات احلربية  ــام واخمللف ــال من االلغ عراق خ

ــركاء  ــفة.ولفت إلى أن ش والعبوات الناس
ــم وزارة الدفاع  ــل ه ــي هذا العم ــوزارة ف ال
ــة  ــكرية ووزارة الداخلي ــة العس والهندس
ــى جهاز االمن  ــاع املدني باالضافة ال والدف
ــي وجهاز اخملابرات، مؤكداً العمل مع  الوطن
املنظمات الدولية خصوصا املنظمات ذات 
ــاهمة في  ــي من اجل املس ــل الدول التموي
ــع هدفنا احلقيقي تطبيق  ادارة االلغام.وتاب

ــتقرار خصوصا  ــادة االس ــتراتيجية اع اس
ــف هذه االماكن  ــي املناطق احملررة، وتنظي ف
ــم اهدافنا،  ــوع اهلها هو واحد من اه ورج
ــادة االعمار  ــتراتيجية اع باالضافة الى اس
ــون االرض نظيفة من  ــب أن تك التي تتطل
االلغام واخمللفات احلربية لكي تتم املباشرة 
ــة كاملاء  ــى التحتي ــاريع البن ــاء مش بانش
واجملاري والكهرباء واملدارس واملستشفيات، 
ــكل دؤوب لكن  مؤكداً أن الوزارة تعمل بش

ــم احلكومي. ــى الدع ــد ال ــج يفتق البرنام
ــدة بيانات عن كل  ــول لدينا قاع وأردف بالق
ــدة بيانات عن  ــبر في العراق، ولدينا قاع ش
كل متر ملوث بااللغام والعبوات الناسفة، 
وبالتأكيد وجود الغام وعبوات ناسفة مينع 
االستثمار ويعطل حركة احلياة الطبيعية 
ــات دولة رئيس  ــي وتوجيه وهدفنا احلقيق
ــة بيئة امنة  ــوزراء تضمنت أن تتم تهيئ ال

مناسبة لالستثمار والعمل. وحول التنوع 
ــيما في مناطق األهوار، قال  االحيائي ال س
ــي واحد من  ــوع االحيائ ــي، إن التن الفالح
ــادئ وهنالك اتفاقية دولية للتنوع  اهم املب
االحيائي ولدى العراق نقطة تواصل معها 
ــوع االحيائي الذي يعد  ــاظ على التن للحف
ــاف، أن واحداً من  ــة كبيرة.وأض ــروة وطني ث
ــي تواجهنا  ــة الل ــول االقتصادي ــم احلل اه
ــوع االحيائي واحللول  هو احلفاظ على التن
ــراق الذي ميتلك  ــتندة الى طبيعة الع املس
ــي على  ــوع االحيائ ــن التن ــاً هائالً م خزين
ــت إلى  ــي. ولف ــي والنبات ــتوى احليوان املس
ــاهمت  ــت جهوداً كبيرة وس ــوزارة بذل أن ال
ــكو  في اعالن االهوار ضمن الئحة اليونس
ــن كونها ارثا  ــي وانتقالها م ــراث العامل للت
وطنيا الى كونها ارثا انسانيا مبا حتتويه من 
ــتثنائية نادرة  ــية اس غنى ومن قيم اساس
ــكان جذب كبير  ــذه املناطق م جتعل من ه
ــائحني وتشجيع  للعلماء والباحثني والس
ــذه البيئة  ــي ظل ه ــة ف ــياحة البيئي الس
النادرة وبالتالي ميكن أن يحدث نقلة نوعية 

في حياتك.

بغداد / البينة الجديدة

ــاع البيئي في العراق،  ــة والبيئة، ٩ ملفات تتعلق بالقط ــت وزارة الصح فتح
ــاء املزيد من األحزمة واملناطق اخلضراء  ــفت عن وجود توجه إلنش وفيما كش
ــاط تتعلق بالتصحر  ــت التربة، حذرت من ٣ نق ــدات للعواصف ولتثبي كمص
ــم  ــؤون البيئة، جاس ــار واألراضي.وقال وكيل وزارة الصحة لش ــل الغب وعوام
ــمية ، إن القطاع البيئي في العراق  ــي، خالل مقابلة مع الوكالة الرس الفالح
يعاني من حتديات جدية وتراكمات عقود من احلروب وعدم االستقرار والتحديات 

االرهابية وهذه كلها ألقت بظاللها على القطاع البيئي.

جه النشاء املزيد من األحزمة واملناطق اخلرضاء كمصدات للعواصف ولتثبيت الرتبة وجود توّ
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ــد القانونية  ــدرج القواع ــدأ ت ــن مب ــج ع نت
ــتناداً الى تدرج جهة إصدارها  وهرميتها اس
ــة أنواع من  ــة القانوني ــا في الدول وأهميته
ــتوري في  ــاء الدس ــل القض ــة ، يتكف الرقاب
ــاء اإلداري في  ــانده القض جانب منها ، ويس
ــي  ــام القانون ــرج النظ ــر ؛ وال يخ ــب آخ جان
والدستوري في العراق عن هذا االطار بشكل 

عام .
ــوص  النص ــة،  ،صراح ــه  احدثت ــا  م ــن  ولك
ــة واملنظمة  ــة االحتادي ــة للمحكم املؤسس
ــة ، وما  ــا من جه ــددة ملهامه ــا واحمل لعمله
ــن مهام للمحكمة  ــتور ٢٠٠٥ م اختطه دس
ــاؤل  ــها من جهة أخرى انتج لنا التس نفس
ــن مدى اختصاص احملكمة االحتادية العليا  ع
ــتورية  ــة الى دس ــون املوجه ــر بالطع بالنظ

التعليمات ؟ .
ــاؤل املتقدم كلما الح في األفق  وينبري التس
ــني التعليمات  ــاً أو ضمنياً ب ــاً ظاهري تعارض
ــتورية املتمتعة  من جهة ، والنصوص الدس
ــرى  بفرضية  ــو من جهة اخ ــمو والعل بالس
ــذي صدرت مبوجبه  ــريع ال أن القانون أو التش
ــتور ، وكانت  ــات كان موافقاً للدس التعليم
هناك جهة محددة يناط بها البت بالطعون 
الدستورية فضال عن وجود جهة أخرى يناط 
ــد األدنى  ــروعية القواع ــي مش ــا البت ف به
للقواعد األعلى ، وبخاصة في ظل االزدواجية 
التشريعية في بيان جهات االختصاص ، ما 
يثير التساؤل عن أي من اجلهتني ،أعاله، تبت 

بالطعن بدستورية التعليمات ؟
اذا كان دستور جمهورية العراق لسنة ٢٠٠٥ 

ــة العليا ، بوصفها  عقد للمحكمة االحتادي
ــة  ــاص الرقاب ــتورية ، اختص ــة الدس احملكم
ــة النافذة  ــتورية القوانني واألنظم على دس
ــه لم  ــتور ٢٠٠٥ )) ، فإن ــادة ٩٣ – أوال دس (( امل
ــن اجلهة التي تنظر  يبني ،صراحة، موقفه م
ــن  ؛ ولك ــات  التعليم ــتورية  ــن بدس بالطع
ــكل احملكمة  ــتور الذي ش بالعودة الى الدس
ــراً،  ــة ،بوصفه مصدراً تاريخياً مفس االحتادي
ــتوري  ــاص القضاء الدس ــا اختص وأناط به
ــرح باختصاص احملكمة االحتادية  جنده قد ص
((املادةالرابعة  التعليمات  بالنظر بدستورية 
ــة  الدول إدارة  ــون  قان  ٢  – ب   – ــون  واالربع
ــة ٢٠٠٤ ))، وانعكس هذا  للمرحلة االنتقالي
السند الدستوري ، التاريخي ، على نصوص 
ــا ،  ــة و عمله ــم للمحكم ــريع املنظ التش
ــه ((املادة٤-  ــد اليها االختصاص ذات الذي عق
ثانياً- قانون احملكمة االحتادية العليا رقم ٣٠ 
ــاح للمحكمة النظر  ــنة ٢٠٠٥ )) ، مما أت لس
ــبات عدة  ــات في مناس ــتورية التعليم بدس
ــنتناوله باإلشارة في القرار٥٥  أخصها ما س

احتادية٢٠١٧ . 
ولكن بالرغم من كون احملكمة االحتادية تعمل 
ــتور  ــق اختصاصاتها املبينة بالدس على وف
ــا ((املادة٤  ــتور ٢٠٠٥)) ، وقانونه ((املادة٩٣دس
ــة العليا  ــون احملكمة االحتادي ــن قان – اوالً- م
ــادة٢ – من قانون التعديل  املعدلة مبوجب امل
ــذه  ــد أن ه ــنة ١٩٢١ )) ، بي ــم ٢٥ لس األول رق
النصوص قد خلت من التصريح باختصاص 
ــات ،  ــتورية التعليم ــر بدس ــة بالنظ احملكم
ــى اختصاصها  بالرقابة  واكتفت بالنص عل
ــني واألنظمة النافذة ،  ــتورية القوان على دس
ولكن صراحة نصوص االختصاص ، وأهميتها 
ــام ، ال حتول دون طرح  ــا من النظام الع كونه
ــاؤل عن جهة االختصاص بحسبان ما  التس
يثيره من إشكاليات وأهمية واقعية وعملية 
وبخاصة أن مخالفات التشريعات للدستور 
ــريعات  ــر بجالء ، غالباً ، مبخالفة التش تظه
ــات) له ، وتبدو  ــة (األنظمة والتعليم الفرعي

متوارية مبخالفة التشريعات (القوانني) له .
ــات)   (التعليم ــي  الفرع ــريع  بالتش ــد  يقص
قواعد تسنها السلطة التنفيذية مبقتضى 
ــتور ، ويكون  إما  ــوارد بالدس اختصاصها ال
تنفيذياً ، كونه يصدر ضماناً لتنفيذ القوانني 
ــذا  ــريعية ، ل ــلطة التش ــن الس ــادرة م الص
يتوجب أن يلتزم حدود هذا الفرض ، بحيث ال 
ــلطة التنفيذية حتت غطاء اصدار  متلك الس

ــكام القانون  ــق في الغاء اح التعليمات احل
ــريع  ــون التش ــه ؛ أو يك ــه أو تعطيل أو تعديل
ــير  ــي تنظيمياً إذا ما صدر منظماً لس الفرع
ــريع الفرعي  ــق العامة ؛ أو يكون التش املراف
ــا صدر مقيداً للحريات الفردية  ضبطياً إذا م
حلفظ النظام العام واآلداب العامة والصحة 
ــن كيرة  العامة والذوق العام .. الخ ((أ.د حس
ــارف   ــأة املع ــون ، منش ــى القان ــل ال . املدخ

اإلسكندرية ، ط٥، ١٩٧٤ ، ٢٣٩ – ٢٤٢ ))  .
ــراق ، بأوصافها  ــات في الع ــدر التعليم وتص
ــلطة  ــا املبينة أعاله ، من قبل الس وأهدافه

ــتور ٢٠٠٥ ))  ــادة ٨٠-ثالثاً دس ــة ((امل التنفيذي
ــون إصدارها قد يكون  ــن بالرغم من ك ، ولك
تنفيذياً لقانون متطابق مع الدستور شكالً 
ومضموناً ، لكنها ، أي التعليمات، قد تنتهك 
ــداً ورد بصريح  ــة أو حقاً أو حرية أو قي ضمان
ــألة الطعن  ــتور ، مما يثير مس نصوص الدس
بالدستورية ضدها ، وإشكالية حتديد اجلهة 

صاحبة االختصاص النوعي ؟ .
ــي  والقانون ــتوري  الدس ــرع  املش ــه  توج إن 
ــاص للمحكمة  ــذا االختص ــال ذكر ه بإغف
ــؤدي الى أحد  ــةً ، ي ــا صراح ــة العلي االحتادي
ــة  ــة االحتادي ــا األول أن احملكم ــني  أم احتمال
العليا غير مختصة بالنظر في الطعن بعدم 
ــد  ــة يعق ــات ، وبالنتيج ــتورية التعليم دس
ــاء اإلداري ، كونه اجلهة  ــاص للقض االختص

ــب احترام التدرج الهرمي للقواعد  التي تراق
ــة  القانونية ، ولكن هذا  القانونية في الدول
ــتور وعلوه  ــمو الدس االحتمال يجعل من س
ــارك في ضمانه احملكمة االحتادية  مبدأً يتش
والقضاء االداري ، وهذه النتيجة ال تتطابق مع 
ــتوري في ايكال الرقابة  توجه املشرع الدس
ــدة لضمان مبدأ    ــتورية جلهة واح على الدس
ــا الثاني  ــث املصدر  ؛ أم ــر من حي ــدة األم وح
ــة برقابة  ــة االحتادية مختص فتكون احملكم
ــرع  ــات طبقا إلرادة املش ــتورية التعليم دس
ــا مهمة حماية  ــتوري ، الذي أوكل له الدس

سمو الدستور وعلوه في ارجاء الدولة كافة 
ــون إدارة الدولة بوصفه  ــالً عن كون قان ، فض
مصدراً تاريخياً في التفسير ، وقانونها قبل 
ــا صراحةً على هذا  ــبق أن تضمن التعديل س
االختصاص ، فضالً عن كون احملكمة نفسها 

قد نظرت مبثل هذه الطعون من دون تردد .
إن  مما ال ريب فيه أن السمة التي تتصف بها 
ــمة ذاتها التي تتصف بها  األنظمة هي الس
ــد عامة مجردة  ــات ، كونهما قواع التعليم
ــب مراكز قانونية عامة في الغالب األعم  ترت
ــها  ــا من اجلهة نفس ــالً عن صدورهم ، فض
ــرق جوهري  ــة ، لذا ال ف ــلطة التنفيذي ،الس
ــتوري وغايته على  ــرع الدس ــص املش ــني ن ب
الرقابة على دستورية األنظمة ، وعدم نصه 
ــدا باخلصائص  ــات ، طاملا احت ــى التعليم عل

ــة ثانية أن  ــن جه ــذا من جهة وم ــا ه عينه
ــتور إذا ما رسمت حدوداً عامة  نصوص الدس
ــات ، وحددت  ــريع واألنظمة والتعليم للتش
ــك النصوص  ــب حماية تل ــاً لها توج أوصاف
ــرع عند إصداره التشريع أو  من عسف املش
ــلطة التنفيذية عند إصدارها األنظمة  الس
والتعليمات ، لذا توجب أن تكون اجلهة التي 
ــه هي  ــة نصوص ــتور حماي ــا الدس اوكل له
ــتورية القانون  ــى النظر بدس من يتصدى ال

واألنظمة والتعليمات على حد سواء . 
من الرؤية املتقدمة نظرت احملكمة االحتادية ، 
بسياق ضرب املثل ، بعدم دستورية تعليمات 
ــنة ٢٠١٧ ،  ــة املالية رقم ٢ لس ــف الذم كش
وأسست حكمها املتضمن عدم دستوريتها 
على اساسني  أما األول  لكون التعليمات قد 
ــود اختصاص تنظيمها  صدرت مبضامني يع
ــريعية وليس التنفيذية  الى السلطة التش
ــات مع صريح  ــا أدى الى تعارض التعليم ، مم
ــدأ الفصل بني  ــتور املبينة ملب ــكام الدس اح
ــع تقدير  ــد متعارضاً م ــا يع ــلطات ، مم الس
املشرع الدستوري لتحديد مهام كل سلطة 
ــى  أن التعليمات قد  ــلطات ، مبعن ــن الس م
تصادمت مع املادة٤٧ من الدستور ؛ أما الثاني 
ــن االوصاف  ــون التعليمات قد خرجت م لك
ــا  ملضمونه ــة  واحلاكم ــا  لوضعه ــددة  احمل
واملبينة حلدودها والالزمة في حتديد أهدافها 
ــتور قد أوكل للسلطة  وغاياتها ، كون الدس
ــا لتكون إما  ــاص إصداره ــة اختص التنفيذي
ــرة له  ــريع أو مفس ــفة لنصوص التش كاش
ــه دون أن تتغول  ــة لكيفية تطبيق أو موجه
لتضيف للقانون الذي صدرت بظله نصوصاً 
ــد جافت  ــات ق ــى أن التعليم ــدة ، مبعن جدي
ــة في نص  ــا ومراميها املبين ــدود اوصافه ح
ــتور ((قرار احملكمة  ــادة ٨٠- ثالثاً من الدس امل
ــدد٥٥ احتادية٢٠١٧ في  ــة العليا بالع االحتادي

((٢٠-٦-٢٠١٧
ــي  ــه القضائ ــه أن التوج ــب في ــا ال ري إن مم
ــات  ــة التعليم ــل مخاصم ــد قب ــدم ق املتق
ــتورية ضدها ، ووزن  ــن الدس وتوجيه املطاع
ــتورية بالركون  ــك التعليمات مبيزان الدس تل
ــلطة  ــة لس ــتورية احلاكم ــوص الدس للنص
ــوص املبينة  ــن تلك النص ــا فضالً ع إصداره
  . ــريعها  تش ــد  ومقاص ــا  إصداره ــداف  أله
ــرض التوجه التحليلي و  ولكن إن ما قد يعت
ــتند  القضائي املتقدم هو أن التعليمات تس
ــه أو  ــدرت لتوضيح ــذي ص ــون ال ــى القان ال

ــه ، وأن الطعن بها  ــهيل تنفيذ احكام لتس
ــت الصلة  ــرداً أو منب ــون مج ــن ان يك ال ميك
ــاس وجودها  ــه أس ــون ، كون ــن ذلك القان ع
ــرعيتها وسبب صدورها ، لذا فإن  ومصدر ش
ــتورية يتوجب أن يكون طعناً  الطعن بالدس
ــبب وليس  ــاس أو املصدر أو الس ــك األس بذل
ــات ، ولكن  ــك التعليم ــاً لتل ــاً متوجه طعن
ــكيك  هذا التوجه يفترض بالضرورة أن التش
ــون الذي  ــتطيل الى القان ــتورية يس بالدس
 ، ــذه  تنفي ــهيل  لتس ــات  التعليم ــدرت  ص
ــض على الدوام  ــذه الفرضية ال تنه ولكن ه
ــتوريا  ــقة ، فالقانون قد يكون دس مستوس
ــك علوية احكام  ــكال وموضوعاً وال ينته ش
ــامية ، إال أن تعليمات تنفيذه  الدستور الس
ــتورية  ــوبها مضنة عدم الدس قد تصدر تش
ــا أمام  ــه املطاعن إليه ــتوجب توجي مما يس
اجلهة التي حتمي قالع الدستورية ال غيرها ، 
وبخاصة اذا ما صدرت تلك التعليمات جتافي 
ــا  ــا وخصائصه ــروط إصداره ــا وش حدوده
ــدة قانونية  ــس بقاع ــتور ولي املبينة بالدس
ــه ؛ أو قد يقدح الى القول أن الطعن  ادنى من
ــروعية وليس  ــو طعناً باملش ــات ه بالتعليم
بالدستورية ، وهذا ما يُعقد حملكمة القضاء 
ــد  األوامر  ــن ض ــا بالطع ــد نظره اإلداري عن
ــة التي تصدر  ــرارات الفردية والتنظيمي والق
عن املوظفني والهيئات في الوزارات واجلهات 
ــاع العام  ((املادة   ــر املرتبطة بوزارة والقط غي
ــم  ــة بالرق ــس الدول ــون مجل ــاً قان ٧ - رابع
ــذا  ــن ه ــه)) ، ولك ــنة ١٩٧٩ وتعديالت ٦٥ لس
ــدى مطابقة  ــني بتدقيق م ــاص يتع االختص
ــات للقواعد القانونية التي تعلوها  التعليم
ــع االحكام  ــس مبطابقتها م ــون) ، ولي (القان
الدستورية ، كون هذا االختصاص من أخص 
ــتورية احملكمة  واجبات ومهام احملاكم الدس
ــي تترتب  ــة الت ــا .إن النتيج ــة العلي االحتادي
ــو إمكانية  ــل املتقدم ه ــول التحلي على قب
ــتور كالً أو  ــات اخملالفة للدس ــاء التعليم الغ
جزءاً مع بقاء القانون الذي صدرت لتسهيل 
ــون من قبل  ــه في عالم القان تنفيذ احكام
احملكمة االحتادية العليا، ورغم هذا التحليل 
ــرعاً أمام تلمس  ــة يبقى الباب مش والنتيج
ــرح  ــذي ص ــتوري ال ــرع الدس ــة املش حكم
ــتورية القوانني واألنظمة    ــة على دس بالرقاب
ــى  ــة عل ــى الرقاب ــة، عل ــص ،صراح ــم ين ول

دستورية التعليمات ؟.

ا.د. علي هادي عطية الهاللي* 
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ــوم وااليرادات  ــا يأتي ؛الرس ــات مم ــون واردات البلدي تتك
ــني املعمول  ــات وفق القوان ــل عليها البلدي التي حتص
ــس البلديات وفق  ــات التي تفرضها مجال بها والغرام
ــن خدمات  ــرادات التي حتصل م ــة االي ــني املرعي القوان
ــرض ولوزير  ــاريعها واجلبايات التي تف ــات ومش البلدي
ــوم او بعضها  ــات من الرس ــاء املؤسس ــات اعف البلدي
ــة والهيئات  ــة والوطني ــة والديني ــات اخليري كاجلمعي
ــدى احلكومة  ــدة ل ــة املعتم ــية والقنصلي الدبلوماس
ــرف  ــات وتص ــل التبرع ــات ان تتقب ــة وللبلدي العراقي
ــه املتبرع وعلى دائرة ضريبة العقار  للغرض الذي يعين
ــنوية  تزويد البلديات بصورة من قوائم التقديرات الس
ــف عن كاهل  ــن اجل التخفي ــارات وم ــة للعق النهائي
املواطنني من ذوي املهن واحلرف البسيطة من الضرائب 
واردات  ــون  قان ــة  الئح ــداد  اع ومت  ــة  البلدي ــوم  والرس
ــم املهنة  البلديات اجلديدة متضمنة اعفاءهم من رس
ــوم كما امنت الالئحة  واالعالن وكثير من االجور والرس
املوارد الالزمة تعويضا عما فقدته من االيرادات نتيجة 
االعفاءات احلالية والسابقة اما جداول الرسوم امللحق 
لهذا القانون ومنها مبالغ منح اجازات البناء والرسوم 
ــم اجملاز عن كافة احليوانات التي تذبح  ــتوفى رس ويس
ــوم االعالن  ــة ورس ــل البلدي ــدة من قب ــازر املع ــي اجمل ف
ــخص او شركة متارس حرفة او  لتوجيه االنظار الى ش
بضائع معرضه للبيع او االيجار ويكون االعالن بطريقة 
ــتثنى املنتجات  ــوش وتس ــوم او النق ــة او الرس الكتاب
العراقية املصدرة الى اخلارج من الرسوم املقررة وكذلك 
ــوم حملالت العمل او املهن ويفرض رسم لتسجيل  الرس
ــيس ملرة واحدة عن  االعمال او املهن املبينة عند التأس
احملالت كانتاج االفالم السينمائية والسيركية وسباق 
ــي والفنادق ذات  ــينما واملاله ــل ودور الرقص والس اخلي
مطاعم والكازينوهات واملقاهي ويستثنى من الرسوم 
املصالح التي تدار من قبل املؤسسات الرسمية وشبه 
ــخاص الذين يشتغلون في  الرسمية والبلديات واالش
ــارض التي لها صفة  ــم باخلياطة واحلياكة واملع بيوته
وطنية او دولية والتي تفتح حتت رعاية رسمية وطيلة 
ــرض واملهرجان واملطابع والصحف واحلمامات  فترة الع
ــتمل  العامة ومعامل انتاج االدوية واذا كان العقار يش
ــا بصورة  ــم منه ــام متعددة يؤجر كل قس ــى اقس عل
منفردة وملهن متعددة فعند ذلك تقوم البلدية بتقدير 
ــو كان ملكا  ــا ل ــى انفراد كم ــم عل ــكل قس االيجارل
مستقال لغرض فرض الرسوم مبوجبه بغض النظر عن 
ــة العقار اما احملالت التي لم يجر  التقدير لفرض ضريب
تقديرها وفق احكام قانون ضريبة العقار فتقوم البلدية 
ــم وللمكلف حق  اخملتصة بالتقدير لغرض فرض الرس
االعتراض لدى اجمللس البلدي خالل خمسة عشر يوما 
ــم عن املواد  ــتوفى رس من تاريخ تبليغه بالتقدير ويس

املباعة في محالت املزايدة العلنية .

مرت مؤخرا الذكرى الرابعة لتحرير املوصل من براثن 
عصابات داعش االرهابية التي سيطرت على املدينة 
ــنوات تقريبا أوقعت  ــن ثالث س ــكل تام ألكثر م بش
ــة االبادة  ــم دولية (جرمي ــد جرائ ــم تُع ــا جرائ خالله
ــانية - جرائم حرب)  ــد االنس ــة - جرائم ض اجلماعي
ــا اجلبني، وكل ما تقدم  ــت انتهاكات يندى له وأحدث
ــات تقوم على قتل كل من  ــس بغريب على عصاب لي
ــبة لها كالغابة  يختلف معها واحلياة الدنيا بالنس
ــتمرت بتمددها  يأكل فيها القوي الضعيف، ولو اس
ــه الى دول اخلليج  ــراق كله الى غابة ومن حلولت الع

واملنطقة ورمبا العالم ان لم نكن نغالي بذلك. 
ــرطاني لم يكن سهال  االنتصار على هذا املرض الس
ــل كان متوقعاً  ــنوات، ب ــالل ثالث س ــا خ وال متوقع
ــنوات طويلة تستنزف  ــوماً له أن يستمر لس ومرس
ــم وأمانهم، لكننا  ــاء العراقيني وأموالهم وأمنه دم
ــكيالت العسكرية  بجهود االبطال من جميع التش
واألمنية التي حررت املوصل وباقي محافظات العراق 
ــا بليغا يتجاوز اخملطط واملرسوم،  ومدنه قدمنا درس
ــيما دول  ــل واصبح في رقبة العالم كل العالم س ب
ــي ان تضحياتنا حررتهم  ــوار واملنطقة دين لنا ف اجل

جميعا من مخطط وسيناريو مشابه ملا جرى . 
ــر ال يأتي فقط الجل  ــتذكار اعالن النص لذا فان اس
ــره االجيال بل هو  ــدث تاريخي تذك ــتذكار كح االس
درس كبير علينا ان نستثمره وندرسه بشكل جيد، 
ــتراتيجيات املطلوبة لعدم  ــد الس ــل واالهم ان نع ب
ــع اآلليات  ــتقبال من خالل وض ــا حدث مس ــرار م تك
ــباب واملسببات التي  ــبة لذلك بدراسة االس املناس
ــدت هذه العصابات االرهابية ومتكنها من البالد  اوج
ــف حقيقة ماجرى ومقاضاة  ــرعة.  كش بهذه الس
ــاكات بحيادية  ــن االنته ــؤولني ع ــة املس ومحاكم
ــض املتضررين تعويضا ماديا ومعنويا واصالح  وتعوي
املؤسسات التي تسببت في ظهور االرهاب ومن ثم 
املصاحلة اجملتمعية آليات فاعلة وناجحة ان أُحسن 
ــا وفق مفهوم العدالة االنتقالية كبرنامج  تطبيقه
ــابهة ملا حدث في املوصل وهناك  يعالج حاالت مش
ــارب عاملية ناجحة ورائدة في تطبيق تلك اآلليات  جت
ــية قبل كل  ــاج الرادة سياس ــا، لكنها حتت وجناحه
ــنوات وان لم  ــدث ميكن تكراره بعد س ــيء .  ما ح ش
ــباب ومننع تكرارها  ــة وإذا لم نعالج االس ــن قريب تك
وانشغلنا بذكرى التحرير لكل مناطق البالد كذكرى 
ــدات فقط، بل  ــا البيانات والتغري ــط تصدر فيه فق
ــاه للعالم يجب ان  ــدرس الذي فهمناه وافهمن ان ال
ــتفيد منه االجيال القادمة بكل ماجاء فيه من  تس
ــدم بحاجة الى ارادة  ــل وجزئيات . وكل ما تق تفاصي

سياسية قبل كل شيء .

الحقوقي / ماجد الحسناوي عالء الحطاب

ــي محافظة  ــمع ان اغلب املواطنني ف ــا ما نس دائم
ــتيائهم من تردي  ــون عن اس ــة يعلن كربالء املقدس
ــرب  ــدم توفر املياه الصاحلة للش ــع اخلدمي وع الواق
ــة  ــة التحتي ــة البني ــاء بهشاش ــاء وانته والكهرب
ــؤولية.  ــات املعنية في احملافظة املس محملني اجله
ــا وهناك ترد  ــيئ فيه ــرون ان واقع اخلدمات س ويذك
ــات املعنية  ــكو  إهمال اجله ــوارع تش واضح فالش
رغم تخصيص األموال الكبيرة والضخمة للمجال 
ــح اذ لم يلمس  ــور واض ــا هناك قص ــي. وايض اخلدم
املواطن اي حتسن في الوضع اخلدمي ، كما ان البنية 
ــة ، وليس هناك مشاريع  التحتية للمحافظة هش
ــوارع يرثى لها   أجنزت من قبل اجلهات املعنية فالش
ــن النفايات فضالً  ــهد تكدس كميات كبيرة م وتش
ــا من ناحية  ــوارع. ام ــن قلة حمالت تنظيف الش ع
ــي املواطن  ــدث وال حرج اذ يعان ــاء والكهرباء فح امل
ــة  بكافة املناطق  ــاعات طويل ــن انقطاعهما لس م
ــاء واملاء ثم  ــالء الكهرب ــيء ألهالي كرب ــم ش . أن  أه
املواصالت ثم النظافة فال تتوافر أي منها بالشكل 

ــوادر  ــف الك ..لألس ــول  ــر مجه ــوب و املقص املطل
ــد  واملواطن  كان  ــكل جي ــم تعمل بش ــؤولة ل املس
ــو العكس ،  ــا ولكن الذي يحدث ه ــل خيرا منه يأم
ــاد وراء تردي  ــوء التخطيط والفس فالتراكمات وس
ــكل  ــردي اخلدمات بش ــي فيها ، ان ت ــع اخلدم الواق
ــاد واالهمال  ــراء الفس ــت للنظر في ظل استش الف

للحكومة احمللية جعل املواطن محبطا ويعيش في 
ــتقرار ، نتيجة الفساد املالي واإلداري  حالة عدم اس
وكثرة املشاريع الوهمية.اضافة الى  حالة التشظي 
ــالل اختيار املدراء العامني  والتدخالت املقيتة من خ
ــبة الفاسدين منهم ممن  غير املهنيني وعدم محاس
أهدروا املال العام. كما ان غياب اخلطط في املشاريع 
والتخبط في إعداد ميزانية رصينة ملشاريع احملافظة 
ــذا ما أتعب   املواطن  ــاً وه جعل الواقع اخلدمي هش
الكربالئي نتيجة لسوء اخلدمات وعدم توفيرها.كل 
ــت املواطن  يحمل احلكومة احمللية  هذه االمور جعل
ــات فيها، كما  ــة عن تردي اخلدم ــؤولية الكامل املس
انهم يدعون الى محاسبة كل فاسد وكل من أوصل 
ــن أهدروا  ــة املزرية من الذي ــذه احلال ــة إلى ه احملافظ
ــاريع وهمية ومصاحلهم  ــات االنفجارية مبش امليزاني
ــن بارقة امل  ــل م ــن ،فه ــاءل املواط ــة. ويتس اخلاص
ــني واقع اخلدمات ومغادرة كل  تلوح في االفق لتحس
ــاريع  ــي مضت في تنفيذ املش ــلبيات االعوام الت س

اخلدمية ام سيبقى احلال على ماهو عليه؟.

كاظم عبد الحسني كاظم

@ÚçÜ‘Ωa@ı˝iä◊@ø@ÔflÜ®a@…”aÏ€a@Öäm

ــى القضاة والقضاء  ــن عل ثمة حملة تش
ــحنه  ــب الرأي العام وش ــدف إلى تألي ته
بالضد منهم ومحاولة لتحميل السلطة 
ــلطات  ــل باقي الس القضائية نتائج فش

في أداء دورها األمني واخلدمي والرقابي.
ــترك في  ــتغرب من أن يش ونحن إذ ال نس
ــن القانون وبعض  ــك بعض اخلارجني ع ذل
ــة بالضد  ــكام القضائي ــدرت األح ممن ص
ــرب في االمر أن   ــن مصاحلهم، لكن االغ م
يشترك في هذه احلملة بعض صناع الرأي 
ــال الثقافة واجملتمع  ــطون في مج والناش
املدني والذين يفترض بهم ان يكونوا جدار 
الصد االول للدفاع عن القضاء واستقالله 
وحمايته من أي تدخالت او ضغوطات حتاول 
التأثير على استقالله وحيادية أحكامه، 
الن املسؤولية األخالقية والوطنية توجب 
على املثقفني واإلعالميني والناشطني في 
مجال اجملتمع املدني أن يدعموا استقالل 
القضاء وان مينحوه الدعامة االجتماعية 
ــى مواجهة  ــدرة عل ــوة وق ــده ق ــي تزي الت
ــلطة  س أي  ــا  تواجهه ال  ــا  رمب ــات  حتدي
ــوا جزءا  ــم ال أن يكون ــة في العال قضائي
ــويه صورته لدى  ــعى لتش من حملة تس
ــاف الثقة به ومبا  ــني ومن ثم إضع املواطن

يصدر عنه من أحكام. وال يختلف عاقالن 
ــائل اإلعالم في  على أحقية اجلمهور ووس
ــونه من رقابة شعبية وإعالمية  ما ميارس
ــا فيها  ــلطات مب ــال كافة الس ــى أعم عل
ــلطة القضائية الن اجلمهور يحتاج  الس
ــعوره بالعدالة ويبحث عن  الى اشباع ش
االطمئنان مبا يصدر عن احملاكم من احكام 
ــعبية ال تكون باقتحام  لكن الرقابة الش
ــه العبارات واجلمل  مقرات احملاكم وتوجي
ــة ومكانة  ــق بهيب ــي ال تلي ــينة الت املش
القضاء واحملاكم وال تكون بتهديد القضاة 

والنيل منهم امام املأل وعلى كافة مواقع 
ــيؤدي  ــي الن ذلك س ــل االجتماع التواص
ــى عمل  ــة عل ــواء ضاغط ــق اج ــى خل ال
ــة التي يعملون بها  القضاة وتكون البيئ
ــط مقومات  بيئة غير آمنة وتفتقد ألبس
ــي، فالقضاء  ــي واملهن ــتقرار النفس االس
ــة وبدونه  ــية للدول ــزة االساس ــو الركي ه
تزداد امور املواطنني صعوبة وتعقيدا ومع 
ــن للمواطن  ــاندة جهوده ميك دعمه ومس
ــتحصل حقوقه ويحتكم إليه في  ان يس

فض منازعاته.

القاضي إياد محسن ضمد

ÈmÜ„béflÎ@ıbö‘€a@·«Ö
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ANNOUNCEMENT 

MINISTRY OF OIL / OIL MARKETING COMPANY (SOMO) 

Public Invitation Numbered (MP/2021/08) For Naphtha Product Export 

 Based On (EX-Works) 

Oil Marketing Company (SOMO) is the one of the ministry of Oil entities is 
pleased to invite specialized companies with good experience to export Naphtha 
product based on (EX-Works) from North Refinery company Depots (Salahaldin, 
Kasak, Sinya, Hadeetha, Kirkuk) according to the quantities and specifications 
mentioned in the invitation conditions. 

For the interested Iraqi companies and  branches of Arab and Foreign companies 
registered in the Iraqi Ministry of Trade with expertise in this field to receive this 
invitation including all terms and conditions  from (SOMO) headquarter location at 
Baghdad, Zayouna Al-Mutasim neighborhood in front of Baghdad Funfair with non 
refundable amount equal to (2 ,000,000) IQD . 

Offers to be submitted from Sunday 18/07/2021 until Wednesday 28/07/2021 at 
12:00 pm BGD . 

In case the closing date to be an official holiday, the closing date shall be on the 
next working day. Bidders should call No. (07716346905) in order to collect terms 
and conditions during Eid Aladha holiday. 

 

              Director General   

                     SOMO          

 Email: info@somooil.gov.iq    

          Web   : www.somooil.gov.iq  

  

  

 

  إعالن
  ط وزارة النف 

  ) SOMOشركة تسويق النفط ( 
    النفثــامنتوج  بيع ل  )MP/2021/08( الدعوة العامة المرقمة

  ألغراض التصدير) EX-Works(على أساس 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

ت ـي  شركة  الـسر  (ـ سويق  إح SOMOنفط  النفط ـ)  وزارة  تشكيالت  ج   العراقية  دى  تدعو  ميع  ـ أن 

مـال الشركات  ـراغبين  التجارة ن  وزارة  في  المسجلة  واالجنبية  العربية  الشركات  وفروع  العراقية 

العامة  العراقية   بـالدعوة  لـالشتراك  الخبرة  أساس    النفثا منتوج    تصديرل ذات    ) EX-Works(على 

وحسب  مطروح مستودعات شركة مصافي الشمال (صالح الدين، الصينية، الكسك، حديثة، كركوك)  

في الشراء الراغبة  المختصة و المبينة في شروط الدعوة، فعلى الشركات  والمواصفات الفنية  الكميات  

في  مراجعة مقر   الكائن  المعتصم    زيونة   /بغدادالشركة  بغداد  امدينة    مقابلحي  الدعوة  لعاب  الستالم 

دينار    ي ) مليون2,000,000(   همقابل مبلغ قدرلشراء المنتوج أعاله  المتضمنة جميع الشروط المطلوبة  

إن   علماً  للرد  قابل  غير  العروض  عراقي  إستالم  يوم  س فترة  من  إعتباراً  الموافق    االحدتكون 

  وفي حال  28/07/2021الموافق  لخميس  اهراً من يوم  ولغاية الساعة الثانية عشر ظ     2021/ 18/07

  . عطلة رسمية فيكون تاريخ الغلق في اليوم الذي يليهالصندوق غلق مصادفة يوم 

األضحى   عيد  عطلة  خالل  الدعوة  شروط  باستالم  الراغبة  الشركات  مقر  المبارك  بإمكان  مراجعة 

  . )07716346905الشركة بعد االتصال برقم الهاتف المرقم (
  

  
 
 
 
 
  
ــامالمديـــر العـــ                              

  لشركة تسويق النـفـط        
  رئيس مجلس اإلدارة        

E-mail: info@somooil.gov.iq      
  Web: www.somooil.gov.iq     
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محكمة االحوال الشخصية َّـ الرفاعي
العدد: ٦٧٠ / ش / ٢٠٢١

اعــــــــــالن
اِّـدعي / زياد محمد فضيح 

ــن َّـ ذي قار / اضافة  ــه / مدير عام رعاية القاصري اِّـدعى علي
لوظيفته 

قررت هذه اِّـحكمة بتاريخ ٢٠٢١/٧/١٢ النشر َّـ صحيفتني 
ــاد محمد  ــل اِّـدعي زي ــة من قب ــك لدعوى اِّـقام ــني وذل محليت
ــود علي زياد  ــوت ولده اِّـفق ــا الحكم بم ــح والتي يروم فيه فضي
ــب حجة الحجر  ــذي فقد بتاريخ ٢٠١٤/٦/١٥ حس محمد وال
ــذا من لديه معلومات  والقيمومة اِّـرقمة٨/قيمومة/٢٠١٧.ل
ــد اِّـرافعة  ــة َّـ موع ــذه اِّـحكم ــور اُّـ ه ــه الحض ــد حيات تفي
ــرار من هذه  ــوف يصدر ق ــه س ــادف ٢٠٢١/٨/٢ وبعكس اِّـص

اِّـحكمة بوفاته حسب القانون.
القاضي / احمد محمود مدلول

محكمة االحوال الشخصية َّـ النصر 
اعــــــــــــــــــــــــــــــــالن

ــر والقيمومة اِّـقدمة  ــم حجة الحج ِّـقتضيات حس
من قبل اِّـستدعية مي محمد غياض والتي تطلب 
ــا بالحكم بموت اِّـفقود محمد غياض جرب الذي  فيه
فقد بتاريخ ٢٠٠٣/٤/١٢ قررنا النشر بصحيفتني 
ــود من عدمه  ــة من حياة اِّـفق ــة تحقق اِّـحكم بغي
ــة باِّـفقود ولديه معلومات عنه  فكل من لديه عالق
ــدم الحضور  ــة محكمتنا وَّـ حالة ع ــه مراجع علي

سوف يتم الحكم بموت اِّـفقود وفق االصول.
القاضي/ احمد ثجيل دهريب

مديرية شؤون االحوال اِّـدنية َّـ ذي قار
العدد: ٢١٤٠

إعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالن

ــون عبيد الذي يطلب  بناء على طلب اِّـدعي رحيم حس
من خالله تسجيل لقبه من الفراغ اُّـ الركابي واستنادا 
ــنة  ألحكام اِّـادة ٢٤ من قانون البطاقة الوطنية ٣ لس
ــر طلبه َّـ الجريدة الرسمية فمن له  ٢٠١٦  تقرر نش
حق االعرتاض على الطلب مراجعة اِّـديرية خالل ١٠ 
عشرة ايام من تاريخ النشر وبعكسه سينظر َّـ الطلب 

وفق القانون.
العميد/ احمد صالح هادي

مدير شؤون االحوال اِّـدنية َّـ ذي قار

محكمة االحوال الشخصية َّـ البياع

العدد : ١٦٥٦/ قيمومة 
التاريخ:   ٢٠٢١/٦/٢٤

اعـــــالن

ــي للطلب من  ــم ياس طه القرغول ــذر عبد الكري ــو من اُّـ/ اِّـدع
ــة عليها  ــم لنصبها قيم ــد الكري ــه منذر عب ــتدعية هب قبل اِّـس
ــررت اِّـحكمة تبليغك اعالنا  ــة محل اقامتك َّـ الوقت ق ِّـجهولي
َّـ صحيفتني مع محليتني للحضور امام اِّـحكمة اذا كنت داخل 
ــراق ثالثون يوما  ــت خارج الع ــر يوما اذا كن ــة عش العراق خمس
ــوف تتخذ اِّـحكمة االجراءات ضدك وفق  وعند عدم حضورك س

االصوال.مع التقدير
القاضي

محكمة بداءة الرفاعي
العدد: ٤٦/ب/٢٠٢٠

اُّـ اِّـدعى عليه / اركان رحيم صالح 

ــي بموجب قرارها اِّـرقم  ــدرت محكمة بداءة الرفاع اص
ــا  غيابي ــرارا  ق  ٢٠٢١/٧/٨ َّـ  ٤٦٠/ب/٢٠٢١ 
ــتة ماليني دينار  ــغ قدره س ــك بدفع مبل ــي بإلزام يقض
ــن  ــني محس ــداهللا حس ــه عب ــى علي ــي اُّـ اِّـدع عراق
ــررت اِّـحكمة تبليغك  ــرا ِّـجهولية محل اقامتك ق ونظ
ــق االعالن َّـ صحيفتني  ــرار الحكم الغيابي عن طري بق
ــى القرار  ــق االعرتاض عل ــني ولك ح ــميتني محليت رس
ــرة ايام من تاريخ النشر وبعكسه سوف  خالل مدة عش

يصبح القرار بات بحكم القانون.
القاضي/ سمري ناصر محيسن

اعــــــــــــالن

ــد) طلبا يروم فيه  ــم محم قدم اِّـدعي (محمد جاس
ــي) اُّـ (الكعبي) فمن  ــن (الخفاج تبديل (اللقب) م
ــوى مراجعة هذه اِّـديرية  لديه اعرتاض على الدع
ــه  ــر يوما) وبعكس ــة عش خالل مدة أقصاها (خمس
ــادة (٢٢) من  ــوى وفق أحكام اِّـ ــوف ينظر بالدع س

قانون البطاقة الوطنية رقم (٣) لسنة ٢٠١٦.

اللواء
رياض جندي الكعبي
اِّـدير العام وكالة
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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.
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حداد عىل ارواح شهداء الوطن 

ــرأي   الكثير من  ــاركني ال ــول وبكل ثقة ويش ــتطيع الق اس
ــعبنا العراقي  ــب مصائبنا التي يدفع ش ــني بأن اغل العراقي
ــبب  ــاريع معطلة هو بس ثمنها باهظاً من ارواح بريئة ومش
ــاد املالي واالداري الذي استفحل في البالد وعاث فيها  الفس
ــن الفاجعة التي  ــاراً .. ولنقترب اكثر ولنتحدث ع ــاً ودم خراب
ــة ذي قار واملتمثلة  ــوم األثنني املاضي في محافظ حصلت ي
ــني التعليمي في  ــفى احلس ــم مستش ــق الذي الته باحلري
ــيد اصالً من مادة ( السندويج بنل) وهي مادة  احملافظة واملش
يؤكد خبراء في الدفاع املدني انها سريعة االشتعال وانهم 
حذروا مراراً وتكراراً من استخدامها في البناء أيّاً كان شكله 
ــتخدامها لغايات معروفة  ــدين يصرون على اس لكن الفاس
في دواخلهم وما يؤسف ويؤلم ان يذهب ضحية احلريق هذا 
وما سبقه من حرائق عديدة على سبيل املثال ما حصل في 
ــفى ابن اخلطيب ببغداد خالل شهر نيسان املاضي  مستش
ــديدة .. ان  ــرات من األرواح البريئة واملصابني بحروق ش العش
ــني التعليمي في ذي قار .. فاجعة  فاجعة مستشفى احلس
ــنبقى ندفع  كبيرة هزّت الوجدان العراقي وآملت النفوس وس
ــن حقي ان اطرح  ــه راجعون .. وهنا م ــا بإنا هللا وانا الي اآلمه
ــاركونني ايضاً ايها القراء األعزاء ، ماذا  ــؤال التالي وتش الس
ــفيات نظامية وحديثة ومتطورة  ــو كنا قمنا ببناء مستش ل
ــر .. فهل  ــذار املبك ــاء احلريق واالن ــة اطف ــزة مبنظوم ومجه
ــا لن ندفع الثمن  ــيحصل ما حصل ؟. أكيد أن اجلواب أنن س
الغالي من الدماء واألرواح ولكن ليس باليد حيلة ألن هناك من 
ــون اهللا وال يخافون من عقابه وأن همهم الوحيد هو  ال يخش
اتخام جيوبهم بالسحت احلرام وساء ما يأكلون من شجرة 
الزقوم .. ومن هنا فإنني أناشد كل اصحاب القرار في الدولة 
باعادة النظر ومن خالل جلان فنية متخصصة ومنها الدفاع 
ــف املوقعي على كل األبنية احلكومية  املدني باجراء الكش
املبنية خالفاً للضوابط التي وضعتها مديرية الدفاع املدني 
ــة بحق اخملالفني  ــاً واتخاذ االجراءات القانوني وازالتها نهائي
ــفيات أو املراكز  ــارة ان األمر ال يتعلق باملستش فوراً مع االش
ــة أو اماكن احلجر الصحي فقط بل يتعدى ذلك الى  الصحي
ــاً للمواصفات  ــآت عديدة مبنية خالف ــور وطرق ومنش جس
ــية بغية تفادي حصول كوارث مستقبلية  الفنية والهندس
ــتوى احلريق بل االنهيارات التي قد حتصل  ــت على مس ليس
ــير الى محطات الكهرباء وما  ــى ان اش في اي حلظة وال انس
ــالك كهربائية لم تعد قادرة  ــتتبع ذلك من محوالت واس يس
ــل عليها كما اطالب بأن نخضع  على حتمل الضغط احلاص
ــرة او وزارة او  ــدوري وليكن في كل دائ ــيء للفحص ال كل ش
مستشفى مسؤول عن الدفاع املدني ولديه من املستلزمات 
ــائل التي بواسطتها ميكن السيطرة على احلريق وهو  والوس
ــه ريثما يتم وصول فرق الدفاع املدني املتخصصة  في بدايات
ــول : الرحمة  ــا نق ــق وختام ــر احلرائ ــا اهللا ش ــق ووقان باحلري
ــأله  ــهدائنا الذين قضوا نحبهم في هذه الفاجعة ونس لش
ــم اهلهم وذويهم  ــيح جناته ويله ــى ان يدخلهم فس تعال

الصبر والسلوان والشفاء العاجل للمصابني بإذنه تعالى .

صباح الشيخلي*

بال مجاملة
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ــترعي  ٠ جميل جدا .. ان بس
ــوت جميل ..  ــا /  ص انتباهن
ــور اجمل .. ووجه اكثر  وحض

جماال . 
ــة في  ــم اجلمالي ــذه القي ه
ــل االعالمي   العم منظومة  
ــت متالزمة ، و  كانت وما زال
مترابطة .. ألنها  ترتكز  على 
ــكل   مثلث قائم الزوايا   يش
ــاح  للنج ــة  ذهبي ــدة  قاع
ــول  مع مرور  ــق .. يتح والتأل
ــتقيم  ــت الى خط مس الوق
ــر   ويؤش ــتمر،  املس للنجاح 
لقناعات  ــدة  قاع ــة  بالنهاي
ــى  عل ــي  االعالم ــاعد  تس
ــه ، وفهم حاجة  فهم نفس
ــة   طبيع ــم   وفه ــي،  املتلق
العمل االعالمي ، اخالقياته 

،  ومدياته ، وانساقه .
شخصيا .. افرح عندما اجد 
ــج   ــة برام ــة  ، ومقدم مذيع
ــي تكون  ــا  لك ــد دائم جتته
االعالميات في  مبصاف كبار 

الوطن العربي .
ــة  فاطم ــة  املتالق ــة  املذيع
ــز   وتتمي ــرد  تتف  .. ــني  حس
ــا .. بتدرج  ــر مهاراته بتطوي
مدروس ، و بتنوع محسوس 
ــفة املهارات  .. و ترى ان فلس
ــق وقبل  ــا  .. تنطل وتطويره
كل شيء .. من حتفز  وفطنة 
ــة  ويقظة  ..  وحتضير  ودراس
ــتمر ألدوات  ــذيب مس ، وتش
ــي .. الصوت  ــل االعالم العم
ومدياته ، واللغة  وايقاعاتها 
 ، ــا  ومخارجه ــروف  واحل  ..

واجلملة   وتفرعاتها .
ــة  املنظوم ــذه  ه ــط  وترتب
ــأداء  يتماهى  ــة ، ب االعالمي
ــأداء   ــد)   ب ــة اجلس ــع ( لغ م
ينسجم  مع  طبيعة وتنوع  
ــني   ب ــوزع  تت ــي  الت ــار  االخب
االفراح واالتراح ، واملفاجآت ، 
و العواجل التي ال تنتهي في 

عالم صاخب ال يرحم  .

ــنوية  ــرٰى الس ــاء بالذك  إحتف
ــتني لثورة الرابع  الثالثة والس
ــام ١٩٥٨  ــوز الع ــن مت ــر م عش
ــد  ــتاذ عب ــاب األس ــدة، أن اجملي
ــس مجلس  ــاب جبار رئي الوه
ــس التحرير الزميل  اإلدارة ورئي
ــأن  ــب املتخصص بالش الكات
ــرمي العلياوي  اخلدمي عباس ك

ــاص  اخل ــدرع  ال ــليم  لتس
املهندس  ــتاذ  لألس باملناسبة 
ــم وكيل  ــٰى كاظ ــار موس عم
ــؤون البلدية  أمانة بغداد للش
ــا يبذله من  ــا وتقديرا مل تثمين
ــاء  اإلرتق ــبيل  ــي س ف ــد  جه
ــة  للعاصم ــدي  البل ــع  بالواق

بغداد.

بغداد / البينة الجديدة
عزى الفنان  كاظم الساهر، امس 
ــة حريق  ــا حادث ــاء، ضحاي األربع
مستشفى احلسني التعليمي في 
ــاهر  محافظة ذي قار.وكتب الس

ــع  ــمي مبوق ــابه الرس ــر حس عب
ــى واحلزن نتقدم  تويتر، ببالغ األس
ر التعازي وأصدق املواساة إلى  بأحّ
ــر ضحايا فاجعة مستشفى  أس
ــن  مي أن  اهللا  ــأل  ونس ــة  الناصري

ــفاء  على املصابني واجلرحى بالش
العاجل. وأضاف، نتمنى أن تكون 
ــي  ف ــوارث  والك ــزان  األح ــة  خامت

العراق. وإنّا هللا وإنّا إليه راجعون.
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لم يكن يوم االثنني املاضي املصادف (٢٠٢١/٧/١٢) يوما عاديا في تاريخ 
ــهد هذا  ــهداء حيث ش ــراق املترع باألنني وجنيع الدم وقوافل الش الع
ــلة حرائق كانت خامتتها كارثية حد الصراخ ..  اليوم املشؤوم سلس
ــام االدارية في وزارة  ــذا اليوم (املصخم ) اندلع حريق في االقس في ه
الصحة وسط بغداد جراء متاس كهربائي كما قيل لتمتد النيران الى 
ــفر عن خسائر بشرية واحلمد هللا وطال  طوابق عدة في املبنى لم يس
حريق اخر مبنى بداءة محكمة البياع كما حصل حريق داخل مخازن 
ــتيكية واالسفنج في منطقة عويريج الصناعية  للحبيبات البالس
جنوب بغداد وشب حريق جزئي في سوق االولى مبدينة الصدر ببغداد 
وفي نينوى طال حريق محطة كهرباء اليرموك الثانوية غربي املوصل 
ــوم بحريق  كارثي أتى على  ــم تنته حفلة النار لنفجع في هذا الي ول
ــندويج بنل ) سريع االشتعال في مركز  ــيدة  ب( الس (٢٠) كرفانا مش
ــفى احلسني التعليمي بذي قار    العزل للمصابني بكورونا في مستش
اسفر عن (٩٢) شهيدا و ( ١٠٠) مصاب بينهم (٢) من املالكات الطبية 
بحسب اخر حصيلة .. مدير الدفاع املدني في الناصرية (صالح جبار 
ــاء احلريق او  ــدم وجود منظومة الطف ــرف في تصريح متلفز بع ) اعت
ــفى احلسني التعليمي  ــفى .. حريق مستش جهاز انذار في املستش
ــد االداء  ــاخطة ض ــعبية غاضبة وس ــار ردود فعل ش ــار اث ــي ذي ق ف
ــي املتعثر والفساد الذي ندفع ثمنه جثثا متفحمة تزامنت  السياس
ــر صحة ذي قار (  ــراءات ادارية فورية حيث اقيل مدي ــلة اج مع سلس
د.صدام الطويل ) ليحل محلة (د. سعدي كاظم راضي ) حيث سارع 
ــول (رحمة على  ــة بالق ــنمه املنصب خملاطبة الساس االخير فور تس
ــتغل ) في وقت اصدرت محكمة حتقيق النزاهة  والديكم عوفونا نش
أوامر قبض ضد مدير صحة احملافظة و(١٣) موظفا على خلفية احلادث 
ــي قالها بألم بائن وهو يتوعد جتار  ــس الوزراء مصطفى الكاظم .. رئي
االرواح : ( نتنمى اال تكشف التحقيقات وجود تعمد في حادث حريق 
ــد العراقي قتل اخيه  ــا ال تقبل فكرة ان يتعم ــة الن وطنيتن الناصري
ــي ولعنة اهللا على كل منفعة او منصب جتعل  من اجل هدف سياس
ــتخف بدم اخيه ) وفي التداعيات ايضا اعالن  االنسان يستهتر ويس
ــهداء  ــرار حكومي باعتبار الضحايا ش ــدة (٣) ايام وق ــداد العام مل احل
ــمولهم باحلقوق التقاعدية والنقطة االهم ان العراق من اقصاه  وش
ــد احلديث  ــم الوطني وجتس ــي ارقى صور التالح ــاه ظهر ف ــى اقص ال
ــريف بأبهى حاالته (مثل املؤمنني في توادهم وتراحمهم  النبوي الش
ــتكى منه عضو تداعى لهُ  ــد الواحد اذا اش وتعاطفهم كمثل اجلس
ــهر واحلمى) وقام موقع البحث العاملي (غوغل )  سائر االعضاء بالس
بوضع شارة احلداد على ارواح ضحايا مستشفى الناصرية وشهدت 
مدن العراق فعاليات متنوعة للتعبير عن املواساة والتضامن االخوي 
ــتان (٢٦) طنا من االوكسيجني  ــلت حكومة اقليم كردس حيث ارس
ــن العراقي احلائرة  ــئلة املواط ــائل الى صحة ذي قار .. وتبقى اس الس
ــندويج  ــفيات (الس ــي الذاكرة : ملاذا ميوت الفقراء في مستش ــرن ف ت
ــرة املرض؟ بينما  ــل )؟ وملاذا ميوت الفقراء ويتفحمون وهم على اس بن
ــدون بحياة مترفة والردع عنهم غائب! والى متى يبقى  ينعم الفاس
ــتمرا بينما الفاعل مازال عصيّا على احلساب  مسلسل احلرائق مس
ــت كل حقائق احلرائق السابقة حتت الرماد  النه فاسد ؟ وملاذا طمس
ــاد ؟ وملاذا  ــتهدفت ملفات فيها فس ــتار على نيران اس ــدل الس واس
ــني في  ــفى احلس ــررت كارثة (ابن اخلطيب ) هذه املرة في مستش تك

الناصرية ؟. 
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عبد الزهرة البياتي 

وجع يومي

* رئيس التحرير التنفيذي

ــة اجلديدة) ــر جريدة (البين ــرة حتري تعزّي اس
ــراس جبار  ــبابه( ف ــوف على ش بوفاة املأس
ــر نوبة قلبية  ــيف) اث عذافة البياتي( ابو س
ــى روحه في  ــت الفاحتة عل ــأة وأقيم مفاج
ــان اعتبارا  ــرح مبحافظة ميس ــاء املش قض
ان  ــى  تعال اهللا  ــائلني  س ــن(٢٠٢١/٧/١٤).  م
ــكنه فسيح  ــع رحمته ويس يتغمده بواس
ــلوان  جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والس

وإنّا هللا وإنّا إليه راجعون.
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ــاء واملالكات الطبية  بوركت جهود االطب
ــر  ــز الغدي ــي مرك ــة ف ــبني كاف واملنتس
التخصصي للتأهيل التابع لدائرة صحة 
ــداد/ الرصافة ملا يقومون به من جهود  بغ
ــالص وفي املقدمة  طبية بكل امانة واخ

منهم؛
ــد/ مدير  ــاء محم ــدر ضي ــور حي ١- الدكت

املركز
٢-املعاون االداري/ حسني سهيل جلوب
٣- مسؤول االعالم/ عباس درويش شجر

ــم العالج الطبيعي  ٤- العاملون في قس
(الرجال والنساء).

د اهللا خطى اجلميع سدّ
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