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ــحب  س ــدل  الع وزارة  ــت  نف
ــة  اخلارجي ــة  احلراري ــرات  الكامي
ــجن  لس ــي  اخلارج ــوق  الط ــن  م
ــجن احلوت). الناصرية املركزي (س

وقال املتحدث باسم الوزارة أحمد 
ــا مت تداوله  ــا ننفي م ــي ، إنن لعيب
ــحب الكاميرات  ــاء عن س من أنب
ــوق  ــن الط ــة م ــة اخلارجي احلراري
ــوت في ذي  ــجن احل ــي لس اخلارج
ــرات تعمل  ــاف أن الكامي قار.وأض
ــراف الشرطة  ــكل جيد وبإش بش
ــرا  ــة ٢٠ كامي ــة ومت إضاف االحتادي
ــة ونهارية  ــة ليلي ــة ومتحرك ثابت
على الطوق اخلارجي لوحده.وعلى 
ــر اخلارجية  ــن وزي ــد آخر ثم صعي

ــارة  األمريكي، أنتوني بلينكن، اش
ــيد علي السيستاني  املرجع الس
ــة الدوليّة على  ــرورة الرقاب إلى ض
ــة،  املقبل ــة  العراقي ــات  االنتخاب
فيما أكد دعم بالده للعراق. وقالت 
ــة ، إن وزير  ــة العراقي وزارة اخلارجي
ــني عقد امس  اخلارجيَّة فؤاد حس
ــاً مع وزير  ــبت ، اجتماع االول الس
اخلارجيَّة األمريكيّ أنتوني بلينكن 
ــتراتيجيّ  ضمن جولة احلوار الس
ــنطن،  واش العاصمة  الرابعة في 
لة  واصَ مُ ــة  ـيَّ أهمِّ اجلانبان  وبحث 
ــة  الثنائيّ ــات  العالق ــم  تدعي
ــا  كم ــد،  عُ الصُ ــع  جمي ــى  عل
ات  ــتجدّ س ــول مُ ــرؤى ح ــادال ال تب
ــة  ي وأهمِّ ــة،  باملنطق ــاع  األوض
القضايا  ــأن  التشاور بش تكثيف 

ــي  الت ــات  والتحدِّي ــة،  اإلقليميَّ
حسني،  استقرارها.وأعرب  تواجه 
ــم، وتعزيز  ــع بغداد لدع ـُّ عن تطل
ــنطن  ــات الثنائيَّة مع واش العالق
داً  ؤكّ مبا يعكس ستراتيجيتها، مُ
ــق  ــاون لتحقي ــرورة التع ــى ض عل
ــعبني  للش ــترَكة  املُش ــح  املصال
ــال رئيس حتالف قوى  الصديقني.ق
ــيد عمار  الس ــة،  الوطني ــة  الدول
احلكيم ان بناء الدولة املقتدرة هو 
ــاكل العراق. احلل األجنع لكل مش

ــيد عمار احلكيم في  ــدد الس وش
ــيوخ  ــع من ش ــام جم ــه أم كلمت
ــة في  ــائر العراقي ــاء العش ووجه
ــز محافظة  ــت مرك ــة تكري مدين
ــي وصلها صباح  صالح الدين الت
امس على أهمية التواصل وإدامة 

ــراف ملا  ــني جميع األط ــارات ب الزي
ــة عالية  ــالة اجتماعي له من رس
ــيرة  ــدور العش ــاد ب املضامني.وأش
اجتماعية  ــة  كمؤسس العراقية 
ــائر في حفظ  مبيناً أهمية العش
ــات التي قد  ــض النزاع اجملتمع وف
تستغرق سنني في احملاكم وأروقة 
ــيرة  ــيرا الى أن العش القضاء مش
ــكة على الرغم من  بقيت متماس
محاوالت بعض األنظمة التالعب 
ــخوصها.  ــدمي وتأخير ش ــا وتق به
ــتراتيجي  د املركز االس ــدّ ــا ش كم
ــان في العراق، امس  حلقوق االنس
ــاد ملف  ــرورة ابع ــد، على ض االح
النازحني عن املزايدات السياسية. 
وقال مدير مكتب املركز في بغداد 
ــى الوزارة ان  ــازم الرديني ، ان عل ح

ــؤولياتها جتاه النازحني  تقوم مبس
ــذي طال كثيرا،  ــاء ملفهم ال وانه
ــنوات  ــرور اكثر من اربع س ــم م رغ
ــي احتلتها  ــدن الت ــى حترير امل عل
ــار  االرهابية.واش داعش  عصابات 
ــذا امللف عن  ــرورة ابعاد ه ــى ض ال
واالنتخابية  السياسية  املزايدات 
وانهاء معاناة النازحني، من خالل 
ــة تعينهم  ــغ مالي ــم مبال منحه
ــم االصلية.وفي  ــودة ملناطقه للع
املفوضية  ــت  أعلن احمللي  ــأن  الش
ــات،  لالنتخاب ــتقلة  املس ــا  العلي
 ١٥٦ ــتبعاد  اس ــد،  األح ــس  ام
مرشحا مشموال بقانون املساءلة 

والعدالة.

كتب اِّـحرر السياسي
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بغداد /
أعلنت وزارة العمل والشؤون االجتماعية، امس االحد، إطالق رواتب العمال املتقاعدين 
لشهري متوز وآب مع املكافأة.وذكرت الوزارة ، أن وزير العمل والشؤون االجتماعية عادل 
ــن املضمونني في بغداد واحملافظات  ــي اعلن عن صرف رواتب العمال املتقاعدي الركاب
لشهري متوز و آب من العام ٢٠٢١.واضاف البيان، ان دائرة التقاعد والضمان االجتماعي 
ــال املتقاعدين املضمونني مع  ــالق رواتب العم ــت جميع االجراءات اخلاصة باط اكمل
ــهر. وعلى صعيد آخر قررت  مكافأة قدرها ١٠٠ الف دينار بواقع ٥٠ ألف دينار لكل ش
ــبوع واحد. ــس األحد، متديد فترة التقدمي على مدارس املوهوبني ألس ــة، ام وزارة التربي
وقالت الوزارة ، أنها قررت متديد فترة التقدمي على مدارس املوهوبني ملدة أسبوع واحد، 
ــذا اإلجراء جاء  ــهر آب املقبل.واضافت أن ه ــك لغاية األول من ش ــتمر ذل على أن يس

نتيجة لتعطيل الدوام الرسمي خالل أيام عيد األضحى املبارك. 

ــوي،  ــد عضو خلية األزمة النيابية جواد املوس   أك
ــيحدد  ــر التجوال س ــادة حظ ــد، ان إع ــس األح ام
ــوي  ــة اليوم االثنني.وقال املوس ــد اجتماع اخللي بع
ــد تفعيل عملها  ــة النيابية تعي ــة األزم ، ان  خلي

ــل اعضائها، مبينا ان  ــرر االجتماع اليوم بكام وتق
ــف الوبائي  ــتجدات املوق ــيدرس مس االجتماع س
وحتديد االجراءات الالزمة. وأشار عضو خلية األزمة 
النيابية، ان قرار إعادة فرض حظر التجوال سيحدد 

بعد اجتماع اليوم.

ــي وزارة الدفاع األمريكية  ــتبعد مصادر ف لم تس
ــات  ــظ الوالي ــة أن حتاف ــض إمكاني ــت األبي والبي
ــي العراق  ــكري ف ــى وجودها العس ــدة عل املتح
ــبما أفادت صحيفة  ــتوى احلالي، حس على املس
ــابق قالت صحيفة  ــي وقت س ــورك تاميز.وف نيوي
ــن ممثلي احلكومتني  ــتريت جورنال، نقال ع وول س
ــنطن وبغداد تنويان  األمريكية والعراقية إن واش

ــة من  ــوات األمريكي ــادر الق ــى أن تغ ــاق عل االتف
ــة العام اجلاري. ورجحت مصادر  العراق قبل نهاي
ــدن، في  ــو باي ــس ج ــون وإدارة الرئي ــي البنتاغ ف
تصريحات لصحيفة نيويورك تاميز، أن يتم إعالن 
الطرفني عن مواعيد خروج القوات األمريكية من 
العراق متزامنا مع الزيارة الرسمية لرئيس الوزراء 

العراقي مصطفى الكاظمي إلى واشنطن .
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ــى حقيقة أن  ــف اثنان عل ال يختل
ــي  العراق اليوم مير مبخاض سياس
صعب وعسير ال سيما وهو يقترب 
االنتخابي  ــتحقاق  االس من موعد 
املقرر في العاشر من شهر تشرين 
االول (٢٠٢١) وهو ما يتطلب صراحة 
ــؤولية  ــتوى املس ــاء الى مس االرتق
الوطنية من قبل كل القوى والكتل 
ــة  ــة للعملي ــية املتصدي السياس
ــة والتي تعاني  ــية الراهن السياس
اصالً من ازمات ترافقها على امتداد 
ــبب البناء  ــنوات املاضية بس الس
الهش للعملية السياسية ونظام 
احملاصصة وغيره من األمراض !! ومن 
ــد كل الفاعلني في  هنا فاننا نناش
املشهد السياسي الى االبتعاد عن 

ــاق في الفيس  العنتريات التي تس
ــتحلفهم باهللا تعالى ان  بوك ونس
التي  واملساومات  املهاترات  يغادروا 
ــبع  ــعب وال تش ال تقدم خبزاً للش
اجلياع .. ال سيما وان الشعب اليوم 
ــية  ــة عملية سياس ــع لرؤي يتطل
ــة ومعبّرة عن تطلعاته بعد  ناضج
ــط والضياع  ــاً من التخب (١٨) عام
ــن .. وألننا  ــل في كل امليادي والفش
ــس جديدة في عمل  نبحث عن اس
ــذا نطالب  ــي والبرملاني ل السياس
كل مرشح في االنتخابات املقبلة 
ــة منطقته واهله  ــل خلدم ألن يعم
ــنوات وهي  ـــ (٤) س ــدى ال ــى م عل
ــة واال يغادر  ــدورة االنتخابي ــدة ال م
ــي منطقته  ــب او البرملان هذا النائ
ــراء  ــة اخلض ــي املنطق ــكن ف للس
ــن األماكن  ــا م ــة أو غيره أو اجلادري

ــك اذا ما  ــكنية الراقية ألن ذل الس
ــوص وتنكر  ــو مبثابة نك حصل فه
ــح  للوعود التي قطعها ذلك املرش
ــكنية وفي  ــه الس ــاء منطقت البن
ــعبنا  ــب ابناء ش ــر يطال ــأن آخ ش
ــة والديوانية وفي كل  ــي الناصري ف
ــجن  ــدن الضيم  بنقلهم الى س م
ــجون التي  ــره من الس ــوت وغي احل
ــاة  حي ــون  االرهابي ــا  فيه ــش  يعي
ــة (٥) جنوم  ــة وخدمة فندقي مرفه
ــد  وتبري ــاء  وكهرب ــرب  وش وأكل 
ــتغرب  ــا يحتاجون وقد يس وكل م
ــب لكنه  ــذا املطل ــن ه ــض م البع
ــبب احلياة  ــداً بس ــي ج واهللا واقع
ــها االرهابيون  املرفهة التي يعيش
وعتاة القتلة الذين اوغلوا في دماء 
ــعبنا  ــني !! كما يطالب ش العراقي
ــادل والفوري  ــزال القصاص الع بان

ــادرة بحقهم  ــكل االرهابيني الص ب
احكام باتة وكفى تخادم ومصالح 
شخصية .. ان انزال عقوبة االعدام 
ــة اجملرمني هؤالء مطلب  بحق حفن
ــاؤالت  ــد ان اثيرت تس ــعبي بع ش
ر االحتفاظ بهؤالء  مشروعة عن سّ
ــجون  ــني في س ــني منعم االرهابي
ــتلزمات  مس كل  ــا  فيه ــر  تتوف
ــعب يطالب  ــش الرغيد والش العي
ــوري عن قتلة  ــف الف ايضاً بالكش
ــع  ووض ــني  العراقي ــن  م ــاء  األبري
ــل والتصفية  ــل القت ــد ملسلس ح
ــاالت التي تطال  ــدية واالغتي اجلس
ــم انهم  ــني كل ذنبه ــباباً يافع ش
ــدٍ عراقي جديد  ــون لرؤية غ يتطلع
بعد ان سئموا من اوضاع معيشية 
وحياة سياسية متخبطة  متردية 

هي أقرب للفوضى والضياع!!.

كتب رئيس التحرير

أهوارنا َّـ خطر .. و الحلول غائبة «و اقبض من دبش»

وكاالت /

ــس األحد، اعترافات  ــرت خلية اإلعالم األمني، ام نش
ــي مدينة الصدر،  ــوق الوحيالت ف ــذي تفجير س منف
ــة ، أنّ  ــان للخلي ــر بي ــة بغداد.وذك ــرقي العاصم ش
ــتخبارات والتحقيقات االحتادية في وزارة  وكالة االس
ــبكتني إرهابيتني في  الداخلية جنحت باإلطاحة بش
ــؤولتان عن تفجير  ــوك واألنبار مس ــي كرك محافظت
ــوز اجلاري.  وأضاف  ــدر الذي وقع في ١٩ مت مدينة الص
ــناد  ــان إلس ــا تخطط ــبكتني كانت أنّ الش ــان،  البي
منفذي تفجير سوق الوحيالت واستمرار التفجيرات 
ــاب  ــة الب ــد منطق ــداد وبالتحدي ــي بغ ــة ف اإلرهابي

ــتهداف األبرياء اآلمنني في  ــرقي، إضافة إلى اس الش
مناطق أخرى من بغداد واحملافظات مبا يسمى ( بغزوة 
ــدد البيان، أنّ القوات األمنية متكنت من  العيد).  وش
ــم للقضاء  ــم الدنيئة وتقدميه ــال مخططاته إفش
ــا اقترفته أيديهم من جرم  لينالوا جزاءهم العادل مب
ــعبنا الكرمي.  وعرضت اخللية، اعترافات  بحق أبناء ش
ــارت إلى أنّ  ــبكتني، والتي أش ــن عناصر الش اثنني م
ــي مناطق الباب  ــتطالع ف أحدهما نفذ عمليات اس
ــيدية  ــرقي ومدينة الصدر وبغداد اجلديدة والس الش
ــر، إنّه كان مكلفاً  ــذ تفجيرات.  فيما قال اآلخ لتنفي

بتنفيذ عملية انتحارية في العاصمة.  
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ــى الكاظمي، امس االحد،  ــه رئيس مجلس الوزراء مصطف توج
الى الواليات املتحدة األمريكية على رأس وفد حكومي، وذلك في 
ة أيام تشهد بحث العالقات العراقية  زيارة رسمية تستغرق عدّ
األميركية في مختلف اجملاالت والقضايا الثنائية ذات اإلهتمام 
ــان أورده مكتبه  ــترك.وقال الكاظمي قبيل مغادرته في بي املش
ــيخ  ــارة تأتي في إطار جهود العراق لترس ــي إن هذه الزي االعالم
عالقة وثيقة مع الواليات املتحدة االمريكية، مبنية على أسس 
ــف اجملاالت، كما  ــاون الثنائي في مختل ــرام املتبادل والتع اإلحت
ــات  ــن العمل احلثيث خالل جلس ــوداً طويلة م ــا تتوّج جه إنه
ــتراتيجي لتنظيم العالقة األمنية بني البلدين على  احلوار االس

اساس املصلحة الوطنية العراقية.
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بغداد / البينة الجديدة

ــوزارة  ــيد وكيل ال ــرى الس اج
لشؤون االنتاج املهندس عادل 
ــرمي، جولة تفقدية لقطاعي  ك
ــة  الكهربائي ــة  الطاق ــع  توزي
(البلديات والبنوك) شرق القناة 
ــاء الصدر  ــع كهرب ــرع توزي / ف
ــركة العامة  ــروع الش ــد ف اح
بغداد،لالطالع  كهرباء  لتوزيع 
ــة التي  ــال الصيان ــى اعم عل
ــية  ــا املالكات الهندس تنفذه
ــيد  الس ــه  والفنية،يرافق
ــركة العامة  ــام الش ــر ع مدي
ــني  حس ــدس  املهن ــورة  املذك

الزبيدي،ومعاونه  ــش  ده عطا 
ــدس  املهن ــع  التوزي ــؤون  لش
ــي،ومدير  الفرطوس ــراس  ف
ــدر  ــاء الص ــع كهرب ــرع توزي ف
ــيد الوكيل  ومعاونه.وهنأ الس
والفنية  ــية  الهندس املالكات 
ــى  االضح ــد  عي ــبة  مبناس
ــاً لهم املوفقية  املبارك متمني
الدائمة لهم ولعوائلهم، آمالً 
ــد من العطاء  ــم بذل املزي منه
ــع  املواطنني.واطل ــة  خلدم
ــي نفذتها  ــال الت ــى االعم عل
ــاَ,  ــة، موجه ــالكات الصيان م
ــني  املواطن ــات  متطلب ــاز  باجن
ــبكة  الش ــع  وض ــني  وحتس

الكهربائية، ومناقشة خطط 
ــتخراج  ــك االختناقات واس ف
ــور  اج ــم  وتعظي ــات،  املغذي
ــتفادة  ــن اجل االس ــة م اجلباي
ــواد احلاكمة  ــراء امل ــا بش منه
ــب  روات ــر  وتوفي ــبكة  للش
حمالت  ــف  وتكثي ــني،  املوظف
ــاوزات احلاصلة على  رفع التج
الشبكة الكهربائية من اجل 
والقضاء  ــز  التجهي ــتقرار  اس
ــال عن  ــات، فض ــى الضائع عل
ــورة عادلة  ــع الطاقة بص توزي
التجاوز  ــدم  وع ــات  املغذي بني 
ــدد  املقررة.وش ــص  على احلص
على متابعة العوارض الفنية 

ــات  االختناق ــك  وف ــاول  ب اوالً 
ــرع وقت ممكن  وصيانتها باس
املعطوبة  احملوالت  ــتبدال  واس
ــبكة  الش تركها على  ــدم  وع
ان  ــك  وكذل ــراء،  اج اي  ــدون  ب
يكون االستبدال اليتجاوز مدة 
بتأهيل  يومني،واوصى سيادته 
ــة والقطاعات  احملطات الثانوي
ــكل  بش ــة  الصيان ــز  ومراك
ــادرة على اجناز  كامل لتكون ق
ــد  ــاً وادارياً،وتوع ــا فني اعماله
ــن  ــغ م ــع مبال ــن بجم املبتزي
ــة  ــراءات صارم ــني بإج املواطن
ــس والفصل من  ــل للحب تص

الوظيفة.

سامراء  / البينة الجديدة 

ــركــــــــة  الش ــت  أعلنـ
ــة  ــة األدوي ــة لصناع العام
ــة في  ــتلزمات الطبي واملُس
سامراء إحدى شركات وزارة 
الصناعة واملعادن عن إنتاج 
ــالل  ــتحضرا خِ ) مُس  ٣٥ )
ــهر متوز احلالي مبُختلف  ش
ــة. الصيدالنيـ ــكال  األش

دير عام الشركة  وأفصـحَ مُ
ــي  ــد محيـ ــيد : خالـ الس
ــاذ إجراءات  علـوان عن إتخ

ــل  ــة العم ــددة لدميوم ح مُ
ــذ البرنامج اإلنتاجي  وتنفي
الل أيام  لشهر متوز احلالي خِ
ــتمرار  بإس متثلت  ــل  ط العُ
العمل في أقسام الشركة 
الل  ــة من خِ اإلنتاجية كاف
ــوادر للعمل في  ــع الك توزي
ن  ــام للتمكُ ــع األقس جمي
حنات إنتاجية  من جتهيز شُ
باشر من  مُ كاملة وبإسناد 
الصيانة   ) األخرى  األقسام 
والسيطرة النوعية واخملازن 
ــا يضمن  ــط ) ومب والتخطي

ــر في  ــول تأخي ــدم حص ع
العقود التسويقية لصالح 
ــة  والبيئ ــة  الصح وزارة 
ــويقية  التس ــة  والوكال
ــيراً إلى  ش صية ، مُ التخصُ
ــتحضراً  ــاج ( ٣٥ ) مُس إنت
ــهر  ــالل هذا الش ــاً خِ دوائي
ــتحضرات  مُس لت  ــمِ ش
ــة  واملُتمثل ــة  الصح وزارة 
ــاماديني  س ــتحضر  مبُس
ــز ( ٥ ملغم )  ــوب بتركي حب
ــاع ضغط الدم  الج إرتف لعِ
سيفالكسني  ومُستحضر 

شراب بتركيز ( ٢٥٠ ملغم) 
ــول  كبس ــني  وسيفالكس
 ( ــم  ملغ  ٥٠٠  ) ــز  بتركي
ــتحضرات  مُس إلى  إضافة 
ــويقية  التس ــة  الوكال
لت  صية والتي شمِ التخصُ
ــوب  واحلب ــم  املراه ــاج  إنت
اجلافة  واملعلقات  والشراب 
وقطرات الفم والكبسول ، 
مؤكداً حرص الشركة على 
ططها اإلنتاجية  ــذ خُ تنفي
ــدواء  ــني ال ــهرية لتأم الش

الرصني إلى املُواطنيـن .

البينة الجديدة / هيثم مجيد
ــاء  ــد وزير التجارة الدكتور عالء اجلبوري مس تفق
ــرة  ــق االورفلي وكس ــبت، مناط ــس االول الس ام
ــرقي العاصمة  ــدر، ش ــي  مدينة الص ــش ف وعط
بغداد، لالطالع ميدانيا على آلية جتهيز  املفردات 
ــلة الغذائية  ــروع الس املواد الغذائية ضمن مش
ــي جميع  ــهر احلالي ف ــق مطلع الش ــذي انطل ال
ــارة نقله  ــوزارة التج ــالد .وقال بيان ل ــق الب مناط
ــمي للوزارة، إن «اجلبوري تفقد عصر  الناطق الرس
ــة في مناطق االورفلي  اليوم، وكالء املواد الغذائي
ــر وعطش وبعض املناطق في مدينة الصدر  وكس
ــرقي العاصمة، لالطالع بشكل ميداني على  ش
ــواد الغذائية»للمواطنني  ــردات امل آلية جتهيز مف
ــر عن  ــكل مباش ــرا» من املواطنني بش مستفس
ــاءة املواد ونوعياتها .واضاف البيان: «ان الوزير  كف

ــائية مخازن   اجلبوري زار ايضا» ضمن جولته املس
ــروع السلة الغذائية،  املواد الغذائية  ضمن مش
ــات اخلزن  ــى آلي ــي عل ــكل تفصيل ــالع بش اإلط
ومتابعة جتهيز وكالء املواد الغذائية».واكد الوزير،  
ــراع  ــارة « اهمية حث املواطنني لالس ــالل  الزي خ
باستالم حصصهم من مفردات السلة الغذائية 
ــرة الرقابة  ــط املتابعة ودائ ــر التخطي وقيام دوائ
التجارية، مبتابعة مع وكالء املواد الغذائية.وشدد 
ــق بعمل املطاحن  ــوري، على «اهمية التدقي اجلب
ــات الطحني  ــك التدقيق بنوعي ــة وكذل احلكومي
اجملهز للمواطنني، من خالل اجراء اخلبازة بشكل 
ــاكن املواطنني او  ــواء عندما في مس ــي س ميدان
عند وكالء املواد الغذائية ملعرفة نوعية الطحني 
ــه في « الفترة  ــزة للمواطنني».ولفت الى، ان اجمله
املقبلة ال ميكن للوزارة التهاون مطلقا مع املطاحن 

ــيال  ــز الطحني الرديء او الس ــي تقوم بتجهي الت
ــن احلكومية  ــل املطاح ــق بعم ــك التدقي ، وكذل
ــد للمواطنني خالل  ــان جتهيز الطحني اجلي لضم
ــار وزير التجارة، الى «اهمية  الفترة املقبلة».واش
قيام املواطنني بالتدقيق بنوعيات املواد الغذائية 
ــة كما  ــلة الغذائية ومعرف ــن الس ــزة ضم اجمله
ــئ االجنبية  ونوعا كونها املواد اجملهزة من املناش
ــوزارة واثبتت انها  ــي مختبرات ال ــا  ف ومت فحصه
بنوعيات بكفاءة جيدة وهي نفس النوعيات التي 
ــرائها  يقوم املواطن من ذوي الدخول العالية بش
من االسواق احمللية وبذلك يكون دخل املواطن من 
ــول عامة الناس  ــاويا لدخ ذوي الدخل احملدود مس
ــة ضمن  ــازن الدول ــواد من مخ ــتلم م ــه يس كون
مشروع السلة الغذائية».ودعا اجلبوري، االجهزة 
ــي وزارة التجارة الى «بذل كل اجلهود و  الرقابية ف

القيام بنشاط رقابي مكثف ملتابعة آليات جتهيز 
السلة الغذائية وآليات جتهيز الطحني والتدقيق 
ــكل يومي  بنوعياته ومتابعة عمل املطاحن بش
ــط واتخاذ  ــة للضواب ــن اخملالف ــد املطاح لتحدي
االجراءات القانونية «.واوضح البيان، ان «اجلبوري 
ــرقي بغداد والتقى  ــرة و عطش ش زار مخازن كس
ــازن، مؤكدا اهمية  ــالكات الفنية في هذه اخمل بامل
ــن املواد الغذائية واتخاذ اقصى  احلفاظ على خزي
ــاظ على اخلزين  ــالمة  املهنية للحف درجات الس
ــتالم  ــوكالء على اس ــك حث ال ــه وكذل ومتابعت
ــة  التمويني ــة  البطاق ــالل  خ ــن  م ــم  حصصه
ــارع الى املواطنني ضمن  ــكل متس وجتهيزها بش

التوقيتات املقررة ودون تأخير .
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البينة الجديدة / علي شريف
ــفى العام  متكن فريق طبي في املستش
ــم  ــي قضاء عني التمر من اخراج جس ف
معدني من مريء طفل في السنة االولى 
من عمره.وقال مدير املستشفى الدكتور 
ــي:ان الطفل وصل  ــدي التميم بهاء مه
ــاعة الواحدة  إلى ردهة الطوارئ في الس
والنصف بعد منتصف الليل وهو بوضع 
 سيئ حيث كان يشكو من ضيق 

ٍ
صحي

ــديدة في البلع  في التنفس وصعوبة ش
ــعة على  وبعد الفحوصات الالزمة واش
الصدر واملريء اتضح وجود جسم معدني 
ــوار مجرى التنفس  عالق في املريء وبج
مباشرةً. واضاف الدكتور التميمي: لقد 
ــل الى صالة  ــور إدخال الطف مت على الف
ــة وبعد  ــرى في الرده ــات الصغ العملي
ــاعة مت إستخراج اجلسم  مرور نصف س
الغريب دون أي مضاعفات وعاود الطفل 
ــكل طبيعي.داعيا االمهات  التنفس بش
ــدم ترك أطفالهن مبفردهم دون رقابة. بع
ــي والصحي  ــار الى ان الفريق الطب واش
املشارك بالعملية كان مؤلفا من طبيب 
ــور أحمد فوزي واملمرضني  التدرج  الدكت
وعلي  ــالوي  ع ــن  ــني عبدالرحم اجلامعي
ــن و.م  ماهر مكي صاحب  و.م  عبد احلس
ــم  و.م طبي أكرم  ــي مرتضى كاظ صيدل

صالح حسن.

بغداد / البينة الجديدة
ــوزراء باملوافقة  صوّت مجلس ال
ــون التعديل  ــروع قان ــى مش عل
ــون رعاية ذوي اإلعاقة  األول لقان
واالحتياجات اخلاصة (٣٨ لسنة 
ــس  مجل ــه  دقق ــذي  ال  ،(٢٠١٣
ــى مجلس  ــه إل ــة، وإحالت الدول
ــى أحكام  إل ــتناداً  ــواب، اس الن
و٨٠/  أوالً،  ــد  البن  /٦١) ــني  املادت
ــتور، مع  ــاً) من الدس ــد ثاني البن
األخذ بعني االهتمام ملحوظات 

ــي األمانة  ــة ف ــرة القانوني الدائ
ــوزراء املذكورة  ــة جمللس ال العام
ــا ذات العدد م.  مبوجب مذكرته
ــة  املؤرخ ل.ق،   ٦٠/٣٥ ق/٢/٢/  د/ 
ــى  ــيحال ال ــي ٢٠٢١/١/٢٧وس ف
ــي  للمض ــواب  الن ــس  مجل
ــريعه وقد تضمن  باجراءات تش
زيادة براتب املعني املتفرغ ابتداء 
من موازنة العام القادم في حال 
ــه في مجلس  مت التصويت علي

النواب هذه السنة .

البصرة / البينة الجديدة
ــركة  ــل /  الش ــت وزارة النق اجتمع
ــار  ــراق مبستش ــئ الع ــة ملوان العام
ــة  املكلف ــة  االيطالي ــركة  الش
ــرب  الع ــط  ش ــد  س ــم  بتصامي
ــام  ــر الع ــال املدي ــرة .وق ــي البص ف
الدكتور املهندس فرحان  ــركة  للش
ــي : إنه حسب توجيهات  الفرطوس
ــبلي  ــر النقل الكابنت ناصر الش وزي
ــاركة وزارة النقل بحل  بضرورة مش
مشكلة اللسان امللحي في البصرة 
ــي  اإليطال ــار  باملستش ــاء  اللق مت   ،
لبحث آلية وضع التصاميم اخلاصة 

ــر العام  ــد .ولفت املدي ــاء الس النش
ــار  ــرض الذي قدمه  املستش أن الع

ــندروا ڤيررالي بحاجة  االيطالي الس
ــئلة  ــن بعض األس ــات ع ــى اجاب ال

ــد واألثر البيئي  املتعلقة مبكان الس
ــا يتعلق  ــا أن كل م ــائه ، مبين إلنش
ــد سيتم مناقشته مع الدوائر  بالس
املعنية بإنشائه للوصول الى أفضل 
ــق افضل تصميم .وأضاف  احللول وف
ــركة  املدير العام : أن العمل مع الش
ــر  األط ــق  وف ــيكون  س ــة  اإليطالي
ــدود  ــول بها في س ــة املعم العلمي
العالم التي ستؤدي نتائج ايجابية  
ــكلة  للوصول الى القضاء على مش
ــح املياه وصوال لعذوبة  امللوحة وش
املياه خلدمة االنسان واحياء االراضي 

الزراعية والثروة احليوانية.

البينة الجديدة / كاظم عبد الحسني كاظم
ــرة البيطرة  ــن خالل دائ ــة وم ــدت وزارة الزراع أك
ــتمرارها  ــة اس الزراع وزارة  ــكيالت  ــدى تش اح
ــهادات الصحية  ــهيل اجراءات منح الش بتس
ــك بتوجيه من  ــن وذل ــي الدواج ــة ملرب البيطري
ــد كرمي  ــدس محم ــة املهن ــر الزراع ــيد وزي الس
ــرة البيطرة  ــد مدير عام دائ ــي. حيث أك اخلفاج
الدكتور ثامر حبيب حمزة تسهيل اجراءات منح 
ــة ملربي الدواجن  ــهادات الصحية البيطري الش
ــفيات  ــي كافة املستش ــواع التربية ف ــكل ان ل
البيطرية في احملافظات .كما مت خالل زيارة املدير 

ــي بابل منح  ــفى البيطري ف ــام للمستش الع
الشهادات الصحية خالل عطلة عيد االضحى 
ــفى البيطري  ــر املستش ــارك وبحضور مدي املب
ــتمرار  ــر العام اهمية االس ــل واكد املدي في باب
ــهادات لضمان  ــح الش ــراءات من ــهيل اج بتس
ــواق  تدفق  اللحوم البيضاء  وبيض املائدة لالس
ــتمرار التربية دعماً للمنتج الوطني واالمن  واس
ــفيات  الغذائي. واوضح املدير العام بان املستش
ــهادات  ــتمرت بعملية منح الش ــة اس البيطري
الصحية البيطرية لكافة مربي الدواجن طيلة 

ايام العيد .

ــكرتير  ــل ( احمد البياتي ) س ــدم الزمي يتق
ــر األقدم في جريدة ( البينة اجلديدة)  التحري
ــى الدكتور  ــر ال ــاء والتقدي ــكر والثن بالش
ــي ) لتفانيه في  ــل البيضان ــد فاض (  احم
عمله من خالل مساعدة املرضى املراجعني 
ــه في منطقة ( عالوي احللة ) واجراء  لعيادت
الكشف الطبي الالزم بكل مهنية وحرص 
ــن ال ميتلكون  ــة املراجعني من الذي وبخاص
ــم معاجلتهم مجانا  ثمن املعاينة حيث تت

فبارك اهللا به واكثر من امثاله .

ــة اجلديدة)  ــدة (البين ــر جري ــرة حتري تعزي اس
ــركة اور  ــان حمادي مطر) في ش املوظفة (جن
العامة التابعة لوزارة الصناعة واملعادن لوفاة 
ــائلني اهللا ان يتغمد  ــا س ــور لها والدته املغف
ــيح  ــكنها فس ــع رحمته ويس الفقيدة بواس
ــلوان  جناته ويلهم اهلها وذويها الصبر والس

وانا اهللا وانا اليه راجعون .

نينوى / البينة الجديدة
ــروع  ــكان والبلديات مش ــت وزارة االعمار واالس افتتح
ــري) الكونكريتي  ــاق (العمي ــر البق ــادة تأهيل جس اع
ــركة املعتصم العامة  ــي محافظة نينوى، بتنفيذ ش ف
ــر  ــور.حيث بلغ طول اجلس ــراف دائرة الطرق واجلس واش
ــة فضاءات، ويُعد  ــه ١١٫٢٥م ويضم خمس ٨٧٫٥ م وعرض
من اجلسور احليوية واملهمة كونه يربط بني محافظتي 
نينوى ودهوك.كما مت اعادة انشاء الروافد املنهارة بسبب 
السيول، وصيانة الطريق باالسفلت لكامل اجلسر مع 

املقتربات والتخطيط وتثبيت السياج الوقائي.

نينوى / البينة الجديدة
ــودة ٧٧ مواطنا  ــرة واملهجرين، عن ع ــت وزارة الهج اعلن
ــن خطة الوزارة  ــن تركيا الى ارض الوطن، ضم عراقيا م
ــجيع العراقيني في دول اجلوار على العودة طوعيا.  لتش
ــن وزيرة  ــه «بتوجيه م ــان لها ، إن ــوزارة في بي ــت ال وقال
ــيق مع  ــرة واملهجرين  ايفان فائق جابرو، وبالتنس الهج
ــل العراقية،  ــرة و وزارة النق ــة في انق ــفارة العراقي الس
ــة بإعادة ٧٧  ــي اجلمهورية التركي ــب الوزارة ف قام مكت
ــرة ، اضنه ، جوروم  ــا من محافظات ( انق مواطنا عراقي
وسامسون) التركية الى محافظة نينوى شمالي البالد. 
ــت الوزارة أنه «متت إعادة املواطنني براً وعبر منفذ  وأضاف
ــو مبحافظة دهوك،  ــع لقضاء زاخ ــم اخلليل التاب إبراهي

بعد استكمال إجراءات دخولهم الى البالد».
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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.3686.MON.26.JUL.2021

ــال اإلرهابيني اللذين  ــس األحد، بأن عملية اعتق ــاد مصدر مطلع، ام أف
ــتخبارات.  ــا يخططان لعملية في بغداد كانت مبتابعة وكيل االس كان
ــا يخططان  ــني اللذين كان ــال اإلرهابي ــدر ، إن عملية اعتق ــال املص وق
ــرقي كانت مبتابعة وكيل االستخبارات  لعملية إرهابية في الباب الش
ــخصياً. وأعلنت خلية اإلعالم األمني،  ــق االول أحمد أبو رغيف ش الفري
ــر مدينة  ــن تفجي ــؤولتني ع ــني مس ــبكتني إرهابيت ــة بش ــن اإلطاح ع
ــبكتني كانتا تخططان الستمرار  ــرقي بغداد، مؤكدة أن الش الصدر ش

التفجيرات اإلرهابية في بغداد وبالتحديد منطقة الباب الشرقي.

بغداد /
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ــتاذ  ــي والبحث العلمي األس ــم العال ــه وزير التعلي وج
ــاء أي رئيس  ــد الصاحب بإعف ــور نبيل كاظم عب الدكت
جامعة أو عميد كلية في التعليم األهلي مينع الطلبة غير 
املسددين لألجور الدراسية من املشاركة في االمتحانات 
ــوزارة تأكيدها على  ــدد جتدد ال ــة. وفي هذا الص النهائي
ــاركة في االمتحانات النهائية  ــماح للطلبة باملش الس
بغض النظر عن تسديد كل األجور أو جزء منها مشددة 
في الوقت نفسه على ضرورة تسهيل اإلجراءات املتعلقة 
باألجور الدراسية والتسامح في متديد السقوف الزمنية 

املتعلقة بتسديدها.  

ــالة عاجلة إلى احلكومة  ــة التربية النيابية رس وجهت جلن
ــرر اللجنة  ــال مق ــط. وق ــات الثالث املتوس ــأن امتحان بش
طعمة اللهيبي ، انه «بسبب األزمة الوبائية ودخول املوجة 
الثالثة للفيروس وحفاظاً على أبنائنا الطلبة ملرحلة الثالث 
متوسط، اطالب باحتساب درجة نصف السنة إلنهاء العام 

الدراسي بدالً من االمتحان احلضوري».

ــا مع  ــد، بحثه ــس االح ــل، ام ــت وزارة النق اعلن
ــركة االيطالية املكلفة بتصاميم  مستشار الش
ــال مدير عام  ــرة. وق ــط العرب في البص ــد ش س
الشركة العامة ملوانئ العراق فرحان الفرطوسي، 
ــندروا  ــار اإليطالي اليس ــه «مت اللقاء باملستش أن
ــم اخلاصة  ــة وضع التصامي ــي، لبحث آلي ڤيررال
ــي، أن «العرض  ــاء السد».واضاف الفرطوس إلنش

ــة الى  ــار االيطالي بحاج ــه املستش ــذي قدم ال
اجابات عن بعض األسئلة املتعلقة مبكان السد 
ــا أن «كل ما يتعلق  ــائه»، مبين واألثر البيئي إلنش
ــر املعنية  ــع الدوائ ــته م ــيتم مناقش ــد س بالس
ــل احللول وفق افضل  ــائه للوصول الى أفض بإنش
ــركة املوانئ، أن  ــام ش ــر ع ــاف مدي تصميم».وأض
«العمل مع الشركة اإليطالية سيكون وفق األطر 
ــم، التي  ــدود العال ــة املعمول بها في س العلمي
ستؤدي نتائج ايجابية  للوصول الى القضاء على 

مشكلة امللوحة وشح املياه، وصوال لعذوبة املياه 
ــي الزراعية والثروة  ــان واحياء االراض خلدمة االنس
ــار اإليطالي  ــه قال املستش ــن جانب احليوانية».م
ــندروا ڤيررالي، أن «الدراسة املتعلقة بالسد  الس
حتتاج بعض الوقت للوقوف على االثر البيئي الذي 
سيسببه السد واملعاجلات التي ستوضع لتالفي 
ــات التربة  ــت الى أن «دراس ــلبية». ولف اي آثار س
ــركته غير أن املوضوع االعم اآلن  موجودة لدى ش

هو معرفة املكان األفضل لبناء السد». 

أكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي 
ــد بحاجة إلى قوات  ان العراق لم يع
ــش.  داع ــة  حملارب ــة  أميركي ــة  قتالي
ــالل مقابلة مع  ــي خ ــال الكاظم وق
ــييتد برس}، قبل زيارته إلى  {أسوش
ــا امس في  ــنطن التي توجه له واش
ــمية يلتقي خاللها الرئيس  زيارة رس
ــي البيت  ــوم األثنني ف ــو بايدن الي ج
األبيض. ان العراق لم يعد بحاجة إلى 
ــة أميركية حملاربة داعش.  قوات قتالي
ــمي  ــي الرس ــار الزمن ــا ان اإلط مبين
إلعادة انتشار القوات سيعتمد على 
نتيجة محادثات جترى مع مسؤولني 

ــبوع.وأضاف ان  ــذا األس أميركيني ه
ــيظل يطلب تدريبا وجمع  العراق س
ــكرية  ــتخبارية عس ــات اس معلوم
ــيرا الى ان  ــن الواليات املتحدة مش م
قواتنا األمنية قادرة على الدفاع عن 

البالد بدون دعم التحالف الدولي.
ــدول  ج أي  ان  ــي  الكاظم ــع  وتاب
ــيعتمد على  ــحاب س ــي لالنس زمن
ــة الفتا  ــوات العراقي ــات الق احتياج
ــرت العام املاضي  ــى ان قواتنا أظه ال
ــتقلة  قدرتها على القيام مبهام مس
ضد داعش.وأكد ان احلرب ضد داعش 
ــداول  ــت ج ــا فرض ــة قواتن وجهوزي
ــد على املفاوضات التي  خاصة تعتم
ــنطن.وأوضح  ــوف جنريها في واش س

ــود  ــن الوج ــده م ــا نري ــي م الكاظم
ــراق هو دعم قواتنا  األميركي في الع
بالتدريب وتطوير كفاءتها وقدراتها، 

والتعاون األمني.
وشدد  على ان العراق لديه مجموعة 
ــلحة األميركية التي حتتاج  من األس
إلى الصيانة والتدريب وسوف نطلب 
من الطرف األميركي االستمرار بدعم 

قواتنا وتطوير قدراتنا.
ــعى  ــض القوى تس ــى ان بع ــوه ال ون
ــات  ــض االنتخاب ــى تقوي ــاط إل بنش
ــهد حاليا  ــيرا الى ان العراق يش مش
ــا ويحتاج إلى تهدئة  موقفا حساس
ــى يصل إلى  ــي حت الوضع السياس

االنتخابات. 

ــق الركن احمد  ــداد الفري ــد عمليات بغ ــن قائ اعل
ــاح اخلطة األمنية  ــليم بهجت، امس االحد، جن س

ــد األضحى  ــة خالل أيام عي ــدة بتامني احلماي املع
ــت ، أن خطة هذا  ــال بهج ــي بغداد.وق ــارك ف املب
ــهدت انسيابية  العام متيزت مبرونتها الكبيرة، وش
ــر جهود  ــاركة وتضاف ــي التنفيذ، ومبش ــة ف عالي
ــوكاالت واألجهزة  ــة وال ــات األمني ــع القطع جمي
ــكر  ــات بالش ــد العملي ــتخبارية.وتقدم قائ االس
ــود الكبيرة  ــة على اجله ــان للقوات األمني والعرف
ــذه اخلطة، مؤكداً  ــبيل إجناح ه التي بذلت في س
ــة والهمة العالية  ــتمرارهم بهذه الروحي على اس
ــه  ــول له نفس ــن تس ــى م ــة عل ــت الفرص لتفوي
ــث مبمتلكاتهم  ــني والعب ــن املواطن ــاس بأم املس
ــكر كذلك للمواطنني على تعاونهم  وتوجه بالش
ــة، ولرجال  ــن القوات األمني ــع أبنائهم م البناء م
ــخروا جهدهم  ــالم الصادق والهادف الذين س اإلع

إلظهار دور قواتنا األمنية.

ــن خول ٢٠٠  ــذ احلدودية ع ــت هيأة املناف أعلن
ــراق، قادمة من  ــي إلى الع ــجني طب طن أوكس
الكويت.وقالت الهيأة ، إنه تنفيذاً لتوجيهات 
ــالمة الوطنية،  ــة العليا للصحة والس اللجن
ــا للواقع  ــتمرار دعمه ــأة املنافذ تؤكد اس هي
ــر  ــا وتوفي ــة كورون ــة جائح ــي ملواجه الصح
إلى  ــارت  الضرورية.وأش الطبية  ــلتزمات  املس
دخول مادة األوكسجني الطبي السائل بواقع 
ــن) قادمة من دولة  ــج بوزن (٢٠٠ ط (١٠) صهاري
الكويت بعد تسهيل إجراءات دخولها لصالح 

وزارة الصحة عبر منفذ سفوان احلدودي.

وقالت املتحدثة باسم مفوضية االنتخابات 
ــتبعاد ١٥٦ مرشحا  جمانة الغالي ،  مت اس
ــيرةً إلى  ــاءلة والعدالة، مش ــون املس بقان
ــة التمييزية متت  ــون احملكم ــه وفقا لقان ان
ــى االنتخابات  ــم ال ــة على عودته املوافق
ــودة لكن مت  ــرار الع ــدرت ق ــة أص واملفوضي
الطعن بهذه االسماء في الهيأة القضائية 
ــدداً من  ــتبعادهم مج ــات ومت اس لالنتخاب

االنتخابات.كما حذر عضو مجلس النواب 
يونادم كنا، امس االحد، من خطورة اخلروج 
ــوات االمريكية من  ــئ للق الفوري واملفاج
العراق، مستبعدا تكرار سيناريو ما حصل 
في أفغانستان بالعراق.وقال كنا ، إن وضع 
ــكل  ــتان بش ــراق يختلف عن افغانس الع
ــه ينبغي ان تكون هناك  كبير، بالتالي فان
جدولة النسحاب القوات األمريكية وليس 

ــحاب املفاجئ والفوري، على اعتبار  االنس
ان اخلبراء االمنيني يعلمون جيدا ان العراق 
ــواء باجلو والبر  اسير السالح األمريكي س
ــاوض العراقي عليه ايجاد  بالتالي فان املف
ــراغ الذي  ــي لتغطية الف ــل التدريج البدي
ــيتركه اخلروج االمريكي.واضاف كنا، ال  س
نعتقد ان بايدن سيذهب الى نفس اخليارات 
التي مضى بها في افغانستان، الن العراق 

ــي منطقة  ــز الصراعات ف ــى مرك ــرب ال أق
ــط وهنالك اهمية اكبر لدى  الشرق االوس
ــتان، اضافة الى ان  ــنطن من افغانس واش
هنالك مصالح أكثر ل واشنطن في العراق 
ــرول بالتالي  ــواء بالطاقة والبت واخلليج س
فإن جميع تلك العوامل لن تسمح لبايدن 
ــارات ما حصل في  ــاب الى نفس خي بالذه

أفغانستان.

ــماها  ــارض، أحمد األبيض، أن ما أس ــي املع رأى السياس
ــتطيع إخراج القوات األمريكية من  بـالصعاديات لن تس
ــنطن أن تغادر  ــال األبيض ، إنه عندما تريد واش العراق.وق
ــوف  ــتطيع أن يفرض عليها، هي س ــراق فال أحد يس الع
ــحب، مضيفاً  ــحب قواتها دون أن تقول أنها ستنس تس
أن الصواريخ والصعاديات لن تخرج أمريكا إذا كانت هي 
ــيادة العراق  ال تفكر باخلروج. وأضاف، ان الذين فرطوا بس
ــم  ــاب الوالءات الذين كان القس ــل غيرهم هم أصح قب
ــار إلى أن االنقسام العراقي  األكبر منهم يتبع إليران.وأش
ــأن الوجود األمريكي، فموقف الكرد واملناطق  واضح بش
ــرقية في العراق يرفضون خروج  الغربية والكثير من الش
ــبب  ــن البالد.وتابع األبيض، أن س ــة م ــوات االمريكي الق
ــاب املوقف املوحد  ــراق هو غي ــود األمريكي في الع الوج
ــع يدرك أن  ــواب؛ ألن اجلمي ــة ومجلس الن ــل احلكوم داخ

خروج أمريكا سوف يسقط النظام احلالي.

ــأن تأهيل وصيانة  ا بش اصدرت محافظة بغداد، توضيحً
وتطوير الطريق احلولي للمحمودية. واكدت احملافظة في 
ــق تقع على  ــؤولية صيانة وتأهيل الطري ــان ، بإن مس بي
عاتق وزارة اإلعمار واالسكان وليس على محافظة بغداد 

كما روج البعض.
ــد جابر العطا،  ــى ان  احملافظ محم ــارت احملافظة ال واش
سبق له وألكثر من مرة ان خاطب اجلهات املعنية وبكتب 
ــراع بصيانة طريق حولي احملمودية  رسمية بضرورة االس

لكونه ال يدخل ضمن صالحيات ومسؤوليات احملافظة. 

ــزب متحدون، اثيل النجيفي، امس األحد،  أكد القيادي في ح
ــية، جاء ذلك تعليقاً  ان العراق ذاهب نحو الفوضى السياس
ــحاب  ــيوعي العراقي املقاطعة واالنس على اعالن احلزب الش
ــدري مقتدى  ــد زعيم التيار الص ــات املبكرة، بع ــن االنتخاب م

الصدر.
ــع  ــرة م ــة املبك ــات البرملاني ــي،  ان «االنتخاب ــال النجيف وق
ــى اخراج  ــر قادرة عل ــتكون غي ــة س ــحابات واملقاطع االنس
ــي  ــة بديلة للوضع السياس ــية برملاني وانضاج كتل سياس
ــية قادرة على تفعيل الوضع السياسي  احلالي أو قوى سياس

احلالي سواء على املستوى الداخلي او اخلارجي».
ــحاب بعض االطراف السياسية  وأضاف، ان «مقاطعة وانس
ــوف يزيد من األزمة السياسية التي مير بها العراق»، مبيناً  س
ــى ان العراق ذاهب الى مرحلة خطرة وصعبة  أن «هذا يدل عل
ــا الفوضى  ــدة حالة يغلب عليه ــى مختلف االصع ــداً عل ج
ــية واحلكومة العراقية ستكون عاجزة عن فعل أي  السياس

شيء إليقاف هذه الفوضى».

بغداد /

بغداد /

بغداد /

بغداد /

بغداد /

تتمة ص١

بغداد /

بغداد /

ــة االحتاديَّة عن  ــي هيئة النزاه ــرة التحقيقات ف ــت دائ أفصح
امٍّ في وزارة الكهرباء،  يرٍ عَ دِ تفاصيل  قرار احلكم الصادر بحق مُ
ــوة. الدائرة كشفت عن إقدام املدان،  مبينةً إدانته بجرمية الرش
ــام للدائرة االقتصاديَّة في  ــغل منصب املدير الع الذي كان يش
ــغ (١.٣٥٠.٠٠٠.٠٠٠) مليار  ــابقاً على أخذ مبل وزارة الكهرباء س
دينار؛ لتمرير عقدٍ كان يُفترَضُ أن يُبرَمَ بني وزارة الكهرباء ووزارة 
الصناعة واملعادن؛ لتجهيز معداتٍ إلى األولى (وزارة الكهرباء).

ــيرةً إلى أن تفاصيل قرار احلكم الصادر عن  وتابعت الدائرة مش
محكمة جنايات مكافحة الفساد املركزيَّة في القضيَّة التي 
ــي (٢٩) يقضي  ــع جلنة األمر الديوان ــتْ فيها، بالتعاون م قَ قَّ حَ
ــتناداً إلى  ؛ اس ــنواتٍ وغرامةٍ ماليَّةٍ ة أربع س ــدَّ ــس املُدان مُ بحب
ــت الهيئة قد أجملت  ــنة ١٩٨٣). وكان ــكام القرار (١٦٠ لس أح
تقريرها اخلاصّ بلجنة األمر النيابيِّ رقم (٦٢) املتعلق بالتحقيق 
نوّهةً بأنَّ القضايا اجلزائيَّة التي  ــي تعاقدات وزارة الكهرباء، مُ ف
تَّهماً، بينهم (٧) وزراء و(٥) وكالء وزير،  ــملت (٢٦٥٤) مُ تْ ش تِحَ فُ

و (١٢٧) مديراً عاماً، و (٢٤٢٢) موظفاً.

بغداد /

بغداد /

وكاالت /
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ــان  ــط ميس نف ــب  ــى الع تلق
ا  الشاب أحمد عبد الرزاق، عرضً
من القوة اجلوية، بطل الثنائية 
ــكأس)، لتمثيله في  (الدوري وال

املوسم املقبل.
ــن النادي  ــال مصدر مقرب م وق
في تصريحات، إن اجلهاز الفني 
ــم مهاجم  ــدى رغبته في ض أب
نفط ميسان الشاب أحمد عبد 
الرزاق الذي برز بشكل الفت في 
املوسم احلالي، وسجل لفريقه 

ــن  ــد م ــمة، ويع ــا حاس أهدافً
أن فريق  الصاعدة.وبني  املواهب 
ــعى لتعويض  القوة اجلوية يس
الدوري  ــداف  غياب مهاجمه ه
ــني الذي انتقل إلى أم  أمين حس
ــد صفقة  ــالل القطري، وتع ص
ــم  ــرزاق ومهاج ــد ال ــد عب أحم
ــيتم اإلعالن عنه، ضمن  آخر س
ــادي لتعويض رحيل  ــة الن خط
ــر أن احمد  ــني. يذك ــن حس أمي
عبد الرزاق مثل فريق الديوانية 
ــي، قبل أن  ــم قبل املاض املوس
ينتقل إلى نفط ميسان ويقدم 

ا مميزًا. معه موسمً

ــط  ــب نفط الوس ــى الع تلق
ــابق كرار جاسم،  الدولي الس
ــدوري  ــراف بال ــني لالحت عرض
ــم املقبل،  ــي في املوس اإليران
ــات  املفاوض ــت  وصل ــث  حي
ملراحل متقدمة. وقال جاسم 
ــة:  خاص ــات  تصريح ــي  ف
ــابا  ــني من س ــت عرض «تلقي
وهناك  اإليرانيني  تراكتور  ومن 
ــل  ملراح ــت  وصل ــات  مفاوض
ــر، حيث  ــع األخي ــة م متقدم

ــبق وأن احترفت اللعب مع  س
ــت معه  ــق وحقق ــذا الفري ه
ــة». وأضاف «بدأت  نتائج طيب
ــط  ــع نفط الوس ــم م املوس
بشكل متميز وحققنا نتائج 
ــن الفريق عانى في  طيبة، لك
ــة وتراجع إلى  ــة الثاني املرحل
ــد أن كان  ــز اخلامس، بع املرك
متصدرا للدوري على مدار ١٣ 
جولة».وأشار جاسم، إلى أنه 
ــبوع  ــيغادر إلى إيران األس س
ــد مع  التعاق ــاء  ــل إلنه املقب

ــارب  «التج ــال  قائ ــور،  تراكت
حتديدا  ــابقة  الس االحترافية 
ــدوري اإليراني، منحتني  في ال
ــت  وقدم ــر  أكب ــا  اندفاع
ــتويات طيبة، لذا في كل  مس
موسم أتلقى عروضا احترافية 
ــار  ــن األندية اإليرانية». يش م
ــم مثل فريق  إلى أن كرار جاس
ــط املوسم احلالي  نفط الوس
ــز  ــى املرك ــه عل ــل مع وحص
ــدوري العراقي  ــس في ال اخلام

املمتاز.

ــل األنباء اخلاصة بحقيقة  تتواص
ــل النرويجي إيرلينج هاالند،  توص
إلى  ــد،  دورمتون ــيا  بوروس مهاجم 
ــي  ــخصي مع تشيلس اتفاق ش
ــف  ــالل الصي ــه خ ــال إلي لالنتق
ــر صحفية  تقاري ــت  احلالي.وزعم

ــرًا أن هاالند لديه اتفاق على  مؤخ
ــده  بعق ــخصية  الش ــروط  الش

احملتمل مع تشيلسي.
ــر  ــو، خبي ــو رومان ــب فابريزي وكت
ــني واملدربني في  ــاالت الالعب انتق
بـ»تويتر»:  ــابه  ــى حس عل أوروبا، 
ــج هاالند ليس لديه اتفاق  «إيرلين
على الشروط الشخصية مع أي 

ــاف: «لكن  اليوم».وأض ــى  نادٍ حت
ــكلة احلقيقية بشأن  تعود املش
ــذا الصيف إلى  ــة هاالند ه صفق
الرافض  دورمتوند  ــيا  بروس موقف 

لرحيل الالعب».
ــى  ــد عل ــر درومتون ــم: «يص واختت
ــمي من  ــدم تلقي أي عرض رس ع
ــى  أو حت ــى اآلن،  ــي حت تشيلس

إجراء مناقشة حول العبي البلوز 
املرشحني لدخول الصفقة».

ــي حامل لقب  ــعى تشيلس ويس
ــرام صفقة  ــال أوروبا إلب دوري أبط
ــار الثقيل هذا  هجومية من العي
ــعي الفريق  ــي ظل س الصيف ف
الدوري  ــب  لق ــى  ــة عل للمنافس

اإلجنليزي في املوسم املقبل.

ــب رئيس نادي  ــد، نائ ــد بافيل نيدفي أك
ــتيانو  ــي كريس ــوس، أن البرتغال يوفنت
ــيبقى  ــم وهداف اليوفي، س رونالدو، جن

داخل صفوف الفريق باملوسم اجلديد.
ــادرة يوفنتوس  ــتيانو مبغ وارتبط كريس
ــود رغبة من  ــف، في ظل وج ــذا الصي ه
نادي باريس سان جيرمان الفرنسي في 

ــد معه، كما قالت تقارير عديدة،  التعاق
ــينضم لباريس في صفقة  ــدون س إن ال

تبادلية.
ــات أبرزتها  ــي تصريح ــد ف ــال نيدفي وق
ــبورت»:  ــو س ــا ديلل ــة «الجازيت صحيف
ــاردة،  ــم تكن ب ــاال ل ــع ديب ــا م «عالقتن

سنجدد له في الوقت املناسب».
ــيروبيني املدير  ــاف «فيديريكو تش وأض

ــى اتصال مع وكيل  ــي اجلديد عل الرياض
ــيصل في األيام  ــاال والذي س أعمال ديب
ــن دواعي  ــيكون م ــة املقبلة، س القليل
ــدو يلعبان  ــدع ديباال ورونال ــروري أن ن س

ا.. الدون سيبقى معنا». معً
ــه اآلن  إن ــي؟  ــد كيلين ــد عق وأمت «جتدي
ــي  ــت للتعاف ــه الوق ــازة، مننح ــي إج ف

وسنتحدث معه بهدوء».

ــات أوملبياد طوكيو  ــهد اليوم األول من منافس ش
ــة  ــاركة عربي ــان مش ــا بالياب ــة حالي ٢٠٢٠ املقام

محدودة.
ونستعرض ضمن سلسلة يومية حصيلة العرب 

باألوملبياد
ــي التايكواندو رجال ٥٨  تونس تقتنص الفضية ف

كغم.
ــة وذلك بعد فوز  ــس امليدالية الفضي حصدت تون
ــاب  ــي على حس ــل اجلندوب ــد خلي ــب محم الالع
ــل ارتامونوف ٢٥-١٨ في دور الـ١٦ ، ليكمل  ميخائي
ــاب اإلثيوبي سولومون  ــواره بفوزه على حس مش
ــاب  ــي ربع النهائي، ومن ثم على حس ــز ٣٢-٩ ف دمي
ــي نصف  ــون ٢٥-١٩ ف ــغ ج ــي جان ــوري اجلنوب الك
ــي أمام اإليطالي  ــر النهائ نهائي البطولة، ليخس

فيتو دياكال ١٦-١٢.
منتخب مصر واحلضور القوي في كرة اليد 

ــد حقق منتخب  ــرة اليد فق ــى صعيد لعبة ك عل
ــال بنتيجة  ــاب البرتغ ــر فوزا مثيرا على حس مص
ــن بصعوبة أمام  ــرت البحري ٣٧-٣١، في حني خس

السويد ٣١-.٣٢
مشاركة مشرفة لسوريا بتنس الطاولة

وتأتي املشاركة العربية الثانية لالعبة سوريا هند 
ظاظا، حيث خسرت بنتيجة ٤-٠ أمام النمساوية 
ــورية من العمر  ــا، حيث تبلغ الالعبة الس ليو جي
ــة  اخملضرم ــة  لالعب ــا  عام  ٣٩ ــل  مقاب ــا  عام  ١٢

النمساوية. 
وزن ثقيل رجال 

ــبلة فوزا مثيرا  ــق اجلزائري عبد احلفيظ بن ش حق
ــنجار تورسونوف حيث  ــاب األوزبكي س على حس
ــة  ــن دور الـ٣٢ للعبة الريش ــاز بنتيجة ٤-١ ضم ف

الطائرة 
ــني،  ــرت املصريتان ضحى هاني وهادية حس خس
ــا ناكاهارا ومايو  ــام اليابانيتني واكان ــة أم املواجه
ــة  ــتكون املواجه ــوموتو ٢١-٧ و ٢١-٣ ، وس ماتس

الثانية للمصريتني اليوم اإلثنني مبواجهة العبتني 
من هولندا.

الكرة الطائرة 
ــة ٣-٠، ضمن  ــرت تونس أمام البرازيل بنتيج خس
ــال للعبة الكرة  ــابقة الرج اجلولة التمهيدية ملس

الطائرة. 
وزن الريشة رجال (مالكمة)

ــام  ــوادي أم ــد الع ــي محم ــب األردن ــر الالع خس
ــيبر ديفيد افيال بنتيجة ٥-٠ ضمن  الكولومبي س

دور ال٣٢ لوزن الريشة.
ــر الالعب املغربي محمد احلوت بنتيجة  كما خس
٥-٠ أمام اإليراني دانيال شهبخش ضمن منافسات 

دور ال٣٢ من وزن الريشة رجال للمالكمة.
وزن فوق الثقيل رجال (مالكمة)

ــاب  فاز األذربيجاني محمد عبد االييف على حس
ــوف بنتيجة ٣-١ ضمن دور  ــي دانيس التيب البحرين

ال٣٢
مبارزة

فاز الياباني كايتو ستريتس على حساب اجلزائري 
ــالح ضمن  ــن مبارزة الس ــي ١٥-٩ ضم ــرم بوناب أك

جدول ال٦٤ 
ــي  ــاب التونس كما فاز اإليطالي انريكو على حس
ــن دور ال٣٢  ــي بنتيجة ١٥-١٠ ضم ــارس الفرجان ف

ــيدات فازت  ــات الس للعبة املبارزة، وضمن منافس
ــارة  ــاب س ــزوال على حس ــكا اي ــة فيدري اإليطالي
بسباس من تونس بنتيجة ١٤-١٢ ضمن دور ال٣٢. 

تنس الطاولة 
ــاب  ــوروس ٤-٠ على حس ــس ماج ــري بين ــاز اجمل ف
احلزائري الربي بورية ضمن منافسات تنس الطاولة 

فردي رجال، وذلك ضمن اجلولة األولى. 
ــك على  ــر جانكاري ــيكي لوبومي ــاز التش ــا ف كم
ــراوي بنتيجة ٤-١  ــعودي علي اخلض ــاب الس حس

ضمن اجلولة األولى ، فردي رجال. 
ــاب  وفازت املنغولية بامتونخ بولور إردين على حس
ــن  ــة ٤-١ ضم ــي بنتيج ــدوى غارس ــية ف التونس

منافسات فردي السيدات.
جتديف 

حقق السعودي حسني علي رضا املركز الثاني في 
مشاركته بالتجديف املزدوج اجملداف، حيث تأهل 
ــث إلى جانب صاحب  من ملحق التصفيات الثال
ــر  ــيل من زميبابوي، وخس ــر بورس ــز األول بيت املرك
ــي عبد الرحمن الفضل وحل رابعاً ليخرج  الكويت

من التصفيات. 
ــل، بعد  ــي التأه ــي محمد اخلفاج ــق العراق حق
حلوله ثانيا في منافسات ملحق التصفيات األول 
ــات وتأهال  ــث تصدر العب من موناكو املنافس حي

معا. 
حقق احزائريان كامل ايت داوود وسيد علي املركز 
ــف ، حيث حصدت  ــي رياضة التجدي ــادس ف الس
ــكا وصيفة وكندا  ــز األول ثم بلجي ــج املرك النروي
ــم اجلزائر  ــيلي ومن ث ــبانيا وتش ثالثة وبعدها إس

سادسا. 
ــي لعبة  ــي ف ــراء خوقل ــودانية إس ــرت الس خس
ــة في  ــزدوج اجملداف، حيث حلت خامس جتديف م
ــط تأهل  ــق الثالث وس ــن امللح ــات ضم التصفي

العبتني من كوبا وهوجن كوجن. 
ــرت القطرية  ــن تصفيات امللحق األول ، خس ضم
ــث حلت ثالثة،  ــارة فرصة التأهل، حي ــاال ابو جب ت
باإلضافة إلى املغربية سارة فرينكارت التي حلت 
ــواي والصني  ــني من باراج ــة، وتأهل العبت خامس

تايبيه. 
الرماية 

ــدور التأهيلي للعبة  ــة ال ــهد اليوم األول إقام ش
ــيدات، حيث احتلت  ــة - بندقية هوائية س الرماي
ــة ٧  ــت رفق ــدارة وتأهل ــت الص ــة جاني النرويجي

رياضيني إلى دور ال٨
ــعبان  ــت املصرية الزهراء ش ــن جهة ثانية حل وم
ــعبي في املركز  في املركز ال٣٨ واجلزائرية هدى ش

ال٣٩ 
ــامر  ــر املصري س ــى صعيد الرجال فقد خس وعل
ــل باملرتبة ٣١  ــة التأهل حيث ح ــد الرزاق فرص عب

والتونسي عالء العماني باملركز ٣٤. 
سباحة 

ضمن أشواط التصفيات حقق األردني عمر آل وير 
املركز الثاني عن ١٠٠ متر صدر رجال، في حني حل 
ــوداني أبو بكر عباس املركز السادس، وتصدر  الس

السويسري جيرمي ديسبالنيش التصفيات. 

حقق التونسي أحمد حفناوي املركز الرابع ضمن 
أشواط التصفيات الرابعة، حيث تأهل إلى جانب 

٣ العبني من أملانيا والنمسا وإيطاليا.

ــاض  ــد ري ــي محم ــغ العراق بل
اخلفاجي، منافسات ربع نهائي 
متر،  ألفي  ــافة  التجديف ملس

في أوملبياد طوكيو، .
وجنح اخلفاجي في العبور لربع 
النهائي في فردي الرجال، بعد 
احتالل املركز الثاني في جولة 
ــيخوض اخلفاجي،  اإلعادة. وس
ــع  ــن رب ــة م ــة الرابع التصفي

ــباق، في مجموعة  نهائي الس
تضم ٥ رياضيني، وهم البرازيلي 
فيريرا واألسترالي باري واألملاني 
ــي كرازكوننس  والليتوان زيدلر 

والفلبيني نيفيرز.
 ٣ ــة  التصفي ــن  م ــل  ويتأه
ــف  ــى نص ــط إل ــني فق رياضي
ــر،  مباش ــكل  بش ــي  النهائ
ــي،  العراق ــب  الالع ــاج  ويحت
ــني رقمه الشخصي  إلى حتس

لبلوغ املربع الذهبي.

العراقي رياض الخفاجي يبلغ 
ربع نهائي التجديف

الجوية يقرتب من خطف موهبة
 نفط ميسان

ــن  ع ــث  احلدي ــع  ينقط ــم  ل
ــاركة العراق البائسة في  مش
ــي  الت ــة  األوملبي ــاب  األلع دورة 
ــي  ف ــاتها  منافس ــت  انطلق
ــة طوكيو،  الياباني ــة  العاصم
بعد حفل افتتاح بسيط أقيم 
ــبب  ــاب اجلماهير بس ــي غي ف

جائحة كورونا.
ــد إلى  ــهام النق ــت س وتوجه
اللجنة األوملبية العراقية، بعد 
ــاح حتديدا، وظهور  حفل االفتت
ــون  ــط ميثل ــة فق ــب والعب الع
ــل، يقاس من  العراق في محف

خالله مدى تطور الشعوب.
ــرز  ــة أب ــطور التالي ــي الس   ف
ــاركة العراق  العوامل وراء مش
ــاب  ــي دورة األلع ــة ف الضعيف

األوملبية ٢٠٢٠ في طوكيو.
غموض

ــى  إل ــة  األوملبي ــة  اللجن ــد  وف
ــز لم  ــبه بلغ ــو كان أش طوكي
يعلن عنه ولم تفصح األوملبية 
ــاركني  ــن بعثتها، كون املش ع
األربعة ٣ منهم عبر البطاقات 
ــرفية  ــاركة الش اجملانية واملش
وهم محمد رياض في التجديف 
والرامية فاطمة عباس والعداء 

طه حسني.
ــت العداءة  ــة فكان ــا الرابع أم
ــت  تأهل ــي  الت ــني،  ــة حس دان
ــم تأهيلي، لكنها تعرضت  برق
لإليقاف من قبل االحتاد الدولي 
بشكل مؤقت، بعد أن أظهرت 
ــواد  ــود م ــص وج ــة الفح عين
ــورة ما تطلب التأكد من  محظ

سالمة موقفها.
ورغم أن اسمها مازال موجودا 
في قائمة املشاركات في سباق 
ــاركتها  مش ــن  لك ــر،  مت  ٢٠٠
ألن  ــة،  صعب ــات  املعطي ــق  وف
ــل  أرس الذي  ــي  الطب ــر  التقري

ــتغرق وقتا  ــاد الدولي يس لالحت
طويال وبالتالي مشاركتها في 

األوملبياد باتت مستحيلة.
أخطاء إدارية

انتقلت بعثة العراق إلى طوكيو 
ــع ٣ العبني فقط،  بـ٨ إداريني م
ــى الترهل اإلداري  وهذا يدل عل
ــاركة  املش ــم  بحج ــة  مقارن
ــن طريق البطاقات  التي أتت ع
ــي  ــاركة ف ــة، وكأن املش اجملاني
ــاركة إدارية  األوملبياد باتت مش

وليست فنية تنافسية.
ــد العراقي  ــورة الوف وكانت ص
بطابور العرض، قد فتحت النار 

ــة في  ــة العراقي ــى األوملبي عل
وسائل التواصل االجتماعي.

وتساءل اجلميع عن التخطيط 
ــتوى  مس ــع  وتراج ــود  املفق
ــة، بعد غياب  الرياضة العراقي
ــي خضم  ــي ف ــاز احلقيق اإلجن

التنافس على املواقع اإلدارية.
مشاركة فقيرة

ــي هو األفقر  ــد الوفد احلال ويع
ــدى تاريخ الرياضة  فنيا على م
العراقية معتمدا على بطاقات 
ــق  يلي ــداد  إع ودون  ــة،  مجاني
بحجم حدث مثل دورة األلعاب 
ــة  ــة التي تعد املنافس األوملبي

ــة  الرياض ــة  بروزنام ــر  األكب
العاملية.

الواقع  الصورة،  وعكست هذه 
الذي تعيشه الرياضة العراقية 
وسط صراع إداري على املواقع 
الرياضيني وعدم توفير  وإهمال 
معسكرات متطورة على األقل 
لتحسني ارقامهم الشخصية، 
طاملا بات التنافس على جدول 

األوسمة ضربا من اخليال.
مجامالت واضحة

ــة العراقية ثمن  دفعت الرياض
ــط  ــة وس ــالت االنتخابي اجملام
ــى النتائج  ــاب االحتكام إل غي
ــواء  ــدورات املاضية، س ــي ال ف
ــة  ــيوية أو األوملبي ــت اآلس أكان
ــا حتققه االحتادات من نتائج  وم
ــة، يحتم  ــروز طاقات موهوب وب

على األوملبية احتضانها.
ــم  يت أن  ــى  األول ــن  م وكان 
ــن  ــر م ــزء األكب ــص اجل تخصي
أموال اللجنة لدعم الرياضيني 
ورفع العبء املالي عن االحتادات 
ــداد الالعبني  ــة في إع الرياضي

املوهوبني.
ــكل  إال أن األوملبية ابتعدت بش
ــم  ول ــني  الرياضي ــن  ع ــر  كبي
ــس وأعضاء املكتب  يحضر رئي

ــباقات احمللية  ــذي للس التنفي
ومكافأة  ــني  املوهوب ــة  ومتابع
ــت  تراجع ــي  وبالتال ــن  املميزي
ــال كبير  ــط إهم ــة وس الرياض

يالحظه جميع املتابعني.
نقطة ضوء

ــم الدولي  ــاركة احلك تعد مش
ــي  عل ــد  أحم ــلة  الس ــرة  بك
ــاب  األلع دورة  ــي  ف ــويلي  الش
ــة الضوء  ــي نقط ــة ه األوملبي
دورة  ــي  ف ــراق  للع ــدة  الوحي

األلعاب األوملبية ٢٠٢٠.
احلكم أحمد علي اعتمد على 
طاقاته الشخصية في تطوير 
إمكانياته وبلوغه هذه املكانة 
ــتوى القارة  ــزة على مس املتمي
والعالم، ليقود كبرى البطوالت 
بشكل تدريجي وصوال إلى دورة 

األلعاب األوملبية.

ــو  ــم ه ــذا احلك ــب أن ه والغري
ــال اللجنة  ــكو إهم اآلخر يش
ــه  ــراق، لكن ــي الع ــة ف األوملبي
ــوار من  ــر على تكملة املش أص
خالل الدعم البسيط من احتاد 
ــخصي  اللعبة واالجتهاد الش

الذي أوصله لهذه املكانة.
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كاظم الطائي

اطلت فعاليات اوملبياد طوكيو بعد تأجيل دام لنحو عام   
ــط احاديث وتصريحات سبقت االفتتاح اشارت الى  وس
ــخة احلالية بسبب تداعيات وباء  احتمالية الغاء النس
ــديد االجراءات الوقائية للحد من مخاطره  كورونا وتش
ــبقت  ــات كرة القدم وبعض االلعاب التي س اال ان مباري
ــطة (بعد  ــدت دوران عجلة االنش ــمي اك االفتتاح الرس

التي واللتيا).
ــرك االوملبي  ــي املعت ــا ف ــحيحة لرياضتن ــاركة ش مش
ــور ٣ رياضيني فقط هم فاطمة عباس في الرماية  بحض
ــاض بالتجذيف  ــني بالعاب القوى ومحمد ري وطه حس
ــطات  ــني جراء تناولها املنش ــاف العداءة دانة حس وايق
ــى ضوء ما ظهر في  ــي البطولة العربية في تونس عل ف
ــراض املقدم من  ــص وانتظار نتيجة االعت ــات الفح عين
ــا حصل من  ــات م ــة ودانة لتوضيح مالبس ــاد اللعب احت
ــبة من املواد  تداخل جراحي لعملية في انفها فيها نس

احملظورة .
ــي كل زادنا في  ــة ه ــف والرماي ــوى والتجذي ــاب الق الع
ــل عن اصابع اليد الواحدة وال  االوملبياد اجلديد وبعدد يق
ــى من االدوار  ــات رياضيينا الى حدود اعل ــي طموح ترتق
ــن رياض ليلتحق بركب  ــة او الثالثة وقد فعلها اب الثاني
ــباقات االولى  املتأهلني للدور ربع النهائي بعد كبوة الس
ــه لكنه اقتنص  ــا واخيرا في مجموعت بحلوله سادس
ــرى للتعويض وحل ثانيا بني  ــات اخ الفرصة في منافس
ــق وامامه  ــد على ٧ دقائ ــب يزي ــه بزمن مناس مجموعت
ــحة من االمل لبلوغ مراتب افضل في مقبل االيام  فس

بالرغم من صعوبة املهمة .
ــا تأهيلية  ــي حققت ارقام ــعد الت ــاذا عن فاطمة س م
ــهم  ومراتب التفوق في البطولة العربية بالقوس والس
ــي جرت وقائعها في بغداد وفاز العراق بلقبها ؟ نعم  الت
اعتذرت شقيقتها رند سعد بسبب عارض صحي ولكن 
ــة صاحبة االجنازات  ــباب غياب فاطم لم نطلع على اس
ــباب في سنوات  ــئني والش ــيوية والعاملية للناش االس
منصرمة وشهدنا جدارتها العربية في منافسات ملعب 

الشعب وساحة االحتفاالت الكبرى قبل اسابيع ؟ 
ــن مصير البطاقات اجملانية املمنوحة عادة من اللجنة  اي
ــة وكنا نحظى  ــدان غير املتقدم ــة الدولية للبل االوملبي
ــة مثل املصارعة  ــي كل دورة في فعاليات مختلف بها ف
ــهم  ــباحة والعاب القوى والقوس والس واملالكمة والس
ــا  ــاب منتخبن ــا؟ وزاد غي ــودو وغيره ــال واجل ــع االثق ورف
ــابقة في موسكو  ــاركات س الكروي هذه املرة بعد مش
ــيئول واثينا وريودي جانيرو من شحة  ولوس اجنلوس وس
ــا تلويح  ــو واولى مالمحه ــخة طوكي ــا في نس تواجدن
ــات محتملة وغياب لفعاليات عديدة كنا نعدها  بعقوب

حجر الزاوية في حصاد رياضتنا اليس كذلك ؟
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طهران / وكاالت / البينة الجديدة
حولت إيران منطقة خوزستان وبعض احملافظات 
ــكرية  ــبه ثكنة عس ــرى إلى ش ــة األخ اإليراني
ــزات للمناطق  ــن التعزي ــد م ــع دفعها باملزي م
ــع على  ــهد احتجاجات لليوم التاس التي تش
ــح املياه  التوالي، حيث حتدى احملتجون على ش
ــا يُتوقع أن  ــول الليلي، فيم ــرارات حظر التج ق
متتد انتفاضة العطش التي تشهدها األقاليم 
ــن التهميش  ــي تعاني م ــة النائية الت اإليراني
ــق أخرى بينها العاصمة  منذ عقود، إلى مناط
ــن املعارضة إن  ــادر م ــي تقول مص ــران الت طه
الوضع فيها أشبه بنار حتت الرماد، مشيرة إلى 
ــت من الوجود  ــلطات التي كثّف قلق لدى الس
ــوارعها.ويُرجح كذلك أن تستمر  األمني في ش
ــس املنتخب  ــي الرئي ــى تول ــات حت االحتجاج
ــي  ــم رئيس ــدد إبراهي ــظ املتش ــا احملاف حديث
ــوري، منصبه مطلع اب.  املدعوم من احلرس الث
ــدأت قبل أيام  ــرة حملة القمع التي ب لكن وتي

ــد حتول دون  ــتان ق ــة إلخماد حراك خوزس قليل
ــط معلومات متطابقة  متدد االحتجاجات وس
ــوري املئات من احملتجني.  عن اعتقال احلرس الث
ــير آخر التطورات بحسب مواقع إخبارية  وتش
ــرت  إيرانية معارضة ومقاطع فيديوهات انتش
ــيال ميديا، إلى أن زعماء  على منصات السوش
ــة انضموا مؤخرا  ــي املنطقة النائي القبائل ف
ــحاق  ــدة على إس للحراك وأنهم احتجوا بش
جهانغيري نائب الرئيس اإليراني املنتهية واليته 
ــي محاولة الحتواء  ــتان ف الذي زار مدن خوزس
ــم تعد تقنع أهالي  ــعبي بوعود ل الغضب الش
ــة والتي تعتبر جيوبا للفقر.  األقاليم املهمش
وكانت السلطات اإليرانية قد سارعت إلى عزل 
محافظة خوزستان مع تصاعد االحتجاجات، 
ــت وعطلت وصول  ــت عنها االنترن حيث قطع
ــبكة،  املواطنني في املنطقة وجوارها إلى الش
ــار دعوات التظاهر على وسائل  ــية انتش خش
ــي املقابل حترك قائد  ــل االجتماعي. وف التواص

احلرس الثوري اإليراني حسني سالمي لالطالع 
على الوضع في القرى واملدن والتي تشهد أزمة 
مياه في منطقة األهواز بإقليم خوزستان الذي 
يشهد مظاهرات واسعة. وفي محاولة الحتواء 
ــعبي أعلن سالمي وفق ما نقلت  الغضب الش
ــمية، توقيع عقد  عنه وكاالت أنباء إيرانية رس
ــروع  ــل مقر <خامت األنبياء> لتنفيذ مش من قب
ــيتم  ــي، مضيفا أنه س ــرف الصح ــاه الص مي
ــروع في  تخصيص اعتمادات مالية لهذا املش
اقرب وقت ممكن. ونقلت وكالة (فارس> اإليرانية 
ــتان  ــالمي قوله «جئنا اليوم إلى خوزس عن س
ــي فيلق  ــود أخوتنا ف ــب جه ــهد عن كث لنش
ــوري»، مضيفا أنه مت مد  ــي عصر للحرس الث ول
ــر» إليصال املياه  ــروع «غدي أنبوب في إطار مش
ــدن منها  ــوش إلى مختلف امل ــن منطقة ش م
ــادكان  ــهر وهويزة وش دارخوين وأهواز وخرمش
وحميدية وآبادان. وأطنب في احلديث عن جهود 
تزويد سكان األهواز باملاء، مشيرا إلى أن «هناك 

ــاحنة صهريج بسعة  في الوقت احلاضر ٦٠ ش
ــف لتر تقوم بإيصال املياه بصورة متنقلة  ٣٠ أل
ــتتم إضافة ٤٠  ــي املنطقة وس ــى ٨٧ قرية ف إل
ــو ١٥٠  ــاك أيضا نح ــا وهن ــرى له ــاحنة أخ ش
شاحنة ثابتة لتزويد القرى باملياه». وتأتي زيارة 
ــة بينما تتصاعد  ــالمي للمنطقة املضطرب س
ــلطات  ــات فضلت فيها الس موجة احتجاج
ــى احلوار مع احملتجني. ويُعتقد  اخليار األمني عل
ــالمي لإلقليم تأتي في سياق ترتيب  أن زيارة س
ــوري  ــرس الث ــيات احل ــع مليليش ــالت أوس تدخ
ــرار ما حدث في  ــع احلراك على غ ــي لقم اإليران
ــوري أن  ــرس الث ــد احل ــرة. ويري ــنوات األخي الس
ــي الرئاسة  يخمد هذا احلراك قبل تولي رئيس
في مطلع الشهر القادم مثقال بأكثر من ملف 
ــتوى احمللي والدولي، فمحليا  ساخن على املس
ــا حالة غليان  ــس املنتخب حديث ــه الرئي يواج
ــي وما  ــبب تدهور الوضع املعيش ــعبي بس ش

يرافقه من قالقل اجتماعية. 

وفي هذا اإلطار أحيا بيان املرصد 
ــة الدولة  ــة مدني ــي حلماي الوطن
ــأن أئمة املساجد املتشددين  بش
ــأن مدى  ــدل بش ــس اجل ــي تون ف
ــيطرة الدولة على دور العبادة  س
ــا منصة  ــكلت لفترة م ــي ش الت
والتحريض  ــر  التكفي ــات  خلطاب
ــؤر التوتر وهو  ــال في ب على القت
ــا  ــا هدف ــن حتييده ــل م ــا جع م
ــية.ورغم  التونس ــلطات  للس
أنها  ــى  ــلطات عل الس ــديد  تش
ــاجد  ــيطر على غالبية املس تس
ــم  ــس تتفاق ــة التوج إال أن حال
ــود أئمة يتبنون  ــن تداعيات وج م
ــأنه  خطابات حتريضية ما من ش
ــف القيم الوطنية في البالد  نس
دميقراطيا  ــاال  انتق ــهد  التي تش
ــم  جن ــود  صع ــط  وس ــا  هش
ــعبويني الذين ال يترددون في  الش
ــى  اإلفصاح عن مواقف ال تتماش
ــة الدولة.كما حذر املرصد  ومدني
ــة متثلت في  ــة صادم ــد حادث بع
ــوبني  ــد النواب احملس ــداء أح اعت
ــالمي والكتل  ــار اإلس ــى التي عل
ــالمية الصحبي  ــة اإلس البرملاني
ــة املعارضة  ــى النائب ــمارة عل س
ــتوري احلر  الدس ــة احلزب  ورئيس
ــي بصفعها على املأل  عبير موس
ــن التردي  ــان، م ــة البرمل ــت قب حت
ــي  ــتوى األخالق ــع للمس الفظي

والسياسي والعنف الذي أصبح 
ــود البرملان التونسي في ظل  يس
ــن العقاب  ــالت م ــة االنف مواصل
ــة  ــت احلادث ــا ليس ــة وأنه خاص
ــن قبل  ــت م ــي وصف ــى الت األول
بالفضيحة  وسياسيني  نشطاء 
ــي أعلى  ــدث ف ــذي يح ــار ال والع
ــد جرى  ــة، فق ــات الدول مؤسس
ــي في حادثة  االعتداء على موس
ــل النائب  ــابقا من قب ــة س مماثل
ــالمي  الكرامة اإلس ــالف  ائت عن 
ــن مخلوف.وحملت  الدي ــيف  س
ــات على غرار االحتاد العام  منظم
وحقوقيون  ــغل  للش ــي  التونس
ــة النهضة صاحبة  ونواب، حرك
ــا  وزعيمه ــة  البرملاني ــة  األغلبي
ــي  ــد الغنوش رئيس البرملان راش
والقانونية  األخالقية  املسؤولية 
إزاء تصاعد العنف داخل مجلس 
ــل ممثلي  ــن قب ــعب م نواب الش
ــاذ  ــالمية دون اتخ ــزاب اإلس األح
ــم،  ــة بحقه ــراءات قانوني أي إج
ــزب النهضة. ــرب هؤالء من ح لق

وفي خضم ذلك كله تعود حركة 
ــى مرمى  ــالمية إل النهضة اإلس
اتهامات خصومها بأنها تستغل 
املساجد من أجل القيام بحملة 
ــن  الذي ــة  األئم ــل  بفض ــة  دعاي
ــت  ــا بالوالء.وتعاظم ــون له يدين
ــات إثر ارتباط حركة  تلك االتهام

بجمعيات  ــالمية  اإلس النهضة 
ــوم بتكوين األئمة،  ومنظمات تق
عالوة على احلمالت التي قام بها 
بعض األئمة ضد خصوم احلركة 
ــن الدين  ــاع ع ــت ذريعة الدف حت
ــالمي على غرار ما حدث مع  اإلس
ــل الباجي  ــرح الرئيس الراح مقت
ــأن املساواة  ــي بش قائد السبس
ــدت آنذاك  ــي امليراث، حيث جتن ف
ــة ملهاجمة املقترح  املنابر الديني

ــي  والتحريض على قائد السبس
واللجنة التي شكلها.لم تنجح 
ــؤون الدينية في تونس  وزارة الش
ــن انفالت  ــاوف م ــد اخمل ــي تبدي ف
ــي  ــيما ف ــي الس ــاب الدين اخلط
الوزير  ــدد  ــا ش ــاجد، ففيم املس
أحمد عظوم في وقت سابق على 
أن «كل املساجد حتت السيطرة» 
ــية في  ــات تونس ــى جه ال تتوان
ــأن هذا  ــاء اجلدل بش ــادة إحي إع

ل ملرحلة ما جزءا  امللف الذي شكّ
ــي للبالد بالنظر  من األمن القوم
إلى ما متثّله املساجد من منصات 
للترويج للتطرف العنيف.ويوجد 
ــن ٦١٠٠  ــا ال يقل ع ــي تونس م ف
ــجد، ويشرف على تسييرها  مس
ــع ديني،  ــن ٢٠ ألف مرج ــر م أكث
ــن ٢٥٠٠ إمام.  ــن بينهم أكثر م م
ــه املرصد الوطني للدفاع عن  ونبّ
ــاء  مدنية الدولة في بيان له مس

ــعارات  ــورة الش ــد إلى خط األح
التي يرفعها بعض  ــية  السياس
ــم الدين. وأكد  ة اجلوامع باس أئمّ
ــى جتاوز  ــو إل ــائل تدع ــود رس وج
ــة والركائز  ــة املدني ــادئ الدول مب
ــوري  ــام اجلمه ــية للنظ األساس
اإلنسان  الكونية حلقوق  واملبادئ 
ــل  اجلوامع.وحمّ ــض  بع ــب  صل
ــة  ــؤون الديني ــر الش ــد وزي املرص
ــؤولية خروج بعض اجلوامع  مس
عن ضوابط مدنية الدولة واحترام 
ــيرا إلى إمام جامع  الدستور مش
ــتير الذي قال «إنه  التوبة باملنس
ــة املاضي خطبة  م يوم اجلمع قدّ
ــاز  بامتي ــيّة  وسياس ــة  تضليليّ
ــى  ــوص إل ــا باخلص ــرّض فيه تع
ــابقا  صدى بيان أصدره املرصد س
ــاس عدد من  ــول االحتفال بلب ح
ــاب في مدينة  ــرات للحج القاص
ــا اإلعالميني  ــا دع ــتير كم املنس
فوا في الدين وبأن يكون  بأن يتثقّ
ــل دين.»وقالت  بينهم إمام أو رج
الطرابلسي  إيهاب  عضو املرصد 
ــت  ترك ــية  التونس ــة  «الدول إن 
ــة  اإللهي ــة  للعناي ــاجد  املس
 ، ــا أيادي كلّ من هبّ ودبّ تتلقفه
ــة باملعنى  ــاك حيادي ــت هن ليس
ــة. هذا ما يعني  احلقيقي للكلم
ــاجد خرجت عن  ــض املس أن بع
ــة وأصبحت تبث  ــيطرة الدول س

ــى  إل ــل  تص ــة  عدائي ــات  خطاب
ــر أحيانا وهذا  ــة تكفير اآلخ درج
ــرا حقيقيا على مدنيّة  ميثل خط
ــي  الطرابلس ــت  ولة.»وأضاف الدّ
ــة <العرب  ــي تصريح لـصحيف ف
ــن  ــوع م ــذا الن ــة> أن «ه اللندين
ــثّ  ب ــن  ع ــى  يتوان ال  ــاجد  املس
ــعب  ــراد الش ــني أف ــة ب الكراهي
ــون  ــة يذهب ــاك أئم ــد وهن الواح
ــوك اإلميان  ــح صك ــد من ــى ح إل
ــحبها ممن  ــه صاحلا وس ــن يرون مل
ــح، معتمدين في  يرونه غير صال
ــيراتهم  ــك قيمهم هم وتفس ذل
على  ــددت  اخلاص.»وش وتأويلهم 
ــن مدنية  ــاع ع ــد الدف أن «مرص
الدولة وصلت إليه رسائل تهديد 
ــلط  حقيقية جعلتنا نبلغ الس
ــراءات  اإلج ــذ  لتتخ ــة  اخملتص
الالزمة.»واملرصد الوطني للدفاع 
ــه  ــة الدولة مت تأسيس عن مدني
ــن أبرز املدافعني  في ٢٠١٩ وهو م
ــة  ــة الدول ــن مدني ــني ع الشرس
واملناهضني للفكر املتشدد الذي 
ــي حققتها  ــب الت يهدد املكاس
تونس في العديد من اجملاالت.يُثير 
لبث خطب  ــاجد  املس استغالل 
ــي  ــزج فيها الديني بالسياس ميت
ــؤدي  ي أن  ــن  م ــة  جدي ــاوف  مخ
ــم الوطنية  ــى ضرب القي ذلك إل
ــلمي،  ــرار التعايش الس ــى غ عل

ــي ذلك حيث  ــجلّ ف ولتونس س
ــهدت في فترة حكم الترويكا  ش
(٢٠١١-٢٠١٣) اغتياالت سياسية 
التحريض ضدها  لشخصيات مت 
ــاجد.إضافة إلى  ــض املس في بع
ــتغالل  ذلك فإن تكلفة هذا االس
ــن  م ــاآلالف  ف ــة،  باهظ ــت  كان
ــباب التونسيني مت جتنيدهم  الش
ــوريا  ــرب في س ــالهم للح وإرس
ــابق  ــا في وقت س ــراق وليبي والع
ــة دولة اخلالفة وهو  من أجل إقام
ما أحرج الدولة التونسية سواء 
داخليا أو خارجيا. وال تزال تواجه 
ــتعادة هؤالء  ضغوطا سواء الس
ــأن العمل على  املتطرفني أو بش
ــباب الكامنة وراء  ــة األس معاجل
ــتقطاب  ــاح املتطرفني في اس جن
ــد  يُع ــباب  أس ــي  وه ــباب  الش
ــاجد  ــيطرة على املس ــدم الس ع
ــي  السياس احمللل  ــول  أبرزها.ويق
ــذ ٢٠١١  ــق إنه «من ــل الرقي خلي
ــة  املمارس ــن  ع ــدث  نتح ــا  كن
ــا، لكن في  ــة وقيمه الدميقراطي
ز  نفس الوقت كان هناك من يجهّ
الستقطاب الشباب إلرساله إلى 
بؤر التوتر حيث تنشط اجلماعات 
ــل  واملتطرفة.»وحمّ ــة  التكفيري
ــال هاتفي مع  ــي اتص ــق ف الرقي
املتعاقبة  ــات  احلكوم ــرب>  <الع

املسؤولية،
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أثارت هيمنة بعض األئمة والدعاة املتشددين على منابر اخلطب الدينية في املساجد التونسية أمام تراجع دور وزارة الشؤون الدينية في تسيير دور 

العبادة وفقدان سيطرتها على البعض منها، مخاوف من أن تتحول تلك املنابر إلى منصات دعاية للتطرف والتحريض على العنف، ما يهدد بنسف 

قيم الدولة املدنية خاصة وأن عددا منها يخضع لسيطرة «دعاة الفكر املتشدد» على غرار امتداد هذا الفكر إلى مؤسسات أكثر علوية ورمزية بالدولة 

كمجلس نواب الشعب.

متابعة / البينة اجلديدة

كابول / وكاالت / البينة الجديدة
ــبت  ــلطات األفغانية امس االول الس  فرضت الس
ــالد البالغ  ــن واليات الب ــول ليلي في ٣١ م حظر جت
عددها ٣٤ للحد من العنف املتصاعد جراء هجوم 
ــت وزارة  ــرة، كما أعلن ــهر األخي ــان في األش طالب
ــاء القرار ملنع وصول طالبان إلى املدن  الداخلية.وج
ــددة معركة  ــوض احلركة املتش ــرى حيث تخ الكب
ــيطرة على عواصم األقاليم واملعابر  حاسمة للس
ــة األفغانية وحرمانها  ــة إلضعاف احلكوم احلدودي
ــالة  ــا لتوجيه رس ــة مهمة وأيض ــوارد مالي ــن م م
ــكان أنها هي من ميسك بزمام  ملعارضيها من الس
ــيطرة  ــامل إلى س ــور.وأدى هجوم طالبان الش األم
ــرات  ــية وعش املتمردين على معابر حدودية رئيس
ــم وتطويق العديد من عواصم الواليات منذ  األقالي
ــة في بيان «بهدف  ــل ايار.وكتبت وزارة الداخلي أوائ
ــركات طالبان، فرض حظر  ــد من العنف ومن حت احل
ــتثناء كابول وبانشير  جتول ليلي في ٣١ والية» باس
وننكرهار.ويسري حظر التجول بني العاشرة مساء 
والرابعة صباحا بالتوقيت احمللي كما أوضح أحمد   
ــم وزارة الداخلية في بيان  ضياء نائب الناطق باس
صوتي منفصل للصحافيني.وتشن طالبان هجوما 
شامال ضد القوات األفغانية منذ أكثر من شهرين 
وصعدت هجماتها بالتزامن مع بدء القوات الدولية 
عملية خروجها النهائي من البالد واملقرر أن تنجز 
ــتولى املتمردون  ــي نهاية اب.ومنذ ذلك احلني، اس ف
ــي الريفية  ــن األراض ــعة م ــاحات شاس على مس

باإلضافة إلى العديد من املراكز احلدودية الرئيسية 
ــيطر  ــوا مدنا كبيرة. وتزعم طالبان أنها تس وطوق
حاليا على نصف أقاليم أفغانستان البالغ عددها 
٤٠٠.وبعد توقف قصير ألعمال العنف خالل عطلة 
ــبوع، جتدد القتال مع إعالن  عيد األضحى هذا األس
ــلطات مقتل أكثر من ٢٦٠ من مقاتلي طالبان  الس
ــرين املاضية في عدة  ــاعات األربع والعش في الس
ــم وزارة الدفاع األميركية  واليات.وقال الناطق باس
ــع احتدام القتال  ــون كيربي ، إنه م (البنتاغون) ج
ــش األميركي  ــرة، اضطر اجلي ــابيع األخي ــي األس ف
ــوات األفغانية  ــم الق ــة لدع ــات جوي ــن ضرب لش
ــتمرار  ــان، رغم اس ــات طالب ــد هجم ــن أجل ص م
ــاب الدعم  ــراء إن غي ــول خب ــحاب قواته.ويق انس
ــوات األفغانية على  ــوي األميركي املنتظم للق اجل
ــارتها  ــي وراء خس ــذ ايار هو عامل رئيس األرض من
ــعة من األراضي لصالح طالبان. ــاحات شاس مس

وحذرت احلركة املتشددة اجليش األميركي من شن 
ــي بيان «إنه انتهاك واضح  ضربات جوية. وقالت ف
لالتفاق املوقع وستكون له عواقب» في إشارة إلى 
االتفاق التاريخي الذي أبرم بني واشنطن واملتمردين 
ــل إدارة دونالد ترامب، ما مهد  ــام املاضي في ظ الع
ــحاب القوات األجنبية.كما حذرت احلكومة  النس
ــة إن احلركة  ــوم قائل ــن أي هج ــن ش ــة م األفغاني
ــتدافع بقوة عن أراضيها ولن تبقى في موقف  «س

دفاعي إذا أصر العدو على القتال» ،

الجزائر / وكاالت / البينة الجديدة
ــرق  ــة ش ــة تبس ــت محكم  قض
ــني غيابيا  ــجن عام اجلزائر، بالس
ــدار امر  ــق صحافي مع إص في ح
بالقبض عليه، بسبب منشورات 
ــب  ــبوك، بحس ــى موقع فيس عل
ــه في  ــن الصحافي نفس ــا أعل م
عادل  ــي  الصحاف ــور.وكتب  منش
صياد العامل بإذاعة تبسة احمللية 
ر أبدا هذا اجملدَ في اجلزائر  «لم أتصوّ
ــا نافذا مع  ــدة؛ عامان حبس اجلدي
ــر بتعليق  ــض، وأمر آخ ــر بالقب أم
ــغلي باإلذاعة التي قضيت بها  ش
ــا لها من أخبار  ٢٦ عاما».وتابع «ي
ــد األضحى.  ــية عي ــعيدة عش س
ــكرا لك السيد عبداجمليد تبون  ش
اإلجناز  ــذا  ــة) ه ــس اجلمهوري (رئي
ــي  ــلّم نفس ــر. قريبا سأس الكبي
لعدالة التلفون ويشرفني إيداعي 
ــس  رئي ــب  نائ ــب  احلبس».وبحس
ــن  ــاع ع ــة للدف ــة اجلزائري الرابط
ــعيد صاحلي،  ــان س حقوق اإلنس
ــاد دين مبوجب املادة  فإن عادل صي
ــي  ــات الت ــون العقوب ــن قان ٩٦ م
ــب باحلبس  ــى أن «يعاق ــص عل تن

ــهر إلى ٣ سنوات و  ــتة أش من س
ــن ٢٠٫٠٠٠ إلى ١٠٠٫٠٠٠  ــة م بغرام
ــع للبيع  ــن يوزع أو يض د.ج كل م
أو  ــور،  اجلمه ــار  ألنظ ــرض  يع أو 
ــع، أو البيع، أو  ــوز بقصد التوزي يح
العرض بغرض الدعاية منشورات 
ــأنها  ــن ش ــا م ــرات أو أوراق أو نش
ــة». الوطني ــة  باملصلح ــرار  اإلض
وأضاف صاحلي «بالنسبة لنا فإن 
ــبب كتاباته  ــي دين بس الصحاف
ــر يُضاف  ــه صحافي آخ ــه، إن وآرائ
ــة الصحافيني الطويلة  إلى قائم
او  ــجونني  املس او  ــني  املالحق
املوجودين حتت الرقابة القضائية 
في خضم القمع املستمر».وبذلك 
ــذي  ــي (ال ــو الرئاس ــد العف «يفق
اجلزائري عبداجمليد  الرئيس  أصدره 
ــاه»، على  ــون األربعاء) كل معن تب
ــذا العفو  ــمل ه ــول صاحلي.وش ق
ــاركة  ــبب املش ــل بس ١٠١ معتق
ــرات احلراك  ــى تظاه ــوة إل او الدع
ــل اجلزائر  ــص لها.وحتت ــر املرخ غي
ــن بني ١٨٠ دولة) في  املركز ١٤٦ (م
التصنيف العاملي حلرية الصحافة 
ــلون  الذي أصدرته منظمة «مراس

بال حدود» سنة ٢٠٢١.هذا ويعاني 
ــهر  األش ــي  ف ــدة  ع ــون  صحافي
األخيرة من تضييق قضائي شمل 
ــات  وعقوب ــريعة  س ــات  محاكم
ــي تعمل  ــي اجلزائر الت ــددة ف مش
على خنق مساحة حرية التعبير 
ــطاء ومنظمات  ــدودة وفق نش احمل
حقوقية.يقدر املدير العام ملنظمة 
ــلون بال حدود» كريستوف  «مراس

ديلوار أن البلد يحكمه «نظام غير 
مستقر يتصرف بشكل سيئ وهو 
في طور االنغالق فجأة في دوامة» 
ــهد حراكا  ــر التي تش قمع.اجلزائ
غير مسبوق منذ عام ٢٠١٩ رافقته 
ــبية،  في البداية حرية تعبير نس
حجبت مؤخرا العديد من وسائل 
اإلعالم املستقلة ودانت صحافيني 
ــني خالد  ــني املدان ــن ب مرموقني.م

ــع صحافي  ــس موق ــي مؤس درارن
ــات  تلفزيون ــل  ومراس ــتقل  مس
أوروبية، وقد حكم عليه في أيلول 
ــني بتهمة  ــجن لعام بالس  ٢٠٢٠
ــى التجمهر غير  ــض عل «التحري
ــلح» بعد تغطيته تظاهرات  املس
ــي وغير  احلراك.وقاد احلكم القاس
املسبوق إلى حملة تنديد تخطت 
ــذي حصل  ال البالد.درارني  ــدود  ح
ــي وينتظر  ــذاك على عفو رئاس م
ــفه  إعادة محاكمته، عبّر عن أس
ــي جزائر العام ٢٠٢١ ميكن  ألنه «ف
ــجن،  ــة إلى الس ــودك كلم أن تق
ــا نقول  ــه لكل م ــب أن ننتب ويج
ــوه البارزة  ــن بني الوج ونكتب».وم
األخرى الصحافي رابح كراش من 
ــت (جنوب) املسجون منذ  متنراس
ثالثة أشهر على خلفية تغطيته 
احتجاجا للطوارق اجلزائريني ضد 
ــادرة أراضيهم.ووجدت اجلزائر  مص
ــى  ــي مرم ــام ٢٠٢٠ ف ــها ع نفس
ــني للبرملان األوروبي  قرارين متتالي
ــوق  ــاع حق ــور أوض ــدا «تده انتق
ــارا إلى حالة خالد  اإلنسان»، وأش

درارني.

بريوت /  وكاالت / البينة الجديدة

ــال عون ، بإعالم   وجه الرئيس اللبناني ميش
ــتمرار  ــدة باس ــألمم املتح ــة ل ــة العام األمان
االنتهاكات اإلسرائيلية لسيادة بالده، بينما 
ــرائيلي حول  ــي اإلس ــر اللبنان ــتمر التوت يس
ــوع أضرار  ــك بعد وق ــاء ذل ــيم احلدود.ج ترس
ــقوط صاروخني  ببلدتني لبنانيتني؛ نتيجة س
ــتهدف  ــرائيلي اس ــوي إس ــف ج ــالل قص خ
ــس ، وفق  ــر يوم ام ــوريا، فج ــة في س منطق
ــة اللبنانية.وأضاف  ــن الرئاس ــدر ع ــان ص بي
ــرة اخلارجية  ــن وزي ــون «طلب م ــان أن ع البي
ــة عكر، إعالم األمانة  واملغتربني بالوكالة زين
ــاك  ــتمرار انته ــدة باس ــألمم املتح ــة ل العام

ــيادة لبنان».وأكد أن  القوات اإلسرائيلية لس
ــرائيلية املتكررة ضد لبنان  «االعتداءات اإلس
ــا لقرار  ل خرق ــكّ ــر والبحر واجلو تش ــن الب م
مجلس األمن رقم ١٧٠١»، بحسب البيان.وفي 
١١ آب ٢٠٠٦، تبنى مجلس األمن القرار ١٧٠١، 
ــي إلى وقف كل العمليات القتالية بني  الداع
ــقط صاروخان في بلدتي  لبنان وإسرائيل.وس
ــرق)، واجملدل في  ــل (ش ــي أعالي جبي ــد ف حلف
ــرائيلية على  ــمال)، جراء غارة إس الكورة (ش
ــط  ــف محافظة حمص وس ــي ري ــق ف مناط
ــب إعالم لبناني.وأدى الصاروخ  سوريا، بحس
ــرر ١٥  ــد إلى تض ــي بلدة حلف ــقط ف الذي س
ــح النائب  ــب تصري ــيارة و٨ منازل، بحس س
ــي الكورة،  ــا عبر «تويتر».وف ــيمون أبي رمي س

ــاة الزغبي، في  ــة البلدية جن ــت رئيس أوضح
تصريحات إعالمية، أن الصاروخ أدى لتحطم 
ــارة إلى  زجاج بعض املباني بالبلدة، دون اإلش
ــمي حول  ــات. ولم يصدر بيان أمني رس إصاب
تفاصيل سقوط الصواريخ.ولبنان وإسرائيل 
رسمياً في حال حرب. وشهد لبنان في ٢٠٠٦ 
ــرائيل وحزب اهللا استمرت  حرباً دامية بني إس
٣٣ يوماً وقتل خاللها ١٢٠٠ شخص في لبنان 
معظمهم مدنيون و١٦٠ إسرائيليا معظمهم 
جنود.ويعلن الطرفان بني احلني واآلخر إسقاط 
طائرات مسيّرة.وأعلنت إسرائيل في ٢٢ كانون 
الثاني إسقاط طائرة مسيّرة دخلت مجالها 
اجلوي آتية من لبنان، بعد ساعات من قصف 
ــنّه.وكان  ــوريا اتهمت بش ــي على س صاروخ

حزب اهللا توعد باستهداف الطائرات املسيرة 
ــواء اللبنانية،  ــرائيلية التي تخترق األج اإلس
ــرائيل بشن هجوم بطائرتني  بعدما اتهم إس
ــذا النوع في ٢٥ آب ٢٠١٩ في الضاحية  من ه
اجلنوبية، معقله في بيروت.وتصنف الواليات 
ــرائيل ودول خليجية حزب اهللا  ــدة وإس املتح
ــات اإلرهابية، وفرضت  ــة التنظيم على الئح
ــية  ــات قاس ــك عقوب ــب ذل ــنطن مبوج واش
شملت على نطاق واسع اجلماعة الشيعية 
ــا وكيانات على صلة بها.كم أن لبنان  وأذرعه
ــرائيل بسبب ترسيم احلدود  على توتر مع إس
البحرية، وأواخر العام املاضي بدأت محادثات 
ــر وذلك  ــة التوت ــأن قضي ــني بش ــني الطرف ب

بوساطة أميركية وأممية.
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فنارات

6ثقافية

البينة الجديدة / حيدر هالل 
تصوير / ادهم يوسف 

 بحضورٍ الفت في مدخل معرض 
بغداد الدولي للكتاب احتضنت 
(دار الكتب العلمية ودار معنى)
ــي  ــل توقيع كتاب(السياس حف
ــب  والكات ــث  للباح ــي)  واملعرف
ــهد  رغيف)حيث ش ابو  (د.نوفل 
ــة ابو  ــي قاع ــور ف ــاح املذك اجلن
ــذي  ال ــع  التوقي ــل  حف ــؤاس  ن
ــاء  االصدق ــرات  عش ــره  حض
الذين اضفوا  واملتابعني  والزمالء 
ــوراً مضاعفاً ،  ــى احلفل حض عل
لالحتفاء بالكتاب الذي يعكس 

ــكالية  ــداً بحثياً يتناول اش جه
ــني  ــادة ، ب ــدل القي ــة وج العالق
السياسي بأبعاده اليومية وبني 
ــه  ــاقه ومتظهرات ــي بأنس املعرف
ــة ، حلقبة مابعد التحول  اخملتلف
ــي العراق.وفي بدء  الدميقراطي ف
ــف  ــدث املؤل ــع حت ــل التوقي حف
د.أبورغيف عن املالمح العامة في 
جتربة كتابه اجلديد موضحاً بإنه 
ميثل محطةً مختلفةً عن جتاربه 
التي  ــابقة  الس ــدارات  في االص
ــعري والنقدي  ــني الش توزعت ب
واالكادميي في مساحتها االكبر 
ــة هذا الكتاب تأتي بعد  ، فتجرب

ــئلتها  وأس الكتابة  ــات  مخاض
ــتغاالت  املنبثقة من جتربة االش
ــعرية على مدى  ــة والش النقدي
اكثر من عقدين متصلني ، لكنها 
ــى حديث  ــت ال ــرة حتول ــذه امل ه
ــالً ، وغالباً  ــداً وتداخ اكثر تعقي
ــابك  ــثٌ متش ــهُ حدي ــدو أن مايب
ــي واالجتماعي في  بني السياس
 : ــاً  ــي جامع.مضيف ثقاف ــار  اط
ــاهداتٍ  بأن الكتاب يعكس مش
شهدها  حقيقيةً  ــجيالتٍ  وتس
ــاش احداثها لعقدين  املؤلف وع
ــية  ــن الزمن ، من زاوية سياس م
باحلياة  ــت  اختلط ــة  واجتماعي

ــك  ــر ذل ــاول عب ــة ، فح الثقافي
ــى اجلوانب  ــليطَ الضوء عل تس
السلبية في العالقة بني العمل 
السياسي بوصفه جزءاً اليتجزأ 
من يوميات احلياة العراقية ، وبني 
ــة جزءاً  ــع الثقافي بوصف الواق
ــي  ــهد السياس فاعالً من املش
ــى  ال ــيراً  مش  ، ــي  واالجتماع
ماانطوت عليه فصول الكتابة 
ــفات  ــات ومكاش ــن مصارح م
وتأشير لالخفاقات السياسية 
والهواجس االجتماعية مما يعدُّ 
ــةً الميكن ألحدٍ  ــؤوليةً عام مس
ز  ــزل عنها ، وقد ركَّ ان يكون مبع

ــوم القيادة  ــاب على(مفه الكت
ــلطة  ــة مفهوم الس ــي قبال ف
ــل القطيعة بني  ــى عوام ، وعل
ــب  ــي فذه ــي والثقاف السياس
ــبابها وظروفها  ــان اس ــى بي ال
ــا ، متوقفاً في مواطن  ومراحله
ــد احلوار بوصفه عصب  عدة عن
ــور  ومح ــة  الدميقراطي ــاة  احلي
ــام حديثه   ــي خت .وف ــاب)  الكت
ــكره وتقديره  قدم ابو رغيف ش
اً  ــن ، خاصَّ ــع احلاضري الى جمي
ــب العلمية ودار  بذلك(دار الكت
ــيد  بالس ــني  متمثلت ــى)  معن
عبدالوهاب الراضي رئيس احتاد 

ودوره  الناشرين شاكراً حلضوره 
ــرض وفي  ــاح املع ــي تعزيز جن ف
ــتثنائية  حتقيق هذه الدورة االس
ادارة  ــي  ف ــيما  والس ــزة  املمي
التفاعلي  ــي  الثقاف ــج  البرنام
ــدى الدكتور  ــوٍ مميز .وقد أه بنح
نوفل ابورغيف عشرات النسخ 
ــه  وعبارات ــه  بإمضائ ــورةً  ممه
ــر هذا  ــى من حض ــة ال احلميم
ــي بحضور  ــع الذي حظ التوقي
نخبوي مميز من قبل رموز ثقافية 
واعالمية  ــة  وابداعي ــة  وأكادميي
ــة  ــة وصحفي ــة اعالمي بتغطي

مميزة .

عبد الزهرة خالد

أنا نوعٌ من أنواعِ البشر 
مصنفٌ ك( إنسانٍ مستقر )

أبدو في بيتي نصفَ إلهٍ
والنصفَ اآلخرَ كائنٌ حيٌ 

من حضيرةِ الزواحف ،
قد أكونُ ضئيالً في هذا اجملتمعِ 
ــصِ  الفح ــزةِ  بأجه إال  أُرى  ال 

الدقيقة
أمنو في العصرِ احلديث

 كفطرياتٍ تصيبُ الثمارَ …
أعترفُ طوعاً 

إني لم أشاركْ آدمَ
بقضمِ التفاحة ،

الةِ احلَطب  ولم أشدّ احلبلَ حلَمَّ
،

عندي عدة هويات 
ــدمِ ولونِ  ــفِ ال ــيرُ إلى صن تش

البشرة 
وأما حقلُ العمرِ  فهو فارغ …

أحملُ ورقةَ منديلٍ صحية 
أمسحُ بها آثامي 

بني فترةٍ وأخرى 
أسيرُ في زقاقِ حارتي 

بحذاءِ الصمت 
وأحذرُ جدا 

من مطباتِ اجلدلِ في الدين 
عندما يحتدمُ بني رجاله 

ارِ  حولَ اجلنّةِ والنّ
عندي العقابُ والثوابُ

خارجُ احلسابات ،
لم أدافعْ عن اهللاِ 

ألنّه هو األقوى 
ا باإلميان ، ولن أقنع أحدً

أرتدي عباءةَ العبادةِ 
حاملا أشكرُ اخلالقَ واخمللوق …

من سماتي 
خجولٌ حلدِّ النّخاع

جاءتني من اجلدِّ الرابعِ …
هذا من فضلِ موروثي الثقافي 

،
جيوبي متوسطةُ احلجمِ 

ها لبذورِ اليقطني األبيض  نصفُ
والباقي لدراهمٍ توفر ليّ 

الدواءَ واملاءَ والطعام 
رغم إني أكرهُ 

الغني والفقير على حدٍّ سواء

ألنّهما ال يتفقان 
على توزيعِ ما ميلكان 

أما أنا ال إلى ذاك وال إلى تلك …
ال أميلُ  إلى السياسةِ 

ولم أكنْ معارضاً
ألي نظامٍ 

أخشى احملاكمَ ،
ال أملكُ ثمنَ رشوةٍ 

وال أرغبُ عقوبةَ اإلعدام 
 وال الرّصاصةَ الكامتة 

فإني ال أملكُ ثمنَ قبرٍ  ، 
أبحثُ عن العدالةِ 

مستلقٍ على األريكة
في أغلبِ األوقات 

ــكامَ مباريات كرة  ــتُ أنّ ح أدرك

القدم  
ــاء النقلِ  ــدالً أثن ــر ع ــم أكث ه

املباشر …
عند الفجرِ يتالشى املدى

في احداق النوافذِ 
وينتهي مفعولُ الندى  

لذا أغفو من دونِ قلق 
فالنّهارُ عندي جافٌ بن جاف …

أغني « ياظاملني»
حينما أكوي مالبسي

مبكواةٍ حرارتها من جمراتٍ
وأدندنُ أثناءَ النعاس 

(( أبات مهموم وأصبح مستجد 
للهم )) …

ــكاً لقتلِ  ــم أعطِ ف رغم إني ل

هابيل 
 البراءةُ عندي كنكتةٍ نبتتْ في 

صدرِ الشط 
حني النضوج 

حتملُ عناقيدَ دمعٍ منهمرٍ
ال تستوعبها اخلوابي واآلالم …

أنا عرّاب امللهاة
بني العقلِ واألحالمِ 

رمبا تكون احلياةُ عندي خطأ
أو ذنباً ال يغتفر 

حيثُ عند املالئكةِ معروفٌ 
ــرِ  ــانِ ألوام ــرُ العصي ــي كثي بإن

املوت
 وأكثرهم للقدر كارهون …

  في أيةِ جائحةٍ 

ــرةِ ضدّ  ــى املصلَ بالفط أتعاط
العدوى 

رُ قيافتي مبحلولِ الطيبة وأطهّ
ضدّ اإلساءةِ وفرضِ اإلرادات 

ــآالف  ب ــاضِ  اخمل ــلَ  قب ــتُ  نزل
السنني

ــدجِ  ــرفِ اخل ــآلن بغ ــتُ ل وعش
محتفظا

 مبشيمتي إلى يومِ احلساب… 
أنا لن أنل جائزةَ نوبل 

ــي علمِ  ــمٍ ف ــى عال ــي أغب إلنن
العروق ،

عذراً لإلطالة 
هذه زاويةٌ من زوايا اجلذور  ..
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الشاعر حمد البلوشي ليس مجرد شاعر 
ــف مؤمن  ــو مفكر مثق ــا ه ــي، وإمن إمارات
ــن املمكن أن يجمع  ــة وأن الفن م بالعروب
م عددًا من  ــدّ ــعوب، ولذلك ق ــد الش ويوح
ــا مع مجموعة  ــال التي تعاون فيه األعم
ــام ٢٠٢٠،  ــرب، وفي الع ــن الفنانني الع م
أهدى الشعب املصري قصيدة بعنوان «أم 
الدنيا»، كما تعاون مع الفنان الليبي رافع 
العكوكي بأغنية حتمل اسم «من ليبيا»، 
ــيخ  ــة «لبيك أبوخالد» للش وأهدى أغني
ــد  ــي عه ــان، ول ــد آل نهي ــن زاي ــد ب محم
ــاكس  ــعر حصان مش ــارات.»إن الش اإلم
وعندما نتذوق الشعر نحكم على عبقرية 
الشاعر من خالل الصور االبداعية والرموز 
االيحائية وفق مقاييس جمالية تقدم رؤية 
جديدة للتراث األدبي حتى ال يكرر الشاعر 
ــه ومن هذا املنطلق أرى ان التجربة  نفس
الشعرية هي تعبير وانفعال صادق يترجم 
ــاعر بصور واقعية تربط  ــيس الش أحاس
بني الفكر والوجدان فتمر القصيدة بثالث 
ــية تبدأ مبرحلة اخملاض ثم  محطات رئيس
املرحلة اجلنينية ثم مرحلة الوالدة ولكل 
ــه  ــاعر بصمة مميزة مبا تفيض به نفس ش
من انفعاالت حتقق االنسجام بني عناصر 
ــدان  ــر والوج ــعرية (الفك ــة الش التجرب
والصورة التعبيرية)».»لكل فن من الفنون 
ــوء وفضاءات  ــاحات من الض األدبية مس
متعددة لكل منها أدواته وتقنياته، فكان 
ــه رواده ونقاده  ــرب ول ــوان الع ــعر دي الش
ومحبوه، مثلما للقصة القصيرة فضاءات 
ــردي  ــب بفنها الس ــتطاعت ان تواك اس
ــروعية الوجود، ولكن املؤسف هو أن  مش
ــابقات األدبية هي من نصيب  أغلب املس
ــذا كان العامل األبرز في  كتاب الرواية وه
ــة، ومن ناحية  ــب جنومية االقصوص حج
ثانية تراجع الشعر أمام القصة القصيرة 
ــردي  ــلوبها الس ــد الناس بأس ــي تش الت
ــتفهام نكشف في  وهنا نضع عالمة اس
ــباب العجز الذي آلت  مضامينها عن أس
ــبر  ــه القصيدة في مواكبة احلدث وس إلي
ــدى ابعاد اللون  ــور يتع أغوار الواقع مبوش

وبوابات النخبة املثقفة».

@Êbñy@ä»í€a
è◊bífl

د. احمد عزيز

ــزاً  محف ــش  جلجام ــل  ظ  
ــن الكتاب  ــياً للكثير م نفس
ــطوة  ــراق والعالم، س في الع
ــوج داخل  ــح الباحث الول متن
ــي بهذا،  ــرار واخلبايا، وه االس
ــة،  حتولت الى  ــي امللحم وأعن
ــل  ــالف داخ ــرة ، واالخت املغاي
االرث االسطوري العاملي، النها 
ــرب الى  ــش، موضوعاً اق تناق
ــل ميكننا القول  ــفة، ب الفلس
ــى في اعمق  ــا االبنة االول انه
السؤال  ــفية،  الفلس اخلفايا 
ــان له  ــد االنس ــذي لم  يج ال
ــة ناجعة ومعقولة حتى  اجاب
ــي االهمية،  ــة، تلك ه اللحظ
ــذي تعمد  ــر ال ــو الس وذاك ه
ــن  ــلل م ــي، التس ــق اجللب واث
ــق امللحمة..  ــى عم ــه ال خالل
ــة..  نصي ــة  عتب ــالل  خ ــن  وم
ــرة االبهام،  ــى فك ــر عل تتواف
كلكامش عودة الثلث االخير، 
ــذ  ــة، يأخ ــي العتب ــام ف االبه
ــي الى مدخل يقول فيه  املتلق
السارد، إنه ود كتابة ملحمته 
ملحمة  ــميها  ليس اخلاصة.. 
ــر  ــه غي ــا كان امام ــق، وم واث
االقرب  الرافديني  ــش،  كلكام

ــعة في بث  ــر س ــه، واالكث الي
والغور  ــفية،  الفلس االسئلة 
ــية  النفس ــالت  التحلي ــي  ف
ــعرية  ش ــة،  امللحم ــال  البط
ــي  يحاك ــه  جعلت ــي،  اجللب
امللحمة ، بل ويحاول تقليدها 
ــل  ــورة مث ــراث خلط دون االكت
ــؤال الذي  هذا املوضوع، والس
ــك واثق  ــه.. هل امس ــد من الب
ــبل جناحه، اال  اجللبي، بكل س
يجد متلقيه ان ثمة اربكات.. 
ــى اهمال  ــارد ال ــت بالس دفع

ــى النصية  ــرد والولوج ال الس
ــالية  ــور رس ــعرية، وبص الش
قصيرة، تنفلت احياناً، ولكنها 
ــك  ــث ان تعود لتمس ــا تلب م
ــار  ومس ــداث  االح ــوط  بخي
شخوصها، اراد السارد، قصاً 
ــد الى بناء ذاك  ملحمياً، وعم
ــع القليل  ــعرياً، م ــص ش الق
ــات  ــى ماذي ال ــول  ــن  الدخ م
ــاك  ــه، االرتب ــص، وضرورات الق
ــؤال.. هل حان الوقت؟  بدأ بس
ــني انهمر، مع  ــوراً ح وازداد نف
والصور  القصص  ان  ــارة  االش
والذكريات تتالقح في اخمليلة.. 
ــارد  ــع هذا التداخل بدأ الس م

ــن اخللود..  ــث ع ــة البح مهم
خلود يوازي عملية البحث عن 
اهللا؟ تلك مهمة على غاية من 
الصعوبة، يتفيأ السارد ضالل 
ــل  ــار كام ــع انغم ــعر، م الش
ــئلة الوجودية التي  ــي االس ف

البحث  ــى  ال ــع مبتلقيها  تدف
ــا  ــذا م ــه وه ــي، لكن والتقص
تعمده السارد، ال يجد فسحة 
ــى ومضة ضوء  ــواب.. او حت جل
ــؤال،  ــة، الى اهمية الس تهدي
ــارد  الس االجابة..والن  وضرورة 

ــة امللحمة،  وقوة  امن بحكم
فعلها التأثيرية، راح هو االخر 
وبخاصة، في فصول سرديته 
االخيرة، بناء احلكمة السؤال، 
وتقدمية كمعرفية توثق السر 
ــارد  ــذي يريد الس ــم ال االعظ
ــتمر  ــول الى كنهه، تس الوص
ــك لعوالم  ــئلة، دون حتري االس
ــرد، او تبيان ردود االفعال،  الس
ــات صناعتها لالحداث..  ومدي
لكنه وعند اخر سطر.. يقر ان 
سفينة البحث رست حتت ظل 
العرش.هذا االستقرار.. حسم 
االمر، واظنه قال .. ان الفائدة.. 
ــومة،  اخلامتة محس ــت  مادام
وكل شيء لسوف يرسو عند 
ظل العرش... ال اهمية العالن 
ــد من ولوج ابواب  البحث، والب
ــت اللعبة،  ــني مهما كان اليق
ــوامت  ــم، واخل ــي االه ــوامت ه اخل
ــئلة  ــا االس ــى.. وم ــي االبق ه
سوى غبار، ما تلبث عواصف 
ــان ان تزيحه، اذ ليس ثمة  االمي
ــب  ــوال، املتع ــذا التج داع له
ــرد  للنفس، والذي المينح الس
ــي،  ماقدمه  ــوده االدهاش وج
ــي، امنا هي  ــارد واثق اجللب الس
ــت كل االماني  ــة، وليس امني
ــات والبقاء،  ــجل لها الثب يس
لكنه حلم وجرب وجنح،  ضمن 
ــاص، بل  ــردي اخل ــل الس الفع
اخلاص جدا، هي جتربة. شيقة 
ــارت األرض حتكي  في وقت ص
ــاً املئات من املالحم التي  يومي
ــتحق التدوين.( كلكامش  تس
ــق  االخير..واث ــث  الثل ــودة  ع
ــؤون الثقافية  اجللبي..دار الش

العامة.٢٠٢١. بغداد)

متابعة / البينة الجديدة 
صدرحديثا عن مركز دراسات الوحدة 
العربية كتاب (اجلغرافيا السياسية 
ــرقي للبحر  للطاقة في احلوض الش
ــراء عباس  زه ــة  للمؤلف ــط)  املتوس
ــرق  ــة ش ــل منطق ــث حتت هادي.حي
ــةً ذات اهمية  ــط مكان البحراملتوس
استراتيجية كبرى في العالم بسبب 
ــط  ــي الذي يتوس ــا اجلغراف موقعه

ــا /  ــيا /افريقي ــالث (اس ــارات الث الق
ــذه القارات وهي  اوروبا) فتربط بني ه
ــي خطوط  ــا ف ــؤدي دورًا مهمً ادت وت
ــال نقل  ــة وفي مج ــارة العاملي التج
ــا والواليات املتحدة  الطاقة الى اوروب
االمريكية االمر الذي جعلها تاريخيًا 
ــاريع  عرضة لالطماع اخلارجية واملش
الى اضعافها  الهادفة  االستعمارية 
والتحكم في موقعها االستراتيجي 

ونهب ثرواتها فزُرع الكيان الصهيوني 
ــاريع. ــة لهذه املش ــي قلبها خدم ف

ــدت اهمية هذه املنطقة مع  وقد تزاي
الطاقة  االكتشافات اجلديدة ملصادر 
ــي) في املياه  ــط والغاز الطبيع (النف
ــرق البحر املتوسط.  العميقة من ش
ويتضمن الكتاب اربعة فصول فضالً 
ــتنتاجات و مالحق واملراجع  عن االس

والفهرس.

@›i@Ú‡z‹Ωa@Ô◊b∞@Èn‹»u@L=‹¶a@ÚÌä»ë
@ÒâÏ�®@ta6◊¸a@ÊÎÖ@bÁÜÓ‹‘m@fiÎb∞Î

 ÏôÏΩa@aàÁ@›rfl

كلما قرأت واثق اجللبي، 
شعراً او سرداً ، تيقنت 

اننا امام جتربة معرفية، 
سريعة التطور والنمو، 

ذلك النه حريص على 
اخلروج من مألوف 

السرديات العراقية، 
وشعريتها ، يبحث عن 

اخلارج عن االطر، ليمنح 
متلقيه، وهذا ما يسعى 

اليه، بعضاً من  التجوالت 
املكتشفة، وهي جتوالت 

تثير االسئلة، وتأخذ 
مبتلقيها الى مساحات، 

قد يجد فيها الكثير 
من الغرابة والدهشة 

معاً، وهذا ما فعله في 
مسرودته،( كلكامش عودة 

الثلث االخير،)نظر من 
خاللها الى ضرورة ، اعادة 
االرث السومري، بتحديات 

احلاضر، وامنياته، يقرأ 
احلكاية امللحمية، 

بعيداً عن مواضيها، 
ومؤثرات تلك املواضي، 
التي اصبحت جزءا من 

االرث اجلمعي، احملرك 
للوجدانيات، والدافع الى 
التأمل، واعادت القراءات،

قراءة / شوقي كريم حسن

واثق اجللبي

øb‘r€aÎ@ÔçbÓé€a@¥ˆbö–€a@ø@ÚÓ„aÜÓΩa@lâbvn€aÎ@paÜÁbíΩa@Âfl@ÂÌÜ‘«@xbn„@Høä»ΩaÎ@ÔçbÓé€aI

……�€@ÚÓmaá@Ò7ç نص 

وهن
احسان علي العارضي

سدرة  أوراق  ــاقطت  تس
ــر النزيف...،  املنتهى، كب
سارت  املسوخ...،  ارتوت 
ــو الهاوية،  ــود نح احلش
الذئاب،  الرعاة من  خاف 
ــعر  بس احلظيرة  ــوا  باع
ــت  حت ــوا  ركع ــس،  بخ
ــابقوا  أقدام العتاة، تس

للعقها!
   *******

ة لَهفَ
اكرم ياور رمضان

ــة كالقمر،  ــرأةٌ جميل ام
ــل  املسترس ــعرها  ش
ــى  ومنحن ــل،  الطوي
ــاذ، تبحثُ  خصرها اآلخ
ــفي  ، يش ــخصٍ ــن ش ع
ابنها الذي أصيب مبرضٍ 

خطير.
   ********

التفاف
مهدي الجابري

عصفتنا ريح اخلماسني، 
صمدنا بوجه األعاصير، 

ــن نبت حلمه  ــا م أغاضن
ــا؛ رمى  ــا، أكل بلحن من

الينا النوى!
   *******

ربان
اسماء اِّـصمودي

واألنفاس  ــه  هاتف أغلق 
ــرّة تئن...  ــق واألس تختن
ــه  ــع غلمان ــوه م ضبط
ــف  ــع يرتش ــي املنتج ف
ــن غليونه؛  قهوته، يدخ
هاج وماج...تبرع بحفنة 

من األوراق.
  *********

صحوة
خليل الحسن

البئرَ ملياً، خارَ  ٓص  تفحَّ
ــد حافته،  ــهُ عن اندفاع
ــقِ  تصفي ــا  حماس زاده 
ــه،   ــذي يحيط ــع ال اجلم
أعجبه متانةَ احلبل الذي 
يُدلَى به، عند آخر يدٍ  سَ
ــال  ــمَ أنَّ  احلب لِ ــه، عَ رمت
العنيدة ال تكفي، إن لم 

تكٔن األكفُّ صادقة.

@aÜu@Ò7ñ”@óñ”

Ú”b�‹€@ÚÓçbÓé€a@bÓœaäÃ¶a@NNâaÜïa





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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الفنانة آشتي حديد : 
دخلت الفن عرب 

عروض األزياء كفتاة 
(مودل)

ــيق يؤهلها أن  ــروض األزياء ملا تتمتع به من قوام رش ــت مجال الفن عبر ع ــوح في مقتبل العمر، دخل ــة طم فنان
ــا جتربة تقدمي البرامج اإلذاعية مدة قصيرة، ثم انطلقت  ــون مميزة بني أقرانها من عارضات األزياء، خاضت أيض تك
ــور فني لها في  ــراز إمكاناتها الفنية، فكان أول ظه ــي التمثيل ضالتها إلب ــهرة، إذ وجدت ف ــو األضواء والش نح
ــتي حديد فنانة  ــنان العزاوي.آش ــرحية(GATE٧) من تأليف الفنانة الدكتورة عواطف نعيم وإخراج الفنان س مس
رفت  ــابة عُ مها للجمهور ممثلة ش ــة نوعية لها قدَّ ــي برنامج (والية بطيخ)، فكان نقل ــع بريقها حني عملت ف مل
ــم شخصيتها بالغموض كما  ــائعات بني حني وآخر، تتس ــع، وفنانة مثيرة للجدل تطاردها الش على نطاق واس
ــخصيتها  أنَّها تتحفظ كثيراً من اخلوض في خصوصياتها، إال أننا حاولنا في هذا احلوار أن نغوص في أعماق ش

لنكشف بعض الغموض الذي اتسمت به، ومعلومات تفصح عنها ألول مرة في اإلعالم.

حاورها  /  أحمد سميسم 

ــروض األزياء  ــتِ في مجال ع *عمل
ــالم، كيف اجتهت  وفي مجال اإلع
ــى التمثيل؟ وهل كان  بوصلتك ال

ذلك بحثاً عن الشهرة؟
ــن عبر  ــح وجلت الف ــذا صحي – ه
ــودل)  (م ــاة  كفت ــاء  األزي ــروض  ع
ــي)  ــة (أجينس ــع وكال ــت م وعمل
التركية لعروض األزياء واستطعت 
ــاً كوني امتتع  أن أحقق جناحاً طيب
مبواصفات عارضات األزياء العاملية 
ــات  وقياس ــول  الط ــة  ناحي ــن  م
اجلسم والوزن الواجب توفرها في 
ــتمر  عارضة األزياء، إال أنني لم اس
ــاء، إذ ليس  ــالً في عروض األزي طوي
لدينا بيئة صاحلة وأجواء مناسبة 
ــتقبل لهذا اجملال في العراق،  ومس
ــاء ال  ــات األزي ــاهد عارض ــذا نش ل
يتمتعن بأي مواصفات وال يلتزمن 
ــة املعمول بها  ــط العاملي بالضواب
ــس لدينا  ــاء، ولي ــروض األزي في ع
ــا كما هو  ــاء خاصة بن وكاالت أزي
متوفر في الدول األوروبية، لذا أعدّ 
عملي في األزياء مغامرة فاشلة!! 

لألسباب التي ذكرتها.
البرامج  ــدمي  لتق ــت  ــا اجته بعده
اإلذاعية ولم استمر فيها طويالً، اال 
أن شغفي بالتمثيل كان يرافقني 
منذ الصغر عندما كنت طالبة في 
املدرسة ازاول نشاطاتي املدرسية 
ــه للتمثيل  ــل، لم اجت ــي التمثي ف
ــهرة بل ألبحث عن  بحثاً عن الش
ر موهبتي  وأسخّ وطاقاتي  نفسي 

وشغفي في مجال التمثيل.
ــعة باشتراكك  ــهرة واس  نلت ش

ــخ)، لذا  ــة بطي ــج (والي ــي برنام ف
ــاح احلظ  ــج مفت ــل كان البرنام ه

والشهرة لك؟
ــج (والية بطيخ) كان نقلة  – برنام
ــة، ألنَّه  ــي حياتي املهني ــة ف نوعي
ــمياً بصفة  مني للجمهور رس قدَّ
ــعة  ــهرة واس ــة، ومنحني ش ممثل

ــج جماهيري  ــريعة ألنَّه برنام وس
ــن املتابعني،  ــى بعدد كبير م يحظ
ــد أن البرنامج كان  ــن املؤك ــذا م ل

مفتاح احلظ والشهرة لي.
 إذن ما سرّ اإلعالن املفاجئ عن أنك 
خارج فريق برنامج (والية بطيخ)؟ 

ما الذي حصل؟
ــغل حيزاً كبيراً من  – هذا اخلبر ش
اهتمام الناس في مواقع التواصل 
ــة  ــرّح طيل ــم أص ــي، ول االجتماع
ــبب خروجي  ــدة املاضية عن س امل
ــاء الوقت  ــج، لهذا ج ــن البرنام م
ــبكة  ــر مجلة الش ــب وعب املناس

ــة ما  ــور حقيق ــف للجمه ألكش
حصل بعيداً عن اللغط الذي أثير 
ــبب الرئيس الذي دفع  مؤخراً، الس

الفنان  الصديق  ــج  البرنام مخرج 
(علي فاضل) إلى أن يكتب منشوراً 
في صفحته على االنستغرام بأنّي 

خارج فريق والية بطيخ هو بسبب 
اشتراكي بعمل فني جديد اعتذر 
ــه اآلن تزامن مع  ــن اإلفصاح عن ع
ــة بطيخ في  ــج والي ــر برنام تصوي
ــذا كان عليّ  ــابع، ل ــمه الس موس
ــد البرنامجني، فقرّرت  أن اختار أح
ــن  ــد، إذ م ــل اجلدي ــار العم أن اخت

ــي هذين  ــن أن أعمل ف ــر املمك غي
ــت ذاته، خرجت  العملني في الوق
من والية بطيخ بكل حب واحترام 
ــكلة مع اخملرج  وليس بسبب مش
علي فاضل، والدليل على ذلك أني 
(تسجيل  اشتركت في مسلسل 
ــيُعرض قريباً من  ــذي س خروج) ال

إخراج الفنان علي فاضل أيضاً.
 ملاذا لم نشاهدكِ بأي عمل درامي 
ــف األول من  ــي مع جنوم الص عراق
ــني العراقيني وبقي ظهورك  املمثل
مقتصراً على ”والية بطيخ“ و“بنج 
ــن الفنانني  ــع مجموعة م عام“ م

الشباب؟
– لنكن صريحني.. الساحة الفنية 
ــى مجاميع أو  ــمة ال اليوم منقس
ــع  ــل م ــان يعم ــات) وكل فن (كروب
ــن الفنانني،  ــة م ــة معين مجموع
ــق الفنان علي  ــا كنت ضمن فري أن
ــذا الفريق  ــع ه ــل وقدمت م فاض
أعماالً فنية جميلة، لهذا السبب 
ــدة عن العمل مع جنوم  جتدني بعي
ــن  ــم م ــى الرغ ــف األول، عل الص

ــي للعمل  ــروض التي قدمت ل الع
ــرقية  الش ــاة  وقن  MBC ـــ  ال ــي  ف

لكنني رفضت.
ــذي تطمحني  ــك أو ما ال ــا حلم  م

إليه؟
ــرة ال  ــي كبي ــي وطموحات – حلم
ــي  ــا ف ــم عنه ــتطيع أن أتكل اس

ــث دائماً عن  ــة، أبح ــطور قليل س
النجاح وأن اشتغل على نفسي.

ــدة عن  ــك بعي ــدو أنَّ ــا يب ــى م  عل
ــك لقاءً  ــاهد ل ــم أش ــالم، فل اإلع
ــواراً صحفياً اال ما  تلفزيونياً أو ح

ندر، ما سبب ذلك؟
ــخصية  ــا ش ــح، أن ــذا صحي – ه
ــات  العالق ــد  أجي ال  ــة  انعزالي
االجتماعية؛ طبعي هكذا، فضالً 
ــي  ــرم خصوصيت احت ــي  أنن ــن  ع
ــب أن أبوح مبعلومات  كثيراً فال أح
ــراً بهذا  ث كثي ــدّ ــي وال احت تخصن
ــدة عن  ــي بعي ــذا جتدن ــأن، ل الش

اإلعالم.
 هل تعرضت لإلقصاء عند دخولك 

الوسط الفني؟
ــي  ــاء، لكن ــرض لإلقص ــم اتع – ل
ــة  تعرضت حلرب (الكالم) الشرس

مبختلف أسلحتها وأساليبها.
ــل لها  ــرتك؛ ه ــي عن أس  حدثين

عالقة بالفن أم هي بعيدة عنه؟
ــد عن  ــدة كل البع ــرتي بعي – أس
ــي  ــر أخوات ــا أكب ــن، أن ــم الف عال

ــرة تدرس  ــن من أس ــي، نح وإخوان
اللغات فأنا خريجة لغة فرنسية 
وأخواتي يدرسن اللغة اإلنكليزية 
ــاً  والتركية، ووالدي يعمل مهندس

ووالدتي ربة منزل.
ــي مواقع  ــار ف ــة ما يث ــا حقيق  م
التواصل االجتماعي بشأن ديانتك 

املسيحية؟ أهذا صحيح؟
ــت مسيحية،  – أنا مسلمة ولس
إال أنّني من مرتادي الكنائس، أحبّ 
ــا لذلك ظنّ بعض الناس  أن ارتاده

أني مسيحية.
ــي  ف ــك  جتربت ــني  تقيم ــف  كي  
ــيدك  وجتس  (GATE٧)ــرحية مس
اجلريء لدور الصحفية الفرنسية 

وموقفها املعادي لإلسالم؟
ــرحية (GATE٧) أو  – جتربتي في مس
ــت من أهم التجارب  البوابة ٧ كان
الفنية لي فعبرها وقفت ألول مرة 
ــرح، وكان ذلك  ــبة املس على خش
ــام اجلمهور مع  ــي أم ــور ل أول ظه
ــار. حني  ــن املمثلني الكب ــة م نخب
دها  ــخصية التي أجسّ قرأت الش
ــخصية  ــا كثيراً، ألنها ش أحببته
ــة  ــاول حكاي ــردة تتن ــة متم جريئ
ــا  وموقفه ــية  فرنس ــة  صحفي
ــا بأن  ــالم العتقاده ــادي لإلس املع
كان  ــالم،  اإلس ــدره  مص ــاب  اإلره
ــور وظلت  ــاً باجلمه ــرح ممتلئ املس
املسرحية تعرض ستة أيام وانبهر 

ــوا يظنون  ــي وكان ــون بأدائ املمثل
ــية األصل ألنني أجيد  أنني فرنس

التحدث باللغة الفرنسية.
ــيء الذي تودين حذفه من   ما الش

حياتك؟
ــرت  ــببها خس ــة!! بس – العصبي

كثيراً من األصدقاء.
 إذن أنت تُستفزين بسرعة؟

ــهولة  ــتفز بس ــس ال اس – بالعك
ــت لكثير من  ــي تعرض ــل أنن بدلي
ــيئ بحقي  ــكالم الس ــر وال التنم
ــع التواصل االجتماعي  على مواق
حني عملت عملية (ألنفي) ولم أرد 

أو اجتاوز على أحد.
ــاً فماذا  ــمك يكاد يكون غريب  اس
ــاك قصة مرتبطة  يعني؟ وهل هن

به؟
– آشتي اسم كردي معناه السالم 
ــم فتاة توفيت  واحلرية، آشتي اس
في حادثة حلبجة وكانت والدتها 
ــبهني بها وأصبحوا ينادونني  تش

بهذا االسم.
 وما اسمك احلقيقي؟

ــمي  باس ــوح  الب ــن  ع ــذر  اعت  –
احلقيقي!

ــا ندمت عليه  ــيء م  هل هناك ش
ندماً كبيراً؟

ــر  ــي املتأخ ــى دخول ــت عل – ندم
للوسط الفني.

 من أصدقاؤك املقربون في الوسط 
الفني؟

ــط  ــس لديَّ أصدقاء في الوس – لي
ــن  ــات الف ــاً، صداق ــي مطلق الفن

مزيفة جتمعها املصالح ال غير!

الساحة الفنية اليوم منقسمة اىل جماميع أو (كروبات) وكل فنان يعمل مع جمموعة معينة من الفنانني

الزميل اِّـحاور مع اشتي

قحطان جاسم جواد

الفنانة التشكيلية فريال االعظمي ترسم 
ــات جميلة  ــي لوح ــها ف ــب هواجس وتكت
ــاح  ــرة كان اخرها كتابها (ال ترفع وش ومعب
ــو كتاب فخم  ــام وطن) وه ــاك ين الواني،هن
ومطبوع يتسم باالناقة واجلودة. يجمع بني 
ــني قصائد  ــة واملعبرة وب ــوماتها اجلميل رس
ــكال  ــوري لؤي طه.بحيث ش ــاعر الس الش
ــم والكلمات) طابعا جماليا  ــوية (الرس س
رائعا اتسم بالشفافية واملشاعر الفياضة 
واالحساس بعمق الشعر واجلمال والرسم. 
ــامة  ــارة هي تكتب وتبصم بانامل الرس فت
ــعر وهي تضخ صورها املكتنزة  وتارة هو يش
باالصالة لتعبر عن كلمات لؤي تشكيليا..

وهكذا تستمر السمفونية بعزفها اجلميل 
ــم  ــدق باب االبداع وتفتح افقا اخر للرس لت
ــة املتلقي  ــا للوصول الى ذائق ــعر مع والش
على نحو جديد. واالثنان يجمعهما اضافة 

ــداع يجمعهم حب  ــال واالب ــن اجلم ــى ف ال
الوطن وهما بعيدان عنه في الغربة.

ــق صدرها  ــرى الوطن (كلما يضي ــال ت ففري
ــا العتيقة واوراق  باحلنني تذهب الى دفاتره
ــي كل صفحة منها ترفع عنها  ذاكرتها وف
وشاح السنني وتقول في مونولوج داخلي : 
ــطورها تغفو  اجدك ياوطن على عتبات س
ــاال اخضر وكأنك وجه النخيل  ..يغطيك ش
ــعف طفولتي.وادركت انك متتزج  تتوسد س
ــذي يصادر العواطف  في دمي وانك احلب ال
ــيان). في حني يشعر  ــلبها ارادة النس ويس
لؤي طه (ان وطنه كظله يرافق صوت حنينه 
وال تقرأ اسمه اال حني تقرأ اسم وطنه على 
جبينه. انه شيء يجعلك تعيش في ذاكرة 
ــمفونية االبداعية  ــال. هذه الس الزمن طوي
يترافق عليها االثنان فريال ولؤي ويشتركان 
ــتطرد لؤي في  ــم والكلمات). ويس ب(الرس

كالمه واصفا فريال االعظمي:-
ــي خاصرة وجداني أغصان االحترام  زرعت ف
ــي التعامل ومحبتها  ــخصها الكرمي ف لش

ــي بالكثير من الدعم فقد  لوطنها وغمرتن
ــفافية وراهنت  ــي بش ــت مع موهبت تعامل
بتحد عليها ومن خالل هذا الرهان أرادت أن 
تكون ما بيننا شراكة فنية كانت في كتاب 

ال ترفع وشاح ألواني.
ــقها لعراق  وقد فتحت أبواب لهفتها لعش
ــع حلظات منذ آالف  ــم ير من الفرح إال بض ل
ــنني وعقدنا اتفاقاً أن يكون الوطن هو  الس
سيد احلضور هي للعراق ترسم وأنا لسورية 
ــف  ــب. ويضي ــف أكت ــمني الرهي ذات الياس

واصفا حروفها املعبرة عن حنني الوطن:-
ــي احترفتْ  ــة الت ــرف العربيّ ــالل أح من خ
ــيّ  ــال األعظم ــة فري ــة العراقيّ ــا الفنّان به
ــرة  ــا الناف ــتفزّ حروفه ــتطاعت أنْ تس اس
ــا يُعجبني  ــكلّ أنواع احلسّ وم والناطقة ب
ة  ــارة العربيّة وبخاصّ أنّها مُخلصة للحض
ــن  ومِ ــومريّة  والس ــة  البابليّ ــا  حضارته
ــعراء  ــا املُنفرد معَ كلمات الش خالل عزفه
ــقوا وحملوا  َّن عش ثِّلون النخبة ممِ ــن ميُ الذي
ــكانَ لها  ــف الكلمة. ف ــم على كت أوطانه
األثر في استفزاز الغزل الفنّيّ ما بني احلرف 

واللون والكلمة والصورة الناطقة.
ــما وشعرا  وتعود فريال لتتغنى بالوطن رس
ــى  عل ــب  البوح(يصع ــا  لقريحته ــة  تارك
ــن ويصدر مجالس  ــان ان ينتزع الوط االنس
ــل الوان  ــعراء ويحت ــد الش ــني وقصائ احلن
ــدر على لوح  ــن ق ــقك ياوط اللوحات..عش
ــى رخام لوحاتي  ــي محفور. فنثرتك عل قلب

حروفا من لؤلؤ وعطرتها بالبخور.
ــا حللم متنيات أنْ يكون  بصراحة وجدت لونً
ــمني  أخضراَ كنخيل العراق وأبيضَ كالياسَ
.هذا ما ملسته من شعر وشاهدته  الشاميّ
ــد  ــي وقصائ ــال الكيالن ــومات فري ــي رس ف

الشاعر لؤي طه.

ــكل النجمات العربيات مصدر إلهام  تش
ــي دائماً ما  ــرقية الت ــرأة الش ــس للم رئي
ــوبها  ــح الى إطاللة مكتملة ال تش تطم
ــذا املقال،  ــد رصدنا لك في ه ــائبة. وق ش
ــة  ناعم ــعر  ش ــريحات  تس ــة  مجموع
ــا  انتقيناه ــات،  العربي ــات  النجم ــن  م
ــتغرام،  ــن األخيرة عبر إنس ــن إطالالته م
ــبك لعيد  ــا ما يناس ــن بينه ــاري م لتخت

األضحى ٢٠٢١.
تسريحة الكعكة اِّـنخفضة 

من ياسمني صربي 
ــة،  وأنيق ــداً  ــة ج ــريحة ناعم ــا تس إنه
ــى كونها متنح  ــد األضح ــبة لعي ومناس
ــة وغير معقدة.  ــرأة إطاللة أنثوية هادئ امل
وبإمكانك اعتمادها مع أي زي سترتدينه 
خالل العيد. وإذا كان متعذراً عليك الذهاب 
ــتطاعتك  ــل، باس ــون التجمي ــى صال ال
تنفيذ تسريحة الكعكة املنخفضة من 

ــك في املنزل، من  ــمني صبري بنفس ياس
ه  ــعرك كله الى الوراء، ولفّ خالل جمع ش
ــكل دائري على شكل كعكة ناعمة  بش

منخفضة.
تسريحة الويفي اِّـنسدلة 

من نانسي عجرم
ــالل العيد،  ــريحة خ ــك هذه التس  متنح
ــاً مفعماً باألنوثة. بإمكانك  مظهراً حيوي
ــب  ــى جان ــد، ال ــارات العي ــا لزي اعتماده
ــزر، لتكون  ــز وبلي ــم، أو جين ــتان ناع فس
ــال.  ــة واجلم ــي األنوث ــة ف ــك غاي إطاللت
استوحي تسريحة الويفي املنسدلة من 
ــي عجرم، بحيث تعتمدين  النجمة نانس
ــعر  ــع خصالت الش ــة، م ــرة النصفي الغ

املتموجة بشكل ناعم.
تسريحة ذيل الحصان العالي

 من سريين عبد النور 
ــي  ــان العال ــل احلص ــريحة ذي ــم تس تالئ
ــبات، مبا فيها  ــات واملناس ــف األوق مختل

ــاد هذه  ــك اعتم ــى. بإمكان ــد األضح عي
كأن  ــددة،  متع ــاليب  بأس ــريحة  التس
ــتقيماً، أو ويفي،  ــل احلصان مس يكون ذي
ــعرك كيرلي  ــي حال كان ش ــداً ف أو مجع
بشكل طبيعي. كما بإمكانك اعتمادها 
ــيرين عبد النور،  ــى طريقة النجمة س عل
بحيث جتمعني شعرك كله في منتصف 
ــكل ذيل حصان  ــرأس وتثبتينه على ش ال

بتموجات ناعمة جداً.
تسريحة الشعر نصف اِّـرفوع 

من رؤى الصبان
ــريحة الشعر نصف املرفوع من   تعد تس
ــعر نعومة وأناقة،  ــريحات الش أكثر تس
ــه، ألنها ترتكز  ــة في الوقت نفس ومريح
ــى اخللف،  ــرة ال ــحب كامل الغ ــى س عل
فتسلط الضوء على مالمح وجهك، ومتنع 
تعرق الوجه، وسيالن املكياج. اعتمديها 
ــعر الويفي والفرق النصفي على  مع الش

طريقة النجمة رؤى الصبان.

ترسحيات شعر مستوحات من النجامت فـريــال االعــظـمــي .. ال تــرفـــع وشـــاح الــــواين .. 
هــنــاك يـــنــــام الــــوطـــــــــــــــــن
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ــنة وال تزيد  ــس مدة ال تقل عن س ــب باحلب    ويعاق
ــة الداللة  ــنوات كل من مارس مهن ــالث س على ث
ــدالل اجازته خالل  ــدد ال ــم يج ــازة واذا ل ــدون اج ب
ــا يلزم بدفع ضعف  ــدة ٤٥ يوما من انتهاء مدته م
ــم االجازة وفي حالة العودة تلغى االجازة واذا  رس
ــوص عليها في  ــات املنص ــدالل االلتزام ــف ال خال
ــس في مدة ال تزيد  ــون يعاقب بغرامة او احلب القان
ــل ذلك بحق املتضرر  ــنتني على ان ال يخ على الس
ــن متكني االجهزة  ــض  واذا امتنع الدالل ع بالتعوي
ــمية من االطالع على سجالته واالوراق التي  الرس
يحتفظ بها او زودها ببيانات غير صحيحة يعاقب 
ــد عن ثالث  ــنة وال تزي ــس مدة ال تقل عن س باحلب
سنوات واذا مارس احد منتسبي الدولة او القطاع  
ــدة التقل عن  ــب باحلبس مل ــة يعاق ــط الدالل اخملتل
سنة وال تزيد على ثالث سنوات واذا تسلم الداللة 
ــن املقررة قانونا يعاقب بغرامة تعادل  اجرة اكثر م
ــحب االجازة  ــلمها وبس ــف الزيادة التي تس ضع
ــهر واذا كان الدالل شخصا معنويا  ــتة اش ملدة س
ــوص عليها في هذا  ــب احدى اجلرائم املنص وارتك
ــه بالعقوبة  ــؤول عن ادارت ــون فيعاقب املس القان
ــروط  ــون وضع الش ــا وان القان ــا قانون ــررة له املق
الواجب توفرها بالدالل  ووضع العقوبات خملالفتها 
ويقدم طلب احلصول على االجازة ملمارسة اعمال 
ــي او معنوي  ــخص طبيع ــل الش ــة من قب الدالل
ــروط املنصوص  ــركة ممثلة مبديرها وفقا للش كش
ــجال  ــك غرفة جتارة س ــي القانون ومتس ــا ف عليه
يحتوي في كل صفحة اسم الدالل وعنوانه ونوع 
الداللة للذي منحه االجازة ملمارسة مهنة الداللة 
ــة مهنة  ــروط احملل مبمارس ولغرض اثبات توفر ش
ــند عقار  الداللة يعتمد عقد االيجار املصدق او س
ــغال احملل ويفتح ضمن دائرة تخصصها  مؤيد اش
ــل رئيس غرفة التجارة  ومتنح اجازة الداللة من قب
التي يقع الدالل ضمن دائرة اختصاصها وال تسلم 
ــخصا  ــواء اكان ش ــه  س ــازة اال للدالل نفس االج
طبيعيا   ام معنويا اال بعد توقيعه على استمارة 
ــجل  ــد الالزمة الغراض القانون وابرازه الس التعه
ــاط موثقا  اخلاص بتدوين العقود املتعلقة بالنش
من كاتب العدل ومدة نفاذ االجازة املمنوحة وفقا 
ــن تاريخ  ــنة كاملة اعتبار م ــون س ــكام القان الح
ــدالل خالل مدة  ــب يقدمه ال ــا وجتدد بطل صدوره
خمسة واربعني يوما من تاريخ انتهاء مدتها وعلى 
ــع كل طلب جتديد اجازته جدوال  الدالل ان يقدم م
ــاطاته  ــة اعماله ونش ــل كاف ــن بالتفصي يتضم

املتعلقة بالسنة السابقة.

قـانــون الــداللـــــة 
ج/٢إضاءات قانونية

الحقوقي / ماجد الحسناوي

حــــــــرب الـمـيــــــــــاه وعـطـــــــش الــعــراقـيـــيــــــــن 

نهاد الحديثي

ــح على  ــم صال ــس   بره ــدد الرئي ش
اخملاطر اجلسيمة التي تواجهها بالده، 
ــوب  ــبب النقص الكبير في منس بس
ــتوجب  ــاه, وقال أن ملف املياه يس املي
ــوارا صريحا وبناء بني العراق وتركيا  ح
ــوريا يستند على مبدأ عدم  وإيران وس
ــؤولية  ــرار بأي طرف، وحتمل املس اإلض
ــود  عق ــذ  من  - ــاف  واض ــتركة,,  املش
ــاه مما  ــنان حرب مي ــران تش ــا وإي تركي
ــبب بدمار االف الهكتارات , وقال  تس
ــرر من  ــي تض ــني عراق ــح: ٧ مالي صال
ــكان  االضطراري،وس والنزوح  اجلفاف 
ــون  ــن ٣٨ ملي ــيتضاعف م ــد س البل
ــام ٢٠٥٠،  ــول ع ــون بحل ــى ٨٠ ملي إل
ــر االقتصادية  ــف اخملاط يُضاع ــذا  وه
ــة لتغير املناخ, وأضاف ان  واالجتماعي
ــدود على شط العرب ودجلة  بناء الس
ــص متزايد في املياه  ــرات أدى لنق والف
ــي وتوفير  ــدد إنتاجنا الزراع ــات يُه وب
ــد الرئيس العراقي  ــرب , وأك مياه الش
ــن أرض العراق معرّضة  ــة م أن ٥٤ باملئ

خلطر فقدانها زراعيا بسبب التملح، 
ــى ٣٩ باملئة  ــر التصحر عل ــا يؤث بينم
ــيرا أن العراق  من مساحة البالد, مش
ــزا يصل إلى ١٠٫٨ مليار  قد يواجه عج
ــنويا بحلول  ــر مكعب من املياه س مت
عام ٢٠٣٥ , وتسبب هذه احلرب املائية 
ــراق،  ــة للع ــة جمّ ــائر اقتصادي خس
ــنوياً، وحتديداً  ــدوالرات س ــارات ال مبلي
ــي، باإلضافة إلى  على القطاع الزراع
ــة وتأثيرها  ــبة البطال ــي نس ــادة ف زي
ــي, وتأتي  ــلبي على األمن الغذائ الس
ــد الزراعية،  ــروة احليوانية ثانياً بع الث
ــماك،  ــاس تربية األس وبالدرجة األس
ــر احلاصل  ــبب التصح ــا بس بتضرره
ــيما  ــنة، الس ــداً خالل هذه الس حتدي
مناطق وسط وجنوب البالد التي تكونُ 
ــد تأثيرا من املناطق الشمالية ألن  أش
الزراعة تعتمد بشكل شبه كلي على 
مياه األنهار ويشهد العراق انخفاضا 
ــه  ــا جعل ــة، مم ــوارده املائي ــديدا مل ش
عرضة للجفاف، من جراء املشروعات 
ــا تركيا وإيران على  املائية التي جتريه
ــرب املياه  ــرة للحدود, ح ــار العاب األنه
ــنها تركيا وإيران على العراق  التي تش
ــة  الزراعي ــاة  ــب احلي ــرب عص , ، تض
ــر تداعياتها على  ــي، وال تقتص العراق
ــب، بل الثروة احليوانية  الزراعة فحس
ــتراتيجي، فقطع  االس املياه  ومخزون 
ــفل، جعل  ــاه نهر الزاب األس إيران ملي
ــد دوكان في  ــاه في س ــات املي مخزون
ــة  ــراق بحاج ــتمر، والع ــص مس تناق
ــة، فهو  ــاره اإلقليمي ــة ملياه أنه ماس

ــل األمطار،  ــراوي قلي ــبه صح بلد ش
ــنوية  ــد في حاجات املائية الس يعتم
ــن تركيا وإيران  ــى املياه املتدفقة م عل
ــة  الدولي ــرات  التقدي ــوريا,وتفيد  وس
ــاه بأكثر  ــراق من املي ــأن حاجات الع ب
ــار متر مكعب  ــل إلى أكثر ٧٠ ملي تص
ــن ثلثيها  ــر م ــاه، يذهب أكث ــن املي م
ــي، املعتمد على  ــاع الزراع ــى القط إل
ــبه مطلق في العراق  الري بشكل ش
ــة ديالى أصابها اجلفاف جراء  محافظ
ــر املوارد املائية    ــع إيران للمياه, وزي قط
ــيد احلمداني اعتبر خطوة  مهدي رش
ــكل  ــا ل ــاوزا واضح ــرة جت ــران األخي إي
ــراف التي تُنظم حقوق  القوانني واألع
ــرة للحدود,و  ــار العاب ــدول في األنه ال
ــوارد العراقية مذكرة  ــلت وزارة امل أرس
ــه بااللتزام  ــي، تطالب ــب اإليران للجان
ــات التي بني  ــوالت واالتفاقي بالبروتوك
البلدين بشأن املياه املشتركة, واشار 
ــة من إيران  ــر ان اإلطالقات املائي الوزي
ــار إلى اتخاذ  ــرا»، فيما أش بلغت صف
ــح املياه في  ــول لتخفيف ضرر ش حل
ــاف بأن حكومة  محافظة ديالى واض
ــع الدولي  ــئ للمجتم ــا تلج بالده رمب
للضغط على إيران،ويشكك مراقبون 
ــة املركزية في بغداد  في قدرة احلكوم
ــران األخير,,  ــى التأثير في قرار طه عل
ــأن  ــات بني بغداد وطهران بش املفاوض
ــني البلدين ما زالت  األنهار احلدودية ب
غير محسومة، موضحا أن املفاوضات 
ينقصها العديد من التفاهمات بشأن 
ــزال األمور  ــية, ما ت ــب السياس اجلوان

ــكل نهائي، وحتتاج  ــر محلولة بش غي
ــية وفنية. في  ــى مفاوضات سياس إل
ــيء مهيأ، ويبقى  اجلانب الفني كل ش
احلل مرهونا باالتفاق سياسيا ملعاجلة 
ــي اخلوف  ــة , كما يأت ــاوف العراقي اخمل
ــتقيمها تركيا  ــاريع التي س من املش
ــال مجموعة  ــد اكتم ــى النهر بع عل
ــاريع، منها سد أليسو وسد  من املش
ــمال ديار بكر وسد  ــيليفان في ش س
ــد إليسو وتستخدم  اجلزرة جنوبي س
تركيا وإيران املياه ورقة ضغط وبأجندة 
ــن حقوق  ــة وبعيداً ع ــية بحت سياس
ــان في املياه، لذلك  اجليرة وحق اإلنس
ــرب املائية غير  ــذه احل ــن تداعيات ه م
املعلنة أن يواجه العراق كدولة مصب 
ة  ــتقبل املنظور مخاطر جمّ في املس
ــا وذات مدى  ــون عميقة في تأثيره تك
واسع النطاق، تأتي في مقدمتها اإلدارة 
غير الكفوءة وما يقابله من سوء إدارة 
ــف املائي، كما يرى خبراء  الدولة للمل
املائية,,  والسياسات  اإلستراتيجيات 
ــر  ويقرون بأنّ العراق هو الطرف اخلاس
ــتمر اجلفاف  في املعادلة املائية إذا اس
ألكثر من موسم، باستمرار حتكم دول 
ــم غير  ــي باملياه، والتقاس ــوار املائ اجل
ــا، مؤكداً حاجة العراق إلى  العادل له
أكثر من ٥٠ مليار متر مكعب من املياه 
ــة متطلباته املائية ,  كحد أدنى لتلبي
ولم يتم التوصل حتى اآلن مع العراق 
ــم نتائج بناء السدود  باتفاق في حس
ــراوح بني حتقيق توافق  في مجاالت تت
ــتدامة لكل من  ــة املس ــول التنمي ح

دولتي املنبع، وكونها مبررة بشكل عام 
ــية،  ــا االقتصادية والسياس بفوائده
ــاء هذه  ــراق إلنش ــة الع ــني معارض وب
ــبه الكامل  ــدود بتحكمها الش الس
ــا  وألضراره ــه،  إلي ــاه  املي ــف  بتصاري
البيئية ومخاطرها في زيادة النشاط 
ــراء  ــد خب ويؤك ــة.  باملنطق ــي  الزلزال
مختصون ,ان احلكومات املتعاقبة لم 
ــتراتيجية واضحة حلماية  ــم إس ترس
ــي، ويتهمها بأنها  األمن القومي املائ
انشغلت مبشاكل ال حصر لها سواء 
ــاكل  ــية أو مش كانت خالفات سياس
اقتصادية أو نزاعات خارجية وداخلية 
ــى غياب  ــود، مما أدى إل ــدى عق على م
السياسات الواعية وااللتزام بطريقة 
عمل منظمة في مواجهة التحديات 
ــالد اجلغرافي  ــا واقع الب التي يفرضه
ــراق وعالقاته مع دول يفتقد فيها  للع
ــؤ,, كما ان توازن القوة  لعنصر التكاف
السياسية والعسكرية مع احلكومة 
ــنت ال متيل  ــني اجلاري ــة والدولت العراقي
ــتقواء إيراني  لصالح العراق , ثمة اس
ــن. مع التحجج  عل ــي واضح ومُ – ترك
بحاجة بالدهم لهذه املياه، وكأنه هذه 
لك خاص، وتالياً  ــي مُ املياه متدفقة ه
ــرعية للعراق  ــكار لكل احلقوق الش إن
ــم  ــني العاملية لتقاس ــب القوان حس
ــذه احلقوق  ــرة للحدود, ه ــاه العاب املي
العراقية املهدورة ,التي تعلنان هدرها 
ــأن العراق لم يعد وال  ألنهما يعرفان ب
ميكن له أن يدافع عن حقوقه تلك, وما 

نيل املطالب بالتمني!.

وزير الزراعة ..الرجل املناسب يف املكان املناسب
محمد الشمري

ــر القانوني  ــر للخبي ــكر وتقدي     ش
ــه حول هذا  ــارق حرب على ما كتب ط
ــدده من  ــن بص ــذي نح ــوع  ال املوض
ــث يقول ان  ــة حي ــة القانوني الناحي
ــيدة النائبة  ــد للس ــأله التهدي مس
ــاء  القض ــاص  ــن اختص ــوع م موض
ــتوريا حيث يتطرق  وليس البرملان دس
األستاذ اخلبير طارق حرب أنها مسألة 
شخصية تعود للنائبة املوجه إليها 
التهديد وليست مسأله عامة تدخل 
ــا فعل  ــان كم ــاص البرمل ــي اختص ف
ــوم ٢٠٢١/٧/١   عندما جعل  البرملان ي
ــة البرملانية  ــن فقرات اجللس فقرة م
ــيد وزير الزراعة  ــألة تهديد الس مس
ــة دخولها  ــيدة النائبة في حال للس
ــى وزارة الزراعة مرة أخرى هل يعني  إل
ــى الثقل األكبر  ــذا أن البرملان أعط ه
لهذه املسألة التي يقول عنها اخلبير 
ــخصية  ــألة ش طارق حرب أنها مس

والقضاء يحلها ومن مقررات جلسة 
ــن البرملان  ــؤال م اخلميس وتوجيه س
ــن احلالة  ــر  الزراعة ولك ــيد وزي للس
ــيد الوزير  الصحية التي مير بها الس
ــاء الكورونا طبقا لتقرير  وإصابته بوب
ــوال نقول  ــع األح ــي وفي جمي الطب
ــيد   الس ــن  م ــل  احلاص ــد  التهدي ان 
ــيدة النائبة وهي مسألة  الوزير للس
ــخصية   من اختصاص السلطة  ش
اختصاص  ــن  م ــرج  وتخ ــة  القضائي
ــريعية نعم للسيدة  السلطة التش
ــام  ــكوى أم ــي الش ــق ف ــة احل النائب
ــق الكرادة كون قضايا  محكمة حتقي
ــذه  ــاص ه ــن اختص ــة م وزارة الزراع
ــم يخبر  ــان ل ــة وان كان البرمل احملكم
ــيدة النائبة إذ من  اإلعالم بأسم الس
ــا بعيدا عن  ــألة ودي املمكن حل املس
والقضائية  ــريعية  التش السلطتني 
وردت  ــي  الت ــل  تفاصي ــض  بع ــذه  ه
ــالة اخلبير القانوني طارق حرب  برس
ــي ومعتدل وله  وهو رجل خبير قانون

باع طويل  في مثل هذه األمور حدثت 
ــى جميع  ــد أن يرض ــو يري ــدث وه وحت
ــاء مجراه ال  ــراف وان يترك القض األط
سمح اهللا إذا وصلت للقضاء متمنني 
ــي القدير أن ال تصل إلى  من اهللا العل

ــل يخطئ  ــن يعم ــة فم ــذه املرحل ه
ــود من  ــر مقص ــأ غي ــا كان خط ولرمب
ــون ردا جارحا  ــيد  الوزير وقد يك الس
ــة قاصدة أو   ــيدة النائب ــك الس وكذل

ــتمع االثنان في  غير قاصدة   إذن يس
ــم املزارع  ــة العامة التي ته املصلح
ــي والتاجر العراقي والصناعي  العراق
ــاك كلمة   ــى نتذكر هن ــي حت العراق
املنتج الوطني هذا يعني أن موضوع 
ــتيراد هو  املنتوج الوطني وغلق االس
واالقتصاد  ــي  العراق انتعاش للفالح 
ــد أن عانى ما عانى خالل  العراقي بع
ــاهد لذلك أن  ــو  خير ش ــنني وه الس
ــذ يتلف احملصول  الفالح العراقي اخ
بيده ويحرقه ويصوره أمام املأل معلنا 
بذالك توجيه الرسالة الى الرئاسات 
ــيد وزير الزراعة  الثالث وباألخص الس
ــدم تكرار  ــث عن حلول لع الذي يبح
مثل هذه احلاالت وكلنا نعرف من هو 
ــن الزراعة  ــيد وزير الزراعة هو اب الس
ــهورة بالزراعة  هو ابن محافظة مش
ــى أن وصل وزيرا للزراعة وهو  وتدرج إل
اختصاص متكامل حتى في دراسته 
وخبرته وعطائه وابداعه لذلك ندعو 
ــا أن ال يأخذوا مبا  ــن األطراف جميع م

ــر املقصود  ــيد الوزير غي بدر من الس
ــماعة يعلقون عليها كل أخطاء  ش
ــوس الضعيفة  ــاب النف بعض أصح
ــي  والصناع ــالح  الف ــه  تواج ــي  الت
ــادي العراقي وندعو أن تكون  واالقتص
هذه أزمة عابرة وان نبحث عن مواضيع  
ــن  واملواط ــالح  والف ــة  الزراع ــد  تفي
ــوأ  ــر بأس ــذي مي ــر ال ــي الفقي العراق
اقتصاد االن لذلك علينا البحث وهذا 
ــيد وزير الزراعة  من ضمن شعار الس
ــلة الغذائية ودعم الفالح  توفير الس
واملنتوج الوطني وحتية للسيد الوزير  
وحتية للسيدة النائبة   ألنها وضعت 
ــي والفالح  ــن العراق ــألة املواط مس
ــيء والسيد وزير  العراقي فوق كل ش
ــا إلعادة  ــيكون عون ــة كان وس الزراع
ــي العراق ودعم  الزراعة كما كانت ف
ــي ألنه رجل  ــالح واملنتوج العراق الف
ــب في املكان املناسب وال نريد  مناس
ــره الفالح العراقي وفق اهللا  أن يخس

اجلميع ملا فيه اخلير للعراق.

* زمان صاحب الدراجي

اي دولة في العالم تتكون من شعب 
ــزء  ــة ج ــة ، فاحلكوم وارض وحكوم
ــادة والوطن  ــن الدولة الغراض القي م
ــو كل مواطن  ــعب ه هو االرض والش
يعيش على هذه االرض ، فال نخـلـط 
ــي  ــن .ف ــة و الـوطـ ــني الـحـكـومـ ب
ــن  ــة للوط ــم ! كاره ــة الحده مقال
ــرت  ــبب كرهها للحكومة ! نُش بس
في مواقع التواصل االجتماعي عبارة 
ــتفزازية متسلسلة  ــئلة اس عن اس
ــي كلماتها  ــانت عل ــد الوطن ش ض
ــق العراق ، وهانت عندي اجوبتها  بح
ــاؤالته  ــي على تس ــت اجابات ، فكان

ــا اجوبتي  ــلة رقميا وحتته املتسلس
عليها ،

ــة انها  ــة املقال ــي بداي ــال ف س١ : ق
(مجرد رأي )

ــي ( وانا اقول ايضاً هو  ج: وكان جواب
ــه من الدين  ــرد رد برأي لي تعلمت مج

والقومية والوطنية )
ــاء أن أدافع عن وطن ال  س٢ : من الغب

أملك فيه بيتاً.
ــن وطن  ــع ع ــار ان ال اداف ــن الع ج : م
ــوق تل  ــاً واناً ف ــن بيت ــه ع ــث في ابح
جالس ! وهذا موجود في كل شعوب 

العالم ، 
ــي  س٣ : من الغباء أن أضحي بنفس
ليعيش أطفالي من بعدي مشردين..

ــزم لتعيش انت  ــن العار ان تنه ج : م
ــة ولن حتظى  ــي ذل الهزمي ــاؤك ف وابن

بكرامة وال احترام ،
س٤ : من ألغباء أن تثكل أمي بفقدي 

وهي ال تعلم ملاذا مت ...
ج : من العار ان تساق بالقوة حلماية 
ــك ال تعرف  ــن العار ان ام ــدك ، وم بل
ملاذا مت وهي تعرف ان الوطن اعز من 

الولد ،
س٥ : من العار أن أترك زوجتي فريسة 

للكالب من بعدي ..

ــن العار ان تترك زوجتك تعيش  ج : م
حتت كنفك وال توفر لها سبل العيش 

في بلدك ورزق اهللا واسع ،
س٦ : الوطن حيث تتوفر لي مقومات 

أحلياة، ال مسببات املوت.
ــرف ان كل  ــك ال تع ــار ان ــن الع ج : م
ــودة لكن ال  ــش موج ــات العي مقوم
ــتغلها وتعمل من اجل  تعرف ان تس
ــف امتلكت  ــك ! كي ــك ووطن عائلت
ــو مكافأة ملا  ــت االن اال وه ما امتلك

قدمته ، 
س٧ : واإلنتماء للوطن  كذبة أخترعها 

الساسة لنموت من أجلهم ..
ــن ال يقتنع  ــع بالوط ــن ال يقتن ج : م
ــرة ، الساسة قيادة اذا  باالهل واالس
كانت نظيفة واال فعلينا اسقاطهم 
ــس  ــة ولي ــع السياس ــن يصن ، الوط
السياسة تصنع االوطان ، الوطن باق 

والساسة راحلون ،
س٨ : ال أؤمن باملوت من أجل الوطن.. 
ج : من ال يؤمن باملوت من اجل اسرته 

او وطنه فبماذا يؤمن ؟
ــداً ، نحن  ــر أب ــن ال يخس س٩ : الوط

اخلاسرون ..
ــر وامنا نحن  ج : فعالً الوطن ال يخس

اخلاسرون إن لم نحميه!.

ــى الوطن باحلرب  ــا يبتل س١٠ : عندم
 ، ــه  عن ــوا  ليدافع ــراء  الفق ــادون  ين
وعندما تنتهي احلرب ينادون االغنياء 

ليتقاسموا الغنائم. 
ج : في كل الشعوب وحتى في صدر 
ــادي علية  ــروب ين ــد احل ــالم عن االس
القوم للدفاع عن الوطن واالهل ، في 
ــان الغنائم توزع  ــة الفعلية ف اخلدم
ــب وكل واحد  ــب املناصب والرت حس
ــه ( هكذا هي  ــتحقاقه ومنصب واس

احلياة).
ــك أن تفهم أن في وطني  س١١ : علي
ــاص  ــال بالرص ــدور األبط ــيء ص متتل

ومتتليء بطون اخلونة باألموال ..
ــن اخلونة لنمأل  ــن ال ندافع ع ج : نح
ــاص ! نحن ندافع عن  صدورنا بالرص
ــرة ، واخلائن نحن من  وطن وأهل واس
ــحنا اجملال له ليسرقنا جللوسنا  فس

على التل ونندب حظنا العاثر ،
ــتحق املوت  ــوت من ال يس س١٢ : ومي

على يد من ال يستحق احلياة ....
املوت حق على الوسادة او في الدفاع 

بشرف عن العرض واالرض ،
س١٣ ( يقول انه منقول ) 

ــالم  االس كالم  ــيكون  س وردي   : ج 
ــئلة  ــت اس ــة واالصول.انته واحلقيق

ــة واالجوبة عليها ، وفي مقالة  املقال
اخرى جميلة جداً للكاتب البريطاني 
روبـرت فـيـسـك قال : ( أتعلمون ملاذا 
بيوت العرب في غاية النَّظافة، بينما 
ــض من ذلك  ــى النَّقي ــوارعهم عل ش
ــعرون أنَّهم  ــببُ أنَّ العرب يش .. الس
ميلكون بيوتهم ، لكنهم ال يشعرون 
ــالً  أوطانهم).فع ــون  ميلك ــم  أنَّه
ــخة وعفنة  ــوارعنا وس ــوا ش الحظ
ــعر أننا ال منلكُ أوطاننا ، هل  ألنَّنا نش
ــي اخلدمات  ــة مقصرة ف الن احلكوم
ــب معاقبتها بان نرمي النفايات  ويج
بالشوارع ونقطع االشجار والشوارع 
ونحرق االطارات ونهجم على الدوائر 
ــات ونتجاوز على شبكات  واملؤسس
ــخطنا  الكهرباء واملاء تعبيراً عن س
على احلكومة (لنزيد الغرگان غطه ) 
، إذاً ما السبب؟ هذا يرجع إلى سببني 
األوَّل أنَّنا نخلطُ بني مفهوم الوطن او 
الدولة ومفهوم احلكومة فنعتبرهما 
ــدِّ ذاتها ،  ــذه مصيبة بح ــداً ، وه واح
ــية لفترة  ــة هي إدارة سياس احلكوم
ــر الدولة او الوطن ، ال  قصيرة من عم
حكومة تبقى لألبد ! بينما الوطن هو 
التراب والتاريخ واجلغرافيا ، الذي ضمَّ 
احلضارة واآلباء واألجداد ، وهو الشجر 

الذي شرب من ماء الوطن  وهو الفكر 
ــادات والتقاليد ، لهذا  ــب والع والكت
من حقِّ كل إنسان أن يكره احلكومة 
ــن حقِّه أن يكره الوطن  ولكن ليس م
والشعب .. واملصيبة األكبر من اخللط 
ــو أن نعتقد  ــني احلكومة والوطن ه ب
ــة إذا أتلفنا  ــن احلكوم ــا ننتقم م أنَّن
الوطن وكأنَّ الوطن للحكومة وليس 
لنا.ما عالقة احلكومة بالشارع الذي 
نحن نستخدمه ومنشي فيه أنا وأنتَ 
ــي يتعلم فيها اجلميع  وباجلامعة الت
ــج فيها  ــي يتعال ــفى الت وباملستش
ن  ــك مَ ل ــت مِ ــياء ليس ــع األش اجلمي
ــتخدمها ..  ن يس لك مَ ا مِ يديرها وإمنَّ
ــة ننتقمُ من الوطن  نحن في احلقيق
ــات  احلكوم ــة  احلكوم ــن  م ــس  ولي
ــو كنَّا نحبُّ  ــب بطريقة أُخرى ل تُعاق
ــي : أنَّ  ــبب الثَّان ــالً . الس ــن فع الوط
ــة  ــة معدوم َ العامًّ ــة  ــة امللكيَّ ثقاف
ــة احلوار معدومة حتى  عندنا ، وثقاف
لنبدو أنَّنا نعاني إنفصاماً ما .. فالذي 
يحافظ على نظافة مرحاض بيته هو 
ــخ املرحاض العام  نفسه الذي يوسِّ
ــى الطاولة في  ــظ عل ــذي يحاف .. وال
ــه الذي يحفر إسمه  البيت هو نفس
على مقعد املدرسة واجلامعة .. واألبُّ 

ــه أن يحافظ على  ــد من إبن الذي يري
ــه الذي  ــي البيت هو نفس النِّظام ف
ــي الطابور بإنتظار  ــض أن يقف ف يرف
ــوِّت  ــى أن تُف ــي ال ترض دوره .. واألُمُّ الت
ــها  إبنتها محاضرة واحدة هي نفس
ــربُ من الدوام.خالصة القول  التي ته
ــت الوطن شئنا هذا  : احلكومة ليس
ــع احلكومة ال  ــاكلنا م أَم أبَينا ومش
ــعب  ــا تخريب الوطن . إنَّ الش يحلُّه
ــن وطنه ألنَّ حكومته  الذي ينتقم م
ــة أفضل  ــتحقُّ حكوم ــيئة ال يس س
ــة  ــاس بنظاف يُق ــا ال  ورُقيِّن  ، ــا  منه
ــا بنظافة احلديقة  ــة بيتنا وإمنَّ حديق
لنا  ة بعد جلوسنا فيها ..لو تأمَّ العامَّ
ــنا ،  ــا أنَّنا أعداء أنفس ــا لوجدن حالن
ــيء ألوطاننا بقدر ما  ــه ال أحد يس وأنَّ
ــن . ان التظاهرات هي حق  نفعل نح
ــة الضعيفة  ــد احلكوم ــروع ض مش
ــة احتياج  ــى تلبي ــادرة عل ــر الق وغي
ــن ! ولكن اندس فيها  الوطن واملواط
الكثيرون من اخملربني واجلهلة ومن بني 

وامام املتظاهرين.

* لواء مهندس متقاعد

ــى يحتاج إلى  ــبحانه وتعال   لم يكن اهللا س
ــال  واذا املوؤدة  ــر حني ق جواب منا نحن البش
ــان التي  ــت.  أم اخلرس ــئلت. بأي ذنب قتل س
ــفى اإلمام احلسني  قضت في حريق مستش
بالناصرية ال حتتاج هي األخرى الى جواب منا 
عن سبب مقتلها حيث تعمل ماسحة الرض 
املستشفى لكي تعيل أطفالها اخلرسان. هي 
تعرف كل األسئلة وكل األجوبة. واألهم انها 
ــن يكفنها  ــوت وكيف متوت وم تعرف متى مت

ــيء يصلح لقبر في  ــدها ش اذا بقي من جس
ــة وفردية. ماتت أم  بالد أدمنت املقابر جماعي
ــان وبقي اخلرسان ينطقون بكل لغات  اخلرس
األرض. ليس مهما كيف ماتت حرقا أم حرقة؟ 
خنقا أم اختناقا؟ لوعة أم حسرة. املوت كما 
ــبابه. ال  ــعراء واحد وان تعددت أس يقول الش
ــان. أم  ــدة على  أم اخلرس ــق هذه القاع تنطب
ــاالت. ماتت  ــوق القواعد واالحتم ــان ف اخلرس
ــي املوت. كانت  ــي احلياة ومرة ف ــني. مرة ف مرت

متوت حيث ال جتيد سوى مهمة مسح األرض 
ــادت للحياة  ــان. واليوم ع لكي يعيش اخلرس
ــل ان يحيا  ــن أج ــهيدة م ــت ش ــد أن رفع بع
اخلرسان بارثها الوحيد الذي تركته لهم وهو 
ــهيدة واكيد سعيدة الن  قرار الدولة عدها ش
اخلرسان من بعد موتها سيعيشون على راتب 
شهري ياتيهم نهاية كل شهر بالكي كارد أو 
املاستر كارد أو أي كارد. سيسمن اخلرسان الن 
ــيكون وفيرا، واملاء صاحلا للشرب.  الطعام س

ــاب االم التي  ــن غي ــاءلون ع لكنهم سيتس
ــى من صمون  ــا املليئة مبا يتبق ــت صرته كان
ــادل صورتها  ــندويج بنل تع جاف مببنى الس
ــع كل .. اه. أو ونة. غابت  ــم لهم م وهي تبتس
ــيلتها وحنانها اجلارف وصوتها  صورتها وش
ــيبقى شبحها  الذي يحمل كل اللوعات. س
ــة بابجدية  ــان ناطقا بلغ يحوم حول اخلرس
جديدة ال حروف لها قابلة للنصب أو للجر أو 
للكسر. لكنها تعادل كل االبجديات. صمت 

ــان االبدي يستحيل إلى صرخة مدوية  اخلرس
ــئلة وال جواب. اعطوني  ــد طرح كل األس تعي
ــوؤدة اعطيكم  ــرآن عن امل ــؤال الق جوابا لس

جوابا عن سؤال اخلرسان عن الشهيدة.
لك احلمد مهما استطال البالء

ومهما استبد االلم
لك احلمد أن الرزايا عطاء

وان املصيبات بعض الكرم

واذا  أم الـخــرســــــان ســـئـــلــــــت  ..  بــــأي ذنـــــب قـــتـــلــــــــــــــــــــــــــت؟

الـــــــوطـــــــــن لـيـــــــــس الـــحـــكـــــــــومــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 

حمزة مصطفى
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شارع املتنبي ..  مليارات هتدر والناس
 يف العشوائيات بال خدمات 

ــارع املتنبي وسط بغداد بوصفه  جميل جداً ان يجري اظهار ش
ــة والثقافية حيث يؤمه  ــه ومدلوالته التاريخي ــارعاً له رمزيت ش
املئات بل اآلالف يومياً وخصوصاً أيام اجلمعة والعطل الرسمية 
وجميل جداً ان يخضع للصيانة واضافة ملسات معمارية عليه 
ــري حمالت  ــول العارفون ان جت ــل كما يق ــو غير جمي ــن ماه لك
ــابق وعمل  ــارات الدنانير تتضمن قلع التبليط الس ــة مبلي صيان
ــواء عن طريق حجر املقرنص أو غيره .. فيا أمانة  تبليط جديد س
بغداد مطلوب توجيه جهودكم نحو خدمة املناطق العشوائية 

وغيرها من املناطق السكنية فهي أولى وأهم .

أمام انظار وكيل وزارة الداخلية لشؤون الرشطة 
والفريق عبد اخلالق الشمري واللواء حسن فليح

ــعدون) من اهالي السماوة في رسالته التي بعثها  يقول الشيخ (جاسم س
ــرطة  ــؤون الش ــة اجلديدة أنه يروم املثول امام وكيل وزارة الداخلية لش للبين
ــمري / مدير مكتب  ــق عبد اخلالق الش ــاد الدليمي وكذلك الفري ــق عم الفري
ــيد الوزير احملترم واللواء حسن فليح / مدير عام شؤون الداخلية واألمن  الس
ــاء بهم كل على انفراد  ــه على رقم هاتفه (٠٧٨٢٦٦٤٥٧٤٦) للق أو االتصال ب

لطرح امور عامة وخاصة.

رش البلية ما يضحك .. وزارة الثقافة متنع دخول الصحف 
الورقية .. !!

ــالة مؤملة وصادمة  ــة اجلديدة) رس ــت ( البين تلق
ــاب املكتبات  ــن اصح ــدد م ــا لنا ع ــاً بعثه حق
ــة  الثقاف وزارة  ــى  مبن ــن  م ــة  القريب ــة  األهلي
ــارع حيفا وسط بغداد  والسياحة واآلثار في ش
ــوا بقرار غريب عجيب  يقولون فيها أنهم فوجئ
صادر من وزير الثقافة يوصي بايقاف توزيع كافة 
ــة ومنها جريدة البينة  الصحف الورقية اليومي
ــام وشعب ديوان  اجلديدة املوقرة في اروقة واقس
ــقوط  الوزارة علماً ان هذه الصحف توزع منذ س
ــباط ٢٠٢١ فما حدا  النظام البائد ولغاية ١٨ ش
ــتغرابها  مما بدا ؟!. « البينة اجلديدة» التي اثار اس

ــيد وزير الثقافة بودها  هذا التوجيه من لدن الس
ــي من ترعى  ــة ه ــس وزارة الثقاف ــأل : الي ان تس
ــون واآلداب ؟!. وأليس الثقافة هي  الثقافة والفن
ــيط الصحافة  ــى تنش ــون احلريصة عل ــن تك م
الورقية ؟!. ونقول ان السيد وزير الثقافة مطالب 
ــدول عن قراره ألن ذلك أمر معيب حقاً ومثار  بالع
لالنتقاد من كل األوساط وأملنا أال يكون السيد 
ــا ايضاً ان  ــا حصل وأملن ــو من يعلم مب ــر ه الوزي
ــمع رداً صريحاً من الوزارة يوضح هذا اللبس  نس
ري  ــنواصل البحث والتحّ باسرع وقت ممكن وس

عن األسباب واملسببات.

ما هكذا تورد األبل يا دائرة تعويضات حمافظة بغداد
يقول الشاعر العراقي املعروف كرمي راضي 
ــدة تلقتها  ــالة مناش ــي رس ــاري ف العم
ــات  تعويض ــرة  دائ ان  ــدة)  اجلدي ــة  البين  )
ــل املتضررين  ــة بغداد دمرت عوائ محافظ
بسبب االرهاب فهي في كل يوم في مكان 
ــوا للناس اذهبوا الى االنترنيت  وآخرها قال
ومنذ شهرين ال يوجد أي خبر ولم تنجز أي 
ــد العماري ان ولده مفقود  معاملة .. ويؤك
ــتطع اجناز  منذ (١٤) عاماً وحلد اآلن لم يس
ــف اكثر من  ــن تكلي ــم م ــه بالرغ معاملت
محام لهذا الغرض فما هكذا تورد األبل يا 

دائرة تعويضات محافظة بغداد؟!.

امام انظار السيد وزير الداخلية
ــيد وزير  ــون الرجاء من الس ــماوة يلتمس   لفيف من اهالي الس
ــماوة الجل توجيه  ــرم بااليعاز الى مدير مرور الس الداخلية احملت
ــواق سيارات األجرة  ــماوة حملاسبة احد س كافة مفارز مرور الس
ــرور واخذ تعهد خطي منه  ــماوة ـ رميثة) امام مدير امل ( خط س
ــلة من  ــن من الفقراء من قبل ش ــدم االعتداء على كبار الس بع
ــات االتصال بهاتف  ــل ملزيد من املعلوم ــباب املراهقني ويأم الش

(٠٧٨٢٦٦٤٥٧٤٦) الشيخ حاجم احلجامي.

ــن اهالي  ــوس الظاملي ) م ــم حي ــجاد رحي ــي املوظف ( س ان
السماوة ـ الوركاء ـ الظوالم أعمل في مستوصف السميح 
ــوزارة الصحة    ــل الفني ل ــيد الوكي ــع الى موافقة الس اتطل
ــرح مظلمة خاصة أو االتصال الهاتفي به  للمثول امامه لط

(٠٧٨٢٨٧٠٤٩٩٣) واهللا ال يضيع أجر احملسنني.

امام انظار الوكيل الفني 
لوزارة الصحة

ــات الهاتفية من  ــن املكامل ــيالً م ــدة» س ــة اجلدي ــت «البين   تلق
مواطنني من مناطق مختلفة في بغداد واحملافظات اكدوا خاللها 
ــود ازدحامات في عدد من املراكز اخملصصة لتلقيح املواطنني  وج
ــود املالكات  ــم أو عدم وج ــاب التنظي ــروس كورونا وغي ــد فاي ض
ــب مع  ــة في هذه املراكز والتي يجب ان تتناس ــرية الكافي البش
حجم االقبال على تلقي العالج .. دعوة مخلصة لوزارة الصحة 
ــير  ــددة لضمان س ــرك الفوري لفرض رقابة مش ــة بالتح والبيئ
ــال اللقاح لكافة  ــل ضمان ايص ــذه املراكز من اج ــل في ه العم

املواطنني حفاظاً على صحتهم.

اىل / وزارة الصحة والبيئة .. مالحظات 
يف مراكز التلقيح ضد فايروس كورونا

تداركوا السلبيات قبل فوات األوان
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ــة  جلس ــوزراء،  ال ــس  مجل ــد  عق
ــس الوزراء  ــة رئي ــة له برئاس اعتيادي
ــي، اتخذ خاللها  مصطفى الكاظم
الكاظمي  ــال مكتب  قرارات عدة.وق
ــة  ــان، إنه «جرى خالل اجللس ــي بي ف
بحث مستجدات األوضاع في البالد، 
ــة على  ــات املدرج ــدارس املوضوع وت
جدول األعمال».وأضاف أن الكاظمي 
ــتهل اجللسة عمل  «ناقش في مس
الوزارية املشكلة للتحقيق  اللجنة 
في حادث مستشفى اإلمام احلسني 
ــار،  ــة ذي ق ــي محافظ ــي ف التعليم
ــن قبل  ــب املقدم م ــوء الطل ــي ض ف
ــبب  ــد عملها بس ــا بتمدي أعضائه
ــثّ اللجنة على  ــد، وح ــة العي عطل
ــق والتعمق به  ــرعة إجناز التحقي س
ــفافية من أجل إحقاق احلق  بكل ش

وحتديد املقصرين باحلادث».
ــت خالل  ــى أنه «مت ــان ال ــت البي ولف
ــع  الواق ــة  مناقش ــا  أيض ــة  اجللس
ــداد، وضرورة  ــة بغ ــي للعاصم اخلدم
ــل اجلهات  ــن قب ــود م ــذل كل اجله ب
املعنية في االرتقاء مبستوى اخلدمات 
ــس  ــى أن «رئي ــيراً ال ــة»، مش املقدم
مجلس الوزراء، أمهل أمني بغداد ١٤ 
ــكلة  يوماً للقيام مبعاجلة فورية ملش
ــاء العاصمة واال  ــي أحي ــات ف النفاي

تعرض للمساءلة».
ــتضاف مجلس الوزراء بحسب  واس
البيان «وكيل وزارة الكهرباء، لبحث 
الواقع احلالي للكهرباء، وجهود وزارة 
ــاج الطاقة  ــادة إنت ــاء في زي الكهرب
ــي  تالف ــاوالت  ومح ــة،  الكهربائي
ــات التي تواجه  ــكالت والتحدي املش

عمل الوزارة».
ــوزراء «وزارة الكهرباء  ووجه رئيس ال
ــبيل توفير  ملضاعفة جهودها في س
الكهرباء للمواطنني والتخفيف من 

معاناتهم».
ــتضاف اجمللس أيضاً «رئيس  كما اس
ديوان الرقابة املالية االحتادي، ورئيس 
هيئة النزاهة، حيث جرى بحث عدد 
من القضايا التي تتعلق بعمل هذين 
ــن يؤديان  ــني، اللذي ــن الرقابي اجلهازي

مهمات وواجبات رقابية مهمة».
ــة  «أهمي ــى  عل ــي  الكاظم ــد  وأك
ــل احلكومي  ــدور الرقابي في العم ال
ــكل عام، وضرورة  ــاتي بش واملؤسس

ــات العمل، بحيث ال تعيق  تطوير آلي
عمل مؤسسات الدولة».

املدرجة  وبعد مناقشته املوضوعات 
ــال، أصدر مجلس  ــى جدول األعم عل

الوزراء القرارات اآلتية:
ــاهمة  مس ــى  عل ــة  املوافق أوالً/ 
ــي  ــحب الثان ــي الس ــة ف وزارة املالي
للتجديد الرابع ملوارد صندوق األوبك 
ــوام (٢٠٢١- ــة لألع ــة الدولي للتنمي

ــراق فيه  ــة حصة الع ٢٠٢٤)، البالغ
(١٧٨٨٠٠٠٠) دوالر، بواقع ( ٤٤٧٠٠٠٠) 

دوالرسنوياً.
ــرار مجلس  ــد العمل بق ــاً/ حتدي ثاني
ــدة  مل ــنة٢٠٢١  لس  (١٩٠) ــوزراء  ال

ــهرين بدءاً من ٩ متوز ٢٠٢١، بشأن  ش
جتهيز وزارة النفط، وزارة املوارد املائية 
ــون باآلجل،  ــوت والده ــود والزي بالوق
ــر املدرجة في  ــع ( ١٠٠٪) للدوائ وبواق

أدناه:
١. الهيئة العامة لتشغيل مشاريع 

الري والبزل.
ــري  ــة ال ــة لصيان ــة العام ٢. الهيئ

والبزل.
٣. دائرة أعمال كري األنهر.

ــروع قانون  ــاً/ املوافقة على مش ثالث
ــة ذوي  ــون رعاي ــل األول لقان التعدي
 ٣٨) ــات اخلاصة  ــة واالحتياج اإلعاق
ــه مجلس  ــنة ٢٠١٣)، الذي دقق لس

الدولة، وإحالته إلى مجلس النواب، 
استناداً إلى أحكام املادتني (٦١/ البند 
ــتور،  ــد ثانياً) من الدس أوالً، و٨٠/ البن
ــذ بعني االهتمام ملحوظات  مع األخ
ــرة القانونية في األمانة العامة  الدائ
ــورة مبوجب  ــوزراء املذك ــس ال ل مجل
ق/٢/٢/  د/  م.  ــدد  الع ذات  ــا  مذكرته

٦٠/٣٥ ل.ق، املؤرخة في ٢٠٢١/١/٢٧.
ــام وزارة املالية بتخصيص  رابعاً/ قي
ــداره ( ٢١١٧٠٠٠٠٠٠) دينار،  مبلغ مق
ــنة  للس ــوارئ  الط ــي  احتياط ــن  م
ــة/ الزراع وزارة  ــى  إل ــة/٢٠٢١،  املالي

ــرة وبصورة طارئة لتوفير  دائرة البيط
االحتياجات واملستلزمات واللقاحات 

ــور  الطي ــزا  إنفلون ــرض  مب ــة  اخلاص
(H٥N٨)؛ وذلك الحتواء املرض وحماية 
مشاريع الدواجن في العراق، استناداً 
إلى أحكام املادة (٥) من قانون املوازنة 
ــة ل جمهورية العراق  االحتادية العام

للسنة املالية/ ٢٠٢١.
ــة مبناقلة  ــاُ/ قيام وزارة املالي خامس
ــداره (٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠) دینار،  مبلغ مق
ــتالم محصول  ــن تخصيصات اس م
ــاب وزارة التجارة  ــن حس ــة م احلنط
ــة، لغرض  ــاب وزارة الزراع ــى حس إل
ــد النقص املالي في استالم بذور  س
محصول احلنطة، وتوفير البذور ذات 

الرتب العليا للموسم املقبل.

ــادة رؤوس  ــاً/ املوافقة على زي سادس
ــركات العامة املثبتة في  أموال الش
أدناه املصادق عليها من ديوان الرقابة 
ــة حتديد رؤوس  ــة االحتادي، وجلن املالي
ــتناداً  ــي وزارة املالية، اس ــوال ف األم
ــن قانون  ــادة (١٠) م ــكام امل ــى أح إل
(٢٢ لسنة١٩٩٧)  العامة  ــركات  الش

املعدل، بحسب اآلتي:
ــط العراقية  ــركة ناقالت النف ١. ش
ــکیالت وزارة النفط مببلغ  إحدى تش

مقداره (١٣١٠٨٢٩١٧٥٠٣) دنانير.
ــدى  إح ــة  العام ــى  ديال ــركة  ش  .٢
ــة واملعادن  ــکیالت وزارة الصناع تش
مببلغ مقداره (٤١٣٧٥٨٠٩٥٦١) ديناراً.

٣.شركة أور العامة إحدى تشكيالت 
وزارة الصناعة واملعادن مببلغ مقداره 

(٤٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠) دینار.
ــط، والصناعة  ــي (النف ــذ وزارت ٤. أخ
ــراءات الالزمة لتنفيذ  ــادن) اإلج واملع

ما جاء آنفاً.
ــابعاً/ املوافقة على إجراءات وزارة  س
النفط في استكمال أسس التفاوض 
مع حتقيق معايير عادلة ملؤشر األداء 
ــن  ــكلٍ يضمن أحس ــي، وبش الفعل
املمارسات العاملية، وتقييم املعايير 
ــن معدالت  ــبها م ــا يناس ــة مب املالي
ــي  ــا، واملض ــول به ــم املعم التضخ
بالتوقيع مع شركة توتال الفرنسية 
واإلسراع بتشكيل الكيانات اإلدارية 
ــروع وإدارته في  والفنية لتنفيذ املش
ــا  ــدمي تقريره ــذ، وتق ــة التنفي مرحل
ــي (بعد التوقيع) أمام مجلس  النهائ

الوزراء في أقرب وقت ممكن.
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جلنة إعامر املوصل تكشف عن مرشوع كبري سيخفف من أزمة السكن
نينوى / البينة اجلديدة

ــار مدينة  ــفت اللجنة العليا إلعم كش
املوصل، عن مشروع كبير سيخفف من 
ــارت  ــكن في املدينة، فيما أش أزمة الس
إلى قرب إجناز بناء ٢٩٧ مدرسة و١١ مركزاً 
صحيا.وقال املدير التنفيذي للجنة عبد 
القادر الدخيل في حديث  ، إن «محافظة 
نينوى أصابها دمار كبير نتيجة عصابات 
ــة  ــات احلربي ــة والعملي ــش اإلرهابي داع
ــل»، مبينا أن «القوات  وحتديدا في املوص
األمنية أجنزت ما عليها والعبء االن على 
القواطع اخلدمية من اجل اكمال النصر 
ــوات األمنية».وأضاف  ــه الق الذي حققت
الدخيل، أن «احملافظة كانت تضم ٤ آالف 
سرير واالن ال يتعدى املوجود ١٦٠٠ سرير، 

ــي  ــفيات الت ــم املستش ــث إن معظ حي
ــي كرفانية»،  ــرة ه حتتوي على هذه األس
ــيرا الى «ضرورة تفعيل دور الصحة  مش
ــكل كبير».وتابع أن «احملافظة تسير  بش
ــاك  ــح، وهن ــق الصحي ــى الطري االن عل
حتركات واجراءات إلعادة االعمار في نينوى 
ــاريع»،  ــل القدمية ضمن عدة مش واملوص
ــيتم حتويل معسكر  مشيرا الى أنه «س
ــكني كبير في  ــى مجمع س الغزالني إل
ــوزراء مصطفى  ــة رئيس ال حالة موافق
ــي مع بناء مرافق جتارية وحيوية  الكاظم
مبساحة ٦ آالف دومن فيه والذي سيخفف 
كثيرا من ازمة السكن».وأكد الدخيل أن 
ــاريع قيد اإلحالة وتوقيع  «معظم املش
ــتكون هناك مشاريع كبيرة  العقد، وس

ــك  ــل»، الفتا الى «أننا على وش للموص
اجناز بناء ٢٩٧ مدرسة في نينوى إضافة 
ــر أنه «متت  ــزا صحيا».وذك ــى ١١ مرك إل
ــفيات للخدمة  ــض املستش ــادة بع إع
ــفى  ــفى ربيعة ومستش ــل مستش مث
ــار ٧٦٪ لكن  ــبة الدم تلعفر رغم ان نس
ــه إضافة إلى  ــق على ادراج ــظ واف احملاف
ــي املوصل  ــوالدة ف ــفى لل ادراج مستش
ــه»، موضحا  ــوال ل ــص االم مع تخصي
ــر الرابع  ــرة باجلس أنه «متت اعادة املباش
ــس على ضفتي نهر دجلة، حيث  واخلام
ــر الرابع، اما اجلسر  متت املباشرة باجلس
ــا في طور  ــق بغداد فهم ــس وطري اخلام

التدقيق وتوقيع العقد».

الكشف عن (٤)مشاريع كربى سيتم تنفيذها 
ضمن االتفاقية العراقية الصينية

بغداد / البينة اجلديدة
ــف مستشار رئيس الوزراء لشؤون  كش
اإلعمار صباح عبد  اللطيف، عن وجود 
مشاريع كبرى ستنفذ ضمن االتفاقية 
الصينية.وقال عبد اللطيف، إن «جميع 
ــاكل القانونية قد حلت وأن ايداع  املش
ــراق، التي هي مبالغ ١٠٠ ألف  أموال الع
برميل يوميا، بدأ في الصندوق السيادي 

ــاً أن  ــني»، مبين ــني املاضي ــالل اليوم خ
ــتودع  ــة ١٠٠ ألف برميل نفط، س «قيم
ــذه املبالغ  ــف ه ــدوق، وتوظ ــي الصن ف
ــاً لـ»واع».وأضاف،  ــران»، وفق ــي العم ف
ــيتم  ــرى س ــاريع كب ــك ٤ مش أن «هنال
ــي بناء ٩١  ــي االعمار، وه ــخيرها ف تس
ــي مدينة الصدر  ــكنية ف ألف وحدة س
ــة ما يقارب ٨ مليارات دوالر، فضال  بقيم

عن اعمار مطار الناصرية الذي بدأ وضع 
ــى بناء  ــه، إضافة إل ــاس في حجر االس
ــراق، وكذلك  ــة في كل الع ١٠٠٠ مدرس
ــاريع اجملاري في أربع مناطق  تنفيذ مش
ــذه االتفاقية». ــداد من خالل ه في   بغ

وأكد أن «االتفاقية مفتوحة حلني طلب 
أي طرف من االطراف توقفها».

متابعة / البينة اجلديدة
ــطنبول، أن  ــورق في إس ــات األثاث وال ــاد مصدري منتج ــن احت اعل
ــهر  ــتيرادا لالثاث التركي خالل األش العراق يتصدر أكثر الدول اس
ـــ٦ األولى من العام احلالي.وقال رئيس االحتاد أحمد غوالتش، في  ال
ــبة ٣٥ باملئة  تصريحات «حققت صادرات األثاث التركية منوا بنس
ــها  ــي، مقارنة بالفترة نفس ــف األول من العام احلال ــالل النص خ
ــتيرادا  ــن ٢٠٢٠».واضاف أن «العراق في قائمة البلدان األكثر اس م
ــار الى أن  ــا، ثم الواليات املتحدة».واش ــاث التركي، تلته أملاني لألث
ــاري دوالر وفي حزيران املاضي وحده  ــادرات القطاع جتاوزت ملي «ص
ــون دوالر».وأكد «على زيادة  ــت عائدات صادرات األثاث ٣٨٧ ملي بلغ
ــتوى جودتها  ــى منتجات األثاث التركية، الرتفاع مس اإلقبال عل

ومتيز تصاميمها وأسعارها التنافسية».

العراق يتصدر قائمة الدول االكثر استريادا 
لألثاث الرتكي

االسكان تكشف عن مواقع 
قطع االرايض التي ستوزع عىل 

املواطنني يف بغداد

مركز إنعاش أهوار البرصة يعلن 
املبارشة بخطة ملواجهة اجلفاف

بغداد / البينة اجلديدة
ــول على قطع  ــروط احلص ــكان، ش ــار واإلس ــددت وزارة اإلعم ح
ــى مواقع تلك  ــارت إل ــكن، فيما أش ــي ضمن مبادرة الس األراض
ــكان  ــة بغداد.وقال مدير عام االس ــي العاصم ــع حتديدا ف القط
ــكان  ــدر امليالي، إن «وزارة االس ــكان حي ــي وزارة االعمار واالس ف
ــية للمرحلة  ــي والتصاميم االساس ــتحضرت كافة االراض اس
ــكن»، .وأوضح أن «الوزارة أكملت جتهيز  االولى ضمن مبادرة الس
ــاك بعض  ــب احملافظات وهن ــي اغل ــع بالكامل ف ــعة مواق تس
ــيرا إلى  ــتكمالها لضمها ضمن املبادرة، مش االراضي بصدد اس
ــكنية مت عزلها ومن املؤمل أن تغطي  «جتهيز ٥٥٠ الف قطعة س
ــون مواطن  ــني ونصف ملي ــدود ثالثة مالي ــكانية بح ــة س كثاف
ــوزراء أن يتم  ــاف، أن «خطة رئيس ال ــة اولى».وأض ــذه كمرحل وه
ــل اخرى»، موضحا أن  ــكنية وهناك مراح توزع مليون قطعة س
ــكنية منها ٣٥٠ الف  ــكان جهزت ٥٥٠ الف وحدة س «وزارة االس
ــا تبقى منها مبرحلة  ــية وم قطعة اكتملت التصاميم االساس
ــاك مدة ٦٠ يوما العداد التصاميم وننتظر  اعداد التصاميم وهن

االعتراضات وبعدها تكون جاهزة للتوزيع».

البصرة / البينة اجلديدة
أعلن مركز إنعاش األهوار واألراضي الرطبة في محافظة البصرة، 
ــوار، مبينا  ــاف وإنعاش األه ــة ملواجهة اجلف ــرة بخط عن املباش
ــر املركز جميل  ــراءات مهمة.وقال مدي ــة تضمنت ٥ إج أن اخلط
ــد خطة إلنعاش  ــث صحفي إن «املركز أع ــلطان بدر في حدي س
ــني  ــوار ومعاجلة اجلفاف حيث تركز على تطهير وحتس واقع األه
املياه ليس بصورة عامة وإمنا ببعض األماكن في أهوار احملافظة»، 
ــدر، أن «خطتنا  ــرة فيها».وأضاف ب ــا أن «اخلطة متت املباش مبين
ــة النواظم،  ــوار بصورة كبيرة وصيان ــن تطهير مياه األه تتضم
ونصب مضخات عائمة على املصب العام لسحب املياه املاحلة 
ــافي»، مشيرا الى أنه «في الوقت ذاته قمنا بقطع املياه  في الش
ــافي لتحسني املياه».وأكد «استمرار  املاحلة التي تصل إلى الش
ــا الى أن  ــع»، الفت ــاحات أوس ــمل مس ــز بهذه اخلطة لتش املرك
ــوار باحملافظة ومعاجلة  ــاش واقع األه ــدف من ذلك هو إلنع «اله
ــاه والزراعة  ر متخصصون في املي ــذَّ ــر فيها».وح اجلفاف املنتش
ــي، مبحافظة  ــهر حزيران املاض ــي ١٣ من ش ــالل مؤمتر عقد ف خ
ــن الريف الى املدينة  ــان، من خطر تزايد هجرة الفالحني م ميس

نتيجة شحّ املياه في قرى احملافظة.

الفلوجة / البينة اجلديدة
ــد للطاقة الكهربائية  ــة، قرب تنفيذ محطة تولي ــت دائرة كهرباء الفلوج أعلن
ــتصل قريباً لدعم املنظومة  ــارت إلى وجود ٢٧ محولة س في احلبانية، فيما أش
ــاء  ــروع إنش ــير قدوري، إن «مش ــة وقال مدير دائرة كهرباء الفلوجة بش الوطني
ــالل األيام املقبلة»،  ــينفذ خ ــة توليد للطاقة الكهربائية في احلبانية س محط
ــهم بشكل  ــتغذي جميع مدن االنبار، مما سيس ــيرا الى أن «هذه احملطة س مش
ــمالية  ــاف، أن «املناطق الش ــع املبرمج».وأض ــاعات القط ــل س ــر في تقلي كبي
ــالك كهربائية  ــاج الى محوالت واعمدة واس ــن قضاء الفلوجة حتت ــة م واجلنوبي
ــد النقص احلاصل في الشبكات الكهربائية»، مؤكداً أن «هنالك ٢٧ محولة  لس
ــار إلى أن «انقطاع الكهرباء خالل الفترة  ستصل قريبا من منظمة دولية».وأش
ــغيل من محطات بغداد وليس  ــبب انقطاعها من مصادر التش احلالية، هو بس
ــوزارة بضرورة معاجلة  ــة»، مبيناً أن «الدائرة خاطبت ال ــن دائرة كهرباء الفلوج م

مشكلة القطع في الكهرباء».

كهرباء الفلوجة..   تنفيذ حمطة توليد 
للطاقة الكهربائية يف احلبانية

وزارة النفط
شركة غاز الجنوب

شركة عامة
القسم القانوني

م/ اعالن اِّـناقصتني اِّـحليتني رقم (٢٠٢١/٢) و (٢٠٢١/٣)
(التمويل /اِّـوازنة التشغيلية)

يسر شركة غاز الجنوب (شركة عامة) اعالن اِّـناقصتني اِّـحليتني اِّـدرجتني ادناه فعلى الراغبني باالشرتاك من الشركات  اِّـتخصصة من تنطبق 
ــرتاك  الحضور اُّـ مقر الشركة – القسم القانوني – بصرة /خور الزبري – للحصول على الشروط واِّـواصفات . وإن اخر موعد  ــروط االش عليهم ش
ــمية فاليوم الذي يليه) ويتحمل من  ــرة من يوم الغلق اِّـذكور ادناه (واذا صادف يوم الغلق عطلة رس ــاعة  الثانية عش لقبول العطاءات هو الس

ترسو عليه  اِّـناقصة اجور نشر االعالن .وان الدائرة غري ملزمة بقبول اوطأ العطاءات.

ويكون التقديم على اِّـناقصة وفق الشروط التالية :
١-شراء الوثيقة  القياسية  بكافة اقسامها (النسخة الورقية والنسخة االلكرتونية بصيغة PDF) من القسم القانوني باالضافة اُّـ تسليم  نسخة 

.WORD من الجزء الرابع والخاص باستمارات العطاء بصيغة
ــركة اِّـقدمة للعطاء  ــد ختمها بالختم الحي الخاص بالش ــل مقدم العطاء ثم تقدم ورقيا بع ــار اليه اعاله من قب ــلء الجزء الرابع اِّـش ــم م ٢-يت
ــالة العطاء وملحق العطاء .الجداول الكاملة اِّـطلوبة والنماذج اِّـطلوبة وفق الجزء الرابع من الوثيقة  ــمل (رس مع الوثائق اِّـكونة للعطاء وتش

وجداول الكميات اِّـسعرة بموجب تعليمات مقدمي العطاءات . ضمان العطاء)
ــم مقدم العطاء وترفق مع العطاء  ــهر وباس ــفتجة ال تقل نفاذيته عن ثالثة اش ٣-تقديم التأمينات االولية بصك مصدق او خطاب ضمان او س

التجاري على ان يكون (الصك اِّـصدق او خطاب الضمان او السفتجة) صادرة من مصرف عراقي معتمد .
٤-تثبيت اسعار الفقرات رقما وكتابة مع التوقيع على كل صفحة من صفحات العطاء.

٥-ال تقبل اي تغيريات او تحفظات  او اشرتاطات من اِّـقاول تتعارض مع اِّـواصفات اِّـطلوبة .
ــركة . براءة ذمة من الهيئة العامة  ــابات الختامية  للش ــركة مصادق عليها من وزارة التجارة .. وتقديم الحس ــيس الش ــهادة تأس ٦-تقديم (ش
للضرائب . اجازة ممارسة االعمال . االعمال اِّـماثلة  اِّـؤيدة من جهات التعاقد) واي وثائق اخرى تم النص عليها َّـ ورقة بيانات العطاء التي 
ــتمارات اِّـدرجة َّـ الجزء الرابع للتحقق  تؤكد اهلية مقدم العطاء بموجب تعليمات  مقدمي العطاءات او  وثائق التأهيل الالحق بموجب االس

من اهلية مقدمي العطاء.
ــية  (الشروط  ــب غرامة تأخريية عن كل يوم تأخري وفقا للمعادلة اِّـذكورة بالوثيقة القياس ــه تحس ٧- على اِّـقاول التقيد بمدة االنجاز وبعكس

الخاصة للعقد) .
ــطب والتصحيح والتعديل حتى وان كان اِّـتقدم اوطأ  ــعار والحك والش ــركة الحق َّـ اهمال اي عطاء َّـ حالة وجود االخطاء َّـ االس ٨-للش

االسعار َّـ اِّـنافسة .
٩-للشركة الحق بالغاء اِّـناقصة ويعاد ثمن شراء العطاء فقط اُّـ مقدم العطاء وال يحق اِّـطالبة بأي تعويضات اخرى .

ــر عليه رقم واسم اِّـناقصة  مع ثبيت العنوان وتسلم العطاءات اُّـ سكرتري  ــركة ويؤش ١٠-توضع العطاءات َّـ ظرف مغلق ومختوم بختم الش
لجنة فتح العطاءات َّـ قسم العالقات واالعالم ويكون موعد تسليم  العطاءات خالل فرتة االعالن ولغاية  يوم الغلق.

WWW.SGC.OIL.GOV.IQ / موقع الشركة االلكرتونية
اِّـدير العام 
حمزة عبد الباقي ناصر

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعلى

رئاسة  محكمة استئناف بغداد /الكرخ االتحادية
محكمة بداءة الكاظمية

العدد : ١٢٣٧/ب/٢٠٢١
التاريخ :٢٠٢١/٧/١١

اعـــــالن
اُّـ/ أمانة بغداد – الدائرة القانونية
اُّـ/ اِّـدعى عليه / لؤي علي احمد 

وحسام الدين جمعة سعد 
اقام اِّـدعي (امني بغداد – اضافة لوظيفته) الدعوى البدائية 
اِّـرقمة اعاله يطلب فيها (بإلزام اِّـدعى عليه اضافة لوظيفته 
ــم ١٠٦/١٦٨ عوينات)  ــار اِّـرق ــجل العق ــد تس ــال قي بإبط
ــرح اِّـبلغ  القائم بالتبليغ  ــب ش وِّـجهولية  محل اقامتك حس
ــك اعالنا بصحيفتني  ــد اِّـجلس البلدي عليه تقرر تبليغ وتأيي
ــد اِّـرافعة  ــة َّـ موع ــذه اِّـحكم ــام ه ــور ام ــني للحض محليت
ــعة صباحا وعند  ــاعة التاس ــادف يوم ٢٠٢١/٨/٢ الس اِّـص
ــوف تجري اِّـرافعة  ــن ينوب عنك قانونا س ــدم حضورك او م ع

بحقك  غيابيا وعلنا وفق القانون.مع التقدير.

إعــــــــالن 
نادي الشعلة الرياضي

ــعلة الرياضي عن  ــن نادي الش يعل
ــة على ملعب  ــراء مزايدة علني اج
كرة القدم الخماسي  يوم االربعاء 
اِّـصادف ٢٨/٧ الساعة السادسة 

عصرا َّـ مقر النادي.

إعــــــــــــــالن
بناء على الدعوى اِّـقامة من قبل اِّـدعي  (حسن حسني علي) الذي يطلب تبديل 
ــرتاض مراجعة هذه اِّـديرية  ــي) فمن لديه اع ــه من(الهويملي) اُّـ (القريش لقب
ــذه اِّـديرية َّـ الدعوى  ــوف تنظر ه ــه س خالل مدة اقصاها (١٥) يوما وبعكس

وفق احكام اِّـادة (٢٢) من قانون البطاقة الوطنية رقم (٣) لسنة ٢٠١٦.
اللواء 

رياض جندي الكعبي
مدير االحوال اِّـدنية والجوازات واالقامة العامة / وكالة

فقدان هوية
ــة  هوي ــدت  فق
ــة  اِّـرقم ــة  التقاعدي
 (٧ ٢ ٠ ٢ ٩ ٤ ٩ ٠ ٠ )
ــني  ــول حس ــم (رس باس
عبود) الصادرة من دائرة 
تقاعد بابل الرجاء ممن 
ــليمها  تس عليها  ــر  يعث

اُّـ جهة االصدار.
مع التقدير

 
 الكلفة رقم واسم المناقصة

 مبلغ التأمينات االولية تاريخ الغلق من شراء الوثيقةث التخمينية

جهازفحص  (شراء ٢٠٢١/ ٢
 الصمامات وصمامات االمان)

ثالثمائة  ٣٦٢,٥٠٠.٠٠٠
ثنان وستون مليون او

 وخمسمائة الف دينار ال غير

٢٥٠,٠٠٠ 
 دينار عراقي

حد يوم األ
المصادف 

١٥/٨/٢٠٢١ 

١٠.٨٧٥.٠٠٠ 
عشرة مليون وثمانمئة 
وخمسة وسبعون الف 

 دينار

(شراء اجهزة الثقب ٣/٢٠٢١
 الحار)

٦٢٣,٥٠٠.٠٠٠ 
وعشرون مليون  ةستمائة وثالث

 وخمسمائة الف دينار ال غير

٢٥٠,٠٠٠ 
 دينار عراقي

يوم االربعاء 
 المصادف

١٨/٨/٢٠٢١ 

ثمانية    ١٨,٧٠٥,٠٠٠
عشر مليون وسبعمائة 

 وخمسة الف دينار
 

 
 



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

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

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

جريدة 
يومية 
سياسية 
عامة
مستقلة

أو  يصوِّب  أن  يريد  من  لكل  مكفول  الرَّد  حق  إن    

ح معلومة وردت في خبر أو مقال ويعتقد أن  يصحِّ

فيها جتنيا او مغالطة إذا رغب في ذلك، وإن ديدننا 

هو احترام الرأي والرأي اآلخر.

„zzzzzÁÊfih

(السنة السادسة عشرة) العدد (٣٦٨٦) - اإلثنني - ٢٦ - تموز - ٢٠٢١

حداد عىل ارواح شهداء الوطن 
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بغداد / البينة اجلديدة
اجلوية،  األنواء  أعلنت هيأة 
امس األحد، عن تسجيل ٨ 
محافظات درجة حرارة ٥٠ 
مئوية، فيما أشارت الى أن 
ــهد انحفاضا  البالد ستش
احلرارة  ــات  بدرج ــاً  تدريجي
بدءاً من األربعاء املقبل.وقال 
ــواء اجلوية  ــر إعالم األن مدي
عامر اجلابري في تصريحات 
ــاع  «االرتف إن   ، ــة  صحفي
ــي لدرجات احلرارة  التدريج
ــس االول األحد  ــن ام بدأ م
ــاء  ــة األربع ــتمر لغاي ويس
ــل»، متوقعا أن «تصل  املقب
ــى الـ٥٠  ــرارة إل ــات احل درج
درجة مئوية، وخصوصاً في 
ــق اجلنوب».وأضاف أن  مناط
«درجات احلرارة ستنخفض 
ــات  ــي درج ــكل تدريج بش
عدة بعد يوم االربعاء، حيث 
إن تأثير املنخفض املوسمي 

ــى  عل ــتمر  مس ــراري  احل
البالد».وأشار إلى أن «هناك 
حالة انخفاض وارتفاع في 
درجات احلرارة وتذبذب حتى 
مطلع شهر ايلول املقبل».

اجلوية  االنواء  ونشرت هيأة 

جدوالً بدرجات احلرارة اليوم 
ــجل  ــث ستس ــني حي االثن
ثماني محافظات ٥٠ درجة 
مئوية وهي كربالء املقدسة 
األشرف  والنجف  ــط  وواس
وذي  ــان  وميس ــة  والديواني

ــجل  قار واملثنى، بينما تس
ــي  وف ــة،  درج  ٥١ ــرة  البص
ــتكون  ــة بغداد س العاصم
ــة  درج  ٤٩ ــرارة  احل ــة  درج

مئوية.

متابعة / البينة الجديدة
ــر العالم بفارغ الصبر عودة احلياة لطبيعتها  ينتظ
واالنتهاء من آثار جائحة فيروس كورونا التي تسببت 
مباليني الوفيات واإلصابات حول العالم.وتوقع رئيس 
اجمللس العلمي الفرنسي جان فرانسوا ديلفريسي 
أن العودة إلى احلياة الطبيعية بعد تفشي اجلائحة 
ــى ٢٠٢٣.  ــام ٢٠٢٢ أو رمبا حت ــى ع ــدث حت ــد ال حت ق
ــار للحكومة، أن  ــي، وهو مستش وأوضح ديلفريس
اإلصابات في فرنسا قد تصل إلى نحو ٥٠ ألفا يوميا 
بحلول بداية أغسطس/ آب املقبل.وقال ديلفريسي 
ــن اإلصابات  ــي، إن املوجة الرابعة م ــس املاض اخلمي
ــفيات  ــتصل إلى املستش ــروس س ــدة بالفي اجلدي

الفرنسية في النصف الثاني من آب.

بغداد / البينة الجديدة
ــت وزارة الصحة والبيئة، امس االحد، عن وصول  أعلن
ــاح املضاد لفايروس  ــف جرعة جديدة من اللق ٥٠٠ ال
ــركة فايزر.واعلنت  ــاج ش ــن انت ــتجد م كورونا املس
ــتلزمات  ــة واملس ــويق األدوي ــة لتس ــركة العام الش
ــة  ــحنة لكاف ــع الش ــيتم توزي ــه «س ــة ، بأن الطبي

في  التلقيحية  ــذ  وعموم املناف ــداد  بغ
احملافظات».

بغداد / البينة الجديدة

ــرطة اجملتمعية في دائرة  متكنت الش
ــالم مبحافظة كربالء  ــات واإلع العالق
ــن ابتزاز  ــاذ فتاة م ــة من انق املقدس
ــتطاع ان  ــداد ، اس ــن بغ ــخص م ش
يغريها بالقدوم الى العاصمة بحجة 
ــتولى على أكثر من  الزواج بعد أن اس
ــن طريق ابتزازها  ــا ع ٨ آالف دوالر منه

ــع التواصل  ــا عبر مواق ــر صوره بنش
االجتماعي.

ــرطة  الش ــتطاعت  اس ــك  ذل ــى  ال
ــى املبتز  ــول إل ــن الوص ــة م اجملتمعي
واتخذت  ــة،  اإلدان ــة  بأدل ــه  ومواجهت
ــت  ــة، وقام ــراءات الالزم ــه االج بحق
بحذف محتوى االبتزاز وتأمني حساب 
ــوال التي  ــاع جميع األم ــاة وارج الفت

أخذها منها اليها.

متابعة / البينة الجديدة
ــدة  ــوف، عم ــندر خوديري ــاد ألكس أف
ــوف الواقعة بضواحي  مدينة كورولي
ــدمي  الق ــارب  احمل ــي  بتعاف ــكو،  موس
نيكوالي باغايف البالغ من العمر ١٠٠ 
عام وعامني من فيروس كورونا. وكتب 
ــتغرام» أن  ــى «انس ــي صفحته عل ف
ــن غادر مستشفى املدينة. وعبر  املس
األطباء عن اعتقادهم أن تعافي احملارب 
ــكه  ــدمي مت بفضل قوة روحه ومتس الق

ــليم. أما احملارب القدمي  بنمط حياة س
ــف األطباء بأنهم  ــه فبدوره يص نفس
األبطال الذين قاموا بعالجه خالل ٣٧ 
ــرني  ــا. وكتب عمدة املدينة: «يس يوم
ــوالي نيكواليفيتش بصحة  رؤية نيك
ــى جانبنا  ــأن يكون إل ــدة، وآمل ب جي

خالل سنوات طويلة».
وسيحتفل احملارب القدمي املتعافي من 
كورونا في شهر ديسمبر القادم بعيد 

ميالده الـ١٠٣.

@NNb„ÎâÏ◊@ÚÌbË„
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استعاد الفنان املصري مصطفى 
ــك نار“  ــات فيلم ”حب ــر ذكري قم
ــي كرمي،  ــة نيلل ــع الفنان م

ــاء والرقص  ــاركته الغن بعدما ش
ــالل حفلة  ــهر أغانيه خ على أش
ــرت  وظه ــمالي.  الش ــاحل  بالس

ــص مع مصطفى  نيللي كرمي ترق
ــع أغانيه على  ــل م ــر، وتتفاع قم
ــا  ــة، فيم ــةٍ الفت ــرح بطريق املس

انتقد اجلمهور اطاللتها ووصفوها 
باملثيرة، خاصةً أثناء رقصها على 

أغنية «الليلة دوب».

ــا حلقيقة ان العراقي اليوم  ألنني متيقن ومدرك متام
ــة غير اليوم وان  ــر العراقي باألمس وان البارح هو غي
ــهلة وان محاوالت  ــت س العودة الى املربع االول ليس
ــم بعيد املنال  ل ــاعة الى الوراء حُ ــادة عقارب الس اع
وان العزف على االوتار الطائفية مرة أخرى مسرحية 
ــعال حرائق يذهب  ــاعني إلش ــا للس ــلة وبئس فاش
ــرفاء اما  ــطاء واالبرياء الش ضحيتها الفقراء والبس
ــة فلهم املغامن واملكاسب على مدار االزمان  الساس
ــيرك  ــادوا الرقص على حبال س ــوال ألنهم اعت واالح
العهر السياسي دومنا مباالة آلآلم وجراحات شعبهم 
ــا على ذلك  ــاعة .. وتأسيس ــة على مدار الس النازف
ــعال نيران  ــاعني إلش أوجه نصيحة اخوية لكل الس
ــيد واحلمالت  ــق الطائفية بالتزامن مع التحش احلرائ
ــذه املرة  ــم ه ــم ان بضاعتك ــول له ــة واق االنتخابي
ــباير» وان الضحك  ــدة وبائرة و «اكس ــتكون كاس س
ــابقة فإنه  ــى الذقون اذا كان قد جنح في اوقات س عل
ــون في عيون الناس  ــيرتد عليكم وتكون هذه املرة س
اصة)وجتار خردة .. واذا كانت البيئة او املناخ  مجرد (قفّ
الذي جنحتم فيه بتسويق بضاعتكم من الشعارات 
ــنوات املاضية قد  ــات واملغالطات خالل الس والكلم
اتت اكلها فإن البيئة اليوم ليست حاضنة لكم وامنا 
ــراد منها متزيق  ــا تنتجون من قذارات ي ــاردة لكل م ط
ــيج االجتماعي وتهديد السلم اجملتمعي حتت  النس
ــا لعقول ال تنتج غير  ــمى او ذاك .. اال تعس هذا املس
(الروث احليواني ) .. اال تعسا لعقول ال بيئة لها غير « 
ــرف الصحي !! .. الى كل من يحاولون  بالوعات» الص
ــة الرماد  ــر اخملبوء حتت كوم ــي مواقد اجلم ــش ف النب
ــكم .. الى كل حمالة احلطب .. والى كل  اوقفوا نبش
ــي الوديان  ــيل ف ــاعني لنجيع دم يريدونه ان يس الس
ــرة وتذكروا تلك الكلمات الرائعة التي  اخجلوا ولو مل
قالها عميد املنبر احلسيني الراحل الشيخ الدكتور 

(احمد الوائلي ) رحمه اهللا .. 
ومشت تصنفنا يد مسمومة 

                          متسنن هذا وذا متشيع
ياقاصدي قتل االخوة غيلة 

                        ملّوا الشباك فطيرنا ال يخدع ..
ــرر القول ان كل الناعقني ومطلقي النباح والعواء  اك
إلثارة الفنت الطائفية لتحقيق مصالح فئوية عليهم 
ــهيتهم  ــباع ش ــوا ما يكفي من التراب إلش ان يأكل
ــعبنا اليوم  ــكوتهم فش ــم وان يكرمونا بس ونهمه
ــقاط كل احملاوالت  في مرحلة من الوعي قادر على اس
ــارة اخلراب  ــني واملزمرين إلث ــبوهة جلوقة املطبل املش

واشعال احلرائق.

@¥«bé€a@›ÿ€@ÚÌÏÅc@ÚzÓñ„
AA@ÚÓ–ˆbü@’ˆaäß

عبد الزهرة البياتي 

وجع يومي

* رئيس التحرير التنفيذي

ال يكفي في كل مجزرة تدمي القلب ان نكتفي باالستنكار؛ 
ــف لفهم هم  ــن داعش ومن ل ــات اإلرهابية م ــم ان اجله نع
ــرون لهذه اجملازر ، ولكن الفساد الذي كان  املسؤولون املباش
ــبب  ــر عاماً حتى اآلن هو الس ــرياً منذ ثمانية عش مستش
ــاس في عدم استتباب االمن والفشل في حماية أرواح  األس
ــني، فمن الفضائيني من القوات األمنية الى األجهزة  املواطن
ــت مئات املاليني من  ــف املتفجرات التي كلف الكاذبة لكش
ــرقات  الدوالرات بحجة حماية الناس ولكن الهدف هو الس
ــاد، إلى قوات الدمج التي تفتقر للخبرة واملهنية في  والفس
ــباب  ــاء عليهم وغيرها من األس ــف اإلرهابيني والقض كش
ــراً جديداً  ــم .. ويبزغ فج ــذا الليل املظل ــينتهي ه . متى س
ــع رحمته وانعم  ــهداء بواس عليك يا عراق . تغمد اهللا الش
ــب ان نكتفي  ــل يدمي القل ــفاء العاج ــى اجلرحى بالش عل
ــن داعش ومن لف  ــتنكار؛ نعم ان اجلهات اإلرهابية م باالس
ــؤولون املباشرون لهذه اجملازر ، ولكن الفساد  لفهم هم املس
ــر عاماً حتى اآلن هو  ــرياً منذ ثمانية عش الذي كان مستش
ــل في  ــتتباب االمن والفش ــاس في عدم اس ــبب األس الس
حماية أرواح املواطنني، فمن الفضائيني من القوات األمنية 
ــف املتفجرات التي كلفت مئات  الى األجهزة الكاذبة لكش
ــني من الدوالرات بحجة حماية الناس ولكن الهدف هو  املالي
ــي تفتقر للخبرة  ــاد، إلى قوات الدمج الت ــرقات والفس الس
ــف اإلرهابيني والقضاء عليهم وغيرها من  واملهنية في كش
ــينتهي هذا الليل املظلم .. ويبزغ فجر  ــباب .. متى س األس
ــهداء بواسع رحمته  جديد عليك يا عراق ؟ .. تغمد اهللا الش

وانعم على اجلرحى بالشفاء العاجل.

محمد توفيق عالوي

راي
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ــكرها واحترامها  ــة اجلديدة  تتقدم بجزيل ش ــة حترير البين هيئ
ــة الصدر/البطاقة  ــوال مدين ــة اح ــي مديري ــع العاملني ف جلمي
ــا يبذلونه من  ــب وموظفني مل ــا ومرات ــدة  ضباط ــة املوح الوطني

جهود حثيثة خلدمة املواطنني وهم كل من :
العقيد هيثم فالح الشمري /مدير الدائرة 

والعقيد احمد وهاب سعد السوداني .معاون املدير 
والنقيب نور محمود لفتة

واملفوض عقيل نعمان تايه(شعبة الورقية )
واملوظف نزار علي خلف 

واملوظفة زينب علي 
واملوظفة دينا نوري

@ÖÏË¶a@o◊âÏi

Ú�������˜�‰�Ë�m
ــة  البين ــدة  جري ــر  حتري ــرة  اس ــدم  تتق   
ــي والتبريكات الى الفنان  اجلديدة بالتهان
ــبة تخرجه  في  ــي) ملناس ــل املياح (فاض
ــم الفنون  ــون اجلميلة / قس ــد الفن معه
ــيرة  ــيقية وبتفوق.. متمنني له مس املوس
حافله بالعطاء واالبداع  السيما  انه يدير 

مدرسة لتعليم العزف على  آلة العود.


