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   أعلنت وزارة الصحة، امس االثنني، 
املوقف الوبائي والتلقيحي اليومي 
ــراق، فيما  ــا في الع ــة كورون جلائح
ــجيل أعلى معدل  ــارت إلى تس أش
ــة.  اجلائح ــي  ــذ تفش من ــات  إصاب
ــجلت  وقالت الوزارة ، إن كوادرها س
١٢١٨٠ حالة إصابة جديدة بالوباء، 
مقابل متاثل ٩٩٦٦ حالة للشفاء، و 
ــارت إلى تلقي ٨٦٥٣١  ٦٠ وفاة. وأش
ــي يوم  ــا ف ــاح كورون ــخصاً للق ش
ــوزارة ، امس  ــا أعلنت ال ــد. كم واح
ــجني  األوكس ــتيراد  اس ــني،  االثن
ــاع اإلصابات  ــد ارتف ــا بع من تركي
ــالد.   وقال  ــروس كورونا في الب بفي
ــعبية  مدير عام دائرة العيادات الش

ــي  ــد الفرطوس ــوزارة محم ــي ال ف
ــاع خلية  ــه في اجتم ــالل كلمت خ
ــاك معمالً  ــة ، إن هن ــة النيابي األزم
لألوكسجني في بغداد أسس سنة 
٢٠١٦، حيث ينتج ٧ آالف لتر ويجهز 
ــى  ــب. ونف ــة الط ــة ومدين الرصاف
ــي، وجود أي مشكلة في  الفرطوس
ــيرا إلى  ــجني، مش ــز األوكس جتهي
ــل بإصابات  ــاد احلاص ــه مع االزدي أن
ــتيراد  ــى اس إل ــا  ــا، اضطررن كورون
ــن طريق  ــن تركيا ع ــجني م األكس
إقليم كردستان.  وقد اصدرت خلية 
األزمة النيابية، امس االثنني، جملة 
توصيات بعد انتهاء اجتماعها مع 
عدد من املسؤولني في وزارة الصحة 
ــر  مؤش ــات  تداعي ــى  عل ــوف  للوق
ارتفاع اإلصابات والوفيات بكورونا.

ــب بيان ، فقد اوصت خلية  وبحس
االزمة النيابية، احلكومة باالسراع 
في معاجلة نقص السعة السريرية 
ــفيات ومراكز وردهات  ــي املستش ف
ــزام دوائر الصحة في  العزل، عبر إل
بغداد واحملافظات بالتعاون مع إدارة 
ــأن إيجاد مبان بديلة  احملافظات بش
ــة  مؤهل ــون  تك ــفيات،  للمستش
ــض النقص  ــز والعزل وتعوي للحج
ــل اجلهات  ــرة، على ان تتحم باألس
التنفيذية مسؤولية تأخير او عدم 
ــحات  ــرار، وتوفير املس ــق الق تطبي
واالدوية املعاجلة لكورونا والتحاليل 
ــفيات  اخملتبرية الالزمة في املستش
ــس  ــة رئي ــزل، ومطالب ــات الع ورده
مجلس الوزراء بانهاء املشاكل في 
ــفيات املتلكئة واملتوقفة. املستش

ــرورة دعم  ــة على ض ــدت اخللي وأك
ــجني وتأمني  ــل انتاج االوكس معام
ــوزارة الصحة،  ــن مركزي منه ل خزي
ــات  ــعة خزان ــى توس ــل عل والعم
االوكسجني في كافة مستشفيات 
ومراكز العزل، وانشاء معامل النتاج 
ــجني وفتح باب االستثمار  االوكس
ــأن ذلك.  ــراءات بش ــهيل االج وتس
ــددت اخللية على محاسبة كل  وش
ــتخدام اللقاحات  من يروج ضد اس
ــة خزنها دون  ــكك في طريق او يش
ــت لتكثيف  ــة، فيما دع ــدمي ادل تق
ــجع  ــة التي تش ــالت االعالمي احلم
ــى التوعية الصحية  ــني عل املواطن
ــوة القنوات  ــات، ودع ــذ اللقاح واخ
الفضائية الستضافة الشخصيات 
ــة واالدارية والفنية  والكوادر الطبي

ــات الدقيقة  ــك املعلوم ــي متتل الت
ــذ  اخ ــى  عل ــث  احل ــي  ف ــهم  وتس
اللقاحات ونشر التوعية والتحذير 
ــا  كورون ــروس  في ــر  مخاط ــن  م
ــل املصاب  ــه وكيفية تعام وحتوالت
ــى مواجهة  ــاء ، اضافة ال ــع الوب م
ــائعات والتجهيل بصدد  حرب الش
ــة  ــة النيابي ــت االزم ــك . وطالب ذل
ــتثمار مراكز العزل الكرفانية   بإس
ــد حوادث  ــت مؤخرا بع لق ــي اغُ الت
ــى  ــا ال ــاوية بتحويله ــرق املأس احل
ــيما  ــبة س منافذ تلقيحية مناس
ــتيعاب  في االقضية والنواحي الس
ــي  ف ــني  للراغب ــرة  الكبي ــداد  االع

التلقيح.

كتب اِّـحرر السياسي
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بغداد /
ــقف  ــتقلة لالنتخابات، امس االثنني، عدم وجود اي س أعلنت املفوضية العليا املس
ــحني  ــارت الى امكانية قيام املرش ــحني واألحزاب، فيما أش ــي يحدد دعاية املرش مال
ــرة اإلعالم واالتصال  ــة حلمالتهم االنتخابية.وقال مدير دائ ــع الفعاليات اخلاص بجمي
ــة اآلن هي احلملة  ــلمان، إن املثبت لدى املفوضي ــن س اجلماهيري في املفوضية حس
ــة، مبيناً أنه بإمكان  ــة مبوجب النظام اخلاص باحلمالت االنتخابي االنتخابية املطلق
ــم االنتخابية.وأضاف أن طول  ــحني أن يقوموا بكل الفعاليات اخلاصة حلمالته املرش
ــهر هي كافية للمرشحني، مشيراً إلى أن حراك املرشحني في  الفترة احملددة الـ ٣ أش
الدعاية االنتخابية غالباً ما يكون في األيام األخيرة أو الشهر األخير من مدة احلملة. 
ــم االنتخابية. ــأن حمالته ــحني بش ــلمان عدم وجود قيود حالياً على املرش وأكد س

وبشأن االنفاق الكلي على دعايات املرشحني االنتخابية.

أعلن محافظ النجف لؤي الياسري، امس االثنني، 
يوم اخلميس املقبل عطلة رسمية مبناسبة حلول 
ــوم اخلميس  ــري ، إن «ي ــر.   وقال الياس ــد الغدي عي

ــبة عيد الغدير».    ــمية مبناس ــيكون عطلة رس س
وأضاف، «باسثناء اجلامعات لغرض اداء االمتحانات 
ــي املركز واالقضية والنواحي من  وكافة املصارف ف

اجل صرف رواتب الدوائر وااللتزامات االخرى». 

قرّر مجلس الوزراء تولي شركتي نفط البصرة وغاز 
اجلنوب التعاقد مع شركة توتـال الفرنسية لتنفيذ 
ــمل  ــل (GGIP).ويش ــاز املتكامـ ــو الغ ـــروع من مش
ــاز فـي  ــر الغـ ــة وتكريـ ــع ومعاجلـ ــروع جمـ املش
محافظة البصرة، وتطـوير حقـل أرطـاوي، وتنفيذ 

ـــب  ــروع ماء البحـر املركـزي، وذلك وفقا لنس مش
الربحيـة والتزامـات األطـراف (سياسـة التعاقـد) 
املتفق عليها؛ لتحقيـق هـدف تعزيـز قـدرات البالد 
ــد احلاجـة  ــي إنتـاج الغـاز وجمعه وتكريره لس فـ
ــرة املطلوبـة لتوليـد الطاقـة الكهربائيـة،  الكبيـ
ــة،  االقتصادي ــة  والتنمي ــالد  الـب واردات  ــز  وتعزيـ
ــية.وألزمَ  ــركة الفرنس وبتمويـل كـامـل مـن الش
ــراءات حتديـد  ـــتكمال إجـ القرار وزارةَ النفط باس
معايير عادلة ملؤشـرات األداء الفعلـي (KPI) حتديدا 
ـــن املمارسـات العامليـة، وحتديـد  مبا يضـمن أحس

معـدالت التضخم املعمـول بـهـا.
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ــات املتوفرة  ــد املُعطيات واملعلوم   تؤك
ــة اجلديدة»  االخباري  في مطبخ «البين
ــني وفي مقدمتهم  ــأن اغلبية العراقي ب
ــى  ــوب عل ــطاء واملغل ــرفاء والبس الش
ــام  واهتم ــغف  بش ــون  يتابع ــم  امره
كبيرين التطورات السياسية احلاصلة 
ــاء أمس األول األحد في تونس  منذ مس
ــي  ــت بقيام الرئيس التونس والتي متثل
ــعيد باتخاذ سلسلة اجراءات  قيس س
ــال  ــد كل اعم ــي جتمي ــت ف ــة متثل ثوري
ــواب  ــن الن ــة ع ــع احلصان ــان ورف البرمل
ــام املشيشي  واعفاء رئيس الوزراء هش
من منصبه أو مبعنى أدق اقالة احلكومة 
ــزول رئيس  ــك من ن ــى ذل ــب عل ومايترت
ــارع  ــى الش ــية ال ــة التونس اجلمهوري
ــذي بارك  ــعبه ال ــط ابناء ش وهو يتوس

ــاء الصدف ان  له خطواته اجلريئة وتش
ــع ذكرى اعالن  ــذه االجراءات تتزامن م ه
ــون  العراقي  .. ــية  التونس ــة  اجلمهوري
ــيناريو  الس ــرار  تك ــى  ال ــون  يتطلع
ــي بالدهم لقلب  ــي واملصري ف التونس
ــتهم كما  ــى رؤوس ساس ــة عل الطاول
ــم  اعماقه ــن  م ــون  العراقي ــاءل  يتس
ــل عراقي « حوك»  ــول : أما من بط بالق
ــعب املظلوم ويعيد رسم  ينتفض للش
ــراق جديد النهاء  ــية لع خارطة سياس
ــاد والضياع  صفحة احملاصصة والفس
والتخبط كما يرنو العراقيون اكثر الى 
ــدين  ــة احلرامية واللصوص والفاس رؤي
ــراة ،  ــوارع ، ع ــيرون في الش ــم يس وه
ــتعيدون  حفاة ليتذكروا ماضيهم ويس
جذورهم يوم كانوا مجرد ارقام حسابية 
ــم أباطرة  ــوم فه ــا أما الي ــة له ال قيم
ــات مالية  ــم امبراطوري ــم ولديه زمانه

وسالح بينما الشعب يعيش في حالة 
فقر مدقع ونقص في اخلدمات  وال يعرف 
حتى مستقبله والشيء بالشيء يذكر 
ــن ان الدورة  ــه بالرغم م ــن القول ان ميك
ــارف على االنتهاء  البرملانية احلالية تش
ــماء  ــعب لم يتعرف على اس لكن الش
ــاء)  ــان ( رجاالً ونس ــي اعضاء البرمل ثلث
ــن « التنابلة» الذين  ــؤالء م ألن اغلب ه
ــان  ــات البرمل ــور جلس ــرهم حض ال يس
وليس لهم شغل بالشعب وال مبعاناته 
ــتغراب واالستنكار  وهو أمر يدعو لالس
الشعبي حقاً اذ كيف ملمثلي الشعب 
ان يغيبوا عن اجللسات بينما انتخبهم 
الشعب اصالً ليكونوا مدافعني اشداء 
على قضاياه ويسعون مخلصني لتأمني 
ــريع القوانني التي  اخلدمات الجله وتش
ــرقاً له .. لقد مرت  حتقق مستقبالً مش
ــهرين دون ان يفلح مجلس  اكثر من ش

ــتثنائية أو  ــة اس النواب في عقد جلس
اعتيادية واحدة يتكامل فيها األعضاء 
ــن ونزيف دماء  ــق الوط ــوا حرائ ليناقش
شعبه التي تنزف على ادمي الشارع فأي 
برملان هذا؟!. وفي شأن آخر البد أن نشير 
ــدرات التي  ــي آفة اخمل ــى ظاهرة تفش ال
ــع العراقي  ــد اجملتم ــدأت تفتك بجس ب
ــط غياب االجراءات  ــيجه وس ومتزق نس
ــط  الصارمة ووس القانونية احلكومية 
ــوم وكذلك  ــدور وجهاء الق ــاب تام ل غي
ــه والتوعية  ــر في التوجي خطباء املناب
والوعظ واالرشاد والتحذير من مخاطر 
آفة تفتك بنا وما اجلرائم البشعة التي 
ــها العراقيون اليوم بشكل غير  يعيش
ــبوق من قبل اال دليل اكيد بأن ثمة  مس
مخططا تدميريا تديره جهات خارجية 
ــعب الى  ــل الش ــه حتوي ــة هدف وداخلي

كومة من الركام والرماد احملترق!!.

كتب رئيس التحرير

حرق مقرات اإلخوان َّـ تونس ..ورئيس الربِّـان راشد الغنوشي يخرج حافيا و «مداسه» بيده !!

دعت هيئة النزاهة االحتاديَّة إلى وضع خطةٍ مركزيَّةٍ 
جململ مشاريع الطرق واجلسور؛ الستيعاب الزيادة 
، وزيادة أعداد املركبات،  احلاصلة في النمو السكانيِّ
.دائرة الوقاية في  ــروعٍ وحتديد مدةٍ زمنيَّةٍ لكل مش
الهيئة أشارت إلى أنَّ نتائج الزيارات، التي قام بها 
فريق عملها إلى وزارة اإلعمار واإلسكان والبلديَّات 
واألشغال العامة وأمانة بغداد؛  لالطالع على واقع 
ــاء  ــاء وإنش مة في مجال إكس حال اخلدمات املُقدَّ
ــادة تأهيلها، خلصت  ــور وإع وتنفيذ الطرق واجلس
ــام وزارة املاليَّة برصد التخصيصات  إلى ضرورة قي
ــروعات  ــاء مش ــب وتكلفة إنش ــة مبا يتناس املاليَّ
الطرق واجلسور للجهات ذات العالقة ضمن املوازنة 

ة؛ لغـرض تسـهـيل  ــتثماريـَّ ــغيليَّـة واالس التش
ــي تقريرٍ  ــت، ف ــرة أوص ــام بأعمــالها.الدائ القــي
ــاء صندوقٍ لصيانة  ته عن تلك الزيارات، بإنش أعدَّ
الطرق واجلسور يتمُّ متويله من النسبة املقطوعة 
ــم  ــوم التي تتمُّ جبايتها، فضالً عن حس من الرس
ــتقطاع املاليِّ الذي يتمُّ اسيفاؤه من  ــبة االس نس
ة ملصلحة وزارة  ــرور العامَّ املواطنني عبر مديريَّة امل
ــبة (٥٥٪)؛ ألغراض صيانة  اإلعمار واإلسكان بنس
ــلة نسخٌ منه  د التقرير املُرس ــور.وأكَّ الطرق واجلس
ــكان  إلى مكتب رئيس الوزراء ووزارة اإلعمار واإلس
ــة  ــي النزاه ــة وجلنت ــغال العامَّ ــات واألش والبلديَّ

واإلعمار واخلدمات النيابيَّتني وأمانة بغداد.

lÏÓ»€a@ �ó �Çí�mÎ@âÏé¶aÎ@÷ä���€a@…”aÏi@ıb‘mâ˝€@pby6‘fl@‚Ü��‘m@ÚÌÖb§¸a@Ú�Áaå‰€a
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أكد األمني العام جمللس الوزراء حميد نعيم الغزي، أن احلكومة 
ــعاً مبشروع تطوير مدينة الصدر  العراقية تولي اهتماماً واس
ــتخدام تصاميم حديثة ومتطورة.وشدد  وهي عازمة على اس
ــدر، على ضرورة  ــه أعمال جلنة تطوير مدينة الص خالل ترؤس
ــاكنيها،  ــتوى املدينة وس اختيار تصاميم منوذجية تليق مبس
التي ستستهم في حتويل املدينة من واقعها احلالي إلى واقع 
ــة، مع األخذ بنظر  ــكانية والعمراني ــل من الناحية الس أفض
ــة على وفق املواصفات  ــام، إدخال التكنولوجيا احلديث االهتم
ــروع  ــس الوزراء، إلى أن املش ــني العام جملل ــار األم العاملية.وأش
ــق صحية  ــة، ومراف ــة متكامل ــاء بنى حتتي ــيتضمن إنش س
ــط املدينة  ــور ترب ــبكة طرق وجس ــة وترفيهية، مع ش وتربوي
ــروع في تشغيل  ــهم املش اجلديدة باملناطق احمليطة، وسيس

آالف األيادي العاملة من الكفاءات احمللية.
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بغداد / البينة الجديدة
عقد وكيل وزارة النفط لشؤون 
ــدس  ــر) املهن ــن الوزي اإلنتاج(ع
ــد املاضي في  ــرمي األح ــادل ك ع
اجتماعاً  ــوزارة  ال ــر  مكتبه مبق
ــعاً ضم مدير عام الدائرة  موس
ــي وزارة النفط ،ومدير  الفنية ف
عام شركة ربان السفينة،وعدد 
من االدارات العامة في الكهرباء 
ــات  ــأن االمكاني ــث بش للتباح
ــة  املطروح ــول  واحلل ــة  املتاح
ــان  ميس ــة  محط ــغيل  لتش
ــه   ــة حديث ــي بداي ــة .وف الغازي
ــل  الوكي ــيد  الس ــتعرض  اس
ــود الوزارة  وضع املنظومة وجه

ــا حتقق  ــى م ــة عل ــي احملافظ ف
ــابق  ــازات وان الوزارة تس من اجن
ــال طاقات  ــال إدخ ــن إلكم الزم
ــتطيع  توليدية جديدة كي تس
املتزايد على  ــب  ــة الطل مواكب
ــن معاناتها  ــة بالرغم م الطاق
ــص  تقلي ــات  تداعي ــبب  بس
ــة العامة التي يحتاجها  املوازن
ــع مراعاة  ــاء ، م ــاع الكهرب قط
ــتلم اي مبالغ  ان الوزارة لم تس
فضت فيه  ــذي خُ ــي الوقت ال ف
ــيادته  تخصيصاتها .وبحث س
ــام الدائرة  ــر ع ــيد مدي مع الس
الفنية في وزارة النفط إمكانية 
تشغيل محطة ميسان الغازية 

بطاقة ٧٥٠ ميگاواط من خالل 
ــط ميدها  ــوب راب ــا بانب جتهيزه
بالوقود الالزم للتشغيل ، حيث 
يعتبر تشغيلها من الضروريات 
ــا بحاجة لكل  ــوى كونن القص
ــن توليدها.  ــي ميك ــة الت الطاق
ــل  الوكي ــيد  الس ــار  اش ــا  كم
ــجيعها  ــم الوزارة وتش الى دع
ــتثمار شريطة ان ال يكون  لالس
ــاب املواطنني او املال  على حس
ــعيها الى  ــة لس ــام ، اضاف الع
ــتثمار  االس ــود  عق ــة  مراجع
والتزامات املستثمرين ، وهنالك 
ــادة نحو توفير بيئة  خطوات ج
ــتثمار .من جانبه   مالئمة لالس

ــرة الفنية  ــر عام الدائ اكد مدي
ــه حلل  ــتعداد وزارت ــط اس للنف
بتجهيز  املتعلقة  االشكاليات 
ــددات  ــد فحص احمل ــود بع الوق
ــا الغاز  ــن ان يدفع به التي ميك
ــزركان  الب ــي  ــن حقل م ــز  اجمله
ــون احلقل االخير  واحللفانية ،ك
ــن ان يؤدي  ــاز حامضي ممك ذا غ
ــتهالك املعدات  الى تقادم واس
ــض  ليتمخ  ، ــه  ب ــغلة  املش
ــكيل وفد  ــن تش ــاع ع االجتم
ثالثي للوقوف على استعدادات 
ــا  ــان و جاهزيته ــة ميس محط
ــتقبل  ــن املس ــغيل ضم للتش

القريب.

النجف األشرف / البينة الجديدة

ــالل  ــن خ ــة وم ــدت وزارة الزراع أك
مديرية زراعة النجف االشرف، انه 
ــماك في  ــالكات لألس ــود له ال وج
ــرف ، كما أشيع  بحر النجف االش
ــات التواصل  ــض صفح ــالل بع خ
أن  ــوزارة  ال ــد  وتؤك ــي.  االجتماع
ــي  وه ــر،  ــمكية بخي الس ــروة  الث
ــيد وزير الزراعة  حتظى برعاية الس
املهندس محمد كرمي اخلفاجي، من 
خالل التوجيه بإطالق االصبعيات 
ــمكي، فضال  ــزون الس ــز اخمل وتعزي

ــن خالل حماية  عن دعم املربني، م
ــط  خط ــذ  وتنفي ــي  احملل ــج  املنت
ــالف  ــر االع ــتيراد وتوفي ــع االس من
ــا  كم ــة.  البيطري ــات  والعالج
ــاالت  ــذه احل ــوزارة ه ال ــتغرب  تس
املضللة، وغير الواقعية التي يكون 
الهدف منها التشويش على املنجز 
ــاع الزراعي،  ــي القط ــي ف احلكوم
ــواط  ــد أن مت قطع اش ــيما بع الس
ــر األمن  ــق توفي ــى طري ــة عل مهم
ــة االقتصاد  ــي للبالد وخدم الغذائ
ــار  األخب ــذه  ه ان  ــث  الوطني.حي
ــتهدف  ــن الصحة تس ــة ع العاري

ــكل القوت  املنتج احمللي الذي يش
ــن، فيما يتوجب  احلقيقي للمواط
ــذ االخبار  ــور الكرمي اخ ــن اجلمه م
ــا احلقيقية،وان أبواب  من مصادره
ــائل  ــة جلميع وس ــوزارة مفتوح ال
اإلعالم واملراجعني الكرام.كما قام 
ــق متخصص من مديرية زراعة  فري
ــرف باستطالع لبحر  النجف االش
ــرف، مبيناَ أن ال وجود  النجف االش
ــوزارة  ــاالت، بل إن ال ــذه احل ــل ه ملث
ــروة احليوانية،  ــالل دائرة الث ومن خ
بتواصل دائم مع جميع احملافظات، 

وثروتنا السمكية بخير.

البينة الجديدة / هيثم مجيد
ــذا لتوجيهات  ــت وزارة التجارة انه تنفي اعلن
ــد اجلبوري  ــالء احم ــارة الدكتور ع ــر التج وزي
ــة لتجارة  ــركة  العام ــالكات الش ــل م تواص
الغذائية استالم وجتهيز املواد الغذائية (( الرز 
البسمتي وزيت الطعام والسكر ، والبقوليات 
ــق الفروع  ــن طري ــم )) ع ــون الطماط ،ومعج
ــات اخملزنية في بغداد و احملافظات .اكد  واجملمع
ذلك مدير عام الشركة املهندس قاسم حمود 
ــى عمليتي  ــرف ميدانيا عل ــور الذي يش منص
ــتالم ملفردات السلة الغذائية  التجهيز واالس
ــدءا» للمناطق االكثرا  ــا للمواطنني ب وتأمينه
ــروع  ــي ف ــركته ف ــالكات ش ــال ان م فقرا»وق
ــاعات متأخرة من  ــتمرة ولس ــات مس احملافظ
ــتالم املواد  ــبوع باس ــار وعلى مدار االس النه

ــيرا ان فروع  شركته في  وجتهيز الوكالء  .مش
ــواد الغذائية   ــزت امل ــتلمت وجه البصرة  اس
ــن زيت الطعام  ــكر بكمية (٥٧٩٫٥٤٠) ط الس
ــن رز بكمية (١٧٨٩) طن  ــة (٥٢٩٫٥٥٧) ط بكمي
ــة (٢٩٣) طن معجون طماطم  فاصوليا بكمي
بكمية ( ٢٣٣) طن ملناطق (الشرش ,الزبير  ,ابن 
ــفوان , القرنة ,  ــليم ,س ــدون  ,عزالدين س خل
املدينة , طلحة )  وميسان جهز املواد الغذائية 
ــالم , اخلير )  ــق ( القلعة , امليمونة , الس ملناط
وواسط جهز املواد الغذائية ملناطق ( احلفرية 
ــط , شيخ سعد , بدرة  , املوفقية , ناحية واس
وجصان , الدبوني , البشائر ) والنجف االشرف 
ــتلم وجهز  املواد السكر بواقع (٦٠٦) طن  اس
ــمتي  ــت الطعام  بكمية (٥٤٣ ) طن رز بس وزي
ــا بكمية ( ٢٨٦)  ــة ( ١٢٧٨) طن فاصولي بكمي

طن حمص مجروش بكمية (٦٢) طن معجون 
ــة ( ٢٢٧) طن  ملناطق واحياء  الطماطم بكمي
ــان ,  ــة ( احليدرية , الكوفة , حي ميس احملافظ
ــر , مسلم بن  حي ميثم التمار , عمار بن ياس
ــة استلم وجهز مواد   عقيل ) وكربالء املقدس
ــمتي  بكمية (١٢٠٦) طن و زيت الطعام   رز بس
ــة ( ٦١٥) طن  ــكر بكمي بكمية (٥٤٩) طن  س
ــة ( ٣٠٧) طن حمص مجروش  فاصوليا بكمي
ــم بكمية  ــن معجون طماط ــة (٤٠) ط بكمي
ــكري  ــن ملناطق ( اخليرات , حي العس (١٩٥) ط
ــدول ) وكذلك احلال في بابل   , حي الغدير , اجل
ــة ملناطق  ــلة الغذائي ــردات الس ــز مف مت جتهي
ــة ,  ــوملي , الطليع ــة ( الش ــي احملافظ ونواح
ــدة , النيل ,املشروع)  ــم , الس الكفل , القاس
ــواد الغذائية ملناطق  ــز امل ــي االنبار مت جتهي وف

ــة  , العامرية)  ــة ( الرطبة  , الصقالوي احملافظ
ــة (١) مت جتهيز  ــع الكرام ــل مجم ــي املوص وف
ــة ( ٤٠٠) طن ملناطق  ــادة زيت الطعام بكمي م
ــاب جديد ,  ــي , العريبي , ب ــفاء , الرفاع ( الش
احلدباء , الشيخان , املأمون , املنصور , ابي متام 
ــر , البعاج ) .الفتا ان مواقع بغداد ،  , وادي حج
م .م الرصافة جهز  املواد الغذائية ملراكز متوين  
ــى , املرتضى , اهل البيت , احلـــارث  ( املصطف
ــك قيام م .م  ــي طارق ) وكذل ــي , ح , االورفـــل
ــكر  ــز املواد الغذائية الس ــي بتجهي التـــاج
ــام بكميــــة  ــن زيت الطع ــة ( ١٧٥) ط بكمي
ــا  ــن فاصولي ــة (٤١٠) ط ــن رز بكمي (١٦٠) ط
بكمية ( ٧٠) طن حمص مجروش بكمية ( ٣٢) 
طن معجون طماطم بكمية ( ٦٢) طن ملناطق 

( التاجي , سبع البور ) .

¡–‰€a@ÚÌbª@xÏœ@äfle@›j‘néÌ@ÖÏj»€a@NNÚÓ‰fl˛a@¡�®a@…ôÎ@›uc@Âfl
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بغداد / البينة الجديدة

ــى توجيهات وزير الصناعة واملعادن  بنـاء عل
ــى  ــاز ..التقـ ــز اخلبـ ــل عزيـ ــيد : منهـ الس
مُستشارا وزارة الصناعة واملعادن السيدين  
ــر أحمـد  ــد اهللا اجلنابـي وقيصـ ــار عبـ عمـ
ــر  ــي مق ــد، ف ــس االول األح ــمـي ،ام الهاش
ــث إمكانية  ــي لبح ــع وفد فرنس ــوزارة م ال
التعاون الصناعي وفُرص اإلستثمار املُتاحة 
دير عام  دير عام الدائرة الفنية ومُ ــور مُ بحض
ــتثمارات في الـوزارة .حيـث جرى  دائرة اإلس
ــات الثُنائية  ــتعراض العالق الل اللقاء إس خِ
ــة آفاق  ناقش ــا ومُ التي تربُط العراق وفرنس
ــترك في عدد من  واُطر التعاون والعمل املُش
اجملاالت الصناعية ومن بينها تصنيع األجزاء 
عدات  ومُ ــة  الثقيل ــدات  واملُع ــة  امليكانيكي
ــة  ناقش وأجهزة االتصاالت وغيرها كما متَ مُ
ــة واملطروحة لدى  ــتثمار املُعلن ــرص اإلس فُ
ــب  اجلان ــكان  بإم ــي  والت ــوزارة  ال ــركات  ش
ــالل عقود  ــن خِ ــا م ــول به ــي الدخ الفرنس
ــدم البلدين  ثمرة تخ ــتثمار مُ ــراكة وإس ش
ــان الرغبة اجلادة  ــدَ اجلانب ــن .وأكـ الصديقيـ
ــتمر من أجل التوصل إلى  ــيق املُس بالتنس
ــغ حقيقية وواضحة للعمل  مات وصي تفاهُ
ــا يُحقق املصالح  ــتقبلي ومب الصناعي املُس
ال  ــة كِ ــه حكوم ــراف وتوجي ــة بإش املُتبادل

البلديـن .

البينة الجديدة / كاظم العبيــدي 
ــركة نفط ذي قار  ــى املهندس علي خضير العبودي مدير عام ش التق
في مكتبه العميد حسني عبود آمر فوج حماية نفط ذي قار  وبعض 
ضباط اآلمرية من اجل وضع اخلطط االمنية والتنسيق املشترك .وكان 
محور اللقاء للتشاور حول اخلطط األمنية  لألمور الطارئة واملشاكل 
ــا قبيل حدوثها،  ــيطرة عليه ــيق لغرض الس التي قد حتدث  والتنس
ــروحات التي طرحها العميد حسني عبود  واستمع املدير العام للش
ــب الصالحيات.وحضر اللقاء كرمي كامل  ووعد مبا ميكنه تنفيذه حس
ــركة. واكد على التعاون الكبير بني قوة  ــم احلماية في الش مدير قس
حماية النفط وموظفيه في جميع املواقع النفطية في ذي قار وأعرب 
ــني والعابثني باملصلحة  ــدي للمهرب ــة الطرفني في التص عن جاهزي

العامة.

ــر جريدتنا امس  ــى مق حضر ال
ــني  عارضا قضيته  احد املواطن
التي تتلخص مبعاناة ومظلومية 
ــبق ان  ــدة التي س ــه الوحي ابنت
تخرجت في كلية االداب / قسم 
ــة  وبدرج  (٢٠١٢-٢٠١٤) ــار  اآلث
امتياز جلميع السنوات والسنة 
ــلها  تسلس وكان  ــرة  االخي
ــي مجال  ــى العراق ف االولى عل
ــاص أي االثار – والثانية  االختص
ــي  ف ــات  االختصاص ــى كل  عل
ــا في نفس  ــة ومت تعيينه الكلي
الكلية بعد سنوات من التخرج 
ــادة املسؤولني  ــل بالس والتوس
في الوزارة وألن حلمها ال يتوقف 
عند حدود فهي تتطلع بشغف 
الكمال دراستها العليا في ذات 
ــك قام  ــل ذل ــاص وألج االختص
ــيد االستاذ  والدها مبقابلة الس
ــام  ــر ع ــان) مدي ــور (غس الدكت
ــي  ــر ف ــوث والتطوي ــرة البح دائ
والبحث  العالي  ــم  التعلي وزارة 
ــراً ثم قابل  ــي ووعده خي العلم

ــور (منير) رئيس  ــتاذ الدكت االس
ــل من  ــل اق ــداد قب ــة بغ جامع
سنتني وقد وعده هو االخر خيراً 
ــة  ــه مبقابل ــت ابنت ــرا قام واخي
ــغل  ــن) التي تش الدكتورة( وس
منصب  وكيل عميد كلية االداب 
ــداد وكالعادة  بغ ــة  ــي جامع ف
ــراً اال ان املذكورين  ــا خي وعدته

ــم وان الذين  ــروا بوعوده ــم يب ل
ــات  الدراس ــذوا مكانها في  اخ
ــي كليات  ــاس من خريج هم ان
ــات بعيدة عن  اخرى واختصاص
ــة  ــد الطالب ــم وال ــار. واختت االث
ــي  ــؤولني ف ــكل املس ــة  ل كالم
والبحث  العالي  ــم  التعلي وزارة 
ــي  ــول : (انصفون ــي بالق العلم

باهللا ورسوله) وثقتي باهللا وبكم 
عالية ..

ــر  ــدة) وهي تنش ــة اجلدي (البين
ــا على  ــة وتضعه ــذه املظلم ه
طاولة دولة رئيس الوزراء السيد 
ــك  ــي وكذل ــى الكاظم مصطف
ــم العالي  ــر التعلي ــي وزي معال
فانها  احملترم  ــي  العلم والبحث 
ــول  ــاد حل ــراً بايج ــم خي تتوس
لصاحبه هذه املظلمة وانصافها 
ــنقف  اننا س اجلميع  ــر  وليتذك
ــدل  الع ــة  محكم ــام  أم ــاً  يوم
ــي واحلق هو امليزان وليأخذ  األله
كل ذي حق حقه مع العلم انها 
ــهداء حيث لديها  من ذوي الش
ــا االرهاب  ــهيدين من ضحاي ش
ــيد علي السيد  وان خالها الس
حامد الياسري يعمل حالياً في 
احلشد الشعبي  التابع للعتبة 

العباسية املشرفة. 

رقم الهاتف (٠٧٧٠٥٢٤٧٢٠٠)   

اِّـثنى / البينة الجديدة
أجرت وزارة النقل متمثلة مبدير عام  الشركة العامة 
ــالت زيارة تفقدية  ــاريع النقل واملواص لتنفيذ مش
ــذ توجيهات معالي  ــى ملتابعة تنفي حملافظة املثن
ــابقة حملافظة املثنى  ــل خالل زيارته الس وزير النق
ومنها نفق العطشان طريق اخلضر  . وقال السيد 
ــعالن مدير عام الشركة انه استنادا  زيد خليل ش
ــني بندر  لتوجيهات وزير النقل الكابنت ناصر حس
الشبلي خالل زيارته األخيرة حملافظة املثنى بتاريخ  
ــكيل جلان مشتركة بني  ٣٠/ايار/٢٠٢١ وايعازه بتش
ــة املثنى  ــات املعنية في محافظ ــركة واجله الش
ــة متكاملة  ــة وبنى حتتي ــاريع مهم ــذ مش لتنفي
ــم وصيانة  نفق ال  ــل ومنها ترمي ــي قطاع النق ف
ــان طريق اخلضر . مؤكدا على تشكيل جلان  عطش
مشتركة بني احملافظة وتنفيذ املشاريع والسكك 
ــة على إثرها مت عقد اجتماعني  ويبقى رأي  احلديدي
ــة والتخصيصات املالية بغية البدء  اللجان الفني

بالصيانة بالقريب العاجل.

بغداد/ عماد علي البياتـــي
إن اخلالفات والنزاعات التي حتصل بني العشائر ليست باألمر 
ــكل  ــع العراقي الذي تش ــى مجتمع مثل اجملتم ــد عل اجلدي
ــبة كبيرة جداً مما جعل معدل  ــائر  نس ــريحة العش فيه ش
ــباب  ــائرية مرتفعاً جداً واألس ــات العش ــات و النزاع اخلالف
ــا كان ال  ــض األحيان وهن ــة في بع ــة وغريب ــرة ومتنوع كثي
ــات والنزاعات  ــذهِ اخلالف ــول ومعاجلات له ــد من إيجاد حل ب
ــائر في وزارة  ــؤون العش ــائرية حيث أخذت مديرية ش العش
ــر والفعال في تلك  ــى عاتقها التدخل املباش الداخلية عل
ــف تصل في بعض  ــائرية  التي ومع األس اخلصومات العش
ــو مايعرف في  ــالح وه ــتخدام الس األحيان إلى مرحلة إس
ــائرية  بــ ( الدكة العشائرية ) التي تسفر  ــاط العش األوس
ــكات وللحيلولة دون  ــي األرواح واملمتل ــائر ف غالباً عن خس
تطور هذهِ اخلالفات  وحتولها إلى نزاعات عشائرية مسلحة  
ــائر في وزارة الداخلية  بتفعيل  ــؤون العش قامت مديرية ش
ــعبة حل ومعاجلة النزاعات العشائرية   في املديرية  دور ش
ــؤون عشائر احملافظات كما ومت  وكذلك في كافة مديريات ش
ــائرية مناطقية  تتألف من نخبة خيرة  ــكيل جلان عش تش
ــائر العراقية األصيلة   ــيوخ ووجهاء العش ــادات وش من س
ــون مهمة هذهِ اللجان ، النظر في اخلالفات  واخلصومات  تك
ــؤون  ــل املواطنني ملديرية ش ــي تقدم من قب ــائرية الت العش
ــى حلها  ــا والعمل عل ــل فيه ــل التدخ ــن أج ــائر  م العش
ــائرية السلمية وفقاً  ــمها بالطرق القانونية والعش وحس
ــائرية املتعارف عليها  حيث يتم  ــواني العش لالعراف والس
ــبوعياً داخل مضيف املديرية (  ــرات منها أس حسم العش
مضيف قبائل وعشائر العراق ) كما ال يقتصر عمل مديرية 
ــؤون العشائر داخل مقرها فقط بل في كثير من األحيان  ش
ــائر احملافظات  شخصياً  ــام شؤون عش يتحرك مدراء أقس
ــيوخ و  ــادات وش ــائري  يضم عدداً من س على رأس وفد عش
ــر و امليداني في اخلالفات و  ــائر للتدخل املباش وجهاء العش
النزاعات العشائرية   و السيّما املستعصية منها  وبفضل 
ــائر   ــؤون العش ــود املباركة ملديرية ش ــه  و اجله اهللا و توفيق
ــات و اخلصومات  ــات و النزاع ــن اخلالف ــر م ــم الكثي مت حس
ــات العراق العزيزة   ــائرية   في بغداد  و كافة محافظ العش
حيث جتاوز رقم اخلالفات و النزاعات و اخلصومات العشائرية  
التي مت حسمها نهائياً الـ ( ٢٥٠٠ خالف )  خالل سنة ٢٠٢٠ 
ــاري وتأتي هذهِ اجلهود املباركة  و النصف األول من العام اجل
ــدف تعزيز  ــي وزارة الداخلية به ــائر ف ــؤون العش ملديرية ش
السلم األهلي واجملتمعي  و العمل على إشاعة روح احملبة و 

التسامح بني أبناء عشائرنا الكرمية . 
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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.3687.TUE.27.JUL.2021

ــن، امس  ــرف الرافدي ــن مص أعل
ــب  روات ــع  رف ــال  اكتم ــني،  االثن
العمال املتقاعدين لشهري متوز 
ــي بيان، أنه  ــر املصرف ف وآب.وذك
ــب العمال  ــع روات ــال رف مت اكتم
ــهري  املتقاعدين املضمونني لش
ــق أدوات الدفع  متوز و آب عن طري

االلكتروني.

بغداد /

kÓØ@ÔflÏÿy@âbínéfl@NN_ a6”¸a@Ú”âÎ@·Ó‡ñm@paıaäug@o‹‡ÿnça@›Á
Ô���ibÓ„@Îc@Ô�����flÏÿy@âaä����‘i@¸g@›����§@Â€@Êaä����Ìg@…����fl@Íb�����ÓΩa@Ú�����‹ÿífl@Z@ÖâaÏΩa@äÌãÎ

pÏÿ€a@Ú��������ÌÜ‹i@Ô��������œ@âÜ�������:a@Ú���������‡Ó”@âb��������‰ÌÖ@paâb�����Ó‹fl@HTI@Â�������fl@ä������r◊c@Z@Ú���Áaå‰€a

ــاالت هدر للمال  ــفت هيأة النزاهة، امس االثنني، ح كش
ــط. وذكر بيان  العام وتالعب واختالس في محافظة واس
ــأة متكنت من  ــات في الهي ــرة التحقيق ــة ، ان دائ للنزاه
ــب واختالس في  ــال العام وتالع ــاالت هدر للم ــط ح ضب
ــط، مبينا ان تنفيذ عمليات  عدد من دوائر محافظة واس
ضبط شملت بلدية الكوت ومديرية اجلنسية واألحوال 
املدنية واجلوازات واإلقامة ومديرية اجملاري والهيأة العامة 

للضرائب.
ــط ضبط األضابير  ــح، أن فريق مكتب حتقيق واس واوض
ــمالية واجلنوبية  ــة بعلوتي الفواكة واخلضر الش اخلاص
ــام بلدية الكوت –  ــير إلى عدم قي ــي الكوت، التي تش ف
ــوم املهنة  ــتيفاء اإليجارات ورس ــعبة اإليجارات باس ش
ــم من انتهاء  ــتأجري العلوتني، بالرغ املترتبة بذمة مس
ــا أدى حلدوث هدر في املال  ــاط، مم املدة احملددة لدفع األقس
ــغ املترتبة بذمتهم بلغت أكثر  ــام، الفتة إلى أن املبال الع

من (٤,٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠) دينار.
ــي عملية ثانية وجود  ــف ف واضاف البيان، ان الفريق كش
حاالت تالعب واختالس في إيرادات عام ٢٠١٧ املقبوضة في 
مديرية اجلنسية واألحوال املدنية واجلوازات واإلقامة مببلغ 
يصل إلى قرابة (٣٤٠,٠٠٠,٠٠٠) دينار، ومتكن من ضبط أصل 
ــوم  ــتيفاء الرس ــبة خاصة باس (٤١) دفتر وصوالت محاس
ــجلني خاصني  ــيادية وأجور اخلدمات لعام ٢٠١٧، وس الس
ــرادات مصادقة  ــتندات، و(١٦) جدول إي مبراقبة حركة املس
ــن قبل خزينة احملافظة، فضال عن األوامر اإلدارية اخلاصة  م

مبدير احلسابات وأمني الصندوق في املديرية.

ــؤون  ــوزراء لش ــس ال ــار رئي ــن مستش اعل
االنتخابات حسني الهنداوي، امس االثنني، 
ــراع يوم االنتخابات من  أن عدد موظفي اقت
موظفي الدولة في تزايد مستمر، فيما أشار 
الى استكمال جميع إجراءات تصميم ورقة 
االقتراع.وأكد الهنداوي ، أن احلكومة تدعم 
ــن موظفي  ــتفادة م ــة املفوضية باالس رغب
ــأنه  ــة بيوم االنتخابات وكل ما من ش الدول
ــفافيتها  وش ــات  االنتخاب ــة  نزاه ــان  ضم

بشكل تام وشامل، مجدداً التأكيد على أن 
ــتجري في موعدها احملدد في  االنتخابات س
العاشر من تشرين األول القادم، كما الفترة 
ــح او حتالف  ــحاب اي مرش القانونية النس

من االنتخابات املقبلة انتهت.
ــداوي بـالتزام  ــاد الهن ــى صعيد آخر اش عل
عموم املرشحني حتى اآلن بشروط وقواعد 
ــدأت من تاريخ  ــة التي ب ــة االنتخابي الدعاي
ــحني من قبل  ــى قوائم املرش ــة عل املصادق
ــتمر حتى  املفوضية في ٢٠٢١/٧/٨، وستس
ــت االنتخابي قبل (٢٤)  ــول موعد الصم حل

ــيراً الى ان  ــراع مش ــدء االقت ــن ب ــاعة م س
ــي يجيزها  ــرّة الت ــة احل ــة االنتخابي الدعاي
ــحني كافة  ــول للمرش ــون حقّ مكف القان
ــد الهنداوي  ــا اك ــى متييز. كم ــن دون أدن وم
ــم ورقة  ــراءات تصمي ــتكمال كافة إج اس
ــة  ــع عاملي ــي مطاب ــا ف ــراع وطباعته االقت
ــة االقتراع  ــى أن ورق ــيراً ال ــة، مش مختص
ستتضمن اسم وصورة املرشح وتسلسله 
ــب القرعة العلنية  الذي حصل عليه مبوج
ــهر املاضي في  التي أُجرتها املفوضية الش

مكتبها الوطني ومكاتب احملافظات. 

ــع املراكز  ــح جمي ــة بفت ــر الصح ــه دوائ وتوجي
ــاء اللقاحات، ومطالبة احلكومة  الصحية العط
ــغ  املبال ــرف  ص ــي  ف ــراع  باإلس ــة  املالي ووزارة 
ــة ملواجهة فيروس كورونا في  املطلوبة والضروري
ــرورة منع  ــة على ض ــفيات.واكدت اخللي املستش
التجاوزات على املستشفيات والكوادر واملالكات 
ــؤولة  ــبة اجلهات األمنية املس الطبية، ومحاس
ــز الصحية  ــفيات واملراك ــة املستش ــن حماي ع
ــداء على  ــال االعت ــي ح ــق ف ــا للتحقي وتقدميه
املالكات والكوادر الطبية، وتقليل عدد املرافقني 
ــأن السياسي قدم  للمصابني واملرضى. وفي الش
ــس االثنني، بصورة  ــيوعي العراقي، ام احلزب الش
رسمية، طلب مقاطعة االنتخابات املقبلة املزمع 
إقامتها في العاشر من تشرين األول املقبل، إلى 
ــتقلة لالنتخابات.مبينا  ــا املس املفوضية العلي

ــة لذلك وفي  ــوغات املوجب ــباب واملس فيه االس
ــة االنتخابية اآلمنة  ــاب البيئ ــة منها غي املقدم
جراء استخدام املال السياسي وانفالت السالح 
ــاء، امس  ــت وزارة الكهرب ــر أعلن ــأن آخ . وفي ش
ــأن  ــكلة بش ــني، إنهاء أعمال اللجنة املش االثن
ــى أن حتويل قرّاء  ــارت إل تثبيت العقود، فيما أش
ــراء واحد.  ــود متوقف على اج ــس إلى عق املقايي
ــى ، إن  ــم الوزارة أحمد موس ــال املتحدث باس وق
وزارة الكهرباء حتركت نحو مطالبات موظفي قراء 
املقاييس لتحويلهم الى عقود، حيث أعدت كتباً 
ــمية ومفاحتات عديدة لألمانة العامة جمللس  رس
ــرت بإمكانية  ــوزراء، مبيناً أن االخيرة استفس ال
ــريحة،  ــذه الش ــة له ــات مالي ــود تخصيص وج
ــتوفر لهم من اموال  واجبنا أن التخصيصات س
ــة.  وأضاف أن قرار حتويل قراء املقاييس الى  اجلباي
ــس الوزراء،  ــد االمانة العامة جملل عقود أصبح بي
ــر رد االمانة العامة  ــوزارة تنتظ ــيرا الى أن ال مش

ــأن هذا املوضوع.  وفيما يخص تثبيت عقود  بش
ــى عليهم ٥  ــالك الدائم ممن مض ــى امل ــوزارة إل ال
ــنوات واكثر، أشار إلى أن اللجنة املشكلة من  س
ــيعلن عن ذلك،  ــت إعمالها وس ــل الوزارة أنه قب
ــننتظر إذا كان هنالك أشكال او  موضحاً اننا س
ــار وبعد ذلك تقدم االسماء الى الدائرة  استفس
اإلدارية في مقر الوزارة.  من جانب آخر بحث وزير 
ــال النجم، امس االثنني، مع  التخطيط، خالد بت
ــفير دولة الكويت لدى بغداد، إمكانية إنشاء  س
منطقة جتارية مشتركة بني البلدين.وقالت وزارة 
التخطيط ، إن النجم التقى سفير دولة الكويت 
ــالم غصاب الزمانان، لبحث اوجه  في العراق، س
ــقيقني في  ــني البلدين الش ــترك ب التعاون املش
ــتثمارية. والتجارية واالس ــة  اجلوانب االقتصادي
ــار البيان إلى أن اللقاء بحث امكانية إنشاء  وأش
ــراق والكويت،  ــتركة بني الع منطقة جتارية مش
ــعة ٦٠٠  ــوى س ــي نين ــفيني ف ــاء مستش وانش

ــعة  ــرير، واخر في الرميثة مبحافظة املثنى س س
ــدوق التنمية الكويتي.  ــرير ممولة من صن ٢٠٠ س
ــأن األمني أعلنت خلية اإلعالم االمني،  وفي الش
ــن  ــة ضم ــة أمني ــالق عملي ــني، انط ــس األثن ام
ــرت اخللية ، انه  ــع عمليات صالح الدين.وذك قاط
ــتركة، انطلقت  ــادة العمليات املش ــراف قي بإش
ــة أمنية ضمن قاطع  ــاح امس اإلثنني، عملي صب
ــترك فيها لواء املغاوير  عمليات صالح الدين، اش
ــد الشعبي ولواء ٨٨ باحلشد الشعبي  ٢٣ باحلش
ــوج حماية النفط  ــواء ٩١ باجليش العراقي وف ول
ــذه  ــت ان ه ــالح الدين.واضاف ــة ص ــي محافظ ف
العملية تأتي لتعزيز األمن واالستقرار ومالحقة 
بقايا عصابات داعش االرهابية ولتطهير املناطق 
ــول عجيل  ــال حمرين وحق ــلة جب ضمن سلس
وعالس ومكحول لغاية احلدود الفاصلة مع املقر 

املتقدم في كركوك.

أكد رئيس محكمة استئناف كربالء االحتادية القاضي رحيم 
ــرة اإلصالح التابعة  ــم أن املدان يصبح بعهدة دائ نومان هاش
ــه ،الفتا إلى أن جميع  ــى وزارة العدل  بعد صدور احلكم علي إل

العراقيني متساوون أمام القانون دون أي  متييز.
ــة التي نظمتها رئاسة االستئناف   ــم خالل الورش وقال هاش
ــة ودور  ــلطة القضائي ــات الس ــف باختصاص ــان التعري بش
ــاعة الثقافة  ــق واحملاكمة إلش ــا في إجراء التحقي محاكمه
القانونية إن املدان بعد صدور احلكم عليه يصبح بعهدة ادارة 
ــع على عاتقها تنفيذ األحكام الصادرة من  دائرة االصالح ويق

احملاكم.
ــول للجميع ولكل فرد له احلق  ــاف أن حق التقاضي مكف وأض
في أن يعامل معاملة عادلة في اإلجراءات القضائية واإلدارية، 
ــة إال إذا قررت  ــات احملاكمة علني ــى أن جميع جلس ــيرا إل مش

احملكمة جعلها سرية ألسباب محددة بنص القانون.
ــة إال بنص و حق الدفاع مقدس  ــح أنه ال جرمية وال عقوب وأوض
ــق واحملاكمة فضال عن أن  ــول في جميع مراحل التحقي ومكف
ــة قانونية عادلة  ــى تثبت إدانته في محاكم ــم بريء حت املته
ــام للدفاع عن املتهم  ــا أن  احملكمة تقوم  بانتداب مح ، مبين
ــام يدافع عنه وعلى  ــم يكن لديه مح ــة أو جنحة أذا ل بجناي

نفقة الدولة..
ــالل التحقيق االبتدائي تعرض  ــدد على أن  أوراق املتهم خ وش
ــاعة  ــدة ال تتجاوز الـ (٢٤) س ــالل م ــي اخملتص خ ــى القاض عل
ــن الضمانات  ــم والتي تعد ضمانة م ــد القبض على املته بع

القانونية للمتهم خالل مرحلة التحقيق.

كشف عضو خلية االزمة النيابية، النائب 
ــني، عن اهم  ــس االثن ــوي، ام جواد املوس
ــان تطورات  مخرجات اجتماع اخللية بش

الوضع الوبائي في البالد.
ــس عقد  ــه مت يوم ام ــوي ، ان ــال املوس وق
ــد بدء املوجة  ــاع االول للخلية بع االجتم

ــاً أن االجتماع  ــة من اجلائحة، مبين الثالث
ــة  ــي وزارة الصح ــن ممثل ــدد م ــره ع حض
ــش عدة  ــات و ناق ــف القطاع ــي مختل ف
ــات  ــدد اجلرع ــادة ع ــا زي ــع، ابرزه مواضي
ــاء اللقاحات  ــالد ومراكز اعط ــواردة للب ال
ــرة االنعاش الرئوي. وأشار  وزيادة اعداد اس
ــني بالتعليمات  ــزام املواطن ــدم الت إلى ع
ــا للصحة  ــا اللجنة العلي ــي تصدره الت

ــدت على  ــي اك ــة والت ــالمة الوطني والس
ضرورة االلتزام بالتباعد االجتماعي ومنع 
التجمعات البشرية الكبيرة، الفتا الى ان 
ــم تلتزم بتلك  ــض اجلهات احلكومية ل بع
ــباب والرياضة  اإلجراءات ومنها وزارة الش
ــرت مباراة جماهيرية بكرة القدم  التي اج
ــر من ٤٠ الف متفرج، وبعض  حضرها اكث
ــدد كبير من  ــة التي يرتادها ع ــدن املائي امل

الناس. واكد املوسوي انه مت تشكيل جلنة 
ــباب والرياضة من  حتقيقية مع وزارة الش
ــبتهم.  ــة املقصرين ومحاس ــل معرف اج
ــة، ان هناك  ــة االزم ــو خلي ــح عض واوض
ــي اللقاح  ــدد متلق ــا في ع ــدا واضح تزاي
ــيتم  ــرة املاضية، مبينا انه س خالل الفت
ــع املراكز الصحية في بغداد  افتتاح جمي
اللقاحات.  ــاء  ــات كمراكز العط واحملافظ

ــوع  ــرح موض ــه مت ط ــوي، ان ــع املوس وتاب
االعتداء على الكوادر الطبية واملؤسسات 
الصحية واملستشفيات ومناقشة احللول 
الالزمة لهذه الظاهرة، مؤكدا انه مت اصدار 
توصية من خلية االزمة الى وزارة الداخلية 
و حمايات املستشفيات بزيادة اجلهد من 
اجل توفير احلماية للمؤسسات الصحية 

وكوادرها ملنع إرباك العمل داخلها.

بغداد /

بغداد /

تتمة ص١

بغداد / ــح  ــكلة ش أكد وزير املوارد املائية مهدي احلمداني أن حل مش
ــي أو نيابي عراقي  ــرار حكوم ــران مرهون بق ــق املياه من إي تدف
ــرف باتفاقية ١٩٧٥ بني البلدين. وقال احلمداني،  إن مناطق  يعت
ــة منها في  ــق القريب ــران واملناط ــراق املتاخمة إلي ــوب الع جن
ــات احلرارة  ــت من ارتفاع درج ــتان بإيران عان ــة خوزس محافظ
ــي طبيعة املنطقة  ــض األنهر، ما غير ف ــر في مجرى بع وتغيي

وهذا أثر على الزراعة في البلدين.
ــيروان  ــذ ٤ أيام إطالقات من نهر س ــراق ترده من ــاف، أن الع وأض
ــر  ــل نهر ديالى والوزارة ال تنش ــران باجتاه دربندخان وتص في إي
ــأنها واإلطالقات ال تعني أن أزمة شح املياه  أية أرقام حالياً بش

باحملافظة انتهت.
وأشار إلى أنه من الناحية العملية ال ميكن اعادة مجرى األنهر 
في إيران باجتاه العراق، القضية تتطلب حلوالً من بينها حصر 
املياه واعادتها جملراها الرئيس. ولفت إلى أن نهر الكارون يقع في 
ــط العرب، وهذه كلها أثرت كثيراً  ــافة باجتاه ش منتصف املس
ــدا بحجم ٢٠٠٠ متر مكعب  ــان امللحي ألن هناك م على اللس
من البحر ال ميكن حالياً أن يواجه مبد من نهر الكارون ألن مساره 
ــع اجلانب العراقي  ــد أن ايران وعدت بعقد اجتماع م تغير. وأك
ــذ البروتوكول اخلاص  ــى تنفي ــاكل، وهي تصر عل ــث املش لبح
باملياه باتفاقية ١٩٧٥، والعراق يرفض االعتراف بهذه االتفاقية، 
ــا ورد في االتفاقية أو  ــد أن من االفضل للعراق تطبيق م ونعتق
ــان العراقي يقضي  ــة والبرمل ــي من احلكوم ــدور قرار سياس ص

باالعتراف بها حلل مشكلة املياه ونحن نتمنى االعتراف بها.
ــاه وفق نقاط  ــماً للمي ــول يتضمن تقاس ــاف، أن البروتوك وأض
ــة للجلوس  ــى تطبيق االتفاقي ــددة، وإيران تصر عل ــود مح وبن
ــى طاولة احلوار، االتفاقية غير معترف بها عراقياً وهذا أضر  عل

بالعراق أكثر من إيران.

بغداد /

بغداد /

@ÊÏÓ”aä»€a@Z@ıbö‘€a
ÊÏ„b‘€a@‚bfla@ÊÎÎbénfl

ــا  ــن عزمه ــاء، ع ــفت وزارة الكهرب كش
ــدورة املركبة إلى احملطات  إدخال نظام ال
ــة جديدة، فيما  ــة طاقات توليدي إلضاف
ــفت عن حجم اإلنتاج احلالي. وقال  كش
ــم وزارة الكهرباء، أحمد  ــدث باس املتح
موسى ، إن حجم التنسيق عال مع وزارة 
ــؤولة عن اخلطة الوقودية،  النفط، املس
ــر كاف ما يدفع نحو  لكن ما تنتجه غي

استيراد الغاز من ايران.
ــة احملطات،  ــل وصيان ــوص تأهي وبخص
ــى، أن اغلب احملطات اكتملت  أكد موس
صيانتها وستكون هناك صيانات دورية 
ــل للمحطات. ولفت الى  في أيلول املقب

ــن الوصول  ــاً م ــرب حالي ــوزارة تقت أن ال
ــاواط وحتاول أن حتافظ  ــى ٢١ الف ميغ إل
ــعى  ــن انتاج وتس ــود م ــا موج ــى م عل
إلضافة وحدات وطاقات توليدية جديدة 

للمنظومة.
ــس  ــس مجل رئي ــات  توجيه أن  ــع،  وتاب
ــم االجتهاد  ــوزراء، واضحة وهي أن يت ال
ــول  ــي باحلل ــع املض ــة م ــول اآلني باحلل
االستراتيجية والتي هي عبارة عن الربط 
الكهربائي مع دول اخلليج واالردن وتركيا 
ــية وحتى  ومنظومات الطاقة الشمس
ــدات توليدية جديدة وطاقات  إضافة وح
ــا. وختم بالقول  جديدة ضمن محطاتن
ــات الوزارة  ــب توجيه ــزم االن وحس نعت
ــدورة املركبة ايضا الى احملطات  ادخال ال

إلضافة طاقات توليدية جديدة.
ــة  ــدورة املركب ــات ذات ال ــون احملط وتتك
ــة  غازي ــدة  وح ــن  م  Cycle Combined
ــة، حيث ينتج عن الوحدة  ووحدة بخاري
الغازية نواجت احتراق تصل درجة حرارتها 

إلى ٥٠٠ درجة مئوية.
ــدات املركبة  ــل الوح ــرة عم ــوم فك وتق
ــة املهدورة  ــن الطاق ــتفادة م على االس
ــة من  ــاخنة اخلارج ــازات الس ــى الغ ف
التوربينة الغازية من خالل إنتاج كمية 
ــة  ــغيل التوربين ــة لتش ــار الالزم البخ
ــاف إلى الوحدة، مما يحقق  البخارية تض
ــة إضافية وتوفير ثلث كمية  توليد طاق
الوقود املستخدمة باملقارنة بالوحدات 

البخارية. 

بغداد /
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ارتبط النجم اإلسباني ساؤول 
نيجويز مبغادرة أتلتيكو مدريد، 
ــد خروجه من  هذا الصيف، بع
ــه األرجنتيني،  ــابات مدرب حس
ــكل  بش ــيميوني،  س ــو  دييج
ــم املاضي، ومن  كبير في املوس
ثم التعاقد مع رودريجو دي باول 

خالل امليركاتو اجلاري.
ــن وجود  ــاء قوية ع ــرددت أنب وت
ــد صفقة تبادلية مع  اجتاه لعق
برشلونة، تشمل احلصول على 
خدمات أنطوان جريزمان مقابل 
ــتراط  ــاؤول، إال أن اش رحيل س
ــى مقابل  ــا احلصول عل البارس

نقدي إضافي أفسد الصفقة.
وبحسب صحيفة «ديلي ميل» 
ــتر  ــإن مانشس ــة، ف البريطاني
ــوة  بق ــر  ليظه ــاد  ع ــد  يونايت
كمرشح أول لضم ساؤول، هذا 

الصيف.
ــت الصحيفة أن يونايتد  وأضاف
ــني باحلصول  ــر املهتم كان أكث
على خدمات الالعب اإلسباني، 
ــة  القليل ــنوات  الس ــالل  خ
ــا كان  ا م ــه دومً ــة، لكن املاضي
ــرط اجلزائي في  يصطدم بالش
ــع رغبة  ــن اآلن، وم ــده. لك عق
ــي بيعه، قد  ــو مدريد ف أتلتيك
ــة ٥٠ مليون  يكون عرض بقيم

يورو كافيًا لعقد الصفقة.

ــيكي  ، إلى بغداد، التش وصلَ
ميروسالف سكوب، لإلشراف 
ــب  املنتخ ــب  تدري ــى  عل
ــي  التدريب ــه  ومالك ــي،  األوملب
ــاعد، وذلك لبدء مهمته  املس
التدريبية مع الفريق، حتضيرًا 

لالستحقاقات املقبلة.
األوملبي،  املنتخب  ــيدخل  وس
معسكرًا داخليًا في محافظة 
ــوم الثالثاء، بقائمة  كربالء الي

أولية تضم العديد من العبي 
الدوري املمتاز.

ــي  التدريب ــاز  اجله ــف  ويتأل
ملنتخبنا االوملبي من:

ــالف  ميروس ــيكي  التش
سكوب مدربًا، وكامل توبياس 
والتشيكي  ا)،  مساعدً (مدربًا 
ــة  لياق ــدرب  (م ــا  ريب ــري  جي
ــلوفاكي أندريج  بدنية)، والس
ــدرب  (م ــكي  كوستوالنس

حراس مرمى).

ــتيانو  وصل البرتغالي كريس
ــم يوفنتوس، إلى  رونالدو، جن
تدريبات  ــر  مق ــا،  كونتيناس
السيدة العجوز، بعد انتهاء 

فترة إجازته.
ــل  يظ ــك،  ذل ــم  رغ ــن  لك

مستقبل «الدون» في اليوفي 
ــب موقع  ــر مؤكد، بحس غي

«توتو ميركاتو» اإليطالي.
ــدو  رونال أن  ــع  املوق ــاف  وأض
ــع  م ــوس  للجل ــتعد  يس
ــالل  خ ــوس،  يوفنت ــري  مدي
باإلضافة  املقبلة،  الساعات 
املدير  أليجري  ــيمليانو  ملاس

ــل  أج ــن  م ــد،  اجلدي ــي  الفن
ال  ــتقبله،  مس ــة  مناقش
ــيما أنه يتبقى في عقده  س

عام واحد فقط.
جدير بالذكر أن رونالدو وصل 
إلى يوفنتوس، في صيف عام 
ــن ريال مدريد  ا م ٢٠١٨، قادمً
ــت قيمتها  ــة بلغ في صفق

١١٢ مليون يورو.
 وشارك كريستيانو في ١٣٣ 
مباراة بقميص البيانكونيري، 
ــابقات  املس ــف  مختل ــي  ف
ــم، ومتكن  على مدار ٣ مواس
ــجيل ١٠١ هدف، من  من تس
ــي الدوري  ــا ٨١ هدفا ف بينه

اإليطالي.

ــف تقرير إسباني عن غياب الدولي  كش
ــع ريال  ــاران مداف ــل ف ــي رافائي الفرنس

مدريد، عن تدريبات فريقه امللكي.
ــاران كان  ــاة «Gol»، فإن ف ــب قن وبحس
الالعب الوحيد الغائب عن مران الفريق،  

دون أي تفسير واضح.
وفي نفس السياق، أفادت قناة «كواترو» 

اإلسبانية، أن ريال مدريد سيُعلن خالل 
ــاران إلى صفوف  ــاعات، نبأ انتقال ف س

مانشستر يونايتد.
وأضافت القناة «الصفقة متت مقابل ٥٠ 
ــتخدم ريال مدريد،  ــون يورو، وسيس ملي
ــة كيليان  ــن أجل صفق ــذه األموال م ه

مبابي جنم باريس سان جيرمان».
ــد أفادت في  ــت تقارير صحفية، ق وكان

ــاران اتفق على  ــاعات املاضية، أن ف الس
ــتر  مانشس ــع  م ــخصية  الش ــود  البن

يونايتد.
ــة ريال  ــار موافق ــي انتظ ــاران ف وكان ف
مدريد على رحيله، ال سيما وأنه يبحث 
ــيرته، بعد  ــات جديدة في مس عن حتدي
ــنوات من النجاحات وحصد األلقاب  س

داخل ملعب سانتياجو برنابيو.

ــهد اليوم الثاني من منافسات أوملبياد طوكيو  ش
ــي  ــباح التونس ــد أول ذهبية عربية عبر الس حص
ــج غالبية  ــني كانت نتائ ــاوي، في ح ــد احلفن أحم

املشاركات العربية مخيبة. 
ونستعرض ضمن حلقات سلسلة حصيلة العرب 

باألوملبياد أبرز أحداث اليوم الثاني.
ذهبية لتونس 

ــي  أحمد احلفناوي التاريخ  كتب السباح التونس
بفوزه ضمن سباق ٤٠٠ متر، حيث حصد امليدالية 
الذهبية وسط األفراح العربية بهذا اإلجناز البن الـ 

١٨ عاما.
كرة القدم

ــة ضمن دور  ــه الثاني ــب مصر مبارات ــر منتخ خس
ــابات  ــني، لتتعقد حس ــام األرجنت ــات أم اجملموع
ــدور الثاني، بعدما تعادلوا  الفراعنة في التأهل لل

في املواجهة األولى سلبيا مع إسبانيا. 
ــة، وتتصدر  ــر اجملموعة الثالثة بنقط ــل مص وتتذي
ــتراليا ثم  ــا أس ــاط) تليه ــدول (٤ نق ــبانيا اجل إس

األرجنتني ولكل منهما ٣ نقاط.
ــا ٣-٢،  ــعودية أمام أملاني ــب الس ــزم منتخ كما ه
ــو إذ يتذيل اجملموعة  ليودع األخضر أوملبياد طوكي
ــر في اجلولة األولى  الرابعة دون نقاط، بعدما خس

أمام كوت ديفوار ١-٢.
كرة املضرب 

ــاالن على املصري محمد  فاز الكولومبي دانيال ج
ــوت ٧-٥ و٦-١ ليخرج صفوت من اجلولة األولى  صف

ملنافسات فردي.
 كرة الطاولة

 فاز اليوناني بانايوتيس جيونيس ٤-١ على املصري 
أحمد صالح، وذلك في دور ٣٢ من املنافسات.

 كرة الطائرة الشاطئية
ــريف يونس  ــان أحمد تيجان وش ــى القطري  تخط
ــريني  ــا على السويس ــدي بفوزهم ــدور التمهي ال
ــش ٢-٠. وانتهى  ــون وأدريان هايدريت ميركو جيرس

الشوطان ٢١-١٧ و٢١-١٦.
 خسر املغربيان زهير الكراوي ومحمد عبيشة ٢-٠ 
أمام البولنديان جريجور فياليك وميكال يريل في 

الدور التمهيدي. 
الريشة الطائرة

ــام الصينية  ــي أم ــة ضحى هان ــرت املصري  خس
ــات بنتيجة  ــة اجملموع ــني يو في ضمن مرحل تش

٢١-٥ و٢١-٣، وذلك مبنافسات الفردي.
ــرت  ــط، خس ــي مختل ــات الزوج ــن منافس  وضم
ــي الثنائي ضحى هاني وأدهم اجلمل  مصر ممثلة ف

بنتيجة ٢١-٧ و٢١-٣ أمام منتخب كوريا اجلنوبية.
املبارزة

ــيد «١٨ عاما» في ربع  ــر املصري محمد الس خس
ــام األوكراني إيهور ريزلني ١٥-١٣، ضمن  النهائي أم

منافسات املبارزة للفردي.  
ــرت املصرية نورا محمد ١٥-٥ أمام اليابانية  وخس
يوكا أوينو ضمن دور ٣٢ من مباريات سالح الشيش 

للفردي.
ــيف املبارزة للفردي خسر املغربي   وضمن لعبة س
ــري جيرجلي  ــام اجمل ــورد بصعوبة أم ــام الك حس

سيكلوسي ١٥-١٣ بثمن النهائي.
 

ــالح  ــرت اجلزائرية مرمي مباركي في لعبة س وخس

ــيش للفردي أمام اجملرية فلورا باستور بدور ٦٤  الش
بنتيجة ١٥-٨. 

التجديف 
ــا باملركز اخلامس في  ــل املصري عبد اخلالق البن ح
ــعودي  ــزدوج، بينما احتل الس ــف فردي م التجدي
ــن ربع  ــادس ضم ــز الس ــا املرك ــي رض ــني عل حس

النهائي. 
ــز األول في  ــاال أبو جبارة املرك ــت القطرية ت وحقق
ــردي مزدوج بزمن قدره ٨:٢٤:٢٤ دقيقة  التجديف ف
ــراء  ــودانية إس ــي، وجاءت الس ــف النهائ في نص

خوجلي في املرتبة الرابعة. 
ــادس  حل العراقي محمد اخلفاجي في املركز الس
ــزدوج اجملداف ضمن ربع النهائي ولم  ضمن فردي م

يتأهل.
 وحققت املغربية سارة فرانكارت املركز الثاني في 

لعبة الفردي مزدوج اجملداف، بنصف النهائي.
ــة وكمال آيت  ــيد علي بودين ــل اجلزائريان س  واحت
ــي لزوجي  ــق التصفيات الثان ــر مبلح ــز األخي املرك

مزدوج اجملداف خفيف الوزن.
ــز الثالث في  ــور باملرك ــني قنب ــاء الليبي حس  وج
ــداف، في حني  ــات الفردي املزدوج اجمل نصف نهائي
حل الكويتي عبد الرحمن الفضل في املركز الرابع 

واألخير.

املالكمة
ــري محمد حومري الفوز على   حقق املالكم اجلزائ
ــاي ٣-٢ ليتأهل إلى  ــاب الفنزويلي نالك كورب حس

ثمن نهائي منافسات وزن خفيف الثقيل.
 وخسر األردني عدي رياض الهنداوي أمام الكرواتي 
لوكا بالنيتش ٣-٢ مبنافسات دور ٣٢ من بطولة وزن 

خفيف الثقيل.
ــبة ٥-٠ أمام  ــادة الكس ــي عب ــر األردن ــا خس  كم
ــي دور ٣٢ في الوزن  ــاناو ف ــي دميتري أس البيالروس

اخلفيف.
ــرت املغربية رباب  ــات دور ٣٢ خس  وضمن منافس

شدار أمام البريطانية تشارلي دافيسون ٥-٠.
ــاء   وفازت التايالندية جيتوجن على اجلزائرية رميس

بوعالم ٥-٠، ضمن وزن الذبابة.
 وودع املالكمان املغربيان محمد حموت وعبد احلق 

ندير دور ٣٢.
 اجلودو

ــي أمام البيالروسي  ــر القطري أيوب اإلدريس  خس
مينكو في دور ٣٢ ملنافسات حتت ٦٦ كجم.

 
وخسرت املغربية سمية عراوي بنتيجة ١٠-٠ أمام 
البريطانية تشلسي جايلز في وزن ٥٢ كجم بثمن 

النهائي.
 الرماية

ــدس ١٠م هواء، حلت التونسية ألفة   في فئة مس
الشارني في املركز ٢٥، وجاءت املصرية رضوى عبد 
ــة اجلوهري  ــز ٤٠، واملصرية هال ــف في املرك اللطي
ــز ٤٤. واحتلت  ــماء أبو ربيع باملرك ٤١ واألردنية أس
ــز ٥١، واليمنية  ــي املرك ــة الكعب ــة فاطم العراقي

ياسمني الرميي باملركز ٥٢ قبل األخير.
 سكيت سيدات

ــي املرتبة ١٨  ــام مريرحي ف ــة ابتس ــت املغربي  حل
ضمن منافسات التأهل بهذه الفئة، حيث جمعت 
ــاني  ٦٩ نقطة، في حني حلت البحرينية مرمي حس

باملرتبة ٢٦ برصيد ٦٦ نقطة.

ــيتي على  ــتر س يصر مانشس
ــه املتعلقة  ــي في خطط املض
ــة  ــاالت الصيفي ــرة االنتق بفت
ــور ادعاءات  ــة، رغم ظه احلالي
ــأن مخالفة قوانني  جديدة بش

اللعب املالي النظيف.
ــن»  ــة «ذا ص ــرت صحيف  وذك
ــيتي لم  ــة، ، أن الس البريطاني
ــتبعد إمكانية ضم ثنائي  يس

ــب اإلجنليزي، هاري كني  املنتخ
ــاك جريليش، في صفقتني  وج
قد تتعدى قيمتهما اإلجمالية 
ــترليني.   ٢٢٥ مليون جنيه إس
ــبوع املاضي رفض  ومت في األس
ــيتي،  س ــتر  مانشس ــب  طل
ــريبات جديدة  ــور تس ملنع ظه
ــادي  الن ــة  مخالف ــوص  بخص
ــني اللعب املالي النظيف،  قوان
ــاد األوروبي  ــي وضعها االحت الت

لكرة القدم (يويفا).

السيتي مصر على كني وجريليش 
رغم االدعاءات الجديدة

عمالق إنجليزي يقفز 
على صفقة ساؤول

أرجع رئيس جلنة الشباب 
ــة  البرملاني ــة  والرياض
ــاركة  املش عليوي  عباس 
ــة  للبعث ــة  املتواضع
ــاد  أوملبي ــي  ف ــة  العراقي
ــى  إل  ،٢٠٢٠ ــو  طوكي
التي شهدتها  الصراعات 
ــي  ف ــة  األوملبي ــة  اللجن

املرحلة السابقة.
وقال عليوي في تصريحات 
ــاط اللجنة  خاصة إن نش
األوملبية علق ملا يقرب من 

عام كامل.
ــا  بعده ــن  «م ــاف:  وأض
ــن  م ــات  تقاطع ــت  حدث
ــالل االنتخابات اخلاصة  خ
وإعادة  التنفيذي  باملكتب 
ــف  كل ــا  مم ــات،  االنتخاب
زمنا  ــة  العراقي ــة  الرياض
ــبه  ــت فيه ش ــال كان طوي
ــر  ــة لتأثي ــة، إضاف معطل

جائحة كورونا».
ــاط  نش ــق  تعلي أن  ــنيّ  وب
األوملبية سنة كاملة وفق 
االحتادات  القرار ١٤٠ وضع 

ــرج وحد  ــة في ح الرياضي
من تطور املنافسات.

ــل  تعطي أن  ــى  إل ــت  ولف
ــة وصرف املال  إقرار املوازن
ــهم  أس ــا  له ــص  اخملص
بشكل آخر عن تأخر وصول 
ــني  الالعب ــات  مخصص
ــى أن  ــار إل ــني. وأش واملدرب
ــهد عهدا  الرياضة ستش
جديدا في ظل إقرار قانون 
االحتادات الرياضية اجلديد 
ــينهي حالة  وتطبيقه س

الصراع على املواقع، كما 
ــة التصرف  ــيمنح حري س

لالحتادات.
ــأن رئيس اللجنة  وصرح ب
ــه  عودت ــور  ف ــة  األوملبي
ــع العام  ــيناقش الوض س
مجموعة  ــع  م ــة  للرياض
خبراء لوضع خارطة طريق 

للدورة األوملبية املقبلة.
ــار إلى أن بعثة العراق  يش
ــي دورة األلعاب األوملبية  ف
ــهدت  ش ــو  طوكي ــي  ف

ــة رياضيني  ــاركة ثالث مش
فقط وهي األفقر على مر 
ــن جانب اخر  ــور. م العص
العداء طه حسني،  توجه 
اليابانية  ــة  ــى العاصم إل
طوكيو، من أجل االلتحاق 
ــاركة  ــة العراق املش ببعث

في دورة األلعاب األوملبية.
ــدون  زي ــور  الدكت ــال  وق
ــر الفني الحتاد  جواد، املدي
ــي،  ــوى العراق ــاب الق ألع
ــة    ــات خاص ــي تصريح ف
ــني  ــه حس ــب ط إن الالع
ــكر  ــاد مؤخرا من معس ع
ــي تركيا  ــم ف ــي أقي تدريب
ــاب  األلع ــدورة  ل ــرا  حتضي
ــراف  إش ــت  حت ــة  األوملبي

مدربه خزعل جبار.
ــني  حس أن  ــاف  وأض
ــارك في منافسات  سيش
ألعاب القوى التي تنطلق 
ــوز اجلاري  ــوم ٣٠ يوليو/مت ي
ــدا  وحتدي ــو،  طوكي ــي  ف

بسباق ٤٠٠ متر.
ــار إلى ان طه حسني،  وأش
ــابة التي  من املواهب الش

ــي  ــاد العراق ــا االحت يعده
ــة، حيث  ــوالت مقبل لبط
ــبق وأن خطف الوسام  س
ــباق ٤٠٠ متر  الذهبي لس
في البطولة العربية التي 

أقيمت مؤخرا في تونس.
ــيصل  أن طه س ــح  وأوض
إلى طوكيو اليوم الثالثاء، 
ونأمل أن تكون مشاركته 
ــق من خاللها  مميزة ويحق

رقما شخصيا وينجح في 
بلوغ النهائي.

يذكر أن العراق يشارك في 
ــاد بثالثة رياضيني،  األوملبي
ــد رياض  ــث ودع محم حي
ــات التجديف من  منافس
وغادرت  النهائي  ربع  الدور 
ــاس  ــة عب ــة فاطم الرامي

املسابقة من الدور األول.
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علي رياح  

تدعو الرياضة، في أعمق وأهم معاملها وتقاليدها، إلى االنفتاح 
ــم الصلة  ــى االنطالق في رس ــاء احلر، وإل ــي في الفض والتالق
ــعوب. وحني وضع البارون الفرنسي بيير دي  والتواصل بني الش
ــس الرياضة األوملبية لتكون أداة الرُقي باإلنسان  كوبيرتان، أس
ــابات اإلجناز البدني، كتب في  ــتوى الفوز وحس ملا هو فوق مس
ــاب األوملبية أن  ــن أن يواجه األلع ــى حتدٍ ميك ــه أن أقص مذكرات
ــل أو التلكؤ أو التوقف، لكنه  ــة بداء التأجي تصيبها السياس
ــتصل الدنيا بعد حني إلى القناعة بأن  قال باحلرف الواحد: (س
ــذه األلعاب يعني اختالالً كبيراً في  أي عطب يصيب محرك ه

النظم احلياتية التي متسك بخيوط العالقة بني األمم). 
ــرى، كان العالم  ــنوات تفصل بني دورة وأخ ــالل كل أربع س وخ
ــتحضارها، فمع مرور  ــات واس ــذه الكلم ّل ه ــر الى متثـ يضط
الزمن، واتساع رقعة األلعاب، وتطور آلياتها، وتساقط أرقامها، 
كانت السياسة تطل برأسها، من بعيد وعلى استحياء طوراً، 
وعلى نحو سافر في الكثير من املنعطفات الزمنية، حتى بات 
ــهد  ــا أن نتذكر كلمات كوبيرتان الذي قرأ املش ــن املهم لدين م
ــجام والتناغم  ــي البدء كانت هناك لغة من االنس مبكرا، فف
ــورا في  ــا، كان الهم محص ــي أثين ــدورات ف ــني انطلقت ال ح
التمويل والتنقل، لكن احلروب وما تبعها من محاور عسكرية 
ــية، صارت اخلطر الذي يهدد مصائر الكثير  وتخندقات سياس
ــواء خالل فترات  ــواة على حد س ــن الرياضيني األبطال واله م

التحضير ألي دورة.  
ــل عاما كامال  ــة في األص ــبق دورة طوكيو املؤجل ــا س ــن م لك
ــة وتلك  ــا نتذكر فعل السياس ــذا اإلطار، فلعلن ــرج عن ه يخ
األحداث اجلسام التي سبقت أو رافقت الدورات األوملبية، والتي 
ــتراكي  ــكران االش ــلحة املقاطعة يوم كان املعس توجت بأس
ــاركة، ولم تكن ثمة قوة  ــمان رغيف املش ــمالي يقتس والرأس
ــني الطرفني وخصوصاً  ــريكة ب ــرى مؤثرة ميكن أن تدخل ش أخ
ــى ذلك في  ــبعيني والثمانيني، وقد جتل ــن الس ــالل العقدي خ
أحداث ميونيخ ١٩٧٢، ومونتريال ١٩٧٦، وموسكو ١٩٨٠، ولوس 

أجنلس ١٩٨٤، وسول ١٩٨٨، بل وحتى في برشلونة ١٩٩٢.  
ــم بكل حتوالتها  ــد – ١٩ التي جتتاح العال ــر أن موجة كوفي غي
ــر، جعلت  ــبوقة وغير املفهومة لبني البش ــة غير املس الوبائي
ــواء الرياضية  ــت األج ــو مختلفا، ووضع ــي طوكي ــدي ف التح
ــر واحلصار، وهذا  ــاملة املنفتحة في إطار من احلجر واحلظ املس
ــبوع ..  ــان منذ وصولي إليها قبل أس ــه هنا في الياب ما أعيش
حالة من التربص حتيط بكل حترك.. رجال األمن في كل مكان.. 
ــات صارمة وتبدأ بعد الوصول بالدخول في فترة حجر  التعليم
ــمل اجلميع  إجباري داخل الغرفة ملدة ثالثة أيام، وهذا قرار يش
ــتغرب أن يسري األمر  ــؤولني وإعالميني، ولم اس رياضيني ومس
ــة الدولية الذي  ــاخ رئيس اللجنة األوملبي ــى على توماس ب حت
ــى طوكيو،  ــه مبجرد وصوله إل ــرة احلجر في غرفت ــل في فت دخ
ــاركني  ــالة ال تخطئها العني إلى املش ــك لكي يبعث برس وذل
جميعا، بأنه ال بدّ من إطاعة األوامر املتعلقة بالسالمة وكسر 
ــاب احلرية  ــات جائحة كورونا حتى لو متّ ذلك على حس منحني
ــل الدورة  ــال عاملي كبير مث ــادة في كرنف ــخصية أو املعت الش

األوملبية!.  
ــاني  ــا التحدي اإلنس ــرة أنه ــت في كل م ــة تثب ــن الرياض لك
ــن قبل في  ــاب األوملبية م ــه، فلقد مرّت األلع ــم بعين املتعاظ
ــر العباب  ــفينة األوملبية متخ ــأة، وكانت الس ــروف أثقل وط ظ
ــدي اجلديد كما أريد لها  ــتخرج املعمورة من التح بنجاح، وس
ــة خيار آخر غير النجاح،  ــيس، ظافرة، وليس ثم في يوم التأس
ــاة التي لن  ــا الوجه املضيء للحي ــد أن أثبتت الرياضة أنه بع
تستمر من دون أن يكون للرياضة مبعانيها العميقة هذا الدور 

اإلنساني املشرق.
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تونس / وكاالت / البينة الجديدة 
ــي قيس سعيّد مساء األحد  د الرئيس التونس جمّ
ــة عن  ــع احلصان ــان ورف ــال البرمل ــي  كلّ أعم املاض
ــي  ــام املشيش ــى رئيس الوزراء هش ــواب وأعف الن
ــهد تظاهرات ضدّ  ــه، وذلك بعد يوم ش من منصب
ــة النهضة  ــة حرك ــية وخاص ــة السياس الطبق
ــراءات مبوجب  ــعيّد هذه اإلج ــالمية.وأعلن س اإلس
ــتور، عقب اجتماع طارئ في  الفصل ٨٠ من الدس
ية غير  ــه البالد أزمة صحّ قصر قرطاج، فيما تُواج
ــي فيروس كورونا وأخرى  ــبب تفشّ ــبوقة بس مس
ــات على  ــبب الصراع ــية بس ــة وسياس اقتصادي
ــي تقضي  ــى املادة الت ــيرا أيضا إل ــلطة، مش الس
ــال الرئيس إنه  ــق حصانة أعضاء البرملان.وق بتعلي
ــس احلكومة ورئيس  ــارة كلّ من رئي ــد استش «بع
ــيتولى رئاسة السلطة  مجلس نواب الشعب، س
التنفيذية مبساعدة رئيس وزراء جديد»، في خطوة 
ــارع الذي طالب في  ــتجابة لدعوات الش تأتي اس
ــية وتغيير  تظاهرات عدة برحيل الطبقة السياس

ــتور عام ٢٠١٤ الذي  ــام احلالي املنبثق عن دس النظ
وزع السلطات بني الرئيس ورئيس الوزراء والبرملان.
ــيون في ثورة عام ٢٠١١ ضد عقود  وانتفض التونس
ــمولي ليؤسسوا نظاما دميقراطيا  من احلكم الش
ــهم في رخاء  ــدة، لكنه لم يس ــل حريات جدي كف
اقتصادي.وقال سعيد في بيان بثته وسائل اإلعالم 
ــوء للتدابير على  ــد اللج ــم نكن نري ــمية «ل الرس
ــتورية ولكن في  ــروط الدس ــر الش ــم من توف الرغ
املقابل الكثيرون شيمتهم النفاق والغدر والسطو 
على حقوق الشعب»، مضيفا «انبه الكثير الذين 
ــالح، ومن يطلق رصاصة  يفكرون في اللجوء للس
ــلحة بالرصاص».وأضاف  ــتجابهه القوات املس س
ــأدقّ اللحظات في  ــرّ ب ــتقل «نحن من الرئيس املس
ــي وقتٍ  ــر اللحظات»، ف ــل بأخط ــخ تونس، ب تاري
ــبوقة  ية غير مس ــة صحّ ــالد أزم ــه الب ــه في تُواج
ــية  ــروس كورونا وأزمة سياس ــي في ــبب تفشّ بس
ــية في  ــتمر القوى السياس ــة، بينما تس متفاقم
ــلطة ما تسبب في تدهور  الصراعات من أجل الس

ــمح بحلّ  ــتور ال يس ــاع البالد.وتابع إنّ «الدس أوض
ا أمام جتميد كلّ  ف مانعً ، لكن ال يقِ اجمللس النيابيّ
ــع احلصانة عن جميع أعضاء  أعماله»، مؤكدا «رف
ــا «ومن تعلقت به قضية  اجمللس النيابي»، مضيف
سيخضع للتتبعات العدلية»، معلنا توليه رئاسة 
ــار القانون  ــة لتحريكها في إط ــة العمومي النياب
ــدد  ــاوزات املرتكبة في حق تونس.وش ــع التج ومن
ــت «تعليقاً  ــي اتّخذها ليس ــى أنّ القرارات الت عل
ــتوريّة.  ــرعيّة الدس ــتور وال خروجاً عن الش للدس
ــاً، أوضحت  ــار القانون».والحق ــن نعمل في إط نح
ــة التونسيّة أنّ «جتميد عمل واختصاصات  الرئاس
ة ٣٠ يوماً».إلى ذلك  ــدّ ــيكون مل ــس النيابي س اجملل
ــكرية طوقت مبنى  ــاهدان إن مركبات عس قال ش
ــاء األحد بعد  ــاعة متأخرة من مس ــان في س البرمل
ــاهدان إن الناس  ــرار. وأضاف الش ــاعات من الق س
ــوا للجيش  ــكان قريب هتف ــوا في م ــن جتمع الذي
ــيد الوطني مع تطويق مركباته ملبنى  ورددوا النش
ــية مع  ــات سياس ــس نزاع ــوض الرئي البرملان.ويخ

ــي منذ عام في ظل  ــام املشيش رئيس الوزراء هش
ــة مالية  ــة اقتصادية وأزم ــن أزم ــالد م ــاة الب معان
ــة الوباء.واتهم  ــود مكافح ــيكة وضعف جه وش
ــي، وهو  ــد الغنوش ــي راش ــس البرملان التونس رئي
رئيس حزب النهضة اإلسالمي أكبر حزب بالبرملان، 
ــتور».وقال  ــى الثورة والدس ــعيد «باالنقالب عل س
ــي «نحن نعتبر املؤسسات ما زالت قائمة  الغنوش
ــي سيدافعون  ــعب التونس وأنصار النهضة والش
ــات باحتمال  ــر تكهن ــر الذي يثي ــورة» األم عن الث
نشوب مواجهات بني أنصار النهضة والرئيس.وفي 
ــرطة املنتشرة  تونس العاصمة، ورغم حواجز الش
ع مئات  على مداخل العاصمة ووسط املدينة، جتمّ
ــخاص بينهم كثير من الشبّان، أمام البرملان،  األش
ــتور ومبرحلة انتقالية يكون  مطالبني بتغيير الدس
ــعيد  ــر للجيش مع إبقاء الرئيس س فيها دور كبي
ــة  ــات مجهول ــت مجموع ــى رأس الدولة.وكان عل
ــوات إلى التظاهر  ــبوك دع وجهت عبر موقع فيس

في ٢٥ متوز، تزامنا مع ذكرى إعالن اجلمهورية.

ــرب أن تقدم اجلهات  وحتدى املغ
ــتخدامه نظام  ــي تزعم اس الت
أو  ــس  للتجس ــوس>  <بيغاس
ــخصيات  ش ــف  هوات ــراق  اخت
ــال واحدا على  ــدم ولو دلي أن تق
مزاعمها.ويأتي هذا التحدي ردا 
ــان للخارجية اجلزائرية  على بي
اتهم املغرب «بالتجسس على 
جزائريني  ومواطنني  ــؤولني  مس
ــتخدام برنامج التجسس  باس
ــرائيلي».وبعد  اإلس بيغاسوس 
بيان حكومي مغربي ندد بشدة 
ــب وزير  ــراءات، طال ــك االفت بتل
اخلارجية املغربي ناصر بوريطة 
ــع مجلة  ــول م ــوار مط ــي ح ف
ــخص أو  ــك> أي ش ــون افري <ج
هيئة وجهت اتهامات للمغرب 
ــت صحة تلك  بتقدمي دليل يثب
ــك على أن  ــدد كذل املزاعم.وش
ــى تلك  ــدم دليال عل ــن يق من ل
افترائه  ــات  تبع ــل  املزاعم حتم
ــاء، وذلك  ــام القض ــكاذب أم ال
ــة  اإلعالمي ــة  باحلمل ــا  ارتباط
ــدث عن  ــي تتح الت ــتمرة  املس
ــف عدد  ــوم لهوات ــراق مزع اخت
ــة  ــخصيات العمومي ــن الش م
الوطنية واألجنبية عبر برنامج 
ــي  ــة ف ــال بوريط معلوماتي.وق
ــون افريك> إن  ــة مع <ج املقابل
ــو  ه ــد  بالتحدي ــة  العدال «دور 

ــات على  ــن االتهام ــق م التحق
ــة.  ضوء األدلة املادية وامللموس
ــخاص اختاروا هذا  بعض األش
املسار، وحجتهم ستكون هي 
ــا، أو ال». ــة التي ميتلكونه األدل

وأشار الوزير املغربي إلى اإلجراء 
ــة  ــه احلكوم ــت عن ــذي أعلن ال
ــاء احمللي  ــوء للقض اللج ــو  وه
ــة حملة  ــي مواجه ــي ف والدول
منددا  ــراءات،  واالفت ــل  التضلي
الدخاني  ــتار  بـ»الس مبا وصفه 
ــق املفبركة من  وعملية التلفي
األلف إلى الياء وبدون أي دليل». 
ــليط الضوء  كما دعا إلى «تس
ــق، بعيدا عن اجلدل  على احلقائ
واالفتراء».وعرض إلى ما تقوم به 
كل من منظمة العفو الدولية 
ــي التلفيق  ــوابق ف التي لها س
ــر من ملف  ــل في أكث والتضلي
ــية  دولي خدمة جلهات سياس
و مجموعة  وألجندات خارجية 
احلملة  <فوربيدن ستوريز>، في 
ــرب. املغ ــا  له ــرض  يتع ــي  الت

ــتندان حصرا  ــال إنهما «تس وق
ــة»، فيما  ــات بحت ــى تكهن عل
ــبة  ــض املنابر املنتس ــوم بع تق
ــان بخدمة «أجندات  لهذا الكي
ــا الفطري جتاه  معروفة بعدائه
ــرب واملغتاضة من جناحاته  املغ
ــب اجلاللة  ــادة صاح ــف قي خل

ــادس».عتبر  ــك محمد الس املل
ــات  ــا «معطي ــال إنه ــا يق أن م
ــا  ــي حق ــا ه ــف عنه مت الكش
ــقوط اللثام عن هذا العداء  س
ــح النهار والذي لم يعد  في وض
بإمكانه االختباء وراء متظهراته 
ــذه  ه ــرة.  واملتحض ــتنيرة  املس
إنه تخريب  ــت بصحافة،  ليس
ــى بوريطة  ــع النطاق».ونف واس
ــام  لنظ ــة  اململك ــالك  امت
ــرائيلي وهو  <بيغاسوس> اإلس

ــت عنه  ــبق أن أعلن ــف س موق
ــام ٢٠١٩ مع  ــي الع ــة ف اململك
ــا  قادته ــي  الت ــة  احلمل ــة  بداي
منظمة العفو الدولية، مجددا 
ــا نلتزم  ــالده قائال «إنن موقف ب
ــه بكل  ــف) ونتحمل (املوق ــه  ب
ــة عالية  ــؤولية».وأبدى ثق مس
في براءة بالده مما ينسب لها من 
ــعار التحدي  افتراءات رافعا ش
في وجه مروجي تلك املزاعم مبا 
في ذلك منظمة العفو الدولية 

ــتوريز  ــدن س ــة فوربي ومجموع
وحتداهم  وأتباعهم.  ومؤيديهم 
ــى دليل ملموس  ــوا بأدن أن «يدل
ــم»،  قصصه ــم  يدع ــادي  وم
ــل هذا  ــض داخ ــا «البع مضيف
ــر اإلعالمية  املناب ــن  الكارتل م
ــر احلكومية لم  ــات غي واملنظم
يتمكنوا من استيعاب حقيقة 
ــرب ينجح، يتقوى ويعزز من  مغ
سيادته على جميع املستويات».

وتابع إنهم «يعتقدون بقدرتهم 

ــه، لكن على غير  على إخضاع
ــذا غير  ــهم، ه ما تهوى أنفس
ــدا كذلك.  ــون أب ــن ولن يك ممك
ــي، موحدا كما  اإلجماع الوطن
كان على الدوام، سيواجه هذه 
أن  اللئيمة».واعتبر  ــات  الهجم
ــذه الهجمة على املغرب  مردّ ه
ــرق لهم أن  ــم ي ــؤالء ل ــو أن ه ه
ــة جنحت في أن تصبح  «اململك
ــركائه  ــا لدى ش ــا موثوق حليف
بها  املعترف  ــة  الفعالي بفضل 
عامليا ألجهزته األمنية، خاصة 
في احلرب الدولية ضد اإلرهاب، 
ــاط مؤامرات  ــن إحب ما مكن م
ــتقرار  ــد االس ــاك ض ــت حت كان
ــات  عملي ــاض  وإجه ــي  الوطن
ــي الواليات  ــيما ف إرهابية، الس
ــد من دول أوروبا  املتحدة والعدي
«من  وإفريقيا».وتساءل  ــيا  وآس
ــذ املغرب؟،  ــه مصلحة في نب ل
ــي احليلولة  ــه مصلحة ف من ل
ــدور  ال ــذا  به ــه  اضطالع دون 
ــد الدولي؟،  ــاء على الصعي البن
ــبة لي هي األسئلة  هذه بالنس
احلقيقية التي يتعني طرحها».

ــة املغربي أن  ــر اخلارجي ورأى وزي
ــدروس وليس  ــت احلملة م توقي
اعتباطيا، مستحضرا في هذا 
السياق أن اململكة شهدت في 
ــنوات األخيرة «ذروة العداء  الس

ــض البلدان،  ــي بع ــي ف اإلعالم
عشية احتفال الشعب املغربي 
بعيد العرش».وتابع «مرة أخرى، 
ــت استثناء  ــنة ليس هذه الس
ــذا التوقيت  ــا مت اختيار ه لطامل
ــبة  بالنس ــة  للغاي ــزي  الرم
ــة، عن قصد،  ــرب واملغارب للمغ
ــة  ــاط املعادي ــل األوس ــن قب م
ــة، والتي  ــة لدى اململك املعروف
ــعى جاهدة لتشويه صورة  تس
ــا  أحيان ــاته،  ومؤسس ــرب  املغ
ــب مبتذلة  ــر كت عن طريق نش
ــا  ــوارات وأحيان ــاالت وح أو مق
أخرى عبر نشر تقارير خبيثة»، 
املتحامل»  ــز  بـ»التركي ــددا  من
ــوة  ــة ق ــرب و»تعبئ ــى املغ عل
ــرة»، خدمة  إعالمي كبي ضرب 
ــي  ــل ه ــال «ه ــد معني.وق لبل
حملة ؟ نعم! هل هو تشويه؟ 
بالتأكيد.. هل هذا أمر مدبر؟ ال 
ميكن أن يكون غير ذلك من طرف 
ــل بإخبارنا». ــن كفي من؟ الزم

ــتواصل  ــد أن بالده س ــا أك كم
وثبات لتعزيز  مسيرتها بهدوء 
ــيرة  ــا االقتصادي ومس إقالعه
التنمية االجتماعية واإلشعاع 
ــدث  والدولي.وحت ــي  اإلقليم
بوريطة عن دور املغرب كفاعل 
ــي  مؤثر ومحوري  إقليمي ودول
ــريك أمني  وباعث للسالم وش

موثوق لدى العديد من البلدان 
في احلرب الدولية ضد اإلرهاب 
ــى إحباط  ــاعدها عل والتي س
العديد من العمليات اإلرهابية. 
ــض. ــاض البع ــدور أغ ــذا ال وه
ــات بوريطة ردا  ــي تصريح وتأت
ــان للخارجية اجلزائرية  على بي
وأيضا على املنصات اإلعالمية 
الغربية التي زعمت استخدام 
ــوس>  ــام <بيغاس ــرب نظ املغ
هواتف  ــراق  الخت ــرائيلي  اإلس
شخصيات  على  ــس  والتجس
ومسؤولني وصحفيني جزائريني 
اإلنسان. ومدافعني عن حقوق 
ــة  ــة أو حمل ــم اجلزائري واملزاع
ــتهدف  تس ــي  الت ــويه  التش
ــتثناء في  ــت اس ــرب ليس املغ
ــمل  ــع وأش ــياق حملة أوس س
ــدات خارجية  ــة بأجن محكوم
ــويش على جهود  وبدفع للتش
ــتقرار  ــاء االس ــاط في إرس الرب
ــن  ضم ــا  وأيض ــة  باملنطق
ــب  ــدأ لقل ــري ال يه ــع جزائ دف
ــق بنزاع  ــي ما يتعل احلقائق ف
الصحراء الغربية وضرب الثقة 
ــريك  الدولية في اململكة كش
ــة  مكافح ــي  ف ــتراتيجي  اس
ــة  املنظم ــة  واجلرمي ــاب  اإلره

والهجرة غير الشرعية.
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5عربي دولي

يواصل املغرب التصدي حلملة تستهدف تشويه سمعته واملساس مبصاحله العليا والتشويش على دوره الوازن في منطقة مضطربة بفعل إرهاب عابر للحدود ودور اجلزائر وجبهة البوليساريو 

االنفصالية في تأجيج التوترات واإلساءة للمملكة في الوقت ذاته، متسلحا بدبلوماسية هادئة تبتعد عن التشنجات والصخب اإلعالمي والسياسي وبرؤية واقعية لتفكيك ما يعتبرها 

محللون وسياسيون مغاربة «مؤامرة» بدأت مع منظمة العفو الدولية قبل أشهر في قضية الصحفي عمر الراضي (حكم عليه مؤخرا بست سنوات سجنا بعد إدانته في قضيتي تخابر مع 

جهات أجنبية واعتداء جنسي) وصوال إلى ما نشرته صحف ومواقع إخبارية غربية من افتراءات حول استخدام الرباط نظام <بيغاسوس> اإلسرائيلي الختراق الهواتف.   

متابعة / البينة اجلديدة

تل أبيب / وكاالت / البينة الجديدة
ــرائيليتان  اإلس ــران  الطي ــركتا  ش ــيّرت  س  
ــس االول األحد أولى  ــرائير» و»إل عال» ام «يس
ــرة بني الدولة العبرية  رحالتهما اجلوية املباش
ــع العالقات  ــالن اتفاق تطبي ــرب منذ إع واملغ
ــي  ــام املاض ــن الع ــني البلدي ــية ب الدبلوماس
ــم  باس ــة  املتحدث ــت  أميركية.وقال ــة  برعاي
ــش لوكالة  ــي ليبوفيت ــرائير تال ــركة يس ش
ــة التجارية أقلعت من  ــس برس إن الرحل فران
ــاحلية إلى مراكش وعلى متنها  تل أبيب الس
ــيير  ــافر. وأضافت أنه من املقرر تس ــة مس مئ
ــبوعيا.وفي وقت الحق  ــالث أس ــني إلى ث رحلت
األحد، أعلنت شركة الطيران اإلسرائيلية «إل 
ــرة إلى مراكش  ــني رحالتها املباش عال» تدش
والتخطيط لتسيير خمس رحالت أسبوعية 
تشمل الدار البيضاء أيضا.ونقل بيان للشركة 
عن وزير السياحة اإلسرائيلي يوئيل روزبوزوف 
ــركة الذي  ــي حفل إطالق رحالت الش قوله ف
ــال املغربي لدى  ــب االتص ــره رئيس مكت حض
ــم بيوض إن خدمة  ــة العبرية عبدالرحي الدول
ــاري  ــاون التج ــتعزز التع ــذه «س ــران ه الطي
البلدين».وكان  ــني  ب ــياحي واالقتصادي  والس
ــر لبيد صرح  ــرائيلي يائي ــر اخلارجية اإلس وزي
ــرب الحقا  ــه زيارة املغ ــبوع املاضي بنيت األس
ــام املاضي، أعلن  ــيير أول رحلة.الع عقب تس
ــن اإلمارات والبحرين  ــرب إلى جانب كل م املغ

ــة  الدول ــع  م ــات  العالق ــع  تطبي ــودان  والس
ــمى «اتفاقات ابراهام»،  العبرية ضمن ما يس
ــطينيني. ــارت غضب الفلس ــوات أث في خط
ــذه االتفاقيات في  ــى ه ــرائيل إل ــت إس توصل
ــابق بنيامني نتانياهو  عهد رئيس الوزراء الس
ــد ترامب. ــابق دونال ــي الس ــس األميرك والرئي
نُظمت أول رحلة مباشرة بني تل أبيب والرباط 
ــي كانون  ــرائيليني ف ــيني إس ــت دبلوماس أقل
ــت على إثرها اتفاقات ثنائية  األول ٢٠٢٠، وُقع
ــيني  ــزت على إدارة املياه وإعفاء الدبلوماس رك
ــرة. ــط اجلوية املباش ــيرات والرواب ــن التأش م
ــركة الطيران  ــابق، قالت ش ــي تصريح س وف
ــعر تذكرة الذهاب  ــرائيلية الثانية إن س اإلس
ــياحية  ــش، العاصمة الس ــاب إلى مراك واإلي
املغربية، ستبلغ ٥٨٠ دوالرا تقريبا.ويعد املغرب 
موطنا ألكبر جالية يهودية في شمال إفريقيا 
مع تعداد يبلغ ٣٠٠٠ شخص. ويعيش حوالى 
٧٠٠ ألف يهودي من أصل مغربي في إسرائيل.
ويصف مسؤولون مغاربة االتفاق مع إسرائيل 
مبا يشمله من فتح مكاتب اتصال بأنه إعادة 
ــتوى التي قلصتها  للعالقات متوسطة املس
ــطينيني. الرباط في ٢٠٠٠ تضامنا مع الفلس
ــي تل أبيب  ــب للتواصل ف ــاط مكت وكان للرب
وذلك قبل أن تنقطع العالقات إبان االنتفاضة 
ــي ٢٠٠٠  ــا بني عام ــة م ــطينية الثاني الفلس

و٢٠٠٥.

طهران / وكاالت / البينة الجديدة
ــيخ  ــل وزير اخلارجية القطري الش  وص
ــن آل ثاني الى  ــن عبدالرحم ــد ب محم
ــي زيارة لم  ــران امس االول األحد ف طه
ــى خاللها  ــبقا، التق ــن عنها مس يعل
ــم  ــب إبراهي ــي املنتخ ــس اإليران الرئي
ــام بها  ــن زيارة ق ــد أيام م ــي، بع رئيس
ــي  ــارة ف ــي الزي ــات املتحدة.وتأت للوالي
ــعودي مدفوع  ــوار إيراني س ــم ح خض
ــعى قطر  ــاطة عراقية، بينما تس بوس
ــود  جه ــع  لدف ــيط  الوس دور  ــب  للع
ــعودية  ــف األزمة بني إيران والس تخفي
ــذ  ــاد منف ــن إيج ــة ع ــث الدوح وتبح
ــة بني  ــات اجلاري ــي احملادث ــط ف للتوس
طهران والرياض بينما تتكثف املساعي 
وخاصة من قبل بغداد ومسقط لدعم 
ــني». ــن «اخلصم ــني البلدي ــة ب التهدئ

ــة القطري نظيره  ــى وزير اخلارجي والتق
ــر  ــث «آخ ــف لبح ــواد ظري ــد ج محم
ــد العالقات  ــى صعي ــتجدات عل املس
ــالمية  ــني اجلمهورية االس ب ــة  الثنائي
ــى جانب أهم  ــة قطر، ال ــة ودول اإليراني
ــة والدولية»، وفق ما  القضايا االقليمي
ــة اإليرانية.بعد ذلك، زار  أفادت اخلارجي
ــي أول لقاء  ــي، ف ــر القطري رئيس الوزي

ــؤول أجنبي  ــع مس ــر م ــده األخي يعق
ــية التي  منذ فوزه باالنتخابات الرئاس
ــي  ــي ١٨ حزيران.وأكد رئيس ــت ف أجري
ــعى  «تس ــالمية  اإلس ــة  اجلمهوري أن 
ــع»، وذلك وفق وكالة  ــر للجمي وراء اخلي
ــعى  ــمية «إرنا»، بينما تس األنباء الرس
ــي املنطقة  ــف عزلتها ف ــران لتخفي إي
بالتواصل مع قطر حلل أغلب التوترات 
ــالمية  ــني اجلمهورية اإلس ب ــة  القائم
ــعودية.وتأتي  ودول اخلليج وخاصة الس
ــري بعد لقائه نظيره  زيارة الوزير القط
ــي بلينكن اخلميس في  األميركي أنتون
ــنطن، حيث بحث معه «تطورات  واش
ــا  خصوص ــة  املنطق ــي  ف ــاع  األوض
ــوريا،  وس ــران،  وإي ــتان،  أفغانس ــي  ف
ــادت اخلارجية  ــطني»، وفق ما أف وفلس
ــدد الشيخ محمد يومها  القطرية.وش
ــة إلى حوار مفتوح  على «احلاجة املاس
ــاون  التع ــس  ــني دول مجل ب ــفاف  وش
ــتقرار  ــران لتحقيق االس ــي وإي اخلليج
ــارة القطرية  ــي الزي ــي املنطقة».وتأت ف
ــات املتحدة واجلمهورية  لكل من الوالي
ــوض طهران  ــالمية، في وقت تخ اإلس
ــرة  ــر مباش ــات غي ــنطن مباحث وواش
ــول البرنامج النووي. إلحياء االتفاق ح

ــام ٢٠١٥، رفع  ــرم ع ــاق املب ــاح االتف وأت
العديد من العقوبات االقتصادية التي 
ــران، في مقابل  كانت مفروضة على إي
ــان  ــة وضم النووي ــطتها  أنش ــد  تقيي
سلمية برنامجها النووي. لكن االتفاق 
ــذ قرار  ــار متاما من ــددا باالنهي ــات مه ب
الرئيس األميركي السابق دونالد ترامب 
ــام ٢٠١٨،  ــه ع ــا من ــحاب أحادي االنس
ــية على  ــات قاس ــرض عقوب ــادة ف وإع
طهران.وبدأت إيران واألطراف التي ال تزال 
منضوية في االتفاق (بريطانيا، فرنسا، 

ــات  ــا)، مباحث ــني، وأملاني ــيا، الص روس
ــاركة  ــان مبش ــا مطلع نيس ــي فيين ف
ــرة، بهدف التوصل  أميركية غير مباش
ــوية تقوم بشكل رئيسي على  الى تس
عودة واشنطن لالتفاق ورفع عقوباتها، 
ــذ كامل  ــران لتنفي ــودة طه ــل ع مقاب
ــوالت من  ــت ج ــت س التزاماتها.وأجري
ــان وحزيران. وأكدت  املباحثات بني نيس
طهران أن استكمال املباحثات لن يتم 
ــي  ــدد رئيس ــل تولي احملافظ املتش قب
مهامه رسميا مطلع آب املقبل، خلفا 

ــن روحاني.خالل لقائهما  للرئيس حس
أكد رئيسي لوزير اخلارجية القطري أن 
ــران تولي أهمية خاصة لعالقتها  «طه
مع الدوحة»، مشددا على أن «دول اجلوار 
ــات احلكومة  ــلم أولوي مدرجة على س
ــبق للدوحة أن  ــي إيران».وس القادمة ف
ــهيل حوار بني  ــتعدادها لتس أبدت اس
ــعيا  ــران س ــعودية وإي ــني الس اخلصم
ــة بينهما  ــات املقطوع ــاء العالق إلحي
ــذ ٢٠١٦. وأكدت الرياض وطهران في  من
ــاطة من  اآلونة األخيرة، بدء حوار بوس
بغداد، يؤمل منه التوصل الى «تفاهم 
ــر القطري  ــارة الوزي ــترك».وتأتي زي مش
ــات املتحدة  ــع قرب إمتام الوالي ايضا  م
ــحابها من جارة إيران أفغانستان،  انس
ــان هجوما  ــة طالب ــن حرك ــث تش حي
ــيطرة  ــت خالله من الس ــعا متكن واس
ــي البالد.ومن  ــعة ف ــى مناطق واس عل
ــتضيف الدوحة األسبوع  املقرر أن تس
ــن املباحثات  ــدة م ــل جولة جدي املقب
ــة واحلكومة األفغانية، علما  بني احلرك
ــبق لطهران أن استضافت هذا  بأنه س
ــني األفغانيني،  ــني للطرف ــهر ممثل الش
ــرارات صعبة» حلل  ــم التخاذ «ق ودعته

النزاع.

عمان / وكاالت / البينة الجديدة 
ــني  ــوزراء اللبناني ــاء ال ــادي رؤس ــار ن ــار اختي أث
ــابقني رئيس الوزراء السابق جنيب ميقاتي  الس
ــكيل حكومة جديدة جدال بني اللبنانيني  لتش
ــا لبنان.. عليه  ــاخرين: «لك اهللا ي الذين ردوا س
ــاءلوا «هل ميكن حقا  ــوض في البلد».. وتس الع
توقع نتائج مختلفة مع نفس األشخاص. كيف 
سيتغيّر الفعل..إن لم يتغيّر الفاعل؟»وذكر بيان 
ــاء الوزراء اللبنانيني السابقني أقر  أن نادي رؤس
رئيس الوزراء السابق لتشكيل حكومة جديدة 
قبل االستشارات النيابية املقررة امس االثنني.

ــي نفوس  ــرار األمل ف ــث هذا الق ــن لم يبع لك
ــية  ــن األزمة السياس ــني م ــني املنهك اللبناني
ــية، والذين  احلادة والصحية والضغوط املعيش
ــرج البالد من  ــمية لن تخ اعتبروا أن هذه التس

ــي خنقها.وكتب  ــتزيد ف ــق الزجاجة بل س عن
ــي تويتر «عقد  ــابه ف ــعد احلريري على حس س
ــابقون، فؤاد السنيورة،  ــاء احلكومات الس رؤس
ــالم،  ــري ومتام س ــعد احلري ــي، س ــب ميقات جني
اجتماعا عند الساعة اخلامسة عصرا في بيت 
الوسط، جرى خالله مناقشة أخر املستجدات 
ــوع  ــيما موض ــالد وال س ــي الب ــية ف السياس
ــمية رئيس  ــارات النيابية امللزمة لتس االستش
ــي  ــة اجلديدة».وفقا للنظام السياس للحكوم
ــني منصب رئيس  ــغل مسلم س في لبنان يش
ــن احلريري تخلّيه  ــل أيام قليلة أعل الوزراء. وقب
ــبب  ــكيل حكومة جديدة بس ــن مهمة تش ع
ــون وحليفه  ــال ع ضغوطات من الرئيس ميش
ــرض أن جتري احلكومة إصالحات  حزب اهللا.ويفت
ــا لتقدمي  ــات الدولية إقراره ــترط املؤسس تش

ــدة. وتتوالى  ــاعدات حتتاج إليها البالد بش مس
ــرات والضغوط الدولية على لبنان لكن  التحذي
من دون أن حترك شيئا لدى الزعماء السياسيني، 
الذين أسهم سكوتهم ومتسكهم مبكاسبهم 
ــخصية واحلزبية إلى جر نصف اللبنانيني  الش
ــان منذ  ــهد لبن ــط الفقر.ويش ــا دون خ ــى م إل
ــارعا هو  ــارا اقتصاديا متس ــف ٢٠١٩ انهي صي
ــه انفجار مرفأ  ــالد، فاقم ــوأ في تاريخ الب األس
ــطس وإجراءات  بيروت املروع في الرابع من أغس
ــا يحول الصراع  ــروس كورونا، فيم مواجهة في
ــية  ــص والنفوذ بني القوى السياس على احلص
دون تشكيل حكومة منذ أشهر.ويصر صندوق 
النقد الدولي على تشكيل حكومة للنظر في 
ــاعدة لبنان الغارق في الديون وسط  فرص مس
ــهم  ــني، وعلى رأس ــني الدولي ــرات الداعم حتذي

ــون  ــث املانح ــن لبنان.وح ــي ع ــا بالتخل فرنس
ــيني اللبنانيني على معاجلة  الدوليون السياس
ــبب  ــاد والهدر، باعتبارها الس ــاكل الفس مش
ــخرية  ــر الذي يثير س ــار، األم ــي لالنهي الرئيس
اللبنانيني الذين يعتبرون في الطبقة السياسة 
الراهنة برمتها أسّ الفساد.وفي تعليقهم على 
ــيح ميقاتي املدعوم من فرنسا، والذي  قرار ترش
يبدو أنه سيكون مؤيدا من حزب اهللا أيضا رغم 
ــاته عندما ترأس  موقف احلزب منه ومن سياس
ــابق، غرّد ناشطون على توتير  احلكومة في الس
ــخرية «للتصدي للفساد، سينتخب لبنان  بس
ــابق متهم بالفساد». وأضافوا «  رئيس وزراء س
ــرى، وإعادة ميقاتي  ــدو أن الثورة عادت مرة أخ يب
أمر شائن! نريد شخصا جديدا، هل من الصعب 

فهم ذلك؟».
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فنارات

6ثقافية

عبد االله ماهل
ــل يعفيه  ــى أي دخي ــت وأب تعن
ــن فيها  ــة؛ أحس ــبء أضحي ع
ــوت  ويف ــترى،  واملش ــار  االختي
ــواب  ــر بث ــة الظف ــه فرص علي
ــد العدة،  ــوم العيد.أع نحرها ي
ــم اهللا كانت  كبر وصلى، وباس
ــة، وبدفعة  ــة هي الوجه القبل
ــكني من أعلى  ــدة مرر الس واح
ــزف وتترنح  ــق؛ ليتركها تن العن
ــر رمق فيها. في دمائها إلى آخ

ــي جثة هامدة،  أقبل عليها وه
ــرأس واألطراف  ــا بفصل ال بدأه

ــى عملية النفخ  عنها، ليمر إل
ــلخة  ــم معالم الس وبداية رس
األولى؛وكأنه يتسابق مع الزمن 
ــرد  ــا الب ــه ان يعتريه ــن خوف م

ــا، لينتقل  ــح حره ــب بري ويذه
ــا، ومن  ــو إلى تعليقه ــى الت عل
ــلخ  ــاد عليها بالس ــم اإلجه ث
ــي اللحم  ــة ف ــرب؛ قضم والض
ــى أتى  ــي اجللد، حت ــة ف وقضم
ــلم  عليها وعلى آخرها. لم يس
ــة والبنات،  ــنة الزوج ــن ألس م
ــن وألول  ــد؛ وكأنه ــي نق نقد ف
ــرأة واحدة. لم  مرة على قلب ام
ــيره  ــه ملؤاخذاتهن، وتابع س يأب
ــن؛  والبط ــدر  الص ــث  ــى حي إل
ــن  ــل م ــا بالداخ ــتجلي م ليس
ومبنتهى  ــال،  قلي ــاء.تريث  أحش

ــا  منه ــل  انس ــذر  واحل ــي  التأن
ــك العضو  ــالم بذل خارجا وبس
ــي على  ــرك الباق ــرارة»؛ ليت «امل
ــم يتبقى له إال  ــق الزوجة.ل عات
ــرم النار  ــراف. اض ــرأس واألط ال
ــيط ما عليهم  فيهم حتى تش
ــرك أمر  ــوف؛ ليت ــعر وص من ش
شفط ما بقي عالقا بهم على 
ــس أن مهمته  ــق البنات.أح عات
ــالم وال حجة لهن  ــت بس انته
ــاعته إلى  ــه؛ ليهرع من س علي
ــام دافئ،  ــام ويتملى بحم احلم
يريحه وعن آخره عناء شغل لم 

ــه  يعتد عليه باملرة.ألقى بنفس
ــرير، أشعل سيجارة،  على الس
ــا  عميق ــا  نفس ــا  منه ــذ  اخ
ــرعان ما نفثه بعيدا بعيدا،  س
ــاي  ــي جرعة ش ليعود ويحتس
ــاع بلدي ما  أخضر معتق بنعن
ــده. انتهى  ــى خ ــه عل زال أريج
املائدة؛ فكانت  الشواء، وضبت 
ــد اجلميع إلى  ــم، ليخل أم الوالئ
ــتراحة  قيلولة؛ وكأننا أمام اس
نحو  ــمس  الش ــت  محارب.قرب
ــر  ــا احل ــف عليه ــب، وخي املغي
ــن الزوجة،  ــف، وبإحلاح  م والتل

ــيته إلى أن  ــام يتلكأ في مش ق
ــا، وعلى  ــع أرض ــل إليها.ترب وص
مضض منه شرع في تقطيعها 
ــا، وزوجته باملرصاد  قطعا قطع
ــه إلى أن  ــك علي ــئ وال تنف تعب
ــني او ادنى من  ــاب قوس ــار ق ص
ــه  ــا، ليجد نفس ــاء منه االنته
وباخلطأ يتلقى وخزة من سكني 
ــرى.  اليس ــفل رجله  ــده أس بي
وكأن فرحة العيد لن تستقيم 
ــان  ــا إال على طعم لس حالوته
ــزة نصل  ــليط او وخ ــة س زوج

سكني او كليهما معا.
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القصيدة التي يكتبها الشاعر البد له ان عاش ادق 
ــون ذا تعبيرية  ــا وتفاصيلها الدقيقة لتك حلظاته
ــى املعاني  ــم كونها حتتوي عل ــة ببناء محك عالي
ــعرية ال  ــدة الواضحة املعالم، ألن الصورة الش اجلي
تتصاعد اال اذا كانت نابعة من حالة اخللق املتنامي 
ــمات  الذي يتم فيه توظيف اخللجات واألنات والس
ــاعر لتبرز  ــي ذهن الش ــودة ف ــادات املوج واالحتش
ــاء ملتحم ومتفاعل  ــطح القصيدة كعط على س
ــي اجلمالية  ــاة اليومية لتضف ــع موضوعات احلي م
وبشكل محسوس على أشطر او مقاطع القصيدة 
ــى فكر وذائقة  ــون مفهومة او تصل ال ، وهي ال تك
ــاً ويفتقر الى االبعاد  املتلقي اذا كان محتواها هش
الداللية والتعبيرية والوصفية ، فالصورة الشعرية 
ــي التي حترك  ــتمدة من الواقع إمنا ه املكتنزة املس
الشاعر وتستفزه ليصوغها في قوالب االبداع عبر 
ــبك محكم ومتقد ألن احليوية التي فيها حترك  س
ــتناد الى  ــه وتؤجج مخيلته عن طريق االس كوامن
ــم اسلوب الشاعر بالغزارة  الداللة ، إذ البد ان يتس
ــه خصبة  ــون مخيلت ــي املعنى وان تك ــق ف والعم
ــيء لينقل من خاللها املتذوقني  ــتوعب كل ش تس
ــعري عبر مبرقاته واشاراته  واملتلقني الى عاله الش
ــد نصه الشعري وكاشفا عن  وهو يتوغل في جس
جتليات افكاره ليسطرها على الورق بلغة تعبيرية 
ــليمة ويجعل االخرين متفاعلني معه ، الوصف  س
ــقي  ــي تتدفق في البناء النس ــق لألبعاد الت الدقي
ــتقود املتلقني الى التعايش  واجلمالي للقصيدة س
والتكيف في اجوائها والتعامل معها بذائقة فنية 
ــعرية  ــعرون جماليات الداللة الش كونهم يستش
نْ  مِ ــاعر ان يُضّ الواضحة املعالم ، كما ان على الش
جتربته ووعيه الشعري في قصائده التي ينسجها 
باسلوب ممنهج وسليم عبر صياغة ممتلئة بحرارة 
ــعرية البد ان يكونا  اإلداء ، كما ان اإلداء واللغة الش
ــن من خاللهما  ــي ميدان واحد ليتمك متوائمني ف
ــاعر ان يترجمها الى رؤى عديدة يستكشفها  الش
ــة التي كان  ــذراتها النقي ــر على ش ــي ويعث املتلق
ــان حتقق  ــعري ، لذا ف ــه الش ــي وجدان ــا ف يختزنه
ــعري وبث املتعة للمتلقي اليتحققان  االبداع الش
ــداً وممتلكاً الدواته  ــاعر كفوءاً ومجي اال اذا كان الش
بْرَ  ــعرية ومواظباً على تقدمي كل ماهو جديد عِ الش
ــة في مخيلته  ــعرية اخملتزن ــه لطاقته الش اغتنام
ــي نتاجاته  ــل ف ــليم وفاع ــكل س ــا بش ويوظفه

الشعرية .
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احمد البياتي

                                                                         
ــود النقاد  وعلى الرغم من جه
ــذه  ــني ه ــل ب ــاء للفص والعلم
ــا  علمي ــال  فص ــات  املصطلح
ــا ازاء  ــا زلن ــا م ــا  , إال أنن دقيق
ــد  ــي حتدي ــاس ف ــوض والتب غم
مالمح املصطلحات أنفة الذكر 
ــالة  ــا زاد األمر تعقيدا مس , ومم
ــي التي هي  ــل االجناس التداخ
من صميم النقد األدبي احلديث  
ــوف  أن  ــن املأل ــار م ــك ص , لذل
ــات  الذكري ــح  مصطل ــب  يكت
ــات على  ــرات أو اليومي أو املذك
ــيرة الذاتية التي  ــوص الس نص
ــخصية  ــيس الش تصور أحاس
ــاء عرضها  ــا في أثن وانفعاالته
ــن  ونح  , ــي  املاض ــا  لتاريخه
ــع  الصديق عبد الكرمي  نتفق م
ــه  ــب إلي ــا ذه ــعيدي فيم الس
ــتون للروائي  ــالث وس ــة ث ٠ رواي
احمد اجلنديل  رواية سيرة ذاتية 
بامتياز كتبها , وعاش أحداثها, 
ــة الرواية ,  وتفاصليها من بداي
ــوية,ادخل  املأس نهايتها  حتى 
ــرديتني  ــي الرواية  تقنيتني س ف
ــيرة  ــا الس ــروي لن ــني: ي جديدت
الغيرية  للراوي العليم وليد عبد 
العظيم , ويروي سيرته الذاتية  
ــبابه في  ,الذي  أفنى عمره, وش
تربية  األجيال, وينتظر مكافأة  
الدولة له على خدماته اجلليلة 
ــدأت معاناته   ــي قدمها , فب الت
ــة مديرية  ــد في مراجع تتجس
ــتور  ــف املس ــة ,  فكش التربي
الذين  ــؤولني  واملس للموظفني, 
ــه :-  ــوة  بقول ــون الرش يتعاط
ــيء , معاملتك تنجز وأنت  الش
في البيت , وستجد ما يريحك 
ويسعدك , ال شيء سوى مبلغ 
ــيد  ــه إلى الس ــال تدفع من امل
ــت مديحة, وينتهي  املدير والس

األمر , أما أنا فما أقوم به أكراما 
ــفتاي  ــه اهللا  , انفرجت ش لوج
عندما سمعت جملته األخيرة 
, وأطرقت إلى األرض مستسلما 
ــة املبلغ املراد دفعه؟  : - ما قيم
ــه على املكان احمليط  وزع نظرات
ــا : -  ــرب مني هامس ــا , واقت بن
ــتري به  مليون دينار فقط , تش
ــن متاعب  ــك , ويغنيك ع راحت
ــات ٠ فكانت  ــفر واملراجع الس
للمعلم  ــة  ,والصدم ــأة  املفاج
ــف  كي  , ــريف  ,والش ــه  النزي

ــيرة  ــع هوالء٠ والس ــل م يتعام
ــكل  الذاتية ما هي إال منط ,وش
ــب نثرا ,  ــا ما تكت ــردي غالب س
ــى ذاكرة راويها  فهي تعتمد عل
,ومحاولة  ــه  ماضي ــتعادة  باس
ــه التي يرى  أحياء بعض جوانب
ــد اجلنديل  ــي احم ــا الروائ فيه
ــزا , إال أن هذا  ــة أو متي خصوصي
اليعني أن تكون تلك النصوص 
ــة عن  ــة خالص ــة تاريخي وثيق
ــا اخليال ,  ــا , ال يتخلله كاتبه
ــي أحداثا ال  ــل الروائ ــا تخي فرمب
ــمع بها من  ــه ولكنه س تخص
ــة بها , وحديثه  أناس لهم صل
ــه ليس بالضرورة هو  عن نفس
سيرته الذاتية كما كان يعتقد 
الواقعيون , فشخصيات السرد 
ــن ورق كما يقول  هي كائنات م
بارت , أو هي تقنيات لغوية كما 
يقول تودوروف  , وتستمر معاناة 
ــي العقبات التي تضع  الراوي ف
أمامه ,والشروط التعجيزية من 
ــوة ,   اجل إجباره على دفع الرش
ــر العام لعله  لكنه يقابل املدي
ينصفه لكن دون جدوى  , ويعيد 
ــه  : بقي  ــي بقول ــن املاض الزم
حنش يحدث املدير عن بطوالتي 
ــم والطغيان  في مقارعة الظل

ــت مديحة عن  ــث الس , وحدي
ــون يعيد  ــرام القان ــد احت بل
حضوره في رأسي , ابتسمت 
ــامة  ــر بابتس ــي املدي فقابلن
ــد  ــت ق ــا , كن ــن منه أحس
ــد الكذب  ــن بل ــمت ع ابتس

ــنني ,  ــد عبر مئات الس املمت
وكلما رحل جيل أهدى كذبه 
ــذي يليه, ومع مرور  للجيل ال
الزمن أصبحنا نتفاخر بهذا 
الكذب املدمر , عادت الست 
مديحة إلينا من جديد , وهي 
ــان اضبارتي  ــر مديرها ب تخب
دار  ــى  إل ــالها  إلرس ــزة  جاه
التقاعد , تنفست الصعداء 
ــوف ال مير على  الن الكلب س
ــتطاع  دكان القصاب  ٠ اس

ــداث  األح ــرد  س ــل   اجلندي
ــعرية  ش ــورة  بص ــة  املاضي
ــة  ــة حزين ــاعرية  دموي ,وش
ــجني  الس معاناة  ــدت  جس
زنزانته  في  املظلوم  العراقي 
ــورا فوتوغرافية   , وأعطنا ص

ــز ,وكتابته  ــلوبه املتمي بأس
ــد  جن ــة,  الرائع ــردية  الس
ــة  ــدة زمني ــام م ــنا أم أنفس
ــزل  مخت ــدث  ح و  ــرة,  قصي
ــى حد, و الذي  جدا إلى أقص
يكون الراوي / السلطة هما 
ــر أن  ــداث ، غي ــاس األح أس
ــدة  الزمنية القصيرة  هذه امل
ــرى بدورها  ــي األخ ــرح ه تط
ــتوى  ــول على مس ــا أط زمن
اخلطاب الروائي الذي يخضع 

جملموع النصوص ,و األحداث 
ــة  للرواي ــة  املكون ــة  اجلزئي
ــدو لنـا  ــل ، بحيـث يبـ ككـ
البناء الزمني للرواية السيرة 
ــدا  معق ــرا  عنص ــة  الذاتي
ــن  م ــا  حقيقي ــريانا  ش ,و 
شرايينها  , تعود به الذاكرة 
ــى املاضي عندما مت اعتقل  إل
ــرة  والدائ  , ــه  النزي ــم  املعل
ــدة الزمنية التي  تطالبه بامل
ــدوام   ــن ال ــا ع ــع فيه انقط
ــى ذاكرتي  ــدودا إل كنت مش
ــرد لي ما حدث قبل  وهي تس
أربعة عقود, وعندما انتبهت 
أن  ــت  أدرك  , ــي  نفس ــى  إل
ــي , وان لعنة  املاضي يطاردن
ــبب في  ــي كانت الس توقيف
ما حصل لي اليوم , فلوالها 
ــة إلى كتاب  ما كانت احلاج
ــي زمن  ــفر ف ــد , وال الس تأيي
ــذاب  ــذا الع ــا, وال ه الكورون
الذي أنا فيه , من يعلم ؟ رمبا 
ــذي فجر جروحي  الضابط ال
ــلوب  ــوم دوره بأس ميارس الي
ــون الجئا  ــا يك ــد, أو رمب جدي
ــج  مبباه ــع  يتمت ــيا  سياس
ــي العواصم الراقية   احلياة ف
ــل بقدرته النقدية ,  ٠ اجلندي
لنا  ,رسم  الفنية  ــته  وبريش
ــدت حجم  لوحة فنية جس
ــاة  في مراجعة الدوائر  املعان
ــم الدمار  ــة  , وحج احلكومي
ــل باملوظف العراقي  الذي ح
احلالي , وأجمل ما في الرواية 
رحيل األستاذ عبد العظيم 
عن احلياة ,ولم يحصل على 
التقاعد, وهي صورة واقعية 
ــاتذة فنراه  ملصير مئات األس
الذاتية  ــيرته  الراوي س يروي 
ــان ولده رياض  عن طريق لس
بقوله : اخبرني الطبيب بان 
ــبب الوفاة كان عجزا في  س
القلب , كنت اعرف ذلك قبل 
أن يخبرني الطبيب , القلب 
ــع  بينابي ــع  اليان ــر  األخض
ــل كل هذا  ــاء ال يحتم العط
ــذاب , كان منذ طفولته  الع
والنزاهة  العفة,  إلى  يسعى 
ــه غارقا  ــا وجد نفس وبعده
ــاكات  ــن االنته ــر م ــي بح ف

واملعاملة الذليلة ٠
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يجمع اخملتصون 
على القول بصعوبة 

االتفاق على حد 
جامع مانع ملفهوم 

السيرة الذاتية , 
نظرا لعدم القدرة 

على التمييز العلمي 
بني مصطلحات 

متعددة يقال عنها 
أنها تنتمي إلى عائلة 
واحدة , هي السيرة , 
أو أنها أجناس أدبية 
صغرى متفرعة من 

جنس أدبي كبير 
هو السيرة, مثل 

التجربة الذاتية أو 
الترجمة , والسيرة 

الذاتية , والذكريات , 
واملذكرات , واليوميات 

, واالعترافات , 
وغيرها الكثير من 
املصطلحات التي 

تشترك بكونها سردا 
حلياة شخص يرويها 

هو بنفسه- ورمبا 
يتبرع له آخر بروايتها 

نيابة عنه كما في 
السيرة الغيرية- 

معتمدا على ذاكرته 
في استرجاع أحداث 
وموضوعات ماضية . 

قراءة /
 أ٠د مصطفى لطيف عارف

احمد اجلنديل

ÜÓ»€a@Úyäœ

حميد الطائي

دِ بيضاء  فارعة من أجمل القّ

واحلب نشوتهُ  برشفة النهدِ
شعرها ذهبٌ وجبينها ماسٌ

العطر من جسمها يطيب كالورد

ليتها  باحللم  تأتيني ذات ليلةٍ

الح والسعدِ وتكون لي ليلة الفَ

أضمها بلهفة ٍ كعاشق مغرمٍ

يذوب في ملعة الشفاهِ واخلدِ
واثقة بخطوتها متشي ملكةً

دِ على صدرها موج جزر ومّ
شقائق النعمان خدها املياس

وطيبٌ فمها ذوبُ اللّمى والشهدِ
وصوتها تكبير أذانٍ وحترميٌ

وقولها نفخةٌ يقامُ بها من اللحدِ

مييل اخلصر برقصها من طربٍ

دِ ويحلو النبيذ املعتق بالوّ
وأقسمت عليها أذ أموت عشقاً

في أرضها أدفنُ باللَحدِ

كم من سنني قضيتها بال شغفٍ

وأنا أجاري النوى والصد بالوعدِ
هزني  الشوق  إليكِ  صبابتَهُ

دِ تذوب مهجتي لها في البعد والصّ
تسألني عنك دواوين الشعرِ غزالً

دِ الفرات والعاصي والنهر والسّ
أحتسبنيَ أني سلوتك ماللةً

فكيف أسلوكِ وأنت شريان الكبدِ
تعالي فقد فاض بي البوح معترفاً

أني يشتاق إليكِ صدري وزندي
كفرت باملذاهب كلها عن ثقةٍ 

بحبكِ وصليت من أجلك بالوعدِ
من يطارحكِ غيري الهوى يفنى

وذا  شاهد على حروفي باجلدِ
كتبت فيك القصيد عاشقاً غزالً 

وأبى الشعر إال لغيركِ أن يُهدي
أختتم قصيدتي باسمكِ مناجياً

عساك يا حبيبتي عرفتِ بالقصدِ

·�‹ �y@Ú�‹�Ó�€
قصة قصريةقصيدة 

البينة الجديدة / علي شريف
ضيف البيت الثقافي في محافظة بابل مجموعة من 
الشعراء الشباب حتت شعار ( جتارب الشعراء الشباب 
ــث عن جتربتهم في  ــراق / بابل امنوذجاً ) للحدي ــي الع ف
الشعر الشعبي مع قراءات شعرية .اجللسة التي ادارها 
ــتهلت بقراءة سورة الفاحتة  ــاعر كرار اجلوراني اس الش
على ارواح ضحايا حادثة مستشفى االمام احلسني (ع) 
ــهداء العراق بعدها قرأ  في مدينة الناصرية وعموم ش
كل من الشاعر احمد ابو الشون واشرف اجلوذري وكرار 
ــن محمد وعلي اسد  ــالم ومصطفى القصير وحس س
ــيد حبيب  ــيالوي ومصطفى الس ــن العابدين الس وزي
ــي تنوعت بني  ــن القصائد الت ــار احملاويلي عددا م وبش
ــاعر  ــي والوجداني والوطني. وفي اخلتام قدم الش الغزل
ــي البابلي  ــر البيت الثقاف ــباك مدي والقاص علي الس

شهادة شكر وتقدير للشعراء املشاركني .

بغداد / البينة الجديدة
شارك وكيل وزارة الثقافة والسياحة واآلثار  
ــباب  ــع وزير الرياضة والش ــم، م عماد جاس
ــنوي  ــان درجال في احلفل الس ــنت عدن الكاب
ــاهير العراق  الثاني الذي اقامته مجلة مش
ــي دوري  ــرمي االفضل ف ــتار) لتك ــوكر س (س
ــم ٢٠٢٠-٢٠٢١ ، حتت  ــاز للموس ــرة املمت الك
ــد راضي وعلي  ــزة الراحلني احم عنوان (جائ
ــندباد  هادي)، امس االول االحد  في مدينة س
ــوم كرة القدم  ــد الترفيهية، وبحضور جن الن
ــاركة  ــم بأن مش العراقية. وكد عماد جاس
ــاء بدافع  ــذا احلفل ج ــي ه ــة ف وزارة الثقاف

ــبابية وتنفيذ بروتوكول  دعم االنشطة الش
ــباب  ــترك مع وزارة الرياضة والش عمل مش
يسعى للنهوض بالواقع الثقافي والرياضي 
للشباب، ويعمل على حتقيق اهداف العمل 
ــاريع ثقافية  التضامني من اجل تنفيذ مش
ــتراتيجية متفق  ــة متنوعة وفق س ورياضي
ــتذكر  ــد اس ــذا وق ــني الطرفني.ه ــا ب عليه
ــني، الكابنت  ــوم الرياضة الراحل املهرجان جن
ــتفتاء  احمد راضي وعلي هادي، كما مت االس
ــدوري العراقي  ــي ال ــل الالعبني ف على أفض
ــة واإلعالمية  ــل اللجان الفني املمتاز من قب

والتحكيمية، وتكرميهم في ختام احلفل.

متابعة / البينة الجديدة
ــة العامة/  ــؤون الثقافي ــن دار الش ــراً ع ــدر مؤخ ص
ــياحة واآلثار كتاب حمل عنوان  وزارة الثقافة والس
ــول محمد رسول  ــاني» ملؤلفه د.رس «التنوير االنس
يعرف الكاتب فيه مفهوم التنوير ويشير إلى عالقة 
ــذي يعتبره غير موجود  ــان بخطاب التنوير ال اإلنس
ــال جناحني؟ وهل  ــف يكون الطير ب ــان فكي بال إنس
يصح أن توجد الشمس بال شعاع؟ فالكاتب يعتبر 
غاية ووسيلة التنوير معاً هما اإلنسان هذا اإلنسان 
الذي انفرط وجوده عناداً ومهانة بكرامته ومكانته 
ــي عاملنا العربي  ــود نحو هاوية الضياع ف في الوج
ــى أرصفة  ــان عل ــوت املهني لهذا اإلنس ــن ثم امل وم
ومنحنيات وزوايا الطرقات وهي عدمية تصوب غالباً 
ــاة. التنوير مبفهوم  ــاني في احلي ــد الوجود اإلنس ض

ــان إنساناً فتعالوا ننقذ  الكاتب هو ان يكون اإلنس
ــان من كل العدميات التي حاقت به والزالت.  اإلنس
ــير الكاتب إلى ان الكارثة الكبرى هي نسيان  إذ يش
ــيان هنا هو املطب  ــان بوصفه إنساناً والنس اإلنس
ــيخه ظالميات الراهن مثلما  األكبر الذي تريد ترس
ــان نفسه من دون  األمس تلك التي أبتلي بها اإلنس
ــفقة إنسانية ميكن ان تذكر ويؤكد الكاتب على  ش
ــع فقط أن نبقى  ــذه الظالميات تريدنا أن نطي ان ه
كائنات سردابية عمياء في قبوها واليعرف الطريق 
إلينا أي أحد من األحرار إنها ظالميات تريد الهيمنة 
على حاضرنا وغدنا ومستقبلنا أو قادمنا اإلنساني. 
ماجاء أعاله تقدمي موجز للكتاب الذي يتضمن عدة 
ــع الكتاب في  ــر. يق ــوم التنوي ــات حول مفه دراس

٢٣٢صفحة من القطع الكبير.
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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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بغداد / البينة اجلديدة
ــامرائي،  ــار املدني مثنى عبد الصمد الس ــد رئيس حزب املس اك
امس االثنني خالل استقباله رئيس تيار احلكمة عمار احلكيم أن 
التصدي لالرهاب وحتقيق االزدهار ال يتحقق اال بتوحيد الصفوف 
وتكاتف اجلهود.وذكر املكتب االعالمي للسامرائي ، أن رئيس حزب 
املسار املدني النائب مثنى عبد الصمد السامرائي استقبل في 
مكتبه ب سامراء رئيس تيار احلكمة عمار احلكيم، حيث مت خالل 
ــاذ كل االجراءات الالزمة لتعزيز  ــاء التأكيد على ضرورة اتخ اللق
ــة والعمل  ــد التنظيمات االرهابي ــي حتققت ض ــارات الت االنتص
ــي واالقتصادي في محافظة صالح  على حتقيق االزدهار العمران
ــامراء ملا لها من مكانة دينية وحضارية.وأضاف  الدين ومدينة س
السامرائي أن سامراء تبقى عنواناً لألخوة بني جميع العراقيني، 
ــون من جميع  ــات التي قدمها العراقي ــتذكراً كل التضحي مس
ــاته ودحر  ــدة العراق ومقدس ــالد للدفاع عن وح ــات الب محافظ
ــروع  ــامراء الذين كانوا خط الش االرهاب، مذكراً بوقفة أبناء س
األول في انطالق معارك حترير محافظة صالح الدين ومن بعدها.
من جانبه أكد احلكيم أن التصدي حملاوالت التنظيمات اإلرهابية 
ــق االزدهار العمراني واالقتصادي من جهة اخرى  من جهة وحتقي
يتطلب تكاتف اجلهود وتوحيد الصفوف واملشاركة الواسعة في 
ــتقبل  االنتخابات املقرر إجراؤها في ١٠ / ١٠/ ٢٠٢١، مبينا أن مس
ــن ال يتوانون عن  ــاف أبنائه اخمللصني الذي ــراق يقوم على أكت الع

تقدمي التضحيات من أجل وطنهم وأمتهم.

اربيل / البينة اجلديدة
ــمركة،  ــؤون البيش أعلن مدير عام اإلعالم والتوعية في وزارة ش
ــليم  ــد عثمان محمد، أن التحالف الدولي أقدم على تس العمي
وزارة شؤون البيشمركة قافلة مساعدات جديدة، وسيتم توزيع 
ــي حديث نقلته  ــاة.وقال العميد ف ــا على ألوية املش محتوياته
ــاعدات التحالف  ــائل اعالم كردية وصل قسم آخر من مس وس
ــمركة ضمن إطار  ــؤون البيش ــتية إلى وزارة ش الدولي اللوجس
ــمركة.وأوضح أن من  ــوات البيش ــليح ق ــود التحالف لتس جه
ــاة التابعة لوزارة  ــاعدات على ألوية املش ــرر توزيع هذه املس املق
ــال املتحدث  ــج الوزارة.وق ــار برنام ــمركة وفي إط ــؤون البيش ش
ــلمنا وزارة  ــل وين ماروتو س ــف الدولي، الكولوني ــم التحال باس
ــمركة اليوم أكثر من ٧٠ عجلة عسكرية.وأوضح  شؤون البيش
ــؤون  ــن تزويد وزراة ش ــرووداو الهدف م ــن ماروتو ل ــل وي الكولوني
ــركاءنا بهذه  ــول زودنا ش ــذه التجهيزات، بالق ــمركة به البيش

العجالت والتجهيزات لضمان القضاء على داعش.

بغداد / البينة اجلديدة
ــط عن مجموع الصادرات وااليرادات املتحققة  اعلنت وزارة النف
ــب االحصائية النهائية الصادرة  ــهر حزيران املاضي. وبحس لش
ــويق النفط العراقية سومو ، حيث بلغت كمية  عن شركة تس
ــادرات من النفط اخلام ( ٨٦) مليونا (٧٦٥) الفا و(٥٨٩) برميالً  الص
ــون و (١٠٦) الف دوالر. ــار و( ١٤٣ ) ملي ــت ( ٦ ) ملي ــرادات بلغ ، باي
واشارت االحصائية الى ان مجموع الكميات املصدرة من النفط 
ــط  ــن احلقول النفطية في وس ــران املاضي م ــهر حزي اخلام لش
ــف و ( ٣٥٢ ) برميال ،  ــراق بلغت (٨٣) مليون و(٦٩٠) ال ــوب الع وجن
ــان فقد بلغت الكميات  ــن حقول كركوك عبر ميناء جيه اما م
املصدرة (٣) مليونا و(٧٥) الفا و(٢٣٧) برميال.فيما بلغ معدل سعر 
ــار الى ان الكميات املصدرة  البرميل الواحد (٧٠٫٨٠١ ) دوالرا.واش
ــركة عاملية مختلفة اجلنسيات ، من  مت حتميلها من قبل (٣٠) ش
ــات االحادية على اخلليج  ــور العمية والعوام ــئ البصرة وخ موان
ــات وايرادات  ــن اجلدير بالذكر ان كمي ــاء جيهان التركي.وم ومين
ــويقها بعالوة سعرية  ــحنات النفط اخلام املصدر التي مت تس ش
ــهر حزيران املاضي بلغ مجموعه  لتحقيق ايراد إضافي خالل ش

اكثر من (٥٥) مليون و(٤٥٠) الف و (١٩٤) دوالر .

بغداد / البينة اجلديدة
ــرت وزارة التربية ، ان اجراء االمتحانات الوزارية ملرحلتي الثالث  ذك
ــيكون مبواعيده احملددة مسبقا.  ــط والسادس االعدادي س املتوس
ــاروق، أن املواعيد  ــوزارة التربية حيدر ف ــمي ل واكد املتحدث الرس
ــة ثابتة وال يوجد اي تغيير  ــي حددت الجراء االمتحانات الوزاري الت
ــة بتعفير املراكز االمتحانية  ــل فيها.وبني ان الوزارة ماضي او تأجي
اخلاصة مبرحلة الثالث املتوسط الجراء االمتحانات مبواعيدها في 
االول من آب املقبل الجراء االمتحانات الربع مواد دراسية (فحوص) 
ــاء والرياضيات التي  ــة االنكليزية والكيمي ــة العربية واللغ اللغ
ــد املراكز االمتحانية وتوزيع  ــتجرى داخل املراكز بعد ان مت حتدي س
ــدد على التوجيه الدارات  ــب الرقعة اجلغرافية.وش الطلبة بحس
ــز بعدم جتمع اي من اولياء امور الطلبة او الطلبة قبل وبعد  املراك
ــيق مع  ــز االمتحانية، منوها بانه مت التنس ــام املراك االمتحان ام

اجلهات االمنية حلماية املراكز وتأمينها اثناء فترة االمتحانات.

بغداد / البينة اجلديدة
ــة عمار  ــة الوطني برئاس ــار احلكم ــد تي أك
احلكيم ، حرصه على ان يكون قراره عراقيا، 
ــريك  ــار الى ان الواليات املتحدة ش فيما اش
مهم. وقال املتحدث الرسمي لتيار احلكمة 
ــنوية  ــرى الس ــي الذك ــو رغيف ف ــل اب نوف
ــون على ان  ــار حريص ــاق التي ــة النبث الرابع
يكون قرارنا عراقياً نابعاً من واقعنا وشبابنا 

ومؤسساتنا وال بديل عن الدستور واالصالح 
ــارت الى، ان  ــتور واالصالح.واش سوى الدس
ــالمية جار وشريك أساس،  اجلمهورية االس
ــر ،  ــم ومؤث ــق مه ــدة صدي ــات املتح والوالي
ــتراتيجي للعراق، مبينا  وكالهما حليف اس
ــاركة التيار الصدري في االنتخابات  ان مش
ــا ، ونحن  ــل تعزيز له ــألة مهمة وعام مس
ــد  ــى ذلك.وتابع نرى في احلش ــون عل حريص

ــنداً للحكومة وظهيراً للدولة  الشعبي س
ــياقها  ــا أو خارج س ــتقالً عنه ــس مس ولي
ــة إدارة الدولة كما  ولم تتح للحكمة فرص
ــتائني من ذلك. ــنا مس أُتيحت لغيرها ولس

ــذ اللحظات االولى  ــار الى، ان التيار من واش
ــع قوى  ــاحات ووقفنا م ــاب الس ــم خط دع
ــات املرجعية العليا  ــرين وتبنينا توجه تش
ــدد والقانون  ــذا الص ــاخص به وموقفنا ش

ــة  ــي كل دورة انتخابي ــر ف ــي يتغي االنتخاب
بحسب طبيعة املستجدات ولكن الدستور 
والسياقات الدميقراطية تتسم باالستقرار.
ــان  ــام امتح أم ــة  ــى، ان احلكوم ال ــت  ولف
ــل في صدقية  ــي واختبار مهم يتمث حقيق
ــات املبكرة واحلمالت املضادة  إجراء االنتخاب
ــة  ــوفة ومدفوع ــت مكش ــات بات لالنتخاب
الثمن يقودها املستفيدون.واوضح، ان هناك 

ــات انتخابات  ــابهة بني مخرج اهمية متش
ــهده  ــامل الذي ش ــني التحول الش ٢٠٢١ وب
العراق عام ٢٠٠٣ واملراقبة الدولية واملتابعة 
ــل األمم املتحدة تعطي زخماً  احلثيثة من قب
ــات ويجب ان  ــةً لالنتخاب ــةً مضاعف وأهمي
يكون اجلميع مسؤولني عن اختيار احلكومة 
ــي  ف ــعة  الواس ــاركة  املش ــر  ــة عب القادم

االنتخابات.

بغداد / البينة اجلديدة
ــن كتلة الصادقون النيابية  قال النائب ع
ــر  وزي ــات  تصريح ان  ــداوي،  البل ــد  محم
ــي اطلقها من  ــني الت اخلارجية فؤاد حس
الواليات املتحدة االمريكية و التي تتضمن 
ــد االمريكي  ال  ــة العراق الى التواج حاج
ــداوي  ــر البل ــعب العراقي.وذك ــل الش متث
ــود قوات  ــه، ان  وج ــب اعالم كتلت بحس
ــي العراقية مخالف  أجنبية على األراض

لقرار البرملان بإخراج تلك القوات، مؤكدا 
ان  التواجد األجنبي خطر كبير على امن 
ــة.و اضاف ان     ــراق واملنطق ــتقرار الع واس
ــعب  تصريحات وزير اخلارجية ال متثل الش
العراقي و وزارة اخلارجية متلكئة بشكل 
ــأن  ــل بالش ــن التدخ ــد م ــي احل ــر ف كبي
ــى  ان  اجلميع أدرك  ــيرا ال ــي، مش العراق
ــبب  ــاة هو بس أن كل ما نعانيه من مأس

الواليات املتحدة األمريكية.

بغداد / البينة اجلديدة
ــاء األعلى القاضي فائق  بحث رئيس مجلس القض
ــباني في  ــفير اإلس ــني، مع الس ــس االثن ــدان، ام زي
ــة تبادل  ــكوبار إمكاني ــيه اس ــراق خوان خوس الع
ــني البلدين.وذكر  ــة والقانونية ب ــرات القضائي اخلب
مجلس القضاء األعلى ، أن»رئيس مجلس القضاء 
ــفير االسباني في العراق  ــتقبل الس فائق زيدان اس
خوان خوسيه اسكوبار وبحث معه إمكانية تبادل 

اخلبرات القضائية والقانونية بني البلدين».

زيدان والسفري االسباين يف العراق يبحثان
 إمكانية تبادل اخلربات القضائية بني البلدين

صادقون : ترصحيات وزير 
اخلارجية ال متثل الشعب العراقي

احلكمة يف ذكرى تأسيسه : حريصون عىل ان يكون قرارنا عراقيا وامريكا رشيك مهم ترصيح جديد من الرتبية بشأن امتحانات 
الثالث والسادس

النفط : إيرادات شهر حزيران 
بلغت اكثر من ستة مليارات دوالر

الـمـفـوضـيــة تـحـدد تــاريخ انـتـهـــاء الـدعـايــة االنـتـخـابـيــة للـمـرشـحــيـــن
بغداد / البينة اجلديدة

ــتقلة  ــددت املفوضية العليا املس ح
املصادف  ــوم اخلميس  ي لالنتخابات، 
٧ تشرين االول املقبل موعدا النتهاء 
ــحني  للمرشّ ــة  االنتخابي ــة  الدعاي
ــي  ــررة ف ــة املق ــات النيابي لالنتخاب
ــهر نفسه. وذكرت  ــر من الش العاش
ــبوعية،  املفوضية في كلمتها االس
ــس  ــاب مجل ــتعدادًا النتخ ــه اس ان
ــراؤه في  ــي املقرّر إج اب العراق ــوّ الن
ــر من شهر تشرين األوّل لعام  العاش
٢٠٢١، واستنادًا إلى قانون االنتخابات 
رقم (٩) لسنة ٢٠٢٠ الفصل السابع 
ت  ــة، إذ نصّ ــة االنتخابي منه الدعاي
ــا الدعاية االنتخابية  املادّة (٢٢) منه
ــح مبوجب  احلرّة حقّ مكفول للمرش
ــدأ من تاريخ  ــذا القانون تب أحكام ه
ــحني من  املصادقة على قوائم املرش
ــل (٢٤)  ــة، وتنتهي قب ــل املفوضي قب

ــراع، ولذا صدر  ــاعة من بدء االقت س
ــس املفوضني بانطالق  قرار عن مجل
ــحني في  الدعاية االنتخابية للمرشّ
ــة  لغاي ــتمرّ  ــي ستس الت  ٢٠٢١/٧/٨
ــة من صباح يوم  ــاعة السادس الس
اخلميس املوافق ٢٠٢١/١٠/٧.واضافت، 
لت مفوّضية  ــكّ انه في ضوء ذلك ش
ــد (مركزية في  ــات جلان رص االنتخاب
املكتب الوطني) و(فرعية في مكاتب 
ة)، تتولّى  ــة كافّ احملافظات االنتخابي
االنتخابية  ــالت  ة متابعة احلم مهمّ
للمرشحني ومدى مطابقتها لنظام 
ــنة  احلمالت االنتخابية  رقم (٥) لس
ــس  ــه مجل ق علي ــدّ ــذي ص ٢٠٢٠ ال
ــر في املوقع الرسمي  املفوّضني ونُشِ

اإللكتروني للمفوّضية )
ــة إلى ما وقعته   HTTPSIHEC.IQ)، إضاف
ــاون مع  ــرة تع ــن مذك ــة م املفوضي
ــيق العمل  ــأن تنس أمانة بغداد بش

ــة الترويج  ــناد في متابعة آلي واإلس
ــوارع والساحات والطرقات،  في الش
والتنسيق مع دوائر البلدية املنتشرة 
ــي اجملال  ــاء العراق ف ــوم أرج في عم
ــت املفوضية مذكرة  ــه، كما وقّع ذات
تفاهم مع هيئة اإلعالم واالتصاالت؛ 
لغرض املساندة في متابعة أساليب 
ــائل اإلعالم  ــالل وس ــج من خ التروي
املرئية واملسموعة.وجددت املفوضية 
ــتقلة لالنتخابات ممثلة  العليا املس
ــا جادّة كلّ  ــها وأعضائها أنه برئيس
اجلدّ بالتزامها في إجناز التحضيرات 
ــة لالنتخابات النيابية املقبلة  الالزم
ــا يتالءم مع  د مب ــن موعدها احملدّ ضم
ــة فاعلة  ــالتها بطريق ــا ورس عمله
ــفافية  ــة وش نزاه ــكل  وب ــوءة  وكف
ــتكمال جميع  ــة، إذ جرى اس وعدال
ــة بتصميم ورقة  ــراءات املتعلق اإلج
ــع  ــي املطاب ــا ف ــراع وطباعته االقت

ــة بعد  ــذه املرحل ــت ه ــة، وأت اخملتص
ــي  ــحابات الت ــدة االنس ــاء م انقض
ــابق  ــا املفوضية في وقت س دته حدّ
ــام ٢٠٢١،  ــران لع ــني (١٣ – ٢٠) حزي ب
ــماء  أس ــى  عل ــق  التصدي ــرى  ج و 
ــد إجراء  ــات بع ــحني لالنتخاب املرشّ
ــات ذات  ــن اجله ــق م ــة التدقي عملي
ــح  العالقة، ومن ثمَّ حصل كلّ مرش
ــلي مبوجب قرعة  ــم تسلس على رق
ــب الوطني  ــة أُجريت في املكت علني
ة   ومكاتب احملافظات االنتخابية كافّ
.وفي سياق آخر، وضمن التحضيرات 
ــرية ليوم  ــوارد البش ــة امل ــي تهيئ ف
ــة  مفوّضي ــزال  ت ــا  م ــراع،  االقت
ــتقبال  ــتمرة في اس االنتخابات مس
ف اقتراع  طلبات العمل بصفة موظّ
ة يوم واحد من خالل رابط التقدمي  ملدّ
ــني في  (HTTP37.98.225.2379999) املب
موقعها اإللكتروني الرسمي، ومواقع 

ــمية  الرس ــي  االجتماع ــل  التواص
ــة باملفوّضية، وعلى مدى (٢٤)  اخلاص
ــون  ــة ٢٠٢١/٨/١، إذ يك ــاعة لغاي س

ــتمارة إلكترونية. ــر اس ــدمي عب التق
م  وجتدر اإلشارة إلى ضرورة قيام املتقدّ
ف اقتراع سحب  للعمل بصفة موظّ

التقدمي ورقيًا، وتسليمها  ــتمارة  اس
ــجيل تابع ملكتب  ــى أي مركز تس إل
ــكات  ــع إرفاق املستمس احملافظة م
ــة، وعلى املتقدمني  الثبوتية املطلوب
ــحبوا االستمارة الورقية  ممّن لم يس
ــرى؛  ــرة أخ ــط م ــى الراب ــول إل الدخ
ــتمارة وتسليمها إلى  لسحب االس
أي مركز تسجيل من أجل اعتمادها 
ــالم املفوضية  ــميًا.وأجنز فريق إع رس
ــالم واإلتصال  من مالكات (دائرة اإلع
ــة ميدانية له  ــري)، أول جول اجلماهي
في منطقة الكرادة ببغداد، للتواصل 
ــتطالع  ــع الناخبني واس ــر م املباش
مالحظاتهم وإيصال صورة وافية عن 
نهج املفوضية الذي وضعه مجلس 
املفوضني منذ أن تسلم مسؤولياته 
وحتى هذا الوقت الذي وصل فيه إلى 
ــن العمل إلجراء  ــة متقدمة م مرحل

انتخابات تشرين املقبلة.

بغداد / البينة اجلديدة

ــتئناف  ــة عن اس ــفت وزارة الزراع كش
أكثر من ٦٠٠٠ مشروع مبختلف اجملاالت 
ــا أكدت  ــتيراد، وفيم ــة منع االس نتيج
وضعها معاجلات للسيطرة على ارتفاع 
ــعار بيض املائدة والدواجن، كشفت  أس
ــا ملواجهة مرض  ــون خطته ــن مضم ع
حمى القرم كونغو النزفية، الذي يصيب 
ــام وينتقل  ــن بينها األغن ــات وم احليوان
ــوزارة  ــي ل ــل الفن ــان.وقال الوكي لإلنس
ــني، إن هنالك  ــة ميثاق عبد احلس الزراع
ــج احمللي ليتمكن من  خطة لدعم املنت
ــن إمكانية  ــددا، وما يوفره م ــو مج النم
ــدي العاملة  ــن االي ــر م ــغيل الكثي تش
ــباب. وأضاف، أن منع االستيراد  من الش
ــاال لنمو  ــة أعطى مج ــورة تنظيمي بص
ــك زيادة  ــث هنال ــرة، حي ــاريع كثي مش
ــاريع الدواجن، إذ  ــدد مش ــة بع ملحوظ
ــتأنفت العمل  ــول التي اس بلغت احلق
مجددا في مجال التربية وانتاج البيض 
اكثر من ٦٠٠٠ مشروع جديد ومبختلف 
ــغيل العديد من  ــات، كما مت تش الطاق

ــغيلية املرتبطة  ــازر واحللقات التش اجمل
ــات  ــك معاجل هنال أن  ــى  إل ــار  بها.وأش
ــة  ــا معاجل ــة منه ــها وزارة الزراع تدرس
ــن من  ــض والدواج ــعار البي ــاع اس ارتف
ــرض والطلب  ــالل تنظيم عملية الع خ
ــف  تكلي مت  ــا  كم ــع  ومراقبتها.وتاب
الزراعية  للتجهيزات  العامة  ــركة  الش

التابعة للوزارة بالتدخل املباشر لتوفير 
ــحهما او  ــد ش ــن عن ــض والدواج البي
ــعارهما، بالتنسيق مع وزارة  ارتفاع اس
ــتان عن طريق  الزراعة في اقليم كردس
ــيق لدخول منتجات االقليم عبر  التنس
ــركة بكميات ال تؤثر  منافذ حتددها الش
ــعار املنتج احمللي. وأكد أنه متت  على اس

ــن من  ــب الدواج ــى تهري ــيطرة عل الس
ــث إن قرارت  ــتيراد، حي ــالل منع االس خ
منع االستيراد ومنتجاتها وبالتعاون من 
ــة، أدت الى ضبط  ــات االمني كافة اجله
الكثير من احملاوالت لدخول هذه الدواجن 
ــرعية  ــذ غير ش ــر مناف ــا عب ومنتجاته
ــة للنقل.ولفت إلى  ــائل غير صاحل ووس
أن منع التهريب له انعكاسات ايجابية 
ــات صاحلة  ــا توفير منتج ــرة، منه كثي
ــزال البعض  ــا ي ــن م ــتهالك، ولك لالس
ــر إدخال بعض  يحاولون بني احلني واآلخ
ــواق، والهدف  ــحنات الى االس هذه الش
ــات غير  ــوق باملنتج ــراق الس ــا اغ منه
ــاون  ــتهالك.وأكد أن تع ــة لالس الصاحل
ــع مختلف اجلهات االمنية أدى  الوزارة م
الى ضبط الكثير من هذه الشحنات في 
ــيطرات، مبيناً أن الهدف  ــر من الس كثي
ــى التهريب  ــيطرة عل ــس هي الس الرئي
ــة وغير  ــة غير صاحل ــول اغذي ومنع دخ
ــة  ــني أن وزارة الزراع ــة املصدر.وب معلوم
ــعار البيض والدواجن،  تراقب ارتفاع اس
ــا  كلم ــعار  االس ــض  خلف ــتتدخل  وس
ــك، وأصبح ذلك إلزاما  دعت احلاجة لذل

ــار من جانب  للتخفيف عن املوطن.وأش
ــنويا  ــى أن وزارة الزراعة تقوم س ــر إل آخ
وعبر دائرة البيطرة بحمالت رش مجانية 
ــا القضاء على القراد  للمبيدات، هدفه
الناقل لفيروس مرض حمى القرم كونغو 
النزفية.وأكمل، أن هذه احلمالت تشمل 
تغطيس االغنام ورش احليوانات االخرى، 
ــر واماكن تواجد  ــن رش احلظائ فضال ع
ــق املوبؤة او التي مت  احليوانات في املناط
ــرية فيها، حيث إن  تسجيل اصابة بش
الفيروس ينتقل من احليوان املصاب الى 
ــرة عبر االحتكاك، حيث  االنسان مباش
ــطة  تتعرض احليوانات إلى العض بواس
ــروس وعند احتكاك  القراد احلامل للفي
االنسان باحليوانات احلاملة للفيروس، او 
ــرة من قبل  أنه يتعرض الى عضة مباش
القراد، فإنه يتعرض الى االصابة.وأوضح 
ــو النزفية  ــرم كونغ ــرض حمى الق أن م
ــب دول العالم وكذلك  ــر في أغل منتش
ــوار، ويعد العراق من اقل البلدان  دول اجل
ــنوية، وذلك  ــات س ــجل اصاب التي تس
ــنوية ملتابعة  نتيجة تنفيذ اخلطة الس

ورش احليوانات والسيطرة على القراد.

وكاالت / البينة اجلديدة
ــوارع العاصمة  ــيني إلى ش تدفق آالف التونس
ــعيد  ــي قيس س ــالن الرئيس التونس ــد إع بع
ــال البرملان  ــد أعم ــة وجتمي ــه باحلكوم إطاحت
ــتنكرها  ــادة بهذه اخلطوة التي اس وذلك لإلش
ــل  ــا انقالب.واحتف ــا بأنه ــدوه ووصفوه منتق
ــقط  ــراره الذي وجدوا فيه س ــعيد بق أنصار س
ــد أكبر  ــالمية والتي تع ــة النهضة اإلس حلرك
حزب في البرملان وخصمه السياسي الرئيسي 
ــيارات  ــات والزغاريد وإطالق أبواق الس بالهتاف

ــف أنه بعد  ــك كي ــر ذل ــاب النارية.وأظه واأللع
ــنوات على ثورة تونس ٢٠١١ التي  مرور عشر س
ــس الراحل زين  ــام الرئي ــقوط نظ ــى س أدت إل
ــاط الشارع ميثل  العابدين بن علي، ال يزال نش
ــوة محتملة وميكن أن يؤدي إلى مواجهة بعد  ق
ــى االحتجاج  ــة الناس إل ــا حزب النهض أن دع
ــود التي جتمعت في  ــعيد.ومثلت احلش ضد س
ــس االول األحد  ــاء ام ــرة من مس ــاعة متأخ س
ــي  ــبب تفش خرقا حلظر التجول املفروض بس
ــي أحياء ومدن في  ــاء كورونا، مع جتمعهم ف وب

ــارع احلبيب  جميع أنحاء تونس وعلى طول ش
ــط العاصمة.كذلك وصل  بورقيبة الرئيس وس
ــاره املبتهجني في  ــه للقاء أنص ــعيد نفس س
ــهد أكبر االحتجاجات  ــارع الذي ش نفس الش
في ٢٠١١ التي أسقطت نظام بن علي.ويخشى 
منتقدو سعيد أن تكون خطوته إلقالة احلكومة 
ــد البرملان جزءا من حتول عن الدميقراطية  وجتمي
والعودة إلى احلكم االستبدادي الذي عانت منه 
ــعيد  تونس في املاضي وهي مخاوف رفضها س

في تصريحات علنية بنفيه القيام بانقالب.

وكاالت/ البينة اجلديدة
ــة، أن  ــول التركي ــة األناض ــت وكال أعلن
ــتخبارات متكنت من حتييد هاكان  االس
ــؤول عن الدعم اللوجستي  أتيش املس
ــتاني في  ــال الكردس ــزب العم ــدى ح ل
ــتان. ــورك بإقليم كردس ــة هاك منطق
ــة للوكالة  ــادر أمنية تركي ــادت مص وأف
ــع أتاش  ــتخبارات تتب ــاز االس ــأن جه ب
ــام  ــذ ع ــراق من ــمالي الع ــد ش املتواج
ــت أن حتييد أتيش جاء في  ٢٠١٥.وأوضح
ــن قرية  ــتهدفته بالقرب م ــة اس عملي

ــران املاضي. ــوم ٢٢ حزي ــي هاكورك، ي ف
ــؤوالً عن  ــارت إلى أن أتيش كان مس وأش
ــورك، إلى  ــتي في هاك ــم اللوجس الدع
ــؤون التجنيد.وفي  ــه ش ــب تنظيم جان
ــاع التركية،  ــياق، أعلنت وزارة الدف الس
في بيان لها، امس االثنني، حتييد عنصر 
ــي منطقة عمليات  ــن حزب العمال ف م
ــر في منطقة الزاب،  اخمللب – البرق، وآخ
شمالي العراق.وأضاف البيان أن القوات 
ــد عنصر آخر،  ــة متكنت من حتيي التركي
في منطقة نبع السالم شمالي سوريا.

تركيا تعلن حتييد قيادي من حزب العامل يف إقليم كردستان

آالف التونسيني حيتفلون بقرار الرئيس حل احلكومة 
وجتميد عمل الربملان

احلكيم والسامرائي : الزراعة : منع االسترياد أدى الستئناف أكثر من (٦٠٠٠)مرشوع
التصدي لالرهاب وحتقيق االزدهار ال يتحقق 

اال بتوحيد الصفوف وتكاتف اجلهود

التحالف الدويل يسلم وزارة البيشمركة 
أكثر من ٧٠ عربة عسكرية
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ــة االحتادية هي خطة مالية تعبر عما     املوازنة العام
تعتزم الدولة القيام به من برامج ومشروعات تتضمن 
جداول تخطيطية لتخمني االيرادات وتقدير النفقات 
ــنة مالية واحدة  ــقيها اجلارية واالستثمارية لس بش
ــة العامة االحتادية وان النفقات  تعني في قانون املوازن
ــنويا ضمن  ــغ التي تنفق س ــة يقصد بها املبال اجلاري
ــتثمارية  ــتثمارية واما االس ــة العامة عدا االس املوازن
ــاء  ــي تصرف وتخصص لغرض انش ــي النفقات الت ه
ــمالية التدخل  ــات الراس ــج والنفق ــاريع والبرام املش
ضمن املشروع االستثماري وترد ضمن تبويب النفقات 
ــة هي تخمني  ــم او احملافظ ــا موازنة االقلي ــة ام اجلاري
ــد ضمن املوازنة العامة بعد  النفقات وااليرادات وتوح
مناقشتها واقرارها من وزارتي املالية والتخطيط كل 
حسب اختصاصه اما مرحلة احلسابات اخلتامية هي 
ــوية  ــنة املالية واخملصصة لتس ــرة الالحقة للس الفت
ــابات املوقوفة التي تعذر تسويتها خالل السنة  احلس
املالية السابقة لغرض عرض البيانات املالية اما خزينة 
ــابات  ــؤولة عن حس احملافظة فهي  االدارة املالية املس
الوحدات احلكومية املمولة مركزيا من املوازنة العامة 
ــط بوزارة  ــاب مصرفي يرتب ــة ويكون لها حس االحتادي
ــاب اخلزينة العامة  املالية االحتادية وهناك نظام حس
املوحد ويدار من وزارة املالية االحتادية لتوحيد االرصدة 
ــوزارات  ــابات املصرفية لل ــع احلس ــة في جمي النقدي
واالدارات املمولة ذاتيا يحددها وزير املالية الغراض ادارة 
النقد وتكون دائرة احملاسبة في وزارة املالية هي اجلهة 
املسؤولة عن ادارته واصدار كشوفات شهرية عنه اما 
االدارات املمولة ذاتيا تشمل الشركات العامة اململوكة 
ــخصية معنوية واالستقالل  للدولة والتي تتمتع بش
ــى مواردها الذاتية في  ــي واالداري والتي تعتمد عل املال
متويل موازنتها ومشروع قانون املوازنة العامة االحتادية 
ويتضمن ماياتي تخمينات االيرادات النقدية وتقديرات 
ــي للطوارئ  ــز واحتياط ــرق متويل العج ــات وط النفق
ــن اجمالي النفقات املقدرة في املوازنة  اليزيد عن ٥٪م
اجلارية واالستثمارية للحاالت الطارئة وغير املتوقعة 
ــي تقريرا عن موازنة النقد  ويعد البنك املركزي العراق
االجنبي  وخطة عرض النقد الوطني ورفعها الى جلنة 
ــا في مجلس  ــة او مايحل محله ــؤون االقتصادي الش
ــروع قانون  ــع مش ــا م ــتها وتوحيده ــوزراء ملناقش ال
ــداول تفصيلية  ــد وزارة املالية تقارير وج ــة وتع املوازن
ــة واخلارجية والودائع احلكومية  عن املديونية الداخلي
ــات الضريبية والودائع احلكومية وااليرادات  والسياس
املتوقعة والرسوم الكمركية واملنافذ احلدودية وعوائد 
ــداول تفصيلية عن  ــط ج ــد وزارة النف ــارات وتع العق
ــف االنتاج الى  ــبة تكالي ــط املنتج واملصدر ونس النف
االيرادات النفطية وحجم االنتاج والتصدير وترفق مع 
قانون املوازنة ويتولى مجلس الوزراء مناقشة مشروع 
ــواب وجمللس  ــه الى مجلس الن ــة واقراره وتقدمي املوازن
النواب اجراء املناقلة بني ابواب وفصول مشروع قانون 
ــراح على  ــي املوازنة واالقت ــض اجمال ــة وتخفي املوازن
مجلس الوزراء زيادة اجمالي نفقات املوازنة واملصادقة 
على القروض والضمانات السيادية واالتفاقات الدولية 
ــي حالة تاخر اقرار املوازنة يصدر وزير املالية اعماما  وف
ــبة ١/١٢ للنفقات اجلارية وفي حالة عدم  الصرف بنس
ــروع قانون املوازنة لسنة مالية معينة تعد  اقرار مش
البيانات اعتمادها للسنة السابقة اساسا للبيانات 

املالية لهذه السنة وتقدم جمللس النواب القرارها.

قانون االدارة املالية االحتادية
إضاءات قانونية

ج/١

الحقوقي / ماجد الحسناوي

تــوزيــع قـطــع االراضـــي.. كـذبـــة ام لـعـبــة سـيـاسـيـــــــــــة؟

الشيخ احمد جاسم الدبي

ــجيل  تخوف بعض املواطنني من التس
على قطع االراضي ألنها كذبة سياسية 

يراد بها النجاح في االنتخابات املقبلة 
كما يعلم البعض   حيث فقدت الثقة 
ــم  ــح في كل موس ــني املواطن واملرش ب
االنتخابات البرملانية تبدأ فيها األكاذيب 
ــة والوعود  ــرة ومتنوع ــة كثي االنتخابي
االنتخابية ما أكثرها وأسهلها وموسم 
ــى دائماً  ــة يذكرن ــات البرملاني االنتخاب
ــم  بكذبة من كذبات البريئة التي تتس
ــمعها ونضحك،  بالطرافة فنس دائماً 
ــريء فيهل  ــم الكذب غير الب أما موس
ــات البرملانية  ــا دائما في االنتخاب علين
ويستمر طوال فترة الدعاية االنتخابية 
ــز دائماً لالجابة  ــح الكذاب جاه واملرش
ــر ال يتطلب منه  ــؤال فاألم على كل س

سوى الرد بأى كالم كبير وإطالق الوعود 
ــكل الطلبات  ــتجابة ل ــخاء واالس بس
ــح الكذاب  مهما كانت غرابتها.واملرش
ــة البرملان  ــعى إلي الفوز بعضوي ال يس
ــن أجل خدمة أبناء الدائرة كما يدعي  م
ــول على احلصانة  ولكن من أجل احلص
ــذه الكلمة  ــا احلصانة، ه ــا أدراك م وم
ــحر ولوالها ما  ــول الس ــي لها مفع الت
ــاب املاليني ورجال  ــدم أحد من أصح تق
ــة البرملان  ــيح لعضوي األعمال بالترش
ــض املاليني  ــا يتم تعوي ــم له فبحمله
ــة االنتخابية  ــى الدعاي ــي تنفق عل الت
ــة وتقضي  ــواب املغلق ــا تفتح األب وبه
ــة ألن املال عندما ميتزج  املصالح الذاتي

ــدة تضيف  ــلة واح مع احلصانة في س
ــني للحصانة بريقاً وجتعل األخيرة  املالي
ــنداً يجعلها بعيدة عن  ــابقتها س لس
ــتباه ويجعلها فى قرار  املالحقة واالش
ــم أن املؤمن ال يلدغ من جحر  مكني.ورغ
مرتني إال أن البسطاء في القرى   وجوع 
ــم يتعرضون  ــر يجعله ــن الفقي املواط
ــس اجلحر مع  ــن نف ــة م ــس اللدغ لنف
ــون  يتعظ وال  ــة  برملاني ــات  انتخاب كل 
ــحني  املرش ــذب  ك ــن  م ــون  يتعلم وال 
ــك جند اآلن  ــرة، لذل ــم في كل م عليه
ــذب في  ــم الك ــيناريو موس نفس س
ــابقة يتكرر  االنتخابات البرملانية الس
ــكل حذافيره،  ــات  ب ــذه انتخاب في ه

فنرى املرشحني السابقني في البرملان 
ميارسون الكذب بكل بجاحة وبنفس 
ــا  ، فكل  ــي تربوا عليه ــة الت الطريق
ــن احليل  ــؤالء ميتلك م ــن ه ــح م مرش
ــتولي على  ــب ما يجعله يس واألكاذي
ــاعر البسطاء في القرى واملناطق  مش
ــعبية وميارس الكذب بثبات وثقة  الش
عليهم وينجح في خداعهم واحلصول 
على أصواتهم. إذن بالوعود االنتخابية 
ــن البرامج  ــة وحدها وبعيداً ع الكاذب
ــية  السياس واالنتماءات  ــة  االنتخابي
ــات  االنتخاب ــي  ف ــهد  املش ــدر  يتص
ــزاب وكل  ــة من االح ــة احلالي البرملاني

احلرامية واملنتفعني والفاسدين،

مـســــــؤولـيــتـــــــــنـــــــــــــــــــا

د. عالء هادي الحطاب 
 

ــا  ــات وم ــت االنتخاب ــا اقترب كلم
يستتبعها من تشكيل الرئاسات 

ــزداد التوتر في  الثالث واحلكومة ي
ــف االجتاهات وعلى الصعد  مختل
ــحن» بكل  ــذا يبدأ «الش كافة، ل
ــن قوة  ــا أوتي م ــه وبكل م معاني
ــك أرواح أبرياء  ــاد ذل وإن كان حص
ــتقرار سياسي او حتى  او عدم اس
مناكفات و»مناوشات» اجتماعية، 
ــحن  ــادة التوتر والش ــم أن زي امله
ــرات واخلالفات  النع ــارة  إث ــاه  باجت
ــني  ــدة للمفلس ــة جي ــد بيئ تُوج
ــاع اجلمهور مبا  «برامجيا» في إقن
ــعون حلصد  لذا يس ــيقدمون،  س
اإلثارات  ــك  بتل الناخبني  ــوات  أص
ــائرية  ــة واحلزبية والعش الطائفي

ــون  قان أن  ــيما  س ــة،  واملناطقي
االنتخابات الذي ستجري مبوجبه 
م  ــم املقسّ انتخابات ٢٠٢١ يقسّ
ــحن  ويجزّئ اجملزّأ، وباتت بوادر الش
ــه  ــاره ونتائج ــر آث ــلبي تظه الس
ــف يتقدم قيادة  للعيان ومع االس
ــب مجموعة من اعضاء  هذا الرك
ــواب العراقي وبعض  ــس الن مجل
ــي جربت  ــية الت ــوى السياس الق
ــم تفلح في  ــابقا ول حظوظها س
ــية»  ــب اصوات حلجز «كاش كس
ــواب وليس  ــة مجلس الن في قاع
ــنوات.  س ــع  الرب ــا  ثابت ــدا  مقع
ــؤوليتنا كنخب «كما ندعي»  مس

ان نحارب هذا الشحن االنتخابي 
( الطائفي واملناطقي والعشائري 
ــؤوليتنا  ومس ــخ)،  ال ــي….  والعرق
ــني  واعالمي ــني  كصحفي ــر  اكب
وصنّاع رأي عام الننا منلك وسائل 
ــك  ــك منل ــي وكذل ــر باملتلق التأثي
ــائل، فاذا  ــال تلك الرس ادوات ايص
ــحن االنتخابي  ــة الش جنح ساس
ــم  فانه ــم   مآربه ــق  حتقي ــي  ف
ــيعودون لذلك مرة اخرى ولدينا  س
ــيني  ــماء سياس جتارب كبيرة الس
ــحن الطائفي - مثال  ــادوا الش اعت
- قبيل كل انتخابات ومع االسف 
ان  ــؤوليتنا  بذلك.مس ــون  ينجح

ــمي  ال نقف مكتوفي االيدي ونس
كان  وان  ــمياتها  مبس ــياء  االش
«الشاحن االنتخابي» من طائفتنا 
ــيرتنا وقوميتنا وديرتنا، النه  وعش
ــر ملصلحتنا، فقد  ــا غير ناظ حتم
ــنوات مضت  كانت امامه اربع س
ــكوت  ــوص»، والس ــاكل ويوص « ي
هنا ازاء ما يحدث من تهدمي قيمي 
لكل قيم مجتمعنا الجل مزايدات 
ــي جرمية  ــاركة ف ــة مش انتخابي
ــر مجتمعه  ــي الذي يدم السياس
من اجل اصوات انتخابية ال اكثر، 
لنكن على قدر املسؤولية ونسمي 

االشياء مبسمياتها.

 أ.د عامر حسن فياض
 

 في عاملنا املعاصر ماعادت االنتخابات 
ــارات، بل  ــة خي ــني مجموع ــاراً ب خي
ــن يريد ان  ــت اخليار الوحيد مل أصبح
ــة احلقة.ان من يعرف  ميارس السياس
ــل في االنتخابات يقدم  انه سيفش
ــوم  ــوى خص ــدم س تخ ال  ــرات  تبري
ــن بعضهم ال تروق  الدميقراطية الذي
ــى، ولبعضهم  ــوى الفوض ــم س له
ــاب باالنقالبات وبعضهم  اآلخر اعج
ــة  ــرص مقاطع ف ــص  يقتن ــث  الثال
ــي نهج االنتخابات  االنتخابات، لتبن
ــا  نتائجه ــد  حص ــى  عل ــة  واملراهن

ــالح. والس ــال  امل ــوة  وبق ــر  بالتزوي
ــع االنتخابات  ــن يقاط ــان م ــا ف وهن
ــة تركها  ــا بحج ــارته له ــرر خس يب
ــة يبرر  ــر باملعرك ــه مثل اخلاس ومثل
خسارته بانه ترك احلرب وذهب! وفي 
السياسة فان اخلاسر باملشاركة في 
االنتخابات ليس كاخلاسر باملقاطعة 
ــراق يتوقف  ــتقبل الع ــا الن مس له
ــع لها هي  ــاهد ال راب على ثالثة مش
مشهد الفوضى ومشهد االنقالبات 
ومشهد االنتخابات.نعم ال نتوقع ان 
ــهد الوردي  ــهد االخير هو املش املش

ــهد األقل  ــيكون املش ــا س ــدر م بق
ــهدين االول والثاني. ــوءاً من املش س
من سيكون املستفيد من مشهدي 
ان  ــح  واض ــات؟  واالنقالب ــى  الفوض
ــن يريد ان يكون  ــر االكبر هو م اخلاس
ــتفيد هو من  ــاً واملس ــاً عراقي مواطن
ــون مواطناً عراقياً، ومن ال  يريد أال يك
يريد في العراق مواطنني، بل يريدهم 
ــة عند الغير  ــا او رعايا او زباني اتباع
ــد احملاصصني  ــدين وعن وعند الفاس
ــني  ــن القومي ــني والعنصري الطائفي
ــراق وخارجه.نعم  من داخل جلد الع

ــتكون  ــات س ــات االنتخاب ان مخرج
ــة غير قادرة على حتقيق التقدم  هزيل
ــتكون  والتطور، لكنها على االقل س
فرصة إليقاف التدهور نحو الفوضى 
ــكرة  ــبة ملنع العودة الى عس ومناس
ــتحق  يس ال  ــراق  فالع ــة،  السياس
ــكر وال  ــلطي املتعس ــه التس ماضي
ــل  ب ــد،  الفاس ــوي  الفوض ــره  حاض
ــتقبال افضل منهما،  ــتحق مس يس
ــنات  ــوأ احلس ــات هي أس فاالنتخاب
ــنعيش  ــن دونها س ــادم وم ــراق ق لع

أحسن السيئات!.

زيد الحلي 

األيام متر مسرعة ، مثل ومضة احلياة ، 
ــتقبلنا أول ايام  فباألمس القريب ، اس
ــى املبارك ، وها نحن اليوم  عيد االضح
ــل زادت االيام  من دورتها ،  نودعه .. فه

ــض نحو األفول هو  ــا الراك ام ان لعمرن
ــرعة التي  ــبب في رؤانا لتلك الس الس
ــراء الروح؟. ــراب في صح باتت مثل س

ــت قصيرة ،  ــة العيد ، كان اذن ان عطل
ــاعات ، فماذا هيأنا ألهالي  وتعد بالس
ــائل الترفيه  العاصمة احلبيبة من وس
ــوى  ــي األفق ، س ــا ف ــد جواب ــم اج ..ل
ــو الصديق الدائم ،  «متنزه الزوراء» فه
ــني ، وما عداه فهي  بل األزلي للبغدادي
اماكن  ترفيه جتارية ، ال تسمن  وتغني 
ــريء ..  ــي لترفيه ب ــوع مجتمع ــن ج م
ــألتُ من  ــال ذاته في احملافظات.س واحل
ــة بغداد ، وهي  ــى دراية في امان هو عل
ــن  ــزه ، ع ــى املتن ــرفة عل ــة املش اجله
ــآته ، فأجاب مبتسما  اجلديد في منش
ــيطة ، مع  ــال ترميم بس ــا بأعم : قمن

ــارة املتنزه في  ــم زي ــا بأن حج اعترافن
ايام األعياد واملناسبات ال تتناسب مع 
ــه ، فاألعداد التي  ــة اجلغرافية ل الرقع
ــرة جدا لم نقو على  ترتاد املتنزه ، كبي
ــذا اجلواب ،  ــاء بخدمتها... ومع ه اإليف
ــنوات افتتاح  عادت بيّ الذكرى الى س
ــذب جمهورا  ــف  انه اجت ــزه ، كي املتن
ــال وصوال الى  ــعا ابتداء من االطف واس
ــول ألنه احتوى على األمان وعلى  الكه
مواقع ترفيه بسيطة الكلفة ، وكيف 
ــة  والربيعية  ــواء الصيفي ــت األج كان
ــاد لدى  ــوس األعي ــس على طق تنعك
ــة التي حتبذ  ــر البغدادي كثير من األس
ــة، هروبا  ــمر في أحضان الطبيع الس
ــرا للروتني  ــرارة  وكس ــات احل ــن درج م
اليومي والبقاء حبيسي  البيوت... كان 

ــوق  املواطنون يرتادون متنزه الزوراء بش
ــا أعدوه من أكالت  ــة ، ومعهم  م ولهف
ــواء رحبة، حيث  ــة لتناولها بأج منزلي
ــب األطفال. ــاحة اكبر للهو ولع املس

ــك االيام التي رافقت افتتاح  تذكرتُ تل
ــبعينات القرن املنصرم ،  املتنزه في س
ــه وقتئذ ،  ــث اعتمد القائمون علي حي
ــة احلرة  ــى طريقة او نظام الهندس عل
ــه ، ومتنيت على محدثي ،  في تصاميم
العودة الى العمل على وفق ذلك النظام 
ــيط ال يتقيد بقواعد  ــو نظام بس ، فه
التنسيق املعروفة مثل احملاور والتماثل 
ــات بأعداد  ــوزع فيه النبات وغيرها ، وت
قليلة كنماذج فردية لها صفات مميزة . 
ويجمع هذا النظام بني جمال الطبيعة 
والصور أو األشكال الهندسية بصورة 

ــة  ــرة الرئيس ــة ،  فالفك ــر متماثل غي
ــية  ــر اخلطوط الهندس ــي حتري فيه ه
ــكال  ــى أش ــا إل ــا وحتويله ــن حدته م
ــمات  مجس ــتخدام  واس  ، ــطة  مبس
ــة ، متيل  ــة مبهج ــة تصويري ذات صف
ــن التعقيد  ــاطة والبعد ع ــى البس إل
ــة الزراعية ،  ــف اخلدم ــل تكالي وتقلي
ــو احلدائق  ونتذكر كيف أدخل مهندس
ــداد ، بإمكاناتهم املالية  ــي امانة بغ ف
ــيطة ، الكثير من املواد  والتقنية البس
ــاء للحدائق مثل  في التصميم واإلنش
ــانة واملعادن والزجاج  ــب واخلرس اخلش
وعملوا لها أشكاالً جميلة ال زالت في 
ــؤالي  اخمليلة رغم عقود الزمن.يبقى س
ــاطة ،   ــم ، ال نعود الى البس ــاً : ل قائم

اليس الطبيعة هي رمز البساطة؟.

«الـــــــــــــزوراء» يــــبــــــــكــــــــــي حــــــــــالـــــــــــــــــه 

ســـــــــــؤال مــــقـــاطــعـــة االنـتــخـــابــــــــــــــــــــات

يف مستهل زيارة الكاظمي اىل واشنطن  
احلوار السرتاتيجي .. دعوات ملفاوضات جدية تضمن انسحاب القوات االمريكية من العراق

البينة الجديدة / وكاالت

انسحاب القوات االمريكية من العراق 
وطبيعة هذا االنسحاب، ما زالت هي 
ــاغل  ــغل الش ــة االهم والش القضي
ــتراتيجي  االس ــوار  للح ــني  للمراقب
مبرحلته الرابعة بني بغداد وواشنطن، 
ــه برملاني  ــذي اكد في ــي الوقت ال فف
ــحاب  على اهمية حتديد منوذج االنس
ــار آخر الى  ــن العراق، أش االمريكي م
ــق  تطبي ــك  هنال ــون  يك ان  ــة  اهمي
ــوار  احل ــي  ف ــل  حتص ــات  تفاهم الي 
االستراتيجي وان ال تكون كسابقاتها 

التي لم تتعدى كونها حبر على ورق.
انسحاب عسكري وفق نموذجني

ــد  محم ــواب  الن ــس  مجل ــو  عض
ــة حتديد  ــى اهمي ــبكي، اكد عل الش
منوذج االنسحاب االمريكي من العراق 
ــحاب  ــيكون كنموذج االنس ــل س وه
ــتان، فيما  ــوريا أم من افغانس من س
ــحاب جميع  ــتبعد امكانية انس اس
ــادة تدويرها  ــوات االمريكية بل اع الق
ــني قاعدتي احلريري وعني  وتوصيفها ب
ــبكي ، إن املفاوضات  االسد.وقال الش
ــس األمريكي جو  للكاظمي مع الرئي
بايدن، ينبغي ان تتضمن ملف جدولة 

ــن  م ــة  االمريكي ــوات  الق ــحاب  انس
العراق، اضافة الى احلوار االستراتيجي 
ــة ورؤية االدارة  بكافة جوانبه وطبيع
ــية في  ــة للعملية السياس االمريكي
ــحاب  ــراق، مبينا ان قضية االنس الع
ــون في قمة  ــي ان تك ــي ينبغ االمريك
السلم لالهتمام بالنسبة للمفاوض 
ــداول واضحة  ــع ج ــع وض ــي م العراق
ومعلومة لهذا االنسحاب اضافة الى 
االعداد احلقيقية التي ستبقى ب العراق 
وماهي واجباتها.وأضاف الشبكي، ان 
االهم في قضية االنسحاب األمريكي 
ــحاب  ــوذج املتبع في االنس ــو النم ه
ــيكون كما حصل في سوريا  فهل س
ــي حصلت  ــحاب الت ــة االنس ام كآلي
من افغانستان، على اعتبار ان قضية 
ــي لكن  ــر اساس ــحاب هي ام االنس
ــاس  النموذج املتبع هو املفصل األس
ــل  ــوذج ه ــف، ألن النم ــذا املل ــي ه ف
ــيكون لصالح البلد وهل يؤدي الى  س
نتائج سلبية ام إيجابية، الفتا إلى ان 
ــب تصريحات  ــهد املتوقع وحس املش
ــن يكون  ــه ل ــة ان ــادات االمريكي القي
هناك انسحاب بل إعادة تدوير للقوات 
ــع اعادة  ــا م ــني قواعده ــة ب االمريكي
ــوات ضمن واجبات  ــف تلك الق توصي
ــد،  القواع ــني  وحتص ــة  معلن ــرى  اخ

ــدة احلريري في  اضافة الى حتويل قاع
ــية بدل قاعدة  ــل كقاعدة اساس اربي

عني االسد.
حوارات بحاجة اُّـ نوايا صادقة

ــة القانون  ــم كتلة دول املتحدث باس
ــاء الدين النوري،  البرملانية النائب به
ــون هنالك  ــة ان يك ــى اهمي ــار ال اش
تطبيق ألي تفاهمات حتصل في احلوار 
االستراتيجي وان ال تكون كسابقاتها 
ــر على ورق. ــم تتعد كونها حب التي ل

ــوارات  ــع احل ، إن جمي ــوري  ــال الن وق

ــنوات الثالث  التي حصلت خالل الس
ــيء على  املاضية لم ينفذ منها اي ش
ــرار برملاني  ــع، رغم وجود ق أرض الواق
ــروج جميع القوات  ــوت عليه بخ مص
االجنبية ومن بينها االمريكية، مبينا 
ــتطع تطبيق قرار  ان احلكومة لم تس
البرملان، بالتالي ذهبت الى خيار احلوار، 
ــدق بالنوايا من  ــى ص ــذي يحتاج إل ال
ــويف  ــنطن بعيدا عن التس قبل واش
واملماطلة.واضاف النوري، ان واشنطن 
ذهبت باجتاه املماطلة، بعد ان رفضت 

االنصياع لقرار مجلس النواب املمثل 
العراقي بخروج  ــعب  ــرعي للش الش
قواتهم، ولم جند منهم سواء بجولة 
اي  ــا  تبعته ــي  الت او  ــى  االول ــوار  احل
ــا مت االتفاق عليه، او مت اخلروج  تنفيذ مل
مبخرجات حقيقية، بالتالي فان جولة 
ــيئا طاملا  ــدة لن حتقق ش احلوار اجلدي
ــنة للتطبيق،  ــر النوايا احلس لم تتوف
ــال خلت  ــوارات بح ــى ان احل ــا ال الفت
ــي امتداد  ــزام والتطبيق فه ــن االلت م
ــة،  العقيم ــابقة  الس ــات  للسياس

ــود املقاتلني  ــة حتويل اجلن ــا محاول ام
ــني فهو امر  ــارين او مدرب الى مستش
مرفوض ويجب احترام عقول الشعب 
العراقي وعلى احلكومة العراقية عدم 
ــوارات ال تتعدى  ــذا ح ــماح بهك الس
ــد ان مدى  ــى ورق.واك ــا حبر عل كونه
ــف على مدى  ــات تتوق ــاح املفاوض جن
قوة املفاوض العراقي وعدم انصياعه 
ــا ان  ــة، خصوص ــالءات االمريكي لالم
ــش واالرهاب  ــوم مع داع معركتنا الي
ــتخبارية وال نحتاج  ــة اس هي معرك
فيها اجلهد األمريكي بعد االنتصارات 
ــد قواتنا االمنية  ــي حتققت على ي الت
ــك الزمر  ــعبي على تل ــدنا الش وحش
ــيوقع الرئيس األمريكي  االرهابية.وس
جو بايدن ورئيس وزراء العراق مصطفى 
الكاظمي اتفاقا ينهي رسميا املهام 
القتالية للقوات األمريكية في العراق 
ــر من ١٨ عاما  ــة ٢٠٢١، بعد أكث بنهاي
ــال القوات األمريكية للبالد. على إرس

ــوات أمريكية  ــحب آخر ق ومع قرار س
ــة آب،  ــتان بحلول نهاي ــن أفغانس م
ــس الدميقراطي املهام  ــم الرئي يختت
القتالية األمريكية في احلربني اللتني 
ــابق جورج دبليو  بدأهما الرئيس الس
ــدن  ــع باي ــرر أن يجتم ــن املق بوش.وم
ــب البيضاوي  ــي املكت ــي ف والكاظم

ــرة بينهما  ــات مباش ــي أول مباحث ف
ضمن حوار استراتيجي بني الواليات 
ــان  بي ــيصدر  والعراق.وس ــدة  املتح
ــالن نهاية املهام  ــد االجتماع إلع بع
ــراق،  الع ــي  ف ــة  األمريكي ــة  القتالي
ــؤول كبير في إدارة  حسبما أفاد مس
ــدن. ويوجد في الوقت الراهن نحو  باي
ــراق  ــي الع ــي ف ــدي أمريك ٢٥٠٠ جن
تتركز مهامهم على التصدي لفلول 
ــيتغير  ــش االرهابي.وس ــم داع تنظي
ــراق بالكامل  الدور األمريكي في الع
ــدمي  وتق ــب  التدري ــى  عل ــر  ليقتص
املشورة للجيش العراقي. وليس من 
ــون للتحول تأثير يذكر  املتوقع أن يك
ــدأت بالفعل  ــات املتحدة ب ألن الوالي
ــب القوات  ــب تركيزها على تدري تص
ــزا حتالف تقوده الواليات  العراقية.وغ
ــارس آذار ٢٠٠٣  ــدة العراق في م املتح
بناء على اتهامات بأن حكومة صدام 
ــلحة دمار شامل.  ــني متتلك أس حس
ــلطة لكن  ــدام من الس ــح بص وأطي
ــلحة  ــى مثل تلك األس ــم يعثر عل ل
ــرة، تركزت  ــنوات األخي قط.وفي الس
املهمة األمريكية على املساعدة في 
ــم داعش في  ــددي تنظي هزمية متش

العراق وسوريا.

الكاظميبايدن
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االمربيولوجي
رائد عبداالله عباس

ــول اهللا صلى اهللا عليه واله  قال رس
ــه  ــى علي ــد األول ــن كان يري ــلم م س
ــد اآلخرة عليه  ــم و من كان يري بالعل
 َ ــا  ــا مع ــن كان يريدهم ــم و م بالعل
ــول اهللا  ــدق رس ــم ص ــه بالعل فعلي
عليه افضل الصالة وامت التسليم قد  
ــان طيلة حياته امراضا  يواجه اإلنس
ــم ان يقف  ــن واجب العل ــرة و م كثي
ــل و من واجب  ــه هذه األمراض ,ب بوج
ــاة  ــن املعان ــوا م ــاء ان يخفف العلم
ــب  ــة مصاع ــي مواجه ــرية ف البش

ــكري املنتشرة في  احلياة أمراض الس
ــن ضمنها اجلماهيرية  كل مكان و م
ــة  معرف ــي  ف ــث  البح ــرى  ج ــي  الت
ــباب مرض السكري والتطلع إلى  اس
توصيات ملواجهة هذا  املرض و تقدمي 
ــن  ــا املواط ــي يجهله ــح الت النصائ
ــة  مواجه ــة  كيفي ــي  ف ــيط  البس
ــطة الغذاء قبل االصابة  املرض بواس
ــا مت اثباته  ــك على م ــتندين بذل مس
ــذا البحث.وهنالك بعض  من خلل ه
ــاعدة في ظهور مرض  العوامل املس
السكري منها مرض النكاف ، مرض 
ــاع  ,ارتف ــاس  البنكري ــرض  اجلدري,م
ــية و  ــة النفس ــون و احلال اجللوكاج
ــكر  ــم لس ــاج اجلس العاطفية.يحت
ــوز كمصدره  ــمى اجللوك ــاص يس خ
ــج  ــة. ينت ــود والطاق ــي للوق الرئيس
ــم اجللوكوز من اأالطعمة التي  اجلس
حتتوي على الكربوهيدرات مثل اخلبز 
والبطاطا واحلليب  ــة  والرز واملعكرون
ــنب والفاكهة, يتم نقل اجللوكوز  والل
ــطة  ــم بواس في جميع أنحاء اجلس
الدم بحيث  ينبغي أن يكون املستوى 
ــدا أو منخفضاً جدا, عندما  عالياً ج
ــتوى معني،  يرتفع اجللوكوز فوق مس

ــه يجب أن يخرج من  فإن البعض من
الدم إلى داخل أنسجة اجلسم لتوفير 
الطاقة التي حتتاج إليها. كما يجري 
ــي الكبد  ــض اجللوكوز ف ــن بع تخزي
ــتخدامه في وقت  ــن إس ــث ميك بحي

ــق  إذا لزم االمر فعندما ينخفض  الح
مستوى السكر للغاية، يتم االفراج 
ــزّن في  ــن اجللوكوز اخمل ــض م ــن بع ع
ــتوى مرة  ــى الدم لرفع املس الكبد إل
ــوز  اجللوك ــل  لنق ــمح  ويس ــرى,  أخ

ــث ميكن  ــا  حي ــى اخلالي ــن الدم ال م
ــتخدامه للحصول على الطاقة.  إس
ــذا  ــمل ه ــكري (Diabetes) يش الس
املصطلح عددًا من االضطرابات التي 
ــي هرمون  ــاكل ف متتاز في وجود مش

ــولني الذي ينتجه البنكرياس  األنس
ــاعدة اجلسم  بالوضع الطبيعي ملس
ــكر والدهون وتخزين  استخدام الس
بعضها. أما مرض السكري فيصيب 
اإلنسان عند وجود مشاكل في انتاج 
هذا الهرمون ليرتفع مستوى السكر 
ــي  ــوع االول ف ــدث  الن ــي الدم.يح ف
صغار السن واملراهقني وسببه خلل 
ــاز املناعي الذاتي الذي يؤدي  في اجله
ــا بالبنكرياس  ــا بيت ــي تدمير خالي ال
ــولني. ــو يعتمد على االنس كلها وه

ــيوعا  اما النوع الثاني فهو األكثر ش
وانه غير معتمد على االنسولني  ناجت 
ــولني في  ــود مقاومة لالنس ــن وج ع
ــجة ويؤدي الي عدم استجابة  االنس
االنسجة ملفعول االنسولني ويحدث 
ــ٤٠  سنه ولوحظ  في سن ما بني ٣٥ـ 
ــنوات االخيرة انه يحدث في   في الس
ــن نتيجة السمنة.ان من  صغار الس
ــاف في الفم,  اعراض هذا املرض جف
ــاة األكثار من  ــرب املي ــار من ش األكث
ــم, وجع في  ــدان باجلس ــول, هم التب
العضالت دوخه, صداع فقدان الوزن, 
ــهولة ظهور  ــدم التئام اجلروح بس ع
ــم  ــل متكررة او حكـــة باجلس دمام

والتهابات وحكة مهبلية للسيدات.
اما تأثيراته فان السكر يؤثر على كل 
ــى االوعية  ــم ويؤثر عل ــو باجلس عض
ــبب التهابات  الدموية الدقيقة ويس
ــاح  ــف بالعني  ــ أرتش ــني ــ نزي بالع
ــي  ــى العم ــل ال ــن يص ــني وممك بالع
ــة الدموية  ــك  يؤثر على األوعي وكذل
ــات القلب  ــبب جلط ــرة ويس الكبي
ـ جلطات في  قصور الشريان التاجيـ 
املخ ــ ارتفاع ضغط الدم , التهابات 
ــور   وقد يؤدي  ــررة بالكلي وقص متك
الي فشل كلوي , التهابات باالعصاب 
ــدورة الدموية للقدم  مع قصور في ال
ــا يؤدي الي تقرحات وبتر في القدم. مم
ــكر االلتزام  ــب ملريض الس لذلك يج
ببعض االمور للحيلولة دون الوصول 
ــل احلفاظ  ــا ال حتمد عقباه.مث الى م
ــة الرياضة  ــى وزن صحي و ممارس عل
ــي  ــكل منتظم على االقل املش بش
ــا االقالل من  ــاعة وايض ــدة نص س مل
ــدرات  ــوية والكربوهي ــة النش االغذي
ــة  ــوب الكامل ــي  احلب ــاد عل واالعتم
وااللياف, اتباع نظام صحي. احلد من 

الدهون وجتنب التدخني. 

ــدى الضحايا تقول فيها  في افادة إلح
ــي مبوضوع بيع  ــل مدة فاحتني زوج «قب
ــال وهو ال  ــة للم ــا بحاج ــي ألنن كليت
ــر كل مانحتاجه وهذا  ــتطيع توفي يس
ــاعدنا كثيراً «ولكنني  االمر سوف يس
ــتكية، فقام  ــت االمر، تقول املش رفض
ــالق  الط ــاع  بايق ــدي  وتهدي ــي  بضرب
ــي، وبعد عدة  ــت اهل ــالي الى بي وارس
اشهر من عودتي علمت انه باع كليته 
ــام بانفاقها  ــني وق ــغ ٧ مالي ــاء مبل لق
ــلت  ــى الكحول واخملدرات..واسترس عل
املشتكية في احلديث قائلة:ان «زوجي 
قام بتشويه سمعتي واستمر بضربي 
ضرباً مبرحا كوني رفضت الكثر من مرة 
ان ابيع كليتي وقام بتطليقي»وتواصل 
ــح بيننا  ــدة مت الصل ــد م ــول « بع بالق
ــفى مكرهة  واصطحبني الى املستش
ــع  ــة لبي ــات املطلوب ــراء الفحوص الج
ــمح  تس ــم  ل ــي  ان حتاليل اال  ــي  كليت
ــل والتضحية  ــام بهذا العم ــي بالقي ل
ــاء ادمانه  ــي مقابل ارض ــد اعضائ بأح

للمخدرات.»

عمليات للحد من االتجار بالبشر
ــة  احلقوقي ــرة  واخلبي ــة  احملامي ــرت  ذك
ياسمني انه حسب االحصائيات االولية 
ــن يتعرضون  الذي ــخاص  ــداد االش الع
للخداع واالحتيال مت رصد ( ٢٠٠) حالة 
ــاء  ــنة ٢٠٢١ منهم األطفال والنس لس
ــخرة  ــتدراجهم الغراض الس فيتم اس
ــترقاق  االس او  ــري  القس ــل  العم او 
ــم  بأعضائه ــرة  املتاج او  ــول  التس او 
ــرية او ألغراض التجارب الطبية.  البش
ــارت بأنه مت تشكيل جلنة في وزارة  وأش
ــمى بـ ( اللجنة املركزية  الداخلية تس
ــع ممثلي  ــر ) م ــة االجتار بالبش ملكافح
ــم واحملافظات غير املنتظمة في  االقالي
ــات ذات العالقة  اقليم والوزارات واجله

تتولى حتقيق املهام االتية :
ــط والبرامج ملكافحة  اوالً : وضع اخلط

ظاهرة االجتار بالبشر واحلد منها.
ــة  الالزم ــات  التوصي ــدمي  تق  : ــاً  ثاني
ــة  ومتابع ــر  بالبش ــار  االجت ــة  ملكافح
ــع اجلهات ذات  ــيق م ــا بالتنس تنفيذه

العالقة.
ــداد التقارير املتعلقة باالجتار  ثالثاً : اع

ــر وفقاً لالتفاقيات الدولية ذات  بالبش
الصلة ورفعها للجهات ذات العالقة.

ــيق والتعاون مع اجلهات  رابعاً : التنس
املعنية ملساعدة ضحايا االجتار بالبشر 
ــرات مع الدول  ــادل املعلومات واخلب وتب

اجملاورة واملنظمات الدولية اخملتصة.
ــبة  ــاً : اقتراح االجراءات املناس خامس
ملساعدة ضحايا االجتار بالبشر وحماية 

الشهود واجملني عليهم.
ــة  توعي ــالت  بحم ــام  القي  : ــاً  سادس
ــن مخاطر االجتار  ــف للتحذير م وتثقي
ــر بالتعاون مع منظمات اجملتمع  بالبش
املدني واملؤسسات االكادميية والدينية 

ومراكز البحوث.
ــنوي فيما  ــر س ــدار تقري ــابعاً : اص س
ــر وجهود  يتعلق بحاالت االجتار بالبش

احلكومة في مكافحتها.
ــام العراق الى  ــعي النضم ثامناً : الس
االتفاقيات الدولية املتعلقة مبكافحة 

االجتار بالبشر.
ــجن  ــم املعاقبة بالس ــت ان يت واضاف
ــة ال تقل عن (١٥٠٠٠٠٠٠)  املؤبد وبغرام
خمسة عشر مليون دينار وال تزيد  عن 

ــة وعشرين مليون  (٢٥٠٠٠٠٠٠) خمس
ــار  ــة االجت ــب جرمي ــن ارتك ــار كل م دين
ــر واألعضاء البشرية . اذا وقعت  بالبش

في أحد الظروف التالية :
ــى او من ذوي  ــي عليه انث - اذا كان اجملن

االعاقة.
ــم يتم الثامنة  ــي عليه ل - اذا كان اجملن

عشرة من عمره.
ــت اجلرمية مرتكبة من جماعة  - اذا كان

اجرامية منظمة.
ــخاص  ــار على عدة أش ــع االجت - اذا وق

مرات عديدة.
ــق  طري ــن  ع ــة  اجلرمي ــت  ارتكب اذا   -

االختطاف او التعذيب.
ــب اجملني عليه مبرض ال يرجى  - اذا اصي
ــة  ــتدمية نتيج ــة مس ــفاؤه او عاه ش

االجتار به.
ينظر املتاجرون بالبشر إلى ضحاياهم 
ــلعة» وال يأبهون بكرامة  ــم «س وكأنه
ــون أبناء  ــه. يبيع ــان وال بحقوق اإلنس
ــت قليلة تبلغ  ــان ليس جلدتهم بأثم
االف الدوالرات ، أما العوائد فتبلغ مئات 

املاليني من الدوالرات.
من الذي يعترب الهدف األسهل بالنسبة 

للمتاجرين بالبشر؟
ان  (ج.ف)  ــق  التحقي ــط  ضاب ــول  يق
ــبة االكبر التي تتعرض ملثل هذه  النس
ــال .  ــاء واألطف ــي النس ــات ه العملي
ــبة من النساء  وهذا العام كانت النس
ــكل أكبر في ظل اجلائحة العاملية  بش
التي أتت عقبها أزمة اقتصادية عاملية 
وحدثت اضطرابات ونزاعات في مناطق 
عديدة حول العالم فتركت آثاراً مدمرة 
على اجملتمعات فجاءت جائحة كورونا 
ــع الدامي  ــذا الواق ــف ه لتكمل لألس
ــع العديد  ــة العربية وتض ــي املنطق ف

ــل وخارج  ــارج العم ــخاص خ من األش
ــاة الكرمية مما  ــبيل للعيش واحلي أي س
ــبة ضحايا  ادى إلى زيادة كبيرة في نس
ــاء،و أضاف ان  ــر من النس االجتار بالبش
االزدياد في نسبة االجتار الذاتي بالبشر 
يتكون من مجموعة مكونة من فردين 
ــت جماعة إجرامية عبر  أو ثالثة وليس
ــدود.وان اغلب اجلماعات التي تتاجر  احل
ــر وتدرّ ربحاً كبيرا يكون عملها  بالبش
التواصل  ــائل  التكنولوجيا ووس ــر  عب
ــبكات  ــت من خالل تنظيم ش واإلنترن
ــتغالل  ــن خاللها اس ــة يتم م إجرامي
ــخاص  ــبة من االش ــر نس ــداع أكب وخ
ــاء  باألعض ــار  االجت ــة  بعملي ــام  والقي

ــرية  ــاء البش ــل األعض ــرية ونق البش
بصورة غير مشروعة من دولة ألخرى.

معاقبة الضحية تضر بالتعاَّـ
 البدني والنفسي واالجتماعي 

ــي أن معاقبة  ــب النفس ــول الطبي يق
الضحية من شأنها أن تضرّ «بالتعافي 
ــي  واالجتماع ــي  والنفس ــي  البدن
ــا  ــل أن تتركه ــن احملتم ــة، وم للضحي
عرضة إلعادة االجتار بها في املستقبل. 
ــم العثور على بعض  وفي الغالب ال يت
ــك أنهم إن  ــوأ من ذل الضحايا، أو األس
ــم بأنهم  ــم ال يتم تعريفه ــر عليه عث
ضحايا وينتهي بهم الطريق ليصبحوا 
ــاف بأن النظام  ضحايا من جديد. وأض

ــا  ــد الضحاي ــال لتحدي ــوي والفع الق
ــد  وإعادة تأهيلهم هو أمر نحن في أش
ــن تفتقده في الوقت  احلاجة إليه ولك
ــي.  ان االجتار يحتل املرتبة الثانية  احلال
ــي املواد  ــروع ف ــب االجتار غير املش عق
اخملدرة وزراعتها بالبشر، ولذلك فليس 
من السهل التصدي لهذه  للعصابات 
اإلجرامية بتكاتف جميع اجلهود على 
والدولي. واإلقليمي  الوطني  ــتوى  املس
ــات حول العالم ان  ومن واجب احلكوم
ــام حماية الضحايا  ــد بتولي مه تتعه
وان التنسيق واالستخبارات أمران البد 

منهما ملكافحة االجتار بالبشر.

االجتار بالبرش ..   جتارة رابحة وجريمة حياسب عليها القانون 
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د على جوانب املعاملة  ميكن ملصطلح االجتار بالبشر أن يكون مضلّالً فهو يشدّ
املتعلقة بجرمية ميكن أن توصف على نحو أدقّ  بأنها استرقاق او استعباد أو نزع 
األعضاء؛ استغالل الناس يوما بعد يوم ولسنوات دون انقطاع وضحاياه في تزايد 
ملحوظ.ووفقاً لبروتوكول األمم املتحدة، فإن اإلجتار بالبشر يعني «جتنيد األشخاص 
أو نقلهم أو إيواؤهم أو استقبالهم بغرض االستغالل». ويتم ذلك عادة من خالل 
«التهديد بالقوة واستخدامها وغيرها من أشكال القسر كاالختطاف إضافة إلى 

االحتيال واخلداع وإساءة استخدام السلطة واستغالل عجز معني.

البينة الجديدة / هالة عبد الكريم
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 رغم املساهمة احملدودة للغاية في التلوث، تُطرح 
تساؤالت في زمن التغير املناخي عن األثر الكربوني 
لقطاع السياحة الفضائية الذي يحقق خطوات 
ــرى امللياردير  ــي ١١ متوز ، أج ــارعة حاليا.فف متس
البريطاني ريتشارد برانسون بنجاح رحلة قصيرة 
ــدت بضع دقائق إلى حدود الفضاء. أما الثالثاء  امت
فسيأتي دور جيف بيزوس، أثرى أثرياء العالم، إلجراء 
رحلة إلى الفراغ الفضائي على منت كبسولة «بلو 
أوريجن».هذه الرحالت اخلاصة دون املدارية تشكل 
ــياحة  ــا مع بزوغ فجر الس ــك مفصال هام بال ش
الفضائية: فقد باعت شركة «فيرجن غاالكتيك» 
ــون ٦٠٠ تذكرة يتراوح  ــارد برانس اململوكة لريتش
ــا،  ــف دوالر و٢٥٠ ألف ــني ٢٠٠ أل ــا ب ــعر كل منه س
ــنويا.لكن أي  ــيير ٤٠٠ رحلة س ــي تطمح لتس وه
ــيكون لهذه الرحالت الفضائية السياحية  أثر س
ــذ اآلن التكهن بهذا  ــب من ــى الكوكب؟ يصع عل
ــرا على فئة  ــة تبقى حك ــذه الهواي ــر، إذ إن ه األم

ــي الثراء،  ــخاص فاحش ــرة للغاية من األش صغي
بعيدا من رادارات اجلهات املدافعة عن البيئة.وقال 
ــية فيليب باتيست  رئيس وكالة الفضاء الفرنس
ــية  ــة في تصريحات أدلى بها إلذاعة فرنس اجلمع
ــائح  ــتقبال ٥٠ ألف س ــل مس «إذا ما أردنا أن نرس
ــنكون أمام مسألة بيئية  سنويا إلى الفضاء، س
ــي  ــم االجتماع الفرنس ــف عال حقيقية».ويكش
ــاب نقدي بدأت  ــان أن «مالمح خط ــان مارت أرنو س
ترتسم بعدما خنقته سابقا حماسة البدايات».
وتوضح الباحثة الفنلندية أنيت تويفونن مؤلفة 
ــياحة الفضائية املستدامة»، أن «من  كتاب «الس
الواضح أن الوقت ليس مناسبا اآلن في زمن التغير 
املناخي إلطالق نشاط سيزيد بعض االنبعاثات».
ــن روس الذي قارن  ــا أن الباحث األميركي مارت كم
ــن املليارديرين، أظهر أن  ــتخدمة م التقنيات املس
ــتخدمة من جيف بيزوس تستخدم  املركبة املس
ــجني يُنظر إليه  ــن الهيدورجني واألكس ــا م مزيج

على أنه أقل تلويثا للبيئة.

k]qfiçi’\Â;‹]¬’\;À¬ï’\;ÏdÑ],;‹ÊËà]hÊe’]d;ÏËfi≈;Ï⁄¬ö^;
متابعة / البينة اجلديدة

ــادن املهمة  ــن املع ــيوم، م ــد البوتاس يُع
لصحة اإلنسان، يتم استخدام نحو ٩٨٪ 
من البوتاسيوم في اجلسم داخل اخلاليا، 
ــا العضلية،  ــي اخلالي ــد ف ــه يوج معظم
ــة  ــا العظمي ــي اخلالي ــه ف ــل من والقلي
ــدم احلمراء.كما يعمل  والكبد وكريات ال
ــيوم أيضا على محاربة الضعف  البوتاس
ــالت  ــنجات العض ــب وتش ــام والتع الع
ــل الصيف،  ــة التنفس.وفي فص وصعوب
ــدان  فق ــي  ف ــرط  املف ــرق  الع ــبب  يتس
ــطتك  ــر على أنش ــا يؤث ــيوم؛ م البوتاس
ــن  فم ــذا،  ول ــر،  كبي ــكل  بش ــة  اليومي
ــة الغنية  ــاول األطعم ــة تن ــم للغاي امله
بالبوتاسيوم لتعويض هذا النقص.فيما 

ــيوم يجب  ــة غنية بالبوتاس يأتي أطعم
إدراجها ضمن نظامك الغذائي.األفوكادو

يحتوي األفوكادو على الكثير من الفوائد 
ــاف الغذائية  ــة، فهو غني باأللي الصحي
ــو معروف..  ــدة كما ه ــادات األكس ومض
حتتوي نصف حبة أفوكادو فقط على ٤٨٧ 
ــاعد  ــيوم؛ ما يس ملليغراما من البوتاس
ــدم املرتفع،  ــن ضغط ال ــى التقليل م عل

وتعزيز صحة القلب والشرايني.
ــا  بطاط ــة  حب ــوي  احللوة.حتت ــا  البطاط
ــى نحو ٥٤١  ــطة احلجم عل حلوة متوس
ــيوم، باإلضافة  ــن البوتاس ــا م ملليغرام
 ”Bو “٦ ”C”و ”A“ ــني ــا بفيتام ــى غناه إل
ــور البطاطا  ــا حتتوي قش ــز، كم واملنغني
على نسبة عالية من البوتاسيوم أيضا، 

وهذا يعني أن تناولها مع قشورها سوف 
ميدك بكميات مرتفعة من البوتاسيوم.

السبانخ
ــبانخ مصدرا كبيرا للحديد  ال يعتبر الس
ــط،  فق ــيوم  واملغنيس  ”K“ ــني  وفيتام
ــدر كبير من  ــه يحتوي أيضا على ق ولكن
ــوة، إذ  ــل: البطاطا احلل ــيوم مث البوتاس
ــبانخ اجملمدة  يحتوي كوب واحد من الس
ــا يلبي نحو  ــى ٥٤٠ ملليغراما، وهو م عل

١٢٪ من احتياجاتك اليومية.
الزبادي

ــة من  ــبة عالي ــادي نس ــي الزب ــد ف يوج
ــى احلد من  ــاعد عل ــيوم؛ ما يس البوتاس
ــاع  وارتف ــة  القلبي ــراض  باألم ــة  اإلصاب
ــة قامت بها  ــدم، وأثبتت دراس ــط ال ضغ

جمعية القلب األمريكية أن من يتناولون 
ــل عرضة لإلصابة مبرض  الزبادي يوميا أق
ــدم، إذ إن ١٠٠ غرام من  ــط ال ارتفاع ضغ
الزبادي يحتوي على نحو ١٤١ مللغم من 

البوتاسيوم.
اِّـوز

يعرف املوز بأنه من أكثر األطعمة الغنية 
ــاول ١٠٠ غرام من  ــيوم، إذ إن تن بالبوتاس
ــو ٣٥٨ مللغم من  ــم بنح ــوز ميد اجلس امل
البوتاسيوم؛ ما يساعد في احلفاظ على 
ــاظ عليه من  ــدم واحلف ــدل ضغط ال مع
ــوز يحتوي  ــة إلى أن امل ــاع، باإلضاف االرتف
ــى عناصر غذائية مهمة أخرى، منها:  عل
 ،C مضادات األكسدة، واأللياف، وفيتامني

.B وفيتامني

متابعة / البينة اجلديدة
ــة  ــم احلثيث ــاء جهوده ــل العلم يواص
ــتجد  ــا املس ــروس كورون ــة في ملواجه
ــاً واقتصادياً  ــذي أنهك العالم صحي ال
ــل، ومع بدء حمالت  على مدى عام كام
ــدد كبير من الدول يبحث  اللقاح في ع
ــبل تقوية مناعة اجلسم  العلم في س
ملواجهة الوباء.وفي هذا الشأن، كشف 
ــي، إن فيتامني «د»  ــر تغذية أميرك خبي
ــات التي ميكن أن  ــن الفيتامين يعتبر م
ــن الوفيات  ــل م ــى التقلي ــاعد عل تس
ــروس كورونا  ــة عن اإلصابة بفي الناجم
ــه قناة  ــا ذكرت ــب م ــتجد، بحس املس
إن  ــال  األميركية.وق ــوز»  ني ــس  «فوك
ــى أنه كان من  ــات خلصت إل عدة دراس
ــاالت وفاة من بني كل  ــن منع ٩ ح املمك
ــد ١٩ إذا  ــبب كوفي ــاالت وفاة بس ١٠ ح
كان لدى املتوفني مستويات كافية من 
ــر أوزبورن  ــمس.دكتور بيت فيتامني الش

ــز للتغذية في  ــن مركز مركز أوريجين م
ــول : إن  ــاس األميركية، يق ــة تكس والي
تناول فيتامني «د» يعتبر طريقة سهلة 
حملاربة الفيروس وإن الطبيب الشخصي 
ميكنه أن يفحص عينة دم للتحقق من 
مستويات الفيتامينات.وكانت دراسات 
أشارت إلى أن فيتامني «د» ينخفض في 
فصل الشتاء بسبب عدم تعرض الناس 
للشمس حيث يحتاج اإلنسان إلى ٢٠ 
ــمس  ــى األقل من ضوء الش دقيقة عل
ــى كمية كافية  ــوم للحصول عل كل ي
ــني، ولهذا هناك حاجة إلى  من الفيتام
ــول على  ــل غذائي للحص ــاول مكم تن
ــن الفيتامني.كما أكد  ــدر الكافي م الق
ــروا في  ــع يجب أن يفك ــى أن اجلمي عل
ــتخدام  باس املناعية  أجهزتهم  تقوية 
أربعة مكمالت مختلفة وهي فيتامني د 
وج والزنك ومادة كيرسيتني التي تعمل 

على تفتيح اخلاليا أمام الزنك.
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التاريخ: ٢٠٢١/٧/٢٥

م/ اعالن رقم (٤) لعام ٢٠٢١ اِّـرة االوُّـ

ــع وتنظيف ونقل  ــروع (تجمي ــرية ِّـش ــة بلدية اِّـوصل عن اجراء مناقصة س ــن مديري تعل
ــر والتي تقع ضمن حدود  ــواق واِّـناطق َّـ الجانب االيس ــكنية واالس النفايات لالحياء الس
ــاريع  ــوب ضمن مش ــل اُّـ مواقع الطمر الصحي َّـ كوكجلي) اِّـحس ــة بلدية اِّـوص مديري
اِّـيزانية لعام ٢٠٢١ فعلى الراغبني باالشرتاك بهذه اِّـناقصة من الشركات اِّـتخصصة َّـ 
ــة لالعالن مراجعة (مديرية بلدية اِّـوصل/  ــروط اِّـرافق هذا اِّـجال والذين تتوفر فيهم الش
ــاء مبلغ قدرة (١٠٠,٠٠٠) مائة الف  ــعبة القانونية) للحصول على اوراق اِّـناقصة لق الش
دينار غري قابلة  للرد على ان تستكمل كافة اِّـستمسكات  اِّـطلوبة وتقدم من قبل صاحب 
ــجل عليه رقم االعالن واسم اِّـشروع  العطاء او من يخوله داخل ظرف مغلق ومختوم ويس
ــم مقدم العطاء وعنوانه الكامل وتوضع َّـ صندوق العطاءات َّـ مقر(مديرية  ورقمه واس
ــة االجتماعات َّـ حي اِّـثنى) ويكون اخر موعد لتقديم العطاءات يوم  بلدية اِّـوصل/ قاع
ــون يوم الغلق  ــر ظهرا وَّـ حالة ك ــاعة الثانية عش ــس) اِّـوافق ٢٠٢١/٨/٥ الس (الخمي

عطلة رسمية يؤجل اِّـوعد اُّـ اليوم الذي يليه.

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
الجامعة الوطنية للعلوم والتكنلوجيا

قسم الشؤون االدارية واِّـالية
اعــــــــــــــــــــــالن

مناقصة رقم ٢٥ لسنة ٢٠٢١ / تجهيز ونصب وتشغيل منظومة التربيد اِّـركزي 
َّـ بناية اِّـختربات التعليمية

ــر الجامعة الوطنية للعلوم والتكنلوجيا دعوة مقدمي العطاءات اِّـؤهلني وذوي الخربة ( شركات  ١-يس
ــد اِّـركزي .   ــغيل منظومة التربي ــز ونصب وتش ــل الخاص بتجهي ــم للعم ــم عطاءاته ــب) لتقدي ومكات
ــة (الجامعة الوطنية للعلوم  ــراء وثائق العطاء مراجع ــكان مقدمي العطاءات الراغبني َّـ ش -٢- بإم
والتكنلوجيا) بعد دفع قيمة الوثائق البالغ ٢٥٠٠٠٠ مائتان وخمسون الف دينار.  -٣- يتم تسليم 
ــم العقود َّـ اِّـوعد اِّـحدد  ــاءات اُّـ العنوان التالي –الجامعة الوطنية للعلوم والتكنلوجيا- قس العط
ــر ظهرا َّـ يوم االحد اِّـصادف ٢٠٢١/٨/١ .     -٤- سيتم فتح العطاءات  ــاعة الثانية عش قبل الس
بحضور مقدمي العطاءات ممثلهم بالحضور للعنوان التالي – ذي قار-الناصرية-قرب ملعب التضحية 
ــة بقبول اوطأ  ــني ٢٠٢١/٨/٢ .-٥- الجامعة غري ملزم ــوم االثن ــعة صباحا من ي ــاعة التاس َّـ الس

العطاءات. -٦- يتحمل من ترسو عليه اِّـناقصة اجور النشر واالعالن.
أ.د. عبد الرزاق لعيبي شمخي
رئيس الجامعة

جمهورية العراق
وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ النعمانية
رقم االضبارة : ٢٠٢١/٩٥٤
التاريخ : ٢٠٢١/٧/٢٥

اُّـ / اِّـنفذ عليه / اِّـدينة / حظية محسن خلف 
لقد تحقق لهذه اِّـديرية من كتاب مركز شرطة االحرار بالعدد ٣٢٣٦ َّـ 
ــك مجهول محل االقامة وليس لك موطن دائم او مؤقت  ٢٠٢١/٦/١٦ ان
ــادة (٢٧) من قانون  ــتناداً للم ــراء التبليغ عليه , واس ــن اج ــار يمك او مخت
ــذ النعمانية خالل  ــا بالحضور َّـ مديرية تنفي ــذ تقرر تبليغك اعالن التنفي
ــة عشر يوماً تبدأ من اليوم التالي للنشر ِّـباشرة اِّـعامالت التنفيذية  خمس
بحضورك وَّـ حالة عدم حضورك ستباشر هذه اِّـديرية باجراءات التنفيذ 

الجربي وفق القانون.
اِّـنفذ العدل
علي طالب عزيز الجليلي

أوصاف اِّـحرر :
تبليغ اِّـدينة اعاله بالحضور اُّـ مديريتنا

رئاسة محكمة استئناف البصرة االتحادية
محكمة األحوال الشخصية َّـ البصرة

العدد: ٤٣٥٦ / ش/ ٢٠٢١ 
التاريخ: ٢٠٢١/٧/٢٥

اعالن
اُّـ / اِّـدعى عليه (مازن صربي شاكر)

ــة أمام هذه  ــاله اِّـقام ــرعية اِّـرقمة أع ــى الدعوى الش ــاء عل بن
ــم عبد الرضا) وِّـجهولية  اِّـحكمة من قبل اِّـدعية (تغريد جاس
ــر  ــطة النش ــاً بواس ــك اعالن ــرر تبليغ ــد تق ــك فق ــل اقامت مح
ــام هذه اِّـحكمة يوم  ــني محليتني يوميتني بالحضور ام بصحيفت
ــخصية َّـ البصرة  ــة األحوال الش ــام محكم ٢٠٢١/٨/١٥ ام
ــوف تجري اِّـرافعة  ــورك أو من يمثلك قانوناً س وعند عدم حض

بحقك غيابياً وعلناً وفق القانون.
القاضي / أحمد أشهيب أحمد

مديرية شؤون االحوال اِّـدنية َّـ ذي قار  
العدد : ٧٣١

إعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالن
ــى طلب اِّـدعي محمد محمود محمد الذي يطلب  بناء عل
من خالله تسجيل لقبه من الفراغ اُّـ الخفاجي واستنادا 
ــنة  ــن قانون البطاقة الوطنية ٣ لس ــكام اِّـادة ٢٢ م ألح
ــمية فمن له  ــر طلبه َّـ الجريدة الرس ــرر نش ٢٠١٦  تق
ــة اِّـديرية خالل ١٥  ــق االعرتاض على الطلب مراجع ح
ــر يوما من تاريخ النشر وبعكسه سينظر َّـ  ــة عش خمس

الطلب وفق القانون .
اللواء 

رياض جندي الكعبي
مدير عام االحوال اِّـدنية والجوازات واالقامة العامة

محكمة بداءة الفجر
العدد: ٣٤٢/ب/٢٠٢١

اعــــــــــــــــــــــــــــــالن
ــاس فاضل فيض اهللا /مجهول محل  اُّـ/اِّـدعى عليه/ عب
ــار الدعوى  ــار كاطع حي ــام اِّـدعي بش ــا  اق ــة حالي االقام
ــا  ــب فيه ــي يطل ــة ٣٤٢/ب/٢٠٢١ الت ــة اِّـرقم البدائي
ــديد ما َّـ ذمتك من مبلغ مالي قدره ٥٠٠٠٠٠٠٠  تس
خمسون مليون دينار عراقي بموجب سند الكمبيالة الصادر 
من دائرة كاتب عدل الفجر بالعدد ١٩٧ َّـ ٢٠٢١/٢/٣ 
ــة محل اقامتك تقرر تبليغك بصحيفتني محليتني  وِّـجهولي
للحضور َّـ موعد اِّـرافعة اِّـصادف ٢٠٢١/٨/١ الساعة 
التاسعة صباحا وبعكسه سوف تجرى اِّـرافعة بحقك غيابيا 

وعلنا وفق االصول.
القاضي/سيف عبد الجبار الجنابي

مديرية تنفيذ الناصرية
رقم االضبارة:٢٠٢١/٢٦٠

إُّـ /اِّـنفذ عليه/رعد رويح حنني                   
لقد تحقق لهذه اِّـديرية من قبل مختارية منطقة االمري ومركز 
ــرطة الثورة أنك  مجهول محل اإلقامة وليس لك موطن دائم  ش
ــتنادا للمادة  ــار يمكن إجراء التبليغ عليه واس ــت أو مخت أو مؤق
ــا عن طريق الصحف  ــون التنفيذ تقرر تبليغك إعالن ٢٧ من قان
ــر يوما تبدأ من اليوم التالي للنشر  ــمية خالل خمسة عش الرس
ــة وَّـ حالة عدم  ــام مديرية تنفيذ الناصري ــرض الحضور ام لغ
ــراءات التنفيذ الجربي وفق  ــر هذه اِّـديرية بإج حضورك ستباش

القانون.
اِّـنفذ العدل / هند سلمان بخيبخ                                                  
ــخصية َّـ  الناصرية   ــاف اِّـحرر: قرار محكمة االحوال الش أوص
ــتمرة  بالعدد ٢٠٢٠/١٢٥٢ َّـ ٢٠٢٠/١١/١٩.نفقة مس

ونفقة ماضية.

إعــــــــــــــالن
اُّـ: الشريك/عادل خلف جاسم 

اقتضى حضورك اُّـ صندوق اإلسكان العراقي فرع ذي 
ــارع االخالص/قرب  قار الكائن َّـ الناصرية/سومر/ش
ــك لتثبيت إقرارك باِّـوافقة على  مديرية الجوازات وذل
ــتار حميد  بالبناء  ــيد رائد عبد الس ــريكك الس قيام ش
ــة اِّـرقمة ٨٧٨٣/٨          ــاعة َّـ القطع على حصته اِّـش
ــطرة  لغرض تسليفه قرض  مقاطعة /مستشفى /الش
ــكان وخالل مدة أقصاها خمسة عشر يوما داخل  االس
ــر االعالن  ــراق من تاريخ نش ــهر خارج الع ــراق وش الع

وبعكسه سوف يسقط حقك َّـ االعرتاض مستقبال.

مديرية شؤون االحوال اِّـدنية َّـ ذي قار 
العدد : ٢١٢١

إعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالن
ــدي عكار الذي يطلب من  ــن مه بناء على طلب اِّـدعي حس
خالله تبديل اسم ابنه من الحر اُّـ سيف واستنادا ألحكام 
اِّـادة ٢٢ من قانون البطاقة الوطنية ٣ لسنة ٢٠١٦  تقرر 
ــه حق االعرتاض  ــمية فمن ل ــر طلبه َّـ الجريدة الرس نش
ــة عشر يوما  على الطلب مراجعة اِّـديرية خالل ١٥ خمس
من تاريخ النشر وبعكسه سينظر َّـ الطلب وفق القانون .

اللواء 
رياض جندي الكعبي

مدير عام االحوال اِّـدنية 
والجوازات واالقامة العامة

مديرية شؤون االحوال اِّـدنية َّـ ذي قار
العدد : ٢١١٠

إعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالن
بناء على طلب اِّـدعي رحم حسني عطيه والذي يطلب من 
ــتنادا ألحكام  ــم من رحم اُّـ رحيم واس خالله تبديل االس
اِّـادة ٢٢ من قانون البطاقة الوطنية ٣ لسنة ٢٠١٦  تقرر 
ــه حق االعرتاض  ــمية فمن ل ــر طلبه َّـ الجريدة الرس نش
ــة عشر يوما  على الطلب مراجعة اِّـديرية خالل ١٥ خمس
من تاريخ النشر وبعكسه سينظر َّـ الطلب وفق القانون .

اللواء 
رياض جندي الكعبي

مدير عام االحوال اِّـدنية 
والجوازات واالقامة العامة

مديرية شؤون االحوال اِّـدنية َّـ ذي قار
العدد : ١٠٦٧

إعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالن
ــبتي والذي يطلب  ــروان كامل س بناءا على طلب اِّـدعي ش
ــتنادا  من خالله تبديل لقبه من الفرج اهللا اُّـ الوائلي واس
ــنة  ــون البطاقة الوطنية ٣ لس ــن قان ــكام اِّـادة ٢٢ م ألح
٢٠١٦  تقرر نشر طلبه َّـ الجريدة الرسمية فمن له حق 
االعرتاض على الطلب مراجعة اِّـديرية خالل ١٥ خمسة 
عشر يوما من تاريخ النشر وبعكسه سينظر َّـ الطلب وفق 

القانون.
اللواء 

رياض جندي الكعبي
مدير عام االحوال اِّـدنية 
والجوازات واالقامة العامة

فقدان بطاقة ممارسة مهنة

ــة اِّـهنة  ــي بطاقة ممارس فقدت من
ــروة الحيوانية /ابي  ــادرة من الث الص
غريب باسم (خالدة حمادي جاسم) 
ــاج الرعد فعلى من يعثر  مجزرة دج
ــة االصدار  ــليمها اُّـ جه عليها تس
ــكر  او اُّـ مقر الجريدة مع فائق الش

والتقدير.

اِّـهندس 
عبد الستار خضر الحبو 

مدير بلدية اِّـوصل

  مستشار حكومي يكشف انحسار نسبة البطالة ومعدل الفقر
بغداد / البينة اجلديدة

ــار رئيس الوزراء للشؤون  اعلن مستش
ــد  ــر محم ــة، مظه ــة واالقتصادي املالي
ــاجت  الن ــع  ــباب تراج ــن أس ، ع ــح  صال
ــف  ــي للبالد، فيما كش ــي اإلجمال احملل
ــبة البطالة  ــار نس ــام عن انحس باألرق
ــح ، إن تباطؤ  ــال صال ــدل الفقر.وق ومع
ــام ٢٠٢٠  ــادي في الع ــاط االقتص النش
ــي  ــاد الوطن ــالق االقتص ــل انغ ــي ظ (ف
ــهر طويلة وعطل  ــف االعمال ألش وتوق
ــواق  اس ــي  ف ــة  التبادلي ــابكات  التش
العمل واالنتاج ، كانت لها االثر االوسع 
ــع الناجت احمللي االجمالي للبالد  في تراج
ــة  ــاط االقتصادي ــه االوس ــذي قدرت وال
الدولية  ــة  املالي ــات  للمؤسس التابعة 
ــبة ال تقل عن  ــراف بنس ــددة االط املتع
ــالب ١١٪ كمعدل  ــالب ٩٫٥٪ الى س س
ــت  ــاف أن ٢٠٢٠، كان ــام ٢٠٢٠.واض للع
ــنوات التي فقد  واحدة من اصعب الس
ــي ملعدالت  ــاجت احمللي االجمال ــا الن فيه
ــة وحصل  ــة املضاف ــن القيم مهمة م
ــادي الكلي  ــاق االقتص ــي االنف ــدن ف ت
ــة العامة  ــتوى املوازن ــواء على مس س
ــدالت  ــه مع ــردي، رافقت ــاق الف او االنف
ــة في قوة العمل ومنو  عالية من البطال
ــعار وهي الثالثية التي  صفري في االس
ــوداً اقتصادياً تعرض  ــرت أن ثمة رك اش
ــي العام ٢٠٢٠. ــه االقتصاد الوطني ف ل

وأكد أنه لوال موقف السياسة النقدية 
ــزي العراقي الذي جعل من  للبنك املرك
ــير  ــن العام كتيس ــييل ادوات الدي تس
ــودات النقدية  ــر املوج ــي توفي ــي ف كم
ــن العام ورفد  ــائلة عبر تنقيد الدي الس
ــتدامة مدفوعات  االنفاق احلكومي واس
ــاز املصرفي، لكان الوضع في غاية  اجله
ــك املركزي  ــى أن البن ــت إل اخلطورة.ولف
ــيولة نقدية بقبوله  العراقي قد وفر س
ــة  ملصلح ــة   احلكومي ــن  الدي ادوات 
ــت قيمتها  ــي، والتي فاق ــاق الكل االنف
٤١ تريليون دينار عراقي، مشيداً بـالدور 
ــة النقدية في حتريك  الناجح للسياس

ــالها  ــل االقتصاد الراكدة وانتش مفاص
ــود ومنع  حاالت  ــن التدهور نحو الرك م
ــام ٢٠٢١، لكي  ــر والبطالة في الع الفق
ــاً للتعافي  ــن العام احلالي عام جتعل م
االقتصادي حقاً، وال سيما بعد ان حتول 
ــاجت احمللي الى  ــو االقتصادي في الن النم
ــيطة.وتابع  حتقيق معدالت ايجابية بس
ــكان  ولكنها مازالت دون معدل منو الس
ــنوي، ما يعني ان التحسن في منو  الس
ــيء ولكن  ــي بط ــي االجمال ــاجت احملل الن
ــي الناجت  ــد تدهور ف ــل ال يوج على االق
ــرت معدالت  احمللي االجمالي، اذ انحس
البطالة اليوم عن معدالتها التي سادت 

ــغيل اذ  ــن التش في العام ٢٠٢٠، وحتس
هبطت البطالة الى اقل من ٢٢٪ حاليا 
ــد ان بلغت  ــبي بع ــي في تراجع نس وه
ــي، وكذلك  ــام املاض ــن ٢٧٪ الع اكثر م
ــرت معدالت الفقر بعد ان بلغت  انحس
ــام ٢٠٢٠ الى اقل من  قرابة ٣٥٪ في الع
ــة  ــكان.واوضح، أن سياس ٢٥٪ من الس
التيسير االئتماني التي اخذ بها البنك 
ــزي العراقي بتوفير ما ال يقل عن ٤  املرك
ــكان (عدا  تريليونات دينار لقطاع االس
ــة االخرى) من دون  ــات القطاعي االئتمان
ــداد  ــدة مصرفية واعتماد فترات س فائ
ــر املنحة في  ــرت عنص ــد وف ــة، ق طويل
ــة االئتمانية العقارية للعراق،  السياس
ــكان  ــاع البناء واالس ــتوعب قط اذ يس
ــل العراقية  ــوة العم ــن ق ــة ٢٠٪ م قراب
ــاط مهم قد حسن من  حاليا، وهو نش
ــن اجتاهات  ــوق العمل وقلل م فرص س
ــاد  ــم بالقول، يبقى الفس البطالة.وخت
ميثل الكلفة املضافة التي يدفع ثمنها 
ــراوح بني  ــي تت ــي والت ــاد الوطن االقتص
ــواء في  ــة التنفيذ س ــن كلف ٢٥-٤٠٪ م
ــي او قطاع املقاوالت،  التجهيز احلكوم
ــت ومازالت  وهي معضلة خطيرة امس
ــالح االقتصادي  ــن ثوابت االص واحدة م
ــي املطلوبة في العراق والتي  والسياس
ــدي اليها  ــة البيضاء التص تولت الورق

بصريح العبارة. 

ــور     ضرورة إعادة النظر مبهام دائرة الطرق واجلس
ــاء الطرق  وأمانة بغداد، ومنحهما صالحية إنش
ــتمر بني اجلهات ذات  ــيق املس ــور والتنس واجلس
العالقة قبل املباشرة بأعمال الصيانة واإلنشاء 
ــم  ــراع بحس د على اإلس ــدَّ للطرق واجلسور.وش
ملف محطات األوزان احملوريَّة مبا ينعكس إيجابياً 
ــى عدم إثقال كاهل ميزانيَّة الدولة بتكاليف  عل
ــاحات التبادل  ــة إلى موضوع س ، إضاف إضافيَّةٍ
ــي تخفيف  ــاً ف ــؤدي دوراً مهم ــي ت ــاريِّ الت التج
ــل األضرار التي  ــة بغداد، وتقلي الزخم عن مدين
تتعرَّض لها البنية التحتيَّة للطرق؛ نتيجة مرور 
الشاحنات ذات األحمال الكبيرة.واقترح التقرير 
ــاحنات؛ لتحويل  ــةٍ ملرور الش ــاء طرقٍ حوليَّ إنش
ــع نصب  ــداد، م ــز بغ ــارج مرك ــيرها خ ــط س خ
ــرق اخلارجيَّة؛  ــل دائرة الط ــاط تفتيشٍ من قب نق
ــدة بالتعاون مع  ــيطرة على احلموالت الزائ للس
ة،وإعادة النظر بتصميم أغلب  مفارز املرور العامَّ
ــب  ــة داخل العاصمة، ومبا يتناس ــرق احليويَّ الط
ــع الزخم احلاصل في حركة املركبات من خالل  م
. رات؛ لتقليل الزخم املروريّ سَّ إنشاء األنفاق واجملُ
ــلبيَّة متثَّلت  ــد عدداً من احلاالت الس التقرير رص
ــتقبليَّـةٍ لتوسيع الطرق  بانعدام وجود رؤيةٍ مس
ــتيعاب الزيادة   ــورٍ الس ــتحداث طرق وجس واس

ــدم مركزيَّة  ــات، وع ــكان واملركب ــدد الس ــي ع ف
ــبب  ــم اخلطط وتنفيذها،بس ــرارات في رس الق
ــود جهةٍ  ــالً عن عدم وج ــل الصالحيات، فض نق
ــةٍ مينحها القانون صالحيَّة  صيَّ حكوميَّةٍ تخصُّ
ــور، فضالً عن عدم حسم  ــاء الطرق واجلس إنش
ــم تبنِّيه من قبل  ــادل التجاري، رغ موضوع التب
ر قيام وزارة املاليَّة  وزارة النقل منذ عام ٢٠١٢.وأشَّ
ــاب  ــةٍ كبيرةٍ على حس ــح تخصيصاتٍ ماليَّ مبن
ى  ــمَّ ــة والتي تُصرَفُ على ما يُس ــات اجلاري املوازن
دُّ استنزافاً ملوارد الدولة،  (اجلهد املؤجر) والذي يُعَ
ــاب شراء اآلالت  بدل تخصيص تلك املبالغ حلس
ــن خاللها حتقيق األعمال  واملعدات التي ميكن م
 ، ــةٍ طويلةٍ ــل ملدةٍ زمني ــتثمارها للعم ذاتياً واس
إضافة إلى أن االعمال كافة املنفذة من قبل دوائر 
ــراف واملتابعة  ــاع العام تقتصر على اإلش القط

. وأعمال اإلكساء ملسافاتٍ قليلةٍ

النزاهـة االحتادية تقــدم 
مقرتحات لالرتقاء بواقع الطــرق 

صُ العيوب شخِّ واجلسور وتُ «١»
ص

مة 
تت
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أو  يصوِّب  أن  يريد  من  لكل  مكفول  الرَّد  حق  إن    

ح معلومة وردت في خبر أو مقال ويعتقد أن  يصحِّ

فيها جتنيا او مغالطة إذا رغب في ذلك، وإن ديدننا 

هو احترام الرأي والرأي اآلخر.
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(السنة السادسة عشرة) العدد (٣٦٨٧) - الثالثاء - ٢٧ - تموز - ٢٠٢١

حداد عىل ارواح شهداء الوطن 

ــلّم  ــداءً بودي ان اقول بصريح العبارة أنه ما أن تس ابت
أمني بغداد اجلديد املهندس املعمار ( عالء كاظم معن) 
مهام عمله اجلديد حتى اطلق سيالً من التصريحات 
ــأن القادم في عمل  ــود التي طمأنت املواطنني ب والوع
ــل فقد رأينا  ــة وعطاء وبالفع ــه خير وبرك األمانة كل
ــط بغداد  ــارع الصناعة وس ــالت إلعادة تأهيل ش حم
ــي تربط ما بني  ــطية الت ــجير وتزيني اجلزرة الوس وتش
تقاطع ساحة األندلس وجسر ملعب الشعب الدولي 
ــداد وهذا ما دعاني ألن  ــملت مناطق عديدة من بغ وش
ــرت في  ــدداً من األعمدة الصحفية التي نش اكتب ع
هذه الزاوية ملؤازرة ومساندة جهود األمانة ولم اتوقف 
عند حدود ذلك بل وثقت ما كتبته على شكل لوحات 
ــلمت الى الزميل مدير العالقات  ــلت وس جميلة ارس
ــيد  ــالم في األمانة حيث وعد بعرضها على الس واالع
ــارة  ــني .. ولألمانة فإن واجب الصحفي ليس االش األم
فقط الى اجلوانب السلبية أو الظواهر املعيبة ولكنه 
ــلّط الضوء  ــا هي للرأي العام ويس ــل احلقائق كم ينق
ــن اعمال وخدمات  ــرق م على كل ما هو ايجابي ومش
ــا  تصب في خدمة املواطنني والصالح العام وتأسيس
ــداد من وعودك  ــت يا أمني بغ ــك نقول : أين أن على ذل
ة واحلماس قد  ــأن الهمّ ــي اطلقتها حيث لوحظ ب الت
اعتراهما الفتور وهو ما يؤشر صراحة بأن ما وعدت به 
ــيد رئيس  ــة لم يتحقق كامالً وهذا ما دعا بالس األمان
ــي ألن يصدر ايعازاً  ــس الوزراء مصطفى الكاظم مجل
ــدات البلدية برفع  ــداد يلزم الوح ــيد أمني بغ الى الس
ــن .. واكرّر  ــرع ما ميك ــات من مناطق بغداد بأس النفاي
ــو ان تكون اجنازات  ــول أن اقصى ما نطمح اليه ه الق
األمانة مدعاة للفخر لكل الكتاب والصحفيني الذين 
ــروا تلك األعمال من خالل كتاباتهم  ــرهم أن يؤش يس
ــوارها الذي  ــتبر األمانة بوعودها وتواصل مش فهل س
ــذا ما ال نتمناه  ــتتراجع الى الوراء وه بدأته أم أنها س
خصوصاً اذا ما عرفنا بأن عمل األمانة اخلدمي مرتبط 
ــر بالناس وان أي تقصير في هذا اجملال  ــكل مباش بش
ــن والعاصمة بغداد  ــى املواط ــلبي عل له انعكاس س
التي نريد لها ان تكون مشرقة على الدوام وباملناسبة 
ــت الزميل مدير العالقات واالعالم  فإنني عندما التقي
ــت عليه حزمة من  ــي أمانة بغداد أخبرته بل وطرح ف
ــتوى عملها  ــأنها االرتقاء مبس املالحظات التي من ش
ولكن ما يؤسف له أن تلك املالحظات أخذت طريقها 

للنسيان وصدق القول «ال من سمع وال من درى» .
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متابعة / البينة الجديدة
 ARM ــركة  ش ــرت  ابتك
ــتثنائيا مخصصا  معاجلا اس
ــداء  لالرت ــة  القابل ــزة  لألجه
ــع  أن حتدث ثورة  والطي متوق
ــزة.  ــك األجه ــر تل ــي تطوي ف
ــج ثورة  ــيمثل هذا املعال وس
ــر  تطوي ــم  عال ــي  ف ــرى  كب
ــام  بنظ ــة  العامل ــزة  األجه
ــل الرقع  ــياء مث إنترنت األش
الذكية، نظرا ألن املعالج هذا 
مرن بصورة كبيرة ما يسمح 

ــتخدامه في أنواع اجللد  باس
ــا إلى ذلك من  اإللكتروني وم
ــب ما نشره موقع  أمور، حس
ــي  التقن ــا  آرين إم  إس  ــي  ج
ــاحة  مس وتبلغ  املتخصص. 
ــه آر  ــن أي ــد م ــج اجلدي املعال
ــدرة  وبق ــر،  ميلليمت  ٥٩٫٢ إم 
ــن املعاجلات  ــوى ١٢ مرة م أق
تلك  األخرى املستخدمة في 
ــزة. كما يعمل املعالج  األجه
ــز،  هرت ــو  كيل  ٢٩ ــرعة  بس
ــتهلك طاقة تكافئ ٢١  ويس

ــا يجعله  ــاوات فقط، م ميغ
ــوى بنحو ٩٩٪ عن  أفضل وأق
ــا أن  ــرى، كم ــات األخ املعاجل

ــوائية اخلاصة  الذاكرة العش
ــبة ٣٣٪ تقريبا.  به أكبر بنس
ــر ألقى تقرير  وعلى جانب آخ
ــوء على  الض ــض  بع ــد  جدي
ــادم  الق  iPad Mini 6 ــاز  جه
 iPad ــراز  ط ــى  إل ــة  باإلضاف
Apple، حيث  ــى من  األساس
 iPad ــزود ــركة ت يقال إن الش
Mini 6 بشريحة A15 وموصل 
USB-C، باإلضافة إلى حتديث 
iPad بشريحة A13 حسبما 

.Digitartlends نقل موقع

متابعة / البينة الجديدة
ــفت تقارير صحفية عاملية  كش
أن باحثني وعلماء بدأوا في اختبار 
ــدة، ميكنها أن  تقنية ثورية جدي
ــيارات الكهربائية  ــحن الس تش
ــق ودومنا  ــي الطري ــير ف وهي تس
حاجة إلى إيقافها.وأوضح التقرير 
ــور عبر موقع «إنغادجيت»  املنش
ــا  حالي ــرون  يختب ــني  الباحث أن 
ــمنت  ــانة واألس نوعا من اخلرس
املمغنط، ميكن دمجه في خلطة 
ــحن السيارات  رصف الطرق لش

واحلافالت الكهربائية وهي تسير 
ــة إلى  ــق ودون حاج ــى الطري عل
التوقف.وبدأت فعليا وزارة النقل 
في والية إنديانا األمريكية اختبار 
ــمنت  هذا النوع اجلديد من األس
ــي  ــة، ف ــات ممغنط ــزود بجزيئ امل
ــم  نظ ــي  ف ــا  لدمجه ــة  محاول
البناء اخملتلفة وتقليل تكاليفها 
الباهظة، بحيث تكون فيما بعد 
ــتخدام اآلمن  خيارا مثاليا لالس

والنظيف للطاقة.  

ــات وامبراطوريات  ــاد في بالدنا اصبح مافي ألن الفس
ــالح وألن  ــي والس ــة بالنفوذ السياس ــالع محمي وق
ــطوة  ل واصبح من القوة والس ــوّ ــاد عندنا تغ الفس
ــمع  ــوذ ان ال احد قادر على محاربته وان ما نس والنف
عن ضرب حتت احلزام لهذا احلوت او ذاك امنا هي مجرد 
ــيات»..!  ــتوى «البوكس ــى الى مس ــات) ال ترق (دغدغ
ــيد رئيس  ــا الس ــل علين ــا اط ــه عندم ــة ان ولالمان
ــوم االحد الثالث  ــة الدكتور برهم صالح ي اجلمهوري
ــهر آيار املاضي من هذا العام وهو  ــرون من ش والعش
ــماه بقانون  ــروع اس ــالل كلمة لهُ عن مش ــن خ يُعل
ــتعادة اموال الفساد  ــترداد عائدات الفساد الس اس
ومحاسبة املفسدين وتقدميهم للعدالة فقد صفقنا 
بأكفنا بحرارة وقلنا يا اهللا ان احلملة على الفاسدين 
ــلم الهرم وزادت ثقتنا اكثر بأن  قد بدأت من اعلى س
الرئيس صالح كان يتحدث بحماسة وهو يؤكد امام 
ــعب العراقي املنهوب واملسلوب من قبل حفنة  الش
ــر (١٠٠٠) مليار دوالر منذ  من احلرامية بأن العراق خس
(٢٠٠٣) بسبب الفساد ومشيرا الى ان (١٥٠)مليار دوالر 
ــارج ولم يتوقف  ــاد الى اخل ربّت من صفقات الفس هُ
ــس اجلمهورية كان  ــل ان رئي ــد حدود ذلك ب االمر عن
ــكيل حتالف  حاملا ومتطلعا اكثر عندما دعا الى تش
دولي ملكافحة الفساد على غرار التحالف ملكافحة 
ــش التنظيم  ــأن داع ــن حقيقة ب ــش انطالقا م داع
ــان لعملة قذرة واحدة  ــاد وجه االرهابي اجملرم والفس
وان الفساد هو االقتصاد السياسي للعنف وكالهما 
ــختجية»  متخادمان ويدمي احدهما اآلخر ألنهما «س
وتربيا في احضان الواوية !! وألن رئيس اجلمهورية يريد 
ــق الفعلي و(ايجيب  ــروعه ان يأخذ حيز التطبي ملش
ــش ) ويصفق لهُ العراقيون بحرارة فقد رأى الرجل  نق
ــاد  ــك بأنه ال ميكن التعامل مع الفس ــو محق بذل وه
محليا ألسباب معروفة وان القانون يسعى السترداد 
ــدول والتعاون  ــع ال ــر اتفاقيات م ــاد عب اموال الفس
ــتفادة من  ــة واملتخصصة واالس ــات الدولي مع اجله
ــذا املضمار وهي  ــة الناجحة في ه ــارب العاملي التج
ــهودة واثبتت جدارتها في اركاع  ــك جتارب مش ال ش
الفاسدين واغراقهم بالوحل والطني وبذلك انتصرت 
ــياطني ..  ــلل احلرامية والش ــة على ش االرادة الوطني
ــب دوري كعراقي  ــار مؤازرتي ولع ــم انني وفي اط امله
كتبت عمودين صحفيني حتت عنوان (مشروع قانون 

استرداد عائدات الفساد .. 
يتبع
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عبد الزهرة البياتي 

وجع يومي

* رئيس التحرير التنفيذي

كتب / صباح رزوقي سلمان

ــيد رئيس محكمة  ــني القانوني امس األثنني أمام الس ادى اليم
ــتاذ ( عماد  ــة االحتادية القاضي األس ــداد الرصاف ــتئناف بغ اس
اجلابري) (٢٦) ضابط شرطة بعد اشتراكهم في الدورة التأهيلية 
ــي اقيمت في املعهد القضائي التابع جمللس القضاء األعلى  الت
ــخ ١٥ / ٣ / ٢٠٢١ ولغاية ١٥ /٦ /٢٠٢١  ــهر من تاري ــدة ثالثة أش ومل
حيث منحوا سلطة محقق وقال القاضي األستاذ عماد اجلابري 
ــط التحقيق يجب ان  ــبة أن دور ضاب ــي كلمة له بهذه املناس ف
ــم بكل أمانة ومصداقية وان بداية كل دعوى جزائية تبدأ  يتس
ــط التحقيق حيث تتمثل بتدوين اقوال طرفي الدعوى  من ضاب
ــري بدور  ــاد اجلاب ــة اخملتصة . كما اش ــل الى احملكم ــى أن تص ال
ضباط التحقيق في مراكز الشرطة ملا له من اهمية في كشف 

احلقيقة وتقدمي اجملرمني للعدالة لينالوا جزاءهم العادل . 
« البينة الجديدة» تبارك للقضاء العراقي وعلى رأسه القاضي 
الدكتــور فائــق زيدان كما تبارك لرئاســة محكمة اســتئناف 
بغداد الرصافة االتحادية هذا الجهد الكبري وتتمنى اِّـزيد من 
العطــاء والنجاح ِّـا يصب َّـ خدمة العدالة وســيادة القانون 

وحماية مصالح اِّـواطنني .
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وسم شكرًا للعراق يتصدر في لبنان بعد تصدير اول مليون طن من احملروقات

وكاالت / البينة اجلديدة
ــب مصاب  ــس اعتقال طال ــل ام ــرطة املوص قررت ش
ــن الكادر  ــاتذة م ــام بتقبيل ٤ اس ــا ق ــروس كورون بفي
ــوم  ي اول  ــالل  ــداً خ متعم ــة  الكلي ــي  ف ــي  التدريس

لالمتحانات احلضورية في املوصل!
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