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ــوزراء  ال ــس  مجل ــس  رئي ــل  وص
ــى غرفة  ــي، ال ــى الكاظم مصطف
ــاء عدد من  ــارة االمريكية للق التج
ــلون  ، ان  رجال األعمال.وقال مراس
ــوزراء مصطفى  ــس ال ــس مجل رئي
ــر غرفة  ــل الى مق ــي، وص الكاظم
ــنطن  ــارة االمريكية في واش التج
ــال. ــال األعم ــن رج ــدد م ــاء ع للق

ــار الى ان رئيس مجلس الوزراء  يش
ــل االحد  ــى الكاظمي وص مصطف
ــة االمريكية  ــي  الى العاصم املاض
ــد حكومي  ــنطن على رأس وف واش
ــفت  ــر كش ــأن آخ ــي ش ــع. وف رفي
ــن  ع ــة  عراقي ــية  سياس ــادر  مص
ــق القدس باحلرس  ــول قائد فيل وص

الثوري اإليراني إسماعيل قاآني إلى 
ــارة غير معلنة، صباح  بغداد في زي
ــاعات من  امس االول، وذلك بعد س
ــنطن  ــن االتفاق بني واش اإلعالن ع
ــحب القوات  ــداد بخصوص س وبغ
القتالية من البالد في نهاية العام 
ــادر متطابقة،  ــي. وقالت مص احلال
ــة عدد محدود  ــي وصل برفق إن قاآن
من مساعديه والتقى بشخصيات 
ــاق  االتف ــة  ملناقش ــية  سياس
ــة مصطفى  ــي مع حكوم األميرك
ــالم  إع ــائل  ــت وس الكاظمي.ونقل
ــة أن  ــادر مطلع ــن مص ــة ع محلي
ــاءات مع أطراف  قاآني بدأ بعقد لق
سياسية فور وصوله إلى بغداد. في 
ــوار الوطني  وقت أعلنت جبهة احل
التي يتزعمها صالح املطلك، امس 

لالنتخابات  ــا  ــاء، مقاطعته األربع
ــرين األول  ــة املقررة في تش البرملاني
املقبل.وقالت اجلبهة ، إن انتخابات 
ــوأ انتخابات،  ــام ٢٠١٨ كانت أس ع
حيث شهدت ادنى نسبة مشاركة 
ــبة تزوير، وملا افرزته تلك  واعلى نس
ــج ال متثل ارادة  ــات من نتائ االنتخاب
ــاهم باملزيد من  ابناء شعبنا مما س
ــل في  ــي والفش التدهور السياس
اعادة بناء مؤسسات الدول.واشارت 
ــى انها تؤكد  ــي بيانها إل اجلبهة ف
ــابق من عدم امكانية  موقفها الس
ــة بدون انهاء  اجراء انتخابات نزيه
ــالح  ــل التزوير املتمثلة بالس عوام
ــا  ــي. كم ــال السياس ــت وامل املنفل
ــي التابع لزعيم  ــن املنبر العراق أعل
ــة الوطنية (موج) اياد عالوي،  اجلبه

ــن  م ــحاب  االنس ــاء،  االربع ــس  ام
ــباق االنتخابات البرملانية املزمع  س
ــرين األول املقبل. ــي تش إجراؤها ف

ــر العراقي  ــس املنب ــال نائب رئي وق
ــف، في  ــل عبداللطي ــي وائ القاض
مؤمتر صحفي عقده امس في بغداد 
ــن نحن املنبر العراقي موقفنا  ، نعل
ــحاب،  باالنس ــح  والصري ــادق  الص
الى  ــار  االنتخابات.واش ــة  ومقاطع
ــاؤل وتناقص  ــع تض ــن املتوق أنه م
ــة  اجلماهيري ــاركة  املش ــب  نس
ــوف تنتج العملية  فيها، ولهذا س
ــوءة لتحمل  ــر كف ــة غي دورة برملاني
ــتنتج منها  العظيمة، وس األعباء 
ــتضعفة  ــة ضعيفة، ومس حكوم
ــر، على  ــاد والتزوي ــة بالفس مقرون
ــحاب جبهة  ــد قوله.ويأتي انس ح

ــي  ــر العراق ــي واملنب ــوار الوطن احل
ــة  ــة الوطني ــم اجلبه ــع لزعي التاب
ــحاب  ــاد عالوي بعد انس ــوج) اي (م
ــت  ــي وق ــيوعيني ف ــدر والش للص
سابق . وفي التطورات ذاتها اكدت 
املفوضية العليا لالنتخابات، امس 
ــدم وجود قيمة قانونية  االربعاء، ع
ــاركة في  ــن املش ــحبني م للمنس
باسم  املتحدثة  االنتخابات.وقالت 
ــالي، ، انه ال  ــة جمانة الغ املفوضي
ــحبني من  ــة للمنس ــة قانوني قيم
املشاركة في االنتخابات بعد إغالق 
باب االنسحاب في الـ٢٠ من شهر 

حزيران املاضي.

كتب اِّـحرر السياسي
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بغداد /
ــة النيابية، امس  ــة القانوني ــت اللجن طالب
ــق بخصوص  ــكيل جلنة حتقي االربعاء، بتش
ــاغليها. ــة لش ــارات الدول ــك عق ــع ومتلي بي

ــس اللجنة  ــادرة من رئي ــب وثيقة ص وبحس
ــس النواب،  ــس مجل ــادي ، الى رئي ــوار ه ريب
ــكيل جلنة  ــى تش ــة عل ــم باملوافق تفضلك
حتقيق برملانية بخصوص بيع ومتليك عقارات 
الدولة لشاغليها مبوجب قرار مجلس الوزراء 
ــرض ايقاف بيع  ــنة ٢٠٢١ لغ ــم ٢٢٥ لس املرق
ــات اخلاصة واملنتفعني  هذه العقارات للدرج

من الضباط.
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ــلحة  ــم القائد العام للقوات املس اكد الناطق باس
ــراق مع التحالف  ــول، ان عالقة الع اللواء يحيى رس
الدولي ستكون مبنية على ثالثة ملفات.وقال رسول، 
ــمية، إن كل ما يحتاجه العراق  ــة االنباء الرس لوكال
ــة جديدة  ــو ان تكون عالق ــف الدولي ه ــن التحال م
ــراكة في موضوع مقاتلة االرهاب،  مبنية على الش
ودعم القوات املسلحة العراقية بالتدريب والتجهيز 

ــليح، اضافة الى اجلهد االستخباراتي.وأشار  والتس
ــزال هناك  ــل خطرا، وال ت ــاب ال يزال ميث ــى أن االره ال
ــوريا يتواجد فيها بشكل  ــرق س ــمال ش مناطق ش
كبير.ولفت الى أن عالقة العراق مع التحالف الدولي 
ستكون مبنية على موضوع زيادة اخلبرات والتدريب 
ــليح ودعم للقوات االمنية في  ــارة والتس واالستش
هذه اجملاالت، مؤكدا عدم احلاجة الى اي قوات قتالية 

اجنبية على االرض. 

ــي منطقة  ــض القرى ف ــران في بع ــتعلت الني اش
برواري باال، التابعة لقضاء العمادية في محافظة 
ــش التركي على  ــران اجلي ــراء قصف طي دهوك، ج
ــتطع أهالي  ــس االربعاء ولم يس ــة ليلة أم املنطق
ــتعلة حتى اآلن.  تلك املناطق من إخماد النار املش
ــي سربست صبري إن  وقال مدير ناحية كاني ماس
ــى جانب قريتي  ــبّت قرب قرية بازي، إل ــران ش «الني
ــرات التركية  ــف الطائ ــرّاء قص ــرور وبريفكا، ج ه
ــدة الدخان تعم  ــى أن أعم ــيراً إل ــة»، مش للمنطق
ــة أمس احترق  ــري أنه «منذ ليل املنطقة.وذكر صب
ــي الزراعية، حيث  ــن االراض ــن ٦٧٠ دومناً م ــر م أكث
ــزارع  ــض م ــوط وبع ــجار البل ــب أش ــم الله الته
ــرور، وهو  ــن جانبه، قال اياد ه ــاتني القرى». م وبس
ــرواري باال  ــرور التابعة ملنطقة ب ــن أهالي قرية ه م

لشبكة رووداو اإلعالمية: «اشتعلت النيران مساء 
أمس بسبب قصف اجليش التركي في أراضي قرية 
ع بريفكا، ولم تتم السيطرة على النار  هرور ومجمّ
ــرؤ على الذهاب  ــاً أن «ال أحد يج ــى اآلن»، مبيّن حت
ــبب خطورة  ــتعلة بس ــك األراضي املش ــاذ تل إلنق
ــان املاضي،  ــت تركيا، في ٢٣ نيس القصف».وأطلق
ــدّ مقاتلي حزب  ــكرية جويّة وبريّة ض عملية عس
ــة ميتا في إقليم  ــتاني في منطق العمال الكردس
تها (مخلب البرق - الصاعقة)، ومنذ  كردستان سمّ
ذلك احلني ثبّت اجليش التركي ١٢ نقطة عسكرية 
تابعة له في تلك املناطق.وتسبّبت عملية (مخلب 
ــكرية بنزوح سكان ست  البرق - الصاعقة) العس
ــة منازلها، إلى جانب  ــت نحو ١٠٠ عائل قرى، وترك
أضرار ماديّة طالت تلك القرى، وإصابة ثالثة مدنيني 

بجروح بقضاء العمادية في محافظة دهوك.
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ــن اطراف عراقية  ــد الدعوات م   تتصاع
ــرر  ــة املق النيابي ــات  ــل االنتخاب لتأجي
ــهر تشرين  ــر من ش اجراؤها في العاش
ــل هذا العام بوصفها مطلباً  األول املقب
ــب  ــياً للعراقيني بحس ــعبياً اساس ش
ــة الدينية العليا في  توجيهات املرجعي
النجف األشرف .. حلد اآلن انسحبت (٤) 
ــية معلنة عدم خوضها  اطراف سياس
ــارة بأن  ــي مع االش ــرك االنتخاب للمعت
العراق اليوم يعيش على سطح صفيح 
ــى كل  ــوب ان تتناخ ــاخن وان املطل س
ــية لعبور املنعطفات  األطراف السياس
ــي  ف ــون  عراقي ــاءل  ويتس  .. ــرة  اخلطي
ــحابات  ــذه االنس ــل أن ه ــم ه دواخله
املبكرة متأتية من اخلوف من خسارتها 
ــرى .. صحيح ان  ــح اخ ــع ومصال أم دواف
ــحاب وبينت  ــراف برّرت االنس تلك األط
ــد املزيد  ــعب يري ــن الش ــوغاته لك مس

ــة ..  ــاح اثابكم اهللا يا ساس ــن االيض م
ــأل الشعب  وفي ظل هذه اخملاضات يس
ــه مجلس نواب  ــي : هل حقاً لدي العراق
ــعب  ــل ارادة الش ــالً ليمث ــب اص منتخ
ــعب  ــن مصالح الوطن والش ــع ع ويداف
ــوب وتتأزم األمور أم  عندما تدلهم اخلط
ــكلي ال  ــان مجرد كيان ش ــذا البرمل أن ه
ــش وال ينش واكبر دليل على ذلك انه  يه
ومنذ بداية فصله التشريعي الثالث لم 
يعقد سوى عدد من اجللسات البائسة 
ــاب القانوني وتبعاً  ــر مكتملة النص غي
ــان اي قضية  ــش البرمل ــم يناق ــك ل لذل
وطنية او حتدٍ امني ولم يقرأ او يشرع اي 
ــني النائمة فوق رفوفه  قانون من القوان
ــبب كما يؤكد العارفون  العاجية والس
ــواب  ــب الن ــور ان اغل ــن االم ــي بواط ف
ــة االنتخابية أما  ــون الى الدعاي منصرف
ــن فهي  ــعب وهموم الوط ــا الش قضاي
ــام !! ان غياب  ــة االهتم ــل قائم ــي ذي ف
البرملان عن مسرح األحداث السياسية 

ــر  ــر خطي ــني مؤش ــة للمواطن واحلياتي
ومؤسف حقاً عن الدرك الذي وصل اليه 
ــعر  ــن القول اننا صرنا نش ــى ليمك حت
ــعب هل  ــأل الش ــال برملان !! ويس اننا ب
ــكرية  ــي بطائرة عس ان ذهاب احللبوس
ــام أم  ــر ه ــل ألم ــة املوص ــى محافظ ال
فان  ــد  وبالتأكي ــة؟  االنتخابي ــة  للدعاي
ــة انتخابية بامتياز للترويج  الزيارة دعاي
ــي احملافظة ومن هنا  ــحي كتلته ف ملرش
فان استخدامه لطائرة عسكرية تابعة 
للجيش العراقي مخالفة قانونية ..وفي 
ــة اجلديدة»  ــرى تلقت « البين قضية اخ
ــاب محال  ــة من اصح ــات هاتفي مكامل
ــعبية  ــواق الش جتارية يعملون في األس
ــن  ــدر م ــة الص ــي مدين ــوص ف وباخلص
ــولني واغلبهم من  ــي ظاهرة املتس تنام
ــيوية  ــا من دول آس ــني اآلتني الين املعاق
ــتان) ويؤكد اصحاب  ــالدش وباكس (بنغ
احملال خشيتهم من استغالل هؤالء من 
ــذ عمليات  ــات ارهابية لتنفي ــل جه قب

ــوق  ــة على غرار ما حصل في س اجرامي
ــدر ويطالبون  ــالت في مدينة الص الوحي
اجلهات األمنية مبمارسة دورها بالتدقيق 
ــات التي  ــؤالء ومعرفة اجله ــي له األمن
ــم جتنباً للمحذور !! وهناك  تقف خلفه
ــكلة  قضية اخرى تلك التي تتعلق مبش
ــي اغلب املراكز  نفاد اللقاح اخملصص ف
ــة لهذا الغرض حيث  الصحية اخملصص
ــن مواطنني يقولون  ــكاوى م وصلتنا ش
ــذه املراكز  ــم راجعوا بعض ه فيها انه
ــتنفدنا حصتنا  وكان اجلواب لهم : اس
ــل ويعلن  ــال باجر .. ب ــاح .. تع ــن اللق م
ــرخ  ــداد الك ــة بغ ــام لصح ــر الع املدي
ــب منافذ  ــأن اغل ــي ب ــب احلجام جاس
ــتنفدت حصتها  الكرخ التلقيحية اس
ــبوع احلالي وهناك  ــن اللقاحات االس م
ــي  قنان ــال  بايص ــدون  يناش ــون  مواطن
األوكسجني اململوءة الى مستشفى دار 
السالم في معرض بغداد الدولي اخلاصة 

بعزل مصابي كورونا .

كتب رئيس التحرير

انخفاض درجات الحرارة ينعش امال العراقيني بمغادرة صيف الهب!!

بغداد /

ــو، امس االربعاء،  ــي التركماني احمد اوغل حذر السياس
ــيناريوهات،  ــاة تاجيل االنتخابات يحملون ٣ س من ان دع
ــال اوغلو ،  ــع العراق للفوضى.وق ــيرا الى أن ابرزها دف مش
ــى ينظرون لالنتخابات القادمة بانها حل  ان“ تركمان ديال
ــكيل حكومة  ــم في ملف ازمات العراق من خالل تش مه
ــالد واي  ــوح مكونات الب ــة طم ــى تلبي ــادرة عل ــة ق وطني
محاولة لتاجيلها ستضر مبصلحة اجلميع دون استثناء“.

ــاف،ان“ دعاة تاجيل االنتخابات في العراق يحلمون ٣  واض
ــيناريوهات ابرزها دفع العراق للفوضى واالرباك معتبرا  س
ــح مدعوم من قبل دول من  ــان مايحدث هو مخطط واض ب
ــي العراقي عبر  ــار السياس اجل منع اي تصحيح للمس

االنتخابات القادمة“.

@Z@Ô„b‡◊äm@ÔçbÓç
pbibÇn„¸a@›Óudm@Òb«Ö
pbÁÏÌâb‰ÓçHSI@ÊÏ‹‡∞@

fiÏË1a@Âfl@Ü‹j€a@áb‘„�@ÚÓçbÓé€a@ÚÓ‹‡»€a@7ÓÃn€@Ï«ÜÌ@Ÿ‹�Ωa

_ÈnÓ‡ém@kjçÎ@Ènñ”@bflÎ@äÀ˛a@äÌÜÃ€a@ÜÓ«@ÏÁ@bfl
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بغداد /

دهوك /

äubi@fib»m@NN@b„ÎâÏ◊@Äb‘€@Âfl@b‰nñy@b„Ü–‰nça@ZlaÏ¶a@ÔmdÓ€@|Ó‘‹n€a@å◊aäfl@ÊÏ»uaäÌ@ÊÏ‰üaÏfl



@Ü‘»m@Úflb»€a@÷Îâb–€a@Ú◊äë
@Ú»ibé€a@ÚÌÖbÓn«¸a@Úé‹¶a
@bËmâaÖa@è‹1@2021@‚b»€

2محليات
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ÚÓ„br€a@Òä‡‹€@ÒÜ8¸a@›‘„@Ü‘«@ÜÌÜ£@NN5€a@›‘‰€a

pbibÇn„˝€@Ú‹‘néΩa@bÓ‹»€a@ÚÓôÏ–‡‹€@ÚÓ«Ïjç˛a@Ú‡‹ÿ€a

البصرة / البينة الجديدة
ــركة  ــتقبلت وزارة النقل - الش اس
 (  ٤  ) ــراق  الع ــئ  ملوان ــة  العام
ــود واحدة  ــة وناقلة وق ــفن جتاري س
ــر  قص أم  ــي  مينائ ــة  أرصف ــى  عل
املدير  ــال»  .وق ــمالي واجلنوبي  الش
ــئ  ــة ملوان ــركة العام ــام للش الع
ــدس فرحان  الدكتور املهن ــراق  الع
ــي انه حسب توجيهات  الفرطوس
ــبلي  وزير النقل الكابنت ناصر الش
ــا» أن  ــاج مبين ــم اإلنت ــادة حج بزي
مينائي أم قصر الشمالي واجلنوبي 
رغم  املعهودة  ــا  يعمالن بطاقتهم
ــى  ــل  البن ــال تأهي ــرة بأعم املباش
التحتية وإنشاء اخلدمات  .الفتا» أن 
ــمالي استقبل  ميناء ام قصر الش

 (GFS. PERFECT) ــفينة  الس
ــت على  ــة  ٦٩٧ حاوية رس بحمول
 ALHUSSEIN) رصيف ١١والسفينة
ــت  رس ــة  حاوي  ١٠٣ ــة  بحمول  (
 YM ) ــفينة ــف ٢٠ والس على رصي
MOVEMENT) بحمولة ٧٠٠ حاوية 
رست على رصيف ٢٦ فيما استقبل 
ــفينة  ــاء ام قصر اجلنوبي الس مين
ــت على رصيف  GAPEQUEST رس
ــات مختلفة  ــة ٩٠٤ حاوي ٥ بحمول
ــواد والناقلة   ــام ومتعددة امل االحج
ــت على رصيف  GULFAETOS رس
ــحنها مبادة النفط اخلام  ٨ ويتم ش
ــة وجرت  ــج النفطي ــر الصهاري عب
عمليات املناولة البحرية والشحن 
ــيق  والتنس ــاون  بالتع ــغ   التفري و 

ــي  وإدارت ــة  البحري ــة  املالح ــني  ب
ــل  ــياق متص ــي س ــني  .  وف املينائ
ــئ  ــة ملوان ــركة العام ــدت الش عم
ــاحة ٨٠  ــراق، على ان تكون س الع
ــمالي خلزن  ــي ميناء ام قصر الش ف
الى  القادمة  ــررة  املتض ــيارات  الس
ــج البضاعة للحد  ــاء  و تخري املين
من اكتظاظ الشاحنات في امليناء 
ــركة موانئ  ــر العام لش وقال املدي
ــدس فرحان  الدكتور املهن ــراق  الع
ــب  حس ــي  الفرطوس ــن  محيس
ــنت  الكاب ــل  النق ــر  وزي ــات  توجيه
ــبلي اعتمدت  ــني الش ــر حس ناص
ــيارات  ــون خزن الس ــئ ان يك املوان
ــة  املفتوح ــة  والبضاع ــررة  املتض
ــاحة ٨٠ في ميناء  ــي س (kargo ) ف

ــمالي باالضافة الى  ــر الش ام قص
تخريج البضاعة وايواء الشاحنات 
ــني  المتصاص  ــر بوابتيها االثنت عب
ــاء  وبني  ــي املين ــم احلاصل ف الزخ
ــي امليناء ماهر  ــاحة ٨٠  ف مدير س
ــاحة متتلك اليات من  مؤيد :ان الس
شوكيات وحاضنات وسيارات نقل 
ــة كاميرات املراقبة تعمل  ومنظوم
ــكل  ــا لنقل البيانات بش الكتروني
ــاحة ٨٠ ضمن  ــر ان س ــق .يذك دقي
ــي ميناء ام  ــة ف ــاحات العامل الس
ــغيل  ــمالي بنظام التش قصر الش
ــاحتها  ــث تبلغ مس ــترك حي املش
ــع متعددة  ــر مرب ــو ٩٨ الف مت نح
اخلزن باالضافة الى قربها من طريق 

اخلروج للميناء .

بغداد / البينة الجديدة 
ــل البري / ــركة العامة للنق وقعت الش
ــل الثالثاء  ــكيالت وزارة النق ــدى تش اح
ــمدة في  ــد عقد نقل االس ــي جتدي املاض
ــزات  للتجهي ــة  العام ــركة  الش ــر  مق
ــركة  ــة. أعلن ذلك مدير عام الش الزراعي
ــيد مرتضى  ــس االدارة الس ــس مجل رئي
ــى  عل ــاءً  واضاف:بن ــحماني  الش ــرمي  ك
ــنت ناصر  ــل الكاب ــر النق ــات وزي توجيه
حسني الشبلي بضرورة إنفتاح شركات 
ــى وزارات الدولة وتعظيم  وزارة النقل عل
ــوع  ــالل تن ــن خ ــه م ــرادات املتحقق االي
نشاطاتها وتنويع مصادر الدخل ،وقعنا 
ــى التوالي هذا العقد   وللمرة الثانية عل
ــه يضم ثالث  ــتيراتيجي املهم كون االس
وزارات (النقل , الزراعة والصناعة )   الذي 

ــمدة الزراعية من  ــل على نقل االس يعم
ــي البصرة  ــمدة خور الزبير ف معمل اس
ــة  التي تغطي  ــازن وزارة الزراع ــى مخ ال
محافظات العراق كافة ، ليقوم اسطول 
الشركة احلكومي حصرا بنقلها  وتأمني 
ــب حاجة احملافظات وفقا  ايصالها حس
للخطط املركزية. ومثل وزارة الزراعة في 
ــركة العامة  توقيع العقد مدير عام الش
ــدس طالب  املهن الزراعية  ــزات  للتجهي
ــن وزارة الصناعة  ــي وع ــب الكعب جاس
ــمدة اجلنوبية  ــركة االس ــام ش ــر ع مدي
ــن جانبه  ــيد خالد كاظم ناجي. م الس
ــذا العقد جاء  ــد الكعبي ان جتديد ه اك
ــل البري في  ــناه من اخالص النق ملا ملس
ــي ايصال  ــرعة ف ــل واالمانة والس العم
املادة الى وجهتها وااللتزام ببنود العقد 

طيلة االعوام السابقه لذا كنا حريصني 
ــوه مدير عام  ــم. ون ــتمرار معه في االس
ــذا العقد كان  ــة ان ه ــمدة اجلنوبي االس
ــتزراع  ــم االس ــر في إجناح مواس له االث
الصيفية والشتوية ملا لالسمدة من دور 
في خصوبة االرض وزيادة غالتها الزراعية. 
كما ثمن منسوبو الشركة جهد السيد 
ــادة مدراء  ــه والس ــام ومعاون ــر الع املدي
االقسام لتحقيق هذا االجناز كونه يعظم 
ــركة ويجعلها في مصاف  من شأن الش
ــركات الناجحة. ويذكر ان الشركة  الش
ــري تعمل من منطلق  العامة للنقل الب
ــابك القطاعي مع  اميانها باهمية التش
مؤسسات الدولة واحداث تطور ملموس 
بواقعها والنهوض بها لتحقيق التنمية 

االقتصادية املستدامة.

البينة الجديدة / هيثم مجيد

اب العراقي  ــوّ ــتعدادًا النتخاب مجلس الن اس
املقرّر إجراؤه في العاشر من شهر تشرين األوّل 
لعام ٢٠٢١، واستنادًا إلى قانون االنتخابات رقم 
(٩) لسنة ٢٠٢٠ الفصل السابع منه/ الدعاية 
ت املادّة (٢٢) منها: «الدعاية  االنتخابية، إذ نصّ
االنتخابية احلرّة حقّ مكفول للمرشح مبوجب 
ــن تاريخ املصادقة  ــكام هذا القانون تبدأ م أح
ــل املفوضية،  ــحني من قب ــم املرش على قوائ
ــدء االقتراع»،  ــاعة من ب ــي قبل (٢٤) س وتنته
ــدر قرار عن مجلس املفوضني بانطالق  ولذا ص
حني في ٢٠٢١/٧/٨  الدعاية االنتخابية للمرشّ
التي ستستمرّ لغاية الساعة السادسة من 
ــق ٢٠٢١/١٠/٧. وفي  ــاح يوم اخلميس املواف صب

لت مفوّضية االنتخابات جلان  ــكّ ضوء ذلك ش
ــي) و(فرعية  ــد (مركزية في املكتب الوطن رص
ة)،  ــة كافّ ــات االنتخابي ــب احملافظ ــي مكات ف
ــالت االنتخابية  ــة احلم ة متابع ــى مهمّ تتولّ
للمرشحني ومدى مطابقتها لنظام احلمالت 
ق  ــنة ٢٠٢٠ الذي صدّ ــة  رقم (٥) لس االنتخابي
ــي املوقع  ــر ف ــس املفوّضني ونُشِ ــه مجل علي
https:// ( ــة ــي للمفوّضي ــمي اإللكترون الرس

ــة إلى ما وقعته املفوضية من  ihec.iq/)، إضاف
ــيق  ــأن تنس مذكرة تعاون مع أمانة بغداد بش
ــناد في متابعة آلية الترويج في  العمل واإلس
ــاحات والطرقات، والتنسيق  ــوارع والس الش
ــوم أرجاء  ــرة في عم ــع دوائر البلدية املنتش م
ــا وقّعت املفوضية  ــراق في اجملال ذاته، كم الع
ــالم واالتصاالت؛  ــرة تفاهم مع هيئة اإلع مذك

ــاندة في متابعة أساليب الترويج  لغرض املس
ــموعة  ــائل اإلعالم املرئية واملس من خالل وس
.وجتدد املفوضية العليا املستقلة لالنتخابات 
ــادّة كلّ  ــا أنها ج ــها وأعضائه ــة برئيس ممثل
ــاز التحضيرات الالزمة  ــدّ بالتزامها في إجن اجل
ــة ضمن موعدها  ــات النيابية املقبل لالنتخاب
ــالتها بطريقة  د مبا يتالءم مع عملها ورس احملدّ
فاعلة وكفوءة وبكل نزاهة وشفافية وعدالة، 
ــتكمال جميع اإلجراءات املتعلقة  إذ جرى اس
بتصميم ورقة االقتراع وطباعتها في املطابع 
ــذه املرحلة بعد انقضاء مدة  اخملتصة، وأتت ه
دتها املفوضية في وقت  االنسحابات التي حدّ
سابق بني (١٣ – ٢٠) حزيران لعام ٢٠٢١، و جرى 
حني لالنتخابات  ــماء املرشّ التصديق على أس
ــن اجلهات ذات  ــة التدقيق م ــد إجراء عملي بع

ــح على رقم  العالقة، ومن ثمَّ حصل كلّ مرش
ــة أُجريت في  ــب قرعة علني ــلي مبوج تسلس
املكتب الوطني ومكاتب احملافظات االنتخابية 
ــن التحضيرات  ــياق آخر، وضم ة  .وفي س كافّ
ــوم االقتراع،  ــرية لي ــوارد البش ــي تهيئة امل ف
ــتمرة في  ــة االنتخابات مس ــزال مفوّضي ما ت
ــف  ــة موظّ ــل بصف ــات العم ــتقبال طلب اس
ــالل رابط التقدمي  ة يوم واحد من خ ــراع ملدّ اقت
ــي  ف ــنيّ  املب  (/http://37.98.225.237:9999)
موقعها اإللكتروني الرسمي، ومواقع التواصل 
ــة باملفوّضية،  ــمية اخلاص ــي الرس االجتماع
ــة ٢٠٢١/٨/١، إذ  ــاعة لغاي ــى مدى (٢٤) س وعل
ــتمارة إلكترونية. وجتدر  يكون التقدمي عبر اس
م للعمل بصفة  اإلشارة إلى ضرورة قيام املتقدّ
ف اقتراع سحب استمارة التقدمي ورقيًا،  موظّ

ــليمها إلى أي مركز تسجيل تابع ملكتب  وتس
ــكات الثبوتية  ــع إرفاق املستمس احملافظة م
ــحبوا  ــة، وعلى املتقدمني ممّن لم يس املطلوب
ــى الرابط مرة  ــة الدخول إل ــتمارة الورقي االس
ــتمارة وتسليمها إلى أي  أخرى؛ لسحب االس
مركز تسجيل من أجل اعتمادها رسميًا. وأجنز 
فريق إعالم املفوضية من مالكات (دائرة اإلعالم 
ــة ميدانية له  ــال اجلماهيري)، أول جول واإلتص
في منطقة الكرادة ببغداد، للتواصل املباشر 
مع الناخبني واستطالع مالحظاتهم وإيصال 
ــج املفوضية الذي وضعه  صورة وافية عن نه
ــلم مسؤولياته  مجلس املفوضني منذ أن تس
ــت الذي وصل فيه إلى مرحلة  وحتى هذا الوق
ــرين  متقدمة من العمل إلجراء انتخابات تش

املقبلة.

@@bËmaıb‘€@›ïaÏm@Ú»ibnΩaÎ@¡Ó�Çn€a@ÒäˆaÖNNÒâbvn€a
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ــاعدي) مدير  ــتــاذ (صبار الس حضـر االس
عام الدائرة القانونية وعضو مجلس ادارة 
شركة الفاروق العامة للمقاوالت االنشائية 
ــكيالت وزارة االعمار واالسكان  احدى تش
ــتها االعتيادية  ــة جلس ــات العام والبلدي
ــابعة لعام ٢٠٢١ وقد حضر االجتماع  الس
السيد مدير عام الشركة والسادة اعضاء 
ــس االدارة ومت خالل االجتماع التطرق  مجل
الى عدة مواضيع منها: ١. متابعة املشاريع 
املنفذة من قبل الشركة (مشروع محطة 
ــروع مجمع  مجاري حمدان / البصرة ، مش
عكيكة السكني / ذي قار مشروع املدارس 

في محافظة نينوى) .
ــتحقات املالية للشركة  ٢. مناقشة املس

لدى ارباب العمل .
ــي  ــات الت ــوع املناقص ــة موض ٣. مناقش
ــدى وزارات ودوائر  ــركة ل قدمت عليها الش

الدولة .
ــتثمار االراضي  ــوع اس ــة موض ٤. مناقش

واالمالك العائدة الى الشركة .
ــرى متعددة اخرى  ــة جوانب اخ ٥. مناقش
ــة  والقانوني ــة  االداري ــب  اجلوان ــص  تخ

للشركة.
ــتاذ (صبار  ــة اعرب االس وفي نهاية اجللس
ــكره وامتنانه للسادة  ــاعدي) عن ش الس
ــود  ــف اجله ــى تكثي ــد عل ــن واك احلاضري
ــام واالرتقاء  ــة للصالح الع ــة خدم املبذول

مبستوى اداء جيد ومتميز . 

البينة الجديدة / هيثم القيسي

ــن  ع ــارة  التج وزارة  ــت  اعلن
ــط  التخطي ــرة  دائ ــتمرار   اس
ــالت املواطنني  ــة مبقاب واملتابع
ــتماع الى اهم املشاكل  لالس
ــم  تواجهه ــي  الت ــات  واملعوق
ومعاجلتها وفق االطار القانوني، 
ــام الدائرة  ــك مدير ع اكدت ذل
ابتهال هاشم صابط واضافت  

ــن منهاجها اليومي  بانه ضم
مبا يخص املقابالت مت استقبال 
ــتماع  عدد من املواطنني واالس
ــاكل واملعوقات  ــى اهم املش ال
ــالل اجناز  ــم خ ــي تعترضه الت
معامالتهم واصدار التوجيهات 
ــة بتذليل  ــام املعني الى االقس
ــراع باجنازها  الصعوبات واالس
ــات  ــط والتعليم ــق الضواب وف
ــه  ــدة بان ــا. مؤك ــول به املعم

ــر  وزي ــات  لتوجيه ــذا  تنفي
ــالء احمد  ــارة الدكتور ع التج
ــكل يومي  ــم وبش ــوري يت اجلب
اللقاء باملواطنني الذين يرومون 
ــاكلهم  ملش ــتماع  لالس ذلك 
ــكل فضال عن  ومعاجلتها بش
ــكاوى من خالل  ــة الش متابع
ــتحدثت لهذا  ــدة قنوات اس ع
مبتابعتها  ــراع  واالس ــرض  الغ

وايجاد احللول .

بغداد / البينة الجديدة 
ــة العامة  ــر عام املديري ــر  مدي  ذك
ــم احليالي عن  ــاء املهندس جن للم
ــروع ماء  ــبة اجناز مش وصول  نس
ــت  ــي الوق ــى ٨١٪ ف ــدادي ال البغ
ــول مواد    ــع وص ــا م ــي تزامن احلال
جديدة  للمشروع ، الفتا ان العمل 
ــر  ــورة جيدة  ويبش ــتمر  بص مس
بخير  في الوقت احلالي ، املشروع 
من تنفيذ شركة الفاو الهندسية 
ــن  ــوزارة وم ــكيالت ال ــدى تش إح
ــاء  ــة للم ــة العام ــراف املديري اش
حيث يشهد املشروع حركة عمل 
ــدا جدا رغم الظروف  الصعبة  جي
ــاع  وارتف ــا  ــة كورون ــراء جائح ج
درجات احلرارة. مضيفا أن املشروع 
ــاريع املهمة في  ــن املش ــر م يعتب
و  ــوزارة  لل ــتثمارية   ــة االس اخلط
ــغ  ٤٠٠٠م٣  ــة تبل ــة انتاجي بطاق
ــق  ــي مناط ــاعة  ويغط ــي الس ف
ــرى اجملاورة لها ومن  البغدادي والق
ــام  ــة  الع ــه بداي ــل افتتاح املؤم
ــب االعالمي  ــوه  املكت ــادم ،ون الق
ــة  العامل ــوادر  الك ان  ــة  للمديري
متكنت من نصب املضخات البنية 
ــحب  ــع العالي ومحطة الس الدف
ــبي لسقف  واعمال القالب اخلش

بناية الفالتر واعمال اللبخ لبناية 
ــدران اخلارجية  الرفع الواطئ للج
والداخلية واعمال اللبخ للملحق 
ــع العالي مع  ــة الدف االداري لبناي
ــال الربط  ــل باعم ــتمرار العم اس
ــي  الرئيس ــع  ــي للموق امليكانيك

فضال عن اعمال التطبيق باحلجر 
ــي واعمال الدفن  ــياج اخلارج للس
بالسبيس للموقع الرئيسي يذكر 
ــاد  أن املهندس جنم احليالي قد اش
ــا  ــي يبذله ــرة الت ــود الكبي باجله
العاملون في هذا املشروع بالرغم 

من املعوقات واملشاكل في العمل 
ــاء  ــروع أن ش الفتنا الى اجناز املش
ــة   ــات الزمني ــن التوقيت اهللا  ضم
واملواصفات املمتازة  وبكلفة اكثر 
ــار ، ومن اجلدير  ــن (٤٠) مليار دين م
ــاء البغدادي  ــروع م بالذكر ان مش

يتكون من : 
ــكل  وهي ــحب  الس ــة  محط ١ـ 
ــر الفرات  ــحب ويقع على نه الس

في ناحية البغدادي.
٢ - أحواض الترسيب عدد / ٣ قطر 
احلوض (١٣٠)م وارتفاع (٥)م وسعة 

اخلزن(٥٠٠٠)م٣.
ــريع  الس ــزج  امل ــوض  ح  -   ٣
ــاء الصافي  ــوي على خزان امل يحت

الكونكريتي سعة(٦٠٠٠)م٣.
٤   - محطة ضخ املاء الصافي الى 
ــعة  العالية س اخلزانات احلديدية 

(١١٣٦)م٣ وارتفاع (٢٥)م.
ــات (الكلور  ــة الكيمياوي  ٥ ـ بناي

والشب ).
ــوي على  ــة وحتت ــة الطاق ٦  - بناي
الكهربائية  ــات  واللوح ــدات  املول

اخلاصة باملشروع.
ــني وبناية  ــكنية للعامل ٧ـ  دور س
ــياج  وس ــتعالمات  واالس اإلدارة 

خارجي وطرق وساحات وحدائق.

بغداد / البينة الجديدة
ــوزارة ،انهت  ــام كبير من لدن ال ــد متواصل واهتم بجه
ــبي  ــة ملفات منتس ــة املكلفة بدراس ــة الوزاري اللجن
ــق مقررات  ــى اعمالها وف ــود القدام ــن العق ــوزارة م ال
ــط وتعليمات حددت  ــة وضمن ضواب ــة وبرملاني حكومي
ــون املوازنة االحتادية  ــادة ٦١ من قان ــلفاً،وتنفيذاً للم س
ــنه ٢٠٢١ ، واملتضمنة على مجلس  العامة للدولة لس
ــة لغرض تثبيت  ــتحداث الدرجات الوظيفي ــوزراء اس ال
ــاً التابعة  ــركات املمولة ذاتي ــود القدامى في الش العق
ــغيلية الذين  ــن النفقات التش ــاء وضم ــوزارة الكهرب ل
ــي وزارة الكهرباء خمس  ــتمرة ف جتاوزت خدمتهم املس
ــراره املرقم ١٧٧  ــدر مجلس الوزراء ق ــنوات فأكثر.اص س
لسنه ٢٠٢١ والذي مت مبوجبه تقوم اجلهات ذات العالقة 
ــتكمال ما هو  ــراءات املالئمة مع وزارة املالية الس باالج
ــفافية  مطلوب. وحرصاً من الوزارة ومن مبدأ العمل بش

ورؤية واضحة فانها تؤكد،
ــكالية تقدميها ملقر  ــن لديه اي اعتراض او اش اوالً/ ان م
ــوزارة /الدائرة االدارية، خالل مدة اقصاها نهاية الدوام  ال

الرسمي ليوم األربعاء املوافق ٢٨ متوز.
وثانياً/ان الوزارة ماضية بخيارين االول ،

ــن لديهم خدمة  ــداد اجلداول الكاملة مل ــة وإع هو دراس
ــنوات  ــكيالتها خلمس س ــوزارة وتش ــي ال ــة ف متقطع
لتفاحت اجلهات العليا ألستحصال املوافقات ومبا يخدم 
مصلحتهم. ثالثا/كما انها ساعية بإجتاه اخر هو جمع 
من لديه خدمة داخل وخارج الوزارة من الوزارات االخرى 
ــات املعنية بالقرار  ــم ملفاحتة اجله ــتكمال بياناته وإس
ــوة  ــم وتثبيتهم اس ــن حقوقه ــتحصال مايضم واس

باقرانهم على املالك الدائم.

بغداد / البينة الجديدة
ــركات وزارة الصناعة  ــدى ش ــركة اور العامة إح ــت ش وقعـ
ــع كهرباء بغداد  ــركة العامة لتوزي ــداً مع الش ــادن عق واملع
دير عام الشركة  لتجهيزها بالقابلوات الكهربائيـة .وقـالَ مُ
ــد يقضي  ــينـاوي ان العق ــهـر احلس ــدر س ــدس : حيـ املُهن
ــر من  ــة ( ٧٠٠ ) كيلومت ــورة بكمي ــركة املذك ــز الش بتجهي
ــات وبقيمة تُقدر بـ  ختلفة القياس القابلوات الكهربائية مُ
ــارات و ( ٥٨٩ ) مليون دينار  ووفق جدول زمني للتنفيذ  (٩) ملي
ــرعة في  ــركة والس نتجات الش ــداً ان متانة وجودة مُ ، مؤك
ــع العقد  ــباب توقي ــم عوامل وأس ــدات من أه ــاز التعاق إجن
ــات الدولة مبُنتجات  ــن كافة مؤسس ناك ثقة م ــث ان هُ حي
ــركة وخاصة املُديريات التابعة لوزارة الكهرباء لرفدها  الش
ــالك كهربائية واملُساهمة  ل ما حتتاجه من قابلوات وأس بكُ
ــيما في املرحلة احلالية  ــي دعم املنظومة الكهربائية الس ف
ــديد لدرجات احلرارة وحاجة الشبكات  نتيجة اإلرتفاع الش
شيراً إلى  الكهربائية إلى أعمال تأهيل وصيانة مُستمرة ، مُ
ان الشركة تتطلع إلى تطوير اخلطوط اإلنتاجية وإستحداث 

خطوط أخرى مبا يتالئم وحاجة السوق احمللـي .

واسط / البينة الجديدة
ــل املياحي  ــور محمد جمي ــط الدكت وزع محافظ واس
ــكنية بعدد ألف  ــع االراضي الس ــة جديدة من قط وجب
ــرائح ممن تنطبق  ــة الكوت بني عدة ش ــة في مدين قطع

عليهم شروط التخصيص.
ــملت شرائح  وقال املياحي إن القطع التي مت توزيعها ش
املهجرين واملهاجرين واملتقاعدين واملتوفني اثناء اخلدمة 

واالرامل واملطلقات 
موضحا أن هذه الفئات مستوفية للشروط ومت شمولها 
ــيتم  بعملية التوزيع علما هناك عدد آخر من القطع س
توزيعها قريبا في باقي االقضية والنواحي وتشكل عدد 

آخر من الشرائح االجتماعية .
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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.3689.THU.29.JUL.2021

اعلنت وزارة التخطيط، امس االربعاء، اكمال خطط 
جميع احملافظات واطالق تخصيصاتها املالية.وقال 
ــم، في بيان خالل  ــط خالد بتال النج وزير التخطي
ــال خطط  ــرة، انه مت اكم ــة البص ــده مبحافظ تواج
ــع التخصيصات  ــالق جمي ــع احملافظات، واط جمي
ــم أن اطالق التخصيصات  املالية لها.واضاف النج
ــهر  ــيكون قبل نهاية ش ــات س ــة للمحافظ املالي

ايلول املقبل. 

بغداد /
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ــة اجلمهورية، امس األربعاء،  كشفت رئاس
ــراف  ــض االط ــدى بع ــه ل ــود توج ــن وج ع
السياسية لتأجيل االنتخابات التشريعية 
ــر من  ــا في العاش ــرر إجراؤه ــرة، املق املبك
ــن ان هذه  ــل، محذرة م ــرين األول املقب تش
املستجدات قد تصيب العملية السياسية 

باالنهيار.
وقال مستشار رئيس اجلمهورية اسماعيل 
احلديدي ، ان ”رئيس اجلمهورية برهم صالح 
ــوى  ــة قص ــات اهمي ــف االنتخاب ــي مل يول
ــا“، مبينا  ــى اجرائها في موعده ــر عل ويص
ــتجدات واستعدادات  ان ”صالح يتابع مس
العملية االنتخابية من خالل االجتماعات، 
ــات التي ميكن ان  ــة الى طرح املقترح اضاف

تضيف وحتقق نتائج جيدة“.
ــة  رئاس ــام  ”قي ــن  ع ــدي  احلدي ــف  وكش
اجلمهورية بطمأنة رؤساء الدول الصديقة 
ــراء االنتخابات  ــقيقة على تأكيد إج والش

في موعدها احملدد“.
ــة تعطيل  ــن أن ”محاول ــذر احلديدي، م وح
العملية الدميقراطية ستضر بالوضع العام 
ــكالت  ــبب للعراق الكثير من املش وستس
ــن ”مخاوفه من  ــة“، معربا ع ــدان الثق وفق

عواقب تأجيل االنتخابات“.

اكد رئيس جبهة احلوار الوطني صالح املطلك، 
ــبقا  امس االربعاء، ان جبهة احلوار اعلنت مس
ــات البرملانية  ــي االنتخاب ــترك ف ــن تش انها ل
ــبة  ــة مناس ــاك بيئ ــن هن ــم تك ــة اذا ل املقبل
ــوار يجريه بعد  ــي اول ح ــا. وف ــة الجرائه وآمن
ــي من  ــوار الوطن ــة احل ــحاب جبه ــالن انس اع
ــرة  ــات قال املطلك خالل حديث لنش االنتخاب
ــومرية، ان جبهة  ــة الس املنتصف على شاش

ــترك في  ــا لن تش ــبقا انه ــوار اعلنت مس احل
االنتخابات البرملانية املقبلة اذا لم تكن هناك 
ــراء انتخابات نزيهة  ــبة وآمنة الج بيئة مناس
ــالحا منفلتا  ودميقراطية، الفتا الى ان هناك س
ــم باالنتخابات  ــدا يتحك ــيا فاس وماال سياس
ــار املطلك الى وجود كتل  ويعتزم تزويرها. واش
سياسية ترفض الرقابة واالشراف الدولي على 
ــة، داعيا الى ضرورة  االنتخابات النيابية املقبل
ــات.  ــح لالنتخاب ــن الترش ــدين ع ــزل الفاس ع
ــني احلاكم  ــاك ثقة ب ــن هن ــم تك ــاف اذا ل واض

ــاد ايضا  ــيزداد والفس ــع فان االرهاب س واجملتم
سيزداد. وحذر املطلك من االبقاء على العملية 
ــية واالنتخابية على وضعها احلالي،  السياس
ــيجعل  ــا أن عدم اجراء تغيير حقيقي س مبين
ــير  ــوف يس ــراق على احملك وس ــتقبل الع مس
بالبلد نحو اجملهول في وقت يعيش العراق مبأزق 

كبير بسبب الفساد وقلة اخلدمات.
ــام حديثه الى ان جبهة  ــت املطلك في خت ولف
احلوار الوطني لم تقدم اي مرشح وليس لديها 

اي ممثل لالنتخابات.

بغداد /

بغداد /

الكاظمي يؤكد أهمية تنمية التعاون مع البنك الدولي

ــتقلة لالنتخابات،  دعت املفوضية العليا املس
ف  ــاء، الراغبني بالعمل بصفة موظّ امس األربع
ــجيل  ــراع بإمتام عملية التس ــراع إلى اإلس اقت

ــل انتهاء املوعد احملدد لها.وقالت املفوضية ،  قب
ــي للعملية االنتخابية  إنه مع بدء العدّ التنازل
ــهر  ــر من ش ــة املقرّر إجراؤها في العاش املقبل
تشرين األول من العام احلالي، ونظرًا لقرب موعد 
ف  ــدمي للعمل بصفة (موظّ انتهاء عملية التق

ــة تدعو  ــإنّ املفوّضي ــي ٢٠٢١/٨/١، ف ــراع) ف اقت
ــام عملية  ــراع بإمت ــني بالعمل إلى اإلس الراغب
ــجيل قبل انتهاء املوعد احملدد لها.وأكدت  التس
لني في وقت  املفوضية، على ضرورة قيام املسجّ
ــجيل  ــتمارة التس ــلّموا اس ــابق ممّن لم يس س

ــورة ملونة من  ــاق ص ــع إرف ــحبها م ــا بس ورقيً
ــكات الثبوتية املطلوبة، وتسليمها  املستمس
إلى أقرب مركز تسجيل خالل مدة أقصاها (٧٢) 
ــجيل مستمرّة  ــاعة. وبينت، أن مراكز التس س

بعملها في يومي اجلمعة والسبت.
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ــتاني، ان على  ــي الكردس ــاد الوطن ــن االحت ــب ع ــد نائ اك
ــار دينار    ــال ٢٠٠ ملي ــتمرار بارس ــة االحتادية االس احلكوم
ــق القانون. ــهر وذلك وف ــتان كل ش حلكومة اقليم كردس

وقال شيروان ميرزا بحسب اعالم حزبه، انه حسب قانون 
املوازنة االحتادية للعام ٢٠٢١ واالتفاق بني اقليم كردستان 
واحلكومة االحتادية فإنه يفترض ان تستمر بغداد بارسال 
ــاف النائب  ــهر. وأض ــار الى االقليم كل ش ــار دين ٢٠٠ ملي
ــون اال ان  ــال املبلغ وفق القان ــم ان ارس ــيروان ميرزا رغ ش
ــض اجلهات على  ــكاالت تتمثل في اعتراض بع هناك اش
ــل  ــك، الفتا الى انه من غير املعلوم حتى اآلن متى ترس ذل
احلكومة االحتادية املبلغ الى اقليم كردستان هذا الشهر.

يذكر ان حكومة اقليم كردستان بدأت بصرف رواتب شهر 
متوز اجلاري ملوظفي جميع الوزارات ودون استقطاع.

بغداد /

ــا حققه املفاوض العراقي من  ــن حتالف الفتح، ترحيبه مب اعل
اتفاق على خروج القوات القتالية االميركية من العراق.وقال 
ــه املفاوض العراقي  ــان،  نرحب مبا حقق ــف الفتح في بي حتال
ــكل كامل  من اجناز باالتفاق على خروج القوات القتالية بش
ــة متقدمة باجتاه  ــوة ايجابي ــذا العام، وهو خط ــي نهاية ه ف
ــيادة الوطنية الكاملة.وأعرب التحالف عن أمله  حتقيق الس
ــؤولني املعنيني في الدولة العراقية مبتابعة تنفيذ ما مت  باملس
االتفاق عليه بشكل عملي، مبديا شكره وتقديره للمفاوض 
ــس الوزراء  ــذا وكان رئي ــاز الوطني.ه ــي على هذا االجن العراق
ــى الرئيس االميركي جو بايدن،  مصطفى الكاظمي، قد التق
ــاالت منها، التأكيد  ــنطن ومت التباحث في عدة مج ــي واش ف
ــة في العراق بحلول الـ  ــى عدم وجود قوات قتالية اميركي عل

٣١ من كانون األول ٢٠٢١. 

اكد النائب عن محافظة البصرة صفاء عدنان، ان أرض احملافظة 
ــلحة والذخائر املتنوعة  ــت مقبرة كبيرة خمللفات األس أصبح
ــاهمت هذه امللوثات بالتلوث البيئي في املناطق التي  وقد س
تتركز فيها، مما شكل خطرا كبيرا على سكانها.وقال الغامن  
، إن ”مخلفات األسلحة واحلروب، يبدو أنها قاتلة وأكثر فتكا 
ــن مصادر تلوث  ــكل مصدرا خطيرا م ــرب ذاتها، وتش من احل
البيئة في احملافظة“.وأضاف، ان“أرض البصرة أصبحت مقبرة 
كبيرة خمللفات األسلحة والذخائر املتنوعة وقد ساهمت هذه 
ــعاع في املناطق التي  ــبة اإلش امللوثات اخلطيرة في زيادة نس
ــيما مناطق شرق احملافظة مثل قضاء شط  تتركز فيها، الس
العرب ومناطق أخرى جنوب وشرقي املدينة“.وأشار الغامن إلى 
”وجود إشعاعات وتأثيرات بيئية خطيرة لأللغام بعد تقادمها 

وحتويلها إلى معادن ثقيلة ملوثة للتربة“. 
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البصرة /

ــاء , ان  ــودت , امس األربع ــاكر ج ــة ندى ش ــدت النائب أك
ــية واللوجستية تشير الجراء  جميع املعطيات السياس
ــحاب  ــدد , مبينة ان   انس ــي موعدها احمل ــات ف االنتخاب
ــعورهم بعدم  ــا تكتيكي واما لش ــية ام القوى السياس
ــعورهم بفقدان  حصولهم على مقاعد في البرملان او ش
ــودت , ان “  ــت ج ــابقة . وقال ــم الس ــن مقاعده ــدد م ع
املعطيات السياسية على مستوى الداخل واخلارج تؤكد 
ــدد قائم وذلك من  ــي موعدها احمل ــراء االنتخابات ف ان اج
خالل استمرار القوى السياسية في التحشيد للدعاية 
ــود دعم دولي واقليمي باجرائها“.  االنتخابية وكذلك وج
ــتية  اللوجس ــتحضارات  االس ــع  ”جمي أن  ــت،  وأضاف
ــات مكتملة واليوجد حلد االن أي عائق  ملفوضية االنتخاب
ــب التاجيل  ــة يدعوها الى تقدمي طل ــي امام املفوضي فن
ــض القوى  ــالن بع ــم اع ــه “ رغ ــودت، ان ــت ج “ . وأوضح
ــن تؤثر على  ــة االنتخابات اال انها ل ــية مقاطع السياس
ــيرة الى ان “ اغلب انسحاب  العملية االنتخابية “ , مش
ــعورهم بعدم  ــا تكتيكي واما لش ــية ام القوى السياس
ــعورهم بفقدان  حصولهم على مقاعد في البرملان او ش

عدد من مقاعدهم السابقة.
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ــأن األمني افاد مصدر مطلع،    وفي الش
باعتقال محافظ ذي قار االسبق يحيى 
الناصري من قبل جلنة مكافحة الفساد 
ــو رغيف. ــق اول احمد اب ــة الفري برئاس

ــاد  وقال املصدر ان جلنة مكافحة الفس
ــري محافظ ذي  ــت يحيى الناص اعتقل
ــاد خالل توليه  ــبق، بتهم فس قار االس
ــظ ذي قار.واضاف، انه مت  منصب محاف
اقتياد الناصري الى احد مراكز االعتقال 
ــداد ويجري حاليا التحقيق معه  في بغ
ــت اكد النائب  ــاد. في وق بقضايا الفس
ــان ان الصراع السنّي بني  ــم خش باس
رئيس مجلس النواب محمد احللبوسي 
واالطراف االخرى سيجعل منه مفلسا 

ــح  ــي تصري ــان ف ــيا.وقال خش سياس
صحفي ان احللبوسي ارتكب الكثير من 
ــتورية خالل مدة ترؤسه  اخملالفات الدس
للمجلس النيابي فضال عن الصراعات 
ــت  ــي حدث ــنّي الت ن الس ــوّ ــل املك داخ
بسببه.واشار الى ان حظوظ احللبوسي 
ــه  مخالفات ــبب  بس ــرا  كثي ــت  تراجع
ــتورية، والفساد، والصراع القائم  الدس
ن  ــراف االخرى حول زعامة املكوّ مع االط
ــنّي. وفي شأن آخر استعرض نائب  الس
ــة النيابية مثنى  ــة املالي ــس اللجن رئي
السامرائي، مع رئيس اجلمهورية برهم 
ــون مالحقة  ــريع قان ــح جهود تش صال
األوضاع  ــات  ــم مجري وأه ــدين،  الفاس

مبحافظة صالح الدين. وقال السامرائي 
إنه التقى رئيس اجلمهورية برهم صالح 
في قصر السالم ب بغداد، حيث مت خالل 
ــن القضايا  ــدد م ــتعراض ع اللقاء اس
ــني وعمل  ــريع القوان ــص تش ــي تخ الت
ــة واالنتخابات  ــة املالية البرملاني اللجن
املبكرة و أوضاع محافظة صالح الدين.

ــتعرض مع  ــامرائي، أنه اس وأوضح الس
ــة املالية  ــح جهود اللجن الرئيس صال
ــريع قانون  ــا بتش ــق بدوره ــا يتعل فيم
ــتمرارها في  ــدين واس ــة الفاس مالحق
ــام بأعمالها  ــات والقي ــد االجتماع عق
ــك مراقبة  ــن ضمن ذل ــاع وم دون انقط

ومتابعة تنفيذ قانون املوازنة.
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ــان  اتفقت إدارة نادي نفط ميس
ــدرب  م ــع  م ــي  نهائ ــكل  بش
ــابق  الس ــباب  الش ــب  منتخ
ــادة الفريق  ــان جثير لقي قحط

في املوسم املقبل.
ــل النادي   ــدر من داخ وقال مص
ــي تصريحات خاصة إن اإلدارة  ف
ــدرب  امل ــع  م ــا  اتفاقه ــت  أنه
قحطان جثير لقيادة الفريق في 
ــم املقبل، حيث يعد من  املوس
املدربني الشباب املميزين ويعول 

ــان لتحقيق  ــط ميس عليه نف
ــة مع الفريق.وبني أن  نتائج طيب
ــيكون  ــالن عن الصفقة س اإلع
ــا إلى أن  ــبوع املقبل، الفت األس
ــوء  ــدرب الض ــت امل اإلدارة منح
ــار قائمة الفريق  األخضر الختي
ــع العبني  ــدات م ــرام التعاق وإب
جدد للموسم املقبل. يشار إلى 
ــان أنهى املوسم  أن نفط ميس
ــي  ــدوري العراق ــن ال ــي م املاض
ــر برصيد ٤٣  باملركز الثالث عش

نقطة.

 أعلن الالعب الدولي السابق 
االول  ــس  ام ــان،  فرح رزاق 
ــاء، أن ادارة نادي الكرخ  الثالث
الرياضي تعاقدت معه لقيادة 
فريقها الكروي ملوسم واحد.

ــق مع  ــه اتف ــان ان ــال فرح وق
ــادي على كل النقاط  ادارة الن
ــا  ــن خالله ــي م ــة والت املهم
ــم  ــم قيادة الفريق للموس يت
ــه  ــاف ان ــروي املقبل.واض الك

ــدرب احمد عبد  ابقى على امل
ــيتم  له وس ــاعداً  اجلبار مس
ــمية مدرب مساعد آخر،  تس
ــن  ــى م ــراس املرم ــدرب حل وم
ــه فاحت  ــيراً إلى أن ــه، مش قبل
إدارة النادي للتعاقد مع مدرب 
املدرب  ــون  ــي ك اجنب ــة  لياق
ــوار  ــيخدم مش ــي س االجنب
ــان الى  ــار فرح ــق. واش الفري
ــتوى الالعبني  انه مقتنع مبس
ــيتم  ــن مثلوا الكرخ وس الذي
ــتثناء  باس معهم  ــد  التجدي

ــن  املعاري ــني  الالعب ــض  بع
ــادوا ألنديتهم.  واكد  الذين ع
ــة الى العب  ان الفريق بحاج

الى  ــة  اضاف ــكاز  ارت مهاجم 
ــط، الفتا  ــني في الوس مدافع
ــن  ــني املوجودي ــى ان الالعب ال
ــدة  جي ــارات  مه ــون  ميتلك
ــار  ــكان تطويرهم. يش وباإلم
ــرخ  ــادي الك ــق ن ــى ان فري ال
ــر  العاش املركز  ــى  عل حصل 
ــي ختام  ــد ٤٥ نقطة ف برصي
ــي املمتاز لكرة  الدوري العراق

القدم للموسم ٢٠٢٠-٢٠٢١.

ــي  بيليجرين ــكا  فيدري ــة  اإليطالي ــت  ودع
ــا من أفضل  ــو، وهم واجملرية كاتينكا هوس
ــنوات األخيرة، أوملبياد  ــباحات في الس الس
ــاء دون ميداليات، لكن  طوكيو امس  األربع
ــة ال تزال في  ــية العاملي ــا القياس أرقامهم
ــب التاريخ  ــد أن ضمنتا دخول كت ــان، بع أم

بالفعل.
ــا) أن هذه هي  ــي (٣٢ عام ــدت بيليجرين وأك
ــتبعد  ــرة، بينما لم تس ــاركتها األخي مش
ــى ألعاب  ــة حت ــة املنافس ــو مواصل هوس
ــي ٣٥ من  ــتكون ف ــث س ــس ٢٠٢٤، حي باري
عمرها وقتها، مما يثير الشكوك حول حتقق 

هذه األمنية.
ــي األوملبياد،  ــة ف ــاركتها اخلامس وفي مش
ــي  ــابع ف ــز الس ــي املرك ــت بيليجرين احتل
ــباقها املفضل ٢٠٠ متر حرة، الذي فازت  س
ــد الفضية  ــاد بكني ٢٠٠٨، بع ــه في أوملبي ب
ــاركتها األولى في أثينا  التي نالتها في مش

.٢٠٠٤
ــتة  ــباحة اإليطالية أيضا بس ــازت الس وف
ــد رقمها  ــة العالم، وصم ــاب في بطول ألق
ــباق ٢٠٠ متر حرة،  القياسي العاملي في س
ــدة و٥٢٫٩٨ ثانية، في آخر  البالغ دقيقة واح
١٢ عاما. وقالت بعد مغادرة حوض السباحة 
ــة «كانت  ــاحة الدولي ــرة على الس ــر م آلخ
ــذا الفريق  ــرفت بقيادة ه رحلة ممتعة.. تش
ــأغادره وهو في  ــرة، وس ــهر األخي ــي األش ف

ــالق.. هناك العديد  أفضل حاالته على اإلط
ــتفاخر  ــباحني املمتازين الذين س ــن الس م

بهم إيطاليا في السنوات املقبلة».
ــع مرات  ــة العالم تس ــو بطل ــازت هوس وف
ــن بينها  ــي ألعاب ريو، م ــالث ذهبيات، ف بث
ــذي حتمل رقمه  ــر متنوع، ال ــباق ٢٠٠ مت س

القياسي العاملي واألوملبي.
ــباق  ــابع في الس لكنها احتلت املركز الس
ــة عن الفائزة  ــو، بفارق ٣:٨٦ ثاني في طوكي

بالذهبية اليابانية، يوي أوهاشي.
ــب التعبير عما  ــو «من الصع وقالت هوس
ــي حاليا.. الزمن الذي سجلته  يدور في رأس

محبط للغاية، فزت بهذا السباق كثيرا من 
قبل».

ــا  ــت رقمه ــي حقق ــو الت ــت هوس وأضاف
ــر  ــباق ٢٠٠ مت ــي س ــي، ف ــي العامل القياس
ــل  ــام ٢٠١٥، أن تأجي ــي كازان ع ــوع ف متن

أوملبياد طوكيو أثر عليها.
ــن في  ــذار، لك ــن أع ــث ع ــت «ال أبح وتابع
احلقيقة تأثرت استعداداتي، وكان يجب أن 
ــكل مختلف.. لم أشعر  أقوم باألشياء بش
ــباقات  ــي الكثير من الس ــعور ف بهذا الش
السابقة، أشعر أني لو خضت هذا السباق 

ثانية اآلن حلققت نتيجة أفضل».

ــرة اليد بقيادة  فاز املنتخب املصري لك
ــباني روبرتو جارسيا  مديره الفني اإلس
ــره الياباني بنتيجة  ــدو، على نظي بارون
ــة الثالثة من  ــار اجلول ــي إط ٣٣ – ٢٩، ف
اجملموعة الثانية بدورة األلعاب األوملبية 
ــة بالعاصمة اليابانية  الصيفية املقام

طوكيو حتى ٨ أغسطس/ أب املقبل.
ــوط األول بتقدم الفراعنة  وانتهى الش
بنتيجة ١٨ – ١١، قبل أن يحافظوا على 

ــوط الثاني  ــداث الش ــوق خالل أح التف
ويحصدوا نقاط املباراة.

ــع رصيد املنتخب  ــذه النتيجة ارتف وبه
ــرب كثيرًا  ــري للنقطة رقم ٤ واقت املص

من الصعود لربع نهائي األوملبياد.
ــره  نظي ــري    املص ــب  املنتخ ــه  ويواج
ــذه  ه ــوالت  ج ــع  راب ــي  ف ــويدي  الس

اجملموعة.
ــاز في اجلولة  ــب مصر قد ف وكان منتخ
األولى على املنتخب البرتغالي بنتيجة 

ــن الدمنارك  ــر م ــل أن يخس ٣٧ – ٣١، قب
بنتيجة ٣٢ - ٢٧. وتضم قائمة منتخب 
ــد عصام  ــداوي – محم ــر: كرمي هن مص
ــر الوكيل  ــد علي – عم ــار – محم الطي
بكار – يحيى الدرع – علي زين – حسن 
ــام السيد دودو  وليد قداح – أحمد هش
ــى خالد – أحمد  ــيف الدرع – يحي – س
األحمر – محمد سند – إبراهيم املصري 
ــم – أحمد عادل –  – محمد ممدوح هاش

وسام سامي نوار.

ــاب  ب ــة  الطلب إدارة  ــت  فتح
ــاب  الش املدرب  ــع  م التفاوض 
ــادة الفريق  ــالح، لقي أحمد ص

في املوسم املقبل.
ــن إدارة  ــدر مقرب م ــال مص وق
ــح: «اإلدارة  ــة في تصري الطلب
طرحت ٣ أسماء تدريبية، لكن 
ــه صوب املدرب  األفضلية تتج

الشاب أحمد صالح».
ــن  ــث ع ــاف: «اإلدارة تبح وأض
ــم  ــر في املوس ــتقرار مبك اس

املقبل».
ــادي الطلبة يراهن  وأوضح أن ن

ــم مختلف  ــى خوض موس عل
ــة، حيث  املاضي ــم  املواس عن 
الفريق  يسعى الستعادة بريق 
ــاش حلظات عصيبة  بعد أن ع
قبل أن يؤمن موقعه في الدوري 
إدارة  أن  ــى  إل ــت  ولف ــاز.  املمت
الطلبة تنتظر حسم تسمية 
املدرب للبدء في التعاقدات مع 
ــب رغبة  ــني اجلدد، حس الالعب

اجلهاز الفني.
ــار إلى أن الطلبة متكن في  يش
اجلولة األخيرة من تأكيد بقائه 
ــاز، بعد الفوز  ــي الدوري املمت ف
على فريق الكهرباء بهدف دون 

رد.

الطلبة يقرتب من التعاقد 
مع اِّـدرب أحمد صالح

ــف من حتقيق  متكن فريق النج
ــرة  األخي ــه  مبارات ــي  ف ــوز  الف
ــم بهدف  ــدوري أمام القاس بال
ــف  النج ــتاد  ــى اس رد، عل دون 

الدولي.
النجف دخل املباراة بحافز كبير 
للبحث عن الوصافة، على أمل 

تعثر الزوراء.
ــاوالت النجف لكنه  ــم مح ورغ
ــم في  ــة القاس ــدم برغب اصط
ــة، لينتهي  ــق نتيجة طيب حتقي
ــادل  بالتع األول  ــوط  الش

السلبي.
ــن  ــي، متك ــوط الثان ــي الش وف
مهاجم النجف أحمد لفتة من 
ــتغالل كرة عرضية وجهها  اس
ــه محرزا هدف التقدم في  برأس

الدقيقة ٦٤.
ــوز في  ــزوراء حقق الف ــن ال لك
ملعب أربيل، ليبقى النجف في 
ــز الثالث برصيد ٧٤ نقطة  املرك
فيما جتمد رصيد القاسم عند 
ــي املركز اخلامس  النقطة ٤١ ف

عشر.
ــماوة، شهدت  وفي ملعب الس

ــماوة  والس ــة  الديواني ــاراة  مب
ــا  منه  ٣ ــداف  أه  ٥ ــجيل  تس

للديوانية و٢ للسماوة.
ــل  قب ــددا  مه كان  ــة  الديواني
خوض املباراة ألن خسارته وفوز 
ــه  تدفع ــات  والصناع ــة  الطلب
ــوط، فدخل  خلوض ملحق الهب

املباراة مندفعا.

وسجل الديوانية هدف التقدم 
عبر القائد مصطفى ناظم في 
الدقيقة ٢٠، لكن السماوة كان 
خصما عنيدا وأدرك التعادل في 
نهاية الشوط األول عبر الالعب 

حيدر حليم.
ــرج  ــي، ح الثان ــوط  الش ــي  وف
ــة  الديواني ــه  ضيف ــماوة  الس

ــن  ــجله محس ــدف ثاني س به
ــة ٥٠، ما دفع  ــتار في الدقيق س
الديوانية للضغط بقوة ليعدل 
ــة ٦٣ عبر  ــة في الدقيق النتيج

مدافعه صفاء جبار.
ــجل  ــني فقط، س ــد دقيقت وبع
الثالث  ــدف  اله ــن  نهاد محس
للديوانية ليؤمن النتيجة حتى 

نهاية املباراة، التي انتهت ٣-٢.
ــى  ــده إل ــة رصي ــع الديواني ورف
ــادس  النقطة ٤١ في املركز الس
ــد  رصي ــد  جتم ــا  بينم ــر،  عش
ــد النقطة ٢٦ في  ــماوة عن الس
ــب اخر  ــن جان ــز األخير.م املرك
ــة بغداد،  ــق رديف أمان أحزر فري
ــدوري الرديف  ــب بطولة ال ، لق

للموسم ٢٠٢٠-٢٠٢١ في املباراة 
النهائية، فيما فاز ناشئو نادي 
ــئني  الزوراء ببطولة دوري الناش

للموسم احلالي.
ــف امانة بغداد على  وتغلب ردي
نظيره رديف القوة اجلوية بهدف 
ــب دوري  ــل، ويحرز لق دون مقاب
ــاراة  النهائية  ــي املب ــف ف الردي
ــب  ملع ــى  عل ــت  اقيم ــي  الت
ــي بنادي  ــد راض ــاحر احم الس

الكرخ الرياضي.
ــزوراء على  ــئي ال وفاز فريق ناش
ــرطة  ــئي الش نظيره فريق ناش
ــح  ليصب ــل،  مقاب دون  ــدف  به
بطالً لدوري الناشئني للموسم 
٢٠٢٠-٢٠٢١ في املباراة النهائية 
ــب  ملع ــى  عل ــت  أقيم ــي  الت

الكاظمية.
ــباب الشعلة  كما فاز فريق ش
على نظيره شباب نادي اجليش 
ــزاء الترجيحية ٣-١،  بركالت اجل
ليحرز لقب دوري الشباب لفرق 
ــى، في املباراة التي  الدرجة االول
ــاجلية  اقيمت على ملعب الش
وانتهى وقتها االصلي بالتعادل 

االيجابي ٢-٢.
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خالد جاسم

ــة في الدورة  ــاب الفردية منها واجلماعي ــي كل األلع ــس ف   أن التناف
ــاخن وشديد بني مدارس متقدمة ومنتخبات  األوملبية هو تنافس س
عريقة وكبيرة، كما هو صراع تفوق مضن وقاس بني أبطال متمرسني 
ــرس وصنعتهم بلدانهم على مدى  ميتلكون كل معايير التفوق الش
سنوات ليكونوا أبطاال بحق وحقيقة، وترسم عليهم االمال الكبار 
ــبة الرياضية األهم واألكبر  في تأكيد هذا التفوق ميدانيا في املناس
ــدورة االوملبية، حيث يكون مقدار  ــي جتري كل أربعة أعوام وهي ال الت
ــو معيار  ــة ه ــا كل بلد في جدول املنافس ــي يحققه ــمة الت األوس
التقدم احلقيقي لهذه البلدان في عالم الرياضة، كما أن طبيعة هذا 
ــابات املوضوعية تعني  ــن خالل البرامج العلمية واحلس التنافس م
ــاطة ومن دون غوص في التفاصيل الفنية واحلسابات  مبنتهى البس
ــة أعوام في  ــل عن أربع ــتغرق ما ال يق ــدول تس ــك ال ــة أن تل العلمي
ــي تعلق عليه الطموحات في التنافس على  صناعة كل بطل رياض
ــمة االوملبية ووفق معادالت رياضية حتسب اجلهد والزمن  أحد األوس
ــي مبرمج واحتكاك دائم، ومن ثم تأتي  ــام من خالل إعداد علم واألرق
ــت نتاج ضرب من  ــبة دقيقة وليس ــي االوملبياد وفق حس ــج ف النتائ

اخليال أو صنيعة الصدفة أو احلظ . 
ــي الدورة  ــاركة لنا ف ــل وبعد كل مش ــد العراقي وقب ــى الصعي وعل
ــال مقومات  ــل نحن منتلك فع ــاءل بعضنا ويقول: ه ــة يتس األوملبي
ــا في مصاف  ــق النتائج التي تضعن ــمة وحتقي ــا حلصد األوس تؤهلن
ــل وألف كال، كما  ــاطة هو كال، ب ــة؟ اجلواب بكل بس ــدول املتقدم ال
ــي الدورات األوملبية، وصار  ــاركاتنا ذات الطابع الرمزي ف هو حال مش
ــام اخلالد الذكر  ــام أوملبي ثان يضاف الى وس حلم احلصول على وس
ــباب هنا معروفة لنا  ــد الواحد عزيز مثل حلم العصافير .. واألس عب
ــن املنطق بل وحتى من  ــؤولية، وليس م جميعا والكل يتحمل املس
املعقول أن نتهم هذه اجلهة أو تلك مع االعتراف هنا طبعا مبقصرية 
ــط العلمي في رياضة  ــة االوملبية على صعيد غياب التخطي اللجن
االجناز، وهو تقصير تتحمله كذلك االحتادات الرياضية كما تتحمله 
ــر البنى  ــؤولة عن توفي ــا اجلهة املس ــة ألنه ــباب والرياض وزارة الش
ــية التي من دون توافرها وحضورها الفعلي وليس  التحتية األساس
ــي ال تغني وال  ــاس الت ــورق أو في كرنفاالت وضع احلجر األس ــى ال عل
ــمن من جوع،  وهي مشكلة مزمنة ولها جذور وترسبات ترتبط  تس
باحلقبة الزمنية املاضية، إذ استنزفت الكثير من األموال واجلهود في 
مشاريع ومنشآت بعضها وال أقول معظمها غير ذات جدوى للرياضة 
والرياضيني كما لم يتمكن جهابذة التخطيط وعباقرة التدريب من 
ــروع بطل اوملبي عراقي.. وكيف  بلوغ العتبة األولى في صناعة مش
ــهام النقد حقا  ــب من اللجنة االوملبية التي تتقاذف عليها س نطل
ــتراتيجية عمل  ــال ان تنهض بالتخطيط الصحيح ووضع س أو باط
ــة الغائبة،  ــد من املقومات املهم ــي تفتقد العدي ــليم وه رياضي س
ــتى األمراض  ــف نتوقع من احتادات رياضية معظمها مبتالة بش وكي
ــني، إذ صناعة البطل  ــيويني أو أوملبي ــج لنا أبطاال اس ــل أن تنت والعل
ــفر  ــات احلقيقية لن تتحقق بالس ــق املواصف ــي كلتا احلالتني وف ف
ــة رياضية  ــى خلق بيئ ــط بل حتتاج ال ــة فق ــكرات التدريبي واملعس
صحية وصحيحة في داخل البلد أوال وأخيرا ..وهنا تسكب العبرات 
واحلديث مؤلم جدا وذو شجون وعقدت من أجله مؤمترات ورسمت له 
ستراتيجيات على الورق كما رشحت له حلول ومعاجلات، لكن بقي 
ــيبقى كذلك بكل تأكيد، وهي مسؤولية  احلال على ما هو عليه وس
يجب أن ترتدي ثوبا تضامنيا شامال تشارك فيه كل اجلهات املعنية 
بالرياضة، ألن صناعة البطل وحتقيق االجناز العالي ليست مسؤولية 
ــها املعنية أكثر من غيرها في  ــة وحدها، وإن كانت هي نفس االوملبي
ــييد قاعدة األبطال  ذلك، لكن بلوغ االجناز وقبل ذلك النجاح في تش
في رياضتنا، الذين تتوفر فيهم مواصفات حتقيق االجنازات في املدى 
ــاهمة  ــور بل وحتى على املدى البعيد، يجب أن تكون فيه مس املنظ
مباشرة وأساسية من األطراف األخرى وبضمن ذلك الدولة نفسها، 
ــات والبيئة الضرورية في خلق وصناعة األبطال  كما أن توفير املناخ
ــات املتخصصة واألجهزة  ــن أن يتحقق بغياب املالعب والقاع ال ميك
ــن مدربني على قدر كبير من  ــدات احلديثة مع ما يضاف اليها م واملع
ــم بالتعاون مع  ــم كل منه ــاءة الفنية، وامكانية رس ــرة والكف اخلب
االحتادات املسؤولة مفردات املناهج العلمية املتضمنة كل تفاصيل 
االعداد واالحتكاك والتنافس الصحيح واملنتج، مثلما أن االستفادة 
ــدو مهمة جدا على  ــع الدول املتقدمة تب ــن بروتوكوالت التعاون م م
ــة وخوض تدريبات  ــكرات تدريبي ــد زج هؤالء األبطال في معس صعي
ــتركة مع أبطال تلك الدول، وهي مسؤولية كبيرة،  ــات مش ومنافس
ــة من يتحمل  ــون اللجنة االوملبي ــول يجب أن ال تك ــبق الق وكما س
ــك االعالم  ــع مبن في ذل ــاهمة اجلمي ــل بل جتب مس ــا بالكام ثقله
الرياضي، ألن صناعة البطل وحتقيق االجناز الرياضي، صناعة وطنية 
ــت أقل من أي منجز  تتطلب مجهودات دولة، ألن ثمار البطولة ليس
أو جناح في السياسة أو الفن أو االقتصاد أو الدبلوماسية وغيرها من 

النجاحات واالجنازات التي تتغنى بها األمم والشعوب املتحضرة .
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 وكاالت / 

 وكاالت / 

(               ) تعزي اِّـشجع الرياضي 
مهدي الكرخي بوفاة نجله (كرار)

يعزي القسم الرياضي َّـ جريدة «البينة 
الجديدة»  رئيس رابطة مشجعي اِّـنتخب 
الوطني مهدي الكرخي بوفاة نجله «كرار» 
بســبب مضاعفــات كورونــا. ســائلني اهللا 
ان يتغمــد الفقيــد الراحل بواســع رحمته 

ويسكنه فسيح جناته 



بنغازي / وكاالت / البينة الجديدة
ــع في  ــواء التاس ــي قائد الل ــد الكان ــل محم قت
ــد مقاومته  ــر، بع ــة حفت ــير خليف ــوات املش ق
ــكرية في مدينة بنغازي  وحدات الشرطة العس
ــا مذكرة قبض عليه التهامه  وذلك أثناء تنفيذه
ــرب البالد،  ــي ترهونة غ ــكاب جرائم حرب ف بارت
ــا ترهونة  ــة ضحاي ــا رابط ــة اعتبرته ــي عملي ف
ــل  ــذي يحم ــي ال ــتهدفت الكان ــة» اس «تصفي
الكثير من األسرار.ونقلت وكالة فرانس برس عن 
ــمه أن  ــكري طلب عدم ذكر اس ــال مصدر عس ق
«وحدات من الشرطة العسكرية دهمت املزرعة 
ــي منطقة  ــد الكاني ف ــم فيها محم ــي يقي الت
ــى أوامر ضبط صادرة  بوعطني ببنغازي، بناء عل
ــكري». وأضاف  ــام واالدعاء العس من النائب الع
«قتل الكاني خالل مقاومته للقوات العسكرية 
ــب العام  ــدى النائ ــه املطلوبني ل ــة رفاق بصحب
ــكري».ودارت على مواقع التواصل  واالدعاء العس

االجتماعي فيديوهات يظهر فيها أهالي ترهونة 
وهم يحتفلون في الشوارع بإعالن مقتل الكاني. 
وذكرت مواقع ليبية محلية أن الكاني «قتل على 
ــوبة على صدام  ــيا طارق بن زياد» احملس يد مليش
ــارع بني  جنل حفتر.وأثارت العملية جدال في الش
الليبي مؤيدين يرون في مقتل الكاني «قصاصا» 
ــة».  ــة «تصفي ــروا العملي ــن اعتب ــني منتقدي وب
ــتنكر  ــا ترهونة بيانا يس ــدرت رابطة ضحاي أص
ــي و»إعدامه خارج  ــه «تصفية» الكان ما اعتبرت
ــل معلومات  ــك بأنه «يحم ــون» معللة ذل القان
ــا»  ومرتكبيه ــة  اجلماعي ــر  املقاب ــن  ــرارا ع وأس
وطالب البيان «بتحقيق عاجل من النائب العام 
ــالت  ــؤولية االنف ــة مس ــني وزارة الداخلي محمل
ــدر  ــرقية».وأوضح املص الش ــة  باملنطق ــي  األمن
ــال الكاني  ــات التي تط ــكري أن «االتهام العس
ــقاءه تأتي على خلفية املقابر اجلماعية في  وأش
ــافة ٨٠ كلم  ــة ترهونة» الواقعة على مس مدين

ــوات اجليش  ــس، والتي اتخذتها ق ــوب طرابل جن
ــر غرفة عمليات في  ــير حفت الليبي بقيادة املش
ــيطرة على طرابلس قبل  غرب البالد بهدف الس
أكثر من عام.وكتب الصحافي محمود املصراتي 
في تديونة، نقال عن مصدر عسكري أن  «الكاني 
ــكنه في  ــه ملداهمة ملقر س ــالل مقاومت قتل خ
ــى مذكرتني من  ــه بناء عل ــض علي ــازي للقب بنغ
ــكاوى  ــكري بناء على ش ــاء املدني والعس القض
ــرة حرب ٢٠١٩  ــوبة له خالل فت ضد جرائم منس
ــا الكثير  ــلحة وقبله ــوات املس ــتار الق حتت س
ــراج واملؤمتر  ــه حلكومة الس ــر إبان تبعيت والكثي
الوطني العام».وأضاف املصراتي «كما مت القبض 
على أحد مرافقيه في املقر ومقتل آخر باإلضافة 
ــى القبض على عدد آخر من أعوانه في مناطق  إل
ــرق وردت  ــا وطب ــازي واجدابي ــن بنغ ــة م متفرق
ــام املدني  ــرة من النائب الع ــماؤهم في مذك أس
واملدعي العام العسكري».وتولى محمد الكاني 

ــكرية املوالية لقوات  قيادة أكبر الوحدات العس
ــن ترهونة  ــحابه م ــر غرب ليبيا، قبيل انس حفت
إلى شرق البالد مطلع يونيو ٢٠٢٠، بعدما أعادت 
ــيطرة على  ــة طرابلس آنذاك الس ــوات حكوم ق
املدينة.وعقب االنسحاب مت العثور على أكثر من 
ــرة جماعية بترهونة، أخرجت منها أكثر  ٢٠ مقب
ــة ورفات معظمها ملدنيني مجهولي  من ١٠٠ جث
ــت الواليات املتحدة محمد الكاني  الهوية.وأدرج
ــة العام  ــوداء نهاي ــى الئحتها الس ــه عل وعائلت
ــفر وجتميد  ــت عقوبات مبنع الس ــي، وفرض املاض
ــات قتل وتعذيب  ــم، لتورطهم في عملي أمواله
ــنطن  ــارج إطار القانون.وحاولت واش جماعي خ
ــن عائلة  ــر مجلس األمن، يدي ــرار أممي عب مترير ق
ــكو  الكاني بارتكاب «جرائم حرب»، غير أن موس
ــاط الكاني  ــرار نظرا الرتب ــروع الق عارضت مش
بقوات املشير خليفة حفتر الداعمة لها، مؤكدة 

أن هذه االتهامات «تفتقر لألدلة القاطعة».

ــات،  ــت املنظم ــان دع ــي بي وف
ــني  الصحفي ــا  نقابت ــا  ومنه
ــية  التونس والرابطة  واحملامني 
ــان، الرئيس إلى  ــوق اإلنس حلق
وضع «خارطة طريق تشاركية» 
ــار قرار  ــن األزمة.وأث للخروج م
ــد  ــي بتجمي ــس التونس الرئي
ــدة ثالثني يوماً  عمل البرملان مل
وإعفاء رئيس الوزراء من منصبه 
ورفع احلصانة عن النواب، ردود 
ة في الداخل واخلارج،  فعل عدّ
ــد ورافض.وطالب حزب  بني مؤي
ــر  األكث ــالمي  اإلس ــة  النهض
ــان الذي وصف ما  متثيال بالبرمل
حدث بـ»االنقالب»، بانتخابات 
ــرة  ــية مبك ــريعية ورئاس تش
للخروج من األزمة السياسية. 
ــى حوار  ــت احلركة إل ــا دع كم
وطني إلخراج البالد من األزمة.
ــة»  النهض ــة  «حرك ــت  ودع
الرئيس التونسي إلى «التراجع 
عن قراراته ومعاجلة التحديات 
ــات التي تعاني منها  والصعوب
البالد ضمن اإلطار الدستوري».
ــني، أعلن  ــن يوم ــل م ــي أق وف
ــعيّد جتميد  ــس قيس س الرئي
ــان وأعفى رئيس  ــال البرمل أعم
احلكومة هشام املشيشي من 
مهامه وتولى بنفسه السلطة 
ــاء االعالن تزامنا  التنفيذية.ج

مع أزمة اقتصادية واجتماعية 
ــا بتداعيات  ــدت وتيرته تصاع
ــق جهات  قل وأثارت  ــة  اجلائح
ــنطن  واش ــة  وخاص ــة  دولي
ــل.وقال  وبروكس ــس  وباري
ث باسم االحتاد األوروبي  متحدّ
«ندعو كل اجلهات الفاعلة في 
ــتور،  ــى احترام الدس تونس إل
ــتورية  الدس ــات  واملؤسس
ــم  ندعوه ــون  القان ــيادة  وس
ــي بالهدوء  ــى التحل كذلك إل
وجتنّب أي جلوء للعنف حفاظا 
البالد».ودعت  ــتقرار  اس ــى  عل
ــوية اخلالفات  ــيا إلى تس روس
ــي إطار القانون».  الداخلية «ف
وقال املتحدث باسم الكرملني 
ــل أال  ــكوف «نأم ــري بيس دميت
ــتقرار شعب  ــيء اس د ش يهدّ
ذلك البلد وأمنه».و قرّر سعيّد 
أن يعفي من مهامهم كل من 
ــاع ابراهيم البرتاجي  وزير الدف
ــة ووزيرة  ــرة العدل بالنياب ووزي
الوظيفة العمومية والناطقة 
ــة  احلكوم ــم  باس ــمية  الرس
ــليمان.قوبلت  ــناء بن س حس
ــعيّد بالترحيب من  ــرارات س ق
ــتائني من  ــيني مس قبل تونس
تأزم الوضع الصحي في البالد 
ــبة وفيات  ــجل نس ــي تس الت
من بني األعلى في العالم.ولم 

املتعاقبة  ــات  احلكوم تتمكن 
ــألة  ملس ــول  حل ــاد  ايج ــن  م
ــت مطلبا  ــي كان ــة الت البطال
ــيا للثورة ما ساهم في  أساس
تنامي الغضب الشعبي.وأعلن 
ــام  رئيس احلكومة املقال هش
ــي في بيان «أصطفّ  املشيش
ــى جانب  ــت دائما إل ــا كن كم
ــتحقاقاته وأعلن  شعبنا واس
ــكي بأي منصب  عن عدم متسّ
ــي الدولة.  ــؤولية ف ــة مس أو أي

ــليم املسؤولية  ــأتولّى تس س
ــي  الت ــخصية  الش ــى  إل
اجلمهورية  رئيس  ــيكلّفها  س
ــي كنف  ــة ف ــة احلكوم لرئاس
سنّة التّداول التي دأبت عليها 
ــورة وفي احترام  بالدنا منذ الث
للنّواميس الّتي تليق بالدولة».

ــية  ــارت التطورات السياس أث
في تونس ردود فعل من العديد 
ــيما من باريس  من الدول وال س
التي أملت «بعودة املؤسسات 

ــي» في  ــا الطبيع ــى عمله ال
أقرب وقت.ودعت وزارة اخلارجية 
ــوى  الق ــع  «جمي ــية  الفرنس
السياسية في البالد الى جتنب 
ــكال العنف  أي شكل من أش
ــبات  املكتس ــى  عل ــاظ  واحلف
للبالد».ويعتبر  ــة  الدميوقراطي
ــي صالح الدين  احمللل السياس
اجلورشي أن الرئيس التونسي 
ــر  ليظه ــر  كبي ــد  حت ــام  «أم
اتخذ  أنه  وللعالم  للتونسيني 

ــت  ــة». أعرب ــرارات الصائب الق
ــالمي  ــاون اإلس ــة التع منظم
ــن أملها في  ــاء ع ــوم الثالث الي
ــاوز  ــن جت ــس م ــن تون أن تتمك
املرحلة احلالية «مبا يستجيب 
ــعبها»، مؤكدة  ــات ش لتطلع
ــتقرار  ــا على دعم اس حرصه
ــا وكل ما يكفل  ــس وأمنه تون
ــا  مصاحله ــى  عل ــاظ  احلف
ــس  ــى الرئي ــد اعف ــا. وق العلي
ــعيد اكثر  ــي قيس س التونس
ــن  م ــؤوال  مس ــرين  عش ــن  م
ــن  م ــم  معظمه ــم  مهامه
ــة برئيس الوزراء  الدائرة احمليط
ــد يومني على  املقال، وذلك بع
ــان وإعفاء  ــد اعمال البرمل جتمي
هشام املشيشي من منصبه.

ــي بإعفاء مدير  وصدر أمر رئاس
ــي وكاتب عام  ــوان املشيش دي
ــاري  مستش وكل  ــة  احلكوم
الى  ــال  املُق ــة  ــس احلكوم رئي
ــاعدا  ــي ٢٠ مس ــب حوال جان
التي  االقاالت  ــملت  وإداريا.وش
صدرت في نشرة رسمية مدير 
ــس  ــكري ورئي ــاء العس القض
الثّورة  ــهداء وجرحى  هيئة ش
ــن  اإلرهابية.وأعل ــات  والعملي
ــعيّد إعفاء رئيس احلكومة  س
ــى أن يتولى هو  من مهامه عل
التنفيذية  ــلطة  الس بنفسه 

مبعاونة حكومة يعني رئيسها.
ــي قال في بيان  وكان املشيش
ــا كنت دائما إلى  «أصطفّ كم
واستحقاقاته،  شعبنا  جانب 
ــأي  ب ــكي  متسّ ــدم  ع ــن  وأعل
ــؤولية في  ــب أو أية مس منص
ــليم  تس ــأتولّى  س ــة.  الدول
ــخصية  ــى الش ــؤولية إل املس
ــس  رئي ــيكلّفها  س ــي  الت
احلكومة  ــة  لرئاس اجلمهورية 
ــداول التي  ــنّة التّ في كنف س
ــا منذ الثورة  دأبت عليها بالدن
ــس الّتي  ــرام للنّوامي وفي احت
تليق بالدولة».وأقال سعيّد كال 
من املشيشي بصفته مكلفا 
وإبراهيم  الداخلية  وزارة  بإدارة 
ــاع  الدف ــر  وزي ــي  البرتاج
وحسناء بن سليمان الوزيرة 
املكلفة بالوظيفة العمومية 
ــة. بالنياب ــدل  الع ــرة  ووزي

ــر في  ــذه التدابي ــذت ه واتخ
ــهدت فيه محافظات  يوم ش
ــعبية  عديدة احتجاجات ش
ــقاط  ــت بإس ــعة طالب واس
ــة في ظل  ــة احلاكم املنظوم
ــية وضعف  ــة السياس األزم
ــر  غي ــرعة  وس ــاد  االقتص
ــبوقة في تفشي الوباء. مس

ــة النهضة  ــت حرك واعترض
ــرارات  ق ــى  عل ــالمية  االس

واعتبرتها  التونسي  الرئيس 
ــتور،  الدس ــى  عل ــا»  «انقالب
ــعيد اعلن ان قراراته  لكن س
ــتور  الدس ــن  ع ــرج  تخ ال 
استقرار  حفظ  ــتهدف  وتس
ــعيد  الرئيس س وقال  البالد. 
ــوق واحلريات  ــاء ان احلق الثالث
ــن متس.وذكرت  ــية ل االساس
ــية  التونس ــة  اخلارجي وزارة 
ــل  اتص ــة  اخلارجي ــر  وزي إن 
ــي تركيا  ــا بنظرائه ف هاتفي
ــا  وأملاني ــا  وإيطالي ــا  وفرنس
واملفوضية  ــي  األوروب واالحتاد 
ــان  ــوق اإلنس ــامية حلق الس
بعد أن جمد الرئيس البرملان 
ــأن تونس  ــال احلكومة، ب وأق
تعتزم املضي قدما في املسار 
الدميقراطي.وأضاف البيان أن 
الوزير شرح لهم أن اإلجراءات 
وأن  ــة،  مؤقت ــتثنائية  االس
ــة  مبواصل ــدوا  تعه ــراءه  نظ
ــئة. دعم الدميقراطية الناش
ــات  احلكوم ــن  تتمك ــم  ول
ــورة التي  ــة بعد الث املتعاقب
ــكة  ــالد على س ــت الب وضع
ــة الدميوقراطية، من  املمارس
إيجاد حلول ملسألة البطالة 
ــيا  التي كانت مطلبا أساس
ــاهم في تنامي  للثورة، ما س

الغضب الشعبي.
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تعهد الرئيس التونسي قيس سعيد الثالثاء املاضي بحماية املسار الدميقراطي واحلقوق واحلريات، وذلك بعد أن حذرت منظمات اجملتمع املدني الرئيسية ومنها 

نقابة العمال من متديد اإلجراءات االستثنائية التي أعلن عنها يوم األحد املاضي ألكثر من شهر، بينما عبر اجملتمع الدولي عن قلقه إزاء آخر التطورات في تونس.

وقالت مصادر من منظمات محلية التقت الرئيس التونسي من بينها احتاد الشغل ذو التأثير القوي إن الرئيس أبلغها أنه يتعهد بحماية «املسار الدميقراطي 

س بأي شكل. وحماية احلقوق واحلريات».وأبلغ سعيد املنظمات أن اإلجراءات االستثنائية مؤقتة بسبب تعمق األزمة وأن احلريات واحلقوق لن متُ

متابعة / البينة اجلديدة

طهران / وكاالت / البينة الجديدة 
أعلنت وزارة األمن اإليرانية توقيف «عناصر عميلة» 
ــرائيلية وضبط أسلحة كانت  ــتخبارات اإلس لالس
ــتخدام في «أحداث شغب» واغتياالت،  معدة لالس
وفق ما أوردت وكالة األنباء الرسمية (إرنا).ويأتي هذا 
ــس اإليراني  ــام قليلة من تولي الرئي ــالن قبل أي اإلع
ــدد،  ــي احملافظ املتش املنتخب حديثا إبراهيم رئيس
ــن  ــن روحاني.لك ــي حس ــا لإلصالح ــه خلف منصب
ــد من التفاصيل  ــلطات اإليرانية لم تقدم املزي الس
ــي، إال  ــا إذا كان لهذا األمر عالقة بتنصيب رئيس وم
ــم احتجاجات على  ــالن يأتي أيضا في خض أن اإلع
ــرة  ــت منذ أكثر من عش ــح املياه اندلع ــة ش خلفي
ــرب البالد،  ــتان بجنوب غ ــام في محافظة خوزس أي
ــخاص على األقل، وفق وسائل  حيث قتل أربعة أش
إعالم إيرانية.ويتهم مسؤولون إيرانيون «انتهازيني» 
ــى املتظاهرين  ــار عل ــغب» بإطالق الن ــري ش و»مثي
ــواء، وهو اتهام شككت  وعناصر األمن على حد س
ــرة أنه  ــي املنفى معتب ــة ف ــة اإليراني ــه املعارض في
محاولة للتنصل من املسؤولية عن عمليات القتل 
ــتخبارات)  ــادت وزارة األمن (االس ــر القمع.وأف ولتبري
ــبكة من العناصر العميلة  في بيان عن «اعتقال ش
ــاد وضبط  ــتخبارات الصهيوني املوس ــاز االس جله
شحنة كبيرة من األسلحة والعتاد كانت مبعيتهم، 
ــالد». ويحد  ــدود الغربية للب ــي احل ــد دخولهم ف بع
ــراق وتركيا.ولم يتضمن  إيران من الغرب كل من الع
البيان الذي أوردته وكالة <إرنا>، تفاصيل بشأن عدد 
ــخ اعتقالهم. كما  ــياتهم أو تاري املوقوفني أو جنس
ــبكة واالحتجاجات  ــم يربط بني توقيف هذه الش ل

ــرب البالد في  ــق في جنوب غ ــهدتها مناط التي ش
ــح أن املضبوطات كانت  ــه أوض ــة األخيرة.لكن اآلون
ــتخدم في «عمليات اغتيال وفي أحداث  معدة لتس
ــات  ــمل «مسدس ــيرا إلى أنها تش ــغب»، مش الش
ــنيكوف وكميات من  ــادق كالش ــة وبن ــل يدوي وقناب
الرصاص».وعرض التلفزيون الرسمي شريطا مصورا 
يظهر كمية من األسلحة، منها قنابل يدوية وبنادق 
ــم  ــراز «آي كاي ٤٧» (املعروفة باس ــن ط ــة م رشاش
ــنيكوف)، موضوعة في اجلزء اخللفي لسيارة  كالش
ــبق إليران أن أعلنت  ــة الدفع بيضاء اللون.وس رباعي
ــخاص يعملون  ــف أش ــوام املاضية، توقي ــي األع ف
ــن،  ــا اللدودي ــتخبارات عدويه ــزة اس ــح أجه لصال
ــرارا  ــت م ــرائيل.كما اتهم ــدة وإس ــات املتح الوالي
ــات تخريب طالت  ــف عملي ــرائيل بالوقوف خل إس
ــتهدفت عددا من  ــآتها النووية، واغتياالت اس منش
ــالمية  ــهدت اجلمهورية اإلس علمائها النوويني.وش
ــى خلفية  ــات عل ــة، احتجاج ــوام املاضي ــي األع ف
ــية واالقتصادية التي تعود بشكل  الظروف املعيش
أساسي للعقوبات األميركية القاسية التي أعادت 
ــادي من  ــحابها األح ــد انس ــا بع ــنطن فرضه واش
ــي عام ٢٠١٨. ــول البرنامج النووي اإليران ــاق ح االتف
واتهمت إيران سابقا بعض األطراف بالوقوف خلف 
ــغب في هذه التظاهرات، مثل  مظاهر العنف والش
ــة «مجاهدي  ــرائيل ومنظم ــات املتحدة وإس الوالي
خلق» املعارضة املصنفة «إرهابية» من قبل طهران، 
ــة عن حقوق  ــات دولية مدافع ــا تتهم منظم بينم
اإلنسان، السلطات اإليرانية باللجوء إلى استخدام 

القوة املفرطة في مواجهة احملتجني.

واشنطن / وكاالت / البينة الجديدة 
ــة  األميركي ــوات  الق دور  ــينتقل  س
ــام  ــن امله ــراق م ــي الع ــة ف املتبقي
ــة  بنهاي ــي  تنته ــي  الت ــة  القتالي
ــق ما أعلن الرئيس  العام احلالي، وف
ــدن بحضور رئيس  األميركي جو باي
ــي، إلى  ــى الكاظم ــوزراء مصطف ال
ــا  كم ــب  والتدري ــورة  املش ــام  مه
ــاون في  ــنطن التع ــتواصل واش س
ــت  ــة اإلرهاب.وكان ــال مكافح مج
ــير بالفعل قبل زيارة  كل األنباء تش
الكاظمي لواشنطن، إلى أن األخيرة 
ستعدل بوصلتها في العراق باجتاه 
ــي مجال مكافحة  تعزيز التعاون ف
اإلرهاب ومساعدة القوات العراقية 
ــي  ف ــتخباراتيا  واس ــتيا  لوجس
مواجهة تنظيم (داعش) الذي اليزال 
ــي العراق  ــظ بوجود متناثر ف يحتف
ــار وذلك  ــراء األنب ــي صح ــة ف خاص
يتعرض  ــي  الت ــف لضغوط  لتخفي
ــال  (الكاظمي).وق ــا  حليفه ــا  له
ــون مع  ــي «لن نك ــس األميرك الرئي
ــة العام في مهمة قتالية» في  نهاي

ــن «تعاوننا ضد اإلرهاب  العراق، لك
ــذه املرحلة  ــيتواصل حتى في ه س
ــي نبحثها».وتأتي زيارة  ــدة الت اجلدي
ــنطن في وقت  ــي إلى واش الكاظم
ــرّض فيه  القوات األميركية في  تتع
ــررة. وتقوم  ــات متك ــراق لهجم الع
ــات ردا على  ــات املتحدة بضرب الوالي
ــي  ــزال حوال ــات، وال ي ــك الهجم تل
ــكري أميركي متواجدين  ٢٥٠٠ عس
في العراق وتُرسل الواليات املتحدة 
ــى البالد  ــرر إل ــكل متك ــا بش أيض
ــن عن عديدها. ــوات خاصة ال تُعل ق

ويريد الكاظمي رئيس حكومة دولة 

ــف وتعاني من  ــال العن ــا أعم متزّقه
ــاد، أن  ــى فيها الفس الفقر ويتفش
د واشنطن، رسميا على األقل،  تتعهّ
ــي العراق. ــادة تقييم وجودها ف بإع

ــذا أول لقاء بني بايدن والكاظمي  وه
الذي يواجه ضغوطا داخلية بسبب 
ــي العراق، لكن  الوجود األميركي ف
ــمي جلدول زمني  حصوله إعالن رس
ــن البالد،  ــني م ــحاب األميركي النس
ومتحور اللقاء بشكل أساسي حول 
ــوات األميركية في العراق  وجود الق
ــدرة بغداد  ــع، ق ــاق أوس ــى نط وعل
ــدي خلاليا تنظيم الدولة  على التص

ــالمية املتبقية.وقال مسؤول  اإلس
ــدث  ــدن «نتح ــي إدارة باي ــر ف كبي
ــة جديدة  ــال إلى مرحل ــن االنتق ع
ــل فيها إلى  ــي احلملة التي نكم ف
ــة القتالية ضد  ــر املهم ــد كبي ح
تنظيم الدولة اإلسالمية والتحول 
ــارية وتدريبية  ــة استش إلى مهم
بحلول نهاية العام»، موقعا إجراء 
ــة» بحلول نهاية  «تعديالت إضافي
العام ٢٠٢١.وأضاف «اقترح العراق، 
ونحن نوافق متاما، أنهم يحتاجون 
إلى تدريب مستمر ودعم باخلدمات 
ــتخبارات وبناء  ــتية واالس اللوجس
ــا  وكله ــارية،  االستش ــدرات  الق
ــاع  الدف ــر  وزي ــتمر».وكان  ستس
ــال  ــد ق ــنت ق ــد أوس ــي لوي األميرك
ــرة  املنتش ــة  األميركي ــوات  الق إن 
ــام  ــى القي ــادرة عل ــراق «ق ــي الع ف
بعمليات قتالية ومن الصعب جدا» 
ــوات الدعم  ــني اجلنود وق ــز ب التميي
واملستشارين، مضيفا للصحافيني 
ــيا «ما  ــتهل جولة في آس ــي مس ف
ــا القيام به». ــم هو ما يطلب من يه

ــميا هزمية  وكان العراق قد أعلن رس
تنظيم الدولة االسالمية في العام 
ــوات العراقية  ــى أيدي الق ٢٠١٧ عل
ــي بقيادة  ــن حتالف دول ــة م املدعوم
ــاوف  مخ ــى  تبق ــن  لك ــنطن،  واش
ــدر  ــب مص ــرة بحس ــه حاض عودت
ــد  ــي، ألن «العدي ــي أميرك دبلوماس
من األسباب التي سمحت بصعود 
ــام ٢٠١٤ ال تزال  ــي الع ــم ف التنظي
ــحبت معظم القوات  قائمة».وانس
ــام ٢٠١٤ في  ــلة ع األميركية املُرس
ــاندة  ــي ملس ــف الدول ــار التحال إط
ــش خالل  ــة داع ــى هزمي ــداد عل بغ
ــابق  ــس األميركي الس ــد الرئي عه
العراق جزء  ــكل  ترامب.ويش دونالد 
ــتراتيجي  ــار االس ــن اإلط ــا م مهم
ــود  تق ــي  الت ــدة  املتح ــات  للوالي
عمليات التحالف الدولي ملكافحة 
ــوريا اجملاورة.لكن  ــي س اجلهاديني ف
ــارت إلى  ــائل إعالم أميركية أش وس
ــيكون في الواقع  ــحاب س أن االنس
ــام القوات املوجودة  إعادة حتديد مله

في العراق، بحلول نهاية العام.

عمان / وكاالت / البينة الجديدة 
ــريع»  ــخرية من «الباص الس تعززت الس
ــه األردنيون منذ ١٢ عاما،  الذي يتندر علي
ــروع  ــغيل التجريبي للمش مع بدء التش
الذي سينتهي بعد ثالث سنوات، بحادثة 
ــى مرورية.ولم مير على تاريخ  دهس وفوض
ــن الباص  ــل أبطأ م ــروع للنق االردن مش
السريع رغم انه يغطي مسافات قصيرة 
ــل  ــرات داخ ــرات الكيلومت ــدرة بعش مق
ــان وجوارها.ومع طول املدة،  العاصمة عم
ــريع دخل في الثقافة  يبدو ان الباص الس
ــعبية من باب التهكم، على خلفية  الش
ــت في اكثر من  ــن األداء احلكومي الباه م

ــدان الثقة بني  ــن فق ــة م ــروع وحال مش
ــريع  ــاص الس ــني. «الب ــة واالردني احلكوم
ــراه» و»مواعيدك  ــك ال ت ــريع لدرجة ان س
ــذه  ــريع». ه ــاص الس ــد الب ــل مواعي مث
ــخرية  ــف او عبارات الس ــني الطرائ من ب
ــروع،  ــا االردنيون عن املش ــي يتناقله الت
ــمه وطول  حيث املفارقة صارخة بني اس
ــر  ــرة تنفيذه.وافتتح رئيس الوزراء بش فت
ــروع وشارك في اول رحلة  اخلصاونة املش
وقال ان قطاع النقل العام «يحظى بأولوية 
ــط احلكومة». ــل وخط ــي عم ــوى ف قص
ويعكس تأخر مشروع الباص السريع كل 
ــات البيروقراطية  هذه املدة حجم املعيق

في االجهزة الرسمية الناجمة خصوصا 
ــر احلكومات والوزراء وكبار  عن كثرة تغيي
ــؤولني، في حني أن تكاليف املشروع  املس
ــروع على  ــبيا.ويقوم املش منخفضة نس
ــيير حافالت عادية تعمل بالديزل مع  تس
تفريغ مسرب خاص لها بهدف عزلها عن 
ــروع الذي  ــير.ولكن املش باقي حركة الس
أنشئ بهدف تخفيف ازدحام السيارات، 
ــى احلركة املرورية منذ  ظل عبئا ثقيال عل
ــر  ــل تنفيذه قبل اكثر من عش بدء مراح
ــة  املرافق ــاءات  اإلنش ــبب  بس ــنوات  س
وحتويالت الطرق.وقالت امانة عمان الثالثاء 
ــكل نهائي يتطلب  ــروع بش ان اجناز املش

ــة، ما يعني  ــنوات اضافي حوالي ثالث س
ــاس. ــرور ١٥ عاما منذ وضع حجر االس م
ــغيل التجريبي،  ــوم االول للتش ــي الي وف
دهست احدى احلافالت شخصا وشهدت 
ــال مع  ــريع» تداخ ــاص الس ــارب «الب مس
ــن موقع وحالة  ــير في أكثر م حركة الس
من الالمباالة لدى املشاة في عبور الطريق 
اخملصصة.وقال معلقون ان ما حدث يعني 
ان الناس ال تعير اهتماما للمشروع الذي 
ــبب ضغوطا على احلركة  تأجل مرارا وس
ــة املزدحمة  ــوارع العاصم املرورية في ش
ــروع  ــم ال يصدقون ان املش ــال. وكأنه اص

سيبدأ العمل اخيرا.
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ــاحة  ترى هل تتيح لنا الكتابة مس
ــياء  ــا نريد من أش ــض على م القب
ــاة؟ وهل تبقى  ــانٍ في هذه احلي ومع
ــزروع  ل ــاتِ  أمني ــل  حق ــة  الكتاب
ــا  وذواتن ــا  أرواحن ــي  ف ــامقت  تس
ــى  ــطيرها عل ــل تس ــا قب وأحالمن
ــالً  ــي أص ــة ه ــورق.. أم أن الكتاب ال
ــن كادحي  ــل نح ــع، نظ ــل أين حق
ــار قطاف  بانتظ ــم  واحلل ــة  الكتاب
ــدر  بي ــاب  حس ــل  وتأم ــا،  مازرعن
ــا. والقصة القصيرة  حصاد أعمارن
ــاعٍ لتدوين  ــدا هي جنس أدبي س ج
ــة،  ــه الذكي ــر التقاطات ــع عب الواق
ــات،  ومفارق ــخوصاً  وش ــاً  أحداث
ــق  ــت بدف ــس الوق ــة بنف محتفظ
التي يتكفل  ــانية  ــاعر اإلنس املش
ــوغ كتابتها،  ــص بص ــرد والق الس
ــتجلب عوامله  والكاتب القاص يس
ــع حافات  ــهِ م ــن متاس ــة م املنبثق
ــاة وحتوالتها  ــات احلي ــع ومدي الواق
التي يحياها.و»بئر برهوت.. قصص 
ــدا» للكاتب جابر محمد  قصيرة ج
جابر والصادرة حديثا عن منشورات 
ــق/ سوريا هي إضمامة  «بعل»دمش
ــن واقع محيط  قصص ملتقطة م
ــه  تدوين ــاول  ح ــب،  الكات ــذات  ب
مشهداً مبشهد ضمن إطار تاريخي 
ــكة  ــه على س ــي إلدراج كرنولوج
ــارعة ومن ثم ختمه  اإلحداث املتس
ــذي كتبت فيه هذا  بختم الزمن ال
ــب  ــرة جدا.الكات ــص القصي القص
هنا برع في التقاط الواقع العراقي 
ــة  ــد بلغ ــه ورص ــدم ومفارقات احملت
مبسطة التحوالت اجملتمعية التي 
مست قيماً متأصلة ملرحلة مابعد 
ــبب تسرب  التغيير ٢٠٠٣، ذلك بس
ــات قطعت  ــل وثقاف ــة عوام جمل
ــا جاءت  ــي، كله ــيج اجملتمع النس
ــن الكاتب، منطلقا  برصد عميق م
ــوض صراعها مع  من ذاته وهي تخ
ــون الذات املبدعة  هذه التحوالت ك
وتتلوى  ــياء  األش ــق  دف ــس  تتحس
بتشويه املعنى.في قصة «السهم 
الطائش»ص٩ «اليوم أعلنت احلداد 
ــي التي  ــي القادمة، أيام ــى أيام عل
ــا اخلرس او تلك التي لم تأتِ  أصابه
ــمح لدمي أن يصطاده  بعد، لن أس
ــوق بصيغة  ــاء..!!» هذا املنط الغرب
ــان في  ــوت اإلنس ــو ص ــم ه املتكل
مواجهة ذاته ومواجهة مرايا الواقع 
املضببة حيناً واملهشمة حيناً آخر.
ــة «قصص  ــكلت قص ــي حني ش ف
ــاً  ــال ضمني تداخ ــة»ص١٠،  فاضح

ــاردة،  بني ذات الكاتب وذاتاً أخرى س
ــة، هنا  ــادالن كتابة قص ــا يتب وهم
يبرز صراع الذات مع اآلخر مبختلف 
ــراع يؤدي فيما بعد الى  ، ص وجوههِ
ــن ثم عدم تدوين  الركون صمتا، وم
ــه روح الكاتب.في حني  ــج ب ما تض
ــص»ص١٢، تكثيفاً  «ل كانت قصة 
ــس حياتنا، وأخذت  داللياً جلدلية مت
من اعمارنا الكثير تلك هي جدلية 
ــرقت  ــب واحلرب..»قال له: لم س احل
ــرق حرف الراء.. ــرف الباء ولم تس ح
ــة حب..؟  ــل لتبقى كلم ــى األق عل
ــه.. أجابه الطالب دون أن يرفع رأس
ــن أغبر..!!». ــدة احلب في زم وما فائ
ــهدية  وألن الكاتب عني تبصرُ مش
ــعاعها في الدروب  الواقع، ومتد إش
ــة  املدين ــرار  أس ــط  لتلتق ــة  واألزق
ــكلت  ش ــد  فق ــاس،  الن ــوات  وحي
ــج»  ــو الثل ــر أب ــخصية «خضي ش
وانهيار  ــكار  األف ــوالت  لتح منوذجا 
ــي  وبالتال ــة،  القيمي ــا  منظومته
يصبح القص هنا قلباً للواقع برمته، 
ــه الفكر  ــة ملا آل الي ــة واضح وإدان
ــف حني  ــان املثق ــفة اإلنس وفلس
ــع الضاغط،  ــحقه تروس الواق تس
ــخصية»خضير»طالب  ش ــر  عب
ــراً  عم ــه  واختزال ــفة..!!  الفلس
ــراءات والبحث عن  بأكمله من الق
ــطور الكتب،  ــى احلياة بني س معن
ــة  ــة مختزل ــا بجمل لن ــص  ليخل
للفهم مع اآلخرالعابر دوما «متوفر 
ــط... ثلج بارد جدا».وثمة  صيفا فق
سؤال يراودنا هنا، هل يكون الثلج 
ــة التهكم  ــا لغ ــارداً..؟ لكنه اال ب
وحوارية السوق وأخالقيات الشارع 
ــة  ــا ببالغ ــتبدلت رثاثته ــي أس الت
ــة. والوجودي ــفية  الفلس ــب  الكت
وكأن حال املؤلف جابر محمد جابر 
ــن تعبيرا  ــا: مانكتب نح ــول لن يق
عن واقعنا، حتى الكلمات املهذبة 
ــف  ، ألن الوص ــهِ ــن وصف ــز ع تعج
ــب األدب  ــي كت ــا ف ــا تعلمن مثلم
ــا الرثاثة  ــة، لكن هن ــو بالغة لغ ه

تستطيل، فأي لغة نقترح للتعبير.
ثيمة عالية القص تضمنتها قصة 
ــرا» ص٦٢،  ــذي حتول صق ــد ال «الول
ــكيل الداللي،  ــتوى التش على مس
ــفراتها  ــة متدنا بش ــك أن الكتاب ذل
ــانية، وما  ــالتها اإلنس ــة رس حامل
الطائر اجلميل شخصية القصة اال 
ــد قوى القبح  معادال موضوعيا ض
ــا  «الغربان»وصوره ــا  متثله ــي  الت
ــات  املروي ــي  ف ــارة  والق ــؤومة  املش
ــعبية!!  والش ــة  والتراثي ــة  اإلدبي
ــل الطائر هنا، ممثالً لروح احلياة  ليظ
ــن صورة  ــن واإلنتماء ع ــق الوط ودف
ــدرة  الق ــه  املتوفي..وامتالك األب 

ــحذ إرادته  ــون وان يش ــى ان يك عل
الى «صقر»ملواجهة  بالتحول  احلرة 
ــه ..»لم  ــان عند قبر أبي عبث الغرب
يتسلل اليأس الى روحه، بل مارس 
ــدي ألكثر من مرة،  ــه في التح حريت
ــول الى  ــرة ان يتح ــه فك ــى أتت حت
ــر».تنوعت  صقر ويواجه غربان الش
ــي اجملموعة  ــة ف الكتاب ــاحة  املس

ــوت» للكاتب  ــة «بئر بره القصصي
ــر، فكانت هناك  ــد جاب جابر محم
إشتغاالت تدوينية بالغة التكثيف 
يغادرون  «الشهداء  مثلتها قصص 
أحيانا/ آخر حلم/ مطر مدرار»أخذت 
ــي  ــري ف ــغ التعبي ــة النس الواقعي
ــخوص  ــت صور ش ــا، ومثل كتابته
وذواتٍ مسحوقة حتت عجلة الواقع 
الضاغط مرة، ومرة بانَ إنسحاقها 
بفعل إفرازات السياسات القهرية 
ــاءت حتت  ــالد، قصص ج ــذي الب له
ــس  وبح ــوي  اللغ ــزال  االخت ــار  إط
ــهدية بالغة  ــما مش قصصي راس
التأثير في الداللة واملعنى..وبالتالي 
ــت األزمنة  ــهادتها ووثق ــدت ش أك
ــاً  ــواتِ إناس يبغون عيش ــرّة حلي امل
ــاحة الوطن وضمن  رغيداً على مس
ــن النص  ــة تدوي ــاء احلرية.حلظ فض
القصصي لدى الكاتب جابر محمد 
ــلوبيا، القدرة لديه  جابر منسك أس
ــف  على الوضوح، الوضوح الكاش
ــعٍ عراقي  ــن من تراكمات واق للباط
ــات  ــن االحباط ــر م ــلٍ بالكثي مثق
ــتراتيجيات  ــاب س ــاكل وغي واملش
ال  ــوح  وض ــتقبلية.  املس ــول  احلل
ــص وال يذهب الى  ــدرة الق يخل بق
«املباشرة»في التدوين إخباريا، لكن 
ــر من قصة  ــذي يحصل وفي اكث ال
ــقاط»الداخلي لذات  هو ثقل «اإلس
ــرة  ــا الفك ــة تدوينه ــب حلظ الكات
ــا  وهن ــردي،  الس ــا  أطاره ــاء  وإنش
ــن كونها عمال فنياً له  تخرج بنا م
ضوابطه اإلبداعية وتأثيره اجلمالي 
ــون واآلداب،  ــد عنه الفن الذي الحتي
ــائي»يصب  إنش ــوع  «موض ــى  ال

كثافة تعبيرية بصوتها الغاضب!! 
ــاذج  ــي من ــا ف ــمح القول..ولن إن س
ــبق  س ــا  م ــة  التالي ــص  القص
ــة  قناص/خيب ــة  «رصاص ــول  الق
ــاللم/أم  ــال س ــهادة/الصعود ب الش
ــر تدوين قصصه  عمار..».الكاتب آث
القصيرة جدا بلغة بالغة الوضوح، 
ــة احلاملة  ــل املوحي ــداً اجلم معتم
ــتخلصا  مس ــى،  معن ــن  م ــر  ألكث
املواقف  ــن  م القصصي  ــه  قاموس
ــت في لغته،  ــة التي إندغم احلياتي
ــع العراقي،  ــة بكثافة الوج صارخ
ــعرية التي  متخففاً من اللغة الش
ــت عنصراً متداخالً في  كانت والزال
معظم األعمال السردية، قصصية 
كانت أم روائية.»بئر برهوت» عنوان 
ــرة  القصي ــة  القصصي ــة  اجملموع
ــوان القصة في الصفحة  جدا وعن
ــي الذاكرة  ــكان القار ف ــذا امل ٧٦، ه
التاريخية حامال عمقه اجلغرافي ، 
ــان  والذي جاء التعريف به على لس
ــه رئيس  ــي الذي طلب من الصحف
ــتقصائي  ــل تقرير إس التحرير عم
صحفي عنه «أنه بئر جهنم/ البئر 
والطيور  اإلفاعي  السوداء..تسكنه 
الغريبة/ عمقه ٣٧٥ قدم/ يقع قرب 
ــالد اليمن». ــة احليرة/ في ب محافظ

ــة  ــات اجلغرافي ــذه املعلوم ــد ه بع
ــذه القصة،  ــا ه ــا لن ــي قدمته الت
ــنت الكتابي  ــي امل ــا ف ــد جتوالن وبع
ــن  أي ــة،  ــل اجملموع داخ ــص  للقص
ميكننا العثورعلى «بئر برهوت» وإن 
ــدوده اجلغرافية عبر النص  عرفنا ح
ــك  ــف منس ــاله، كي ــي اع القصص
باملعطيات الفكرية والداللية التي 
ــاوق مع  ــا، ونحن نتس ــر لن تتمظه
جملة األحداث وحركية شخوصها، 
ــاة العراقية  ــار احلي ــات مس وتدرج
ــم حتوالتها.فهل من «رمزية»  ومن ث
ــي العنونة  ــتخدمها الكاتب ف اس
ــة ورمزاً،  ــوت» مكاناً ودالل «بئر بره
ــل كان منت اجملموعة القصصية  وه
ــر  للبئ ــف  التوصي ــاحة  مس ــو  ه
ــور غريبة  ــي ــ طي ــم ــ أفاع (جهن
ــذه املثابات  ــحيق..) ه ــق س ـــ عم ـ
ــاحة الواقع  ــي مس ــة هل ه املرعب
ــحيق، هكذا  الس العراقي وعمقه 
ــر محمد جابر، وأن  ــا جاب أراد أخبارن
الهوة التي نحن فيها تشابهُ عمق 
البئر وعوامله العجيبة، وما ارتكاس 
ــا  وحتوالته ــة  االجتماعي ــة  البني
الفوضوية إال صورة مقارنة لعوالم 

البئر وهوتهِ السحيقة.

بغداد / البينة الجديدة
العراقية  ــدار  ال ــتعد  تس
ــة عرض فني  لألزياء إلقام
ــبوع  ــامل مطلع األس ش
القادم. وقال عماد جاسم 
ــة  الثقاف وزارة  ــل  وكي
ــدار وكالة  ــام ال ــر ع ومدي
ــي مكتبه  ــالل لقائه ف خ
االول  ــس  ام ــمي،   الرس
الثالثاء، بوفد من منظمة 
ــا للثقافة والفنون،  نينورت
ــي  ــي يأت ــرض الفن إن الع
ــرى املئوية  ــاء بالذك احتف
لتأسيس الدولة العراقية 

ــل  مث ــن  ــدار حتتض ال وإن 
ــاطات املهمة  ــذه النش ه
ــي  الثقاف ــهد  املش ــي  ف
أثنى  جانبه  ــن  العراقي.م
ــؤول املنظمة محمد  مس
ــى جهود  ــر عل ــد األمي عب
املبادرة  ــذه  الدار باتخاذ ه
الذي  ــرض  الع ــان  واحتض
ــرض  مع ــة  إقام ــمل  يش
ــكيلي مع مقطوعات  تش
ــيقية باإلضافة إلى  موس
ــرحي يستغرق  عرض مس
ــرين دقيقة على  مدة عش

قاعة اجلواهري في الدار.
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فنارات

6ثقافية

علي ابوالهيل سعودي 

ــي  ف ــزن  احل ــثَّ  ب ــد  العي
اغواري 

ــه  بحلول ــتُرجعت  واس  
اذكاري  

ــد  بفق ــة  مثكل ــرّوح  فال
أحبتي  

ــة  فرق ــكو  يش ــب  والقل
األخيار  

ــرتُ هيكل  ــرًا قد ص ــا زائ ي
آهة 

كرى  على اثاري  و تذرُّ  بالذّ

ــي مذ  ــعادة فارقتن ان الس
عال 

ــى ركام  ــراب عل ــق الغ نع
الدارِ  

خلف  ــن  ونح ــابقون  السّ

رحالهم 
وملستقرٍ نحن في أسفارِ 

ــراض  إعت ال  ــقٌّ  ح ــوت  امل
حلكمة 

ان سرنا أو جاء باإلجبارِ  
ــا  فين ــاء  ــو ج ل إذن  ــاذا  م

ا  قابضً
ــفُ  قاط ــنيٍ  ح كلِّ  ــي  ف

االعمارِ 
يا ليتنا أال نكون بغفلةٍ 

ــق  حقائ ــن  مبصري ــل  ب

اإلبصارِ

آمال زكريا
ــقوط أحضن  ــة الس ــى حاف عل

كبريائي

سقط قرص شمسي

اندهاشا و ارتباكا

ملا خاط القمر فستان التجاهل

ومن ثوب احلب خرقة ألم

ملسح ثقوب ناي أشجاني

حتى يصدح على إيقاع آهاتي

صمت الليل بعني عابسة

أخرس النبض

ال للعتاب

أعلن احلداد

س راية االهتمام نكََ

******

رغم غبار الغموض املتناثر

ناديتني بنداء خفي و اختفيت

ــطور و  ــني الس ــك ب ــت عن بحث

العصور

إال صداك يبلل وريقات الروح

بأزيز يخترق طبل أذني

بعدما كان همسا شفيفا نديا

يا كبريائي

يا موروثي األثمن

ــت  حت ــن  م ــاط  البس ــحب  س

أقدامك

على عتبة صدرك

واهللا املفضل علينا ال سواه

فكوكب الشرق تغرد

انت فني و احلب فني
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ــروز األجناس األدبية النثرية، وخاصة  على الرغم من ب
ــار الثقافي  ــو املعي ــعر ه ــازال الش ــه م ــة، إالّ أن الرواي
واجلمالي للتحوالت األدبية؛ فالنقاد احلداثيون يصرون 
ــالدًا للحداثة  ــرين مي ــرن العش ــينية الق على خمس
العربية!، أعني ميالد قصيدة التفعيلة. ودأبت املدونة 
ــح األجيال  ــرن مصطل ــى أن تق ــة إل ــة العراقي النقدي
ــت ظاهرة  ــعر أكثر من األنواع األخرى، وتفش في الش
شرية. وعلى هامش  ــعرية العَ البيانات بصيغتها الش
ــاب الروائيني إلى  ــعر قد يجتهد ناقد ما في انتس الش
ــعرية!.  ــنّة الش ــال تابعة أو الحقة على غرار الس أجي
ــو يعبر عن مركزية  ا؛ وإمنا ه ــذا األمر اعتباطيًّ وليس ه
اخلطاب الشعري في الثقافة العربية؛ ولكن هل مازال 
الشعر هو الديوان و(سجل) املآثر؟، أ مازال يتبنى فكرة 
التوثيق لألحداث السياسية واالجتماعية والثقافية؟، 
ــاء اإليديولوجي أو  ــم االنتم ــعراء من ته أتخلص الش
اجملاراة له؟!.  ال شك في أن السيرة اإلبداعية لشاعر ما، 
شهد الزمنني، أمرٌ يحظى بالعني النقدية والسياسية 
ــد النقدي  ــر من الرص ــعري أكث ــزه الش ــة ملنج املراقب
ــه؛ وكأن مركزية  ــرحي أو الناقد نفس ــي أو املس للروائ
ــعر اخلطابية حتولت إلى مركزية نقدية ومعيارية  الش
ــب واملناقب  ــهودا على املثال ــاهدا ومش وأصبحت ش
ــك العني ترصد موجهات القصيدة أكثر  حتى باتت تل
مما تراقب بنياتها األسلوبية؛ بل أصبح التحول الفني 
سه القصيدة  ــي الذي تتنفّ مرهونًا بالتحول السياس
ــلوبية والفنية، ومن ثم تالحق العني  عبر بنياتها األس
ا على  ــا حيًّ ا ماديًّ ــاهدً ــة القصيدة بوصفها ش النقدي
ــاحة  ــة أن املس ــوالت  واملتغيرات.واملفارق ــك التح تل
ــان مبنتصف  ــة، على وفق اإلمي ــة لفضاء احلداث الزمني
ــا!، وهو عمر  ــبعني عامً ــرن املاضي، ال تتجاوز الس الق
ــرات (االفتراضية)  ــن املتغي ــة م ــدت فيه جمل احتش
ــة يحترمها النقد،  حتى حتولت إلى متغيرات حقيقي
ــى الطالب  ــترط عل ــة األكادميي منه الذي يش وخاص
تورطه مبوضوع أكادميي يعترف بنيله شهادته العليا!. 
ــيم  ــا، عليه إذن تقس وألجل أالّ يكون املوضوع مدروسً
ــرعية تضمن حقه  ــمة ش ــهد إلى مراحل بقس املش
ــيتم اإلعالن  ــعري..  وال أدري متى س ــراث الش ــن املي م
ــتكون  ــوءة حنا مينا في أن الرواية س ــمي عن نب الرس
ــرين؟، أو هل  ــي ديوان العرب في القرن احلادي والعش ه
ــل في القول إجحاف  ؟، ولع ــيتم االعتراف بها أصالً س
ــعر والرواية  ــة وكأن الش ــة والنقدي ــة األدبي للحقيق
خصمان وعدوان يقتتالن من أجل الهيمنة اإلبداعية.. 
ــة  ــذاجة وال الفحولة أو املنافس األمر ليس بهذه الس
ــلوبي التحولي  ــد األس ــي أن الرص ــا أعن ــة إمن اجلاهلي
ــارا حتوليا،  ــعري بوصفه معي ــن إلى الفضاء الش يرته
ــعر فقط؛ بل يعود إلى  وقد ال يتعلق األمر بحاضر الش
املنطقة التراثية التي مازالت هي احلاكمة واملتحكمة 
ــها وأنواعها؛  في مكوناتنا الثقافية مبختلف أجناس
ــب  فالثابت التراثي والقدمي ال ميثل قيما جمالية حس
ــة العربية في أبرز  ــة ثقافية تكثف الهوي ــل هو قيم ب
جتلياتها احلضارية.. نعم مازالت أمتنا حتنُّ إلى الشعر 

وال تفارقه حتى تترك النوقُ حنينَها!.

HÖb‘‰€aI@âÖbÀ@›Á
A_‚Ö6fl@Âfl@

د. أحمد الزبيدي 

رمزية العنونة 
استخدمها 

الكاتب جابر 
محمد جابر 

وأرادها مكانا 
وداللة مبثابات 

مرعبة في احالة 
محتملة على 

مساحة الواقع 
العراقي وعمقه 

السحيق، ألخبارنا 
أن الهوة التي 

نحن فيها تشابهُ 
عمق البئر وعوامله 

العجيبة وما 
ارتكاس البنية 

االجتماعية 
وحتوالتها 

الفوضوية إال 
صورة مقارنة 
لعوالم البئر 

وهوتهِ السحيقة. 
<بئر برهوت> لغته 

بسيطة لكنها 
محملة بكثافة 
الوجع العراقي.

قراءة / نصري الشيخ 

@b„ÜÓ«@ìyÏfl “b–ë@Ô–Å@ıaÜ„

عباس كاطع اِّـوسوي

يدان وقمر وشعاع

ونحن نرجتي اخلالص

من اي بقاع آتيك

ايها الغائب

ال زلنا نخط السير نحو العال

ونحن في متاهات الضياع

خطواتي ثقيلة ويداك

تخوص في عالم اجملهول

نور قلوبنا ايها الشعاع

القادم من السماء

فاالنتظار طويل

ونحن ال نعرف

أنبقى نسير ام منوت واقفون

ولم نبلغ الفتح

فانت السالم وانت الوئام

وانت انت في غياهب احلياة

أرجوحة االنتصار

وعبق الورود

وعند اللقاء تطيب االرواح

املنتظرة طلعتك البهية

الشوق لن حتده امنيات

امنا حبنا متأصل في اجلذور

وارضنا التي اعتراها تشقاقات الزمن

والدماء لم تتوقف

فاجملرمون اوغلوا

في األبرياء

ونحن الفقراء لليوم املوعود

متى نراه فيكون نبع املياه

قد ازال ظمئنا املتهالك

لكنا في االنتظار نكون

امام بوابة اخلالص

ياسيد احلياة واهزوجتها االبدية

äƒn‰Ωa@kˆbÃ€a@bËÌc
قصيدة قصيدة ومضة 

بغداد / البينة الجديدة
التقى رئيس الهيأة العامة لآلثار والتراث د. 
ليث مجيد حسني وفد منظمة اليونسكو 
ــاريع إحياء املدن والدور  ــؤول عن مش املس
ــي محافظتي املوصل والبصرة،  القدمية ف
ــكو في العراق  ــد مدير اليونس وضم الوف
ــؤول القسم الثقافي  باولو فونتاني ومس
ــكو واملشرف على مشاريع إحياء  لليونس
ــرة واملوصل جنيد  املدن القدمية في البص
سورش واليو راكان العالف والسيدة بويانا 
ــة التفاصيل  ــرى خالل اللقاء مناقش .وج
ــكو في إحياء  الفنية لبدء أعمال اليونس
ــروع الذي  ــرة القدمية واملوصل املش البص

ــياحة واآلثار  ــه وزارة الثقافة والس أطلقت
سابقا والذي يشمل صيانة  الدور التراثية 
ــروع ممول  ــة. واجلدير بالذكر إن املش القدمي
ــوف تكون  ــاد األوروبي وس ــل االحت ــن قب م
ــة للموظفني اآلثاريني  هناك دورات تدريبي
ــدور  ــم ال ــة وترمي ــى صيان ــم عل وتدريبه
ــد اجتماع  ــن املؤمل أن يعق ــة. وم التراثي
ــة  برئاس ــة  التوجيهي ــة  للجن ــع  موس
الدكتور ليث مجيد حسني  رئيس الهيأة 
ــن وزير  ــة ع ــراث نياب ــار والت ــة لآلث العام
الثقافة والسياحة واآلثار الدكتور حسن 
ــور اآلثار والتراث وآلية  ناظم للتباحث بأم

إعادة إعمار الدور التراثية القدمية.

عائلة السيد أوم
عالء العتابي

ــبب  ــرا بس ــر متأخ ــر األمبي ــه حض كعادت
ــي طريق  ا ف ــه دائمً ــل ل ــا حتص ــة م مقاوم
ــس  ــه ، جل ــا ألطفال ــالً طعامً ــه ، حام اياب
ــيدة  أبنه االكبر ملف في حجر عمته الس
ــعة  ــه الصغرى متس ــا ابنت ــة بينم فولتي
ــغولة بلعبة قفز احلبل في بيت  كانت مش
ــعد األطفال  ــيدة كفاءة ، س جارتهم الس
ا حول موقد  ــوا جميعً بعودة أبيهم؛ جلس
القدرة وهم يستمتعون بحرق أوراق مقياس 
ــمعوا  ا حني س عداد الطاقة. فزعوا جميعً
ــس تدنو بالقرب منهم؛  ى قارئ املقايي طً خُ

ــر على االطفال فقام بتعتيم  فخاف األمبي
ــع مصابيح االنارة؛ هدأ اجلميع بعد إن  جمي
ــعة واخوها ملف حتت سرير  اختبأت متس
ــدرة؛ تفاجأ قارئ املقاييس بتلك  عمتهم ق
القراءات العالية! سحب قابس القوة ؛حل 

السكون ضيفا.  ***********   

الليل الدامس
ــرب جمال احدى  ــتعرض أحد ملوك الع أس
ــس امللك  لَ ــداة له...جِ ــة امله ــول العربي اخلي
اف اخليولِ ، يبعد  ن مطَ مبكانً ليس بالبعيد عِ
ــافةُ تتيحَ له رؤية اجلميع..ِمجلس  عنه مس
اري  ــام والفواكه و اجلَوَ تحف بالطع امللكَ مِ

ــمالِ  أجلس  ــه وعن شِ ــن ميين ــان... ع احلس
وزيريه! أدخلت الفرس االصيل وهي تتبختر 
ــود الدامس، ويتطاير  مبشيتها ولونها األس
شعر غرتها كموج تالطمه الرياح ،كأن امرؤ 
ــن قبل.. وليل كموج البحر  القيس ذكرها م
ــرس لِب  ــرقت الف ــك بعد ان س ــر املل ...انبه
ــحر اجلواري احلِسان  ته من س طفَ قلِه وخِ عَ
، وبينما هو بهذا املشهد األخاذ.. واذ بحمار 
ا وراءه عجة  ــهد بسرعته تاركً يخطف املش
غبار شوهت املشهد ! انتفض امللك غاضبا! 
وقال ما هذا الذي يحدث؟فأجابه وزيره على 

يساره: موالي هذا اعالن مدفوع الثمن.
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8 الحصاد

بغداد / البينة اجلديدة
ــيف البدر، امس  ــم وزارة الصحة الدكتور س نفى املتحدث باس
ــجني  ــي حتدثت عن عدم توفر قناني االوكس ــاء، االنباء الت االربع
ــي كورونا في  ــة بعزل مصاب ــالم اخلاص ــفى دار الس في مستش
ــدر ، ان ال صحة النباء عدم توفر قناني  ــة بغداد.وقال الب العاصم
ــفى دار السالم في معرض بغداد  ــجني مملوءة في مستش اوكس
ــفى متوفرة  ــجني في املستش ــاف ان قناني االوكس الدولي.واض
ــكل طبيعي وتغطي احلاجة الفعلية للمصابني.من جهته  بش
اكد مدير املستشفى الدكتور رسول مهدي، جاهزية املستشفى 

الستقبال املرضى وتوفير جميع االحتياجات الالزمة لهم.

البينة اجلديدة  / كاظم العبيــدي
ــد غني اخلفاجي ، ممثلي  ــتقبل محافظ ذي قار الدكتور احم اس
ــتثمارية العاملة في مجال  ــة واالس ــركات اخملتص عدد من الش
ــياحة،  ــات الدوائية والس ــات والصناع ــة والبتروكيمياوي الطاق
ــتثمارات في احملافظة. مؤكداً دعم احلكومة احمللية لكافة االس

ــركات  ــتقباله للش وقال الدكتور احمد غني اخلفاجي خالل اس
ــعى لتذليل كافة  ــم وتس ــة ان «ذي قار تدع ــوان احملافظ ــي دي ف
ــركات  الراغبة باالستثمار في ذي قار ألنها  الصعوبات امام الش
احد احللول العملية للنهوض بالواقع االقتصادي وتفعيل اجملال 
الصناعي واستيعاب االيدي العاملة املتوفرة باحملافظة».واضاف 
ــتثمارية  ــركات اخملتصة واالس ــدد من الش ــتقبلنا ممثلي ع «اس
ــيمنز وشركات كويتية ومت بحث ملف الطاقة  العاملية ومنها س
ومشاريع الكهرباء وتدارسنا اهمية  انشاء مشاريع استثمارية 
ــة  والبتروكيمياويات  ــات الدوائي ــار لقطاعات الصناع في ذي ق

والسياحة».

الصحة تنفي انباء نقص قناين االوكسجني 
يف مستشفى دار السالم ببغداد

خالل إستقباله ممثيل الرشكات 
اإلستثامرية .. حمافظ ذي قار يعلن عن 

تذليل كافة الصعوبات امامها

بغداد / البينة اجلديدة
ــفت وزارة الثقافة عن مباحثات مع  كش
ــتعادة  ــات املتحدة األميركية الس الوالي
ــيف العراقي. وقال  اجلزء األكبر من االرش
ــم الوزارة احمد العلياوي  املتحدث باس
ــح صحفي، إن اجلهد العراقي،  في تصري
ــة ووزارة اخلارجية  ــل بوزارة الثقاف املتمث
ــركا يعمل  ــة في أمي ــفارة العراقي والس
ــتعادة مجموعة  ــذ مدة، من أجل اس من
ــة التي  ــع اآلثاري ــداً من القط ــرة ج كبي
ــة، هي عبارة  ــغ عددها ١٧ ألف قطع يبل
ــومرية قدمية.  عن ألواح ورقم طينية س
ــد والتواصل مع الواليات  وأوضح أن اجله
ــر بعد نحو عام  ــدة األميركية، أثم املتح
ــودة في مزادات  ــي جتميع القطع املوج ف
وجامعات أميركية، من أجل إعادتها الى 

ــيتم  العراق، الفتاً إلى أن هذه القطع س
حزمها وإعادتها مع الوفد العراقي  اليوم 
ــأن االرشيف  اخلميس الى بغداد. أما بش
العراقي، فقد أكد العلياوي أن جزءاً منه 
ــتعادته، وهو محفوظ في مكان  متت اس
ــاً، لالطمئنان  ــداد الدولي حالي مبطار بغ
ــى أن هنالك مباحثات مع  عليه.ولفت إل
ــتعادة  ــات املتحدة األميركية الس الوالي
اجلزء األكبر من االرشيف العراقي، والذي 
ــز ووزارة  ــي جامعات ومراك هو موجود ف
ــى وجود  ــاً إل ــة، منوه ــاع األميركي الدف
املاليني من الوثائق في االرشيف العراقي.
وشدد املتحدث باسم وزارة الثقافة على 
أن االرشيف العراقي هو من حق العراق، 
ــس من حق أي دولة امتالكه، وهذا ما  ولي

مت تأكيده دولياً بهذا الصدد.

بغداد / البينة اجلديدة
ــون الدليمي,  ــواب زيت ــو مجلس الن دعت عض
ــية  ــوى السياس ــاء الق ــاء , زعم ــس األربع ام
للجلوس على طاولة مستديرة لعقد اجتماع 
ــة تذليل عقبات املنسحبني من  وطني ملناقش
ــرف وطني  ــاق على ميثاق ش ــات واتف االنتخاب
ــدة ان  ــة , مؤك ــرة ونزيه ــات ح ــراء انتخاب باج
ــي لن تأتي بنتائجها وأصبحت  محاوالت التاج
ــالة  ــتحيال.وقالت الدليمي, ان “ مس امرا مس
ــحاب بعض القوى السياسية سيشكل   انس
ــة االنتخابية , اال انه هناك  ــرا على العملي تاثي
ــؤولية تضامنية جلميع القوى السياسية  مس
ــا  ــت به ــي وقع ــاء الت ــح األخط ــاه تصحي جت
ــك القوى “  ــابقة املتمثلة بتل ــات الس احلكوم

ــا على القوى  ــه ”اليوم اصبح لزام .وأضافت ان
ــية مراجعة جميع األخطاء السابقة  السياس
والعمل على مشاركة كافة القوى السياسية 
ــار العملية  في االنتخابات الجل تصحيح مس
السياسية “ , داعية   زعماء القوى السياسية 
ــتديرة وعقد  ــة مس ــى طاول ــوس ال ــى ”اجلل ال
ــامل ملناقشة تذليل عقبات  اجتماع وطني ش
ــحبني من االنتخابات واتفاق على ميثاق  املنس
ــرة ونزيهة“  ــراء انتخابات ح ــرف وطني باج ش
ــى ان “ تأجيل االنتخابات  ــارت الدليمي ال .وأش
ــتكمال  ــتحيال , بعد ان مت اس ــح امرا مس اصب
ــة بالعملية  ــج اخلاص ــس والبرام جميع األس
ــوي  ــم معن ــد ودع ــت بتايي ــة وحظي االنتخابي

داخليا وخارجيا. 

بغداد / البينة اجلديدة
اكد وزير املوارد املائية، مهدي رشيد احلمداني   
ــة  ــا ملناقش ــيصل قريب ــا س ــدا تركي ان وف
ــق بنهر دجلة،  تفاصيل البروتوكول املتعل
ــف عن تفويضه من قبل اجلانب  فيما كش
ــوري في ادارة التفاوض مع تركيا.وقال  الس
احلمداني في حديث تلفزيوني ، ان حتركات 
ــذه الفترة  ــددة خالل ه ــوزارة كانت متع ال
القليلة من عمر احلكومة ومتكنت خاللها 
ــتوى  ــن لقاء على املس ــق اكثر م من حتقي
ــوري، وما  ــع اجلانبني التركي والس الفني م
ــي، الذي لم يبد  ــا بانتظار اجلانب اإليران زلن
ــى االن تعاوناً في حتقيق اللقاء من اجل  حت
ــة احلصص املائية.وأضاف أن هناك  مناقش
تفاهمات مع تركيا وسيأتي وفد تركي الى 
العراق قريبا ملناقشة تفاصيل البروتوكول 
املتعلق بنهر دجلة، مبيناً أن هناك كميات 
سيتم االتفاق عليها تضمن حقوق العراق 
ــن وجود  ــة، فضالً ع ــر دجل ــة من نه املائي

ــترك سيتم انشاؤه حيث  مركز بحثي مش
ــع مراكز  ــاه التحتية في مجم ــا بن اكملن
ــيكون مشتركاً  البحوث بالوزارة، والذي س
حيث دعينا به كل الدول للمشاركة سواء 
اجملتمع الدولي او املنظمات السيما سوريا 
ــيعطي هذا املركز البحثي  وايران، حيث س
ــة العالقة املائية  صورة واضحة عن طبيع
بني الدول املتشاطئة سواء العراق او سوريا 
او ايران.ولفت إلى ان هناك حتفظا سياسيا 
عراقيا حول اتفاقية اجلزائر مع ايران، ولكننا 
ــدم العمل بهذه  ــد بأن ع ــي الوزارة نعتق ف
ــرر للمصالح  ــبب بالض ــة سيتس االتفاقي
ــران لطاملا اصرت في  ــيما أن إي املائية، الس
ــى اعتماد مبدأ  ــابقة عل اجتماعاتها الس
ــول إلى  ــاس للوص ــر كأس ــة اجلزائ اتفاقي
تفاهمات، فضال عن كون االتفاقية تتضمن 
ــدد احلصص  ــا باملياه يح ــوال خاص بروتوك
املائية والروافد املشتركة، كما أنها تقسم 
ــه من املهم  ــى ٣ فئات.وأوضح أن ــار ال األنه

ــي العراقي  جدا ان يتوصل القرار السياس
ــذه االتفاقية النها معتمدة  للعمل وفق ه
ــالن عنها لن  ــن االمم املتحدة وتأخير االع م
يخدم مصالح العراق املائية، داعياً مجلس 
ــبيل  ــى اعتماد االتفاقية في س النواب، إل
ــراق املائية  ــتحصال جهود الع املضي باس
ــوه إلى أن  ــص روافد نهر دجلة .ون التي تخ
سوريا وافقت على تفويضه بالنيابة عنها 
ــص املائية،  ــع تركيا حول احلص للنقاش م
ــمي عن  ــده بكتاب رس ــيتم تزوي حيث س
ــرار اجلانب  ــورية، إلص طريق اخلارجية الس
ــات التفاوضية  ــب اجللس ــي في أغل الترك
ــى وجود اجلانب  ــأن احلصص املائية عل بش
السوري، لذلك مت االقتراح بأن يتم تخويلنا 
ــدرس  ــوري وي ــب الس ــن اجلان ــة ع بالنياب
ــورية، الفتاً  املوضوع من قبل احلكومة الس
إلى أن هذا التخويل سيقطع الطريق امام 

حجج تركيا وسنصل إلى تفاهمات.

تعليقا عىل االنسحابات املتكررة ..نائبة: تأجيل االنتخابات بات مستحيال

نيابة عن سوريا.. العراق يتفاوض مع تركيا حول ملف املياه

العراق يفاوض الواليات املتحدة الستعادة ماليني الوثائق من أرشيفه

وكاالت / البينة اجلديدة
ــالت أن إدارة الرئيس األميركي جو بايدن من املرجح  ــع بعض التحلي تتوق
ــى واردات الطاقة من إيران. ــن احلظر املفروض عل ــدد إعفاء العراق م أن مت
ــنطن في  ــؤون اخلارجية بواش ــب مدير مركز الش ــو ريد ، نائ ــع ماثي وتوق
ــار وحتليالت الطاقة ، ، أن تقوم  ــة مع موقع بالتز ، التي تغطي أخب مقابل
ــر املفروض على واردات  ــد اعفاء العراق من احلظ ــة بتمدي االدارة االميركي
ــدن ال تريد اجملادلة  ــح في املقابلة أن حكومة باي ــة من ايران .وأوض الطاق
ــأن اإلعفاءات املتعلقة بالطاقة. وقال متديد هذه اإلعفاءات  مع بغداد بش
ــديدة. بدورها قالت راشيل زميبا  ــبب احلرارة الش يكاد يكون مضمونا بس
ا  ــا نيويورك ، إنها تتوقع أيضً ــة منظمة ZIEMBA INSIGHTS ومقره ، مؤسس

متديد اعفاء العراق من احلظر املفروض على واردات الطاقة من ايران.

بغداد / البينة اجلديدة
ــال جثة عاملني  ــاع املدني، امس االربعاء، عن انتش ــت مديرية الدف أعلن
ــداد. وقالت ، إن «فرقها  ــط العاصمة بغ ــقف منزل وس نتيجة انهيار س
ــقف منزل قيد  ــد انهيار س ــت الركام بع ــة عاملني من حت ــلت جث انتش
ــاف البيان، أن «فريق  ــط بغداد . واض ــاء في منطقة كرادة مرمي وس االنش
ــاذ الثقيلة من اجل  ــي التابع لها زج مبعدات االنق ــث واالنقاذ الدول البح
ــوداً كبيرة حتى وصلت الى  ــقف الكونكريتية وبذلت جه رفع كتل الس
ــليمهم الى دائرة الطب  جثث الضحايا وأخرجتهم وأمنت نقلهم وتس
ــزت مديرية الدفاع املدني  ــق اإلجراءات القانونية املتبعة».وع العدلي وف
سبب احلادث إلى االحمال الزائدة التي ادت النهيار سقف املنزل بالكامل 

فوق رؤوس الضحايا من العمال».

اربيل/ البينة اجلديدة
ــه بنتائج احلوار  ــتان نيجيرفان بارزاني، ترحيب ــرب رئيس إقليم كردس أع
ــي تغريدة  ــراق. وقال بارزاني ف ــات املتحدة والع ــني الوالي ــتراتيجي ب الس
ــات املتحدة  ــني الوالي ــتراتيجي ب ــج احلوار الس ــب بنتائ ــر تويتر أرح عب
ــتراتيجية  ــراكة الس والعراق.واضاف، انهاخطوة مهمة نحو تعزيز الش
ــتقرار اإلقليمي والتعاون  ــية مثل االس طويلة األمد في القضايا الرئيس
االقتصادي والثقافي. وأثني على رئيس الوزراء الكاظمي والفريق العراقي 

على جهودهم.

يتساءل الكاتب والناشط ( عباس كرمي العلياوي ) في رسالته لـ « البينة 
ــن األعمال والتجاوزات  ــار معالي أمني بغداد احملترم م اجلديدة» أين املعم
ــة التي يقوم بها بعض املواطنني الذين فقدوا كل مقومات املواطن  احملرم
الصالح من خالل بنائهم للدور بشكل عشوائي للتجاوز على محرمات 
ــط  ــاجلية وس ــكة احلديد في عدد من املناطق وخاصة مبنطقة الش الس

صمت الدائرة البلدية التي لم حتّرك ساكناً وكأن األمر ال يعنيها.

توقعات بتمديد اعفاء 
العراق من احلظر عىل واردات 

الطاقة من إيران

انتشال جثة عاملني نتيجة اهنيار 
سقف منزل وسط بغداد

بارزاين يعلق عىل نتائج احلوار 
السرتاتيجي مع الواليات املتحدة

العشوائيات تزحف عىل سكة القطار 
يا أمني بغداد

ــل جمعة)  ــاجدة كام ــر جريدتنا املواطنة ( س ــرت الى مق حض
ــية صعبة جدا  ــن ظروف معيش ــا ارملة وتعاني م ــرت بانه وذك
ــكن  ــن اعالتهم وانها تس ــؤولة ع ــال مس ــة اطف ــا اربع ولديه
ــي او معني يؤمن  ــورد مال ــس لديها اي م ــتأجرة ولي ــي دار مس ف
ــملوها  ــو من معاليكم ان تش ــتها واطفالها وترج ــا معيش له
برعايتكم االبوية واالنسانية بتخصيص راتب رعاية اجتماعية 

لتستطيع مواصلة حياتها واطفالها .
موبايل / ٠٧٧١٢٣٦٣٣٦١

امام انظار السيد وزير العمل والشؤون 
االجتامعية

ــم الظاملي  ــالن جهادي أبو ناظ ــني ( احلاج ح ــن ثالثة مواطن نح
ــد رحيم  ــي واحلاج ماج ــوي الظامل ــب صاحب خلي ــاج حبي واحل
ــماوة ـ الوركاء ـ الظوالم ـ قرية  خماط الظاملي ) من اهالي الس
ــيد علي الطوالـ  البو خضيرـ  بواسطة اخملتارين  امللحانـ  آل س
علي الياسري وخال الظاملي نتطلع الى انظار السيد وزير العمل 
ــرح مظلمة وامور عامة  ــؤون االجتماعية املثول امامه لط والش
ــرّم املكتب االعالمي للوزارة االتصال  وخاصة وهذا هاتفنا لو تك

بنا (٠٧٨٢٣٠٦٢٢٥٣) .

امام انظار وزير العمل والشؤون 
االجتامعية
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اىل رئاسة جملس النواب ورئيس واعضاء اللجنة املالية
املطلوب .. تعديل مواد قانونية من قانون التقاعد املوحد اجلديد

تعديل املادة (٢١)ـ  رابعاـ من قانون التقاعد 
املوحد رقم (٩) لسنة ٢٠١٤

ــى للراتب التقاعدي  ــون احلد األدن أـ  ١. يك
ــن ضمنها  ــار م ــف دين ــتمائة ال (٦٠٠) س
ــة للمتقاعد خريج  ــات املعيش مخصص

الدراسة االبتدائية .
ــب التقاعدي  ــد األدنى للرات ــون احل   ٢. يك
ــن ضمنها  ــف دينار م ــبعمائة ال (٧٠٠) س
ــة للمتقاعد خريج  ــات املعيش مخصص

الدراسة املتوسطة .
ــب التقاعدي  ــد األدنى للرات ــون احل  ٣. يك
ــن ضمنها  ــار م ــف دين ــة ال (٨٠٠) ثمامنائ
ــة للمتقاعد خريج  ــات املعيش مخصص

الدراسة االعدادية.

ــب التقاعدي  ــد األدنى للرات ــون احل  ٤. يك
ــن ضمنها  ــف دينار م ــعمائة ال (٩٠٠) تس
مخصصات املعيشة والشهادة للمتقاعد 

حامل شهادة الدبلوم.
ــب التقاعدي  ــد األدنى للرات ــون احل  ٥. يك
(١٠٠٠) مليون دينار من ضمنها مخصصات 
ــل  ــد حام ــهادة للمتقاع ــة والش املعيش

شهادة البكالوريوس.
ــب التقاعدي  ــد األدنى للرات ــون احل  ٦. يك
ــن  م ــار  دين ــف  ال ــة  ومائ ــون  ملي  (١١٠٠)
ــة والشهادة  ضمنها مخصصات املعيش
ــتير او  ــهادة املاجس ــد حامل ش للمتقاع

الدبلوم العالي .
ــب التقاعدي  ــد األدنى للرات ــون احل  ٧. يك

(١٢٠٠) مليون ومائتا الف دينار من ضمنها 
مخصصات املعيشة والشهادة للمتقاعد 

حامل شهادة الدكتوراه .
ــرة ـ أ ـ  ــكام الفق ــن اح ــتثناء م  ب ـ اس
ــى للراتب التقاعدي  اعاله يكون احلد األدن
ــن ضمنها  ــف دينار م ــبعمائة ال (٧٠٠) س
ــد احملال  ــة للمتقاع ــات املعيش مخصص
ــن القانونية  ــد الكماله الس على التقاع
ــر . أو املتقاعد احملال  ــن العم ــنة م (٦٣) س
ــباب صحية أو املتقاعد  على التقاعد الس

املعيل الثنني أو اكثر من افراد عائلته .

حبيب زيدان عطية / مدير متقاعد
موبايل / ٠٧٧١٩٤٢٣٥٤٦

يعيش طلبة الدراسات العليا في العراق حالة 
من الضغط النفسي بسبب املزاجية املتبعة 
ــض العمادات تتمثل في أن  معهم من قبل بع
يكون الطالب في عنق الزجاجة لغرض إبالغه 
ــالته ومن تلك  ــام رس ــراء يخص إمت ــن أي إج ع
اإلجراءات حالة الضغط النفسي لغرض تقدمي 
ــب بالرغم من اكمال  التمديد اإلجباري للطال
ــالته ضمن املدة األصغرية لتقدمي الرسالة  رس
ــس بالقليل من الطلبة  حيث التقينا بعدد لي
ــة  الذين اكدوا أن هنالك تعمدا في متديد دراس
ــة متطلبات  ــن اكمال كاف ــب بالرغم م الطال
ــرراً ماليا  ــبب ض ــذا التمديد يس ــة وه الدراس
ــبة للطلبة املقبولني على قناة النفقة  بالنس
اخلاصة ومن ضمن اإلجراءات الغريبة واخملالفة 

ــة املتبعة في هذا  ــق والضوابط اإلداري للمنط
ــة القانون  ــادة كلي ــت به عم ــياق ما قام الس
جامعة بغداد من توجيه الطلبة الذين سلموا 
ــوا  وامت ــامهم  القس ــائلهم  ورس ــم  اطاريحه
ــة والتدقيق  ــالمة الفكري ــة فحص الس عملي
ــال ما مت  ــم بتقدمي متديد إلكم ــوي الزمته اللغ
ــائلهم وقد افصح  وكمل من اطاريحهم ورس
ــبب  ــرع اجلنائي بأن س ــة الف ــف من طلب لفي
ــبب اعتبار أن  توجيه العمادة لهذا اإلجراء بس
ــا الوزارة غير كافية للتقومي  املدد التي وضعته
ــح الطلبة  ــل وافص ــد التعدي ــي وموع العلم
ــه باعتباره  ــد رفضهم لهذا التوجي بقول واح
ــون فكيف يتم تقدمي طلب  يعد مخالفا للقان
ــتالمها وتدقيقها  ــالة مت اس ــام رس ــد إلمت متدي

ــذا التوجيه  ــي البعض أن ه ــا، كما خش فكري
ــبهة مخالفة قانونية صريحة فطلب  فيه ش
ــتالم الرسائل ال بعدها  التمديد يكون قبل اس
ــا أن الزام الطالب بتقدمي طلب متديد موقع  كم
ــام العمادة  ــب ليكون أم ــر تاريخ الطل دون ذك
فسحة من اجملال لتقييم الوضع العام وإعطاء 
تاريخ للطلب حسب رؤية العمادة فيه شبهة 
ــع الطلبة.ومن  ــل جمي ــر مرفوضة من قب تزوي
جانبه أعرب طلبة كلية اإلعالم بأن هذه املددة 
تعد من النظام العام كونها صادرة عن الوزارة 
ــك  ــة تل ــات مناقش ــادات الكلي ــكان عم وبإم
ــس اجلامعة أو مفاحتة  ــدة في اجتماع مجل امل
ــكلة دون أن  ــي حل هذه املش ــوزارة للنظر ف ال
ــا اعربت  ــن جانبه ــب ضحية.وم ــون الطال يك
ــة التربية بأن املدقق  ــدى الطالبات في كلي إح
ــالة  العلمي الذي ال يكفيه الوقت لقراءة الرس
ــة هذا األمر  ــة الكلية ومعاجل ــه مفاحت بإمكان
ــة أو على  ــات املالي ــة التبع ــل الطلب دون حتمي
ــالة  ــاالت اإلعتذار عن قراءة الرس أكثر اإلحتم
لضيق الوقت.وفي آخر الرصد الصحافي لهذه 
ــكلة أجمع الطلبة على مناشدة معالي  املش
ــيد وزير التعليم العالي و البحث العلمي  الس
ــراءات اإلدارية  ــم من مزاجية اإلج بأن ينصفه
ــذ بعني  ــا وأن يأخ ــات العلي ــة بالدراس اخلاص
ــف واألبوة الوضع املادي للطلبة وصعوبة  اللط

احلياة بسبب التقلبات العاصفة بالبلد.

طلبة الدراسات العليا بني مطرقة الوقت وسندان اإلجراءات املشددة 
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ضياع االطفال
تقول احد النساء س .د :بعد 
زواج طليقي وتركنا انا واثنني 
من االطفال حتى بدون نفقة 
ــت ان ابيع كل ما املك  حاول
ــن مأكل  ــر حياتهم م لتدبي
وملبس .منذ خمس سنوات 
ــى  عل ــب  واتع ــي  اعان ــا  وان
ــد تعلقي بهم  تربيتهم وبع
ــم مني .كيف  يريدون اخذه
ــدون اطفالي  ــي ان اعيش ب ل
ــات  ــن اجله ــب م ــذا نطال .ل
ــن هذا  بالعدول ع ــة  اخملتص

القانون .
احلرمان من االطفال

ــن ألي  ــت :ال ميك .م قال   ح 
قانون في الدنيا ان يحرمني 
ــا افنيت  ــن اطفالي بعد م م
حياتي لتربيتهم وتعليمهم 
واالم  االب  ــم  له ــت  وكن
ــكل اخالص  ــت واجبي ب وادي

ومسؤولية .
دور االم 

ــالص .ر: األم  ــث قالت اخ حي
ــتطيع ان حتل محل االب  تس
ــاً في  ــن مع ــوم بدوري وان تق
ــن ال قدرة  ــس الوقت ,ولك نف
لألب بتحمل مسؤولية مثل 
هذه ولو مت التعديل سيقصر 
ــل وراحة الطفل  بحق الطف
ــى .واالم هي االحق  ــي االول ه

باحلضانة .
ضياع حق األم 

الى جانب ذلك قالت زهرة .ع 
مجحف  ــرح  املقت :التعديل 
كونه سيجعل املرأة ضحية 
ــذا القانون تتحمل  فهي به
ــذا  ــف كل ه ــاة وتعني معان
ــرم من اطفالها  حتى ال تنح
ــجع  ــه يش ــت ذات ــي الوق ف
الرجل ويسهل عليه الطالق 
ــيعودون  ــه س ــون اطفال لك
ــهرها  اليه بعد تعب االم وس

وتربيتهم .

التعلق باألم 
ــور :قانون  ــو ن ــال اب ــا ق فيم
ــانية  ــم وخال من االنس ظال
ــن االطفال  ــة م ــرأة قريب فامل
ــار والليل والرجل  طيلة النه
ــل .وان  ــغول بعم ــاً مش دائم

ــنوات يكون  ــبع س عمر الس
تعلق الطفل بأمه كبيرا جداً 
ــث ال يقبل بأي احد غير  بحي

امه .
مصلحة احملضون 

ــل االوالد  ــان .ع :قرار فص جن
ــاف في حق  ــن امهم اجح ع

ــب  ــذا نطال ــال واالم ,ل االطف
ــل  التعدي ــن  ع ــوع  بالرج
املقترح حتى ال نحرم االم من 
ــم بهذا العمر  اطفالها النه
يكونون بحاجة الى االم اكثر 

من االب .

حنان األم 
ــاً :االم  ــي له رأي ايض  ابو عل
ــة االطفال وهناك  احق برعاي
ــول اليتيم  ــة قدمية تق مقول
ــس االب ,فهي  ــم االم ولي يتي
ــخص برعاية  احق من اي ش

طفلها واحن عليهم .

(حضانة الطفل بني 
مصلحة احملضون وصراع 

األبوين)
ــذا  ه ــن  ع ــر  اكث ــث  للحدي
ــدث الينا احملامي  املوضوع حت
 : ــال  وق ــي  العكيل ــد  محم
ــل  قب ــواب  الن ــس  مجل امت 
ــى ملقترح  ــراءة األول ايام الق
ــن قانون  ــل املادة ٥٧ م تعدي
ولكن  ــخصية  الش األحوال 
ــابته  ــرح ش املقت ــل  التعدي
ــة  ــرات القانوني ــض الثغ بع
ــرعية وذلك  ــات الش واخملالف
ــة  ــب مصلح ــبب تغلي بس
ــاب مصلحة  األب على حس
احملضون بعد ان كان القانون 
ــب مصلحة األم. النافذ يغل

ــريعية  التش ــلطة  الس اذا 
كانت وال زالت ترعى مصلحة 
ــاب  ــن على على حس األبوي
مصلحة احملضون وهذا ما ادى 
الى ان يتخلل مقترح التعدل 
واخملالفات.  ــرات  الثغ ــض  بع

الثغرات التشريعية :

ــن املادة ٥٧  ــرة ٢ م أوالً- الفق
ــروط احلاضنة وكان  ذكرت ش
ــروط  ــمل الش االجدر ان تش
ــواء اكان االب او  ــن س احلاض

ــد يكون  ــون الطفل ق األم ك
بحضانة األم او األب بحسب 

التعديل اجلديد.
 ٥٧ ــادة  امل  ٢ ــرة  الفق ــاً-  ثاني
ــدم ( زواج األم  ــرط ع وضع ش
ــريعي اذا  ــاً ) خلل تش مطلق
ــوت االب  ــراض م ــع افت ان م
ــي حضانته  ــل ف وكان الطف
ــيعرض الطفل للتشرد او  س
ــخص  ــش في كنف ش العي
ــون احرص  يك ــن  ل ــن  حاض
عليه من األم في اي حال من 

األحوال.
ــاً- الفقرة ٤ من املادة ٥٧  ثالث
ــن االولياء....... لألب وغيره م
ــرع  باملش ــدر  االج كان 
إستخدام حرف (او) للتخيير 
ــكاالت  ــب بعض االش لتجن
املقترح  ــص  الن احملتملة ألن 
ساوى بني األب وباقي األولياء 
ــدمي  بتق ــق  احل ــم  واعطاه
ــات والدعوى في نفس  الطلب
ــكل عبئا  ــت مما قد يش الوق

على احملاكم في املستقبل.

رابعاً- املادة٤ 
ــتخدام  اس ــدر  االج كان   -١
او  ــتضافة  االس ــح  مصطل
ــن  ع ــاً  عوض ــاب  االصطح
ــون  ك ــة)  (اإلقام ــح  مصطل
احملضون سيكون بإستضافة 
احد الوالدين ملدة يوم او يومني 
املقترحة  املادة  بحسب نص 

وليس األقامة معه.

٢- األستضافة او األصطحاب 
ملدة ٤٨ ساعة اذا كان االبوان 
مختلفتني  ــني  محافظت في 
ــى الطفل  ــكل عبئا عل يش

والتأثير  االرهاق  له  ــبب  ويس
واجلسدي ال سيما  النفسي 
ــان  احملافظت ــت  كان ــا  م اذا 
ــدر  األج كان  ــني  متباعدت
ــى  ال ــت  يلتف ان  ــرع  باملش
ــر  وتوفي ــل  الطف ــة  مصلح
ــني  املالئم ــت  والوق ــواء  األج
ــق  ــر الطري ــه خملاط ال تعريض
ــا يؤثر على صحة  واألرهاق مم

ونفسية الطفل احملضون.
ــع  ميتن ــن  م ــة  معاقب  -٣
ــد  ــون بع ــاع احملض ــن ارج ع
ــتضافة  االس او  االصطحاب 

ــاهدة ( ٣٠)  باحلرمان من املش
ــر رادعة قد  ــا عقوبة غي يوم
ــى تكرار  ــخص ال تدفع الش
ــه وبالتالي إبعاد الطفل  فعل
ــب  يترت ــا  وم ــه  حاضن ــن  ع
ــلبية  ــا من تأثيرات س عليه
ــكاالت  وإش ــون  احملض ــى  عل
اجتماعية كما وتشكل عبئا 
ــر التنفيذ  على احملاكم ودوائ
نتيجة الدعاوى التي ستقام 

بسبب ذلك.
اما اخملالفات الشرعية:

ــادة  امل ــة  الثاني ــرة  اوالً-الفق
االم  ــى  عل ــتراط  األش  ٥٧
ــزواج مطلقاً يخالف  عدم ال
ــه في حالة  ــرع حيث ان الش
وفاة االب تنتقل احلضانة الى 
ــواء اكانت متزوجة او  األم س
ــب رأي  ــة بحس ــر متزوج غي
ــيما  الس ــة  الديني ــع  املراج
ــيد على  ــع األعلى الس املرج
االم  زواج  ــتاني.وان  السيس
ــرعاً  ــا ش ــقط حضانته يس
حال حياة الزوج ثانياً-الفقرة 
 ٥٧ ــادة  امل ــن  م ــة  السادس
ــني اجلعفري  ــف املذهب تخال
واحلنفي، كون األم تقدم على 
ــألة  ــد الصحيح في مس اجل
ــال وفاة األب  احلضانة في ح
او فقدانه.التعديل املقترح ال 

يخلو من االيجابيات مثل :
ــاهدة  ــق املش ــات ح اوالً- إثب
ــم  ــد ان كان يت ــون بع بالقان
ــن طريق اقامة دعوى ترهق  ع

األب.
ــرة الرابعة من  ــل الفق تفعي
املادة ٥٧ مبنح األب حق رعاية 
ــه  وتربيت ــون  احملض ــه  طفل
ان  ــب  يج ــراً  وتعليمه.وأخي
ــع احملضون  ــون جميعاً م نك
الذي قد يكون ضحية لعالقة 
شخصني غير كفوئني وليس 
مع األم او األب وذلك من خالل 

تعديل عادل للمادة ٥٧.

تعديل قانون األحوال الشخصية .. إجحاف بحقوق األمهات ومصلحة املحضون 
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ــكالت اإلجتماعية فكان من املفترض ان ينتصر لها القانون بدالً من تسليط السيف على رقبتها وحرمانها  ــتى انواع املش عانت املرأة من ش
ــى االم حق احلضانة  ــنة ١٩٥٩  أعط ــخصية العراقية لس ــني من قانون األحوال الش ــابعة واخلمس ــن حقها في حضانة طفلها. املادة الس م
ــابعة ثم من بعدها تسلب احلضانة  ــن الس ــروط حددها. اال ان هناك من طالب بتعديل تلك املادة القانونية لتكون احلضانة بذلك الى س بش
ــتمعت الى اراء الرافضني ملقترح التعديل  ــان. جريدة (البينة اجلديدة) اس ــتياء وغضبا لدى األمهات  واملهتمني بحقوق االنس منها . مما ولد اس

واملطالبني بالعدول عن املقترح.

البينة الجديدة / حوراء خلف الدراجي

قحطان جاسم جواد

ــبب اجلائحة  بعد تأجيل غير مرة بس
ــل االخرى،  ــض العراقي ــة وبع اللعين
ــر العام  ــني املق ــة الفنان ــررت نقاب ق
ــة  العربي ــة  الهيئ ــع  م ــراكة  وبالش
ــراق  الع ــان  مهرج ــرح،عقد  للمس
ــامي  س دورة  ــرح  للمس ــي  الوطن
ــن اب املقبل  ــد في االول م عبداحلمي
ــتمر الى الثامن منه،حتت شعار   ويس
ــة كرمية من  ــرح) ،وبرعاي ــاة مس (احلي
ــس اجلمهورية الدكتور برهم  لدن رئي
ــا  مهيب ــا  مهرجان ــيكون  صالح.س
ــات  ــه احملافظ ــارك في ــا تش وضخم
ــان القدير  ــيكون الفن ــة. وس العراقي
ــالح  ــي د.ص ــرح العراق ــراب املس وع
ــا  العلي ــة  للجن ــا  رئيس ــب  القص
ــا  عرض  ١٨ ــن  للمهرجان.ويتضم
ــان  ــل املهرج ــرة داخ ــرحيا عش مس
موازية.  ــروض  ع ــابقة،وثمانية  واملس
ــار املهرجان جلنة حتكيم تتكون  واخت
ــا  ــالم رئيس ــذى س من الدكتورة ش
ــى  ــرة ليل ــة الدكات ــة وعضوي للجن
ــني  والفنان ــراك  الب ــر  وياس ــد  محم
ــيف  محمود ابو العباس و محمد س
ــا  ــي. كم ــواد عل ــران رؤوف وع وكامي
ــينما سميراميس  اختاراملهرجان س
ــس واالفتتاح  ــان احلفل الرئي الحتض
ــرح  مس ــب  جان ــى  للمهرجان،ال
ــرح نقابة الفنانني في  النجاح ومس
مقر النقابة لتقدمي عروض املهرجان. 
ــود  بجه ــة  النقاب ــت  ــك حقق وبذل
ــور جبار جودي  ــا املثابر الدكت نقيبه
ــة العربية  ــان والهيئ ــس املهرج رئي
للمسرح حلم املثقفني واملسرحيني 
العراقيني بانعقاد مهرجان مهم وفي 
وقت شحة وتوقف احلراك املسرحي 
ــات  ــلل الفعالي ــارحنا وش ــي مس ف
ــتصاحب  س ــرى.  االخ ــرحية  املس
ــا  تفاصيله ــورة  (املنش ــروض  الع
واوقاتها في اجلدول املرفق طيا)،نشرة 
ــر كل فعاليات العروض  يومية تنش
ــني  مؤلف ــن  م ــا  اصحابه ــماء  واس
ــع صورهم ب١٦  ومخرجني وممثلني م
ــرة االولى  ــي امل ــة وه ــة يومي صفح

ــرة  ــدم فيها مثل هذه النش التي تق
ــتكون بااللوان.كما  بهذا احلجم وس
ــترافق العروض اليومية، جلسات  س
ــد من  ــا العدي ــارك فيه ــة يش نقدي
العراقي. ــرح  النقاد واخملتصني باملس

ــيرة  ــتنطلق مس في يوم االفتتاح س
ــيارات  ــبه بزفة عرس وبس ــا يش او م
ــدق امليريديان  ــن فن ــة م ــة قدمي تراثي
ــة الضيوف ككرنفال فرح  حيث اقام
ــميراميس،  ــينما س ــر باجتاه س كبي
التي ستشهد االفتتاح في الساعة 
ــاء االحد االول من  ــابعة من مس الس
ــوف  ــتقبل الضي ــل. وستس اب املقب
ــيقى شعبية  في سميراميس موس
االفتتاح  ــتعراضية.يبدأ  اس ــة  ولوح
ــس اجلمهورية ولنقيب  بكلمات لرئي
ــة  العربي ــة  الهيئ ــل  وممث ــني  الفنان
ــماعيل عبداهللا  ــب واخملرج اس الكات
الذي سيرسل كلمته متلفزة وكلمة 
ــة العليا الدكتور صالح  رئيس اللجن
ــيقدم عرض من نوع  القصب.كما س
ــاح تاليف  الدراما دانس بعنوان الوش

ــامي مدير  ــان ضياء س ــراج الفن واخ
ــرح في نقابة الفنانني  ــعبة املس ش
ــاح لفتاة  ــول وش ــرض ح ــدور الع وي
ــرق منها فتهب طالئع اهل احمللة  يس
ــث عنه واعادته اليها. ثم تقدم  للبح
مسرحية بوق اسرافيل للمخرج علي 
دعيم.ويتناول العرض صراع االنسان 
ــي(اي  كيروغراف ــوب  ث ــي  ف واالرادات 
ــل افكارا  .وحتم ــرحي)  ــص املس الرق

ــة  ــرحية مفتوح ــاور عدة.واملس ومح
املشاهد للتاويل.من العروض االخرى 
ــان  ــام املهرج ــي اي ــتقدم ف ــي س الت
ــرحية(ذي هوم) سيناريو واخراج  مس
ــرحية جاءت  القدير غامن حميد.املس
ــا متكئة على  ــة االخراجية له الرؤي
ــن  ــر م ــي الكثي ــازي ف ــكل فنط ش
ــة وانثياالتها.وهو عرض  مالمح احلرك
ــوى. كما  ــكل واحملت ــدم في الش متق

يشارك الفنان الكاتب واخملرج عكاب 
ــار بعرض  ــن محافظة االنب حمدي م
ــه بعنوان (العزف  من تاليفه واخراج
على حقائب االنتظار) لفرقة املنتدى 
ــي الفلوجة .فكرة  ــرحي اجلاد ف املس
ــف  ــى أن نتكات ــو ال ــرحية تدع املس
ــن يريد تدمير  ــل مخططات م ونفش
البلد، وأن ال نترك البلد وحده مبحنته. 
ــهم في  ــر بل نس ــب أن ال نهاج فيج

ــؤالء الغرباء.  ــاء البلد وال نتركه له بن
ــر للكاتب علي عبد  وهناك عرض اخ
ــكلية  ــن مغامرة ش ــي عبارة ع النب
ــوف وتأمل اجلمهور  تعتمد على تص
ــة مفتوحة  اخراجي وبرؤية  ــي  املتلق
ــئلة معتمدة  ــر من االس ــر الكثي تثي
ــاهد ذاته. في العرض  على وعي املش
ــة صنعها  مخرج وكاتب  هناك غراب
ــي. عرض  ــي عبدالنب ــرحية عل املس
ــان بعنوان  ــي املهرج ــارك ف اخر يش
أي  ــن  ع ــة»  بروف ــر  «أوف ــرحية  (مس
ــف واخراج علي  ــيء تتحدث) تالي ش
ــي  ف ــة  غريب ــرحية  الشيباني.املس
اذ  ــا  معاجلته ــة  وطريق ــا  موضوعه
ــن املكفوفني وكيف  ــا تتحدث ع انه
يواجهون احلياة وطريقة معيشتهم 
ــروف الصعبة  ــق الظ ــم وف ومعاناته
للبالد.الطريف ان جميع املؤدين فيها 
ــاج  ــدث انت ــن املكفوفني.وهناكاح م
ــتحيل(بعنوان  ــرح املس ــة مس لفرق
نعم غودو) للكاتب االيرلندي صامؤيل 
ــدم بطريقة امليتا  بيكت.. العرض يق

ــا الفرقة. ــرح التي تعمل عليه مس
ــاكاة لفرضية  العرض عبارة عن مح
انتظارعمل عليها الكاتب منذ القرن 
ــرض واحد في  ــيكون ع ــي وس املاض
ــرح النجاح  ــبة مس بغداد على خش
ــي  الوطن ــراق  الع ــان  مهرج ــن  ضم
ــداد واخراج  ــن اع ــو م ــرح وه للمس
ــروض  ع ــاك  عبدالصمد.وهن ــس  ان
ــي موضوعات  ــنتناولها ف ــرى س اخ
الحقة. كما ستقام فعاليات ثقافية 
ــا: حفل  ــن بينه ــة م ــة مهم وفكري
ــرحية حديثة  توقيع أربعة كتب مس
ــرحيني  ــني املس ــن الباحث ــة م لنخب
ــان ضمن  ــا املهرج العراقيني،أصدره
سلسلة (دراسات) و(نصوص) للهيئة 
ــاول وتعالج  ــرح، تتن ــة للمس العربي
ــي جوانب مختلفة من فن  وتبحث ف
املسرح فضالً عن نصوص مسرحية 
جديدة جملوعة من املؤلفني العراقيني 

وهي:-
ــرح العراقي) من  ــن املس ــوص م (نص
ــني علي سلمان  تأليف الكتاب: حس
ــماعيل وفالح شاكر  وطالل هادي اس
ــة جاب.وكتاب  ــار نعم محمود وعم
ــرح املعاصر.. دراسة  (اجلدل في املس
ــفي)  من  ــوع اخلطاب الفلس ــي تن ف
ــز عبد  ــعد عزي ــور س ــف الدكت تألي
ــرح ثالث  ــي املس الصاحب.وكتاب(ف
ــور  ــف الدكت ــة) تالي ــات عراقي نظري
ــني صبري.وكتاب (حتوالت  جبار حس
ــام الى  ــرحي من اإلله ــرض املس الع
التحريض) من تأليف الدكتور رياض 
شهيد الباهلي.كما سيجري تنظيم  
ــرح واملدينة)  ــى الفكري (املس امللتق
ــي في  ــز الثقاف ــع املرك ــاون م بالتع
جامعة البصرة وبإشراف مدير املركز 
ــود، ويتناول  ــور عبد الكرمي عب الدكت
ــى فتح أبواب معرفية وبحثية  امللتق
ــرح العراقي عبر  جديدة تناقش املس
مفهوم املدينة وفضاءاتها املفتوحة، 
ــدة هم : د.  ــاهم فيه باحثون ع ويس
محمد حسني حبيب، د.محمد كرمي 
ــاعدي، د. مجيد حميد اجلبوري،  الس
د.محمد اسماعيل الطائي، د. مظفر 
ــز، د.عبد  ــوار عزي ــه س ــب، حم الطي

الكرمي عبود عودة.

االحد املقبل  .. كرنفال فرح مرسحي كبري .. مهرجان العراق الوطني للمرسح

 مهرجان العراق الوطني للمسرح / الدورة االولى

 المسرح حياة
 جدول توزيع فعاليات المهرجان 

 

 النقابة
٨:٠٠ 

 النجاح 
٦:٣٠الساعة   

 سميرا اميس 
٥:٠٠الساعة   

 الندوات
١٠:٠٠تبدأ من الساعة   

       المكان
 الزمان

 االفتتاح الرسمي للمهرجان برعاية السيد رئيس الجمهورية
 على مسرح سميرا اميس 

٧:٠٠الساعة   

 الفعاليات المجاورة 
 والندوات 

المحاور  والجلسات 
٨/  ١ النقدية  

 االحد
 مؤسسة بغداد للسينما والفنون 

/ مسابقة بوق اسرافيل  
 تاليف واخراج : علي دعيم

فرقة المسرح الكوني    
 –/الديوانية ليلة ماطرة

 موازي
 تاليف : مثال غازي 

مهند العميدي اخراج :  

دائرة  –منتدى المسرح 
 السينما والمسرح

-بغداد / الشعبة مكبث
 مسابقة

فكرت سالم  -تاليف :   
 اخراج : فكرت سالم 

 فرقة السراج المسرحية للمكفوفين
موازي-اوفر بروفة/كربالء  
د.علي  –تاليف : لؤي زهرة 
 الشيباني

 اخراج : د.علي الشيباني

٥:٠٠ 
افتتاح معرض ال احد ياتي .. 

ال احد هناك للمصور 
 المسرحي صالح القصب 

٥:٣٠ 
رفع الستار عن نصب ثورة 

 تشرين 

١٢:٠٠ -١٠:٠٠   
 المسرح والمدينة 

١:٠٠ – ١٢:١٥  
مناقشة عرض بوق 

 اسرافيك
ادارة الجلسة : كاظم 

 النصار 
 تعقيب : د.احمد شرجي

٨/  ٢  
 االثنين

المنتدى المسرحي الجاد 
 في الفلوجة

العزف على حقائب 
 –/ االنبار االنتظار

 موازي
تاليف واخراج : عكاب 

 حمدي 

 رابطة المسرحيين الشباب
 حالة خاصة جدا / بغداد

 موازي
 تاليف واخراج : جواد الحسب

 فرقة لكش المسرحية / الشطرة
 –المشترك اليرد / ذي قار 

 مسابقة
 اعداد وتعريق : علي هاشم الشطري 

 اخراج : طالب خيون الزيدي 

١:٠٠-١٢:٠٠  
ندوة حول العيادة المسرحية  

 د.جبار خماط
١:٣٠ 

ب الجدل في حفل توقيع كتا
 المسرح المعاصر 

  د.سعد عزيز عبد الصاحب

١١:٣٠ -١٠:٠٠  
مناقشة ثالثة عروض / افر 
بروفة + الشعبة مكبث + 
 العزف على حقائب االنتظار 
ادارة الجلسة : د.صباح 

 المرزوك 
د.حليم هاتف -١المعقبون : 

د.محمد ابو خضير/  – ٢/  
د.حسين علي هارف  – ٣  

٨/  ٣  
 الثالثاء

مشغل دنيا لالنتاج 
 السينمائي والمسرحي 

 –ذي قار  / ميت مات

 فرقة مسرح المستحيل 
 –نعم غودو / بغداد 

 مركز سيرك بغداد للثقافة والفنون
-/بغدادشريط الكراب االخير

١:٠٠ – ١٢:٠٠  
ندوة حول االضاءة البديلة 

 د.عماد الخفاجي 

١١:٣٠ – ١٠:٠٠  
مناقشة ثالث عروض / 

حالة المشترك اليرد + 
٨/  ٤  

 مسابقة
تاليف واخراج : علي عبد 

 النبي الزيدي

 مسابقة
تاليف واخراج : انس عبد 

 الصمد 
عن تص في انتظار كودو : 

تصموئيل بيكي  

 مسابقة
 تاليف : صموئيل بيكيت 

 اخراج : علي حبيب

١:٣٠ 
في المسرح  حفل توقيع كتاب

 .. ثالث نظريات عراقية 
 د.جبار حسين صبري

 

+ العزف على  خاصة جدا 
 حقائب االنتظار 

تحرير  ادارة الجلسة :
 االسدي 

مظفر د.-١المعقبون : 
د. حميد - ٢/   الطيب 

د.منتهى  – ٣صابر  / 
 طارق

 االربعاء

 رابطة عيون الفن 
لوكيميا / النجف االشرف 

مسابقة –  
 تاليف : كاظم نعمة الالمي 
 اخراج : مصطفى كاظم 

كلية الفنون الجميلة / البصرة   
مسابقة –اشتباك / البصرة   

 تاليف واخراج : د.حازم عبد المجيد

١:٠٠ – ١٢:٠٠  
ندوة حول المسرح البديل 

 االستاذ طالل هادي
  ظفار المفرجيالتعقيب االستاذ 

١:٣٠ 
حفل توقيع كتاب تحوالت 

العرض المسرحي من االيهام 
 الى التحريض 
 د.رياض شهيد

١١:٣٠ – ١٠:٠٠  
مناقشة ثالث عروض 

/شريط كراب االخير + نعم 
  قيامةغودو + 

ادارة الجلسة : عالء 
 قحطان 

صميم د.-١المعقبون : 
د.يوسف - ٢/   حسب هللا

بشار د. – ٣رشيد  / 
 عليوي

٨/  ٥  
لخميسا  

  
 فرقة مسرح اليوم

موازي –/ بغداد  قيامة  
 تاليف : جميل الرجه 
 اخراج : حسين جوير

 شركة دريم لالنتاج الفني 
مسابقة – بغداد / ذا هوم  

 تاليف : علي عبد النبي الزيدي 
 اخراج : غانم حميد

 دائرة السينما والمسرح / البصرة
-حدث في كل مرة/البصرة

 مسابقة
 تاليف : عمار نعمة جابر 

 اخراج : علي عصام 

١:٠٠ -١٢:٠٠  
ندوة حول الميتا مسرح 
 االستاذ انس عبد الصمد
 تعقيب :د يوسف رشيد

١:٣٠ 
حفل توقيع كتاب نصوص من 

 المسرح العراقي 
االساتذة : المرحوم حسين 

السلمان / طالل هادي / فالح 
 شاكر / عمار تعمة جابر 

 

١١:٠٠ – ١٠:٠٠  
عرضين / اشتباك مناقشة 

 + لوكيميا 
ادارة الجلسة :عالوي 

 حسين 
د.سعد عزيز  -١المعقبون : 

د.مثال غازي  - ٢/   

٨/  ٦  
 الجمعة

 فرع نقابة الفنانين في بابل 
رحلة الرسول من الغفلة 
الى المجهول / بابل / 

 موازي
 تاليف : احمد عباس علي 

 اخراج : علي عدنان التويجري 

/ واسطفرقة الرك المسرحية   
 واقع خرافي / موازي

  تاليف : علي عبد النبي الزيدي
  اخراج : حمزة احمد غني

١:٠٠ – ١٢:٠٠  
ندوة حول المسرح االحتجاجي 

 االستاذ ماجد درندش  
 تعقيب : د.جبار حسين صبري 

١١:٣٠ – ١٠:٠٠  
مناقشة ثالث عروض / 

حدث في كل مرة + ذا هوم 
   الميت مات + 

ادارة الجلسة : حسين علي 
 صالح 

د.باسم -١المعقبون : 
عباس لطيف - ٢االعسم  / 

د.جبار خماط - ٣/    

٨/  ٧  
 السبت

 حفل الختام وتوزيع الجوائز

 

بعد زواج طليقي تركنا انا 
واثنني من االطفال حتى بدون نفقة 
حاولت ان ابيع كل ما املك لتدبري 

حياهتم من مأكل وملبس

اتم جملس النواب قبل ايام القراءة 
األوىل ملقرتح تعديل املادة ٥٧ من 

قانون األحوال الشخصية ولكن التعديل 
املقرتح شابته بعض الثغرات القانونية 

واملخالفات الرشعية 
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ما هو يوم الغدير؟
يوم الغدير هو اليوم الثامن عشر من 
ــهر ذي احلجة من السنة العاشرة  ش
ــة وهو  ــة املبارك ــرة النبوي ــن الهج م
ــول املصطفى  بَ الرس اليوم الذي نَصَّ
ــه بأمر  ــه و آل ــى اهللا علي ــد صل محم
ــا بن أبي طالب  ــن اهللا عزَّ و جلَّ علي م
ــالم خليفةً و وصياً و إماماً  عليه الس
ــوم عظيم  ــو ي ــده.و ه ــن بع ــاً م و ولي
ذكرت األحاديث الشريفة جوانب من 
ــي رواية االمام  ــة هذا اليوم، فف عظم
ــي الرضا عليه السالم  علي بن موس
ي  يرِ فِ دِ مَ الْغَ عن أبيه عن جده: « إِنَّ يَوْ
» وعن  َرْضِ ي  األْ نْهُ  فِ رُ مِ ــهَ اءِ أَشْ مَ السَّ
االمام جعفر بن محمد الصادق عليه 
مُ   اءِ يَوْ ــمَ ي السَّ هُ فِ مُ ــالم: «وَ اسْ الس

ي  ــود، وَ فِ هُ َعْ ــدِ املْ هْ الْعَ
وذِ  َأْخُ ِيثَاقِ املْ مُ املْ َرْضِ يَوْ األْ
ودِ».و  ــهُ َشْ املْ ــعِ  َمْ اجلْ وَ 
ــام الرضا عليه  عن االم
رَفَ  ِ لَوْ عَ

السالم: « وَ اهللاَّ
مِ  ا الْيَوْ ذَ لَ هَ ــاسُ فَضْ النَّ
مُ  تْهُ افَحَ لَصَ هِ  تِ يقَ قِ بِحَ

رَّات».يوم  رَ مَ شْ لِّ يَوْمٍ عَ ي كُ ةُ فِ ئِكَ َالَ املْ
ــم األعياد و  ــر يوم عيد بل أعظ الغدي
ا  رُ، وَ مَ بَ َكْ ِ األْ

ــدُ اهللاَّ ي وَ عِ ــرفها، وَ هُ أش
يَّدَ   إِالَّ وَ تَعَ

يّاً قَطُّ بِ
لَّ نَ زَّ وَ جَ  عَ

ُ ثَ اهللاَّ بَعَ
، ألنه يوم إكمال الدين  مِ ــوْ ا الْيَ ذَ ي هَ فِ
ــن االمام  ــد رُوي ع ــام النعمة.فق و مت
بِيهِ 

ــنْ أَ ــد الصادق عَ ــر بن محم جعف
الَ  : قَ الَ نْ آبَائِهِ عليهم السالم أنَّهُ قَ عَ
مَ  رسول اهللا صلى اهللا عليه و آله: «يَوْ
وَ  ــي ، وَ هُ تِ ادِ أُمَّ يَ ــلُ  أَعْ مٍّ أَفْضَ ــرِ خُ ي دِ غَ
يهِ  رُهُ فِ الَى ذِكْ  تَعَ

ُ رَنِي اهللاَّ ي أَمَ مُ الَّذِ الْيَوْ
ي علي بن أبي طالب عليه  خِ

بِ أَ بِنَصْ

نْ  ونَ بِهِ مِ ــدُ تَ تِي يَهْ ُمَّ لَماً ألِ ــالم عَ الس
يهِ   فِ

ُ لَ اهللاَّ مَ ي أَكْ مُ الَّذِ وَ الْيَوْ ي، وَ هُ دِ بَعْ
، وَ  ةَ مَ يهِ النِّعْ تِي فِ لَى أُمَّ َّ عَ ، وَ أَمتَ ــنَ الدِّي

مَ دِينا «..  الَ ِسْ
مُ اإلْ يَ لَهُ رَضِ

سبب التسمية بالغدير
ــم إلجتماع النبي  ــمي بهذا األس سُ
املصطفى (صلى اهللا عليه و آله) بأمر 
ــذا اليوم مع  لَّ في ه ــزَّ و جَ ــن اهللا عَ م
عشرات آالف من صحابته لدى عودته 
من حجة الوداع في موضع بني مكة 
املكرمة و املدينة املنورة يُسمى بغدير 
ــم املوضع.  ــمي اليوم بإس ــم، فس خ
ــى اهللا عليه  ــول ( صلَّ ملَّا انتهى الرس
فلَ  ــا ، قَ ه جَّ ةٍ حَ ــر حجَّ ــه ) من آخ وآل
رة ، وحينما  ــوَّ ــى املدينة املن ــاً إل راجع
م ، هبطَ  ــر خَ ــى موكبه إلى غدي انته

ــالة من  عليه أمني الوحي يحمل رس
ــماء بالغة اخلطورة .وكانت هذه  الس
طَّ رِحالَهُ  تم عليه بأن يحُ ــالة حتُ الرس
ليقوم بأداء هذه املهمة الكبرى ، وهي 
ــني ( عليه  ــر املؤمن ــب اإلمام أمي نص
ة من  ــاً لألمّ ــالم ) خليفة ومرجع الس
ــه ) .وكان  ــده ( صلَّى اهللا عليه وآل بع
ــماء بذلك يحمل طابعاً من  أمر الس
ة ولزوم اإلسراع في إذاعة ذلك  ــدَّ الش
بني املسلمني ؛ فقد نزل عليه الوحي 
ا  ــولُ بَلِّغْ مَ ا الرَّسُ ــذه اآلية : ( يَا أَيُّهَ به
ا  مَ ل فَ عَ ــكَ وَإِنْ لَم تَفْ ِّ نْ رَب  إِلَيكَ مِ

زِلَ
أُنْ

نَ  ــكَ مِ مُ  يَعصِ
ُ
ــالَتَهُ وَاهللا ــتَ رِسَ بَلَّغْ

رَ النبي (  ــاسِ ) (املائدة/ ٦٧).فقد أُنذِ النَّ
صلَّى اهللا عليه وآله ) بأنّه إن لم يُنفِّذ 
ــت  ــه ، وضاع ــتْ أتعاب إرادة اهللا ، ذهب
ــن العناء  اهُ م ــا القَ دَ م ــوده ، وتبدَّ جه
ــبيل هذا الدين .فانبرى ( صلَّى  في س
ــتٍ ، وإرادةٍ  ــه ) بعزمٍ ثاب ــه وآل اهللا علي
ــذ إرادة اهللا ، فوضع  ــةٍ ، إلى تنفي صلب
طَّ رِحاله في رمضاء  أعباء املسير وحَ
ــر ، وأمر القوافل أن تفعل مثل  الهجي
ــياً في حرارته  ذلك .وكان الوقت قاس
ــع طرف ردائه  ــى كان الرجل يض ، حت
ــن احلَر .ثُمّ  ي به م ــه لِيَتَّقِ ــت قدمي حت
ــى اهللا عليه وآله ) باجتماع  رَ ( صلَّ أمَ
الناس ، فَصلَّى بهم ، وبعد ما انتهى 
من الصالة ، أمر أن توضع حدائج اإلبل 

ــوا له ذلك .  ــه منبراً ، ففعل ــون ل لتك
ــى عليها وكان عدد احلاضرينـ   فاعتل
ائة ألف ، أو  ــون ـ مِ ِّخ ــا يقول املؤر فيم
ــوا بقلوبهم  ــدونَ على ذلك .وأقبل يَزي
ــول ( صلَّى اهللا عليه وآله )  نحو الرس
ليسمعوا خطابه ، فأعلن ( صلَى اهللا 
عليه وآله ) ما القاه من العناء واجلهد 
ــم وإنقاذهم من  ــبيل هدايته في س
ــى احلياة الكرمية  ــاة اجلاهلية ، إل احلي
ــا ذكر  ــالم . كم ــاء بها اإلس ــي ج الت
بَة  وكَ ــه ) لهم كَ ــى اهللا عليه وآل (صل
ــم  وألزمه  ، ــة  الديني ــكام  األح ــن  م

ــع حياتهم ، ثُمّ  ــا على واق بتطبيقه
يفَ تخلفوني  ــروا كَ ــال لهم : ( انظُ ق
في الثقلني ) ، فناداهُ منادٍ من القوم : 
ما الثقالن يا رسول اهللا ؟ فقال ( صلَّى 
اهللا عليه وآله ) :  (الثقل األكبر: كتاب 
ــزَّ وجلَّ ، وطرف  ــرف بيد اهللا ع اهللا ، ط
ــه ال تضلُّوا ،  ــكوا ب بأيديكم ، فتمس
ــر: عترتي . وإنّ اللطيف  واآلخر األصغ
ــنْ يفترقا حتى  اخلبير نبأني: أنَّهما ل
يردا عليَّ احلوض ، فسألتُ ذلك لهما 
ــا فتهلكوا ، وال  ــال تقدِّموهم ــي ، ف رب
ــوا ).ثُمّ أخذ  ــروا عنهما فتهلك تقصِّ
ــد وَصيِّه  ــه وآله ) بي ــى اهللا علي ( صلَّ
وباب مدينة علمه اإلمام علي ( عليه 
السالم ) ـ لِيَفرضَ واليته على الناس 
ا ،  مَ يْهِ  إِبطَ

ــاضُ جميعاً ـ حتى بَانَ بَي
ــمّ رفع ( صلَّى  ــر إليهما القوم .ثُ فنظ
ا  اهللا عليه وآله ) صوته قائالً : ( يَا أَيُّهَ
ن  نْ أولَى النَّاس بِاملؤمنني مِ ــاس ، مَ النَّ
 
ُ
ــاً : اهللا ــوه جميع ــهم ؟ فأجاب سِ أَنفُ

ــى اهللا  ــال ( صلَّ ــم . فق ــولُه أعل ورس
ــا  ــوالي ، وأن ــه ) :  (إنَّ اهللا م ــه وآل علي
ــى بهم من  ــني ، وأنا أولَ ــى املؤمن مول
لِيٌّ  عَ ــواله فَ ن كنتُ مَ مَ م ، فَ ــهِ أنفسِ
ــوالهُ ) قال ذلك ثالث مرَّات أو أربع.ثُمّ  مَ
مَّ  ــال ( صلَّى اهللا عليه وآله ) : ( اللَّهُ ق
بَّ  حِ

ــادَاهُ ، وَأَ ن عَ ــادِ مَ ــن وَاالَهُ وَعَ وَالِ مَ
رْ  هُ ، وانصُ ضَ ن أبغَ ــن أَحبَّهُ وَأبغضْ مَ مَ

رِ احلَقَّ  دِ
لَهُ ، وَأَ ذَ ن خَ ل مَ ذُ رَه واخْ ن نَصَ مَ

دُ  ــاهِ غِ الش
لِّ بَ لْيُ ــثُ دَار ، أَال فَ ي هُ حَ عَ مَ

ــى ( صلَّى اهللا  ــك أنه ) .وبذل ــبَ ائِ الغَ
عليه وآله) خطابه الشريف الذي أَدَّى 
بَ أمير املؤمنني  نَصَّ يه رسالة اهللا ، فَ فِ
لَماً  ( عليه السالم ) خليفة ، وأقامه عَ
نصب اإلمامة .فأقبل  هُ مَ لَّدَ ة ، وقَ لألمّ
ــون  ايِعُ ــم يُبَ ــون وهُ ــلمون يهرع املس
ة ،  اإلمام علي (عليه السالم ) بِاخلِالفَ
رَةِ املُسلمني .وأمر النبي  هُ بِإِمْ

نِّئُونَ وَيُهَ
ات املؤمنني  هَ ( صلَّى اهللا عليه وآله ) أُمَّ
لْنَ ذلك  عَ فَ نِّئْنَه ، فَ ــرْنَ إِليهِ وَيُهَ أَنْ يَسُ

ــن ثابت ،  ــان ب سَّ ــا انبرى حَ .وعنده
ــى اهللا عليه  ــي ( صلَّ ــتأذن النب فاس
ــعر ،  ــه ) بتالوة ما نظمه من الش وآل
فأذن له النبي ( صلَّى اهللا عليه وآله ) 

ان : سَّ ، فقال حَ

مُ   يهُ ادِ نَ يـُ
مَ  ــو يـ

ــر  ي د لغَ ا
ــم       هُ يُّ بِ

iنَ i
عْ  ــمِ وأَس ــمّ  بِـخ

ادِياً نَ ولِ iiمُ بِالرَّسُ
مُ  والكُ منْ مَ :  فَ ـقالَ فَ

ــوا   ال قَ ــم؟      فَ يُّك بِ
وَنَ

ــاك  نَ هُ وا  ــدُ يُب ــم  وَلَ
ا يَ امِ التَّعَ

ا نَ يُّ ـوالنَا وَأنـتَ نَـبِ كَ مَ إِلَـهَ
اليَةِ  ــي الوِ نَّا فِ ــقَ مِ ــم تَلْ وَلَ

ياً اصِ عَ
لِيُّ  ــا عَ مْ يَ ــهُ : قُ ــالَ لَـ ـق فَ
ــن  ــكَ مِ ــي      رَضيتُ إِنَّنِ

فَ
ادياً اماً وَهَ ي إِمَ بَعدِ

والهُ فَهذا  نْ كـنتُ مَ ـمَ فَ
وَلِيُّه

دقٍ  ونُوا  لَهُ أَتْبَاعُ صِ كُ فَ
والِياً مُ

مَّ  ــا : اللَّهُ ــاكَ  دَع ـن هُ
وَالِ وَلِيَّهُ

ــاً  يّ لِ ــادَى عَ ي عَ ــذِ ــنْ لِلَّ ـ وَكُ
ادِياً  عَ مُ

ــي ذلك اليوم اخلالد  ونزلت ف
ــالم هذه اآلية  في دنيا اإلس

مْ  م دِينَكُ لتُ لَكُ ــة : ( اليَومُ أَكمَ الكرمي
ــتُ  ي ــي وَرَضِ ـتِ ــمْ نِعمَ لَيكُ ــتُ عَ َمْ وَأَمتْ
ــدة/ ٣ ) .  ــاً ) (املائ ــالمَ دِين ــمُ اإلِس لَكُ
ــن بوالية أمير املؤمنني  فقد كمل الدي
َّتْ نعمة اهللا على  (عليه السالم ) ، ومتَ
ــم ،  ــكامِ دينِه وِّ أح ــمُ ــلمني بِسُ املس
َقِّق آمالَهم في  يادتهم التي حتُ وِّ قِ مُ وَسُ
بلوغ احلياة الكرمية .وقد خطا النبي ( 
ــه ) بذلك اخلطوة  ــى اهللا عليه وآل صلَّ
ــن الفنت  تِه م ــة أُمَّ ــرة في صيان األخي

ــى اهللا عليه  ــغ . فلم يترك ( صلَّ والزي
ــىـ  كما يزعمونـ  ،  ــه) أمرها فوض وآل
ه الذي يهتمُّ  نيَّ لها القائد واملوجِّ ا عَ وإمنّ
بأمورها االجتماعية والسياسية .وإنّ 
ــي عقدها  ــرى الت ــة الكب ــذه البيع ه
ــى اهللا عليه  ــم (صلَّ ــول العظي الرس
ــالم  ــه ) إلى اإلمام علي (عليه الس وآل
ــى اختصاص  ــة عل ــق األدلَّ ــن أوث ) ، م
ــالم  ــة به (عليه الس ــة واإلمام اخلالف
ــني (  ــا اإلمام احلس ــجَّ به ــد احت ) .وق

ة  عليه السالم) في مكّ
معاوية  ملعارضة حكومة 

بِ سياسته ، فقد قال ( عليه  جْ ، وشَ
 
َ
م اهللا كُ دُ ــالم ) للحاضرين :( أُنشِ الس

بَهُ (يعني  ونَ أنَّ رَسولَ اهللاِ نَصَّ لَمُ : أَتعْ
م ،  ــوم غدير خُ ــالم) ي علياً (عليه الس
فنادى (صلَّى اهللا عليه وآله) له (عليه 
ــال (صلَّى اهللا  ــة ، وق ــالم ) بالوالي الس
؟) .  ائِبَ دُ الغَ اهِ غِ الشَّ

لِّ بَ عليه وآله) : لِيُ
مَّ نَعم. فقال احلاضرون: اللَّهُ

ما هو عيد الغدير األغر وقصته وسبب تسميته؟

تعدّ األعياد واملناسبات الدينية رمزاً مهماً لدى املسلمني ومن جملتها عيد الغدير 
األغر وهو يوم السرور األعظم ففيه نصب النبي األكرم (صلى اهللا عليه وآله وسلم) 
علياً (عليه السالم) للخالفة بأمر اهللا تعالى وخصه من بني الناس بالوالية وبذلك 

متت نعمته على املؤمنني.

متابعة / البينة الجديدة
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ه منصب اإلمامة ب رسول اهللا (ص) علياُ (ع) خليفة وأقامه علام لألمة وقلدّ يف هذا اليوم نصّ

ــبب اعمال او نفوذ او ظروف وظيفته او  ــخص بس كل ما حصل عليه ش
ــيء من ذلك وكل ماحصل عليه شخص  ــبب استغالل ش مركزه او بس
ــزه وتكون هناك جلنة  ــتغالل وظيفته او مرك طبيعي او معنوي على اس
ــب  ــكوى عن كس ــم يقدم االقرار  واذا قدمت ش ــص ولو ل ــراء الفح باج
ــتندات ممن  ــروع اثناء اخلدمة وللجنة ان تطلب ايضاحات واملس غير مش
ــوزارات واملصالح  ــا ان تطلب املعلومات من ال ــه الفحص كما له يتناول
والهيئات النيابية والعامة الرسمية والشبه الرسمية  فاذا تبني للجنة 
ــة االوراق  ــروع احال ــب غير مش ــبهات على كس ــن الفحص وجود ش م
ــن االدلة مايحمله على  ــق وللوزير اخملتص اذا وجد م ــى حاكم التحقي ال
ــن قبل اللجنة الوارد  ــبق وقدم اقرارا وجرى فحصه م االعتقاد ان من س
ــود من احكام القانون  ــره ان الفحص قد جرى بصورة تخالف املقص ذك
ــطة جلنة يؤلفها  ــق القرارات والبيانات بواس ــه ان بطلب اعادة تدقي فل
ــراءة ذمة املقر بعد مصادقة الوزير نهائيا  لهذا الغرض ويعتبر قرارها بق
ــب غير مشروع فيقرر احالته  ــغول الذمة بكس اما اذا وجد ان املقر مش
ــص االقرارات والبيانات من  ــى القضاء وفق احكام القانون ويكون فح ال
ــا واثنني احدهما من كبار املوظفني  مدير عام في الوزارة او الهيئة رئيس
ــر نائب عن املدعي العام يعينه وزير العدل وحلاكم التحقيق اجراء  واالخ
ــكوى عن كسب غير مشروع او كشف عن ذلك  التحقيقات اذا وردت ش
ــف وله احلق  ــحب يد املوظ ــلطة س ــق يقوم به ويكون له س ــاء حتقي اثن
ــني حلاكم التحقيق ان  ــن اية وزارة او هيئة واذا تب ــب اي بيانات م ان يطل
ــى احملكمة الكبرى  ــروع احالة املتهم ال ــب غير مش الواقعة تكون كس
ــي يقع في دائرة اختصاصها في محل عمله او محل اقامته وال مينع  الت
ــا وال الوفاة من  ــة وال اخلروج منه ــن اخلدمة النيابي ــزال م ــزل او االعت الع
ــروع واذا رأى حاكم التحقيق ان  ــب غير املش اتخاذ االجراءات عن الكس
ــة تكون مخالفة ادارية او مالية احالة اخملالف الى اجلهة اخملتصة  الواقع
ــة للنظر في  ــدد احملكمة الكبرى اقرب جلس ــر معاقبته اداريا وحت للنظ
ــرية ان  ــا ان تعقدها س ــورة علنية وله ــاتها بص ــوى وتعقد جلس الدع
اقتضى الصالح العام وحتكم احملكمة برد الكسب غير املشروع ولوكان 
ــابقا على العمل بهذا القانون ويجوز لها وضع احلجز  احلصول عليه س
ــر احلجز الى احملكمة  ــوال ويجوز االعتراض على ام ــي على االم االحتياط
ــراءات املبينة في قانون املرافعات املدنية والتجارية  ويعاقب  طبقا لالج
ــة او كلتيهما كل من ذكر عمدا بيانات غير صحيحة  باحلبس او الغرام
ــرارات او البيانات ويعاقب باحلبس او الغرامة كل من اخفى  في تلك االق
ماال بأية طريقة متحصال من الكسب غير املشروع او محكوم برده وفقا 
الحكام القانون متى كان يعلم حقيقته وعلى احملكمة ان تعفي املتهم 
ــة اذا كان بادر الى ابالغ جهة االختصاص في حق املوظف او  من العقوب
ــة وكل من ابلغ  ــف احلقيق ــان احملكمة في البحث او التحقيق لكش اع
عن كسب غير مشروع وادت معلوماته الى احلكم برد هذا الكسب الى 
ــب مع اهمية املعلومات  خزانة الدولة تقرر احملكمة مكافأة نقدية تناس
ــخص  ــوء قصد عن ارتكاب اي ش ــغ كذبا و عن س ــن ابل ــب كل م ويعاق
جرمية من اجلرائم املنصوص عليها وتختص احملكمة الكبرى باحلكم في 

اجلرائم الواردة في القانون.

قانون الكسب غري املرشوع  
عىل حساب الشعب 

ج/١إضاءات قانونية

الحقوقي / ماجد الحسناوي

شـــــــــكـــــــــوى ضـــــــد قـلـمــــــــــــــــــي!!

عـــــصـــــــــر الـــــفــــــــــــرهــــــــــــــــــود 

زيد الحلي 

ارفع لكم اليوم شكواي ضد قلمي، 
ــم اقو على  ــري ، ول ــد عصى أوام فق
ــوة (جمرة  ــو متذرع بقس ــه، فه ردع
ــا ، وتأثيرها  ــت بن ــظ) التي حل القي
ــان،  واالنس االرض  ــى  عل ــر  املباش
ــديدة في  ــادة ش ــى زي ــا ادت ال كونه
ــطح االرض نتيجة  ــرارة س درجة ح
ــيد  ــز ثاني اوكس ــي تراكي ــاع ف ارتف
ــى ٥٠  ــل إل ــان، لتص ــون وامليث الكرب
ــاوز ٧٠ حتت  ــة في الظل ، وتتج مئوي
أشعة الشمس، حاولت معه باللني 
ــدة مرات ، لكن دون  مرات ، وفي الش
ــجرة  ــة ، ذاكرا له ان القلم ش نتيج
ــة اجملتمعية  ــكار والرؤي ــا االف ثمرته

ــرآة القلب  ــليمة ،  وهو ايضا م الس
ــة  ــول رحم ــل ، ورس ــان العق وترجم
ــط له  بني  ــاء ، وال راب ــة و عط و هداي
دوران الفصول ودوران احلالة املزاجية 
واالبداعية .. غير انه اصر على عناده 
ــن امري!.فهل  ــي في حيرة م ، وتركن
ــواب ؟ وان فصل  ــي على ص كان قلم
ــرة القيظ هو  ــف ورفيقته جم الصي
ــرب احلروف  ــوات ؟ حيث ته ــل م فص
ــداد القلم  ــب ، وينتهي م ــن الكات م
ــي امامه  ــات الت ــح الصفح ، وتصب
صماء بكماء رغم كل محاوالته في 
ــل ان تتطور ،  ــض هذه احلالة، قب تروي
ــها مزاجاً،  ــة نفس ــح  الكتاب وتصب

ــرد أن يجلس  ــب  مبج ــس الكات يتلب
ــدت لديه تلك  ــواء وج إلى الورقة، س
الرغبة املسيطرة أم لم توجد!.امس 
، هو موعد تقدمي عمودي االسبوعي ، 
ليُنشر اليوم ، االفكار شاردة بسبب 
ــم يتصبب عرقاً  موجة احلر ، واجلس
ــوش والتفكير مبعثر،  ــزاج مش ، وامل
والقلم متمرد ، حيث  فقد الذاكــرة 
ــدق طه  ــد ص ــق.. لق ــل الطريــ وض
ــرى الصيف  ــه ي ــه ان ــني  بقول حس
ــد ، ومع ذلك  فصال للغو وليس للج
ــتلطاف  قلمي ، واقناعه  ، احاول اس
ــة كرب هذا اجلو  ــى معاونتي بإزال عل
ــي محاولة  ــي ، ف ــن نفس ــق ع اخلان

ــة ، لتقدميها  ــرة صحفي لقنص فك
ــتلطاف  الى القارئ .. لكن هذا االس
ــي فضاء االمنيات  انصهر ، فضاع ف
ــب  الكات ــم   قل ان  ــه  اعالم ــم  رغ  ،
املسرحي االنكليزي الشهير تنسي 
ــت درجة حرارة  وليامز كان يكتب حت
ــهيرة  ــرحيته الش ــة, وان مس مفزع
ــي)  التي  ــي الصيف املاض ــأة ف (فج
تتحدث عن بيئة قاسية  كتبها وهو 
ــاخ قاس  ــا في ظل من ــب عرق يتصب
وجاف ، لكن قلمي لم يقتنع .. إنها ، 
محنة القلم حني يعصيك ، ومحنة  
الكتابة وضريبتها حني  تبتعد عنك 

، وعذرا للقارئ!.

فراس الغضبان الحمداني

بدأت أؤمن مبعتقدات الذين يروّجون 
ــور اخمللص ،  ــاعة وظه ــام الس لقي
فعندما أتأمل ما يجري على األرض 
ــب  وغرائ ــب  عجائ ــن  م ــة  العراقي
يسحق فيها احلق وتداس الفضيلة 
ــمخ  ــدام وتنتصر الرذيلة ويش باألق
السماسرة واملزوّرون في كل املواقع 
، فأذعن برغم علمانيتي مبعتقدات 
ــاعة  الطرف اآلخر وأقول حقا إن س
ــم كما  ــت ، وه ــد أقترب ــة ق القيام
ــني هو من  ــون فإنتصار الدجال يدع
ليس  ــول  أق ــاعة!.وما  الس عالمات 
ــا املواطن  ــع يدركه ــل وقائ ادعاء ب
ــات  املنظم ــجلتها  وس ــي  العراق
ــة ، فكل الذين يتربعون على  الدولي
ــلطة من الوزراء وفوقهم أيضا  الس
وحتى أدنى موقع وظيفي يجسد مبا 
ال يقبل الشك الفوضى واحملاصصة 
ــرقة املال  ــتغفال الشعب وس وإس
ــي هذا  ــع ذلك ف ــرن م ــام ، ويقت الع
ــمونه دميقراطيا  ــذي يس ال العصر 

ــادات  وقي ــبحية  ــات ش من منظم
وهمية همها األول واألخير النصب 
ــي  ــا ف ــق ملي ــني ندق واإلحتيال.وح
املشهد نرى رايات ترتفع وأشخاصا 
ــحقون  ينس ــن  وآخري ــون  يتقدم
ــن األنظار ، ونعرف جيدا  ويتوارون ع
ــع للدجالني  ــا ترتف ــات دائم أن الراي
والراقصني على احلبال من أصحاب 
األوراق واألقنعة املتعددة ، أما الذين 
ــرف والفضيلة فتراهم  ميثلون الش
ــدون عليها .  ــف ال يحس ــي مواق ف
ــس هناك من  ــد يناصرهم ولي ال أح
يسمع خطاباتهم وآراءهم ، فالكل 
ــدوا  ووج ــان  املهرج ــاغوا  إستس
ــي نهش  ــم ف ــة ضالته ــي الرذيل ف
ــب  ــتطيعون به من مكاس ــا يس م

ــمونه  ــر الفرهود الذي يس في عص
ــماء  ــر الدميقراطية . أس كذبا عص
ــوالت وهمية هي  ــن بط وقصص ع
املشهد الذي يطغي على الساحة 
ــن دون بطولة  ــة ، فأبطال م العراقي
ــراف من دون مواقف ورجال بال  وأش
ــا يتصدرون  ــؤالء جميع ــة ، ه رجول
ــوا  أعلن ــرون  واآلخ  ، اآلن  ــع  الواق
ــن هرب  ــم م ــم ، فبعضه إنهزامه
ــض اآلخر  ــالد ، والبع ــى خارج الب إل
ــى كتابة مذكراته يعبر  إعتكف عل
ــة الفضيلة  ــن هزمي ــن خاللها ع م
وإنتصار الرذيلة ، وهذا دليل على أن 
النخب تعوزها الوسيلة والتصدي.

ــت املعركة غير متوافقة  لذلك كان
كل  ــاع  بإتب ــن  تؤم ــر  عناص ــني  ب

ــوا باحلديث  ــائل وآخرين إكتف الوس
إدراك  ــدون  ب ــادئ  ــم واملب ــن القي ع
ــاد  ــات املعركة حملاربة الفس ملتطلب
ــي الرايات احلمر على طريقة  وحامل
ــي مفترق  ــرات اجلاهلية.إننا ف عاه
ــني واملتأقلمني ،  ــني النصاب ــرق ب ط
شرفاء ميتلكون احلقيقة وبعضهم 
ــض اآلخر  ــاء للمجاهرة والبع جبن
ــة  محارب ــي  ف ــوة  الق ــون  ميتلك ال 
ــدين ، وما دامت  الفاسدين واملفس
املعادلة قائمة فأقرأ السالم على ما 
ــميه عراقا دميقراطيا وحكومة  نس
ــا من  ــا مدني ــراط ومجتمع تكنوق
واإلختصاصات. الكفاءات  أصحاب 

ــه بأنه  ــن عن نفس ــر أعل أن العص
ــات الذين يجيدون  ــرا للبهلوان عص

فن النصب واإلحتيال وينتصرون في 
كل املواقف وعبر كل األزمنة ألنهم 
ــون خداع اآلخرين  ميتلكون أبرع فن
ــن  ــزون ع ــم عاج ــن خصومه ولك
ــذا ينبئنا التاريخ  ــم ، وهك مالقاته
ــل وعظمة اإلمام  ــجاعة ونب بأن ش
ــام أالعيب  ــم تصمد أم ــي (ع) ل عل
ــن العاص ،  ــة عمر ب ــة وحيل معاوي
ــخ يعيد  ــال إن التاري ــن ق ــدق م وص
ــه ، ولعلنا نطلب املستحيل  نفس
ــف ميكن  ــف ، فكي ــاذ املوق من إنق
ــا يحمل هم  ــا أن جند رجال صاحل لن
الناس في وقت نرى النفاق متجذرا 
ــل كل منهم  ــي صدور رجال يحم ف
ضمير (علي) ويطبق في ذات الوقت 

أساليب إبن أبي سفيان؟.



11 اقتصادية

اعالن  اِّـناقصة رقم ٢٠٢١/٣ – محطة تعبئة الشهيد سليمان الحكومية /بيجي سابقا
وزارة النفط العراقية / العراق

شركة توزيع اِّـنتجات النفطية/ هياة توزيع الغربية/ فرع صالح الدين
العدد :٣

التاريخ :٢٠٢١
اُّـ / الشركات ومكاتب اِّـقاوالت  اِّـتخصصة 

م/ مناقصة انشاء محطة تعبئة الشهيد بدر سلميان  الحكومية /بيجي سابقا/ اعالن للمرة االوُّـ
ــوة مقدمي العطاءات اِّـؤهلني  ــع الغربية /فرع صالح الدين) دع ــركة توزيع اِّـنتجات النفطية/هيأة توزي ــر (ش ١- يس
ــاء محطة تعبئة الشهيد بدر سليمان الحكومية / بيجي  وذوي الخربة لتقديم عطاءاتهم للعمل الخاص بـ (مناقصة انش

سابقا).
ــالح الدين) التخصيصات اِّـالية ضمن  ــركة توزيع اِّـنتجات النفطية / هيأة توزيع الغربية / فرع ص ــر لدى (ش ٢- تتوف
ــهيد بدر سليمان الحكومية / ــاء محطة تعبئة الش ــتخدام  جزء منها لتنفيذ الخدمات انش اِّـوازنة االتحادية وينوي اس
ــغ (٢,٠٨١,٨٨٨,٠٠٠) ملياران وواحد وثمانون  ــروط الخاصة وبكلفة  تخمينية تبل ــابقا كما وردت َّـ الش بيجي س

مليون وثمانمائة وثمانية  وثمانون الف دينار عراقي .
٣- بإمكان مقدمي العطاء الراغبني بشراء وثائق العطاء تقديم طلب تحريري اُّـ شركة توزيع اِّـنتجات النفطية/ هياة 
ــية/ بالقرب من  ــعبة القانونية / محافظة صالح الدين/ قضاء تكريت/ حي القادس توزيع الغربية  فرع صالح الدين/ ش
مراب السيارات وبعد دفع قيمة البيع للوثائق غري اِّـسرتدة البالغة (٤٥٠٠٠٠اربعمائة وخمسون الف دينار عراقي) 

غري قابلة للرد وبإمكان مقدمي العطاء الراغبني َّـ الحصول على اِّـزيد من اِّـعلومات  على العنوان اِّـبني َّـ اعاله.
ــعبة توزيع سامراء  ــركة توزيع اِّـنتجات النفطية /هيأة  توزيع الغربية/ ش ــلم العطاءات اُّـ العنوان  االتي (ش ٤- تس
ــاعة الثانية ظهرا لليوم ٢٠ عمل فعلى يبدأ من  ــمي الس ــامراء) َّـ اِّـوعد اِّـحدد (نهاية الدوام الرس /مقابل جامعة س
ــاءات بحضور مقدمي  ــيتم فتح العط ــوف ترفض العطاءات اِّـتاخرة وس ــمية) . وس ــر َّـ الجريدة الرس ــخ  اخر نش تاري

العطاءات او ممثليهم الراغبني بالحضور َّـ العنوان االتي 
ــامراء/ مقابل جامعة سامراء) َّـ اليوم التالي  ــعبة توزيع س ــركة توزيع اِّـنتجات النفطية/ هيأة توزيع الغربية/ ش ش
ــاءات ضمان للعطاء (خطاب ضمان مصرَّـ او صك مصدق  ــاعة الثامنة صباحا يجب ان تتضمن العط ِّـوعد الغلق الس
ــبعة وثالثون الف وسبعمائة وستون  ــتمائة وس من مصرف معتمد) وبمبلغ ٤١,٦٣٧,٧٦٠ واحد واربعون مليون وس

دينار عراقي والتي تمثل ٢٪ من مبلغ الكلفة التخمينية .
محالظة:ـ

ــروط اِّـناقصة والوثائق  ــا الحصول على ش ــار اليها انف ــراك باِّـناقصة  اِّـش ــى مقدمي العطاءات الراغبني باالش ١- عل
ــعبة  ــة/ هيأة توزيع الغربية / فرع صالح الدين/ الش ــركة توزيع اِّـنتجات النفطي ــن خالل مراجعتهم (ش ــية  م القياس

القانونية/ محافظة صالح الدين / قضاء تكريت/ حي القادسية/ بالقرب من مراب السيارات)
ــر َّـ جريدة  ــا) عمل فعلى تبدأ من اخر نش ــدة االعالن البالغة(٢٠يوم ــمية  خالل م ــال مصادقة عطلة رس ٢- َّـ ح

الرسمية بمدد االعالن حسب ايام العطلة .
 مدير هيأة توزيع الغربية 

جمهورية العراق
ديوان محافظة واسط
مديرية بلديات واسط

لجنة البيع وااليجار
العدد :٢٢٦٢ 
التاريخ :٢٠٢١/٧/٢٧

م/ اعــــــــالن
ــط عن تأجري االمالك اِّـدرجة اوصافها َّـ ادناه والعائدة اُّـ مديرية بلدية الزبيدية  وفقا  ألحكام  اِّـادة ١٢  تعلن لجنة البيع وااليجار َّـ مديرية بلديات واس
الفقرة (ثالثا) من قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم (٢١) لسنة ٢٠١٣ فعلى الراغبني باالشرتاك َّـ اِّـزايدة العلنية مراجعة مديرية بلدية الزبيدية خالل فرتة 
(٣٠)  ثالثون يوما تبدا من اليوم التالي لنشرها َّـ الصحف اليومية مستصحبني معهم  التأمينات القانونية البالغة (٣٠٪) من القيمة  التقديرية بصك مصدق 
ــرة صباحا) واذا صادف  ــاعة (العاش ــتجري  اِّـزايدة  َّـ اليوم االخري  من مدة االعالن  َّـ مقر مديرية  البلدية اعاله َّـ تمام الس او نقدا ولكامل مدة  االيجار وس
يوم اِّـزايدة  عطلة رسمية تكون اِّـزايدة َّـ اليوم الذي يليه ويتحمل من ترسو عليه اِّـزايدة اجور النشر واالعالن وكافة اِّـصاريف االخرى وعلى اِّـستأجر جلب 

هوية االحوال اِّـدنية مصورة واصلية ويتم االلتزام بكافة التعليمات والضوابط الصادرة من البلدية بهذا الصدد..  
الشروط :-

•يلتزم اِّـستأجر بعمل سياج بارتفاع ٢ مرت وفرشها بالسبيس وحسب متطلبات العمل وباشراف البلدية (وحسب الكشف الفني اِّـعد).
•انشاء غرفة ادارة (٥*٤) م مع مجموعة صحية .

•وضع منظومة متكاملة من كامرات اِّـرقمة .
تؤول اِّـوجودات الثابتة وغري الثابتة اُّـ البلدية بعد انتهاء مدة االيجار.

اعـــــــــــــــــالن
اُّـ اِّـتهم الغائب/ الشرطي /عالء عبد الحسني هاشم جرجاك /اِّـنسوب اُّـ/ مديرية شرطة نفط الجنوب /

العنوان / البصرة /الزبري –الرميلة الشمالية . بما انك متهم وفق اِّـادة/٥/من ق ع د رقم ١٤ لسنة ٢٠٠٨ 
ــخ ٢٠٢٠/٧/٢٨ ولحد االن وِّـجهولية محل اقامتك اقتضى تبليغك  ــدل لغيابك عن مقر عملك بتاري اِّـع
ــة البصرة خالل مدة  ــذا االعالن على ان تحضر امام محكمة قوى االمن الداخلي االوُّـ/اِّـنطقة الخامس به
ــك وتجيب عن التهمة اِّـوجة ضدك  ــا من تاريخ تعليق هذا االعالن َّـ محل اقامتك ومقر عمل ــون يوم ثالث
ــواد ٦٥و٦٨و٦٩ من قانون اصول  ــتنادا الحكام اِّـ ــوف تجري محاكمتك غيابيا اس وعند عدم حضورك س

اِّـحاكمات الجزائية لقوى االمن الداخلي رقم ١٧ لسنة ٢٠٠٨.
العميد الدكتور الحقوقي/ 
رئيس محكمة قوى االمن الداخلي االوُّـ/اِّـنطقة الخامسة

محكمة االحوال الشخصية  َّـ الشطرة
العدد: ٥٧٧/ش/٢٠٢١

اُّـ اِّـدعى عليه/احمد شاكر شمخي
م/ تبليغ

ــدرت هذه اِّـحكمة بحقك القرار الغيابي اِّـرقم  اص
ــذي  ال  ٢٠٢١/٦/٣٠ َّـ  ٥٧٧/ش/٢٠٢١ 
ــتمرة قدرها مائة واربعون  يقضي يؤدي نفقة مس
ــال زينب  ــكل واحد من االطف ــهريا ل الف دينار ش
ــخ االدعاء  ــن تاري ــارا م ــاف واعتب ــاس واطي وعب
٢٠٢٠/٩/١ وِّـجهولية محل اقامتك حسب شرح 
ــم بالتبليغ ومختار اِّـحلة تقرر تبليغك اعالنا  القائ
ــالل اِّـدة  ــق الطعن بالقرار خ ــني ولك ح بصحيفت

القانونية وبخالفه يكتسب الدرجة القطعية.
القاضي/ اياد حنون هادي

مديرية تنفيذ الرفاعي
رقم االضبارة/٢٠٢١/٥٣٩

اعــــــــــــــــالن
إُّـ /اِّـنفذ عليه/ عادل عبد الحسني عبد اهللا

ــك وليس لك موطن  ــر ِّـجهولية محل اقامت بالنظ
ــم أو مؤقت أو مختار يمكن إجراء التبليغ عليه  دائ
ــون التنفيذ  ــكام للمادة ٢٧ من قان ــتناد األح واس
ــذي  ــز التنفي ــاع الحج ــا بإيق ــك إعالن ــرر تبليغ تق
ــم ٢٧٤٤٤/١١٠جزيرة وَّـ  ــار اِّـرق ــى العق عل
ــم قانونا خالل  ــم او من يمثلك ــال عدم حضورك ح
ــيتم بيع العقار اِّـحجوز اعاله  عشرة ايام عليه س
باِّـزايدة العلنية عمال باحكام اِّـادة ٨٧ من قانون 

التنفيذ.
اِّـنفذ العدل/ علي غالب صيهود

فقدان هوية

الهوية  ــي  من فقدت 
ــن وزارة  الصادرة ع
ــة  الكهرباء/اِّـديري
ــاج  النت ــة  العام
ــة  –اِّـركب ــة  الطاق
ــني  حس ــم/  باس
ــز فمن  ــف عزي يوس
يعثر عليها تسليمها 

ِّـصدرها.

مديرية تنفيذ الجبايش
العدد: ٢٠٢١/١٩٣

إُّـ /اِّـنفذ عليه/يوسف علي جرب
م/تبليغ اعالم

ــة وليس لك  ــول محل االقام ــذه اِّـديرية انك مجه ــد تحقق له لق
ــتنادا  موطن دائم أو مؤقت أو مختار يمكن إجراء التبليغ عليه واس
ــا بالحضور َّـ  ــرر تبليغك إعالن ــن قانون التنفيذ تق ــادة ٢٧ م للم
ــدأ من اليوم  ــر يوما تب ــة عش مديرية تنفيذ الجبايش خالل خمس
التالي للنشر ِّـباشرة اِّـعامالت التنفيذية بحضورك وَّـ حالة عدم 
ــذ الجربي وفق  ــراءات التنفي ــذه اِّـديرية بإج ــر ه حضورك ستباش

القانون.
اِّـنفذ العدل/ضياء علي االسدي                                                       
ــدد ١٢٦/ ــداءة الجبايش بالع ــة  ب ــرار محكم ــرر: ق ــاف اِّـح أوص

ب/٢٠٢١ َّـ ٢٠٢١/٦/٢٨.

اِّـهندس حيدر جسام حمود
مدير بلديات واسط 

رئيس لجنة البيع وااليجار

اعالناتاعالناتاعالناتاعالناتاعالناتاعالناتاعالناتاعالناتاعالناتاعالناتاعالناتاعالناتاعالناتاعالناتاعالناتاعالناتاعالناتاعالناتاعالناتاعالناتاعالناتاعالناتاعالناتاعالنات
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بغداد / البينة اجلديدة
كشفت وزارة التخطيط  ، امس األربعاء، 
ــن  ــص م ــا للتخل ــل خطته ــن تفاصي ع
املساكن العشوائية املنتشرة على نطاق 
ــم  ــال املتحدث باس ــع في البالد.وق واس
ــداوي في حديث  ــوزارة عبد الزهرة الهن ال
ــت  ــط وضع ــي، إن «وزارة التخطي صحف
ــة الطريق اخلاصة  ــمى بخارط خطة تس
ــكن العشوائي في العراق»،  مبعاجلة الس
ــة تتضمن محورين؛  مبيناً أن «هذه اخلط
ــوائيات،  ــار العش األول هو احلد من انتش
والثاني هو املعاجلة».  وأوضح أن «احملورين 
ــني للمضي  ــريع قانون ــى تش ــة إل بحاج
ــاً أن  ــة»، مضيف ــي تطبيق اخلط ــاً ف قدم
ــودة قانون  ــابقاً مس ــت س ــوزرة قدم «ال
ــلته  ــكن في العراق، وأرس ــوية الس تس
ــار  ــس النواب».وأش ــى مجل ــة إل احلكوم
ــس النواب أجرى  ــداوي إلى أن «مجل الهن
ــروع القانون، لكن  قراءة أولى وثانية ملش

ــد اآلن».وأردف  ــم يتم التصويت عليه حل ل
بأن «قضية املعاجلة تعتمد على طبيعة 
ــوائية»، مبينا أن «الوزارة تعكف  كل عش
ــتعداد إلجراء مسح كامل  اآلن على االس

ــع برنامج األمم  ــاون م ــوائيات بالتع العش
املتحدة للمستوطنات البشرية».وأضاف 
ــنتمكن  ــح س الهنداوي، «من خالل املس
ــوائية وعدد  ــن معرفة طبيعة كل عش م

سكانها ومساحة األرض املقامة عليها 
ــل هي عائدة للدولة أم  وملكية األرض؛ ه
ملك خاص».وقال إن البيانات املستخلصة 
من املسح ستساعد في اخلطوة الثانية 
ــوائيات.وفي  ــي معاجلة العش املتمثلة ف
ــادس من متوز اجلاري، قررت احلكومة  الس
ــف قطعة أرض  ــع ٥٥٠ أل ــة، توزي العراقي
ــكنية على املواطنني ومنحهم قروض  س
للحد من أزمة السكن التي تعاني منها 
ــكن  ــن أزمة س ــراق م ــي الع البالد.ويعان
ــب وزارة اإلسكان فإن البالد  حادة، وبحس
ــكنية حلل  ــى ٣ ماليني وحدة س حتتاج إل
تلك األزمة.وتنتشر املساكن العشوائية 
ــز  ــة، إذ يعج ــدن العراقي ــة امل ــي غالبي ف
الكثيرون على امتالك او استئجار سكن 
مناسب للعيش في البالد.وجتاوز التعداد 
ــكاني للبالد ٤٠ مليون نسمة، وفق  الس
ــه وزارة التخطيط  ــمي أعلنت إحصاء رس

العراقية في ١٢ كانون الثاني املاضي.

متابعة / البينة اجلديدة
ــو االقتصاد  عاته لنم ــي توقُّ ــد الدول ــدوق النق ــع صن رف
ــبة ٠٫٥٪ ليصل إلى ٤٫٩٪  ــي العام املقبل بنس العاملي ف
ــابقة.وخصّ الصندوق  ــات الس ع ــل ٤٫٤٪ في التوقُّ مقاب
نت توقعاتٍ  اقتصاد السعودية، بتوقعاتٍ محدثة، تضمّ
ــن  ــاض ٠٫٥٪ ع ــي ٢٠٢١، بانخف ــبة ٢٫٤٪ ف ــو بنس بالنم
ــو اقتصادها في  ــى أن يتضاعف من ــان، عل توقعات نيس
ــان.على  ــى ٤٫٨٪، بارتفاع ٠٫٨٪ عن توقعات نيس ٢٠٠٢ إل
صعيد الشرق األوسط وآسيا الوسطى، توقّع الصندوق 
ــبة ٤٪ في ٢٠٢١، بزيادة  ــو اقتصاد املنطقة ككل بنس من
ــان، على أن ينمو بنسبة ٣٫٧٪ في  ٠٫٣٪ عن توقعات نيس
ــاد العاملي الصادر  عات االقتص ــب تقرير توقُّ ٢٠٢٢.بحس
ــظ التقرير على رؤيته ملعدل منو  عن الصندوق، فقد حاف
ــبة  ــام اجلاري عند ٦٪، وهي النس ــاد العاملي للع االقتص
نفسها التي توقَّعها الصندوق في تقرير نيسان املاضي.

ــو لالقتصاد العام في  عات النم ــع الصندوق رفع توقُّ أرج
ــر للدعم املالي  ــبة ٠٫٥٪ إلى حدٍّ كبي ــام املقبل بنس الع
ــا يرتبط  ــات املتحدة، مع م ــع في الوالي ــي املتوقَّ اإلضاف

ــار تقرير  ــى االقتصاد العاملي.أش ــك من تداعيات عل بذل
ــوأ  ــى أنَّ الوباء أخذ منعطفاً نحو األس صندوق النقد إل
ــان،  ــي بعض أجزاء من العالم منذ إطالقه لتقرير نيس ف
ــريع في  ــرح اللقاح الس ــاعد ط ــه، س وفي الوقت نفس
ــرى. تتباعد  ــرعة في مناطق أخ ــل عدد احلاالت بس تقلي
ــي وتيرة طرح  ــرةً باالختالفات ف ــر متأث ــادات أكث االقتص

اللقاح ودعم السياسات. ومع ذلك؛ فإنَّ عملية التعافي 
ــت مضمونة حتى في األماكن  السلسة والدائمة ليس
ــيطرة.وبرغم  ــت الس ــا حت ــدوى فيه ــدو أنَّ الع ــي يب الت
حصول ٣٥٪ من السكان في االقتصادات املتقدِّمة على 
ــني من التطعيم؛ فإنَّ حصة التطعيم في البلدان  جرعت
ــبة،  ــل من نصف تلك النس ــة الدخل متثِّل أق منخفض
ــي  ــدُّ الوصول إلى اللقاحات هو خط الدفاع الرئيس ويع
ــن أن نراه على  ــاش العاملي والذي ميك ــى طريق االنتع عل
قسمني أولهما عودة النشاط االقتصادي لطبيعته في 
وقت الحق هذا عام وهو قد يكون في جميع االقتصادات 
ــك الذين ال  ــم الثاني وهو أولئ ــة تقريبًا، والقس املتقدم
ــور العدوى  ــاالت عودة ظه ــع احتم ــون يتعاملون م يزال
ــا ومتثله  ــبب فيروس كورون ــدد الوفيات بس ــاع ع و ارتف
ــق جنوب القارة اإلفريقية التي تقع اآلن في قبضة  مناط
ــزاء من أمريكا الالتينية التي  املوجة الثالثة، وكذلك أج
تشهد مستويات عالية من الوفيات مع استمرار اخملاوف 
ــيا بسبب حاالت  ــرق آس في أجزاء من جنوب وجنوب ش

التفشي لوباء فيروس كورونا، بحسب التقرير.

صندوق النقد الدويل يرفع توقعات نمو االقتصاد العاملي يف ٢٠٢٢ إىل ٤٫٩%

الكهرباء تعتزم إدخال نظام «الدورة املركبة» 
إىل حمطات إنتاج الطاقة

الزراعة تتخذ اجراءات عاجلة للسيطرة
 عىل أسعار البيض والدواجن

بغداد / البينة اجلديدة
ــا إدخال نظام  ــاء، عزمه ــت وزارة الكهرب أعلن
ــة طاقات  ــى احملطات إلضاف ــدورة املركبة إل ال
ــم وزارة  ــال املتحدث باس ــة جديدة.وق توليدي
الكهرباء، أحمد موسى، ، إن «حجم التنسيق 
ــن اخلطة  ــؤولة ع ــع وزارة النفط املس ــال م ع
ــر كاف ما يدفع  ــة، لكن ما تنتجه غي الوقودي
نحو استيراد الغاز من ايران»،  وأكد موسى أن 
ــتكون  «اغلب احملطات اكتملت صيانتها وس
ــل  ــول املقب ــي أيل ــة ف ــات دوري ــاك صيان هن
ــرب  ــوزارة تقت ــى أن «ال ــت إل للمحطات».ولف
ــف ميغاواط  ــى ٢١ ال ــول إل ــن الوص ــاً م حالي

ــن انتاج  ــى ما موجود م ــاول أن حتافظ عل وحت
ــات توليدية  ــدات وطاق ــعى إلضافة وح وتس
ــات  «توجيه أن  ــع،  للمنظومة».وتاب ــدة  جدي
ــي أن يتم  ــوزراء، واضحة وه ــس مجلس ال رئي
ــي باحللول  ــول اآلنية مع املض ــاد باحلل االجته
ــن الربط  ــي عبارة ع ــي ه ــتراتيجية والت االس
ــا  ــج واالردن وتركي ــع دول اخللي ــي م الكهربائ
ومنظومات الطاقة الشمسية وحتى إضافة 
وحدات توليدية جديدة وطاقات جديدة ضمن 
محطاتنا».وختم بالقول: «نعتزم االن وحسب 
ــدورة املركبة ايضا  ــات الوزارة ادخال ال توجيه
الى احملطات إلضافة طاقات توليدية جديدة».

بغداد / البينة اجلديدة
ــاء، اتخاذ  ــس األربع ــة، ام ــدت وزارة الزراع أك
ــاع  ــى ارتف ــيطرة عل ــة للس ــراءات عاجل اج
ــر  ــل وزي ــال وكي ــض والدواجن.وق ــعار البي أس
ــة  ــوري، إن «وزارة الزراع ــدي اجلب ــة مه الزراع
ــركة العامة للتجهيزات الزراعية  خولت الش
بالسماح بتوريد بيض املائدة و الدجاج اجملزور 

ــة من اقليم  و بصورة عاجل
ــركات  ــتان ومن الش كردس
املشاركة في معرض املنتج 
ــبوع الزراعي  الوطني (االس
ــاف  وأض ــر)»،   ــي عش الثان
ــذا االجراء  ــه «مت اتخاذ ه أن
التوازن  ــى  عل ــة  للمحافظ
ــوق احمللية  ــعار الس في اس
من ناحية العرض و الطلب 
حلني إكمال إجراءات التعاقد 
الزراعية  ــزات  التجهي ــني  ب
ــورة على  ــركات املذك و الش
آلية البيع بالتصريف، على 

ــات البيطرية  ــراء جميع الفحوص ــم اج أن يت
الصحية من خالل دائرة البيطرة في محافظة 
ــماح ملربي الدواجن  كركوك».ولفت الى «الس
ــتان  ــة من اقليم كردس ــد املواد العلفي بتوري
ــماح  ــال عن الس ــم، فض ــى طلبه ــاءً عل و بن
ــن املنافذ و بدون  ــتيراد بيض التفقيس م باس

شرط أو قيد».

التخطيط تكشف تفاصيل خارطة الطريق للتخلص من العشوائيات
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أو  يصوِّب  أن  يريد  من  لكل  مكفول  الرَّد  حق  إن    

ح معلومة وردت في خبر أو مقال ويعتقد أن  يصحِّ

فيها جتنيا او مغالطة إذا رغب في ذلك، وإن ديدننا 

هو احترام الرأي والرأي اآلخر.

„zzzzzÁÊfih

(السنة السادسة عشرة) العدد (٣٦٨٩) - الخميس - ٢٩ - تموز - ٢٠٢١

حداد عىل ارواح شهداء الوطن 

أمس األربعاء كنت وأفراد عائلتي نراجع دائرة التسجيل 
العقاري في الرصافة الثانية بغية اجناز معاملة حتويل 
ــهم عقار يعود لولدي الشهيد ( عبد القادر) ألوالده  أس
ــة  القاصرين وياليتني لم اذهب الى هذه الدائرة البائس
ــداً والتي يعيش مراجعها  فصوالً من االذالل والتذمر  ج
ــا أمه حيث يرى  ــاعة التي ولدته فيه ويلعن حتى الس
ــر .. ولكي ال اظلم  ــا يقولون جنوم الظه ــأم عينيه كم ب
ــودي ان اوضح بأن مدير الدائرة  ــداً من دون وجه حق ب اح
ــتغل بأقصى طاقته  املذكورة كان دؤوباً في عمله ويش
ــر لكن املشكلة تتمثل  ــته بشكل مباش وهذا ما ملس
بتحديات ومعوقات اكبر من طاقته حيث صغر مساحة 
الدائرة التي يكتظ فيها املراجعون وهم باملئات بشكل 
ــر جائحة كورونا  ــيما ونحن نعيش خط ال يصدق ال س
ــار التي  ــمعها ليل نه ــات التي نس ــة والتوصي امللعون
تؤكد على ضرورة مراعاة التباعد االجتماعي وامتنى من 
جلنة الصحة والسالمة الوطنية القيام بزيارة ميدانية 
لهذه الدائرة لترى بأم عينيها املراجعني وهم ملتصقني 
الواحد باآلخر وهم يتدافعون على فتحة شباك صغير 
ملتابعة معامالتهم بغية اجنازها واخلروج من هذا الفرن 
ــتغال اجهزة  احلراري حيث الهواء الالهب جراء عدم اش
ــاع التيار  ــبب انقط ــراوح رغم قلتها بس ــد أو امل التبري
لدة اليتيمة  ــن وما زاد الطني بلّة ان املوّ الكهربائي املزم
التي بحوزة الدائرة عاطلة عن العمل منذ زمن طويل .. 
واقول للسيد وزير العدل ومدير عام التسجيل العقاري 
ــذاب حيث يتصبب العرق من  ــا اعيش فصالً من الع وان
اجساد املواطنني، أليس من الواجب شطر هذه الدائرة 
ــتوعب األعداد الغفيرة من  ــعة تس أو ايجاد بناية واس
ــدل أما كان  ــيد وزير الع ــول ايضاً للس ــني؟ واق املراجع
ــد احوالها لتطلع  ــزور هذه الدائرة وتتفق ــا بك ان ت حريّ
ــة اليجاد حلول  ــز باتخاذ االجراءات الفوري عليها وتوع
ملعاناة املواطنني الذين ال ذنب لهم سوى مراجعة دائرة 
ــة .. بصراحة ان ما  ــة الجناز معامالتهم احلياتي حكومي
ــت تفاصيله جعلني متأكدا جداً بل واجزم  رأيته وعش
بأن عدد من يصابون بكورونا من املراجعني لهذه الدائرة 
ــام اقول  ــا.. وفي اخلت ـــ (٤٠) فرداً يومي ــاوز ال ــط يتج فق
لوا في الدوائر   ــؤول غادروا غرفكم املبردة وجتوّ لكل مس
ــاة وأنا على  ــم املعان ــم لتقفوا على حج ــة لك التابع
ــجيل  ــر العدل أو مدير عام التس ــتعداد ملرافقة وزي اس
ــوالت ميدانية  ــة للقيام بج ــيارتي اخلاص العقاري بس

ملشاهدة هذه املناظر احملزنة .

صباح الشيخلي*
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متابعة / البينة الجديدة
ــدم  الق ــرة  ك ــم  جن ــل  يص
ــو، صباح  ــي، رونالديني البرازيل
ــان  لبن ــى  إل ــس  ــوم اخلمي الي
ــدة أيام  ــتغرق ع ــي زيارة تس ف
ــن تضامنه  ــدف التعبير ع به
ــي  ــي ف ــعب اللبنان ــع الش م
ــنة على انفجار  ذكرى مرور س
مرفأ بيروت، بحسب ما ذكرت 

شبكة» سكاي نيوز».
ــم  ــدأ النج ــرر أن يب ــن املق وم
البرازيلي جولته عند الساعة 

ــر األربعاء  ــد ظه ــن بع ٣:٣٠ م
ــاء في منطقة  من فوج اإلطف
ــل  ينتق أن  ــل  قب ــا  الكرنتين
ــأ بيروت، حيث  بعدها إلى مرف
سيضع إكليال من الزهور حتية 

ألرواح ضحايا االنفجار.
والحقاً من اليوم نفسه، سيزور 
ــز الدفاع املدني في املرفأ،  مرك
ــن اجلمعيات  ــددا م ومن ثم ع
التي شاركت في إعادة االعمار 
ــت  وحتدث ــن.  املتضرري ــة  وإغاث
ــارك  ــات عن انه سيش معلوم

ــاء على شرفه  في مأدبة عش
ــال األعمال  ــزل أحد رج في من
ــارك فيها  ــني، وسيش اللبناني
ناصيف  السوري  املغني  أيضاً 
ــل الرياضي  ــال احملل ــون. وق زيت
إن  ــواز  ف ــد  محم ــي  الصحاف
حضور جنم كرة القدم العاملي 
ــية  إلى بيروت عش رونالدينيو 
املرفأ  ــى النفجار  األول الذكرى 
ــوي خصوصا  ــع معن ذات طاب
في ظل الظروف الصعبة التي 

يعيشها لبنان.

متابعة / البينة الجديدة
ــا  ــة، زوجه ــرأة مصري ــت ام قتل
ــدره،  ــي ص ــكني ف ــا بالس طعن
ــب بينهما على  ــالف نش إثر خ
ــزل. ووقعت احلادثة  مصروف املن
في قرية طنط اجلزيرة مبحافظة 
ــادة  ــة املصرية إثر مش القليوبي

ــات على مصروف  كالمية خلالف
ــاجرة  ــورت إلى مش ــزل، تط املن
ــرب  ــزوج بض ــا ال ــدى خالله تع
ــكينا  س ــكت  فأمس ــة،  الزوج
ــقط  ــى صدره، فس ــه إل ووجهت
جثة هامدة. وفقا ل سكاي نيوز.

ــعيد «٦٥  وقال والد املتهمة، س

عاما»، إن ابنته تزوجت منذ أربع 
ــة ورضيع. ــا طفل ــوام ولديه أع

وأضاف، أن ابنته كانت في حالة 
ــها، موضحا أن  ــاع عن نفس دف
ــؤالها  ــه عند س ــه قالت ل ابنت
ــا  ــادث أن زوجه ــبب احل ــن س ع
ذهب خلفها إلى املطبخ وحاول 

خنقها مما دفعها ألخذ آلة حادة 
بطعنه في  ــت  وقام ــكني»  «س
ــف والد املتهمة أن  صدره.وكش
ــا «تزوجا عن حب  ــه وزوجه ابنت
ولكن بعد الزواج تغير كل شيء 
ــجار  فهو كان دائم اخلالف والش

معها.

متابعة / البينة الجديدة
ــرز،  رويت ــة  وكال ــادت  اف
ــأن ١٨  ــاء، ب ــس االربع ام
مصرعهم  لقوا  شخصا 
وأصيب ١٠ آخرون بعدما 
ــاحنة  ش ــت  اصطدم
مسرعة بحافلة مزدحمة 
ــني، على طريق  ذات طابق
ــة أوتار  ــي والي ــريع، ف س
ــمالي الهند  ــش ش برادي
في ساعة مبكرة من يوم 

امس األربعاء.
ــاد  براس ــا  يامون ــال  وق
ــي  ف ــرطة  الش ــش  مفت
ــت  «وقع ــي:  بارابانك
احلادثة على طريق سريع 
ــط  ــرب بارابانكي بوس ق
والية أوتار براديش حوالي 
الساعة ١٢:٤٥ صباحا».

وأضاف أن «احلافلة كانت 
ــا نحو ١٥٠  مكتظة وبه
راكبا، وصدمتها شاحنة 

على الطريق السريع».

ــخاص  وأوضح أن «١٠ أش
ــوا  أصيب ــل  األق ــى  عل
ــاو  ــى لكن ــم إل ومت نقله
ــة لتلقي  ــة الوالي عاصم

العالج».

ــالم  إع ــائل  لوس ــا  ووفق
ــددا من  ــإن ع ــة، ف محلي
ــركاب كان من العمال،  ال
ــة  احلافل ــت  تعطل ــد  وق
ــت تقلهم على  التي كان
ــل  قب ــريع  الس ــق  الطري

وقوع احلادث.
ــدم رئيس  ــه، ق من جهت
ــدي ناريندرا  ــوزراء الهن ال
ــي  ف ــه  تعازي ــودي  م
ــابه  حس على  الضحايا 
ــال إنه «حزين  ب تويتر، قائ
للغاية ألنباء وقوع حادث 

سير في بارابانكي».
لعائالت  ــازيّ  «تع ــع  وتاب
ــري اتخاذ  ــا، يج الضحاي
ــر  لتوفي ــات  الترتيب
ــب جلميع  املناس العالج 

املصابني».

متابعة / البينة الجديدة
مولود برج االسد ملفت لألنظار أينما 
ة به، فثقته  ــة خاصّ كان، له جاذبي
ــته جتذب الكثير  ــه وحماس بنفس
ــب  ــه. تعرفوا الى صفاته بحس إلي
ــك جاكلني عقيقي،  من  عاملة الفل
ــدع، وعاطفي،  ــه مب ــاط قوته أن نق
ــي. ميتلك  ، وإيجاب ــخيّ ــا أنه س كم
ــخصية قوية وواضحة،  ــد ش األس

م، ويعتمد  ويعرف ماذا يريد وماذا يقدّ
أسلوب الدبلوماسية في تصرفاته، 
ــؤولية.  ويتمتّع بحسٍ عالٍ من املس
أهم صفاته قوة الشخصية وقدرته 
على القيادة وحبه للسيطرة، وميتاز 
بالشهامة واألخالق العالية، كذلك 
ــان  ــرة، فهو إنس ــه كثي أن إيجابيّات
ــامح. هو أيضاً صديق  طموحٌ ومتس
ة  ــوّ ــرم الق ــب، يحت ــص ومحب مخل

ــاعد الضعفاء. املال  وميتلكها ويس
بالنسبة له وسيلة للعيش الرغيد، 
ويحب أن ينفق على نفسه ويدلّلها. 
ــور حوله، لذلك  ــادر على إدارة األم ق
ــل لديه،  ــر يحبون العم ــإن الكثي ف
ــريع البديهة، وقادر  فهو قيادي، وس
ــرعة، وله  ــاذ القرارت بس ــى اتخ عل
قدرة رائعة على التنظيم والترتيب.

متابعة / البينة الجديدة
ــهاب  ــان الكويتي، ش ــن الفن أعل
ــة  الفنان ــه  وزوجت ــه  أن ــر،  جوه
ــيلجآن إلى  ــة، س ــام الفضال إله
ــيئني لهما، من  القضاء ضد املس
ــأن  ــل بش ــح تفاصي دون أن يوض
ــخاص  واألش ــي  التقاض ــك  ذل

ــهاب  ش ــتهدفني.واكتفى  املس
ــه  جمعت ــورة  ص ــر  بنش ــر  جوه
ــة مرمي  ــا احملامي ــه وبينهم بزوجت
ــابه في  ــك عبر حس ــر، وذل البح
ــارة  ــتغرام»، في إش ــع «إنس موق
ــه مت اللجوء إليها  ــة إلى أن واضح
ــكل  ــب بش ــو مناس ــدء ما ه لب

ــد أن تعرض  ــي. يأتي هذا بع قانون
ــهاب جوهر، وإلهام الفضالة،  ش
ــف  ــاءات منذ الكش لبعض اإلس
ــع بتاريخ  ــا الذي وق ــن زواجهم ع
ــت  ــث وقع ــاري، حي ــو اجل ١٣ يولي
مناوشات عبر مقاطع فيديو كان 

بها بعض األطراف.

 

ــي تتصدى لها هيئة النزاهة  كثيرة وخطيرة هي القضايا الت
االحتادية وفي مقدمة ذلك ملفات الفساد االداري واملالي التي 
تنوء بحملها ليس «البعران» وامنا «التريالت» ومن دون احلاجة 
ــالت» !! وانا  ــي «الـچي ــات ورم ــالق الزغاريد والهوس ــى اط ال
ــتوقفني خبر تضمن  ــيل االخباري العارم اس استعرض الس
ــاريع  ــة الى وضع خطة مركزية جململ مش ــوة هيئة النزاه دع
ــادة احلاصلة في النمو  ــتيعاب الزي ــور بغية اس الطرق واجلس
ــل بزيادة اعداد املركبات  ــكاني واالنفجار البركاني املتمث الس
ــروع . واوضحت دائرة الوقاية في  وحتديد مدة زمنية لكل مش
ــام بها فريق عملها الى  ــة الى ان نتائج زياراتها التي ق الهيئ
ــغال العامة وكذلك  ــكان والبلديات واالش وزارة االعمار واالس
ــى واقع حال اخلدمات املقدمة  ــة بغداد بهدف االطالع عل امان
ــور واعادة  ــذ الطرق واجلس ــاء وتنفي ــاء وانش في مجال اكس
تأهيلها وتوصلت الى نتيجة مفادها ضرورة قيام وزارة املالية 
ــاء  ــب وتكلفة انش ــة مبا يتناس ــات املالي ــد التخصيص برص
مشروعات الطرق واجلسور للجهات ذات العالقة ضمن املوازنة 
ــهيل القيام بأعمالها  ــغيلية واالستثمارية لغرض تس التش
ــاء صندوق  ــي تقريرها بإنش ــورة ف ــت الدائرة املذك ــا اوص كم
ــبة املقطوعة  ــور يتم متويله من النس ــة الطرق واجلس لصيان
ــبة  ــم نس ــم جبايتها فضال عن حس ــي تت ــوم الت من الرس
ــن املواطنني عبر  ــتيفاؤه م ــي الذي يتم اس ــتقطاع املال االس
ــكان بنسبة  مديرية املرور العامة ملصلحة وزارة االعمار واالس
ــور ولم يتوقف االمر عند  ــراض صيانة الطرق واجلس (٥٥٪) ألغ
حدود ذلك بل ان التقرير املرسلة نسخ منهُ الى مكتب رئيس 
ــغال العامة  ــكان والبلديات واالش الوزراء ووزارة االعمار واالس
وجلنتي النزاهة واالعمار واخلدمات النيابيتني وامانة بغداد اكد 
ــور وامانة  ــادة النظر مبهام دائرة الطرق واجلس ــى ضرورة اع عل
ــاء الطرق واجلسور والتنسيق  بغداد ومنحهما صالحية انش
ــرة بأعمال  ــل املباش ــات ذات العالقة قب ــني اجله ــتمر ب املس
ــرة الوقاية  ــور ولم تنس دائ ــاء للطرق واجلس الصيانة واالنش
ــم ملف محطات  ــارة الى  ضرورة حس في هيئة النزاهة االش
ــدم اثقال ميزانية  ــة مبا ينعكس ايجابيا على ع االوزان احملوري
الدولة بتكاليف اضافية ناهيك عن موضوع ساحات التبادل 
ــؤدي دورا مهما في تخفيف الزخم املروري عن  التجاري التي ت
مدينة بغداد وتقليل االضرار التي تتعرض لها البنية التحتية 
ــال الكبيرة .. ولم  ــاحنات ذات االحم للطرق نتيجة مرور الش
ــخص حاالت  ــل ان التقرير ش ــى هنا ب ــالوفة» ال ــه «الس تنت
ــيع الطرق او  ــتقبلية لتوس ــلبية كانعدام وجود رؤية مس س
ــتحداث طرق وجسور جديدة الستيعاب الزيادة املضطردة  اس
في عدد السكان واملركبات ألننا نعيش في دولة( حاج مايدري 
بحاج  ومن هو جائع ليس كمن يأكل دجاج !!) ومن هنا فإنني 
ــؤولة بأن تترجم  كمواطن اطالب كل اجلهات احلكومية املس
ــؤولة ألن واقع  ماورد في التقرير وتقرأه جيدا بروح وطنية مس
ــاد  ــرّب ضحك» جراء االهمال والفس ــورنا « ايخ طرقنا وجس
ــنويا من اصحاب املركبات  حيث جتبى املليارات من الدنانير س
حتت عنوان صيانة الطرق واجلسور لكنها تذهب الى «الزاغور» 

واملعنى في قلب الشاعر!!.

@÷ä�€a@¡Å@Û‹«@›ÅÜm@ÈÁaå‰€a
@lÏÓ»€a@ó �ÇímÎ@âÏé¶aÎ

عبد الزهرة البياتي 
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