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ــع  م ــالث  الث ــات  الرئاس ــت  ناقش
ــوى واألحزاب  ــاء الق ــدد من رؤس ع
العراقية مخرجات احلوار  الوطنية 
والواليات  العراق  بني  االستراتيجي 
ــال املكتب  ــدة األمريكية. وق املتح
ــس الوزراء ،  ــي لرئيس مجل االعالم
إن عدداً من رؤساء القوى واألحزاب 
الوطنية العراقية عقدت اجتماعاً 
في القصـر احلكومي ب بغداد بدعوة 
من رئيس مجلس الوزراء مصطفى 
ــس  رئي ــور  وبحض ــي،  الكاظم
ــح، ورئيس  ــم صال ــة بره اجلمهوري
النواب محمد احللبوسي،  مجلس 
ــي  الكاظم ــتعرض  اس ــث  حي
ــوار  احل ــج  نتائ ــاع  االجتم ــالل  خ

الواليات املتحدة  االستراتيجي مع 
ــنطن،  خالل زيارته األخيرة إلى واش
ــي  اخلتام ــان  البي ــه  تضمن ــا  وم
ــتراتيجي. ــوار االس ــترك للح املش

ــج  ــى أن نتائ ــي إل ــار الكاظم وأش
ــتراتيجي مع  ــوار االس ــوالت احل ج
ــات املتحدة خلصت إلى عدم  الوالي
ــوات القتالية في العراق  وجود الق
ــي نهاية العام احلالي، وأن  نهائياً ف
ــني اجلانبني إلى  ــول العالقة ب تتح
ــب، والتعاون  عالقة خاصة بالتدري
األمني، واالستخباري فقط؛ وبهذا 
ــون األول  ــه في (٣١ كان ــى فإن املعن
ــيعود العراق  ــام ٢٠٢١) س ــن الع م
ــدة  املتح ــات  الوالي ــع  م ــه  بعالقت
ــمي  ــب الرس ــل الطل ــا قب ــى م إل
ــوات في عام ٢٠١٤،  بقدوم هذه الق

ــة الطبيعية  ــى الصيغ إل والعودة 
للعالقة التي صوّت عليها مجلس 
ــم  باس ــرت  وأُق ــي  العراق ــواب  الن
ــتراتيجي). االس ــار  اإلط ــة  (اتفاقي

ــون تأييد نتائج احلوار  وأكد اجملتمع
ــان  ــي البي ــي وردت ف ــاط الت والنق
ــق بالعالقة  ــترك، وفيما يتعل املش
ــال  وانتق ــني،  اجلانب ــني  ب ــة  األمني
ــورة، والتدريب،  ــى املش ــة إل العالق
والتعاون االستخباري، وعدم وجود 
ــول نهاية العام  ــوات قتالية بحل ق
احلالي أكد اجملتمعون أنها تنسجم 
ــة العراقية،  ــت الوطني ــع الثواب م
الوطنية،  السيادة  ومع مقتضيات 
ــي، ومحاربة اإلرهاب. واألمن القوم

التعاون  ب اجملتمعون بتكريس  ورحّ
ــية،  (السياس ــدة  األصع ــى  عل

واالقتصادية، والثقافية، والصحية، 
والتعليمية)، وغيرها بني جمهورية 
العراق والواليات املتحدة األميركية، 
ــن عالقات وطيدة ومثمرة  ومبا يضم
ــن الصديقني، ومبا يخدم  بني البلدي
مصالح العراق. على الصعيد ذاته 
اعربت حركة بابليون، امس االثنني، 
ــدم دعوتها  ــتغرابها من ع عن اس
ــالث  ــات الث ــاع الرئاس ــى اجتم ال
ــية الذي عقد في  والقوى السياس
ــرا، وعدت  ــي مؤخ ــر احلكوم القص
ذلك تهميشا وجتاهال لها . وذكرت 
ــي حركة  ــأ ف ــم نفاج ــة ،  ل احلرك
ــة الوزراء  ــون من موقف رئاس بابلي
ــي جتاهل دعوة حركتنا  االنتقائي ف
ــاع ضم بعض القوى  حلضور اجتم
ــات  ــه الرئاس ــية وحضرت السياس

ــبب  ــكل مقصود ، بس الثالث، بش
مواقفها الوطنية الرافضة للوجود 
ــاريع  ومش ــي  االجنب ــكري  العس
ــات .  ــل االنتخاب ــيم وتأجي التقس
واضافت  لقد تابعنا هذا االجتماع 
ــأن وجود  الذي ناقش اخملرجات بش
ــي العراق واخر  ــوات القتالية ف الق
ــتعدادات لالنتخابات النيابية  الس
ــوة  ــا بدع ــا فوجئن ــة ، لكنن املقبل
ــاء  ببق ــة  املطالب ــوى  الق ــض  بع
القوات االجنبية في العراق ، بينما 
ــتبعدت حركتنا الرافضة لهذا  اس
ــدة الجراء االنتخابات  الوجود واملؤي
كما اوصت املرجعية باجرائها في 

موعدها احملدد.

كتب اِّـحرر السياسي
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اعلنت خلية االعالم االمني، امس االثنني، عن القاء 
ــرية،  ــارة األعضاء البش ــض على متهم بتج القب
ــارة األدوية غير  ــر لتج ــط مذخر كبي ــا مت ضب فيم
املرخصة وسط بغداد. وذكر بيان للخلية ، تواصل 
األجهزة األمنية والوكاالت االستخبارية جهودها 
ــش اإلرهابية،  ــات داع ــول عصاب ــة فل في مالحق

ــة،  املنظم ــة  واجلرمي ــون،  القان ــى  عل ــني  واخلارج
ــم  ــتوى مع قس ــتخباري عال املس ــيق اس وبتنس
ــات بغداد.واوضح البيان،  ــتخبارات وأمن عملي اس
ــتركة من اللواء اخلامس عشر شرطة  ان قوة مش
ــرات الوطني متكنت  من القاء  احتادية وجهاز اخملاب
القبض على متهم بتجارة األعضاء البشرية، بعد 

كمني نصب له في ساحة الواثق ببغداد.

ــعبي، امس االثنني،  ــد الش اعلنت هيئة احلش
ــع في احلشد  ــهاد آمر اللواء التاس عن استش
ــي محافظة بابل.  ــه بالواجب ف اثناء التحاق
ــعبي ،  ــد الش ــان ملديرية اعالم احلش ــر بي وذك
ــليم بقضاء اهللا تعالى  مبزيد من الرضا والتس
ــد الشعبي  والفخر واالعتزاز، تزف هيئة احلش

ــن كامل محمد عبد  ــع حس آمر اللواء التاس
اخلشخشي الذي ارتقى شهيدا امس االثنني، 
ــف في ناحية الشوملي  ــير مؤس إثر حادث س
ــه بقاطع  ــل اثناء التحاق ــرق محافظة باب ش
املسؤولية في محافظة صالح الدين.كما أدى 
ــائقه مهدي ماجد  ــهاد س احلادث الى استش

مالك محمد عبد.
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ــر  ــر مبصي ــق األم ــا يتعل    عندم
العراق ومستقبل شعبه فإن كل 
ــية  ــوى والفعاليات السياس الق
ــؤولية سواء  تتحمل كامل املس
ــة  ــي تركيب ــاركة ف ــت مش اكان
احلكومة أم غير مشاركة وسواء 
اكانت قد حصلت على حصتها 
ــي دور  ــي ف ــة) أم ه ــن (الكعك م
ــول ان  ــا نق ــن هن ــار ! . وم االنتظ
ــوى  الق ــا  تتحمله ــؤولية  املس
ــية الفاعلة واملؤثرة في  السياس
ــيما  س ال  ــي  السياس ــهد  املش
ــا  ــائرون) كونهم ــح) و ( س (الفت
متصديني فاعلني ولهما ثقلهما 
في العملية السياسية الراهنة 
ــن  ــة مل ــا صريح ــد ان نقوله والب
يعنيه األمر : كفى مجامالت على 
حساب الدم العراقي ألن املسؤول 

املتصدي والذي يقف في مقدمة 
ــل ثقل  ــو من يتحم ــوف ه الصف
ــر  ــواه وليتذك ــؤولية دون س املس
ــع ان عودة االرهاب ليمارس  اجلمي
جرائمه البشعة بحق العراقيني 
ــؤولية ال يحق ألحد ان يتبرأ  مس
ــر نقول ان  ــأن آخ منها .. وفي ش
النفقات التي تتحملها ميزانية 
ــة  الدولة من اجل حماية وحراس
الذين  اجملرمني  االرهابيني  واطعام 
ــجوننا عيب على  ــئ بهم س متتل
ــي  يقتض ــدل  الع وان  ــؤول  املس
ــؤالء العتاة الذين اوغلوا  اعدام ه
ــفك الدم العراقي وطز بكل  بس
ــاح  ونب ــان  االنس ــوق  حق ــاة  دع
ان   .. ــانية  الالانس ــم  منظماته
ــن اخلطأ الفادح والظلم بعينه  م
ــون البرابرة  ــى هؤالء اجملرم ان يبق
ــان يأكلون وينامون  خلف القضب
ــوم بينما  ــجون خمس جن في س

ــن  م ــعة  واس ــات  قطاع ــاك  هن
ــعب ال جتد لقمة خبز تسد  الش
بها رمقها .. وهناك قضية جديرة 
ــارة اليها تلك هي ان هيئة  باالش
ــن يومياً  ــة تعل ــة االحتادي النزاه
ــني باعمال  ــض على متورط القب
فساد مالي واداري وسرقات وهدر 
للمال العام وقد يصل عدد هؤالء 
ــهريا لكن  ــم ش ــى (١٠٠) مته ال
ــف له صراحة ان معظم  مايؤس
ــكام القضائية او العقوبات  االح
ــى الى  ــم ال ترق ــادرة بحقه الص
مستوى اجلرم أو الفعل االجرامي 
ــمع  ــذي ارتكبوه اذ عادة ماتس ال
عن عقوبة سنة أو اقل من سنة 
بحق متورط بهدر اكثر من مليار 
ــا للنكتة! وقدمياً قيل من  دينار. ي
ــاء األدب .. وفي  ــاب اس أمن العق
ــه يتناهى  ــرى نقول ان قضية اخ
ــماعنا  مسعى احلكومة  الى اس

ــامل للتجوال قد  لفرض حظر ش
ميتد السبوعني للحد من جائحة 
ــكل  ل ــا  احترامن ــع  وم ــا  كورون
االجراءات احلكومية والتحوطات 
ــا ان نقول، ال  ــي هذا اجملال، بودن ف
ــذا احلظر ألنه  ــوا بفرض ه تتورط
ــرّر األول  ــة كبرى ألن املتض اكذوب
ــدون بداً  ــاع الذين ال يج هم اجلي
لكسب لقمة خبزهم من اخلروج 
ــا املتخمون  ــوق العمل أم الى س
فليس لهم شغل باحلظر وال هم 
ــون !! واذا ما ارادت احلكومة  يحزن
ابقاء الناس في بيوتها فعليها ان 
توصل اللقاح اخلاص بكورونا الى 
ــدم لهم املعونات  بيوتهم وان تق
ملواجهة  ــالزم  ال والدعم  ــة  املالي
ــة الصعبة .. فهل  ظروف املعيش
ــة؟ أم أننا نحتاج  ــت البرقي وصل

الى قراءة اجلنجلوتية؟!!.

كتب رئيس التحرير

ال تذهبوا بالعراق اُّـ اِّـجهول .. ياساسة البالد والعباد

بغداد /
اعلن السفير األميركي لدى بغداد، ماثيو تولر، امس االثنني، عن اتفاق العراق 
ــتركة قوية، خالل احلوار الستراتيجي بني  والواليات املتحدة، على عالقة مش
البلدين.   وقال السفير األمريكي ماثيو تولر، خالل طاولة مستديرة حضرها، 
ــي والرئيس  ــوزراء مصطفى الكاظم ــس ال ــني رئي ــتراتيجي ب ــوار االس ان  احل
ــا ان  العالقة بني  ــراق وامريكا، مبين ــراكة طويلة بني الع ــي ميهد لش االمريك
ــراق بلد عظيم وله  ــتركة. واضاف، ان  الع ــة على مصالح مش ــن مبني البلدي
ــرق االوسط، مشيرا الى ان  ــتقراره يسهم في استقرار الش تاريخ عريق، واس
الفساد والتدخالت اخلارجية والداخلية سيؤدي الى ضعف الدولة العراقية.
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ــجيل حصيلة  ــي بغداد، امس االثنني، تس ــت دائرة صحة الكرخ ف أعلن
ــام صحة الكرخ  ــروس كورونا.وقال مدير ع ــداد إصابات في ــية بأع قياس
ــجلت خالل الساعات االربع والعشرين  ــب احلجامي ، إن دائرته س جاس
ــة جديدة بفيروس كورونا في جانب الكرخ  املاضية قرابة الـ ٢٢٥٠ اصاب
ــع من نيسان املاضي، ١٥٠٠  ــجل جانب الكرخ في التاس من بغداد. وس
ــبقها في  ــار الوباء، س ــة بكورونا، لتكون أعلى حصيلة منذ انتش إصاب

الثاني من ايلول ١١١٥ إصابة.

ــوزارة مجموعة من اخلطط  ــن تبني ال ــر املالية، علي عالوي، ع ــن وزي أعل
ــتقبل  ــاد الوطني.وقالت املالية ، إن وزيرها اس ــج احملفزة لالقتص والبرام
ــون والوفد املرافق  ــارك برايس ــي لدى العراق م ــفير البريطان امس، الس
ــن وعلى كافة  ــة بني البلدي ــد العالقات الثنائي ــبل توطي ــه، لبحث س ل

املستويات ومنها اإلقتصادية واملالية.

@wflaäiÎ@¡�Å@?jm@Â‹»m@ÚÓ€bΩa
?üÏ€a@Öbñn”�€@Òå–™ ــان  ــط أحس ــر النف ــد وزي اك

امس  ــماعيل،  اجلبار اس عبد 
االثنني، على اهمية الدور الذي 
ــطية من  تؤديه الكوادر الوس
خريجى املعاهد النفطية في 
ــاج وتطوير  ــة وزيادة االنت ادام
ــه  النفطية.ووج ــة  الصناع
الدوائر  ــى  ال ــاز  بااليع ــر  الوزي

املعنية في الوزارة على ادراج 
فقرة التعيني او التعاقد (عقد 
ــركات  الش ــل  قب ــن  م وزاري) 
النفطية مع خريجي املعاهد 
ــي  الدراس ــام  للع ــة  النفطي
ــب  وحس   ٢٠٢٠-٢٠١٩
ــات  للتخصص ــم  حاجته
ــن  ضم ــة،  املطلوب ــة  الفني

موازنة العام املقبل.

@¥Ó»m@Òä‘œ@xaâÖhi@å«ÏÌ@¡–‰€a@äÌãÎ
Ú„ãaÏΩbi@RPRPMRPQY@¡–‰€a@ÜÁb»fl@ÔØäÅ
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HÒ7€I@�i@ÒâÎåy
رواتب  تطلق  متى  يعرف  من 
بعد  ام  غد  ام  اليوم   .. املتقاعدين؟ 
في  واملتقاعدون  شهر  كل  في  غد؟ 
حيرة  من امرهم . ومن يعرف السر 

فسنعطيه ليرة!!
بغداد /

بغداد /

بغداد /

بغداد /

بغداد /

القصر الحكومي يحتضن اجتماعاً رفيعاً ِّـناقشة مخرجات الحوار السرتاتيجي
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البينة الجديدة / هيثم مجيد
ــارة عن حتقيق  اعلنت وزارة التج
اسطول الشركة العامة لألسواق 
املركزية الناقل  (٢٣٠) نقلة خالل 
ــردات املواد  ــهر متوز /٢٠٢١ ملف ش
الغذائية  واحلنطة والرز والسكر  
احمللية في كافة محافظات البالد 
ــركة  . أكدت  ذلك مدير عام الش
ــت  ان  ــي» وأضاف ــرة الكيالن «زه
ــم النقل والصيانة مستمر  قس
مبهام عملة طيلة  ايام االسبوع 
ــه  ومالك ــطوله  اس ــتنفار   واس
االداري والفني وخالل  ايام العطل 
ــاحنات  الش لتوجيه  ــمية  الرس
ــا  ــود ومتابعته ــا بالوق وجتهيزه

ــة عبر  ــتمرة ودقيق ــورة مس بص
منظومة التعقب االلكتروني  ال

ــا لنقل املواد  ــالل عمله GPS  خ
ــي يتم  ــاور الت ــة في احمل الغذائي
ــم النقل  اعتمادها من قبل قس
ــرة  التخطيط  ــي دائ ــزي ف املرك
واملتابعة .الفتا ان املناقالت جرت 
ــويقية التي  ــة التس ــق اخلط وف
اعدتها وزارة التجارة  بغية توفير 
تلك املواد  في جميع محافظات 
ــوك   ــليمانية  وده ــالد  ( الس الب
واملوصل  و كركوك والطوز   وديالى 
ــة   والديواني ــي   وبيج ــت  وتكري
ــط واحللة  والنجف وكربالء وواس
ــماوة وذي قار   ــة والس والنعماني

ــان والبصرة )  . واستغالل  وميس
ــط الراجع لغرض  ــالت باخل املناق
ــن عمل  ــة م ــدوى االقتصادي اجل
الشاحنة .وأضافت  الكيالني  ان 

املالكات الفنية في قسم النقل 
الشركة مستمرة  والصيانة في 
ــك بصيانة وتصليح اعطال  كذل
ــيارات غير املشمولة بنظام  الس

ــارات  باالط ــا  وجتهيزه ــل  العم
ــراء  ــى اج ــة ال ــات .الفت والبطاري
مجموعة من اللقاءات  مع مالك 
قسم النقل والصيانة والسائقني 
االنتاجيني لغرض تذليل العقبات 
ــاء عمل  ــد تواجههم اثن التي ق
ــبل  س كل  ــدمي  وتق ــطول   االس
ــددت في الوقت  الدعم لهم. وش
ذاته على عدم تأخير معامالتهم 
ومستحقات  السائقني  وتعديل 
ــن ٣٥٪ الى  ــائقني م ــز الس حاف
٤٠٪  لدعم السائقني االنتاجيني 
ــعار االمر  ــاع االس ــل ارتف في ظ
ــادة انتاجية  ــهم في زي الذي يس
ــر  ــن املدي ــذا وثم ــاحنات ه الش

ــن اجل  ــود املبذولة م ــام اجله ع
ــي  ــالت بوقت قياس ــاز املناق اجن
ــالت املتحققة  وزيادة اعداد النق
ــي تدل  ــدة  والت ــرة متصاع وبوتي
على الشعور العالي باملسؤولية 
الواجبات  ــذ  تنفي ــي  ف والتفاني 
ــدوى  اجل ــق  حتقي ــل  أج ــن  وم
املثلى من األسطول  االقتصادية 
ــة ، هذا  ــردات البطاق ــل مف بنق
ــت الكيالني  على بذل مزيد  وحث
من اجلهود إلجناز النقالت بأسرع 
ــردات الغذائية  وقت اليصال املف
ــع احملافظات في الوقت  الى جمي

احملدد.

البصرة / البينة الجديدة
شكلت وزارة النقل فريق عمل ملتابعة أسباب 
ــعاف واإلنقاذ  احلوادث البحرية و إجراءات اإلس
ــذي عقد أول  ــري وال ــوث البح ــرة التل ومحاص
ــركة  اجتماع له امس االول األحد في مقر الش
العامة ملوانئ العراق .وقال املدير العام للشركة 
ــة ملوانئ العراق الدكتور املهندس فرحان  العام
الفرطوسي : انه وحسب توجيهات وزير النقل 
ــني بندر الشبلي بتشكيل  الكابنت ناصر حس
ــي وزارة النقل واملتابعة  ــق عمل يضم  ممثل فري
ــئ العراق  ــركة موان ــن ش ــني ع ــة و ممثل الوزاري
ــوف على  ــري وذلك للوق ــركة النقل البح وش
ــة التبليغ عنها  ــباب احلوادث البحرية والي أس
ــن جميع احلوادث  ــع تقرير أولي ع ــراءات رف وإج

ــني املاضيني .الفتا الى  التي وقعت خالل العام
ــهيالت  ــت لفريق العمل التس ــئ قدم أن املوان
ــار املتوقعة التي تنتج  ــة ، مبينا أن األخط كاف
عن احلوادث البحرية تدخل ضمن احملاور الفنية 
ــددا  واإلدارية، مش ــية  والدبلوماس والقانونية 
ــيقوم به  ــق والدور الذي س ــة الفري على أهمي
ــكات  ــى األرواح واملمتل ــاظ عل ــل احلف ــن أج م
ــوث البحري  ــن التل ــة واحلد م ــة واخلاص العام
ــتقبل  ــا اس ــل كم ــتقبل وزارة النق ــا اس . كم
ــفن جتارية  ــمالي ( ٥ ) س ــر الش ــاء ام قص مين
ــى أرصفة ميناء  ــت عل بحموالت متنوعة رس
ــمالي .وقال املدير العام للشركة  ام قصر الش
ــة ملوانئ العراق الدكتور املهندس فرحان  العام
ــر النقل  ــات وزي ــب توجيه ــي: حس الفرطوس

ــبلي بضرورة  ــني بندر الش ــنت ناصر حس الكاب
ــفن  ــاء واقالع الس تأمني كافة متطلبات إرس
ــق متطلبات  ــئ تعمل وف ــالت فان املوان والناق
ــالمة وأمن السفن .الفتا  املنظمة الدولية لس
ان ميناء ام قصر الشمالي استقبل السفينة 
ــت على  ــة رس ــة ١٣٨ حاوي ALBIDDA بحمول
 CAPT KATTELMANNــفينة ــف ٢٠ والس رصي
ــى رصيف ٢٦  ــت عل ــة ٣٢٤ حاوية رس بحمول
ــة  متنوعة  ــفينة BBC LOUISE بحمول والس
 ALHUSSEIN  رست على رصيف ١٣والسفينة
ــى رصيف ١٩  ــت عل ــة رس ــة ٩٩ حاوي بحمول
 ٢١٧ ــة  بحمول   IRENES RYHTMــفينة والس
ــت على رصيف ٢٠ وجرت العمليات  حاوية رس

البحرية بالتنسيق والتعاون مع إدارة امليناء .

b‰ü@HWXI@“˝ma@ZÚçÜ‘Ωa@ı˝iä◊@ø@ÚÓzñ€a@Úib”ä€a
Ú‹ˆbç@ÖaÏfl@6€@—€cHRVIÎ@ÚÓˆaàÃ€a@ÖaÏΩa@Âfl@

@@HÖbç7fl@MµbÌÖ@I’ˆb–€a@¡Ãö€a@ÚÓˆbiäËÿ€a@Ú”b�€a@›‘„@¡Å@ûä»m
@=Ìä•@ÔibÁâa@›‡»€

النجف األشرف / البينة الجديدة
ــروس كورونا  في  ــات فاي ــهد منفذ لقاح ش
ــفى احلكيم العام  إقباال كبيرا من  مستش
ــبني للحصول على لقاح  املواطنني واملنتس
ــات جديدة من  ــزر  وذلك بعد وصول دفع فاي
ــي ، وأكد مدير  ــى املنفذ التلقيح ــاح إل اللق
ــفى الدكتور عبد اهللا الغزالي على  املستش
ــيابية في  ــروف لتحقيق االنس ــأة  الظ تهي
ــل املنفذين من خالل زيادة عدد العاملني  عم
ــتيعاب  ــل الس ــت العم ــد وق ــا ومتدي فيهم
ــداد الكبيرة من املراجعني من املواطنني  األع
واملنتسبني مبينا أن املنفذ يعطي يوميا من 
ــى قيامه  ــة باالضافة ال ــى ٤٥٠ جرع ٤٠٠ ال
بتجهيز املراكز الصحية في مركز احملافظة 
بحاجتهم من اللقاح ألن املستشفى مركز 

رئيس حلفظ اللقاح.

دياُّـ / البينة الجديدة
ــركات  ــركة ديالى العامة إحدى ش ــت ش  أعلنـ
ــتمرارها بتجهيز  وزارة الصناعة واملعادن عن إس
ــط مبُحوالت  ــاء الوس ــة لكهرب ــركة العام الش
ــذاً للعقود  ــى دفعات تنفي درة عل ــع والقُ التوزي
املُبرمة بني اجلانبني وذلك لدعم قطاع الكهرباء 
ــناد املنظومة الكهربائية في ظل الظروف  وإس
ــركة املُهندس    دير عام الش احلاليـة .وأفصـحَ مُ
ــن جتهيز  ــي ع ــف اجلنابـ ــتـار مخلـ ــد الس عبـ
الشركة العامة لتوزيع كهرباء الوسط مبُحولة 
منَ العقد املُبرم معها  درة سعة ( MVA ٣١.٥ ) ضِ قُ
ــعة  درة بالس حوالت قُ ــز ( ٧ ) مُ ــن جتهي واملُتضم
ــني متَ جتهيزها في  حولت ــى مُ ــورة إضافة إل املذك
ــأن  ــاً ب ــعة ( MVA ١٦)، مُضيف ــابق بس ــت س وق
ــركة قامت أيضاً بتجهيز الشركة املذكورة  الش
حولة توزيع سعة ( KVA ٢٥٠ ) حتويل (  بـ ( ٧٥ ) مُ
ــة ثانية من العقد املُبرم بني  KV ١١/٠.٠٤ ) كدفع
ــركة  نتجات الش ــني ، مؤكداً ان جميع مُ الطرف
ــات الفنية  ــة  ووفق املُواصف ــع بأياد عراقي تُصن

العاملية املعمول بها لدى وزارة الكهربـاء .

البينة الجديدة / علي شريف
ــعبة الرقابة الصحية  قال مدير ش
ــالء  ــة كرب ــة محافظ ــرة صح بدائ
ــواد  ج ــرار  ك ــور  الدكت ــة  املقدس
ــة  الرقابي ــرق  الف ــي:إن  العباس
الصحية في قسم الصحة العامة 
ــات ( املركز /  ــا في قطاع ونظيراته
ــينية ) أجرت  احلر / الهندية / احلس
ــي ( ٦٦ ) حملة  ــهر املاض خالل الش
ــع  ــتركة م ــردة ومش ــش منف تفتي
ــة ملتابعة  ــزة األمنية اخملتص األجه
ــواق واحملال  املواد الغذائية في األس
ــن صالحيتها  ــة والتأكد م التجاري
ــاف  وأض ــري.  البش ــتهالك  لإلس
الدكتور العباسي: إن الفرق صادرت 
وأتلفت ( ٧٨) طن من املواد الغذائية 
ــن ( ٢٦ ) الف لتر  ــر م ــة وأكث الصلب
ــر الصاحلة  ــائلة غي ــواد الس من امل
ــة  ــري وإن عملي ــتهالك البش لإلس
ــع الطمر  ــي موق ــرت ف ــالف ج اإلت

البلدية  ــات  ــي كابس ــي وف الصح
ــور  ــمية وبحض ــر رس ــق محاض وف
ان  ــى  ال ــار  العالقة.واش ــاب  أصح
الشهر املاضي شهد حتقيق ( ٤١٢٠ 
ــال واملعامل اخلاضعة  ) زيارة للمح

للرقابة الصحية جرى خاللها غلق 
(٣٦) محالً ومعمالً للمواد الغذائية 
ــروط الصحية وفرض  اخملالفة للش
ــى (١٤١) محال  ــة عل ــات مالي غرام
مخالفا. كما مت إستيفاء قرابة ( ٢٧) 

مليون دينار عن أجور اخلدمات التي 
ــة الصحية للمحال  تقدمها الرقاب
العامة واملعامل الغذائية اخلاضعة 
ــرق الرقابية قامت  ــاَ إن الف لها.الفت
ــاً  غذائي ــاً  منوذج  (  ٢٧٠  ) ــحب  بس
محلياً ومستورداً إلى جانب قيامها 
ــحب وفحص ( ٢٠٠ ) منوذج ماء  بس
ــات للتأكد من  ــن اجملمع ــي م محل
ــص قرابة  ــرب وفح صالحيته للش
ــص الكلور احلر  ــة فح (٥٥٠٠ )نقط
املتبقي في الشبكة كما مت فحص 
ــن  ــن م ــف ط ــن ( ٨٩٠ ) ال ــر م اكث
ــالية غذائية  ــواد الغذائية كإرس امل
ــراد) واردة إلى احملافظة  ــاحنة وب (ش
ــيطرات اخلارجية. ــق الس ــن طري ع
ــي أن األجهزة  وبني الدكتور العباس
ــة الصحية منحت اكثر من  الرقابي
( ٣١٤ ) بطاقة فحص طبي للعمال 

العاملني باحملالت العامة .

واسط / البينة الجديدة
ــن  ــة وم ــت وزارة الزراع أطلق
ــروة احليوانية  ــالل دائرة الث خ
ــن  م ــة  اصبعي ــف  أل  (٥٠٠)
محلياَ،    ــة  املنتج ــماك  االس
ــز محافظة  ــي الكوت مرك ف
واسط، وبتوجيه من  السيد 
ــد  محم ــدس  املهن ــر  الوزي
ــة  ومتابع ــي،  اخلفاج ــرمي  ك
ــيد مدير عام دائرة الثروة  الس

ــاس  عب ــور  الدكت ــة  احليواني
ــني، حيث قامت  ــالم حس س
ــروة احليوانية امس  ــرة الث دائ
االول األحد، بإطالق وجبة من 
الكارب  ــماك  أس ــات  اصبعي
العادي، لتكثير وتنمية الثروة 
ــزون  ــز اخمل ــمكية ، وتعزي الس
ــمكي في البالد، حيث مت  الس
اإلطالق في محافظة واسط/ 
شمال سدة الكوت وهي  من 

ــرة الثروة احليوانية / إنتاج دائ
مفقس أسماك الصويرة ، ومت 
اإلطالق بإشراف جلنة اإلطالق 
ــة  ــروة احليواني ــرة الث ــن دائ م
ــع مديرية زراعة  ــاون م وبالتع
ــي اإلطالق  ــط ، حيث يأت واس
ــة    ــة وزارة الزراع ــن خط ضم

لتنمية الثروة السمكية.

دياُّـ / البينة الجديدة
ــر االبراج  ــل تفجي يبدو ان مسلس
اخذ حيزه في محافظة ديالى لليوم 
ــى التوالي، هدفه فصل  الثالث عل
وايقاف  ــا  ــن بعضه ــات ع احملافظ
ــاء  الكهرب وزارة  ــاريع  ــة مش عجل
ــاج،  االنت  ) ــة  الثالث ــا  بقطاعاته
النقل، التوزيع) واستنزاف قدراتها 
ــا. ــاك مالكاته ــا وانه وإمكانياته

ــل الطاقة  ــط نق ــث تعرض خ حي
الكهربائية الضغط الفائق(ديالى- 
ــاد) ٤٠٠ ك.ف، االحد املوافق  ميرس
١ اب ٢٠٢١ التابع للشركة العامة 
لنقل الطاقة الكهربائية املنطقة 
ــي  ارهاب ــل  عم ــى  ال ــطى،  الوس
ــفة  ــي بتفجير عبوات ناس تخريب
ــل  ــراج لنق ــرر  (٤) اب ــى تض ادت ال
ــن  ــة  (٢٨٨،٢٨٦،٢٨٥،٢٨٤)  م الطاق

نوع ( XA) في قضاء خانقني مقابل 
ــور  في محافظة  دائرة طرق واجلس
ــيد  ديالى .وتنفيذاً لتوجيهات الس
ــؤون االنتاج (عن  ــل الوزارة لش وكي
الوزير) املهندس عادل كرمي،توجهت 

ــية والفنية في  ــالكات الهندس امل
الشركة العامة املذكورة وباشراف 
السيد معاون املدير العام للشؤون 
ــدس حيدر غناوي الى  الفنية املهن
مكان احلادث رفقة القوات االمنية 

من منتسبي مركز شرطة كهرباء 
ــي ألجراء  ــد الهندس ــى واجله ديال
ــل على  العاج ــراري  احل ــف  الكش
ــه تبني  ــن خالل ــل، وم ــط الناق اخل
تعرض (٤) ابراج الى عمل تفجيري 
تخريبي ارهابي، وبعد اكمال مسح 
املنطقة سيتم التنسيق مع مركز 
ــيطرة الوطنية لغرض اطفاء  الس
ــة االبراج  ــاً لصيان ــط اضطراري اخل
ــييدها،مع  تش ــادة  الع ــررة  املتض
ــه للخدمة  ــط واعادت ــليك اخل تس
ــتمرار  ــن لألس ــت ممك ــرع وق بأس
ــة  بالطاق ــني  املواطن ــز  بتجهي
ــا في  ــة.وان االدارة العلي الكهربائي
وزارة الكهرباء تواصل وضع اخلطط 
ــة وتنفيذها من اجل تقدمي  العاجل
ــة للمواطنني في ظل  افضل خدم

الظروف الراهنة .

بغداد / البينة الجديدة
ــة وذات  ــات ( اليدوي ــة وتأهيل الصمام ــة لصيان ــت ورش  افتتح
ــركة  ــا واحجامها في مقر الش ــة انواعه ــم اآللي) بكاف التحك
 fze ) ــية الثقيلة باملشاركة مع شركة العامة للمعدات الهندس
ــة يوم االربعاء املوافق ٢٨ l ٧ l ٢٠٢١  بحضور  turbo tech) االماراتي
ــي افتتاح هذه  ــركات النفطية ذات االختصاص . ويأت ــي الش ممثل
ــوارد املالية  ــة وتعزيز امل ــل تكنلوجيا الصيان ــة بهدف نق الورش
ــتركة لكال الطرفني مبا يغطي  ــب واألهداف املش وحتقيق املكاس
ــقف مع  ــة س ــة القطاعني العام واخلاص . وتتضمن الورش حاج
ــزة الفحص وتكون  ــات الصناعية واملكائن واملعدات واجه اخلدم
 ( safwty valves ) ــر ــمل معايي ــع الصمامات املؤهلة مبا يش جمي
مبوجب املواصفات العاملية مع اعتماد شهادة iso وتوفير شهادات 
ــركة (turbo tech ) قدرات  ــص لهذه الصمامات . ومتتلك ش الفح
ــة وذات التحكم  ــة الصمامات ( اليدوي ــعة في مجال صيان واس
 (heesco ) ــركة ــا . ومتتلك ش ــة انواعها واحجامه ــي ) بكاف اآلل
ــاطات ولديها قدرات  ــال والنش ــعة من عقود األعم ــبكة واس ش
ــية مثل  ــة عالية في تصنيع ونصب املعدات الهندس تكنولوجي
ــل البخارية ، املبادالت احلرارية ،  ــتراتيجية ، املراج ( اخلزانات االس

الهياكل احلديدية وأوعية الضغط  واألبراج وغيرها ) .

البينة الجديدة / كاظم العبيــدي
ــاء دعائم  ــها على ارس ــركة نفط ذي قار منذ تأسيس اهتمت ش
التعاون مع كل املؤسسات والدوائر في احملافظة .وقد قام املهندس 
ــكرية الرابعة  ــى الكلية العس ــودي ، بزيارة ال ــي خضير العب عل
ــر الكلية ،  ــوي آم ــعيد املوس ــي ذي قار والتقى اللواء عباس س ف
مقدماً التهاني الى ضباط ومنتسبي الكلية بتخرج كوكبة من 
ــات العسكرية  الضباط ومواصلة عطائها الثر في رفد املؤسس
ــم في الدفاع  ــاهمون مع اخوته ــاط الكفوئني الذين يس بالضب
ــركة  ــوي بالزيارة واهتمام ش ب اللواء املوس عن الوطن ، فيما رحّ
ــات باحملافظة ومتابعاتها  نفط ذي قار في دعم مختلف املؤسس
ــأنها اإلرتقاء بواقع مدينة  ــتى اجملاالت التي من ش ــتمرة لش املس
ــا ، مثمناً الدور  ــا املتواصل في أبنائه ــاد والعطاء واهتمامه اجله
ــودي في قيادة  ــه املهندس علي خضير العب ــر الذي يقوم ب الكبي
مة .ويذكر ان  ــركة النفط وجعلها في مصاف الشركات املتقدّ ش
شركة نفط ذي قار قدمت الدعم الالمحدود لدائرة الصحة وديوان 
احملافظة واالندية الرياضية ، وكذلك اقضية ونواحي احملافظة .من 
ــتحقات  ــرى ، ووزع املهندس علي خضير العبودي املس ــة اخ جه

املالية على الفالحني املتضررين من العمليات النفطية .

بغداد / البينة الجديدة
أعلـن رئيس هيئة رعاية ذوي االعاقة واالحتياجات اخلاصة في 
ــؤون االجتماعية احلقوقي احمد هادي   عن  وزارة العمل والش
ــهر متوز  ــابعة من راتب املعني املتفرغ لش اطالق الدفعة الس
٢٠٢١ في بغداد واحملافظات اعتبارا من يوم امس االول االحد .   
وقال رئيس الهيئة ان الهيئة اكملت جميع االجراءات املتعلقة 
ــتلمني سابقا ، داعياً اياهم  باطالق راتب املعني املتفرغ للمس
ــتحقاتهم املالية .  ــتالم مس ــى التوجه ملنافذ الصرف الس ال
ــوف يطلق خالل  ــيرا الى ان هناك ملحق آخر للرواتب س مش
ــاء  اإلجراءات اإلدارية واملالية  ــام القليلة املقبلة بعد انته األي
ــتراتيجية عمل  ــدا على ان الهيئة وضعت س ــة .  مؤك الالزم
ــرغ وفق جدول زمني  ــدة تقضي باطالق راتب املعني املتف جدي
ــهر  ثابت وتوقيتات معلومة وحتديدا بني ٢٠ الى ٢٥  من كل ش
ــب موظفي الهيئة   ــه قبل توزيع روات ــو اقتضى األمر اطالق ول
ــالق الرواتب  ــام احملافظات باط ــه مت تخويل اقس ــع العلم ان م
ــهوا مباشرة دون الرجوع للهيئة حرصا منا على  املوقوفة س

توفير احلياة الكرمية لهذه الفئة املهمة من اجملتمع.
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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  
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ــذ  مناف ان  ــني،  االثن ــس  ام ــة،  الصح وزارة  ــت  اعلن
ــهد اقباال  ــح في  بغداد وبقية احملافظات تش التلقي
ــي التطعيم املضاد  ــن املواطنني لتلق ــدا م متصاع
لكورونا. وذكرت الوزارة ، ان جميع املنافذ في بغداد 
واحملافظات تشهد تزاحما واقباال متصاعدا لتلقي 
ــددت الوزارة  ــروس كورونا.وج ــاد لفي ــاح املض اللق
تأكيدها على توفر جميع اللقاحات من ٣ مناشئ 
ــت فعاليتها في  ــة واثبت ــة جميعها رصين عاملي

الوقاية من اإلصابة.

بغداد /
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ــركة العامة ملوانئ العراق، امس  كشفت الش
ــل ميناء املعقل في  ــاعٍ لتحوي االثنني، عن مس
ــياحي. وقال  ــة البصرة الى منتجع س محافظ
ــركة أمنار  ــالم والعالقات في الش ــؤول اإلع مس
ــاع وبانتظار تطبيقها  الصافي ، إن هناك مس
ــاء املعقل في البصرة الى منتجع  لتحويل مين
سياحي، الفتاً الى أننا ننتظر اكتمال اخملططات 
واملوافقات ليبدأ العمل باملشروع فحتى اآلن لم 

نرسو على  شركة معينة لتسلّم املشروع.
ــروع  ــاف أنه في حال اكتمل مخطط املش وأض
ــرة بالعمل، مؤكداً أن أسباب فكرة  تبدأ املباش
ــياحي عديدة ،  ــع س ــاء الى منتج ــل املين حتوي
ــا وجود موانئ كثيرة في محافظة البصرة  منه
ــر ، ميناء أبو فلوس ، ميناء الفاو  ( ميناء أم قص
ــة إلى موقعه  ــيكتمل قريبا )، إضاف ــذي س وال
ــي بيئة املدينة من  ــل البصرة والذي يؤثر ف داخ
ــر  ــاحنات وأيضاً تأثيره املباش خالل حركة الش
على البنى التحتية فمن األفضل أن يحول إلى 

منطقة سياحية أو ميناء سياحي.
ــيتم  ــع أنه حال احلصول على املوافقات س وتاب
حتقيق املشروع والذي سيمنح األسرة البصرية 
ــياحية  ــتكون  مدينة س ــواءً ترفيهية و س اج
مكتملة من حيث املطاعم ، املوالت ، املسابح ، 
املدينة العائمة ونحوها من األمور الترفيهية. 

ــوزراء مصطفى الكاظمي، امس،   أعلن رئيس مجلس ال
ــة خلطة اإلصالح  ــات اإلدارية والتنفيذي بدء تطبيق اآللي
ــن الورقة البيضاء. وقال الكاظمي خالل  االقتصادي ضم
ــالح، انه»منذ أن  ــة العليا لإلص ــاع اللجن ــه اجتم ترؤس
ــاد  ــاء اإلصالحية ملعاجلة الفس ــة البيض ــا الورق أطلقن
ــب  ــن نعمل على خلق جو مناس ــي بالبلد ونح املتفش
ــوم هو لإلعالن عن بدء تطبيق  لتطبيقها واجتماعنا الي
ــالح االقتصادي  ــة والتنفيذية خلطة اإلص ــات اإلداري اآللي
ضمن الورقة البيضاء». واضاف: «نطمح وبقوة إلى إعادة 
اقتصاد البلد لقوته بعد أن وصل به احلال إلى مستويات 
ــري ومن شأن هذه  ــاد املستش متدنية جداً نتيجة الفس
اخلطة إعادة بناء االقتصاد العراقي بنحو سليم، يحقق 
التنمية املستدامة للبالد». واشار الى، ان»خطة اإلصالح 
ــة، التي تتمثل  ــة إدارة االقتصاد املزمن ــتقدم حالٍّ ألزم س
ــع مصادر  ــط، وعدم تنوي ــى النف ــل عل ــاد الكام باالعتم
ــادون باإلصالح؛  ــد أن نثبت للعراقيني أننا ج ــل ونري الدخ
لذلك لم تكن خطة إدارة االقتصاد قصيرة األمد، وال آنية 
احلل، بل تستهدف إصالحاً متكامالً حلني إمتامها خالل ٥ 
سنوات». وبني، ان»الضرر في االقتصاد العراقي كبير جداً؛ 
ــبب من املستحيل تطبيق اخلطة اإلصالحية  ولهذا الس
ــو واهم وغايتنا  ــر، وكلّ من يعد بذلك فه في وقت قصي
ــة العراقية، وليس احلكومة احلالية،  هي النهوض بالدول
ــذا نريد بكل ما  ــة باقية، وله ــات تذهب والدول فاحلكوم
ــه االقتصادية».  ــد للعراق هيبت ــرار أن نعي ــا من إص أوتين
وتابع، انه»منذ تسنمنا إدارة السلطة التنفيذية للعراق 
ونحن نعمل بجد من أجل تطبيق اإلصالحات؛ كي نخرج 
ــتقبل أبنائنا أهم  ــائر من أجلنا جميعاً ومس بأقل اخلس
من أي شيء، فهم بناة العراق، وهم من سيقوده، فلنترك 

مصاحلنا ونفكر بأبنائنا».

بغداد / بغداد /

أعلنت خلية اإلعالم األمني إحباط محاولة 
ــوريا إلى العراق.  ــلل ١٥ شخصاً عبر س تس
ــة  ــالل املتابع ــن خ ــه م ــة ، إن ــت اخللي وقال
ــتخبارية،  ــف اجلهود االس ــة وتكثي امليداني

ــرية الثالثة  ــع الس ــوة ضمن قاط متكنت ق
ــدود ١٩  ــواء حرس احل ــوج الثالث في ل بالف
ــخصاً  ــدر بـ(١٥) ش ــد مجموعة تق من رص
ــوري  يحاولون اجتياز احلدود من اجلانب الس
ــى األراضي العراقية. وأضاف البيان، حيث  ال
ــالق نار  ــل تبادل إط ــم وحص ــت معاجلته مت

ــللني، وقد الذو  ــؤالء املتس ــتباك مع ه واالش
ــحاب نحو األراضي السورية،  بالفرار واالنس
ــريط احلدودي  وخرجت قواتنا لتفتيش الش
وعثرت على جثة احد هؤالء املتسللني وهو 
ــية مت التحفظ على اجلثة من  سوري اجلنس

قبل اجلهات اخملتصة.

بغداد /

@Ä˝ï�€@bÓ‹»€a@Ú‰v‹€a@…fl@Ô‡√bÿ€a@ b‡nua@@

ــا  ــبة لن ــر بالنس ــب واحمليّ ــت، الغري وتابع
ــي  ــوات الت ــه الدع ــي توجي ــة ف االنتقائي
ــي دون اخر ،  ــى فريق سياس ــرت عل اقتص
ــر عدم دعوة ممثلي بابليون.  وال نعلم ما س
ــتقل منصور  ــدد النائب املس في وقت ش
البعيجي، امس االثنني، على ان اعادة سعر 
ــعره  ــل الدينار الى س ــرف الدوالر مقاب ص
ــعبي من قبل ابناء  السابق هو مطلب ش
ــنعمل على اعادته  ــعب جميعا وس الش
ــابق خالل املرحلة املقبلة  الى سعره الس
ــر البعيجي، ان  ــن. وذك ــرع وقت ممك وبأس
ــي وقت   ــر كثيرا ف ــدوالر اض ــع صرف ال رف
بشريحة كبيرة من ابناء الشعب العراقي 
والميكن ان يستمر هذا االمر على اعتبار ان 
املتضررين منه شريحة كبيرة وال ميكن ان 
يستمر هذا االمر، مشيرا الى انه سيعمل 
ــة  ــات اخملتص ــى اجله ــط عل ــى الضغ عل
صاحبت القرار من اجل اعادته الى سعره 
السابق. على صعيد آخر أعربت املفوضية 
ــفها،  ــان عن بالغ أس العليا حلقوق اإلنس
ــب واالنتهاكات الال  لتكرار حاالت التعذي
انسانية في مواقف االحتجاز والسجون 
ــر عن  ــاء التحقيقات، ومنها ما مؤش واثن
ــاة ملوقوفني  ــي انتهاك ووف ــول حالت حص
ــرة. وذكرت املفوضية،  في محافظة البص
ــاكات، يعطي  ــذه االنته ــرار مثل ه أن تك
ــراق  ــمعة الع ــن س ــلبياً ع ــاً س انطباع
ــن القلق  ــا، ويخلق حالة م ــا ودولي محلي

ــانية املعنية، بشأن  لدى املنظمات االنس
ــرات تزايد حاالت االنتهاك  استمرار مؤش
ــل  ــي مراح ــاز وف ــف االحتج ــل مواق داخ
ــى أنه يقوض  ــق االولي، إضافة إل التحقي
ــا ودوليا،  ــراق والتزاماته محلي ــود الع جه
ــة التعذيب  ــة مناهض ــص اتفاقي مبا يخ
ــة او العقوبة  ــروب املعامل ــن ض ــره م وغي

القاسية اوالالانسانية لسنة(١٩٨٤). في 
وقت رحبت األمم املتحدة في العراق، امس 
ــان املالية، لدعم  ــاهمة الياب االثنني، مبس
ــة.  وذكرت  ــة االنتخابات العراقي مفوضي
ــدة ،  ترحب  ــن األمم املتح ــة صادرة ع وثيق
ــاهمة قدرها  األمم املتحدة في العراق مبس
٢١٦ مليون ين ياباني (حوالي ٢ مليون دوالر 
ــروع تقوده  ــي) من اليابان نحو مش أمريك
ــدرات داخل  ــم بناء الق ــدة لدع األمم املتح

ــتقلة لالنتخابات  ــة العليا املس املفوضي
ــي  ــل اليابان ــيدعم التموي ــة، س العراقي
ــتعد فيه  ــي الوقت الذي تس املفوضية ف
ــرين األول  ــة في تش ــات البرملاني لالنتخاب
ــدى العراق  ــان ل ــفير الياب ــال س ٢٠٢١.وق
ــوزوكي كوتارو وفق الوثيقة االنتخابات  س
ــبة أساسية لترجمة إرادة  هي أكثر مناس

ــعب العراقي وتطلعاته إلى سياسة  الش
ــاعدات من  ــاعد املس ــة. آمل أن تس وطني
ــعب اليابان في تعزيز قدرات  حكومة وش
ــدى املفوضية  ــات ل ــا املعلوم تكنولوجي
ــذ  ــات وتنفي ــتقلة لالنتخاب ــا املس العلي
ــروس كورونا،  ــن في ــة م ــر الوقائي التدابي
ــاهم في جهود  ــاعدتنا تس اعتقد أن مس
ــفافية  ــة لضمان الش ــة العراقي احلكوم

واملصداقية في االنتخابات املقبلة.

ــني  الطرف ــني  ب ــاع  االجتم ان   ــح،  واوض
يسهم ببناء دولة عراقية مستقرة، الفتا 
الى ان لقاءات احلوار الستراتيجي اثمرت 
عن مبادرة الواليات املتحدة ومساعدتها 
للعراق، ضمن شريك مهم في التحالف 
ــوات العراقية،  ــدرات الق ــي لبناء ق الدول
باالضافة الى االعالن عن تخصيص مبلغ 
١٥٥ مليون دوالر للمساعدات االنسانية، 
ــال عن ٥٠٠ ألف جرعة للقاح كورونا. فض

ــات املتحدة وقعا  ــني، ان  العراق والوالي وب
اتفاقية االطار الستراتيجي بني البلدين 
ــات التي  ــام ٢٠٠٨، اال ان التحدي ــي الع ف
ــن الضروري  ــت م ــدان كان ــا البل واجهه
اعادة صياغة االتفاقية، مؤكدا  امكانية 
ــم والثقافة  ــاون في مجاالت التعلي التع
والعديد من اجملاالت اخملتلفة.وتابع السفير 
االمريكي ان واحدة من املواضيع التي متت 
ــي تأكيد  ــتها في احلوار السياس مناقش
ــن ميارس  ــبة م ــات املتحدة محاس الوالي
ــطني،  افعال القتل واالغتيال بحق الناش
ــيدا بدور اجلانب العراقي في اعتقال  مش
ــى ان  القوات  ــدد من اجملرمني. ولفت، ال ع
ــود التحالف الدولي بطلب  االمريكية تق
ــة االرهاب،  ــة العراقية حملارب ــن احلكوم م
ــن  ــتراتيجي تضم ــوار االس ــا ان احل مبين
مناقشات مستمرة بهذا الشأن ومت حتويله 

ــد احلاجة  ــن اجل حتدي ــى جلنة عمل م ال
للقوات االمريكية وماذا ينبغي ان تقدمه 
للعراق. واشار، الى ان  اجلانب العراق اكد 
ــاون التحالف  ــك مهام حتتاج تع ان هنال
ــارة  ــي من بينها التدريب واالستش الدول
ــات  املعلوم ــاركة  ومش ــة  القتالي
ــتخبارات والقوات العراقية وحدها  االس
من تقوم بالعمليات القتالية. واكد تولر، 
ان العامني املاضيني لوحظ فيهما تطور 
ــي قادرة على  ــوات العراقية وه كبير للق
ــة داعش، مضيفا ان  القوة اجلوية  محارب
وطائرات اف ١٦ اضافة الى القوات البرية 
ــة على  ــوات العراقي ــدرة الق ــن ق زادت م
ــيكل  ــة داعش.وافاد، ان اعادة تش محارب
ــع القوات،  ــادرة جمي ــا التعني مغ قواتن
ــدول  ــب اجل ــا حس ــر مهمته ــا تغيي وامن
ــتكون  ــام احلالي وس ــي نهاية الع الزمن
ــف  ــع التحال ــة م ــوات امريكي ــاك ق هن
ــيرا  ــارة والتدريب، مش ــي لالستش الدول
ــادات االمنية  ــات بني القي ــى ان  نقاش ال
للطرفني ملواصلة التقييم وحاجة العراق 
ــب االمريكي  ــش ودور اجلان ملكافحة داع
ــاعدة التي  ــة التهديد وتقدمي املس معرف
ــن جانب اخر  ــا اجلانب العراقي.م يطلبه
شدد تولر، على اهمية اجراء االنتخابات 
ــة العراقية  ــب احلكوم ــتجابة لطل واس

ــدة بدعم مالي  ــهمت الواليات املتح أس
ــة االنتخابات من  ــي ملراقب ــة يونام لبعث
ــة  ــر عالي ــات مبعايي ــراء انتخاب ــل اج اج
ــد جاهزيته في اي  ــب االمريكي اك واجلان
ــاعدة للعراق. وعبر، عن سعادته في  مس
ــاعدة العراق في مجاالت  ــاركة مبس املش
ــم والثقافة، فضال عن  ــة والتعلي الصح
ــم الدارة ازمة الوباء وهنالك  تقدمي الدع
عدد من اجلوانب املشتركة للطاقة الى 
ــاهمة في عدد من املشاريع  جانب املس
لالستفادة من الطاقة والغاز املصاحب 
ــدرك اهمية  ــدم حرقه.وتابع، نحن ن وع
ــدن اجلنوبية  ــي البصرة وامل االقتصاد ف
ــة في  ــالق القنصلي ــرار اغ ــا ق واتخذن
ــى التكلفة واالمن وقد  البصرة بناء عل
ــد، لكن  ــر فيما بع ــاك تغيي ــون هن يك
ــادة فتحها.  ــن اع ــت احلالي الميك الوق
ــؤولني  ــمع غالبا من املس ــاف، نس واض
العراقيني وجود عوائق لتنفيذ املشاريع 
بسبب الفساد، مؤكدا ان من مصلحة 
ــتقرار العراق  ــدة هو اس الواليات املتح
ــه موارد  ــة وانه البلد لدي ــه، خاص وقوت
ــي العالم، اذ لو مت  ــرة ولها اهمية ف كبي
ــتغاللها ستجلب االزدهار للشعب  اس
ــم للحكومة اتخاذ  ــي، ومن امله العراق

اجراءات بهذا الشأن.

بغداد /
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ــة البرملانية  ــة الصح ــو جلن ــد عض اك
ــة النائب  ــة النيابي ــرر خلية االزم ومق
ــني، ان اخذ  ــوي، امس االثن جواد املوس
ــات هي احلل  ــات ولبس الكمام اللقاح
ــة لتجاوز خطورة  ــم واالكثر فاعلي األه
ــار  ــة الثالثة من كورونا، فيما اش املوج
الى وصول كميات كبيرة من اللقاحات 

ــترازينيكا،  (فايزر، اس الثالثة  بأنواعها 
ــوي ، ان االيام  ــينوفارم). وقال املوس وس
ــا  ــا ملحوظ ارتفاع ــهدت  ــرة ش االخي
ــروس كورونا، وقد وصلنا  لالصابات بفي
ــتوى  ــن مس ــة م ــل متقدم ــى مراح ال
ــبابا  ــك أس ــا ان هنال ــات، مبين اإلصاب
ــذا االرتفاع اولها  عديدة تقف خلف ه
ــاللة اجلديدة من كورونا  هو دخول الس
ــروف عنها  ـــ (دلتا) واملع ــي تعرف ب والت

األشد فتكا وانتشارا بني باقي السالالت 
ــارها الى ما  ــرعة انتش والتي تصل س
ــار املوسوي، الى  بني ٥-١٠ اضعاف. واش
وجود أسباب أخرى ساهمت في ارتفاع 
ــن بينها، انخفاض  ــداد اإلصابات وم أع
ــبة التلقيحات حيث لم نصل الى  نس
نسبة ٥٪ من اعداد امللقحني في البلد، 
ــا انه  ــدا، خصوص ــر خطير ج ــو ام وه
ــدم التزام  ــتمرار في ع يتزامن مع االس

ــس الكمامات  ــني بالتباعد ولب املواطن
ــى ان العراق اآلن في  والتعقيم، الفتا ال
ذروة املوجة الثالثة، واملستشفيات في 
قمة حتملها القصوى لكننا وهللا احلمد 
ــيطرة، ولكن  ــا زالنا ضمن حدود الس م
ــمح اهللا ارتفعت األعداد  في حال ال س
ــفيات فقد  ــل املستش ــن حتم ــر م اكث
ــي. وتابع ان ما  ــأ الى احلجر الصح نلج
ــرة هو وجود وعي لدى  نراه بااليام االخي

ــة اللقاحات من خالل  املواطنني باهمي
ــى اللقاحات ،  ــاع أعداد املتلقني ال ارتف
ــا في األيام القليلة  موضحا اننا عانين
املاضية من قلة اعداد اللقاحات ولكن 
ــتلم أكثر من مليون  اليوم وغدا سنس
ــف جرعة من  ــن فايزر و٥٠٠ أل جرعة م
لقاح استرازينيكا و٢٠٠ ألف جرعة من 
ــاح الصيني وهذه مبجملها تكفي  اللق
ــا يصل الى  ــرة ايام لتلقيح م ملدة عش

١٠٠ الف مواطن في أقل تقدير، اضافة 
الى كمية لقاحات ستصل الى العراق 
ــبوعيا  ــا مبعدل ٥٠٠ الف لقاح اس تباع
ــي ازدياد  ــزر ولدينا أمل ف ــاح فاي من لق
ــاح خالل  ــني داخل اللق ــبة امللقح نس
ــدأ املوجة  ــهر كي تب ــل من ش ــرة اق فت
ــوي  ــاض. واكد املوس ــة باالنخف الثالث
ــيطرة  ــد لتقليل والس ــل الوحي ان احل
ــات يكون من خالل  ــبة اإلصاب على نس

ــاح والثاني  ــني أولهما اللق أمرين مهم
ــن ثم ياتي من  ــو لبس الكمامات، وم ه
ــد  ــم والتباع ــة التعقي ــا قضي بعدهم
ــة كحلول اقل فاعلية، محذرا  والنظاف
من الدخول في موجة رابعة من كورونا 
باألشهر املقبلة في حال استمرار عدم 
الصحية وعدم  ــات  بالتعليم ــزام  االلت
ــس الكمامات  ــح ولب ــزام بالتلقي االلت

والشروط الصحية.
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ــن  ــماعيل ب ــري إس ــر اجلزائ عب
ــط ميالن، عن  ــر، العب وس ناص
دعمه للمغربي أشرف حكيمي، 
ــان جيرمان، بعد  جنم باريس س
ــتهجان  ــه لصيحات اس تعرض
ــبب موقفه  ــب، بس ــي تل أبي ف

الداعم لفلسطني.
وأقيمت مباراة السوبر الفرنسي 
ــان جيرمان وليل،  بني باريس س
ــرها نادي  ــي تل أبيب   وخس ، ف
العاصمة الفرنسية بهدف دون 

رد.
ــيًا،  وبدأ حكيمي املباراة أساس
ــرات  لصاف ــرض  يتع وكان 
االستهجان في كل مرة يلمس 
ــبب موقفه  ــرة، بس ــا الك فيه

الداعم لفلسطني.
ــد عبر  ــي ق ــي املغرب وكان الدول
ــطينيني، عبر  عن دعمه للفلس

حسابه على «تويتر»، في مايو/
آيار املاضي إبان احلرب على غزة.

وساند بن ناصر، الذي يغيب عن 
ــبب إصابته  ــب حاليًا بس املالع
ــا، حكيمي من  ــروس كورون بفي
ــابه  ــتوري» عبر حس خالل «س
ــتجرام»، حيث نشر  على «إنس
صورة لالعب إنتر ميالن السابق 

معلقا عليها برموز تعبيرية.

ــرطة  الش ــادي  ن إدارة  ــدأت  ب
املفاوضات مع املدرب التونسي 
نبيل معلول لقيادة الفريق في 
املوسم املقبل خلفا للصربي 
ــع  ــدر مطل ــال مص اليتش.وق
ــات خاصة: «إدارة  في تصريح
ــرطة فتحت قنوات  نادي الش
ــي  االتصال مع املدرب التونس
ــادة الفريق  ــول لقي نبيل معل
ــل، ووصلت  ــم املقب في املوس

ــورة  ــل متط ــات ملراح املفاوض
ــني  ب ــر  كبي ــق  تواف ــاك  وهن
الطرفني على إمتام الصفقة».

وبني: ان «الشرطة أبدى رغبته 
ــدرب نبيل  ــي التعاقد مع امل ف
بالعرض  واألخير رحب  معلول 
ــل أن يوقع  ــن املؤم ــي وم األول
ــي خالل  ــكل نهائ العقد بش
أن مت  ــد  بع ــي  ــبوع احلال األس
ــى اخلطوط املهمة  االتفاق عل

في بنود العقد».

ــة جديدة،  ــيقدم يوفنتوس على محاول س
ــل لوكاتيلي،  ــع مانوي ــل التعاقد م ــن أج م
ــاالت  ــرة االنتق ــالل فت ــولو، خ ــم ساس جن
ــرت صحيفة  ــة.  فقد ذك ــة اجلاري الصيفي
ــبورت» اإليطالية، امس  ــو س «الجازيتا ديل
ــيروبيني، املدير  ــو تش ــني، أن فيديريك االثن
ــال  ــط لالتص ــوس، يخط ــي ليوفنت الرياض
ــولو،  مجددا بكارنيفالي، رئيس نادي ساس
من أجل إقناعه بقبول عرض البيانكونيري 

ــت أنه رغم  ــع لوكاتيلي.وأضاف ــد م للتعاق
ــوي تغيير العرض  ــك، فإن يوفنتوس ال ين ذل
ــاع النادي  ــولو، في ظل اقتن املقدم لساس

بأن عرضه مناسب ومقبول.
وأشارت إلى أن إدارة السيدة العجوز وضعت 
ــل التعاقد مع  ــبًا لفش ــة بديلة، حتس خط
ــي تيموي  ــي، أال وهي ضم الفرنس لوكاتيل
باكايوكو، العب وسط تشيلسي، ال سيما 
ــكيلة البلوز  ــي تش ــه مكان ف ــه ليس ل أن
ــية، حتت قيادة املدير الفني األملاني  األساس

توماس توخيل.

ــونة، والد  ــم حس ــري إبراهي ــدى املص أب
ــونة، الذي  ــارس حس ــل األوملبي ف البط
ــعادته  ــم القطري، س ــب حتت العل يلع
الغامرة بامليدالية الذهبية التي حققها 

جنله في رفع األثقال بأوملبياد طوكيو.
ــد،  ــس االول األح ــونة، ام ــاف حس وأض
خالل تصريحات تليفزيونية عبر برنامج 
ــاة «احلدث  ــى قن ــن» عل ــرة املواط «حض
اليوم»، أنه مت إعداد فارس للمنافسة منذ 
ــنوات، موضحا أنه حتدث مع االحتاد  ٥ س
القطري، عن أن جنله يستطيع احلصول 

على امليدالية الذهبية في األوملبياد.
وواصل: «كان هناك تعهد مني، بأن يتم 
ــى امليدالية  ــارس للحصول عل ــداد ف إع
ــم يتمكن  ــو، وإذا ل ــة في طوكي الذهبي
ــن لنعمل من أجل  ــن حتقيقها، لم نك م
ــع: «وافقت على  ــاد املقبل». وتاب األوملبي
لعب فارس باسم قطر، ألنه لم يتواصل 
ــاد رفع األثقال  ــؤول في احت معنا أي مس
ــه كان يتواجد معي من  ــري، كما أن املص
ــته، فوافقت على الفور على  أجل دراس
ــت أتولى  ــري، وكن ــاد القط ــب االحت طل

تدريبه بشكل شخصي». 
ــبب عدم  ــن مصر بس ــت ع وأردف: «رحل
حاجة املسؤولني لي، حيث كانوا يعينون 

ــس الكفاءة.. ولم  املدربني باجملامالت ولي
ــم أنني أخرجت  ــتعانة بي، رغ يتم االس

ملصر العديد من األبطال».
ــي  ــل ف ــه عم ــونة األب أن ــاف حس وأض
ــل  مث ــة،  العربي ــدان  البل ــن  م ــد  العدي
اإلمارات والسعودية وقطر، متابعا: «لم 
يكن أحد يعرف فارس حسونة في مصر 
ــن اجلميع اآلن  ــاد طوكيو، لك قبل أوملبي
يتحدث عنه وعن جناحه، وسعيد للغاية 

برد فعل اجلماهير املصرية». 
ــتكمل: «ال أحب أن يتدخل أحد في  واس

ــي قطر، وفي  ــا يحدث ف ــي، وهذا م عمل
ــه.. لكن في  ــل ب ــت أعم ــكان كن كل م
ــت هناك احلرية الكاملة في  مصر ليس
ــداد الالعب األوملبي، وهو أمر  العمل، وإع
ــتطرد: «أنا  يحتاج مجهودا كبيرا». واس
مصري، وأفتخر بذلك دائما، ورحيلي عن 
ــي اللعبة،  ــدم عملي ف ــبب ع بلدي بس
التى ال أجيد العمل في غيرها.. لم يكن 
هناك أي تقدير لي من املسؤولني عن رفع 
ــر، وكان ذلك من اجمللس  األثقال في مص

السابق وليس احلالي». 

ــا جدا على  ــلونة منفتح يبدو برش
خروج اثنني من العبيه، هذا الصيف، 
وفقا لتقرير صحفي كتالوني، وذلك 
في إطار جهود النادي للتخلص من 
ــب العالية،  ــاب الروات ــض أصح بع

لتطبيق الئحة رابطة الليجا.
ــدو  «مون ــة  صحيف ــب  وبحس
ديبورتيفو»، فإن برشلونة سيسرع 

ــم  ــي ميرالي ــل الثنائ ــة رحي عملي
ــل أومتيتي، ولن  ــش وصاموي بيانيت
يعقد املفاوضات مع األندية الراغبة 

في ضمهما.
ــن العودة  ــش قريبًا م ــات بيانيت وب
ليوفنتوس، حيث أجرى وكيله فالي 
ــؤولي  ــاالت مع مس ــي اتص رمضان
السيدة العجوز، في الفترة املاضية، 
ــيروبيني،  ويلتقي مع فيديريكو تش

ــادي،   لالتفاق  ــي للن ــر الرياض املدي
ــوط العريضة. وأوضحت  على اخلط
ــرطني لعقد  الصحيفة أن هناك ش
الصفقة، أولهما رحيل أحد العبي 
ــني،  احلالي ــري  البيانكوني ــط  وس
ــي هو  ــي، والثان ــن آرون رامس وليك
ــى  ــني عل ــي البوس ــة الدول موافق

تخفيض راتبه.

ــة اإلدارية لنادي نفط  أبدت الهيئ
ــط العراقي استغرابها من  الوس
بيان الوحدات األردني، فيما يخص 

بطاقة الالعب محمود زعترة.
ــال عضو الهيئة اإلدارية لنفط  وق
ــر العلوم، في  ــط، فراس بح الوس
ــركات القانونية  تصريح  إن التح
ــمية للحصول على بطاقة  الرس
ــم عبر نظام  ــب محترف تت أي الع

.(TMS )
ــن خالل  ــي م ــك يأت ــاف أن ذل وأض
ــات الالعب،  ــال الوحدات بيان إدخ
بينما يتقدم االحتاد األردني بطلب 
لنظيره العراقي، ليسلمه األخير 

ــام  ــع: «نظ ــب. وتاب ــة الالع بطاق
ــد منذ  ــني معتم ــاالت الالعب انتق
ــة ال دخل لها  ــل، األندي ــن طوي زم
في البطاقات، واخملاطبات تتم عن 
ــادات الوطنية، واالحتاد  طريق االحت
العراقي لم يتلق عبر نظام انتقال 
ــعار من  معلومات الالعبني أي إش

نظيره األردني».
ــط  نف أن  ــوم  العل ــر  بح ــد  وأك
ــط ال مانع لديه في تسليم  الوس
ــر الطرق  ــرة، لكن عب ــة زعت بطاق
ــتغرابه من  ــة، مبديا اس القانوني
ــار إلى أن نفط  بيان الوحدات. يش
ــن خدمات  ــتغنى ع ــط اس الوس
الالعب األردني، محمود زعترة، مع 

نهاية املوسم املنصرم.

ــة بغداد  ــادي أمان ــدرب ن ــدد م ح
ــد التجمع األول  ــال علي موع جم
ــات  ملنافس ــتعدادا  اس ــق  للفري

املوسم اجلديد.
ــح إن الفريق  ــال علي في تصري وق
ــم  ــه للموس ــر حتضيرات سيباش
ــبت  ــل انطالقا من يوم الس املقب
ــيكون التجمع  ــل، حيث س املقب
ــيجري  األول في ملعب النادي وس
ــة خفيفة  ــدة تدريبي ــق وح الفري

للوقوف على وضع الالعبني.
ــتعاد خدمات  ــنيّ أن الفريق اس وب
ــدون إبراهيم  ــر خل ــب اخلبي الالع

الذي ميثل عنصر خبرة في صفوف 
ــى مهاجم  إل ــة  ــق باإلضاف الفري
الكهربائية مصطفى  الصناعات 

محمود.
ــار إلى أن الفريق حافظ على  وأش
اثنني من محترفيه وهم النيجيري 

صامويل والعاجي ساديا أولفير.
ــع  م ــد  نتعاق أن  ــل  «نأم ــع:  وتاب
محترف آخر حسب حاجة الفريق 

بعد إجراء الوحدات التدريبية».
ــار إلى أن جمال علي قاد فريق  يش
نفط الوسط في املوسم املنصرم 
ــب في ١٣  ــة الترتي ــدر الئح وتص

جولة قبل أن يعلن استقالته.

نفط الوسط: بيان الوحدات غريب

تحديد موعد بدء تحضريات أمانة 
بغداد للموسم الجديد

ــس  رئي ــان،  بني ــاد  إي ــف  كش
ــاد  ــة لالحت ــة التطبيعي الهيئ
العراقي لكرة القدم، عن مكان 
ــود الرافدين الذي  معسكر أس
للتصفيات  حتضيرا  سيدخله 
ــكأس  ل ــة  املؤهل ــيوية  اآلس

العالم ٢٠٢٢ في قطر.
ــي لكرة  ــاد العراق ــن االحت وأعل
القدم، مساء السبت املاضي، 

ــدرب الهولندي  التعاقد مع امل
اخملضرم ديك أدفوكات، لتدريب 
ــلوفيني  ــب خلفا للس املنتخ

ستريشكو كاتانيتش.
ويشارك العراق ضمن اجملموعة 
ــي  النهائ ــدور  ال ــي  ف ــى  األول
للتصفيات إلى جوار منتخبات 
ــوريا ولبنان وإيران  اإلمارات وس

وكوريا اجلنوبية.
ــة  املرحل ــات  تصفي ــق  وتنطل

ــات  التصفي ــن  م ــرة  األخي
ــبتمبر أيلول،  اآلسيوية في س
ــارس آذار، بينما  وتنتهي في م
يقام امللحق في يونيو حزيران.

ــح ان   ــي تصري ــان ف ــال بني وق
ــكر  ــرر إقامة معس ــاد ق «االحت
ــب في مدينة  تدريبي للمنتخ
ملقا اإلسبانية يبدأ من نهاية 
ــبوع احلالي ويستمر ملدة  األس
١٠ أيام بقيادة املدرب الهولندي 

ديك أدفوكات».
ــي    العراق ــاد  «االحت ان  وزاد: 
ــدار  ــن إص ــاء م ــدد االنته بص
للمنتخب  الدخول  ــيرات  تأش
ــيلتحق الالعبون  الوطني، وس
ــن ثم  ــبانيا، وم ــكر إس مبعس
التحضيرات  ــب  املنتخ يكمل 
ــد يكون  ــكر آخر ق ــي معس ف
ــالق  انط ــني  حل ــا  تركي ــي  ف
بنيان:  ــاد  إي وأمت  ــات».  التصفي

ــير بشكل جيد  ان «األمور تس
ــرم  اخملض ــدي  الهولن ــدرب  وامل
ديك أدفوكات متحمس لقيادة 
ــق  يحق أن  ــل  ونأم ــب،  املنتخ
ــن املطلوب في  ــود الرافدي أس
ــر املنتخب  ــات ويظه التصفي

بشكل يليق بالعراق».
ــوكات تدريب الكثير  وتولى أدف
ــى تدريب  ــن األندية كما تول م
ــرات  م  ٣ ــدا  هولن ــب  منتخ

ــب منتخبات  ــب تدري إلى جان
ــة  اجلنوبي ــا  وكوري ــارات  اإلم

وبلجيكا وروسيا وصربيا. 
ــوكات بألقاب الدوري  وتوج أدف
الهولندي  أيندهوفن  أندية  مع 
ــكتلندي وزينيت  ورينجرز اإلس
سان بطرسبرج الروسي الذي 
ــكأس االحتاد  توج معه أيضا ب

األوروبي في ٢٠٠٨.
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نبض الشارع

مزهر كاظم اِّـحمداوي

ــان  ــتراليا والياب ــيوية: اس ــة االس ــات االوملبي ــارك املنتخب * تش
ــرة القدم في دورة  ــابقة ك ــعودية وكوريا اجلنوبية، في مس والس
ــة اليابانية طوكيو.هذه املنتخبات  االلعاب االوملبية في العاصم
ــدان الوطنية  ــات البل ــد منتخب ــذي يرف ــف واملعني ال ــي الردي ه
ــيويتني اللتني  املذكورة التي تقف على قمة هرم اجملموعتني االس
ــتخوضان مباريات الدور احلاسم للقارة االسيوية التي ستبدأ  س
ــى نهائيات كأس العالم في  ــهر ايلول املقبل املؤهل ال مطلع ش
ــم للمجموعة  ــب االيراني املتزع ــر ٢٠٢٢ .واذا اضفنا املنتخ قط
ــاتها منتخبنا الوطني للبحث عن هويته  التي سيدخل منافس
ــا  يتضح لنا مدى  ــهر منها تقريب ــودة) ونحن على بعد ش (املفق
ــة  ــات القم ــا منتخب ــن قطعتهم ــتعداد اللذي ــة واالس اجلاهزي
ــيوية. فما العالقة بني منافسات االوملبياد ومنافسات الدور  االس
ــم للمنتخبات الوطنية للقارة االسيوية املؤهل لنهائيات  احلاس

الدوحة ٢٠٢٢؟ 
ــات االوملبية ومنها  ــي املنتخب ــماء بعض العب ــو تفحصنا اس *ل
ــيني  ــا ان عددا منهم هم من الالعبني االساس ــيوية لوجدن االس
في املنتخبات االولى لبلدانهم ومن املتوقع ان عددا اخر سيكون 
ــكيالت املنتخبات االسيوية االولى التي تتنافس على  ضمن تش
مقاعد القارة االسيوية. ورمبا سيحل عدد اخر ايضا محل العبي 
ــن االن ففي املدى القريب. ــات الوطنية احلالية ان لم يك املنتخب
ــاركة املنتخبات االوملبية االسيوية هو ان مدربي  واالهم في مش
ــات االولى يراقبون االمور الفنية والتكتيكية التي تظهر  املنتخب
ــي منتخباتهم وهم  ــا ف ــتفادة منه ــات لالس ــي هذه املنافس ف
مقبلون على فرصة ال تتكرر اال كل اربع سنوات وهي عبور املرحلة 
ــي نهائيا كأس  ــات والتواجد ف ــمة من التصفي ــرة واحلاس االخي
ــيوية  العالم ٢٠٢٢ في قطر.لقد قدمت املنتخبات االوملبية االس
ــي كثير من املباريات ندا  ــتويات جيدة في االوملبياد ووقفت ف مس
الكبر املنتخبات االوربية خاصة في دور اجملموعات  ولم تكن صيدا 
ــير على  ــابقة. نش ــهال كما كان عليه احلال في الدورات الس س
سبيل املثال, تزعم كل من منتخبي اليابان وكوريا جملموعتيهما 
ــرز النتائج رقميا  ــى دور الثمانية.ولعل اب ــدارة وانتقالهما ال بج
ــجلتها املنتخبات االسيوية هي فوز اليابان على فرنسا  التي س
ــتراليا على  ٤_٠ وفوز كوريا على هندراوس ب ٦ أهداف و فوز اس

االرجنتني٢_٠ مع انها خسرت امام اسبانيا ١-٠ 
ــؤال الذي يتبادر الى الذهن هو :اذا كان مستوى املنتخبات  * الس
ــتوى منتخباتها  ــيوية بهذه اجلودة فكيف هو مس االوملبية االس
ــم واالخير من  ــدور احلاس ــنواجه بعضها في ال ــي س ــى الت االول
ــات كأس العالم؟..ومع غياب  ــل الى نهائي ــات القارة املؤه تصفي
ــي اخملجل لبضعة  ــاد واحلضور اجملان ــة عن االوملبي ــرة العراقي الك
العبني  بالعاب اخرى بسبب احلروب( الرياضية_الرياضية) التي 
ــخصية وفئوية  ــرج عن كونها حروب مصالح ومناصب ش ال تخ
وتكتالتية ومؤسساتية, كانت وماتزال الدولة غائبة عن احداثها 
ــر ال يعنيها وهي املثقلة بهموم التجاذبات والتناحرات  وكأن االم
ــط اخلدمات ملواطنيها.فيما ترك  احلزبية والعاجزة عن توفير ابس
ــات والهواجس  والبيانات  ــا الوطني بني التجاذب مصير منتخبن
ــوبرمان املنقذ) لقيادته عسى ان يناطح  وظل ينتظر  قدوم (الس

ثيران اسيا املتوهجة واملتحفزة لنيل بطاقات التأهل ! 
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بن ناصر يدعم حكيمي



تونس / وكاالت / البينة الجديدة
ــا وتهالكت  ــن مناصريه ــرت عددا م ــد أن خس  بع
ــة  التموقع في  ــة النهض ــعبيتها، حتاول حرك ش
ــرارات الرئيس  ــي اجلديد بعد ق ــهد السياس املش
التونسي إقالة احلكومة وحل البرملان ورفع احلصانة 
ــعة ضد  ــن مع احتجاجات واس ــن نوابه بالتزام ع
الطبقة السياسية وسخط شعبي إزاء النهضة 
ــية جديدة يبدو  التي باتت تفكر في مناورة سياس
أنها متأخرة الستعادة ثقة الشارع التونسي الذي 
ــاع البالد.ومثلت  ــور أوض ــؤولية تده يحملها مس
ــي كانت محظورة  ــية، الت حركة النهضة التونس
ــي احلكومات  ــيا ف ــة، جزءا أساس ــل االنتفاض قب
ــر حزب في  ــة، وهي حاليا أكب ــة املتعاقب االئتالفي
ــعب).ويرى محللون أن  ــان (مجلس نواب الش البرمل
ــا حركة النهضة  ــات املتتالية التي قادته احلكوم
ــية  ــعال احلرائق السياس ــوى في إش لم تفلح س
ــرف أنظار  ــن أجل ص ــنت م ــات والف ــال األزم وافتع
الشعب التونسي عن الفشل احلكومي املتواصل 

ــؤون البالد، لكن الشارع التونسي قال  في إدارة ش
ــتجاب بقرارات  ــعيّد اس كلمته والرئيس قيس س
ــيئة التي آلت  ــتدعيها متطلبات املرحلة الس تس
ــاركت في  ــا تونس.واتهمت النهضة التي ش إليه
جميع االئتالفات احلكومية منذ ثورة ٢٠١١ وحتظى 
بأكبر متثيل في البرملان، الرئيس بتنفيذ «انقالب». 
لكن بعد عشر سنوات من مشاركتها في احلكم، 
ــيني. ــة عداء متزايدا من قبل التونس تواجه احلرك
وحركة النهضة اليوم مربكة بني ترميم شعبيتها 
ــهد السياسي اجلديد،  املتهالكة والتموقع باملش
بينما تواجه ملفات فساد معروضة أمام القضاء، 
ــة العمومية حتقيقا في مصادر  فقد فتحت النياب
متويلها إلى جانب حزبي قلب تونس وعيش تونسي.
ــامات  ــي االنقس ــت قرارات الرئيس التونس وعمق
داخل احلزب اإلسالمي األكثر متثيال مبجلس النواب، 
وانقسم أنصاره بني مؤيد لرفض احلزب التمرد على 
ــم احلركة  ــض لذلك.ودعا زعي ــعيّد وراف قرارات س
ــد الغنوشي في البداية الناس  ورئيس البرملان راش

ــعيد كما فعل املتظاهرون ضد  إلى اخلروج ضد س
ــلطوي مخضرم عام ٢٠١١ وقاد اعتصاما  زعيم س
ــث على  ــل أن يتراجع ويح ــان قب ــر البرمل ــام مق أم
ــاعد رئيس  ــدوء واحلوار.وقال ماهر مذيوب، مس اله
ــي قبل أيام، وهو قيادي في  ــد الغنوش البرملان راش
ــة أنه يجب  ــي داخل النهض ــة، «هناك وع النهض
ــا وحربا أهلية..  ــد. ال أحد يريد عنف جتنب التصعي
ــي الدميقراطية  ــى الهدوء ف ــب في احلفاظ عل نرغ
ــية»، بينما يرى آخرون مراوغة تنسجم مع  التونس
ــي بعد قرارات سعيّد. ــهد السياس متغيرات املش

ــخصيات أخرى داخل  ــك عارضت القرار ش ومع ذل
ــمح لسعيّد  حزب النهضة ترى أن التراجع سيس
ــؤولني إن  ــهولة. وقال أحد املس ــع احلركة بس بقم
جتنب املواجهة سيكون له ثمن «باهظ».وأكدّ عضو 
املكتب التّنفيذي حلركة النّهضة محمد القوماني 
ــة  روري ــازالت الضّ ــدمي التّن ــزة لتق ــة جاه أن احلرك
ــي ذلك إعداد البالد  ميقراطي مبا ف ــار الدّ لعودة املس
ــال القوماني النائب بالبرملان  النتخابات مبكرة.وق

ــول، إن «احلركة  ــات لألناض ــي في تصريح التونس
ــان  ــن أصل ٢١٧) وكما جاء على لس ا م ــدً (٥٤ مقع
ــي، بوضوح، جاهزة لتقدمي  رئيسها راشد الغنوش
ميقراطي  ــار الدّ ــودة املس ــة لع روري ــازالت الضّ التّن
ــاف أن «من  بيعي في تونس».وأض ــه الطّ ــى وضع إل
ــة، تلبية ثالث  ــات لبداية حلحلة األزم أبرز العالم
ــية أولها رفع جتميد عمل البرملان». مطالب أساس
وتابع «ثانيًا، نطالب بتكليف الشخصية الوطنية 
ــكيل احلكومة اجلديدة، التي ال  التي ستتولى تش
ــاركة فيها (احلكومة  ــة النّهضة املش ترغب حرك
ــى أن تكون هذه احلكومة مقتدرة وأن  املرتقبة)، عل
تعرض على البرملان لتزكيتها».وعن الطلب الثالث 
ــى أي حوارٍ  ــة منفتحة عل ــي «احلرك ــال القومان ق
ــي يفضي إلى تسويات تتعلق بإعداد البالد  سياس
النتخابات مبكرة خالل فترة قصيرة، للنقاش حول 
القانون االنتخابي، واخلطوات السياسية املطلوبة، 
ــتكون حركة النهضة مرنة ومتفاعلة إيجابيًا  وس

مع أي حوار وطني».

ــرائيلي  ــس الوزراء اإلس اتهم رئي
ــران «مبحاولة  نفتالي بينيت طه
ــن  ــؤولية» ع ــن املس ــل م التنص
ــوم اخلميس  ــذي وقع ي ــادث ال احل
املاضي، ووصف نفيها بأنه عمل 
ــعيد خطيب  «جبان» فيما رد س
ــة  ــم اخلارجي ــدث باس زاده املتح
ــي  صحف ــر  مؤمت ــي  ف ــة  اإليراني
الصهيوني  «النظام  ان  أسبوعي 
ــتقرار واإلرهاب  ــدم االس ــق ع خل
ــجب هذه  والعنف ... وطهران تش
ــران». ــوع إي ــن ضل ــات ع االتهام

وقال»مثل هذه االتهامات تقصد 
ــار  األنظ ــل  حتوي ــرائيل  إس ــا  به
ــا». ــاس له ــق وال أس ــن احلقائ ع

ــى مقتل بريطاني  وأدى احلادث إل
وروماني   عندما تعرضت الناقلة 
ــتريت التي ترفع علم  ــر س ميرس
ــركة يابانية  ليبيريا ومملوكة لش
ــاك ماريتامي  ــركة زودي وتديرها ش
ــرة  بطائ ــوم  لهج ــرائيلية  اإلس
ــبما قال  ــيرة فيما يبدو حس مس
ــي على  أميرك ــي  ــؤول دفاع مس
ــاك حاجة ألدلة  ــم من أن هن الرغ
بينيت  ــال  ذلك.وق ــى  ــة عل دامغ
ــبوعي  األس ــاع  االجتم ــالل  خ
ــد  ــرائيلية األح ــة اإلس للحكوم
املاضي»أعلن بشكل قاطع: إيران 
ــوم على  ــذت الهج ــي التي نف ه
املعلومات  أن  السفينة» مضيفا 
ــه  ــم اتهام ــتخباراتية تدع االس
أي حال  ــى  ــاف «عل لطهران.وأض
ــي نقل  ــا اخلاصة ف ــا طريقتن لن

ــال وزير  ــران». وق ــالة إلى إي الرس
ــرائيلي في وقت  ــة اإلس اخلارجي
ــتحق ردا  ــادث يس ــابق إن احل س
صارما.وتباينت التفسيرات فيما 
ــت زودياك  ــدث للناقلة. ووصف ح
ــه «قرصنة»  ــادث بأن ــامي احل ماريت
ــال مصدر مبركز  ــا يبدو وق على م
مان إنه وقع  ــي عُ األمن البحري ف
ــاه اإلقليمية العمانية. خارج املي

ــادر أميركية وأوروبية  وقالت مص
اخملابرات  ــر  تقاري ــى  ــة عل مطلع
ــس  ــتبه الرئي ــي املش ــران ه إن إي
ــر اخلارجية  ــي احلادث.وأعلن وزي ف
أن  ــن  بلينك ــي  انتون ــي  األميرك
ــأن  ــة ب ــدة «واثق ــات املتح الوالي
ــوم» الدامي  ــنت الهج ــران ش اي
ــة النفط حيث قال في  على ناقل
ــاور مع  ــنطن «تتش ــان إن واش بي
ــات املنطقة وخارجها من  حكوم
ــيك».واكد  ــب ووش أجل رد مناس
وزير اخلارجية البريطاني دومينيك 
ــر  ــدة تعتب ــة املتح راب أن اململك
ــت به  ــي «قام ــوم الدام أن الهج
ايران» حيث اعتبر راب في تغريدة 
ــدد  ومح ــد  «متعم ــوم  الهج أن 
ــي»، أضاف أن  ــدف وغير قانون اله
«اململكة املتحدة تدعو ايران الى 
ــذه االفعال التي  أن توقف فورا ه
تعرض السالم واالمن االقليميني 
ــت  للخطر».وتبادل ــني  والدولي
االتهامات بشن  ــرائيل  وإس إيران 
ــفن بعضهما  ــات على س هجم
ــة  ــهر القليل ــي األش ــض ف البع

ــدت التوترات في  املاضية.وتصاع
ــذ أن أعادت  ــج من ــة اخللي منطق
الواليات املتحدة فرض العقوبات 
ــام ٢٠١٨ بعد  ــى طهران في ع عل
ــي  ــس األميرك ــحب الرئي أن انس
ــن االتفاق  ــذاك دونالد ترامب م آن
ــرم عام ٢٠١٥  ــووي اإليراني املب الن
ــوى الكبرى.وتورطت ايران  مع الق
ــات التي  ــي العديد من الهجم ف
انها  ــت  قال ــفنا  ــتهدفت س اس
ــي مياه  ــواء ف ــرائيل س تتبع الس
ــي البحر األبيض  اخلليج وحتى ف
ــؤولون  ــا هدد مس ــط كم املتوس
ــتهداف دول عربية  ــون باس ايراني

ــرائيل. إس ــة عالقاتها مع  بحج
ــرارا التهم  ــارات م ــت االم ورفض
التي توجهها السلطات االيرانية 
لها بعد عقد اتفاقية السالم مع 
اسرائيل في ايلول املاضي مؤكدة 
ــيادتها  ان خطوتها نابعة من س
الوطنية.والشهر احلالي تعرضت 
ــارك اسرائيليون في  سفينة يش
ملكيتها الى هجوم بينما كانت 
في طريقها من جدة إلى اإلمارات.

ــاك ماريتامي  ــركة زودي وأعلنت ش
اململوكة إلسرائيليني أن هجوما 
على ناقلة تديرها في بحر العرب 
ــفر عن  مان أس ــاحل عُ ــة س قبال

مقتل اثنني من أفراد الطاقم هما 
بريطاني واآلخر روماني، في هجوم 
قال عنه مسؤول إسرائيلي كبير، 
ــر إيران وانه مت بطائرة  إنه من تدبي
ــيرة، مضيفا أن «ما حدث هو  مس
عمل إرهابي أقدمت عليه إيران»، 
ــاة ١٣  ــه القن ــا نقلت عن ــق م وف
ــرائيلية.وهذه  اإلس ــة  التلفزيوني
ــت املرة األولى التي تتعرض  ليس
ــرائيلية في بحر  ــا ناقلة إس فيه
عمان لهجمات في سياق توترات 
لم تهدأ بني إسرائيل وإيران.ويقع 
ــلطنة  خليج عمان بني إيران وس
ــق هرمز  ــد منفذ مضي ــان عن عم

ــتراتيجي الذي مير عبره جزء  االس
ــن إمدادات النفط للعالم  كبير م
ــة  تابع ــفن  س ــه  مياه ــوب  وجت
لتحالف بقيادة الواليات املتحدة.

ــد أعلنت في  ــركة ق وكانت الش
ــر  ــابق أن الناقلة ميرس ــت س وق
ــركة  ــي مملوكة لش ــتريت وه س
ــل منتجات  ــت حتم ــة كان ياباني
ــت اخلميس  ــة حني تعرض بترولي
ــوم في بحر العرب،  املاضي  لهج
واصفة احلادث بأنه عملية قرصنة 
ــات  ــة عملي ــن هيئ محتملة.لك
التجارة البحرية البريطانية التي 
توفر معلومات عن األمن البحري، 
ــن عمال من  ــي إنه لم يك قالت ف
ــار على  ــال القرصنة، في إش أعم
ــوم منظم  ــى أنه هج ــا يبدو إل م
ــياق التوترات بني إسرائيل  في س
ــة  ــامي مملوك ــاك ماريت وإيران.وزودي
لعائلة عوفر اإلسرائيلية حسبما 
يوضح موقعها االلكتروني، فيما 
ــة في  ــة البريطاني ــرت الهيئ ذك
أن  ــي  اإللكترون ــد  بالبري ــالة  رس
ــى بعد نحو  ــفينة كانت عل الس
ــا (٢٨٠ كيلومترا)  ١٥٢ ميال بحري
ــم  الدق ــاء  مين ــرقي  ش ــمال  ش
ــع الهجوم.  ــا وق ــي عندم العمان
ــم تقدم الهيئة تفاصيل أخرى  ول
ــحنتها  ــفينة أو ش عن نوع الس
ــون  ــال أن يك ــا أو احتم أو مالكه
ــن مصابني  ــفر ع الهجوم قد أس
أو قتلى.ووفقا لبيانات من خدمة 
ــن إيكون،  ــفن م تتبع حركة الس

فميرسر ستريت ناقلة من احلجم 
ــط وكانت متجهة مليناء  املتوس
ــارات قادمة من  الفجيرة في اإلم
ــالم في تنزانيا.وقد أفادت  دار الس
ــه ماريتيم  ــو كي ــة <ذا ي مجموع
ــن البحري  ــنز> لألم ــد أوبريش تري
بوقوع هجومني في خليج عمان 
اخلميس املاضي ، أحدهما لم يكن 
هجوم قراصنة، بينما لم يتضخ 
ــاك أي عالقة  ــا إذا كان هن بعد م
ــدث  متح ــال  الهجومني.وق ــني  ب
ــاع البريطانية  ــم وزارة الدف باس
«نحن على علم بتقارير تتحدث 
ــفينة  ــن وقوع هجوم على س ع
ــواحل عمان». ــة قبالة س جتاري
ــات  هجم ــة  املنطق ــهدت  وش
ــفن إسرائيلية  متكررة على س
ــباط املاضي،  ــذ ش ــة من وإيراني
ــرف منهما  ــا يلقي كل ط بينم
ــؤولية في تلك الهجمات  باملس
ــني ينفي كل  ــى األخر، في ح عل
منهما مسؤوليته.وكانت تقارير 
ــرائيلية  إس ــادر  ومص ــة  إعالمي
ــان عن  ــد حتدثت في اذار ونيس ق
ــرائيليتني  إس سفينتني  تعرض 
لهجوم صاروخي وبألغام بحرية.
الوزراء اإلسرائيلي  رئيس  وتوعد 
السابق حينها بنيامني نتنياهو 
بالردّ على ذلك الهجوم، محمال 
ــؤولية.وقال نتنياهو  ــران املس إي
وقتها «من الواضح أن هذا عمل 
ــدو األكبر  ــران هي الع إيراني. إي
ــنضربها في كل  ــرائيل وس إلس

ــة «، بينما كانت  ــاء املنطق أنح
ــيارات <ام  ــفينة شحن الس س
ــرائيلية  في هيليوس راي> اإلس
متّوجهة على ما يبدو من الدمام 
ــنغافورة  ــعودية إلى س في الس
ــار في  ــت النفج ــا تعرّض عندم
ــان. عم ــج  خلي ــرب  غ ــمال  ش
ــفينة  ــان تعرضت س وفي نيس
ــار بالقرب  ــة إيرانية النفج جتاري
ــاحل جيبوتي في البحر  من س
ــت  ــوم رجح ــي هج ــر،  ف األحم
ــورك تاميز أنه من  ــة نيوي صحيف
ــرائيل.وفي آذار املاضي  تدبير إس
إيرانية  تضررت سفينة حاويات 
بعد تعرضها لهجوم في البحر 
ــبوعني  ــط وذلك بعد أس املتوس
ــرائيلية  ــفينة إس من تعرض س
ــان. عم ــج  خلي ــي  ف ــار  النفج
ــة  البحري ــوادث  احل ــدت  وتصاع
ــة  الصحاف ــا  وصفته ــي  الت
ــرائيلية بـ»حرب السفن»،  اإلس
منذ تولي الرئيس األميركي جو 
ــدن منصبه في كانون الثاني  باي
ــى  ــزم عل ــه الع ــي وإعالن املاض
ــووي للعام  ــاق الن ــودة لالتف الع
ــلفه  ــل منه س ــذي حتل ٢٠١٥ ال
ــوري دونالد ترامب في ايار  اجلمه
ــاد مبوجب ذلك تفعيل  ٢٠١٨ وأع
ــة  األميركي ــات  العقوب ــة  حزم
ــران واتخذ  ــة على طه املفروض
ــراءات  اإلج ــرات  عش ــك  كذل
ــة  اجلمهوري ــق  بح ــة  العقابي

اإلسالمية.
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5عربي دولي

ال تزال منطقة الشرق األوسط تشهد صراعات بسبب الدور اإليراني في جر شعوب املنطقة إلى لعبة احملاور.ورغم ان املتحدث باسم وزارة 
اخلارجية اإليرانية اعلن إن إيران ليست ضالعة في هجوم على ناقلة للمنتجات البترولية تديرها شركة إسرائيلية قبالة ساحل سلطنة 

مان، في إشارة إلى حادث وقع األسبوع املاضي أسفر عن مقتل اثنني واتهمت إسرائيل اجلمهورية اإلسالمية باملسؤولية عنه اال ان كل  عُ
املعطيات تشير الى الدور اإليراني.

متابعة / البينة اجلديدة

الخرطوم / وكاالت / البينة الجديدة
ــى  ــول عل ــي احلص ــودانية ف ــة الس ــت احلكوم  جنح
ــاعدات مالية هامة بالرغم من األزمات الداخلية  مس
ــالة االقتصادية  التي تعاني منها نظرا لصعوبة املس
ــا تعرفه البالد من احتجاجات  التي باتت ملحة مع م
ــت وكالة املعونة األميركية   بني الفينة واألخرى.وأعلن
ــاعدة  ــغ ٧٠٠ مليون دوالر ملس ــص مبل ــد، تخصي األح
السودان في مواجهة التحديات الكبيرة خالل الفترة 
ــرة التنفيذية  ــت املدي ــر بها.وقال ــي مي ــة الت االنتقالي
ــي مؤمتر صحفي  ــامنثا باور، ف للوكالة (حكومية) س
ــات دولية  ــوم، إن «مؤسس ــة اخلرط ــه بالعاصم عقدت
ــذاء العاملي  ــج الغ ــك الدولي وبرنام ــل البن ــرى مث أخ
ــذا املبلغ». ــاريع عاجلة ضمن ه ــتنفذ مش (األممي) س
ــز األمن  ــق «بتعزي ــاريع تتعل ــذه املش ــت أن ه وأوضح
ــات حيوية مثل قطاع الطاقة»،  الغذائي ودعم قطاع
ــدت باور عزم إدارة الرئيس  دون مزيد من التفاصيل.وأك
ــراكتها  األميركي جو بايدن، «على املضي قدما في ش
ــاعدة  ــودان وتقدمي كل ما ميكن ملس التنموية مع الس
ــي  ــال» الت ــام االنتق ــاز مه ــة إلجن ــة االنتقالي احلكوم
ــي  ــيمة».وأضافت، «إنن ــدة واجلس ــا بـ»املعق وصفته
ــوروا أن التغيير الذي حدث  ــم يتص ــدة من الذين ل واح
ــك الطريقة التي  ــدث وبتل ــودان ميكن أن يح ــي الس ف
ــة وبصيرة  ــجاعة فائق ــودانيون ش ــا الس أظهر فيه
ــت الناس في مختلف بقاع العالم».ومنذ  نافذة ألهم
ــتمر  ــودان فترة انتقالية تس ٢١ آب ٢٠١٩، يعيش الس
ــع ٢٠٢٤،  ــات مطل ــراء انتخاب ــي بإج ــهرا تنته ٥٣ ش

ــش وقوى  ــلطة كل من اجلي ــا الس ــم خالله ويتقاس
مدنية واحلركات املسلحة املوقعة على اتفاق السالم. 
ــودان، قالت  وحول األوضاع في إثيوبيا وأثرها على الس
ــة وصعبة»، وإن  ــا متر مبرحلة «حرج ــاور، إن أديس أباب ب
ــمال) مما  ــم على إقليم تيغراي (ش ــبح اجملاعة يخي ش
ــودان.وفي ١٣  يعني تدفق املزيد من الالجئني نحو الس
ــودانية، ارتفاع  ــلطات الس ــوز املنصرم، أعلنت الس مت
ــني الفارين من النزاع في «تيغراي» إلى ٧٨  عدد الالجئ
ــتباكات  ــرين الثاني ٢٠٢٠، اندلعت اش ألفا.وفي ٤ تش
ــعبية  ــم بني اجليش اإلثيوبي و»اجلبهة الش في اإلقلي
ــوات احلكومية  ــا دخلت الق ــراي»، بعدم ــر تيغ لتحري
ــدة للجيش. ــتهدف قاع ــم، ردا على هجوم اس اإلقلي
وفي ٢٨ من الشهر ذاته، أعلنت إثيوبيا، انتهاء عملية 
ــم بالكامل،  ــيطرة على اإلقلي ــاذ للقانون» بالس «إنف
ــيطرة في حزيران  ــتعادت الس غير أن قوات تيغراي اس
ــي ذلك  ــم مبا ف ــن اإلقلي ــزء كبير م ــى ج ــي، عل املاض
ــي، وأعقب ذلك تقدمات ميدانية في  عاصمته ميكيل
ــوات اإلثيوبية وإعالن  ــدة جبهات في ظل تراجع الق ع
ــباب  ــة وقف إطالق النار من جانب واحد «ألس احلكوم
إنسانية».في السياق، ذكر بيان صادر عن مكتب إعالن 
ــوداني أن عبداهللا حمدوك بحث مع  رئيس الوزراء الس
ــاني بني البلدين،  ــز التعاون التنموي واإلنس باور، تعزي
ــودان.وأعرب حمدوك  ــنطن في استقرار الس ودور واش
ــدة لدعمها  ــات املتح ــكره للوالي ــن ش ــي البيان ع ف
ــيس نظام دميقراطي راسخ  ــودان في مرحلة تأس الس

وحتقيق السالم.

دمشق / وكاالت / البينة الجديدة
ــوري مصرا على  ــزال النظام الس  ال ي
ــة  ــا اجلنوبي ــة درع ــتهداف مدين اس
ــيطرته  ــد س ــد ان فق ــكريا بع عس
ــزاء التي كانت حتت قبضة  على االج
ــة األخيرة  ــوري في اآلون ــش الس اجلي
ــل ادلب  ــت مناطق مث في حني متكن
ــتعادة انفاسها  في الشمال من اس
ــكرية  ــف الضغوط العس مع تخفي
ــورية  الس ــوات  الق ــدت  عليها.وعم
ــا للمدينة في  ــف قصفه ــى تكثي ال
ــى  ــيطرتها عل ــط س ــة لبس محاول
ــة  الدول ــلطة  ــدى س تتح ــة  منطق
ــنوات  ــتعادتها قبل ثالث س منذ اس
ــهود واجليش  ــبما قال ش وذلك حس
ــكان.ومني هجوم للجيش على  وس
احلي القدمي بدرعا بضربة عندما شن 
ــلحون هجوما مضادا  معارضون مس
عبر احملافظة وأسروا عشرات اجلنود.
ــك مئات من  ــش بعد ذل ــل اجلي وأرس
ــرات الدبابات  ــوات اخلاصة وعش الق
ــام اجليب  ــة القتح ــات املدرع والعرب
ــلمية  حيث بدأت االحتجاجات الس

ــي ٢٠١١  ــد ف ــد حكم عائلة األس ض
وقوبلت بعنف شديد قبل أن تنتشر 
في جميع أنحاء البالد.وعطل مقاتلو 
املعارضة حركة املرور على طول طريق 
دمشق-درعا السريع املؤدي إلى احلدود 
مع األردن والذي أغلق املعبر يوم األحد 
ــوري  الس ــش  ــتعاد اجلي املاضي.واس
ــة املتاخمة  ــيطرة على احملافظ الس
لألردن ومرتفعات اجلوالن في عام ٢٠١٨ 
مبساعدة سالح اجلو الروسي.وأجبرت 

ــيا في  ــطت فيها روس اتفاقات توس
ــي املعارضة على  ــك الوقت مقاتل ذل
ــلحتهم الثقيلة لكنها  تسليم أس
ــول العديد  ــن دخ ــش م ــت اجلي منع
ــك احلي القدمي  ــن البلدات مبا في ذل م
ــم  ــة املعروف باس ــة احملافظ لعاصم
ــوري  ــم اجليش الس ــا البلد.واته درع
ــن وصفهم باإلرهابيني بالتورط في  م
إحباط عدة جوالت من املفاوضات مع 
ــخصيات معارضة منذ األسبوع  ش

ــش بإقامة  ــماح للجي املاضي للس
ــب. ويقول  ــي اجلي ــاط تفتيش ف نق
ــة  ــون إن املعارض ــؤولون محلي مس
ــمح إال  ــى أن االتفاق ال يس تصر عل
ــاإلدارة املدنية فقط.وقال أبو جهاد  ب
ــؤول في املعارضة  احلوراني وهو مس
ــب إن «النظام» يريد  ــل اجلي من داخ
ــا للثورة  ــره رمزا حي ــا يعتب إنهاء م
ــكاته بإعادة  ــده وإذا جنح في إس ض
ــيخضع منطقة  ــه س فإن ــش  اجلي
حوران بأكملها.وقالت هيئات إغاثة 
مقرها دمشق إن ما ال يقل عن ألفي 
ــذ بدء  ــن منازلها من ــرت م ــرة ف أس
ــتباكات في درعا  ــد االش القتال.وتزي
ــوري املتعددة  ــن أزمات النظام الس م
ــة واالقتصادية  ــة املالي ــة األزم خاص
وشح الوقود.كما تخفف املواجهات 
ــلحة  ــوط على املعارضة املس الضغ
ــدت القوات  ــمال البالد حيث صع ش
ــن هجماتها  ــورية م ــة الس النظامي
ــهر املاضي  على ادلب منتصف الش
ــورات في درعا دفعتها الى  لكن التط
ــم التفاهمات  ــاف عملياتها.ورغ ايق

ــتانة لكن  ــية التركية في اس الروس
ــي الى  ــهر املاض ــد الش ــام عم النظ
شن هجمات استهدفت بعض قوى 
ــر ان تلك الهجمات  وبلدات ادلب غي
ــورات  تط ــبب  بس ــا  مؤقت ــت  توقف
ــات  ــذه املواجه ــم ه ــي خض درعا.وف
ــار األسد،  ــوري بش أعاد الرئيس الس
ــني عرنوس» بتشكيل  تكليف «حس
ــهرين على  ــة جديدة، بعد ش حكوم
ــب وكالة  ــية، بحس انتخابات رئاس
أنباء «سانا» التابعة للنظام.وتنتهي 
ــتور،  ــة، مبوجب الدس ــة احلكوم والي
ــالد، أي  ــس الب ــاء والية رئي ــع انته م
ــة  حكوم ــر  وتعتب ــنوات،  س  ٧ كل 
ــتقيلة وتتولى تصريف األعمال  مس
بعد أداء الرئيس للقسم الدستوري.

ــمول بعقوبات  ــوس» مش لكن «عرن
ــدة واالحتاد  ــات املتح ــا الوالي تفرضه
ــى خلفية  ــوريا، عل ــي على س األوروب
ــد  ــد يري ــار االس ــدو ان بش النزاع.ويب
ــتقرار احلكومي من اجل  حتقيق االس
ــدد من امللفات احلارقة في  التفرغ لع

البالد مبا فيها ملف درعا.

غزة / وكاالت / البينة الجديدة
تعيش حركة حماس الفلسطينية على 
ــتكون محددة  ــع انتخابات داخلية س وق
ــة وان  ــة خاص ــة املقبل ــة املرحل لطبيع
ــتواجه ملفات عديدة وحتديات  احلركة س
ــع في حركة  ــاد مصدر مطل متتالية.وأف
املقاومة اإلسالمية «حماس»، أن مجلس 
ــاد انتخاب  ــام للحركة، أع ــورى الع الش
ــب  للمكت ــاً  رئيس ــة،  هني ــماعيل  إس
ــة (٢٠٢١-٢٠٢٥). ــدورة ثاني ــي، ل السياس

ــورى  ــس املصدر ان مجلس الش وقال نف
العام للحركة، اجتمع امس االول األحد، 
ــي  السياس ــب  املكت ــس  رئي ــاب  النتخ
ــة)، وذلك  ــى هيئة تنفيذي ــة (أعل للحرك

ــن  ــاء م ــابيع االنته ــل أس ــد أن مت قب بع
ــم الثالثة (قطاع  ــاء األقالي انتخاب رؤس
ــارج «خارج  ــة، واخل ــزة، الضفة الغربي غ
ــطني»).ولفت املصدر إلى أن اجمللس  فلس
ــة، بالتوافق،  ــدورة ثاني ــة ل ــب هني انتخ
ــة  ــخصية منافس ــرا لعدم وجود ش نظ
ــعل عن خوض  له، بعد اعتذار خالد مش
االنتخابات.ويشغل مشعل حالياً، رئاسة 
ــد انتخابه في  إقليم اخلارج بحماس بع
ــان املاضي، بينما  ــذا املنصب في نيس ه
ــاً إلقليم  ــح العاروري رئيس انتُخب صال
الضفة الغربية في متوز، في حني يشغل 
ــنوار رئاسة إقليم قطاع غزة  يحيى الس
ــام اجلاري. ــي آذار من الع ــد انتخابه ف بع

ــاً لها، تتم حماس  وبانتخاب هنية رئيس
ــة  ــدورة احلالي ــة لل ــا الداخلي انتخاباته
ــباط  ــدأت في ١٨ ش ــي ب ٢٠٢١-٢٠٢٥، الت
ــاب نائب  ــني يُتبقى انتخ ــي، في ح املاض
رئيس املكتب السياسي في وقت الحق.
ــاس انتخاباتها الداخلية كل  رِي حم

وجتُ
حاطة بالسرية؛  أربع سنوات، في ظروف مُ
نظراً العتبارات تتعلق باملالحقة األمنية 
من قبل إسرائيل.ويظهر جليا ان احلركة 
ال تريد إحداث تغييرات في قيادتها حيث 
ــان القيادة  ــورى ب ــس الش ــد مجل يعتق
ــرب األخيرة  ــن إدارة احل ــة متكنت م احلالي
ــاول حماس ان  ــرائيل باقتدار.  وحت مع اس
ــية  ــس الوجوه السياس ــى نف تبقي عل

ــة مع عدد  ــك ارتباطات خارجي ــي متل الت
ــا وقطر إضافة  ــن الدول على غرار تركي م
ــك القيادات في ربط تفاهمات  الى دور تل
ــب املصري.وترى احلركة  ــع اجلان معينة م
ــن احلفاظ  ــة متكنت م ــادة احلالي ان القي
ــزة في  ــي قطاع غ ــوذ حماس ف ــى نف عل
مقابل تراجع شعبية السلطة الوطنية 
ــطينية خاصة في الغربية حيث  الفلس
تواجه السلطة ورئيسها محمود عباس 
ــن التحديات واألزمات. ابو مازن العديد م

ــاس  ــة حم ــة حلرك ــادة احلالي ــن القي لك
ــات حارقة من  ــتواجه في املقابل ملف س
ــردي في  ــادي املت ــع االقتص ــا الوض بينه

القطاع احملاصر.
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ــرى ، يخلقُ هذه  ــانٍ أُخ و في أحي
ــفاً  شْ كَ  ، ــهِ  بنفس ــات  التجلّي
ــيّ  ــبُ اليوم ــهُ حج ــرّى دون ، تتع
ــر فتذهبُ بهِ إلى عواملها  واملُباش
ــار  ــدة .( و الغريبُ الذي أش البعي
إليَّ ،/ هل تبعتهُ أم تبعني ، / نزلنا 
في أرضٍ وحيدةٍ / قطرةُ املاء فيها 
ــبه الضوء )(( أتخيلُ الدموع  تش
سرب عصافير والعيون حقوالً من 
األشجار) ).. البحث عن االنعتاق 
ــالص، نحو اجلمال و النقاء  ، و اخل
ــطور  مُّ هذه الس ــو هَ ــر ، ه و اخلي
لِصة في جتسيد توق شاعرها 

اخملُ
ــديد إلى التخلّص من صورة  الش
ــديدة القحط لعالم  يابسة و ش
ــى  ــور عل ــق و العث ــس و عتي بائ
باجلمال. ــل  ترف ــة  ــة غائب طفول
العائلة  ــرقون حياتك  (إنهم يس
ــوط كلماتها  ــدك بس ــي جتل وه
ــان متعب  ــت تنهض كحص و أن
النائمة  املدينة  ــق صباحات  تش
على حزام البؤس ،) و هذا السعي 
الشعريّ ينتصر لصورته املثالية 
ــوده املاديّ ، و ذلك بإيثاره  أمام وج
ــي للوعي و  ــر اخملتف ــه اآلخ للوج
الشعور ، الوجه اجملرّد من العيش 
مبعناه املتعارف ، الوجه النفيس 
الذي يضاهي اللؤلؤَ رمزاً و عمقاً 
و ندرةً .( كل شيء يضيء / القلب 
ــول / حتى  ــجار احلق ــن /أش احلزي
عيون الضرير تضيء / حني تضيع 
ــمعتُ صوتك / رأيت  الطريق / س
ــداً نحو  ــك / ميضيان بعي خطوات
ــذي أكلته األيام  ــي ،/ قلبي ال قلب
ــدوُد الثمرة).. في  / مثلما يأكل ال
ــاك دائماً  ــا ، هن ــد ، كلّه القصائ
ــف معنى صوفي  زة خل رَمّ ــا مُ رؤي
ر ، فوزه الوحيد هو تخلّيه  سِ نكَ مُ
ــاعر  .الش ــوز  للف ــعي  الس ــن  ع
ــاً ، باإلصرار على  ــا يَغلبُ دائم هن
ــوده اليومي  ــارة ماديّات وج خس
ــالص  ــل خ ــي مقاب ــوس ، ف امللم
يَّل و بعيد ، يستدعيه  تخَ أبدي مُ
ــاؤوا على  ــي كلّ حني .( ج إليه ف
ــم ، / وأنا  ــد يعرفه ــل / ال أح عج
ــب  ــوم حط ــة ك ــك الليل ــي تل ف
ــحيح يشعلني  يابس ،/ ضوء ش
ــرة / ال ماء  ــمعُ أصواتا غفي ، / أس
ــئ ظمئي / كنُت أوُّد أن أقول  يطف
الكثير / لكن خطاهم أضاءت لي 
ــا) .. و كما  ــق / ولم أعد هن الطري
ــي القصائد حنني و  ــلَفتُ ، ف أس
سعيٌ ال يهدأ إلى اخلَالص ، فنرى 
ــعيُ يتقهقر  ــني و السَ ــذا احلن ه
ــات البعيدة ، إلى  ــرّةً إلى البداي م
ــاعر  ــة التي جاء منها الش القري

ــب املُنتَفي اجلميل  ط ــي القُ ، فه
ــر القبيح و  ــة احلاض ــي معادل ف
د إلى  ــتقبل اجملهول ؛ (سأعوُ املس
البيِت القدمي / أعرف طريقهُ الذي 
ل احلنطة / واجلدول  ــورهُ حقوُ تس
ــن النهر ، / أرى  ــر النابع م الصغي
ــا  ــن عمره ــني م ــي الثالث ــي ف أم
ــمكة  ــل س ــادرة / مث ــة ون جميل
ــول عاد  ــمع أبي يق ــي ،/ أس البن
احلصان ولم يعد الولد. / سأنتبهُ 
ــعري الطويل / وسيقاني  إلى ش
ــا .../ لكن  ــأقول أنا ، أن األربع / س
ــالً / يرفرف  ــي صارت صهي كلمات
ــظ هنا كيف  ــوق احلقول) ..الح ف
فاضت الصورة األخيرة مبَهيل من 
عرية الغارقة في الغرائبية ،  الشِ
أحالتْ ما ظنّهُ القارئ في البداية 
ــاح  انزي ــى  إل  ، ــرة  مباش ــوراً  ص
ــنَة احلصان ) ذي  ــوريالي ( أنْسَ س
 ُ يفِ بديع ..و نقرأ معنى واسع الطَ
كذلك (كلّ يومٍ أسير نحو قريتي 
البعيدة / أسير في الليِل والنهاِر 

دون أن أصل) 
ــير نحو  ــلُ الس ع ــحُ فِ ــا ، مين هن
القرية للقارئ معنَيني متداخلني 
ــرورة  ــد بالض ــاعر اليقص ، فالش
ــة التي كانت  ــودة نحو القري الع
يَّلَة  ــة املُتخَ ــا نحو القري ، بل رمبّ
 . ــالص  اخل و  ــول  للوص ــة  كمثاب
ــأعيُد  ــاك / س ــل هن ــني أص ( ح
ــمك املقيم في جسدي إلى  الس
ــاعرُ عن  ــينضو الش ــر )..س النه
ــات إنْ كان  ــده ثقل الذكري جس
ــة طفولته ، و  ــلَ إلى قري قد وَصَ
لَ  ــد وَصَ ــهُ املُضني إن كان ق مَّ هَ
ــل ..و  ره الطوي ــفَ ــة سَ ــى مثاب إل
ر هذا  ــوّ ــي قصائد أخرى ، يتس ف
ــواراً عالية  ــعيُ أس احلنني و الس
ــاً ينتظر (األر  ليبصر اجلمال قريب
ــي  ــي / ه ــدةُ )/ تنتظرن ض الوحي
ليست بعيدة ، /سأدخلها / حني 
أغمض عيني).. و في هذا السعي 
ــوتُ ، ليس  ــالص ، يحضرُ امل للخ
بثياب حداد ، بل ببهجة رفيعة و 
وقورة ، تعكس رؤيا عميقة لوعي 
ــروح ، فليس  ــد و ال ثنائية اجلس
في القصائد التي جاء ذكر املوت 

ــة خالصة ، بل كان  فيها روحاني
ــواس حضور أنقذ  ــد و احل للجس

املعنى من تهوميات الدراويش .
ــروا صندوقاً  ــتُّ / أحضَ ــا م ( و رمب

خشبياً / و وضعوني بداخله 
ــي / ومحزناً  ــدا األمر مضحكاً ل ب
ــة  ــي بضاعً ــعرتُ بأنن ــم / ش له
ــوق غريبة  ــةً تُطرح في س معلب
ل  ــتُ بكامِ ــتُ / من ــي مضي ،لكنن
ــي / وصحوتُ على صورتي  خياالت

ــريط  ــة على اجلدران / بش املعلق
أسود / 

قلُت لعائلتي النائمة / لقد عدتُ 
ــوا) .. و من  ــم يصدق ــم ل / لكنه
ــوتُ خالصاً  ــة أن يغدو امل البداه
ــادرة وجودٍ  ــابُ املُنتهى ملغ ألنَّهُ ب
م ؛ فيُضفي عليه شاعرنا  حتَدِ مُ
ة تَنفي عنهُ الصورة  لّةً من أُلفَ حُ
رعب محتوم  املتداولة كمصير مُ

ف / أدخلْ  ــذا القبرُ لك / ال تخْ ،(ه
ــاً ، / إنه عالم جديد /  و منْ مطمئن
سيكونُ لك إخوة ! / املوتى يعرفون 
ــتِ و  ــاً / بالصم ــم بعض بعضه
ــل) .. و في واحدة  االنتظار الطوي
ــل قصائد الديوان ( وجهُ  من أجم
ظتُها  ــي حفِ ــب ) ، تلك الت الغري
ــبُ حمدان  ــر قلب ، يكت عن ظه
ــاتَ و في عينيه  ــاتَ ، / م ــن م ؛ (مَ
يَّـبَـتهُ  ــنْ غَ ــيرُ / و مَ ــاكَ تس ط خُ
ــلَّ يتبَعها ،/ لكنّك  ــالل ، / ظ الظ
ــبُ أنّ في كلِّ  ــم جتئ)  .. و أحس ل
معاناةٍ انتظارا ؛ انتظارٌ لتنتهي ، 
و حني يقتُلُ اليأسُ آمالَ االنتظار 
ــيمنحُ هذا  ن س ، يجيءُ انتظارُ مَ
ــود! لكنَّهُ ،  ــم جماله املفق العال
ــن يجيء .مالحظة : في طباعة  ل
الديوان ، ظهرت عالمة استفهام 
ت املعنى  ــدَ ــن مات) أفسَ بعد (مَ
ــهو  كلّه ، و أجزم أنّها خطأ أو س
ــة .و ترمي اللوعةُ في  في الطباع
ــل و النقيّ من  البحث عن اجلمي
ــياء بشاعرنا إلى  العوالم و األش
ــاء الوَصلِ باجلمادات ، لكنّها  ادّع
ع ! ( كنُت  ــمَ ــرى و تَس جماداتٌ ت
ــد أطراف املقبرة  حجرا قدميا /عن
ــمعُ  هات ،/ يس ــات األمّ ــرى آه / ي
وقع دخول األجساد الباردة / عند 
ــم ينتبْه إليّ أحدٌ .  ــات ، / ل النهاي
ــاةً أخرى / و  ــرع لي حي  اخت

ُ
/ اهللا

ــاوُل العودة / إلى هيئتي  ها أن أح
األولى) .. هنا ، مينحُ الشاعرُ ألزمةِ 
ــة ، ألنّها  ــرعيّةً واضح وجودهِ ش

ــود  ــع وج ــرة م ــاطة متناظ ببس
قابِل لوجودِهِ ، في  ــر ، مُ ِّمٍ آخ تأز مُ
ــكانٍ ما ، و في زمانٍ ما ، كانَ ، أو  م
ر )، في مقبرة  جَ ِ (حَ ــيكونُ ، لـ س
ــي  ــا ه ــيّةُ هن ــةُ األساس ! الثيم
ي  الفكرةُ املطلَقة اآلتية من طرفَ
جر و  ــن للحَ ــن املتناظرَي الوجودَي
ــتُ املوت ،  ــاعر ، فاملقبرة بي الش
حيثُ يُقيمُ ، و بهِ و منهُ يأخذُ هذا 
ــاهُ القلق املًتحوِّل، و  الوجود معن
ــاعر هنا يتّخذ هذه الصورة  الش
ــاً عميقاً ملعنىً أكثر  د فهم ليؤكّ
ــعيه  حكمة و أبعد مرمى في س

إلى الوصول للنقاء و اجلمال .
ــه الديوانُ  ــمُ ب ــا يُختت ــر م و خي
ــعي  الس ــذا  ه ــزُ  توج ــدة  قصي
ــت  ــة ، فكان ــال و الدهش للجم
ــل اخلطاب فيه  آخر قصيدة فص
ــا و رمزيتها املتعالية ، و  بجماله
ــير إلى أكثر من دلك لكي  لن أش
ال أفسد على قارئ الديوان متعة 
ــدُ ،ماذا بعد ؟ .. ماذا  قراءتها.و بع
ــتجار  بعد كلّ هذا العناء و االش
ــرَك  ــن الشَ ــص م ــدي للتخلّ األب
الذي أشار إليه الصبي الذي يعبر 
ــك  التمسّ مازال  ؟!هل  ــارع  الش
ــروب فكرةً  ــة لله بجناح الفراش
ــراءة ؟ ما  ــة بالب ــةً مغرق طفوليّ
ــا إذن للطفولة و البراءة ،  أحوجن
هل من فسحة في اجلناح الترف 
ــقُ  نتعلّ ــاعر  الش ــا  أيه ــق  الرقي
ــل نعم ،  ــربَ معك ؟! ق ــا لنه به

أرجوك.

ــياحة  افتتح وزير الثقافة والس
ــم  ــن ناظ ــور حس ــار الدكت واآلث
ــي ممثالً عن  ــد املاض ــاء األح مس
برهم  الدكتور  اجلمهورية  رئيس 
ــان العراق الوطني  صالح مهرج
ــرح في دورته األولى (دورة  للمس
سامي عبد احلميد) بالتعاون مع 
ــرح على  ــأة العربية للمس الهي
قاعة املسرح الوطني في بغداد 
ــى الثامن من  ــتمر حت الذي يس
ــاً أهمية  ــهر آب اجلاري، مبين ش
املسرح العراقي في صنع احلياة 
محيياً الفن العراقي الذي يبدع 
ــة. وأكد أنَّ  ــي ظروف غير مؤاتي ف
ــي فنها في مخاض  األمم ال ينته
ــرح  ــروف الصعبة، وأن املس الظ
ــرية  البش وأنَّ  ــيرة،  مس ــاة  حي
اعتمدت على هذا الفن للتعبير 
عن احلياة مشيراً إلى أن املسرح 
ــل حياتنا وطريقاً لبناء  مازال ميث
ــيد  الس وقدم  ومدننا.  ــنا  أنفس
ــكره لرئيس اجلمهورية  الوزير ش
ــح لدعمه  ــم صال ــور بره الدكت
ــة  ــكره لنقاب ــك ش ــن، كذل الف
الفنانني. ثمَّ ألقى  رئيس اللجنة 
ــور  الدكت ــان  للمهرج ــا  العلي
ًبنيَّ فيها  ــة  صالح القصب كلم
ــرح مشيداً   الدور اجلمالي للمس
مثمناً  ــاد،  اجل ــبابي  الش باجليل 

ــة في  ــة اجلمهوري ــف رئاس موق
إلى  ــيراً  ــرحيني مش ــم املس دع
دخول املسرح العراقي إلى عصر 
ــرح في  ــر فيه املس ــد يبح جدي
فضاءات جمالية حلمية. وألقى 
ــور جبار  ــني الدكت ــب الفنان نقي
ــا إصرار  ــةً حيا فيه جودي كلم
املبدعني  العراقيني  ــرحيني  املس
في هذه اللحظة التاريخية على 
احلضور الفاعل. ثمَّ ألقى األمني 
ــرح  العام للهيأة العربية للمس
اهللا  ــد  عب ــماعيل  إس ــب  الكات
ــأة مثنياً على مبادرة  كلمة الهي

ــان في هذا الوقت.  إقامة املهرج
ــروض عرض  الع ــورة  باك وكانت 
ــرافيل) على  إس (بوق  مسرحية 
ــاح  وافتت ــميراميس،  س ــة  قاع
ــوان «ال أحد هناك»  ــرض بعن مع
ــالح القصب ومعرض  للفنان ص
ــد حياوي.  ــان محم ــق» للفن «آف
ــة على جدار  ــع وزير الثقاف واطل
ــني وأزاح  ــرف لنقابة الفنان الش
الستار عن نصب الشهداء.كما 
املهرجان  ــاح  افتت ــهد حفل  ش
عرض صورٍ لشهداء ثورة تشرين، 

من محافظات العراق كافة.
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فنارات

6ثقافية

هبة اِّـنزالوي

ا،   نَ ارِعِ ــوَ شَ ابِيحُ  صَ مَ ــتْ  ئَ فِ أُطْ
ا نَ سِ نْ أَنْفُ ثَ عَ ا لِنَبْحَ بْنَ وَذَهَ

ــا؟ ! ،  أَيْنَ  انِينَ نْ أَمَ ــنُ مِ أَيْنَ نَحْ

انِينَا؟ ! نْ أَغَ نُ مِ نَحْ
نْبِضُ  يَ وَسَ ا  نَ أَيَّامُ ودُ  ــتَعُ لْ سَ هَ

وبِنَا؟! 
لُ ي قُ لُ فِ َمَ األْ

  ، نيَ ــاتِ تَائِهِ رُقَ َ الطُّ ــنيْ ــيرُ بَ نَسِ
الِينَا ازِلِ  أَهَ نَ رُ إِلَى مَ

نَنْظُ
ا،   نَ الِسِ جَ ي مَ مْ فِ نَّى أَنْ نَرَاهُ وَنَتَمَ

ا ادَتِنَ عَ نْ سَ نَا عَ سَ أَلُ أَنْفُ نَسْ
ةِ؟ ! ،  أَمْ  دَ حْ لَى الْوَ دَنَا عَ وَّ لْ تَعَ هَ

لَيْنَا ؟! دَتْ عَ وَّ نْ تَعَ يَ مَ هِ
اقُ  تَ لُوبُ تَشْ ي وَالَ الْقُ افِ دُّ صَ الَ الْوَ
ا  لَمْ  نَ َزِّقُ بَابِ ميُ َحْ ودُ األْ حُ إِلَيْنَا،  جُ
نَا  وْ مْ نَسَ نَّهُ ا وَلَكِ مْ يَوْمً اهُ نَنْسَ
ي  ئِقُ فِ الَ ــتْ الْعَ عَ طَّ ــرًا،  تَقَ مْ عُ
ي  رُ فِ كِّ دْ نُفَ ،  وَلَمْ نَعُ اةِ َيَ ارِ احلْ

طَ قِ

؟  َيَّامُ ا األْ نَ رِّقُ تُفَ لْ سَ ،  هَ بَابِ َحْ األْ
ــرَّةً  ــوبُ مَ لُ عُ الْقُ تَمِ ــتَجْ ! أَمْ  سَ
ا  رَيَاتِنَ عَ ذِكْ رْجِ ــتَ ــرَى ؟!، لِنَسْ أُخْ

ةَ ائِعَ الضَّ
،  الَ  ــالِ صَ وِ

ــنْ الْ ــا مِ ــي بَيْتً وَنَبْنِ
رَارُ َشْ هُ األْ مُ يَلْتَهِ

دَ  ا،  الَ أَحَ دَّتِنَ وَ ــضَ مَ ــي نَبْ مِ وَنَحْ
ا تِنَ وَ وَ إِخْ

فْ رُ صَ كِّ يُعَ
ا  يهَ ةً،  فِ يدَ ــعِ ايَةً سَ تُبْ نِهَ لِنَكْ

ُبِّ نْ احلْ انٌ مِ وفَ طُ
عُ  افِ ا،  وَنُدَ دَّتَنَ وَ ي مَ مِ ا نَحْ ا بِنَ يَ هَ

رِ هْ نْ الْقَ ا مِ نْهَ عَ
ي  ونُوا فِ ،  وَكُ الَ صَ وِ

وا الْ عُ طَ الَ تَقْ
اءَ. يَ اةِ أَوْفِ َيَ احلْ

عن االحتاد العام لألدباء والكتاب في العراق صدرت 
ــوع فرح على جثمان ) للروائي والقاص  رواية ( دم
ــط  ــن القطع املتوس ــعيدي وهي م ــم الس كاظ

جاءت بـ ( ١٤٥) صفحة وتضمنت (١٥) فصالً .
الكاتب في سطور

•  من مواليد ١٩٤٣ بغداد
• بكالوريوس آداب من اجلامعة املستنصرية

• عضو احتاد االدباء والكتاب في العراق
• عضو نقابة الصحفيني العراقيني

• عضو رابطة بغداد الثقافية
ــف القضبان)  ــة قصصية ( خل ــدر مجموع • اص

سنة ٢٠٠٥
• اصدر مجموعة قصصية ( تقاسيم عباءة) عن 

دار امل اجلديدة / دمشق / ٢٠١٧
• اصدر كتاب ( الطفولة والتربية احلديثة / ٢٠١٩

ــاحة الثقافية مبا ينشره من  • له حضور في الس
مقاالت وقصص قصيرة ونقد للروايات من اجلانب 

السايكولوجي في الصحف واجملالت العراقية.
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ــال يرتقي  ــم درجة للع ــخ أهله وك ــر املرء بتاري ــم يفتخ ك
ــداده ، حصيلة التاريخ  ــاوى مع مجد أج مجده عندما تس
ــم يبذرون،  ــدون ، يقطفون ث ــزرع يزرعون ويحص ــارِ ال كثم
ــدة بالغيوم دون  ــور وال فائ ــن العيش في ارض ب ــدة م ال فائ
ــاتذة باالدب  ــد االس ــة صباحية ألح ــي جلس ــث ..ف الغي
ــي جعلني أحلّقُ في جو بعيد جدا عن قاعة احتاد  العباس
ــرقية املعروفة لدينا ب  ــاح اجلنوبية الش ــاء أرافق الري االدب
ــاس خياالت  ــأطرح مقالتي هذه على اس ــرجي ) .س ( الش
ــة وعلم االجتماع كون  وتأمالت كاتب تخلو من السياس
ــط  ــأنهل من ش ــمح في التدخل بل س التخصص ال يس
املاضي وأرمي الشباك لعلي أصطاد الصيد السمني يليق 
ــي الكرام . تعبنا من قراءة التاريخ ، ومللنا البحث  بضيوف
ــكلِّ عصر على هذه  ــاراً وحتليالت ب ــي بطونه ، قرأنا أخب ف
ــب تصوري هو  ــى أمرها ، فالتاريخ حس ــة املغلوب عل األم
ــلطات األمراء وامللوك بينما تركت  ــيرة ذاتية لس تدوين س
ــطوتهم وعروشهم .طاملا عرفنا  ــعوب كأداةٍ لبناء س الش
ــفهيا وقليل منه مدون في ورقٍ  تاريخنا عن طريق الرواة ش
ــدى اجلميع وكل ما وصل إلينا  ــروف العصور املعروفة ل لظ
ــكوك في صحته . رمبا ينتابني اخلجل حينما أقول أن  مش
ــوح من وجه التاريخ لسطوة  تاريخ شعوبنا العربية ممس
ــيتها التي زينتها أقالم محمولة بني أصابع  احلكام وحاش
ــيء متوقع في  ــني أو اجملبرين أو احملرومني لذا كل ش املتملق
ــق أو مطابع تدون  ــا ال توجد كامرات توث ــذا التاريخ طامل ه
ــدون تكهنات  ــوادث ت ــي بعض احل ــة حتى ف ــة عالي مبهني
ــي محاضرته القيمة  ــتاذ احملاضر ف ــج .ذكرني االس النتائ
ــي حيث طالتِ  ــي تركز على ( اخلرم ) في األدب العباس الت
أيادي الغدر في مسح كثير من التعابير واألبيات الشعرية 
ــد ، أي مبعنى آخر ، لقد غيّب  ــب ذلك العه حينما ال تناس
شخوصاً وحوادث أشخاص هذا إن لم يكن عامة الشعب 
نْ يدري أن شعوبنا كانت برفاهية أو في تعاسة كبيرة  ..وَمَ
ــر تواريخ كبار األمة بينما  ــل إلينا من تاريخهم غي والواص
ــدو الرحل ال  ــني اجلمهور والب ــائد ب اجلهل والفقر هو الس
ــاالت الكرم  ــم أما ح ــرَ جمالهم وترحاله ــم غي ــر له يذك
ــعب في غاية مقالي  ــبه اسطورية . ال أريد التش فهي ش
ــو نظرنا إلى  ــات ال تنتهي ، ل ــذا إلى أن يجرنا الى نقاش ه
ــة التاريخ وتاريخ  ــداد الهائلة التي تخصصت بدراس االع
ــالم إلى يومنا هذا كانت وما زالت تدور  االدب من قبل االس
ــومات  حول مجموعة معينة كأنّه معرض ملقتنيات أو رس
ــلط على  ــخصي ، يوجه الضوء ويس ــان مبعرضه الش فن
ــكني  ــعب ، مس ــة معينة من دون النظر الى عامة الش فئ
ــروش امللوك  ــن أذرع ثابتة لع ــو عبارة ع ــعب فه هذا الش
ــا لكثير من االمور  ــراء .وافتقرت األخبار املنقولة إلين واألم
ــا عدا جتارة  ــه االجتماعي م ــارة مجتمع ووضع التي حض
ــزوات . إذن لم  ــرى جراء احلروب والغ ــق واجلواري واالس الرقي
ينصف التاريخ الذي درسناه في مدارسنا أثناء منونا ألجل 
بناء الوطن مجتمعنا وشعبنا من فئة العمال والفالحني 
واملقاتلني وفئات أخرى بوصف احلرف واملهن .واعتقد سبب 
ــا عن باقي األمم املتحضرة هو تزييف التاريخ ونعيش  تأخرن
ــابها اختالفات وتناحر بسبب  على أرضية املاضي التي ش

االنتماء املزيف وما خفي كان األعظم .

“àz‹€
@Úœb‘q@

عبدالزهرة خالد 

في هذه اجملموعة 

الشعرية اجلديدة ، يجدُ 

هُ  حمدان طاهر خالصَ

باإللتفات بعيداً عن هذا 

الضنى اليومي الذي 

نعرفُ ، و بالتجلّيات 

التي تستدعيه و 

يستدعيها في سعيه 

الدائم للجمال، و لنقاء 

هشة  الطفولة ، و للدَ

، ( عرفتُ باطنَ األشياءِ 

املُضيء فتركتُ عادة 

الكالم) .. أحياناً ، جتدهُ 

تلك التجلّياتُ ، تعثر 

عليه ، فتفتح لهُ نافذةَ 

أثيرِها فيُبصر فيها 

ما ال يراه اآلخرون ؛ 

(لقد وصلتُ إلى اجلنة 

/ لكنني لم أعرف 

أحداً / ولم يعرفني 

أحد, / مطوقاً بالوجوهِ 

التي تشع مثل أضواء 

كاشفة / حيثُ األنهارُ 

بأنواعها / جتري من حتت 

جسدي) 

د. أفضل فاضل

pbÌä◊à€a@µg@¥‰ßa @âaÜïa

أ.د مصطفى لطيف عارف
الفقراء,  ــكنه  ــعبي يس حي ش
ــمس  الش ــعة  أش ــم  تصهره
ــار  أمط ــم  وتغرقه  , ــية  القاس
ــم رياح  ــاردة , تهزه ــتاء الب الش
ــف  ــم عواص ــف , وتبعثره اخلري
ــاة ولدت  ــن رحم املعان الربيع ,م
ــا  ــره , وأم صرعته ــم ت ــا ألب ل رن
احلروب الطاحنة , تولت رعايتها 
جارتهم أم نشوان التي ارضعتها 
ــت في  ــوان , عاش مع ابنتها نش
بيت واحد بني من الطني , تعمل 
ــة الطابوق  ــوان في صناع أم نش
ــة  املنطق ــاء  وأبن  , ــا  زوجه ــع  م
ــى  ــاش عل ــي تعت الت ــة  املنكوب
ــاء ,  ــالت األغني ــات, وفض النفاي
ــي املياه  , عانت رنا من  وبيع قنان
كل أنواع احلرمان فقدت ,والديها 
ــى  معن ــدرك  ت ال  ــة  طفل ــي  وه
ــم  ــن التعلي ــت م ــاة , وحرم احلي
ــرا وال تكتب  أصبحت أمية ال تق
ــس الرثة ,والقدمية,  , ترتدي املالب
ــتريها أم  ــتعملة التي تش واملس

نشوان من الباعة املتجولني في 
ــزت بطولها  ,متي املدينة  ــواق  أس
الفارع وجمالها اخلارق , جلست 
أمام بركة املاء تستريح من عناء 
ــاق,واملنهك للقوى  ــل الش العم
ــر املنير في  ــا كالقم , رأت وجهه
ــع أمواج  ــاه حتدثت م ــة املي حرك
املياه اجلارية  تندب حظها العاثر 
ــاذا خلقت أصال؟ ال  , ما ذنبي ,ومل
ــذ طفولتي  ــد احلياة اعمل من أري
ــل الطابوق, واقطع  كل يوم احم
ــجار, واعمل اخلبز , واحمل  األش
ــي أهذه  ــا الطين ــى بيتن ــاء إل امل
ــت من اجل  ــي حياتي؟ , اخلق ه
العناء والشقاء ؟  عادت جتر أذيال 
اخليبة ,والقنوط , وراودها اليأس 
ــن واقعها  ــروب م ــرت باله , فك
ــان  إحس ــن  م ــت  ٠طلب ــزري  امل
ــرة نقلها إلى  ــيارة أج ــائق س س
ــرية دون معرفة  بغداد بصورة س
ــباب  لعلها جتد عمال يليق  األس
ــيء  ــد أن فقدت كل ش ــا , بع به
ــرة اخرة  ــودة م ــا الع , وال ميكنه
ــي ربتها  ــوان الت إلى بيت أم نش
ــة عندها تقدم  ــا خادم وجعلته
ــات مجانا  .. بدأت  لها كل اخلدم
صراعاتها النفسية في احلصول 
ــق بها  ــريف يلي ــل ش ــى عم عل
,كانت رحلتها شاقة في السير 
على قدميها للبحث عن عمل , 
ــا العمل مقابل  هذا يطلب منه
ــاول  ــر يح ــوى , وآخ ــا لله بيعه
ــة  ــت ليل ــا , كان ــداء عليه االعت
ــدت كل اآلمال  ــة حارقة فق متوزي

في احلصول على عمل شريف   , 
ــت قرب امرأة كبيرة السن  جلس
جتاوز عمرها السبعني عاما تغط 
ــا مظاهر  ــدو عليه ــواد تب بالس
ــي صامتة ال  ــزن العميق , فه احل
ــها شاهدت  تتكلم , رفعت رأس
ــن  ــا م ــى عليه ــوف يغم ــا س رن
ــب لم تذق الطعام  اإلرهاق والتع
ــاح الباكر  ــذ الصب ــراب من والش
ــي البحث عن  ــة ف ــي منهك وه
العمل , أجلستها على كرسيها 
ــذت ترش  ــا املاء وأخ ــت له وجلب
ــاء وأعطتها  ــرات امل ــا قط عليه
ــن الطعام املتبقي من أم  قليل م
نوال :- سألتها ما قصتك ابنتي 
ــا بكل  ــا رن ــزة ٠ -: أخبرته العزي
ــيء٠  -: ال تقلقي من أالن أنت  ش
ــاعديني بالعمل , أنا  ــي وتس مع
وحيدة مثلك رحل زوجي, وابنتي 
نوال في حادث سيارة منذ سنني 
ــرة  ــا ألول م ــعرت رن ــة ٠ش طويل
بالسعادة وهي تلتقي بهذه املرأة 
الكبيرة التي عطفت عليها منذ 
ــد حلظات  ــى ,وبع ــة األول اللحظ
ــي الهواء ,  ــالء رنا ف تطايرات أش
ــد أم نوال , وتناثرت  وتقطع جس
ــاء من  ,والنس األطفال  ــاد  أجس
ــتهدف  ــراء تفجير إرهابي اس ج
ــراء   للفق ــعبية  الش ــوق  الس
ــن, وأصحاب املهن احلرة  ,واملعوزي
الفقيرة , القادمني لشراء مالبس 
العيد , حتولت أفراحهم احزانا٠

Ääé‡‹€@?üÏ€a@÷aä»€a@ÊbuäËfl@|nn–Ì@Úœb‘r€a@äÌãÎ @lbÁâ�a@ÚÓzô قصة قصرية 
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حمدان طاهر املالكي

كغزالة برية تركض من 
طريدها

تبحث في كل األوجه 
عن خليلها

بواحة مترامية األطراف
تبحث عنه و بكل 

جهدها
فقد غدت كعمارة آيلة 

للسقوط
أعدت نفسها

فأنا أصبحت تتساقط 
على

مخدع صفيح حارق
بنار يكويها لهيبها

أو كمومياء على أرض 
التاريخ مدفونة في 

غياهب التراب جسدها
+++++++

تذبح بسكني ثلمة 
حتى

يسيل و يهرق دمها
الصارخ بآهات 

مستنجدا من حولها
ينوح بآهات عاليات أو 

مكتومة
و تعوى من الظلم 

جوارحها
فيا لذلك األلم 

و ذاك الوجع األليم
ااااااه ..و آه

موت بطيئ يأخذني 
ليلقيني

بني أنياب الذئاب
معلقة أنا بني األرض و 

السماء
+++++++++++

ترغمك طقوس احلياة
ياروحي الطيبة

كم أنت هشة في 

حنانك
وكم أنت آيلة للسقوط
حتت أنياب ذاك الشرس

املتحجر عقال 
وطاقة فوالذية

يصعب منها و إليها 
الدخول

تستندين إلى جدار 
املعاش

و حاجز يرتدي سواد 
العتم

و من هناك ناي يعزف 
الشجن

الدموع تغسل قلبي 
في احملن

بطهر و نقاء العفة
لتنقلني الى دماثة 

اخللق في شجن
و تغسل السعادة قلبي
و تقطيره من رواسب 

املرارة
++++++++

فبحلم جميل يراود 
سمعي

بلبل مغرد على شرفتي
برائحة تشبه األحضان 

الدافئة

ينشد لي حلنا سرمديا
يغرقني في عيونه 

التركوازية
لتنعشني تغاريده 

املواتية
فأعانق أهدابه و أرمتي
بحضنه ليطوقني 

بجناحيه
حتى أشهق أمانا 

وسالما 
و أتدثر دفئا و حنانا

نص شعري

Ûr„c@ÚÅäï

آمال زكريا

@ÚöflÎ





albaynanew@yahoo.com

عملوا هنا في (                    ) ورحلوا

املرحوم اخلبير اللغوي
 كرمي توفيق الزبيدي

املرحوم الكاتب اللواء 
ماضي اخلزاعي

املرحوم مـاجد الصكر  
رئيس القسم الرياضي

لهم الذكر الطيب
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إعالناتكم في

ضـــمـــان 
أوســــــع 
لالنـتـشــار

تعزية 
تعزي اسرة تحرير صحيفة 
«البينة الجديدة» اِّـهندس 
احمد طالب الحبوبي اِّـدير 
ــص  الفح ــركة   لش ــام  الع
ــات  اِّـنظوم ــل  وتأهي
ــه  خال ــاة  لوف ــة  الكهربائي
ــني  الحس ــل  فاض ــيد  الس
ــده  يتغم ان  اهللا  ــني  داع
ــكنه  ويس رحمته  ــع  بواس

فسيح جناته 
انا هللا وانا اليه راجعون

جمهورية العراق
مجلس القضاءاألعلى

رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية
محكمة بداءة الكوت

العدد:٨٦ /ب/٢٠٢١
التاريخ :٢٠٢١/٨/١

اُّـ اِّـدعى عليه / احمد ابراهيم شالكه
اعــــــــــالن

ــان داود صوالغ  الدعوى اِّـرقمة  اقام اِّـدعي عدن
ــديد  ــك للمرافعة والحكم بتس ــاله يطلب دعوت اع
ــون الف  ــبعمائة و خمس ــون وس ــغ قدره (ملي مبل
ــب  ــل اقامتك حس ــة مح ــي) وِّـجهولي ــار عراق دين
اشعار مختار داموك/حي الحرية ثائر صالح سعيد   
ــود اِّـرقم ٩٠٤٩  ــرطة الخل واِّـرفق كتاب مركز ش
َّـ ٢٠٢١/٧/٢٨ و اِّـرفق بالدعوى  تقرر تبليغك 
ــك بصحيفتني  ــر ذل بمضمون الحكم الغيابي و نش
ــرتاض على الحكم الغيابي  محليتني ولك حق االع
خالل اِّـدة القانونية اعتبار من اليوم التالي لتاريخ 
النشر وَّـ حال عدم حضورك سوف يكتسب القرار 

الدرجة القطعية.
القاضي محمد حران السراي

ــالها الى  ــهادة وتوقيعها وارس ــل بتنظيم الش ــل تعدي وحص
ــبعة ايام كما ذكر  ــة بدل ١٥ يوما تكون س ــة الصحي املؤسس
ــاله   وعلى املكلف باملولود خارج العراق ان يخبر القنصلية  اع
ــلطة الصحية اخملتصة  ــن يقوم مقامها او الس ــة او م العراقي
ــهادة  ــي العراق بالوالدة خالل ٦٠ يوما من تاريخ االصدار للش ف
ــهادة  ــن يقوم مقامها الش ــة العراقية او م ــدر القنصلي وتص
ــخ استنادا الى شهادة الوالدة االجنبية املعترف بها  بثالث نس
ــخة  ــل النس ــي البلد الذي حدثت فيه الوالدة وترس ــميا ف رس
ــي واحلياتي في الوزارة  ــم االحصاء الصح االولى منها الى قس
خالل مدة ال تتجاوز ٤٥ يوما من تاريخ تنظيم الشهادة وتسلم 
ــخة الثانية الى ذوي العالقة وحتتفظ بالنسخة الثالثة  النس
ــل مديرية االحصاء في الوزارة  ومتسك سجال خاصا بها وترس
النسخة االولى من شهادة الوالدة الواردة اليها من القنصلية 
ــلطة الصحية اخملتصة  العراقية او من يقوم مقامها الى الس
لتسجيلها وارسالها الى دائرة االحوال املدنية اخملتصة وتصدر 
السلطة الصحية اخملتصة عند مراجعتها خالل املدة القانونية 
ــهادة الوالدة االجنبية املعترف بها  ــتنادا الى ش ــهادة اس الش
ــه الوالدة مصادق عليها  ــميا من قبل البلد الذي حدثت في رس
وعلى ترجمتها ان لم تكن باللغة العربية وفقا الحكام القانون 
ــهادة الوالدة املرسلة من  ــخة االولى من ش واذا لم تصل النس
ــي في الوزارة  ــم االحصاء الصحي واحليات ــة الى قس القنصلي
ــخة الثانية اخلاصة  ــا وتعتمد النس ــدة احملدودة قانون خالل امل
ــطب او التعديل بعد تصديقها  بذوي العالقة اخلالية من الش
ــهادة الوالدة  من وزارة اخلارجية ويجب تدوين املعلومات على ش
ــن او هوية االحوال املدنية  ــتناد الى دفاتر النفوس لالبوي باالس
ــار الى رقم الصحيفة والسجل واحملافظة  لهما ان وجدت ويش
ــذر احلصول على الوثيقتني املذكورتني فتدون املعلومات  واذا تع
استنادا الى مايقدمه االبوان من مستمسكات رسمية اخرى.

قانون الوالدات والوفيات
إضاءات قانونية

ج/٢

الحقوقي / ماجد الحسناوي ــر عاما من غسيل األدمغة،  ثمانية عش
ــباب العراق ، مع  أليس كافية لتدمير ش
ــية مبختلف  ــدء إعالن الكتل السياس ب
ــمياتها،  ومس ــكالها  وأش ــا  أنواعه
حمالتها ومؤمتراتها وندواتها االنتخابية 
ــقيط  ــدأت حمالت التس ــة، ب التعريفي
ــل االجتماعي بني  ــع التواص ــي مواق ف
ــية،  ــر مختلف الكتل السياس جماهي
ــط  ــدة ألبس فاق ــر  ــذه اجلماهي وكل ه

اخلدمات واحلقوق الدستورية والقانونية 
ــبب  ــروات البالد بس ــرف حجم ث وال تع
ــتغفال العقول ،األجدر بهذه الكتل  اس
ــم  ــوا جماهيره أن يحتضن ــا  وزعمائه
ــم  وأن ميكنوه  ، ــم  ــلوبة حقوقه املس
ــم  ويعرفوه ــم  ويثقفوه ــم  ويعلموه
ــاورن مع  ــة ويتح ــم االنتخابي ببرامجه
ــي متكنهم من الوصول  جماهيرهم الت
ــلطة والوزارات كل أربعة أعوام  إلى الس
ــم  ــن برامجك ــم ع ــروا جماهيرك ، اخب
ــة  احلقيقي ــة  االنتخابي ــاريعكم  ومش
ــعاراتية) ، وماذا ستفعلون  وليس (الش
ــول على الوزارات  بعد الفوز وبعد احلص
ــوا نوابكم  ــات والوكاالت ، وجه والهيئ
ــع واجلمهور الذي  ــة اجملتم كيفية خدم
ــي كل انتخابات ، الزموا  يقف معكم ف
ــن القوانني  ــن بجملة م ــواب الفائزي الن
ــام  أرق ــر  تغيي أن  ــم  اخبروه ــة  اخلاص

ــل ال  ــران اجلمي ــب وأن نك ــف عي الهوات
ــرف  ــق بالرجال وأن خدمة الناس ش يلي
ــريع القوانني التي تصب  عظيم وأن تش
ــي قضية  ــعب العراق ــة الش ــي خدم ف
ــة ، وأن اإللتزام  ــرعية وأخالقية وطني ش
ــا ويعزز  ــة اجلمهور بن ــود يعزز ثق بالوع
ــدة اجلماهيرية التي متكننا  وجود القاع
ــلطة واملال  ــن الوصول إلى اجلاه والس م
والشهرة ، عززوا من مكانة جماهيركم 
ــادية  واإلرش ــة  والتوعوي ــة  الثقافي
ــم انتاجية  ــوا عقوله ــة، اجعل والتربوي
ــاء  بالغب ــوخة  ممس ــوال  عق ــت  وليس
ــة والبغض ، اجعلوها  واحلقد والكراهي
ــؤولية أمام  عقوال راجحة تتحمل املس
ــي حتل بالوطن ،  ــب واملتاعب الت املصاع
ــم أن الغياب عن اجلمهور  اخبروا نوابك
ــد مثلبة أخالقية وعيبا  أربعة أعوام يع
ــور  ــاد اجلمه ــي أبع ــاهم ف ــرا ، يس كبي

ــبب  ــية أخرى ويتس نحو أطراف سياس
ــروا  ــة ، اخب ــة فادح ــارة انتخابي بخس
ــع اجلماهير التي  ــم أن اجللوس م نوابك
ــعادة  اوصلتكم إلى هذه املكانة فيه س
ــروا نوابكم أن ال  ــة، اخب ــة واخروي دنيوي
ينجرفوا وتغرهم املغامن الدنيوية الزائلة 
ــوا متواضعني أمام جمهورهم  وأن يكون
بعيدا عن الغرور والتكبر واألنا ، ألن هذه 
ــاف القواعد  ــبب بأضع ــاليب تس األس
اجلماهيرية واالنتخابية ، اخبروا نوابكم 
أن االستماع لرأي اجلماهير فيه منفعة 
ــية ويجعل العملية  انتخابية وسياس
ــية محترمة عند جماهيركم،  السياس
ــية أن ال  ــل السياس ــاء الكت ــى زعم عل
ــر قادرين  ــة او غي ــودا كاذب ــوا وع يطلق
ــا ، علموا جمهورهم حب  على تنفيذه
ــر عاما من  ــي ثمانية عش ــر ، يكف اآلخ
ــرقات والكذب  ــاد والس ــل والفس اجله

ــداع والنهب  ــر واللصوصية واخل والتزوي
واخلسائر  والفشل  والتآمر  واالنتهاكات 
ــى  ــاعة الفوض ــرية وإش ــة والبش املادي
ــعب العراقي ،  ــي نفوس الش واليأس ف
ــعب العراقي ال  ــني باملائة من الش ثمان
يحترم العملية السياسية، وهذا سببه 
ــلة وغرور نوابكم  ــاتكم الفاش سياس
ــم إلى  ــن اوصله ــل م ــم جلمي ونكرانه
ــلطة ومغامنها ، اتركوا الشعارات  الس
ــي منها  ــي ال يجن ــة الت ــة الفارغ الرنان
ــاط ، قدموا  ــر اليأس واإلحب املواطن غي
ــع  الواق ــى أرض  ــة عل ــازات حقيقي إجن
ــة  ــم االنتخابي ــا جماهيرك ــعر به يش
ــبوكية ،  ــازات ورقية فيس ــت إجن وليس
ــم تتفاخر وتفرح مبا  اجعلوا جماهيرك
ــعب العراقي  تقدمونه من إجنازات للش
ــون ال يتحملون  ــال  . العراقي ، كفى فش

ثمانية عشر عاما أخرى.

بعد االحداث والوقائع املريبة واملستفزة 
ــات  وخيب ــني  للعراقي ــت  حصل ــي  الت
ــعب العراق  ــم يعد ش ــل الكبيرة ل االم
ــتقرة  جتعله يفكر  بحالة نفسية  مس
ــليمة  التي جتعل  منهم  بالطريقة الس

افرادا يستشعرون بالراحة   في مجتمع 
ــية جيدة متكنهم  ــع بصحة نفس يتمت
ــليم .إذ تعتبر الصحة  ــن العيش الس م
ــق الفرد مع  ــدرة تواف ــي ق ــية  ه النفس
ــه واجملتمع الذي يعيش فيه مبعنى   نفس
ــون  ــي ان يك ــيه ه ــة النفس ان الصح
ــه  وان يتقبل ذاته  الفرد راضياً عن نفس
واالخرين كذلك  فإذا حتقق هذان االمران 
ــا اجتماعيا  ــخص متوافق ــح الش يصب
ويشعر بالسعادة  والرضا مع نفسه ومع 
ــي عملية تفاعل ديناميكي   االخرين فه
ــة  به.ومن هنا  ــني الفرد والبيئة  احمليط ب
ــة  تعزيز الصحة   ــب ان تتخذ عملي يج

ــة  لتهيئ ــدة  عدي ــرءات  اج ــية   النفس
ظروف العيش والبيئات املناسبة لدعم 
ــن  ومتكني  ــية للمواط ــة النفس الصح
ــاة صحية  ــن اعتماد امناط حي الناس م
ــك  اتخاذ  ــمل ذل ــاظ عليها ويش واحلف
ــتوى  ــراءات تزيد من متتع الناس مبس اج
ــية وفق  ــة النفس ــن الصح ــن م احس
ــات  معايير  منطقية تنتجها  السياس
ــز اهتمامها على  ــة على ان ترك الوطني
ــية وعليها  ــات الصحة النفس أضطراب
ايضاً  االعتراف بالقضايا واسعة النطاق 
ــية     ــة النفس ــز الصح ــة بتعزي املتعلق
ــات  ــة والقطاع ــتوى احلكوم ــى مس عل

ــدل -الرعاية  ــم -الع ــة  كالتعلي اخملتلف
ــا الكثير  ــكان  وغيره االجتماعية-االس
ــدة  اجتماع   ــر  بعوامل عدي كونها تتأث
ــث هي جزء  ــة حي ــة  واقتصادي بايلوجي
ــف  ــان ، ولالس ال يتجزأ من صحة االنس
ــديد اصبح اجملتمع العراقي  يعاني  الش
ــية  في  ــر من االضطربات  النفس الكثي
ــة  ــت اجلرمي ــث اصبح ــه  حي مجتمعات
ــبب تردي االوضاع الصحة   ــائدة بس س
ــود  يق ــا   تأثيره ان  ــث  حي ــية   النفس
ــؤدي بالنتيجة  ــى اضطرابات ت االفراد ال
ــي فأن  ــاه  وبالتال ــد عقب ــى ما ال حتم ال
ــا مت  ــا اذ م ــن غيره ــر م ــا اكث مخاطره

النظر بها ووضع اولوليات حتقيق مبادئ 
ــي جدولة وخطط  ــية ف الصحة النفس
ــة الناس ال  ــة وان عام ــات خاص احلكوم
ــية وقد  يفقهون اهمية الصحة النفس
ــعور على اعتبار  يتعاملون معها بالالش
ــج توعية حول  ــى برام ــد ال ــار البل افتق
الصحة النفسية لذلك فهي مسؤولية 
ــن الفرد وصوالً الى  مجمتعية تنطلق م
ــدف االهم وهو  ــات لتحقيق اله احلكوم
ــي للفرد واذا ما حتقق  االستقرار النفس
ــتكون  ــته س ــان انعكاس ــر ف ــذا االم ه
ايجابية على االمن اجملتمعي واملنظومة 

االمنية بشكل عام.

أوقــفـــوا غـسـيـــــــل أدمــغـــــــة جـمـاهـيــــــــركـــــــــــــــــــــــــــم 

صـــحــتــــــنـــــــــا الــنـفـسـيــــــــــة أســــــاسـيـــــــــة ولـكــــــــــن! 

وليد الطائي 

حوراء الحافظ 
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ــي مدينة النعمانية، مهرجان  اختتم ف
ــينمائي الدولي السادس  ــط الس واس
ــالم )  ــذى س ( دورة الفنانة املتألقة ش
ــاركة محلية وعربية ودولية. وذكر  مبش
ــلون،أن «أعمال املهرجان شهدت  مراس
ــل جلنة  ــزة من قب ــالم الفائ ــالن األف إع
التحكيم بعد أن مت االتفاق على حجب 
ــم  ــاً أن «فيل ــى «، موضح ــزة األول اجلائ
ــاز باجلائزة  ــواء) لدعاء علي ف ــق ح (طري
ــم (رقصة  ــل فيل ــا حص ــة ،فيم الثاني
ــتيوان عبداهللا على اجلائزة  الثلج) لبش
ــم (أكتوبر) ملصطفى  الثالثة ،وحاز فيل
رحيم على أفضل تصوير وفيلم (ثانية) 
ــيناريو ،أما  ــد أركان على أفضل س حملم
ــة رغداء  ــكان من حص ــل متثيل ف أفض
أمنار عن فلم (حلم)». وأضاف أن «اجلوائز 
العربية» فكانت كما يلي:  األول: فيلم 
ــام داللي  (خليني نعيش) للمخرج وس
ــم) جلعفر  ــي: (احلاك ــس   الثان ــن تون م
ــن  الثالث: (دوبامني)  محمد من البحري

ــعودية  أفضل  ــر جياش من الس لياس
إخراج: هشام الباز من املغرب عن فيلم 
ــيناريو لفيلم  ــب)   أفضل س ــا اخلط (م
ــن اجلزائر   ــف بن جبارة م ــا) ليوس (فوبي
ــيوني من  ــة بس ــل لفاطم ــل متثي أفض
مصر عن فيلم (نحمده)  أفضل تصوير 
ــارك).  وتابع  ــي (املش ــم الفرنس للفيل
مراسلنا ،ان «املهرجان شهد مشاركة 
ــة وعراقية وبحضور نخبة  دولية وعربي
ــن  ــدد م ــي وع ــن العراق ــوم الف ــن جن م
ــخصيات وقامات معروفة  املثقفني وش
ــاب ونقاد  ــينما من كت ــم الس ــي عال ف
ومهتمني بالشأن الثقافي والسينمائي 
والفني»،مبيناً أن»منهاج اخلتام تضمن 
ــالدات  والق ــة  التذكاري ــدروع  ال ــع  توزي
ــن باملراكز االولى  ــة على الفائزي الفضي
ــر واخراج  ــل متثيل وتصوي ،كذلك افض
ــهادات  ــم قُدمت ش ــيناريو ،ومن ث وس
تقديرية للمشاركني واللجان املنظمة 
للمهرجان ،وجلنة الفرز والتحكيم وممن 

كانوا شركاء للنجاح في العمل».

االمربيولوجي
رائد عبداالله عباس

ــاه مواطنيها  ــة جت ــن واجب الدول م
ــم  ممتلكاته ــة  وحماي ــم  حمايته
ــتقرار والهدوء  ــن واالس ــر االم وتوفي
ــان  وضم ــم،  عنه ــاع  والدف ــم،  له
ــر  ــد وتوفي ــي اجلي ــتوى الصح املس
ــع  ــح اجملتم ــال يصب ــات لكي اللقاح
ــيونوفارم  مريضا.اللقاح الصيني س

ــن  ــه آم ــف لكن ــون ضعي ــا يك لرمب
ــة  باملقارنة  ــبة األمان عالي وان  نس
ــه  ــرى، كون ــات األخ ــي اللقاح بباق
ــه بالتقنية التقليدية  جرى تصنيع
ــل لقاح  ــع اللقاحات مث ــي تصني ف
اإلنفلونزا، والذي يعتمد على تقنية 

الفيروس املعطل أو امليت . 
األرواح  ــني  مالي ــات  اللقاح ــذ  تُنقِ
ــر لقاحات آمنة  ــنوياً ويُعد تطوي س
ــوة  خط ــد-١٩  كوفي ــد  ض ــة  ال وفعّ
ــرة إلى األمام في جهدنا العاملي  كبي
اللقاحات  ــت  وكان ــة  اجلائح إلنهاء 
ــالل  ــن خ ــاً م ــك تقليدي ــوم بذل تق
ــن العامل  ــكل ضعيف م ــدمي ش تق
ــة لدينا  ــح لنظام املناع املعدي يتي
ــه وبهذه  ــل مع ــرة للتعام ــاء ذاك بن
الطريقة، بوسع نظام املناعة أن مييّز 
العامل املعدي بسرعة وأن يكافحه 
ــرض وهذه هي  ــا بامل ــل أن يصيبن قب
ــا  وفقه ــت  مم صُ ــي  الت ــة  الطريق
ــني  كوفيد-١٩يتع ــات  لقاح ــض  بع
ــم للعاملني  ــاء أولوية التطعي إعط
ــكل خاص  الصحيني املعرّضني بش

ــن, وال  ــار الس ــدوى ولكب ــر الع خلط
ــخاص  ــى بإعطاء اللقاح لألش يوص
ــنة  ــل أعمارهم عن ١٨ س الذين تق
.ويتمتع  هذا اللقاح مبأمونية جيدة 
ــي ذلك لدى  ــق، مبا ف ــى نحو موثّ عل
ــي أن تكون  ع بالتال ــل, ويُتوقّ احلوام
ــي احلوامل  ــذا اللقاح ف ــة  ه فعالي
ــك التي لوحظت لدى غير  مماثلة لتل
احلوامل في سن مماثلة.ميكن إعطاء 
ــبق أن  ــخاص الذين س اللقاح لألش
ر  أصيبوا بكوفيد-١٩ من قبل, وتُظهِ
البيانات املتاحة، في غضون ٦ أشهر 
ــة األولية، أن  ــد اإلصابة الطبيعي بع
د العدوى املصحوبة بأعراض أمر  جتدُّ
ــى محدودية  ــائع وبالنظر إل ــر ش غي
ــي البيئات  ــات، وف ــدادات اللقاح إم
رة  ــر فيها سالالت متحوّ التي تنتش
تثير مخاوف مع وجود بَيِّنات بحدوث 
ــون من  ــد يك ــي، ق ــحاب مناع انس
ــني  ــر بالتحص ــن التبكي املستحس
ع أن تكون فعالية  بعد العدوى.ويُتوقّ
ــس القدر لدى  ــاح متماثلة بنف اللق
املرضعات والبالغني اآلخرين. وتوصي 

ــتخدام  هذا  ــة الصحة  باس منظم
ــي املرضعات كما هو احلال  اللقاح ف
ــا ال تنصح  ــائر البالغني كم ــي س ف
ي  بوقف الرضاعة الطبيعية بعد تلقّ
املصابون  ــخاص  األش التطعيم.أما 
بفيروس العوز املناعي البشري فهم 
معرّضون بشكل أكبر خلطر اإلصابة 
باملضاعفات الوخيمة ملرض كوفيد-

ــخاص  ــني األش ــم تضم ــم يت ١٩ ول
املصابني بهذا الفيروس في التجربة 
ــن ميكن، بالنظر إلى أن هذا لقاح  لك
ــم املصابني  ــخ، تطعي غير مستنس
بالفيروس املصنّفني ضمن اجملموعة 
أال  ــي  .ينبغ ــا  بتطعيمه ــى  املوص
ــبق  ــى اللقاح لألفراد الذين س يُعط
ــية ألي  أن ظهر لديهم فرط حساس
ن من مكونات اللقاح , وعلى أي  مكوّ
شخص تزيد درجة حرارة جسمه عن 
٣٨٫٥ درجة مئوية أن يؤجل التطعيم 
ــتخدام  ــزول احلمى.يجب اس حتى ت
ــكل جرعتني  ــاح على ش ــذا اللق ه
(٠٫٥ مل) يتم إعطاؤهما في العضل 
وتنصح املنظمة بفترة تتراوح بني ٣ 

و٤ أسابيع بني اجلرعة األولى والثانية 
يَت اجلرعة الثانية بعد أقل  وإذا أُعطِ
من ٣ أسابيع من األولى، فإنه ال حاجة 
ر إعطاء  ــة وإذا تأخّ ــرار اجلرع إلى تك
اجلرعة الثانية إلى ما بعد ٤ أسابيع، 
ــرب فرصة  ــا في أق ــب إعطاؤه فيج
ــى جميع  ــأن يتلق ــة ويوصى ب ممكن

ــني.ال ميكننا  حني جرعت ــراد امللقّ األف
ــرة  ــة اللقاحات بصفة مباش مقارن
ــج املتبَّعة في  ــالف النُهُ ــراً الخت نظ
ــة، وعلى  ــات املعني تصميم الدراس
ــإن جميع اللقاحات  وجه العموم ف
ــتوفت إجراء املنظمة لإلذن  التي اس
ــاالت الطوارئ  ــي ح ــتعمال ف باالس

ــتعماالت  االس ــول  بروتوك ــب  مبوج
الطارئة فعالة للغاية في الوقاية من 
اإلصابة باملضاعفات الوخيمة ملرض 
ــد-١٩ وجتنّب احلاجة إلى دخول  كوفي
ــات  بيان ــالج.أن  للع ــفيات  املستش
املأمونية محدودة لألشخاص الذين 
تزيد أعمارهم عن ٦٠ عاماً  وفي حني 
ــود اختالفات  ع وج ــن توقُّ ــه ال ميك أن
ــة اللقاح لدى  ــف مأموني في توصي
كبار السن مقارنةً بالفئات العمرية 
ــي للبلدان التي  ــناً، ينبغ األصغر س
تفكر في استخدام هذا اللقاح لدى 
ــخاص الذين تزيد أعمارهم عن  األش
٦٠ عاماً أن تداوم على الرصد الفعلي 
ــعة  ــة موس ــرت جترب ملأمونيته.أظه
للمرحلة ٣ على نطاق بلدان متعددة 
أن إعطاء جرعتني، بفاصل زمني ٢١ 
ــبة ٧٩٪  ــق فعالية بنس ــاً، يحق يوم
ضد عدوى فيروس كورونا املصحوبة 
ــة الثانية بـ١٤  ــد اجلرع ــراض بع بأع
ــر, وكانت فعالية اللقاح  يوماً أو أكث
في جتنُّب احلاجة لدخول املستشفى 

.٪٧٩
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يعتقد باحثون في مجال الفضاء أن األجسام 
ــاهدتها تطوف حول  ــي ميكن مش الطائرة الت
األرض أو في النظام الشمسي، مكونة بشكل 
ــن بقايا الكواكب أو النيازك أو احلطام  كامل م
ــمل جسما  الفضائي.لكن هذه القاعدة ال تش
ــدا، أو على األقل هذا ما يعتقده الفيزيائي  واح
ــذي يقود  ــوب، ال ــارد، آفي ل ــة هارف ــي جامع ف
ــر جوية مجهولة  ــروعا للبحث عن ظواه مش
ــون كائنات فضائية.في عام ٢٠١٧،  ميكن أن تك
الحظ لوب أن هناك كتلة تتحرك في الفضاء، 
ــازت كوكب  ــارع حينما اجت ــد بدأت بالتس وق

ــه معظم صخور  ــذا ما تفعل ــس ه األرض،  لي
ــفينة  ــا أنها س ــوب مضيف ــول ل ــاء، يق الفض
ــايدر  إنس ــس  بزن ــع  ــب موق ــة، بحس فضائي
األميركي. وعلى الرغم من أن معظم الباحثني 
ــم كان صخرة فضائية -  يتفقون على أن اجلس
ــا مذنب أو قطعة من كوكب صغير - يعتقد  إم
ــاما أخرى ال حصر لها مثل  لوب أن هناك أجس
الكتلة التي أطلق عليها الحقا اسم أومواموا 
تئز بالقرب من كوكبنا، وبعضها ميكن أن يأتي 
ــق برنامجا للعثور  ــني، لذلك أطل من الفضائي
ــوب مبادرة  ــن ل ــي ، أعل ــني املاض عليهم.واالثن
تسمى مشروع غاليليو للبحث عن أدلة مادية 
ــارات الغريبة عن  ــى التكنولوجيات واحلض عل

كوكبنا. وقال لوب في مؤمتر صحفي إنها رحلة 
صيد، دعونا نخرج ونصطاد أى سمكة جندها، 
ــاما قريبة من األرض حتوم  ــمل أجس وهذا يش
ــاما تأتي من خارج  داخل غالفنا اجلوي أو أجس
النظام الشمسي تبدو غريبة.ويهدف املشروع 
الذي تبلغ تكلفته ١٫٧٥ مليون دوالر، بدعم من 
ــن املتبرعني، إلى  ــخاص على األقل م أربعة أش
ــكوبات األرضية  ــتخدام شبكة من التلس اس
ــوم ميكن أن  ــني النج ــام ب ــن أجس ــث ع للبح
ــتطارد  تكون ذات طبيعة خارج األرض. كما س
ــة في مدار  ــفنا فضائية محتمل ــة س اجملموع
ــرة مجهولة  ــات طائ ــن مركب ــال ع األرض، فض

الهوية في غالفنا اجلوي.

ــتخدام  ــاد الناس على اس اعت
ــع  لبض ــة  الذكي ــف  الهوات
ــم  ث ــن  وم ــنوات  س
عنها  ــي  التخل
ــتعمال  واس
ة  جهـــز أ
 ، ث حد أ
فما 

ــتفادة من تلك األجهزة  هــــي أفضــل الطرق لالس
ــركة  ألطول مدة ممكنة؟ اخلبير التقني واحمللل في ش
ــن، قال في  ــدار مورتازي Mobile Research Group، إل
ــادة ما  ــي،  أنه ع ــع موقع روس ــة م ــة صحفي مقابل
ــف الذكية احلديثة  ــر االفتراضي للهوات يكون العم
ــنوات تقريبا، وهذه املدة تعتمد على دعم  خمس س
ــات املطلوبة  ــة للجهاز بالبرمجي ــركة املصنع الش
ــه، لكن هذا اجلهاز ميكن  ــة الغرض املطلوب من لتأدي
ــرات أطول بكثير،  ــا ألغراض متعددة ولفت أن يخدمن
ــا. وأضاف أنه  ــذه املدة إلى ٢٠ أو ٣٠ عام ــد تصل ه وق
ــن هاتفه القدمي  ــتخدم التخلي ع في حال قرر املس
ــة منزلية بعد  ــتعماله ككاميرا مراقب فيمكنه اس
ــرا ملراقبة  ــت أو حتى ككامي ــبكة اإلنترن وصله بش
األطفال في البيت، استعمال الهاتف لهذه األغراض 
ــنوات طويلة وال  ــتعماله لس ــن صاحبه من اس ميكّ
ــات تقنية  ــاز ذا مواصف ــون اجله ــب أن يك يتطل
ــت علينا أن  ــن وبنفس الوق ــة جدا، ولك عالي
ــتعماله  نتذكر أن تعطل اجلهاز في حال اس
لغير األغراض األساسية اخملصص لها لن 

يكون مسؤولية الشركة املصنعة. 

ــن الثقافية  ــون الف ــة عي ــارك منظم تش
ــرح،  ــراق الوطني للمس ــي مهرجان الع ف
ــن تأليف  ــي م ــا» وه ــرحية «لوكيمي مبس
كاظم نعمة الالمي، ومتثيل كل من فارس 
الشمري وفالح حسن ونوال عباس وإخراج 
ــول رئيس املنظمة  ــى كاظم. ويق مصطف
فارس الشمري، إن «فكرة املسرحية تتناول 
ــرية  ــروب واالوبئة التي مرت على البش احل
ــاً  ــاب احتجاج ــة االجن ــألة مقاطع ومس
ــرحية،  ــة املس ــدا أن «قص ــا»، مؤك عليه
ــني يحجمان عن االجناب،  تتحدث عن زوج
ــوف  والفيلس ــاعر  الش ــة  بقناع ــال  عم
ــي أبي العالء املعري، الذي كان يقول  العرب
ــي، وما جنيت على  ــذا ما جناه علي أب «ه

ــاركة  ــعادته للمش أحد». وأعرب عن «س
ــرح بدورته  مبهرجان العراق الوطني للمس
ــه بحضور  ــيتم افتتاح ــى، والذي س األول
ــح، وينظم  ــة برهم صال ــس اجلمهوري رئي
ــرح»،  ــة للمس ــأة العربي ــاركة الهي مبش
ــذا املهرجان،  ــاركة في ه ــا أن»املش مبين
ــاركني  ــجل في تاريخ املش مهمة وستس
ــمري إلى  فيه، بأحرف من نور».ولفت الش
ــرين عاما من  ــود بعد عش ــراق يع أن «الع
القطيعة، الى تنظيم مهرجانات محلية 
وأن  ــة،  عربي ــراكة  وش ــمية  رس ــة  برعاي
املهرجان حدث تاريخي كبير، يضع الفنان 
العراقي امام مسؤوليته في احلفاظ على 
ــة الفنانني من تقدم فني  ما حققته نقاب
ــرار ما حدث في  ــوس، ويحول دون تك ملم

السنوات السابقة».

ــة للمثلة  ــط باحلالة الصحي ــب والغموض التي حتي ــل حالة الترق في ظ
ــي رامي رضوان،  ــز، خاصة عقب تصريح اإلعالم ــة دالل عبد العزي املصري
ــمير غامن، بأن وضعها «صعب للغاية»، كشف مصدر  زوج ابنتها دنيا س
طبي مطلع «تطورات خطيرة» حلالتها.وقال املصدر الطبي قريب الصلة 
بحالة الفنانة املصرية، والذي فضل عدم ذكر اسمه، أن دالل عبد العزيز 
«حتتاج لعملية زراعة رئة».وأوضح أن دالل تعاني بسبب عدم قيام الرئة 
ــجني،  ــف احليوية، وبالتالي تزيد صعوبة احلصول على األوكس بالوظائ
ــا العديد من املضاعفات». ــيكون له الفتا إلى أن العملية «خطيرة وس

ــكاي نيوز عربية»: «مت استنفاد  وأضاف املصدر، في تصريح نقله موقع «س
ــي، وعلى الرغم من تعافي الفنانة من فيروس  جميع خيارات العالج التنفس

ــهر».  ــكل صحيح منذ ٣ أش ــتجد، فإن وظائف الرئة ال تعمل بش كورونا املس
ــع: «حتى اآلن تتنفس الفنانة عبر أجهزة التنفس االصطناعي»، موضحا  وتاب

ــات التي تنتج عن  ــل في الرئة، وهو أحد املضاعف ــا تعاني من تليف كام أنه
اإلصابة بـ»كوفيد-١٩»، وأن التحسن في حالتها «متذبذب إلى حد ما».
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ــندر  ألكس ــهير  الش ــي  الروس ــب  الطبي ــن  أعل
ــنيكوف، أن هناك مواد غذائية يؤدي تناولها  مياس
ــير  ــي الكلى.ويش ــون احلصى ف ــى تك ــام إل بانتظ
ــنيكوف، في حديث تلفزيوني، إلى أنه يجب  مياس
ــة بالدهون  ــاول األطعمة الغني ــب اإلفراط بتن جتن
ــكر،  ــل اللحوم، وكذلك امللح والس ــة، مث احليواني
ألنها تساهم في تكون حصى الكالسيوم.ويقول، 
ــة ممتازة، ولكنها  ــر الكريب فروت مادة غذائي عصي
ــك فيتامني  ــى، وكذل ــر تكون احلص ــد من خط تزي
ــبب  ــه بجرعات كبيرة.ويضيف، الس ــد تناول C عن
ــو تناول أقراص  ــون احلصى في الكلى ه اآلخر لتك

الكالسيوم.
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ــاث الفضاء  ــة أبح ــت منظم أعلن
الهندية عن بعض خططها بشأن 
التي تخطط  ــة  الفضائي الرحالت 
ــوام الثالثة  ــالل األع ــا خ لتنفيذه
ــث لصحيفة  ــي حدي ــة. وف القادم
ــس  رئي ــال  ق  Times of India
ــافاديف سيفان  كايالس املنظمة، 
ــط منظمتنا لتنفيذ رحلتني  تخط
ــل  ــني قب ــر مأهولت ــني غي فضائيت
ــود إلى  ــال الرواد الهن ــة إرس عملي
 .RT ــه موقع ــاء وفقا ملا نقل الفض
وأضاف رمبا نحتاج لتنفيذ أكثر من 
رحلتني غير مأهولتني للتحقق من 
كفاءة عمل املركبة التي سنرسل 
فيها روادنا، املوضوع سيتوقف أداء 
املركبة ومنظوماتها خالل الرحالت 
ــد تقييم البيانات  التجريبية، وبع
ــيبت  ــنحصل عليها س ــي س الت
ــاري في املؤسسة  اجمللس االستش

بهذا الشأن. وكان سيفان قد أشار 
ــابقة إلى  في مقابالت صحفية س
ــة فضائية غير مأهولة  أن أول رحل
ــا قد  ــد مبركباته ــتنفذها الهن س
ــاري إلى يونيو  ــل من العام اجل تؤج
ــروف التي رافقت  ــون الظ ٢٠٢٢، ك
انتشار جائحة كورونا قد أثرت على 
ــج الفضائي الهندي،  عمل البرنام
ــيذهبون على  ــن س ــرواد الذي وأن ال
ــان أو (املركبة  ــنت مركبة جاجاني م
ــيمضون  ــة س ــماوية) املأهول الس
ــا كان  ــدة أقصر مم ــاء م ــي الفض ف
مخططا له سابقا، لكن هذه املدة 
ــم حتدد بعد. ومن جهة أخرى كان  ل
ــية  ــة زفيزدا الروس ــر مؤسس مدي
ــيرجي بوزنياكوف، قد  لألبحاث، س
ــتعني بروسيا  ذكر أن الهند ستس
واملعدات الروسية إلجناز برنامجها 

اخملصص الستكشاف الفضاء.

@p˝yâ@Êdíi@bË��Å@Â«@Â‹»m@Ü‰:a
˝j‘néfl@ıbö–€a@µg@bÁÖaÎâ

@ı˝«@âÏÁã@@Ú„b‰–‹€@ÒåÓæ@Ú€˝üg
äÌÏñm@Úé‹u@tÜyc@ø
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وزارة الصناعة واِّـعادن
الشركة العامة للسمنت العراقية

نشر اعالن

مع تحيات 
الشركة العامة للسمنت العراقية

محكمة االحوال الشخصية َّـ سوق الشيوخ
العدد: ٢٣٧/ش/٢٠٢١

م/اعــــــــــالن
ــاكن َّـ ناحية العكيكة   ــليمان /الس ــى عليه /ليث صعب س اُّـ/اِّـدع
ــابقا ومجهول محل االقامة حاليا . بتاريخ ١٣ /٢٠٢١/٦ اصدرت  س
ــي بالتفريق للهجر  ــا َّـ الدعوى اعاله يقض ــة حكما غيابي هذه اِّـحكم
الجسدي بني اِّـتداعيان ليث صعب سليمان وسعديه حامد عبد الكريم  
وِّـجهولية محل اقامتك تقرر تبليغك  اعالنا بصحيفتني محليتني وعند 
ــب القرار الدرجة  ــوف يكتس ــدم مراجعتك طرق الطعن القانونية س ع

القطعية.
القاضي/عبد اهللا صالح ناصر

محكمة االحوال الشخصية َّـ سوق الشيوخ 
العدد: ١٦٧/ش/٢٠٢١

م/اعــــــــــــــالن
ــاكن َّـ ناحية العكيكة   ــليمان /الس ــى عليه /ليث صعب س اُّـ/اِّـدع
ــابقا ومجهول محل االقامة حاليا . بتاريخ ١١ /٢٠٢١/٧ اصدرت  س
ــي بالتفريق للهجر  ــا َّـ الدعوى اعاله يقض ــة حكما غيابي هذه اِّـحكم
ــه ابيض عكض   ــليمان و زنوب ــان ليث صعب س ــني اِّـتداعي ــدي ب الجس
وِّـجهولية محل اقامتك تقرر تبليغك  اعالنا بصحيفتني محليتني وعند 
ــب القرار الدرجة  ــوف يكتس ــدم مراجعتك طرق الطعن القانونية س ع

القطعية.
القاضي/عبد اهللا صالح ناصر

اعـــــــــــــــالن 
قدم اِّـدعي (مروان نعيم حسني) طلبا يروم فيه تبديل (اللقب) من (الزيرجاوي) اُّـ (الساعدي) 
ــة عشر يوما)  فمن لديه اعرتاض على الدعوى مراجعة هذه اِّـديرية خالل مدة اقصاها (خمس
ــة الوطنية رقم (٣)  ــادة (٢٢) من قانون البطاق ــوف ينظر بالدعوى  وفق احكام اِّـ ــه س وبعكس

لسنة ٢٠١٦.
اللواء 
رياض جندي الكعبي 
اِّـدير العام / وكالة 
٢٠٢١/٨/٢

فقدان وصل قبض
ــم (٠٢٧٢٧٢) بتاريخ ٢٧ / ٦ / ٢٠١٩  ــد وصل القبض اِّـرق فق
ــركة العامة لسكك حديد العراق بأسم (شركة بلند  الصادر من الش
بايه) بمبلغ (عشرة ماليني) دينار فالرجاء ممن يعثر عليه تسليمه 

للمصدر.مع التقدير.

فقدان هوية
فقدت هوية باسم (بهاء كاظم عبد الحسني) الصادرة من شركة 
توزيع اِّـنتجات النفطية يرجى ممن يعثر عليها تسليمها لجهة 

االصدار. مع التقدير.

فقدان هوية
ــركة  ــلمان داوود) الصادرة من ش ــم (رائد س ــدت هوية باس فق
ــليمها  ــات النفطية فالرجاء ممن يعثر عليها تس ــع اِّـنتج توزي

لجهة االصدار. مع التقدير.

وزارة العدل 
مديرية التسجيل العقاري العامة 

دائرة التسجيل العقاري َّـ الصدر الثانية 
إعالن بيع عقار 

التسلسل او رقم القطعة: ٤ / ٧٨٨
اِّـحلة او رقم واسم اِّـقاطعة:م ١٩ الشماعيه وكرع 

الجنس:دار 
النوع:ملك صرف 

اِّـساحه: ٢,٥٠٠ أولك 
ــكني َّـ منطقة كفاءات العبيدي تحتوي على  ــتمالت:يقع العقار على شارع فرعي س اِّـش
ــتقبال ومطبخ وحمام ومرافق  دار مفرزة اُّـ دارين الدار االوُّـ تحتوي على غرفه نوم واس
ــى غرفة نوم وهول  ــق علوي الدار الثانية تحتوي عل ــة طابق ارضي وغرفتني نوم طاب صحي
ــق ارضي وغرفتني نوم طابق علوي البناء  ــي و درج ومطبخ وحمام ومرافق صحية طاب وحول

مسلح اعتيادي .
الشاغل:اصحاب العالقة 

مقدار اِّـبيع:(٩٦٠٠٠٠٠٠) ستة وتسعون مليون دينار  (حصة اِّـدين الراهن)
ــار اِّـوصوف  ــده العلنية العق ــة باِّـزاي ــاري َّـ الصدر الثاني ــجيل العق ــرة التس ــتبيع دائ س
ــرف الرافدين  ــن اِّـرتهن مص ــاء طلب الدائ ــد ورور محمود )لق ــد للراهن(محم ــاله العائ اع
ــذه الدائرة خالل  ــرتاك فيها مراجعة ه ــغ(٨٩٠٦٢٥٠) دينار فعلى الراغب َّـ االش البال
ــه تامينات  ــتصحبا مع ــر هذا االعالن مس ــوم التالي لتاريخ نش ــن الي ــارا م ــا اعتب ٣٠)يوم
ــع البالغة  ــة اِّـقدرة للمبي ــن ١٠٪من القيم ــة مصرفية التقل ع ــة او كفال ــة نقدي قانوني
دينار(٩٦٠٠٠٠٠٠) دينار وان اِّـزايدة ستجري َّـ الساعة (١٢)ظهرا من اليوم االخري.

  دائرة التسجيل العقاري/ الصدر الثانية 

وزارة العدل 
مديرية التسجيل العقاري العامة 

دائرة التسجيل العقاري َّـ الصدر الثانية 
إعالن بيع عقار 

التسلسل او رقم القطعه: ٦ / ١٠٩١
اِّـحلة او رقم واسم اِّـقاطعه :م٥ ولدايه ومنيسف 

الجنس:دار مفرزة اُّـ دارين 
النوع:ملك صرف 

اِّـساحه: ٣,٠٠ أولك 
اِّـشتمالت:يقع العقار على شارع فرعي سكني َّـ منطقة حي النصر الدار االوُّـ تحتوي 
على استقبال وغرفة نوم وحولي ودرج ومطبخ وحمام ومرافق صحية البناء عكاده والدار 
ــخ وحمام ومرافق  ــوم وحولي ودرج ومطب ــتقبال وهول وغرفة ن ــة تحتوي على اس الثاني

صحية طابق ارضي وغرفة نوم طابق علوي البناء مسلح اعتيادي 
الشاغل:اصحاب العالقة 

ــن  اِّـدي ــة  (حص ــار  دين ــون  ملي ــبعون  س ــع:(٧٠٠٠٠٠٠٠)  اِّـبي ــدار  مق
الراهن)٣٣٢٦٤٠سم 

ــة العقار اِّـوصوف  ــة باِّـزايدة العلني ــاري َّـ الصدر الثاني ــجيل العق ــتبيع دائرة التس س
ــرهان سلمان)  لقاء طلب الدائن اِّـرتهن مصرف الرافدين  اعاله العائد للراهن (مجفول ش
ــرتاك فيها مراجعة هذه الدائرة خالل  البالغ (٩٧٩١٠٠٠) دينار  فعلى الراغب َّـ االش
ــتصحبا معه تامينات  ــر هذا االعالن مس ــارا من اليوم التالي لتاريخ نش ــا اعتب (٣٠) يوم
ــدرة للمبيع البالغة  ــن ١٠٪ من القيمة اِّـق ــة مصرفية التقل ع ــة نقدية او كفال قانوني

(٧٠٠٠٠٠٠٠) دينار وان اِّـزايدة ستجري َّـ الساعه (١٢) ظهرا من اليوم االخري.
دائرة التسجيل العقاري/ الصدر الثانية 

وزارة العدل 
مديرية التسجيل العقاري العامة 

دائرة التسجيل العقاري َّـ الفلوجة 
اعالن بيع عقار 

التسلسل او رقم القطعة:١ / ١٠٤٣ م١٥ حجاجه ام كري 
الجنس:دار 

النوع:ملك صرف 
اِّـساحه : ٣,٦٥,٧٠م 

ــتمالت دار بناء من الطابوق والكونكريت اِّـسلح يتكون من غرفتني نوم  اِّـش
واستقبال وهول ومطبخ وصحيات الطابق األرضي وغرفتني وصالة الطابق 

االول مساحة البناء ٢٧٥ م٢ يقع َّـ قضاء الكرمة 
مقدار اِّـبيع:تمام العقار 

ــة العقار  ــة باِّـزايدة العلني ــاري َّـ الفلوج ــجيل العق ــرة التس ــتبيع دائ س
اِّـوصوف اعاله العائد للراهن فضيلة صالح فياض  لقاء طلب الدائن اِّـرتهن 
مصرف الرافدين البالغ (١٨٠٣٧٦٧٦) دينار فعلى الراغب َّـ االشرتاك 
ــا اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ  فيها مراجعة هذه الدائرة خالل(٣٠)يوم
نشر هذا االعالن مستصحبا معه تامينات قانونية نقدية او كفالة مصرفية 
ــة (١٠٠٠٠٠٠٠٠)  ــدرة للمبيع البالغ ــن ١٠٪من القيمة اِّـق التقل ع

دينار وان اِّـزايدة ستجري َّـ الساعة (١٢)ظهرا من اليوم االخري.
 دائرة التسجيل العقاري /الفلوجة

تاريخ 
الغلق
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د. عائد جابر عمران
وكيل اِّـدير العام

وزارة النفط العراقية / صاحب العمل   (ملحق تمديد مدة اعالن)
شركة توزيع اِّـنتجات النفطية / فرع ذي قار 

الشعبة القانونية/التصديقات
اُّـ / شركات ومكاتب النقل الخاص

١. يسر شركة توزيع اِّـنتجات النفطية / هيأة توزيع الجنوب / فرع ذي قار دعوة مقدمي العطاءات اِّـؤهلني وذوي الخربة لتقديم عطاءاتهم للعمل الخاص بنقل وخدمات منتسبي فرع ذي قار. 
ــون ألف دينار عراقي ضمن اِّـوازنة االتحادية وينوي  ــتة وخمس ــر مليون وثمانمائة وس ــبعمائة وثالثة عش ــركة توزيع اِّـنتجات النفطية فرع ذي قار التخصيصات اِّـالية البالغة ٧١٣٨٥٦٠٠٠ س ٢. تتوفر لدى ش

استخدامها لتنفيذ الخدمات ِّـناقصة نقل وخدمات منتسبي فرع ذي قار .
٣. بإمكان مقدمي العطاءات الراغبني َّـ شراء وثائق العطاء باللغة العربية بعد تقديم طلب تحريري اُّـ شركة توزيع اِّـنتجات النفطية فرع ذي قار َّـ مقره الكائن َّـ الناصرية مقابل حي اإلسكان الصناعي وبعد 
دفع قيمة بيع الوثائق غري اِّـسرتدة والبالغة ٢٥٠٠٠٠ مئتان وخمسون الف دينار عراقي ويتحمل من ترسو عليه اِّـناقصة اجور النشر واالعالن وبإمكان مقدمي العطاء الراغبني بالحصول على مزيد من اِّـعلومات 

اِّـراجعة على العنوان اِّـبني أعاله .
٤. تسلم العطاءات اُّـ العنوان اآلتي لجنة فتح العطاءات َّـ فرع ذي قار – الناصرية – مقابل حي اإلسكان الصناعي ، ويكون آخر موعد الستالم العطاءات هو الساعة العاشرة صباحا من يوم ٢٠٢١/٨/١ اِّـوافق 
ــات النفطية فرع ذي قار – قاعة  ــركة توزيع اِّـنتج ــاءات َّـ نفس اليوم وبحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني َّـ الحضور اُّـ العنوان اآلتي ش ــيتم فتح العط ــوف ترفض العطاءات اِّـتأخرة وس ــد وس األح

الشهيد صبار جودة هليل ، َّـ قسم اِّـوارد البشرية ، مقره الكائن َّـ قضاء الناصرية مقابل حي اإلسكان الصناعي وَّـ حال صادف موعد فتح العطاءات عطلة يكون اليوم التالي هو موعداً للفتح .
٥. يجب أن تتضمن العطاءات اِّـستمسكات واِّـتطلبات األساسية اآلتية : 

ــب النشرة الصادرة من البنك اِّـركزي العراقي َّـ حينها ومعتمد  ــفتجة او خطاب ضمان صادر من مصرف عراقي مجاز حس ــكل صك مصدق او س أ. ضمان العطاء ١٪ من قيمة الكلفة التخمينية للمناقصة ويكون بش
من قبل وزارتنا ومعنون اُّـ شركة توزيع اِّـنتجات النفطية فرع ذي قار ويكون نافذا ِّـدة ٢٨ يوما بعد انتهاء نفاذية العطاء ويكون بقيمة ٧٥٠٠٠٠٠ سبعة ماليني وخمسمائة الف دينار عراقي استناداً اُّـ اعمام 

وزارة التخطيط اِّـرقم ٨٥٩٠/٧/٤ َّـ ٢٠٠٩/٦/٢٣ .
ب. شهادة تأسيس الشركة والبيان التأسيسي لها َّـ حال تقديم الغطاء من قبل شركة متخصصة .

ت. كتاب عدم ممانعة من االشرتاك باِّـناقصات صادر من مديرية الضريبة لعام ٢٠٢١ ومعنون اُّـ شركة توزيع اِّـنتجات النفطية فرع ذي قار .
ث. تقديم الهوية الضريبية ِّـقدم العطاء على أن تكون نافذة لعام ٢٠٢١ .

ج. تقديم ما يؤيد حجب البطاقة التموينية ِّـقدم العطاءات .
ح. تقديم هوية اتحاد الناقلني ِّـقدم العطاء .

مالحظة / 
•يلتزم مقدمي العطاءات بملء القسم الثالث من الوثيقة القياسية وبخالفه يتم استبعاد العطاء .

•يلتزم مقدمي العطاء بما تتطلبه الوثيقة القياسية بأقسامها كافة بعد ختمها بالختم الحي .
•تكون مدة نفاذية العطاء هي ٩٠ يوماً من اِّـوعد النهائي لتقديم العطاءات .

 WWW.OPDC.OIL.JOV.IQ : العنوان اإللكرتوني لشركة توزيع اِّـنتجات النفطية هو•
علي حسني علي / مدير فرع ذي قار

إعــــــــــــــالن
اُّـ: الشريك/ حيدر نجم عبد السادة

ــي فرع ذي قار  ــكان العراق ــى حضورك اُّـ صندوق اإلس اقتض
ــرب مديرية  ــارع االخالص/ق ــن َّـ الناصرية/سومر/ش الكائ
ــريكك  ــت إقرارك باِّـوافقة على قيام ش ــوازات وذلك لتثبي الج
ــاعة َّـ  ــاء على حصته اِّـش ــاكر عاجل بالبن ــيد حيدر ش الس
ــفى لغرض  ــة اِّـستش ــة١٢٣٣٩/٨ مقاطع ــة اِّـرقم القطع
ــر  ــة عش ــكان وخالل مدة أقصاها خمس ــليفه قرض االس تس
ــهر خارج العراق من تاريخ نشر االعالن  يوما داخل العراق وش

وبعكسه سوف يسقط حقك َّـ االعرتاض مستقبال.

إعــــــــــــــالن
اُّـ: الشريك/ عدي زامل صبيح

ــي فرع ذي قار  ــكان العراق ــى حضورك اُّـ صندوق اإلس اقتض
ــرب مديرية  ــارع االخالص/ق ــن َّـ الناصرية/سومر/ش الكائ
ــريكتك  ــوازات وذلك لتثبيت إقرارك باِّـوافقة على قيام ش الج
ــاعة َّـ  ــني بالبناء على حصتها اِّـش ــيدة زهراء علي حس الس
ــة اِّـرقمة٧٥٧/٣٠ مقاطعة كصة- وام الدود لغرض  القطع
ــر  ــة عش ــكان وخالل مدة أقصاها خمس ــليفها قرض االس تس
ــهر خارج العراق من تاريخ نشر االعالن  يوما داخل العراق وش

وبعكسه سوف يسقط حقك َّـ االعرتاض مستقبال.

محكمة األحوال الشخصية َّـ الناصري
العدد: ٥٢٥٧/ش/٢٠٢١

إُّـ/اِّـدعى عليه/ علي كريم شنني
م /تبليغ

ــرعية اِّـرقمة أعاله  ــي الدعوى الش ــاكر ناه ــت اِّـدعية علياء ش اقام
ــال وبالنظر  ــي ولألطف ــتمرة ل ــا نفقة ماضية ومس ــب فيه ــي تطل والت
ــرح القائم بالتبليغ لذا تقرر تبليغك  ــب ش ِّـجهولية محل إقامتك حس
ــني بالحضور امام هذه اِّـحكمة صباح يوم  بصحيفتني محليتني يوميت
ــاعة التاسعة صباحا وعند عدم  اِّـرافعة اِّـوافق ٢٠٢١/٨/١٦ الس
ــوف تجري اِّـرافعة بحقك  غيابيا  ــال من ينوب عنك س حضورك وأرس

وعلنا ووفقا للقانون.
القاضي/بسام فريد حسن

محكمة األحوال الشخصية َّـ الناصرية
العدد: ٥٣٨١/ش/٢٠٢١

إُّـ/اِّـدعى عليه/ علي كريم شنني
م /تبليغ

اقامت اِّـدعية علياء شاكر ناهي الدعوى الشرعية اِّـرقمة أعاله والتي 
ــة ماليني دينار وبالنظر  ــك باِّـهر اِّـؤجل والبالغ ثالث تطلب فيها الزام
ــرح القائم بالتبليغ لذا تقرر تبليغك  ــب ش ِّـجهولية محل إقامتك حس
ــني بالحضور امام هذه اِّـحكمة صباح يوم  بصحيفتني محليتني يوميت
ــعة صباحا وعند عدم  ــاعة التاس ــة اِّـوافق ٢٠٢١/٨/٩ الس اِّـرافع
ــوف تجري اِّـرافعة بحقك  غيابيا  ــال من ينوب عنك س حضورك وأرس

وعلنا ووفقا للقانون.
القاضي/ضياء قاسم الهاللي

محكمة بداءة الفجر
العدد : ٣٠٢/ب/٢٠٢١

إعـــــــــــــــــــــــــالن
ــتبيع محكمة بداءة الفجر وعن طريق اِّـزايدة العلنية العقار اِّـرقم ٥٧٤/٢  س
ــارا من اليوم التالي  ــمالية قضاء الفجر وخالل ثالثني يوما اعتب الحجاميات الش
ــر وإذا صادف اليوم الثالثون عطلة رسمية ففي اليوم الذي يليه وَّـ تمام  للنش
ــراء  ــرة ظهرا َّـ قاعة محكمة البداءة فعلى الراغبني بالش ــاعة الثانية عش الس
الحضور َّـ اِّـكان والزمان اِّـعينني مستصحبني معهم التأمينات القانونية بنسبة 

١٠٪ بصك مصدق إن كانوا من غري الشركاء علما إن الداللية على اِّـشرتي.
القاضي / كاظم محمد طراد
ــتقبال وغرفة نوم  ــكن تحتوي على هول واس ــاف: العقار عبارة عن دار س األوص
ــة اِّـقدرة:  ــاحة: ١٧٢/٨٢م٢. –القيم ــخ وصحيات – اِّـس ــدد ثالثة ومطب ع

٤٥٠٠٠٠٠٠ خمسة واربعون مليون دينار.

محكمة بداءة الفجر
العدد : ٢٩٩/ب/٢٠٢١

إعـــــــــــــــــــــــــالن
ــتبيع محكمة بداءة الفجر وعن طريق اِّـزايدة العلنية العقار  س
اِّـرقم ٥٤٨/٢ الحجاميات الشمالية قضاء الفجر وخالل ثالثني 
ــادف اليوم الثالثون  ــر وإذا ص يوما اعتبارا من اليوم التالي للنش
ــاعة الثانية  ــمية ففي اليوم الذي يليه وَّـ تمام الس عطلة رس
ــراء  ــة محكمة البداءة فعلى الراغبني بالش ــرة ظهرا َّـ قاع عش
الحضور َّـ اِّـكان والزمان اِّـعينني مستصحبني معهم التأمينات 
ــركاء  ــبة ١٠٪ بصك مصدق إن كانوا من غري الش القانونية بنس

علما إن الداللية على اِّـشرتي.
القاضي / كاظم محمد طراد
األوصاف: العقار عبارة عن دار سكن تحتوي على هول واستقبال 
وغرفتي نوم ومطبخ وصحيات – اِّـساحة:  ٢٢٠ م٢. –القيمة 

اِّـقدرة: ٣٥٠٠٠٠٠٠ خمسة وثالثون مليون دينار.

محكمة بداءة الفجر
العدد: ٤٢٥/ب/٢٠٢١

اُّـ/اِّـدعى عليها/ رسل اسنيد راشد 
مجهولة محل االقامة حاليا

ــوى البدائية اِّـرقمة  ــد ايدام الدع ــام اِّـدعي فالح راش  اق
ــيوع العقار  ــب فيها ازالة ش ــي يطل ٤٢٥/ب/٢٠٢١ والت
ــر وِّـجهولية محل  ــن علوان-الفج ــم ٦٧٦/محلة حس اِّـرق
ــني للحضور َّـ  ــني محليت ــرر تبليغك بصحيفت ــك تق اقامت
ــاعة التاسعة  موعد اِّـرافعة اِّـصادف ٢٠٢١/٨/١٦ الس
ــوف تجرى اِّـرافعة بحقك غيابيا وعلنا  ــه س صباحا وبعكس

وفق االصول.
القاضي/كاظم محمد طراد

مديرية تنفيذ الناصرية
رقم االضبارة/٢٠٢٠/٩٥١

إُّـ /اِّـنفذ عليه/ حيدر حسن علي                   
ــاس عزيز عبد  ــار عب ــن قبل اِّـخت ــذه اِّـديرية م ــد تحقق له لق
ــة وليس لك  ــول محل اإلقام ــاط أنك  مجه ــة دور الضب مختاري
ــغ عليه  ــراء التبلي ــار يمكن إج ــت أو مخت ــم أو مؤق ــن دائ موط
ــتنادا للمادة ٢٧ من قانون التنفيذ تقرر تبليغك إعالنا عن  واس
ــوية اِّـعروضة من قبل  ــمية بتسديد التس طريق الصحف الرس
ــة  ــون الف دينار خالل خمس ــدل البالغة مائة وخمس ــذ الع منف
ــرض الحضور امام  ــر لغ ــن اليوم التالي للنش ــر يوما تبدأ م عش
ــر هذه  مديرية تنفيذ الناصرية وَّـ حالة عدم حضورك ستباش

اِّـديرية بإجراءات التنفيذ الجربي وفق القانون.
اِّـنفذ العدل / هند سلمان بخيبخ                                                  
ــدد  بالع ــة   الناصري ــداءة  ب ــة  محكم ــرار  ق ــرر:  اِّـح ــاف  أوص

٢٠٢٠/١٢١ َّـ ٢٠٢٠/٢/٩. اِّـبلغ خمسة ماليني دينار.

مديرية تنفيذ الفجر
رقم االضبارة /٢٠٢٠/١٨٣

إعــــــــــالن
تبيع مديرية تنفيذ الفجر العقارين تسلسل ١٠٦ / ١٦ والعقار ١٠٩ 
ــو غنم الواقع َّـ قضاء الفجر /منطقة ابو غنم العائد للمدين  /١٥٤ اب
ــالكه اِّـحجوز لقاء طلب الدائن حسام علوان جرب البالغ  ــنان ش كامل ش
ــبعة وعشرون مليون وثالثمائة وخمسون الف دينار  ٢٧٣٥٠٠٠٠ س
ــني يوما تبدأ  ــذه اِّـديرية خالل ثالث ــراء مراجعة ه ــى الرغب بالش فعل
ــتصحبا معه التأمينات القانونية ١٠٪ من  ــر مس من اليوم التالي للنش

القيمة اِّـقدرة وان الرسوم والداللية على اِّـشرتي.
اِّـنفذ العدل/ علي غالب صيهود
ــن ١٠٦/ ١٦ و١٥٤/١٠٩  ــه: العقاري ــه ورقم ــات: -موقع اِّـواصف
ــدوده واوصافه: ١٠٦٣  ــه ونوعه :عرصه –ح ــو غنم -الفجر جنس –اب
و١٠٩٣ ابوغنم -الفجر– اِّـساحة: ٣٠٠م٢  و ٣٠٠م٢   – الشاغل: 
كامل شنان شالكه –القيمة اِّـقدرة ١٩٥٠٠٠٠٠ تسعة عشر مليون 

وخمسمائة الف دينار / و ١٥٠٠٠٠٠٠ خمسة عشر مليون دينار. 



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

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

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

جريدة 
يومية 
سياسية 
عامة
مستقلة

أو  يصوِّب  أن  يريد  من  لكل  مكفول  الرَّد  حق  إن    

ح معلومة وردت في خبر أو مقال ويعتقد أن  يصحِّ

فيها جتنيا او مغالطة إذا رغب في ذلك، وإن ديدننا 

هو احترام الرأي والرأي اآلخر.

„zzzzzÁÊfih

(السنة السادسة عشرة) العدد (٣٦٩٢) - الثالثاء - ٣ - آب - ٢٠٢١

حداد عىل ارواح شهداء الوطن 
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متابعة / البينة الجديدة
ــد للكونغرس  ــف تقرير جدي كش
ــاء كورونا عن قيام  حول أصول وب
ــم  ــي لعل ــان الصين ــر ووه مختب
ــات بطلب بعض األموال  الفيروس
ــرة ألنظمة  ــدات كبي إلجراء جتدي
السالمة وتطهير الهواء ومعاجلة 
ــق بحث كانت  النفايات في مراف
ــام، وذلك  ــل من ع ــل منذ أق تعم
ــالن  ــن إع ــة م ــهر قليل ــل أش قب
ــي كورونا، األمر الذي يغذي  تفش
ــرب الفيروس  الشكوك حول تس

من هذا اخملتبر الصيني.
ــده  ــذي أع ــر ال ــي التقري ــاء ف وج
ــة  بلجن ــون  جمهوري ــاء  أعض
الشؤون اخلارجية مبجلس النواب، 
نيوز»  ــبكة «فوكس  وحصلت ش
ــه،  ــخة من ــى نس ــة عل األميركي
ــدات  ــذه التجدي ــة به أن «املطالب
مبرافق البحث في سبتمبر/ أيلول 
٢٠١٩، أي بعد أقل من عام من بدء 
ــراً غير عادي»،  ــغيلها يبدو أم تش

ــر  تطهي ــاريع  «مش إن  ــة  مضيف
والنفايات اخلطرة وأنظمة  الهواء 
ــر  ــة تثي ــواء املركزي ــف اله تكيي
ــول مدى جودة  ــئلة ح جميعاً أس
ــهر  ــذه األنظمة في األش عمل ه

التي سبقت اندالع كورونا».
ــى أن «الباحثني  ــار التقرير إل وأش
ــوا قد  ــن أن يكون ــان ميك ــي ووه ف
ــروس، وأنه  ــاً بالفي ــوا جيني تالعب

ــرب في األغلب بطريق اخلطأ  تس
من اخملتبر».

ــكل  ــذا التقرير بش ــيصدر ه وس
ــبتمبر  ــي س ف ــي  ونهائ ــمي  رس

املقبل.
وكان الرئيس األميركي جو بايدن، 
ــار أجهزة  ــو/ أي ــي ماي ــا ف ــد دع ق
ــى  إل ــة  األميركي ــتخبارات  االس
ــف  ــة جهودها» للكش «مضاعف

ــدر كورونا، مندداً بانعدام  عن مص
ــن جانب  م ــفافية  والش التعاون 
ــي  ــوات ف ــف الدع ــني. وتتكث بك
األوساط العلمية إلجراء حتقيقات 
ــي أصل الفيروس،  معمقة أكثر ف
ــكل  ــأ بش ــد نش إذا كان ق ــا  وم

طبيعي أو تسرب من مختبر.
ــرية  ــجلت أولى احلاالت البش وس
ــي مدينة  ــرض «كوفيد - ١٩» ف مب
ووهان بوسط الصني في ديسمبر/ 

كانون األول ٢٠١٩.
ــراراً النظريات  ــت الصني م ورفض
حول احتمال تسرب الفيروس من 
ــات.  مختبر ووهان لعلم الفيروس
ــة  الصح ــة  منظم ــت  واقترح
ــهر املاضي متابعة  ــة الش العاملي
الصني  في  السابقة  التحقيقات 
ــروس «كورونا»،  ــأ في ملعرفة منش
لكن تشينغ يي شني نائب رئيس 
اللجنة الوطنية للصحة، قال إن 
ــكله  ــني لن تقبل املقترح بش بك

احلالي.

ــيتني هما ؛ اوال  ان  ــي البدء البد من ايضاح حقيقتني اساس ف
وجود مكاتب العالقات واالعالم في الوزارات والدوائر احلكومية 
ــات الوزارة  ــطة وفعالي ــراز انش ــا، ليس إلب ــد منه ــرورة ال ب ض
ــات واالجابة عما تبثه او  ــب بل لغرض االنص واجنازاتها فحس
ــائل االعالم املرئية واملسموعة واملقروءة  ــره وس تذيعه او تنش
ــا يتم تداوله في مواقع  ــة بالصحافة الورقية وحتى م املتمثل
ــتا ترفا او  ــات واالجابة ليس ــي وان االنص ــل االجتماع التواص
ــكاوى وتظلمات ومعاناة  مزاجا بل واجبا مطلوبا كي تصل ش
ــدات املواطن الى املسؤول املعني بغية االطالع عليها  ومناش
ــا النقطة الثانية فإننا هنا  ــرعة املمكنة. ام ومعاجلتها بالس
ــالم والعالقات  ــاك بعض مكاتب االع ــدا، اذ ان هن ــم اب ال نعم
العامة في العديد من الوزارات والدوائر احلكومية تؤدي عملها 
ــة طيبة ..  ــؤولني فيها عالق ــا مع الزمالء املس ــرة وتربطن مبثاب
نهاتفهم ويهاتفوننا السيما عندما تتطلب االجابة السرعة 
ــة الفورية. وما نقصده هنا في عمودنا الصحفي هذا  واملعاجل
ــض تلك املكاتب..  ــون (مربط الفرس) يتعلق ببع او كما يقول
وباملناسبة فقد سبق ان اشرنا مرارا وتكرارا اليها تارة ب(لغة 
ــرة ) واخرى بطريقة (اياك اعني واسمعي ياجارة )بهدف  مباش
إلفات انتباه الزمالء العاملني فيها واشعارهم بأنهم ماعادوا 
ــرعي  ــه وال حتى من باب ماهو ش ــم الوظيفي ــؤدون واجباته ي
واخالقي مبا ميليه عليهم من مسؤوليات .. بعض العاملني في 
ــب حتديدا حتولوا الى مجرد «احديدة عن الطنطل»  هذه املكات
ــم  من عدمه  ــة» وان وجوده ــتان هيب ــل التوث بالبس او «فح
ــدوا وان غابوا ال  ــروا ال يع ــؤالء ان حض ــة ان ه ــيّان وبصراح س
يفتقدوا وانهم اصبحوا من حاشية السلطان ووباال عليه !!. 
ــة فإننا عندما نكتب ونضع اصبعنا على اجلرح بهدف  ولالمان
ــب فألن ذلك  ــي بعض هذه املكات ــل والعلل ف ــخيص اخلل تش
ــب بل نتاج معطيات  ــأت من وحي اخليال او رجما بالغي لم يت
ــك اليد وحصيلة اتصاالت هاتفية لم  ــوكة مس وحقائق ممس
جند لها صدى وشكاوى ننشرها ال جند من يكلّف نفسهُ عناء 
ــؤول املعني في  ــا ألن جناب الوزير او املس ــا والرد عليه قراءته
ــه) واذا غاب القط العب  ــامي املدلول حلوة نومت ــذه الدائرة (ن ه
يافار!!.. نقول للزمالء في بعض هذه املكاتب االعالمية لقد بلغ 
السيل الزبى وصرنا نعاني احراجا امام املواطنني االعزاء الذين 
ــكاواهم وتظلماتهم ومقترحاتهم  ينشرون مناشداتهم وش
ــة» ولكن  ــافية وحلول جذري ـــ «اجابة ش ــالتهم امال ب وتوس
ــبه  ــأن من نخاطبهم اش ــم بالطبع ب ــن معه ــأون ونح يفاج
بأموات عظامهم امست رميما وكيف للموتى ان يسمعوا او 
ــوا ؟! بأختصار نقولها ومن دون تردد ان من ال يقدر على  يتكلم
ــة عليه ان يترجل عن  ــجاعة وبصورة صحيح اداء واجبه بش
ــتحق حتى  ــؤولية ويترك املهمة لغيره وهو ال يس صهوة املس
ــلمه ولن يكون زميلنا ولن نتشرف بالتعرف  الراتب الذي يتس
عليه والبد من صفحة جديدة ومشرقة طاملا ان في التصحيح 
ــعا وطاملا ان الهدف االسمى الذي يجمعنا هو  واملعاجلة متس
ــول االعظم (ص) :( من مشى  خدمة الناس ولنتذكر قول الرس
ــاعة من ليل او نهار قضاها او لم يقضها  في حاجة اخيه س

كان خير له من اعتكاف شهرين ).
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عبد الزهرة البياتي 

وجع يومي

* رئيس التحرير التنفيذي

ــة (اموال الدولة) من احملرمات وخط  تُعتبر األموال العام
النار لكل من يحاول التعدي عليها وقد وضعت القوانني 
ــذه األموال وحذرت  رمة ه ــت فيها حُ فقرات عدة وضح
بذات الوقت من املساس بها كونها اموال الشعب ومن 
يتعدى عليها كأنه تعدى على حقوق جميع املواطنني.

ــرات اخرى  ــني فق ــك القوان ــت تل ــت وضع ــذات الوق وب
رمة التعدي على األموال واملمتلكات اخلاصة  ــح حُ توض
للمواطنني وحددت العقوبات الالزمة والرادعة لكل من 
ــاوز عليها، وهنا جند ان البعض يحترم ذلك من باب  يتج
ــرعية والقانونية واألدبية، والبعض األخر ال  احلرمة الش
ــلوب  ــادى ويتعدى على هذه احملرمات ولكن بأس زال يتم

اخر ناعم وباحترافية متخذاً وظيفته غطاءً لذلك.
فمثالً العاملني في محطات التزود بالوقود (البوزرجيه) 
والذي يعتبر نفسه متفضالً عليك ويحملك مسؤولية 
ــن ٢ لتر بانزين  ــتقطاع ثم ــذا حيث يقوم باس عمله ه
ــتغالً جهل البعض احلسابي او عدم  ــاب مس من احلس
ــدم االنتباه والبعض األخر عندما  القراءة والكتابة او ع
ــتقطاع يأتي الرد عنيفاً بأن  ــر عن سبب االس يستفس
ــا وان راتبهم من هذا  ــم راتب ــب احملطة ال يعطيه صاح
ــك فيه انتهاك  ــاً فإن ذل ــتقطاع (وان كان صحيح االس
ــتغالل جملهودهم والتشجيع على  حلقوق العاملني واس
ــن لديهم  ــعر البانزي ــأن س ــج ب ــاد)، او ان يتحج الفس
مختلف، والنتيجة واضحة ضحيتها املواطن البسيط 
ــن قوته اليومي وباملقابل األرباح التي  الذي يدفع ذلك م

يحصل عليها العاملني اعاله.
والنوع االخر من السرقات هي ما يقوم به بعض موظفي 
ــاء على األموال  ــرض انهم امن ــة والذين من املفت اجلباي
تم عليهم  العامة واخلاصة باعتبارهم موظفي دولة حتُ
ــات الوظيفية احترام ذلك حيث جندهم يعمدون  الواجب
ــى عدم ارجاع باقي املبلغ بحجة عدم وجود صرف او  عل
غيرها من احلجج الواهية والتي بالنتيجة تعود بفوائد 

حتاً وحراماً. مالية عليهم سُ
ــح من الالزم ان يتم التعامل مع هذه احلاالت  لذلك اصب
ــدة ملن يؤسس للفساد الناعم واخلفي والذي  بحزم وش
ــتر خلف  ــر الوجه االخر لإلرهاب االقتصادي املتس يُعتب
ــروري قطع  ــا، وصار من الض ــورة وغيره ــف املذك الوظائ
ــى اموال  ــاول ان يتعدى عل ــن يح ــام كل م ــق ام الطري
ــيط  ــاب قوت املواطن البس املواطنني واألثراء على حس

الذي يسعى ويكافح لتوفير رزق عائلته.
ــات اإللكترونية مهم  ــإن العمل بنظام البطاق لذلك ف
جداً منها كمظهر حضاري ومنها لقطع دابر السرقات 
وليكون املواطن في مأمن من كيد هؤالء وحتماً سيؤدي 
ــي جانب مهم من  ــتقرار اقتصادي مجتمعي ف الى اس

جوانب احلياة.

اللواء الدكـتور عدي سمري حليم الحساني

رأي

Öbé–€a
·«b‰€a@

ــس  ام ــوك،  كرك ادارة  ــدت   أك
ــا من تولي  ــني، عدم ممانعته االثن
ــة مختار في  ــرأة للعمل بصف امل
ــب  وبحس ــة.     احلويج ــاء  قض
ــا «البينة  ــة اطلعت عليه وثيق
ــدت ادارة  ــد « أك ــدة» ، فق اجلدي
ــدم ممانعتها من  كركوك على ع
تولي املرأة للعمل بصفة مختار 
في قضاء احلويجة وفق الشروط 
ــط املعتمدة».    وان قرار  والضواب
املوافقة يأتي بالنظر لعدم وجود 
ــون مينع ذلك، فضال عن كونه  قان
ــرأة ومكانتها في  ــدور امل دعما ل

اجملتمع.   

كركوك / البينة الجديدة

@Òcä‡‹€@Äb‡é€a@NNÚØÏßa
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سالمات تقولها هيئة حترير جريدة (البينة اجلديدة) الى 
ــد مقر وخدمة  ــويلي) مرش املفوض (علي الزم عبد الش
ــي  مديرية  ــن ف ــار الس ــة وكب ــات اخلاص ذوي االحتياج
ــالم الجرائه  ــات واالع ــم العالق ــوازات العامة/ قس اجل
ــفاء العاجل والعودة  عمليه جراحية ، متمنني له الش
ــانية  ــرف عنه من مواقف انس ــوح العمل ملا ع ــى س ال
رائعة تتمثل مبساعدة املراجعني وارشادهم بكل طيب 

خاطر ألن شعاره (خدمة الناس واجب).

pbfl˝ç@NN@pbfl˝ç Úƒœb0a@ø@¥‹flb»€aÎ@Òäñj€a@≈œb0@äÌÜ‘mÎ@äÿë
ــر  ــاء تحري ــون ورؤس ــرب صحفي   ع
صحف وإعالميون واِّـرصد العراقي 
ــن تقديرهم  ــات الصحفية ع للحري
ــه  ــذي تبدي ــاون ال ــكرهم للتع وش
ــة  اِّـقدم وَّـ  ــرة  البص ــة  محافظ
االستاذ اِّـهندس (اسعد العيداني) 
ــا وتقدير  ــون فيه العامل ــوة  واالخ
ــتاذ  االس ــه  يبدي ــذي  ال ــاون  للتع
(اسامة عبد العزيز يوسف) متمنني 
ــداد ِّـا فيه خري  ــم التوفيق والس له

عراقنا وشعبنا العزيز.


