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ــوزراء  ال ــس  مجل ــس  رئي ــف  كش
الكاظمي، خالل جلسة  مصطفى 
ــكاوى بوجود  مجلس الوزراء عن ش
ــتغالل ملوارد الدولة في احلمالت  اس
االنتخابية من قبل وزراء مرشحني او 
ــؤولني لديهم نفوذ في  من قبل مس
ــب رئيس الوزراء ،  الدولة. وذكر مكت
ان الكاظمي حتدث عن شكاوى على 
ــاس الغراض  ــحني يغررون بالن مرش
ــم تعيينهم في  ــان يت ــة، ب انتخابي
ــائري هذه الشكاوى  ــد العش احلش
ــم التحقق منها واي  واالتهامات يت
ــات وعود غير  ــود مقابل االنتخاب وع
ــة،  ــود خادع ــق ووع ــة للتحقي قابل
ــوزارات  ــع ال ــه جلمي ــد التوجي نؤك

ــة االنتخابات بكل  ــم مفوضي بدع
ــدد على ان  ــا حتتاجه من دعم.وش م
ال يكون هناك تداخل في املسؤولية 
ــذه احلكومة التي  ــة في ه التنفيذي
ــة خدمات  ــا انها حكوم ــد دوم نؤك
وافعال، وتعهدنا بان نكون محايدين 
بدأنا  الكاظمي،  اجلميع.واضاف  مع 
ــتفتح  وزارتني، وس ــي  ف ــق  التحقي
ــت  ــال ثب ــي ح ــرى ف ــات اخ حتقيق
ــوارد الدولة في  ــتغالل مل ــود اس وج
ــوزراء بني  ال ــنخيّر  ــات، س االنتخاب
ــح  ــة او الترش ــي احلكوم ــاء ف البق
ــع حصول مثل هذه  لالنتخابات، ملن
ــبب في احراج  االزدواجية التي تتس
ــار الى  ــة امام الشعب.واش احلكوم
ــخصي لم  ــى الصعيد الش انه عل
ارشح نفسي في االنتخابات، حتى 

ــني بان هذه  ــالة للمواطن ابعث رس
ــم وتقف  ــة جاءت خلدمتك احلكوم
ــن اجلميع. ــافة واحدة م ــى مس عل
ــة مخصصة  ــع، ان موارد الدول وتاب
ــباب  ــد اس ــعب، وأح ــح الش لصال
ــراق هو  ــاق في الع ــل واالخف الفش
ــح  ــة لصال ــوارد الدول ــتغالل م اس
بعض االحزاب واصحاب النفوذ على 
ــا. من جانب  ــاب العراق عموم حس
اخر كشف النائب أرشد الصاحلي، 
ــس األربعاء، عن حصول عمليات  ام
ــة إلى  ــواالت املالي ــر احل ــاد عب فس
ــي العام ٢٠٢٠. وقال  خارج العراق ف
ــنا من األرقام  ــي ، لقد دهش الصاحل
التي كشفتها وزارة التخطيط عن 
ــتيراد العراق للبضائع  ان حجم اس
ــي عام ٢٠٢٠ قد بلغ ١٥ مليار دوالر  ف

ــم احلواالت  ــغ حج ــط، فيما بل فق
ــالد خالل  ــارج الب ــى خ ــة إل العراقي
ــب  ــام ٢٠٢٠  (٤٠) مليار دوالر حس ع
ــك املركزي.واضاف أن  ما اعلنه البن
ــي ان العراق قد حول  ــذا االمر يعن ه
ــتيراد  ــرض االس ــار دوالر لغ ٤٠ ملي
ــة ١٥ مليار  ــة بقيم ــلم بضاع وتس
دوالر فقط، مشيرا الى فقدان مبلغ 
٢٥ مليار دوالر، ينبغي كشفها امام 
ــرأي العام فوراً دون اي تردد.وأضاف  ال
ــان حقوق املواطن  الصاحلي ان ضم
ــن  ــو م ــاد ه ــن الفس ــف ع والكش
التي عليها  ــؤوليات احلكومة،  مس
ــتر على من تلطخت يده  عدم التس
بهدر املال العام، لذا يستوجب على 
ــفافية وعدم  احلكومة التعامل بش
العراقي.  التفريط بحقوق الشعب 

ــة  ــو جلن ــتبعد عض ــت اس ــي وق ف
العالقات اخلارجية النيابية، مختار 
ــروج  ــاء، خ ــس االربع ــوي، ام املوس
ــن  ــة م ــة االمريكي ــوات القتالي الق
العراق مع نهاية العام اجلاري، فيما 
اتهم من رحبوا باحلوار االستراتيجي 
بأن لديهم مصالح شخصية.وشدد 
املوسوي ، على ضرورة عقد اجتماع 
ــية مع الوفد الذي  للكتل  السياس
ــة رئيس  ــراً برفق ــطن مؤخ زار واش
للحوار  الكاظمي  الوزراء مصطفى 
بشأن خروج القوات القتالية وذلك 
لغرض مناقشة االتفاق الذي توصل 
ــك احلوار  ــاءً على ذل ــد بن ــه الوف الي

وآلية تطبيقه.

كتب اِّـحرر السياسي
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ــة النيابية، امس االربعاء، تأييدها  أكدت خلية االزم
ــامل في  ــة بفرض احلظر الش ــة وزارة الصح لتوصي
البالد. وقال عضو جلنة الصحة والبيئة ومقرر خلية 
ــوي، نؤيد العودة للحظر  االزمة النيابية جواد املوس
ــي  ــفيات مبصاب ــالء املستش ــبب امت ــامل بس الش
ــتمر العداد اإلصابات.  فيروس كورونا، واالرتفاع املس

ــامل في هذا  ــرض حظر التجوال الش ــاف، ان ف واض
الوقت مفيد جداً لقطع سلسلة تصاعد االصابات. 
ــابق من يوم امس أعلنت وزارة الصحة  وفي وقت س
والبيئة، تقدمي توصية إلى اللجنة الوطنية للصحة 
ــتمر  ــامل يس ــالمة الوطنية بفرض حظر ش والس
ــبب الضغط الهائل ألعداد املصابني  أسبوعني بس

في املستشفيات واحلاالت احلرجة.

k„bu˛a@¥iâÜΩa@ÚÌbª@Â«@Ú€Î˚éΩa@ÚË¶a@Â«@—íÿm@Ú◊6íΩa@pbÓ‹‡»€a بعد ان وزعت وزارة التجارة مفردات السلة الغذائية 
ــان املواطنني  اجلديدة، القت تلك اخلطوة استحس
ولفت الكثير منهم الى جودة املواد املوزعة، وهو ما 
دفعهم للمطالبة بزيادة الغلة ورفع عدد املفردات، 
ــتوردة من  ــواد مس ــوزارة ان امل ــدت ال ــني اك في ح
مناشئ رصينة عن طريق القطاع اخلاص وتخضع 
ــركة العامة  ــل الش ــن قب ــق م ــص والتدقي للفح
ــم وزارة  لتجارة املواد الغذائية.واكد املتحدث باس
التجارة محمد حنون ، ان مشروع السلة الغذائية 
ــوزراء ١٦٠ الذي يتضمن  ــس ال ــاء بعد قرار مجل ج
ــركة العامة لتجارة املواد  املوافقة على الزام الش
ــركات الوطنية  الغذائية بالتعاقد مع احدى الش

ــار حاجة  ــر االعتب ــذة بنظ ــا، آخ ــرض جتهيزه لغ
ــل الفقيرة والتي حتت خط الفقر.واضاف ان  العوائ
ــركات  ــروع انطلق بعد التعاقد مع احدى ش املش
ــي وفرت ٧ مواد بنوعيات جيدة  القطاع اخلاص الت
ــارة، ومت توزيع ما  ــدا جتهز الول مرة في وزارة التج ج
ــهر املاضي من  ــداره ٩٥ باملئة منذ مطلع الش مق
ــراف احملافظات  ــدأ التوزيع في اط املفردات حيث ب
ــا اجتماعا  ــع عقدن ــز املدن.وتاب ــى مراك ــوال ال وص
ــركة اجملهزة واتفقنا على اليات  مشتركا مع الش
ــهري تشرين  جتهيز الوجبتني الثانية والثالثة لش
االول وكانون االول، مبينا انها ستوزع دفعة واحدة 
ــركة العامة بتجهيز جميع مخازن  وستقوم الش

لوزارة في بغداد واحملافظات.
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ــتقبال شهر  ونحن مقبلون على اس
ــهاد  محرم احلرام حيث ذكرى استش
ــني بن علي  ــرار اإلمام احلس ابي األح
ــى  ــذي ضح ــب (ع) ال ــي طال ــن اب ب
ــل  ــه ألج ــه واصحاب ــه وعيال بنفس
ــال دين  ــراف الذي ط تصحيح االنح
ــم محمد بن  ــول األعظ ــده الرس ج
ــم احلق  ــاء دعائ ــد اهللا (ص) وأرس عب
ــن خالل  ــم الثورية م ــدل والقي والع
ــة صرخة  ــت مبثاب ــي كان ــه الت ثورت
ــه الظلم والباطل فإننا في هذه  بوج
ــبة نطالب انفسنا وكل قوانا  املناس
ــة  املتصدي ــا  وزعاماتن ــية  السياس
ــالد ان  ــي الب ــي ف ــل السياس للعم
يستلهموا املعاني والقيم العظيمة 
لهذه الثورة الرسالية وترجمتها الى 

واقع يومي معاش الجل القضاء على 
ــاد واجلور  كل حاالت التخلف والفس
ــا ان نقول  ــم والطغيان وبودن والظل
ــة ولبعض الزعامات  لبعض الساس
ان احياء هذه املناسبة ليست بلبس 
السواد ورفع الرايات وخدمة املواكب 
ــل من خالل  ــاءً وزوراً ب ــينية ري احلس
استذكار قيم البطولة اخلالدة لالمام 
ــني (ع) وعلى هؤالء ان يتذكروا  احلس
ــن اجملالس هي  ــض اماك ــداً ان بع جي
ــرعية  ــة» من الناحية الش «مغتصب
ــوز، وليتذكر  ــة وهذا ال يج والقانوني
هؤالء ان هناك جياعاً قد ظلموا جراء 
األداء احلكومي املتعثر والفاشل الذي 
ــوى اخليبات واألزمات  لم ينتج لنا س
ــف والضياع الذي نعيش  وكل التخل
تداعياته املريرة ألمد طويل من الزمن 
ــتذكر هنا قول املفكر  ــد ان نس .. والب

ــد الراحل املهامتا غاندي  وزعيم الهن
ــف اكون  ــني كي : (تعلمت من احلس
مظلوماً فأنتصر ) . وباملناسبة فنحن 
ــد دولة رئيس الوزراء مصطفى  نناش
ــاد في  الكاظمي ونقول له ان الفس
العراق ليس جديداً عليك وان املطلوب 
ــمي األشياء مبسمياتها  منك ان تس
ــعبي املأثور  ــاً من القول الش انطالق
ــرمي العني ..  ــه أعور مو ك ــور گل : األع
ــيتك لوله.. أما  وابو اجلنيب گله مبش
ــو ال يقدم  ــات فه ــكالم بالعمومي ال
ــك يا  ــون .. علي ــم يحزن ــوالً وال ه حل
ــس الوزراء ان تقول للوزير الفالني  رئي
ــد  فاس ــت  ان ــي  الفالن ــؤول  املس أو 
ــال العام  ــورط بنهب امل ــارق ومت وس
واستثماره لدعايتك أو لدعاية حزبك 
االنتخابية من دون تردد .. كلمة احلق 
ــجاعة وتذكر بأنك  يجب ان تكون ش

ــذي األول وهذه اذن  ــؤول التنفي املس
ــؤوليتك يا سيدي رئيس الوزراء..  مس
ــون «  ــاك وزراء مكتبي ــول ان هن ونق
ــألهم ماهي منجزاتهم  اس تنابلة» 
موا منذ تولي املسؤولية في  وماذا قدّ
ــؤولني  ــم؟ كما ان هناك مس وزاراته
ــني» في دوائرهم منذ اكثر  «معشش
ــم يطالهم  ــن ول ــن الزم ــن عقد م م
ــزاد بيع  ــن وقف م ــر والبد م اي تغيي
ــبب  ــة ألنه الس ــب احلكومي املناص
ــذي حلق  ــي كل الدمار ال ــاس ف األس
ــعبه وال ننسى ان نشير  بالعراق وش
ــاك آالف االرهابيني الذين  ــى ان هن ال
يسكنون في سجون (٥ جنوم) بينما 
ــر تنفيذ  ــاذا تأخ ــأل مل ــعب يس الش
ــق هؤالء يا رئيس  احكام االعدام بح
ــوب اآلن اجابة  ــة؟ .. واملطل اجلمهوري

عن األسباب واملبررات واملعوقات!!.

كتب رئيس التحرير

حرب الكهرباء .. تفجريات جديدة تطال خطوط نقل الطاقة .. وتقيد الجريمة ضد مجهول!!

بغداد /
ــرائح االجتماعية     البينة اجلديدة وفي اطار نهجها الثابت بالدفاع عن الش
ــني العراقيني رفع دعوى قضائية  ــحوقة تتبنى بالتعاون مع نقابة احملام املس
ــدف رفع الغنب  ــاء االداري به ــة امام القض ــد ووزارة املالي ــى هيئة التقاع عل
ــادة (١٤) من قانون  ــدم تنفيذ امل ــن املتضررين جراء ع ــم عن املتقاعدي والظل
ــنة (١٠١٩) لقانون التقاعد املوحد رقم (٩) لسنة  التعديل االول رقم (٢٦) لس
ــيتكون فريق الدفاع التطوعي من محامني مخلصني واشداء في  (٢٠١٤) وس
الدفاع عن احلق وهم كل من االستاذ (ضياء موسى السعدي ) نقيب احملامني 
ــوح القضاء  ــيتولى الدفاع واملرافعة والصولة في س ــر عائد عبيد) وس و( ثائ
ــجاع (علي محمد علوش املوسوي) .. وستقوم (البينة اجلديدة)  احملامي الش

بنشر تفاصيل موسعة سيعلنها احملامي (علي املوسوي) تباعاً.

3 ÔvÓma6é€a@âaÏßa@ó•@>€a@âÏfl˛a@ú»i@ÄböÌhi@Új€b�fl@ÚflÏÿßa@@Z@Ôÿ€bΩa

9 ıaâãÏ€a@è‹©@Úé‹u@paâaä”@äí‰m@C@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@D@NN@?üÏ€a@kÇn‰Ωa@ó±@bË‰Ói/ بغداد

ــكرات  ــود معس ــتركة وج ــات املش ــادة العملي ــت قي نف
ــن إيواء للمدربني األجانب في العراق، فيما أكدت أن  وأماك
مسؤولية حماية املدربني تقع على عاتق القوات املسلحة 
العراقية. وقال املتحدث باسم قيادة العمليات املشتركة، 
ــي يبقى  ــاً الفترة الت ــس مهم ــي، إنه لي ــني اخلفاج حتس
ــد رحيل القوات  ــون االجانب بع ــارون واملدرب بها املستش
ــتمرار بالتدريب  ــل املهم هو االس ــن العراق، ب القتالية م
ــكرية  ــات االمنية والعس ــي املعلومات من املؤسس وتلق
ــكرات وأماكن  ــد اخلفاجي، أنه ال وجود ملعس الدولية.وأك

ــي أماكن مخصصة،  ــم يتواجدون ف ــواء للمدربني ألنه إي
ــؤولية حمايته على  وأي مدرب موجود في العراق تقع مس
عاتق القوات األمنية.وبشأن جتهيز العراق بالطائرات، قال 
ــة بالطائرات أمر يخص  ــي إن جتهيز القوات األمني اخلفاج
ــف الدولي  ــوات التحال ــا، مبيناً أن ق ــة وامكانياته الدول
ــليم  ــة جتهيزات كان اخرها تس ــلمت القوات العراقي س
ــكرية بقيمة ٢٥ مليون  ــمركة جتهيزات عس قوات البيش
ــزات بقيمة  ــاز مكافحة اإلرهاب جتهي ــلم جه دوالر، وتس
ــابعة  ــلمت الفرقة الس ــا، فيما تس ــون دوالر أيض ٢٥ ملي

جتهيزات بقيمة ١٠ ماليني دوالر.

بغداد /

أكد االحتاد األوروبي أنه يواصل بذل جهوده الدبلوماسية والتواصل 
ــؤولني العراقيني حلثهم على حتمل مسؤولياتهم وإعادة  مع املس
قبول مواطنيهم من املهاجرين الذين وصلوا إلى ليتوانيا بشكل 
ــرعي عبر بيالروسيا.وقال املتحدث باسم مفوضية االحتاد  غير ش
األوروبي أدلبرت يانيس حسبما ذكرت وكالة «آكي» اإليطالية، إن 
ــألة، حيث مت  ــي متواصل مع العراق حلل املس العمل الدبلوماس
تقدمي اقتراح يقضي بتقييد تأشيرات الدخول املمنوحة ملواطني 
عدة دول منها العراق حلثها على التعاون أكثر في مسألة استعادة 
املهاجرين غير النظاميني.وكانت مفوضة الشؤون الداخلية يلفا 
ــتمر يومني لليتوانيا  ــن، قد أكدت أثناء زيارتها التي تس يوهانس
ــيا وليتوانيا ليس أزمة  على أن ما يحدث على احلدود بني بيالروس
ــية.وكان املسؤولون األوروبيون قد أجروا  هجرة بل مسألة سياس
عدة اتصاالت مع كبار املسؤولني العراقيني، في محاولة ملمارسة 
ــتقدامهم من  ــط ودفع بغداد لوقف تدفق مهاجرين مت اس الضغ
ــيا وتسهيل عبورهم بشكل غير قانوني إلى  العراق إلى بيالروس

ليتوانيا، الدولة العضو في االحتاد األوروبي.

@ÚÓçbflÏ‹iÖ@ÖÏËu@ZÛiÎâÎc@tÜznfl
bÓ„aÏnÓ€@Âfl@ÈÌäubËfl@ÒÖb«�@÷aä»€a@…fl

بغداد /

وكاالت /
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البينة الجديدة / هيثم مجيد
ــن  ع ــارة  التج وزارة  ــت  أعلن
ــدا  جدي ــا  انخفاض ــجيل  تس
ــة في  ــواد الغذائي ــعار امل باس
ــام  ــد قي ــة بع ــواق احمللي االس
ــردات  مف ــز  بتجهي ــوزارة  ال
للمواطنني.  الغذائية  ــلة  الس
ــان نقال  ــوزارة في بي ــرت ال وذك
عن الناطق الرسمي، ان»الفرق 
ــرة  ــى دائ ــة ال ــة التابع الرقابي
الرقابة التجارية واملالية ملست 
ــعار  ــا جديدا في اس انخفاض
ــد جتهيز   ــة، بع ــواد الغذائي امل

ــردات  مف ــرة من  كبي ــات  كمي
السلة الغذائية منذ منتصف 
الشهر املاضي ولغاية االن في 
ــت،  ــداد واحملافظات».واضاف بغ
ــاض  انخف ــجيل  تس ــه»مت  ان
ــواد الفاصوليا  ــعار م ــي اس ف
واحلمص اجملروش والسكر وزيت 
ــون الطماطم  ــام ومعج الطع
ــارة  التج وزارة  ــا  وزعته ــي  الت
ــرة االولى». ــع البقوليات للم م

واشارت الى، ان»الفرق الرقابية 
ــي جميع  ــتبيانا ف ــرت اس اج
ــالد ودققت من  ــات الب محافظ

ــودة في  ــعار املوج خالله االس
ــدت  ــد وج ــة وق ــوق احمللي الس
ــل في  ــد حص ــا ق ان انخفاض
ــواد بعد ضخ  ــذه امل ــعار ه اس
ــن  م ــرة  كبي ــات  كمي ــوزارة  ال
املفردات ضمن مشروع السلة 
ــارة  التج ــدت  الغذائية».وأك
بحسب البيان، انها»مستمرة 
ــردات  ــل املف ــز كام ــي جتهي ف
ــني من  ــى املواطن ــة ال الغذائي
ــويق التي  ــة التس ــالل خط خ
ــرف عليها بشكل مباشر   يش
ــالء  ــور ع ــارة الدكت ــر التج وزي

ــه مالكات  ــذي وج ــوري ال اجلب
ــارة  لتج ــة  العام ــركة  الش
ــرة الرقابة  ــواد الغذائية ودائ امل
التجارية باالستمرار بعمليات 
التجهيز بشكل مكثف والبدء 
ــرا ضمن  ــر فق ــق االكث باملناط
ــط،  التخطي وزارة  ــات  مخرج
فيما وجه وزير التجارة مبتابعة 
ــد  للتأك ــني  واملواطن ــوكالء  ال
ــردات البطاقة  ــودة مف ــن ج م
ــة  ــا، بغي ــة وكمياته التمويني
ــة  القانوني ــراءات  االج ــاذ  اتخ

بحق اخملالفني».

بغداد / البينة الجديدة
ــي مقرها مؤخرا  ــدت وزارة الكهرباء ف عق
ــه  ترأس ــعاً  موس ــاً  إلكتروني ــاً  اجتماع
ــيد وكيل الوزارة لشؤون االنتاج ( عن  الس
ــل الوزارة  ــيد وكي ــر ) وبحضور الس الوزي
ــؤون النقل والتوزيع ،و عددٍ من مديري  لش
ــوزارة مع هيئة  ــة في ال ــركات العام الش
ــتعراض  ــتهدف إس ــط اخلليجي اس الرب
ــروع واخلطوات الالحقة  مستجدات املش
ــهري آب وأيلول  .  ــكل سريع خالل ش بش
ــت الهيئة  ــتهل االجتماع ، بين ــي مس ف
انها في تواصل مستمر مع وزارة الكهرباء 

ــت كافة املفاوضات مع  العراقية ، واكمل
ارسال االتفاقيات بعد إنضاجها بشكل 
نهائي ، وهي جاهزة لتعيني املستشارين 
ــة ، وإن  ــذ االتفاقي ــى تنفي ــرفني عل املش
ــتكمال حتديد  ــروع بحاجة الى اس املش
ــاق  االتف ــن  م ــاء  االنته ــم  ليت ــعار  االس
ــيد  ــكل نهائي .من جانبه ، عبر الس بش
ــعادته الكبيرة  ــل عن الوزير عن س الوكي
ــتتوج بربط  ــات والتي س لتوطيد العالق
ــم العربي  ــث العودة لالقلي كهربائي حي
ــبات االقتصادية والفنية  وحتقيق املكتس
ــة وحتديد قيم  ــى اهمية معرف ، واكد عل

االسعار ، وابدى اهتمامه مبناقشة مكان 
ــارات املطلوبة . في  ــم واالستش التحكي
السياق ذاته ، استعرض السيد مدير عام 
ــغيل والتحكم موضوع إثراء  دائرة التش
املشروع فنياً ، وبنيّ انه مت إستكمال كافة 
ــارية التي  ــراءات العقدية واالستش االج
ــط اخلليجي  ــى حتمل هيئة الرب تنص عل
ــط ، واالتفاق  ــاء اخلط الراب تكاليف انش
ــنوات ،  على مدة عقدية أمدها خمس س
ــالل املرحلة االولى منها على مدى  يتم خ
ــراق الطاقةَ من  ــراء الع ــهر ش ــتة اش س
ــم بعدها دخول  ــة ، ليت ــوق اخلليجي الس

ــادل  ــي وتب ــة العامل ــوق الطاق ــراق س الع
املنفعة عبر نقل ومترير الطاقة . في حني ، 
اكد السيد مدير عام نقل كهرباء اجلنوب 
ــل  ــهيل عم ــة لتس ــان فني ــكيل جل تش
الشركة املنفذة خلط ( الفاو - الزور ) حيث 
ــمية  ــتكملت جميع املوافقات الرس اس
ــر ان الكهرباء  ــار اخلط املقترح .يذك ملس
ــا عليها  ــت قرابة ٨٦٪ مم ــة أكمل العراقي
ــاه هذا الربط ،ومن املؤمل  من التزامات جت
اجناز املرحلة االولى منه واملتضمنة طاقة 
ــرة  ــة البص ــى محافظ ــكا واط ال ٥٠٠مي

ببداية صيف عام ٢٠٢٢ .

@@@@@Òãb�ug@H@YWQ@I@|�‰fl@Z@Ú�Ó«b‰ñ€a@Ú�Ó‡‰n‹€@Ú�flb»€a@Ú�ÌäÌÜΩa
@ÒÜ�ÌÜu@Ú�Ó«b‰ï@…�ÌâbíΩ
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بغداد / البينة الجديدة
اجرى فريق من مديرية الدفاع املدني/ قاطع 
االعظمية كشفاً موقعياً على ابنية الوزارة 
ــار الثالثاء  ــاريع واالعم ــا دائرة املش بضمنه
ــراءات املتبعة  ــى االج ــالع عل ــي لالط املاض
فيها. واستقبل الفريق مدير قسم اخلدمات 
االدارية في الوزارة واطلع على شرح واف عن 
ــي واملعايير املعتمدة  ــياقات الدفاع املدن س
ــذا واثنى  ــوص. ه ــذا اخلص ــوزارة به ــدى ال ل
ــتثنائية املبذولة  ــى اجلهود االس الفريق عل
ــاع املدني للحفاظ  ــل املعنيني بالدف من قب
ــالمة املوظفني واالبنية واملمتلكات  على س
ــيطرة  ــالمة في الس ــة واجراءات الس العام

على احلرائق.

البصرة / البينة الجديدة
ــن قيام وحدة  ــت دائرة صحة البصرة ع اعلن
التحصني في مركز الصنكر الصحي التابع 
ــة الصحية  ــب للرعاي ــي اخلصي ــاع اب لقط
ــاح كورونا  ــراءات التطعيم بلق ــة بإج االولي
ــملت جميع  اجلرعة االولى و الثانية التي ش
املواطنني فوق عمر ١٨ عاما  .وذكر مدير مركز 
ــبوع التاسع أقباال  ــهد لألس الصنكر «نش
من قبل املواطنني ومنتسبي القوات االمنية 
ــى والثانية من اللقاح  على اخذ اجلرعة االول
ــا .وأضاف  ــات فيروس كورون ــاد ملضاعف املض
ــراءات  ــة كافة اإلج ــة متابع ــالل احلمل مت خ
ــع التأكيد  ــة الصحية م ــة و التوعي الوقائي
ــتمرار بارتداء الكمامة.ومن اجلدير  على االس
ــالت  ــذ حم ــي ينف ــز الصح ــر ان املرك بالذك
ــينيات الواقعة  ــح في املوالت و احلس التلقي

ضمن الرقعة اجلغرافية للمركز .

بغداد / البينة الجديدة
ــة  ــة للتنمي ــة العام ــت املُديري  أعلنـ
وزارة  ــكيالت  تش ــدى  إح ــة  الصناعي
ــح (٩٧١)  ــن من ــادن ع ــة واملع الصناع
ــاريـع  ملش ــيس  التأس ــت  حت ــازة  إج
ــف  النص ــالل  خِ ــدة  جديـ ــة  صناعيـ
دير  ـــارَ مُ ــن العام احلالـي . وأش األول م
ــز ناظـم  ــيد : عزيـ ــة الس ــام املُديري ع
ــة  املمنوح ــازات  اإلج ان  ــى  ال ــد  عبـ
ــن على عدد من  تباي ــكل مُ توزعت بش
ــث تبوأت  ــة حي ــات الصناعي القطاع
ــى  ــة األول ــة املرتب ــات الغذائي الصناع
ــا الصناعات  ــدد ( ٣٤٣ ) إجازة تلته بع
ــم  ــازة ث ــدد ( ٢٦٩ ) إج ــة بع الكيمياوي
 (  ١٩٥  ) ــدد  بع ــة  املعدني ــات  الصناع
ــازات الصناعات  ــازة فيما بلغت إج إج
ــائية ( ١٧٥ ) إجازة و ( ٧ ) إجازات  اإلنش
ــيجية ، مُضيفاً بأن  ــات النس للصناع
ــالل الفترة  ــاً خِ ــت أيض ــة منح املُديري

ــهادة إكمال تأسيس  املذكورة ( ٩٩ ) ش
ــتوفت  ــاريع الصناعية التي أس للمش

ــا متَ تخصيص  ــروط املطلوبة فيم الش
ــاريع  ــاء املش ( ٤٤٢ ) قُطع أراضي إلنش

.ولفـت  افظـات  احملُ ولكافة  الصناعية 
ــطة  ــة خدمات وأنش ديري ــى ان للمُ إل
أخرى تتمثل مبُتابعة وكشف املشاريع 
بل املُديرية في  ــن قِ ازة م الصناعية اجملُ
ــة إحتياجاتها  افظات ملعرف ــة احملُ كاف
وإتخاذ الالزم وحسب اإلمكانيات حيث 
ــروعا  ــف ( ٣٠٨٤ ) مش تابعة وكش مت مُ
ــف األول من هذا  الل النص ــا خِ صناعي
ــح تقادير حاجة  ــى جانب من ــام إل الع
ــاريع الصناعية من مُستلزمات  للمش
ــات إلى اجلهات احلكومية ذات  ومحروق
ــالل الفترة  ــة وبعدد ( ١٥٥٥ ) خِ العالق
ــدار هويات  ــورة باإلضافة إلى إص املذك
ــاريع الصناعية كاملة  ــدة للمش جدي
ــيس وبعدد ( ١٦٨٦ ) واإلجراءات  التأس
ــدد (٧٥١)  ــة ونقل امللكية بع القانوني
ــروع  ــول ( ٢٨ ) إجازة مش ــادة مفع وإع
ــابقاً وغيرها  لغاة س ــي كانت مُ صناع

من اخلدمات واألنشطة األخـرى .

بغداد / البينة الجديدة
ــالل  خ ــن  وم ــة  الزراع وزارة  ــت  أعلن
ــن العامة للبذور  ــركة مابني النهري ش
ــتحقات  ــرف مس ــرة بص املباش ــن  ع
ــا للحنطة  ــذور الرتب العلي منتجي ب
ــول  حملص ــة  املالي ــتحقات  واملس
ــيد  ــه من الس ــك بتوجي ــعير وذل الش
ــد كرمي  ــدس محم ــة املهن ــر الزراع وزي
ــراف مدير عام الشركة  اخلفاجي، واش
ــيم عريبي عبد اهللا وبعد  ــيد  نس الس
استحصال كافة املوافقات األصولية 
ــركة مابني  ــث اكدت ش ــرف. حي بالص
النهرين العامة للبذور  الثالثاء املاضي 

ــتحقات املالية  ــرة بصرف املس املباش
ــوة الفالحني واملزارعني من  لكافة االخ
ــا حملصول  ــب العلي ــذور الرت منتجي ب
ــكل دفعات  احلنطة ولعام ٢٠٢١ وبش
ــوقي  مس ــتحقات  مس ــن  ع ــال  فض
للموسم  العلفي  ــعير  الش محصول 
ــركة  ــوقة الى الش ٢٠١٩ - ٢٠٢٠ املس
ــة  ولكاف ــابقة  الس ــرات  الفت ــالل  خ
ــث مت حتويل  ــة حي ــات العراقي احملافظ
ــات اعتباراً  ــى احملافظ ــة املبالغ ال كاف
ــيتم الصرف حسب  من هذا اليوم وس
ــويق في كل موقع ومركز  اولوية التس
ــالت. كما  ــال تدقيق املعام حال اكتم

ــركة مابني  اهابت الوزارة ومن خالل ش
ــن العامة للبذور بكافة  االخوة  النهري
ــن منتجي بذور  ــني واملزارعني م الفالح
الرتب العليا حملصول احلنطة ومسوقي 
ــعير العلفي ممن لديهم  محصول الش
ــة  ــر مصروف غي ــة  مالي ــتحقات  مس
ــه الى مواقع  ــوام املذكورة التوج لألع
ــتالم  ــة وتعفير البذور ومراكز اس تنقي
ــويق  ــي مت تس الت ــي  العلف ــعير  الش
للشركة  والتابعة  اليها  محاصيلهم 
ــة  املالي ــتحقاتهم  مس ــتالم  الس
ــتصحبني معهم املستمسكات  مس

الثبوتية االصلية.

بغداد / البينة الجديدة
ــدل  ــر الع ــات وزي ــذاً لتوجيه تنفي
القاضي ساالر عبد الستار محمد، 
ــن كاهل  ــع العبء ع ــن اجل رف وم
ــهيل مراجعاتهم  ــني وتس املواطن
ــذ العامة كافة  ــت دائرة التنفي دع
الدائنني الذين لديهم استحقاقات 
ــوزارات والدوائر  مالية تردهم من ال
في مديرياتها  (الكاظمية، البياع، 
ــى  ــرادة) ال ــة، الك ــرخ، الرصاف الك
ــرعة  مراجعة املديريات اعاله بالس
ــتالم بطاقات الدفع  القصوى الس
االلكتروني، فيما وجهت الدائرة في 
ــي االضابير  ــت ذاته الدائنني ف الوق
ــديد  ــم التس ــي يت ــة الت التنفيذي
ــبة املدينني  ــل الكس ــا من قب فيه
ــات املذكورة  ــة املديري ــى مراجع ال
ــورة من  ــم ص ــتصحبني معه مس

ــة لغرض  ــكات االصولي املستمس
ــات الدفع االلكتروني. اصدار بطاق

ــار  ــتاذ بش ــد املدير العام األس واك
ــمول  ــيتم ش أحمد محمد انه س

ــن مراجعي  ــتفيدين م جميع املس
ــذ ببطاقات الدفع  مديريات التنفي
اإللكتروني وذلك تنفيذاً لسياسة 
وزارة العدل في تخفيف العبء عن 

املراجعني واختصار الوقت واجلهد.
وأشار املدير العام، انه خالل اجلوالت 
ــي  ــذ ف ــات التنفي ــة ملديري امليداني
ــات، الحظنا وجود  ــداد واحملافظ بغ
ــذا االجراء  ــم للمراجعني وان ه زخ
ــذا الزخم  ــيؤدي الى تخفيف ه س
ــني واملراجعني من  ــب املوظف ويجن
ــروس كورونا  ــة بفاي ــر االصاب خط
ــمول  ــيتم ش ــتجد ، وأنه س املس
ــات  ــذه املديري ــي ه ــع مراجع جمي
ــع االلكتروني خالل  ببطاقات الدف
ــا في الوقت  ــرة املقبلة. منوه الفت
ــع اعداد كبيرة  ــه الى انه مت توزي ذات
ــتفيدين  ــن البطاقات على املس م
ــة، وان العمل جارٍ   ــذه اخلدم ــن ه م
ــي مديريات  ــمول باقي مراجع لش
ــع  وجمي ــداد  بغ ــي  ف ــذ  التنفي

واحملافظات.

البصرة / البينة الجديدة
ــئ العراق  ــركة العامة ملوان ــل - الش ــتقبلت وزارة النق اس
ــت  ــة متنوعة البضائع وناقلتي نفط رس ــفن جتاري ثالث س
على أرصفة مينائي أم قصر الشمالي واجلنوبي .وقال مدير 
ــي : حسب  عام املوانئ الدكتور املهندس فرحان الفرطوس
ــبلي  ــني بندر الش توجيهات وزير النقل الكابنت ناصر حس
تستمر عمليات رسو السفن والناقالت على أرصفة موانئ 
ــتقبل  ــمالي اس ــى ان ميناء ام قصر الش ــا ال ــراق  الفت الع
ــت  ــفينة (  GFS .PERFECT )  بحمولة ٩٠٢ حاوية رس الس
ــفينة ( THORSKY ) بحمولة ٢١٦  ــف  ١١والس ــى رصي عل
حاوية رست على رصيف ٢١ فيما استقبلت ارصفة ميناء 
ــفينةCAPEQUEST وعلى متنها ٩٢٤  ام قصر اجلنوبي الس
حاوية رست على رصيف ٥ وناقلة النفط VAUGHAN رست 
ــت على رصيف ٨  ــة النفط ARIS رس ــى رصيف ٩ وناقل عل
والعمل مستمر لشحنهما بالنفط اخلام وجرت العمليات 

البحرية بالتنسيق والتعاون مع إدارة املينائني .

اِّـثنى / البينة الجديدة
ــركة العامة للنقل البري ومع بداية  ــر اسطول الش باش
ــز الفالحني   ــرض  جتهي ــي ولغ ــي الصيف ــم الزراع املوس
ــة وعمالً  ــمدة الزراعي ــم من االس ــني بحصصه واملزارع
ــركة العامة  ــد املبرم مع وزارة الزراعة /  الش ببنود العق
للتجهيزات الزراعية ملناقلة سماد الداب بني محافظات 
ــيد مرتضى كرمي  ــركة الس العراق. إذ اوعز مدير عام الش
الشحماني الى اسطول الشركة  التوجه الى  محافظة 
ــماد الداب ونقلها الى  املثنى ملناقلة ٥٠٠ طن من مادة س
ــازن التجهيزات  ــة حيث مخ ــة كربالء  املقدس محافظ
ــذه الكميات بعد ان  ــذه املناقالت وبه ــي ه الزراعية..وتأت
جددت الشركة عقودها مع معظم وزارات الدولة ومنها 
ــود وزارة النقل ممثلة  ــت على جه ــة التي اثن وزارة الزراع
ــركة العامة للنقل البري الناقل الوطني واملعتمد  بالش
ــتوية ..فيما اكد  ــة الصيفية والش ــم الزراعي في املواس
ــتمر  ــطول النقل البري مس ــركة ان اس ــر عام الش مدي
ــدمي افضل  ــن اجل تق ــبوع م ــة  ايام االس ــه طيل بعمل

اخلدمات جلميع الوزارات.

بغداد / البينة الجديدة
نظمت وزارة التعليم العالي 
والبحث العلمي ورشة عمل 
عن آلية القياس والتقومي في 
رؤساء  مبشاركة  االمتحانات 
ــن اخلبراء  ــات وعدد م اجلامع
الورشة  واخملتصني.وتضمنت 
الوزارة  أدارها مستشار  التي 
ــن  ــور عالء عبد احلس الدكت
ــور  ــرة للدكت ــة محاض عطي
ــرق  ــهداني تط ــح املش صبي
ــة وأهميتها  ــا الى األمتت فيه
ــة وأداء االختبارات. في نوعي
ــار الوزارة  ــدوره قال مستش ب
ــا إلكترونيا صممه  إن نظام
خبراء عراقيون سيعتمد في 
ــات  االمتحان وادارة  ــم  تنظي
ــة في  ــات احلديث ــا لآللي وفق
ــاس والتقومي ومبا يضمن  القي

متابعة ومراقبة حتقق أهداف 
ــة في كل  ــج األكادميي البرام
ــى  ــيرا ال ــات مش التخصص
ــى بنك االختبارات  التوجه ال
الذي يسهم فيه التدريسيون 
ــة  منص ــن  ضم ــون  واخملتص
ــروط  ــداف وش ــتوفي أه تس

البرنامج األكادميي.
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رئيس مجلس االدارة
رئيس التحرير

جريدة يومية سياسية عامة  ال ترتبط بحزب او حر كة او اية جهة دينية او سياسية

أسسها الراحل  

NO.3694.THU.5.AUG.2021

ــن ناظم، سعي احلكومة الى  ــم مجلس الوزراء حس أكد الناطق باس
ــف عن اجتماع رئيس الوزراء  ــق بنود الورقة البيضاء ، فيما كش تطبي
ــاء الكتل السياسية. وقال ناظم في مؤمتر  مصطفى الكاظمي ورؤس
ــالح اقتصادية واحلكومة  ــاء تعد خطة إص ــي ان الورقة البيض صحف
ــي والكتل  ــى، ان لقاء الكاظم ــار ال ــى تطبيق بنودها. واش ــعى إل تس
ــة ونزيهة.واضاف، ان  ــات عادل ــى توفير انتخاب ــية انصب عل السياس
احلكومة تتسلم أكثر من ٥٠٠ ألف جرعة لقاح أسبوعياً ونحتاج إلى 

إقبال العراقيني على التلقيح .

بغداد /

bflÏÿ™@H7935I@›ïc@Âfl@‚aÜ«�bi@b‡ÿy@H325I@àÓ–‰m
ÚÓ«äí€a@7À@Òäv:aÎ@âb‡rnç¸a@Ú€défl@ÊbrzjÌ@bÓ„ÏnçgÎ@÷aä»€a
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ــني، امس  ــة فؤاد حس ــرب وزير اخلارجيَّ أع
ــة بتطوير  ــام احلكوم ــن اهتم ــاء، ع االربع
ــتونيا  ــة بني العراق وإس ــات الثنائيَّ العالق
ـيَّة التشاور حول  د كافة، وأهمِّ عُ على الصُ
القضايا اإلقليميَّة والدولـيَّة ذات االهتمام 

املُشترَك.
ــة ، أن تصريح الوزير  ــرت وزارة اخلارجي وذك
ــاالً هاتفيّاً من وزيرة  ِّيه اتص ــدى تلقـ جاء ل

خارجيَّة إستونيا إيفا ماريا ليميتس.
ــا آفاق  ــن بحث ــوزارة أن الوزيري ــت ال واضاف
تكثيف التعاون الثنائيِّ في اجملاالت كافة، 
ــتوني في السوق  ــتثمار االس ومنها، االس
ــيع  ، وتوس ــاريّ ــادل التج ــة، والتب العراقـيَّ
ــال عن  ــة، فض ــة اإللكترونيّ ــل احلوكم عم
ــات  س ؤسَّ ــي مجال مُ ــرة ف ــرص الكبي الف
ــه مت التباحث  ــراق. وبينت أن ــال بالع األعم
ــرة واملهاجرين،  ــف الهج ــول مل ــا ح ايض
واتفقا على زيادة التنسيق بني العراق ودول 
االحتاد األوروبي بغية الوصول إلى تفاهمات 

تخدم املصالح املشتركة للجانبني.
من جانبها، تطرقت وزيرة خارجيَّة إستونيا 
ــى ليتوانيا  ــرعية إل ــى الهجرة غير الش إل
ــى دول أخرى في االحتاد  ألنها تؤثر أيضاً عل
ــض اإلجراءات  ــرورة اتخاذ بع ــي وض األوروب
ــق  ــر، واتف ــار بالبش ــع االجت ــترَكة ملن املُش
ــتقبل  الوزيران على ضرورة التواصل باملس

القريب لوضع االليات ملعاجلة املوقف. 

ــة  ــر املالية علي عالوي ، أمس ، اجللس ترأس وزي
ــتراتيجية  ــداد اس ــر للجنة إع ــة عش اخلامس
ــار الى  ــا اش ــوام٢٠٢٢-٢٠٢٤، فيم ــة لالع املوازن
ــة خطوات تعديل قانون شركة النفط  مناقش

الوطنية وآليات تطويرها.
ــرت املالية في بيان، ان عالوي ترأس اجتماع  وذك
ــة عشر واخلاصة بلجنة اعداد  اجللسة اخلامس
ــة االحتادية للمدى  ــتراتيجية املوازنة العام اس
ــن رئيس  ــور كل م ــط ٢٠٢٢-٢٠٢٤ بحض املتوس
ــات الوزارات  ــة ملراقبة تخصيص ــة العام الهيئ
ــي املالية  ــوزراء و وكيل ــس ال ــاري رئي و مستش
ــار الوزارة واملدراء العامني  والتخطيط ومستش
ــة. واضافت،  ــوزارات ذات العالق ــوزارة وال ــي ال ف
ــركة النفط  ــون ش ــث قان ــا بح ــم خالله انهت
ــام عملها  ــر وتعزيز مه ــة وآليات تطوي الوطني
ــداف برنامج اإلصالح  ــجم مع رؤية واه مبا ينس
ــة   مناقش ــى  ال ــة  اضاف ــي،  واملال ــادي  اإلقتص
ــركة وفق األسس احلديثة  ــكيل الش إعادة تش
واملتقدمة املتعلقة مبعايير الكفاءة واإلنتاجية 
ــدوى اإلقتصادية، كما جرى متابعة التقرير  واجل
ــأن رؤيتها  ــارة بش ــل وزارة التج ــن قب ــدم م املق
االستراتيجية املتعلقة بخطة إنعاش التجارة 
ــة  ــة اإلصالحي ــات اخلط ــق اولوي ــة وف اخلارجي
لتنشيط عجلة االقتصاد العراقي وتوفير فرص 
ــة متنوعة ذات مردودات إيجابية  تنموية حتفيزي

لتعظيم االيرادات العامة للمرحلة املقبلة.

بغداد /
بغداد /

\
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ــث رئيس مجلس  ــب اخر بح ــن جان   م
ــي، امس االول  النواب، محمد احللبوس
ــر  الثالثاء، مع رئيس الوزراء األردني بش
ــيق الثنائي  اخلصاونة، التعاون والتنس
ــني بغداد  ــتثماري ب ــادي واالس واالقتص
ــي ، إن  ــب احللبوس ــان. وقال مكت وعم
األخير التقى رئيس الوزراء األردني بشر 
ــيق  ــة، لبحث التعاون والتنس اخلصاون
ــتثماري،  واالس ــادي  واالقتص ــي  الثنائ

ــراع في  وأهمية تذليل العقبات واإلس
ــتراتيجية كاملدن  تنفيذ املشاريع االس
والربط  ــة  الطاق ــاريع  الصناعية ومش
ــاريع وفقاً  ــي وغيرها من املش الكهربائ
ــلطة  الس أن  الثنائية.وأكد،  لالتفاقات 
التشريعية في العراق تدعم مخرجات 
ــاون  التع ــد  وتوطي ــة  الثالثي ــة  القم
ــعبني  الثنائي ومبا يخدم مصلحة الش
ــورات ايضا أكد  ــقيقني. وفي التط الش

ــفير االحتاد االوروبي في العراق مارتن  س
ــم احلكومة  ــاء، دع ــس االربع هوت، ام
ــات  االنتخاب ــراء  إج ــي  ف ــة  العراقي
ــفا عن  ــا احملدد، كاش ــة مبوعده املقبل
ــة  اوروبي ــة  بعث ــال  إلرس ــتعدادات  اس
ــا، مع تقدمي  ــان نزاهته ملراقبتها وضم
ــة العليا  ــة للمفوضي ــاعدة تقني مس
املستقلة لالنتخابات مببلغ ٥٫٥ ماليني 
ــعب العراقي  ــال هوت ، ان الش يورو.وق

ــرة، واحلكومة  ــات مبك ــب بانتخاب طال
ــواب ملتزمان بإجرائها في  ومجلس الن
ــرين األول املقبل، ونحن  ــن تش الـ ١٠ م
نرى أن جميع البلدان األجنبية املعنية 
ــتحقاق االنتخابي، وتعمل  تدعم االس
املفوضية العليا املستقلة لالنتخابات 
بجد إلنهاء االستعدادات التقنية، وهي 
ــيء سيكون جاهزا  واثقة من أن كل ش

إلجراء االنتخابات في موعدها احملدد.

أكد عضو ائتالف النصر حمزة احلردان، 
ــة التعميم واألحكام املطلقة  ان لغ
التي يصف بها رئيس مجلس الوزراء 
مصطفى الكاظمي احلكومات التي 
ــبقت حكومته، معتبرا ذلك فيه  س
ــر التقييم املوضوعي  إجحافاً ملعايي

وترسيخاً للعدمية السياسية.

ــه وفق أي معيار  ــاءل احلردان ، ان وتس
ــات  ان احلكوم ــه  قول ــول  قب ــن  ميك
ــعب وتهربت  ــابقة خدرت الش الس
ــؤولية!!، وهذه ليست املرة  من املس
ــا ميزاناً  ــتخدم فيه األولى التي يس
ــز،  ــاس أوزان األداء واملُنج ــداً لقي واح
ــد الكاظمي ذات الوصف  فلطاملا أك
ــة،  مختلف ــبات  مبناس ــم  والتقيي
ــدة جلميع  ــا ينظر بعني واح وهو هن

احلكومات على تنوعها، وهذا املنهج 
ــم  ــر التقيي ــع معايي ــتقيم م ال يس

املوضوعي واملنصف.
ــى الكاظمي أن يعلم  واضاف، ان عل
ــا  له ــرت  توف ــات  حكوم ــاك  هن أنّ 
ــا  ــة، لكنه ــاح كاف ــات النج مقوم
ــة لم تتوافر  ــلت، وهناك حكوم فش
ــراب  واخل ــل  الفش ــل  عوام إال  ــا  له
ــا جنحت وانّ تصدير  واإلفالس، لكنه

ــة ال يكون على  ــال هذه احلكوم أعم
ــة، فهذا  ــاب احلقائق التاريخي حس
ــل أن يكون  ــن جناحات بلد قب نيل م
ــة  حكومي ــادة  قي ــق  بح ــاً  إجحاف
ــة  كوني ــة  معرك أدارت  ــية  سياس
وكسبتها لصالح الشعب والدولة، 
وكان السيد الكاظمي نفسه جزءاً 

من مرحلتها.

ــتخبارات  االس ــة  مديري ــت  أعلن
الدفاع،  ــوزارة  ل التابعة  ــكرية  العس
ــى مخبأ  ــور عل ــاء، العث ــس االربع ام
ــم  ــة يض ــش األرهابي ــات داع لعصاب
اسلحة واعتدة متنوعة في محافظة 

ــه  ان  ، ــة  املديري ــرت  وذك ــوك.  كرك
بالتنسق مع قسم استخبارات املقر 
املتقدم للعمليات املشتركة كركوك 
ــتخبارية  ــات اس ــى معلوم وبناء عل
ــتخبارات ل٤٥  ــالل اس ــة من خ دقيق
فق٨ حول وجود وكر لعصابات داعش 
 MD ) ــاي م ت ــة في وادي الش االرهابي

ــة  مداهم مت  ــث  حي  (  ٣٩٤٠٦٫٥٨١٥٢
ــش املكان من قبل قوة من ل٤٥  وتفتي

و قوه من ل ق خ  ٢.
ــه مت العثور  ــة الى، ان ــارت املديري واش
على مخبأ لعصابات داعش األرهابي 

يحتوي على املواد التالية
١. احزمة ناسفة عدد ٣

٢. جلكان ١٠ لتر عبوة
٣. عبوات الصقة عدد ٣

٤. عبوة اسطوانية عدد ١
٥. فتيل تفجير كوارتز ٣ متر

ــدد ١٠  مت معاجلة  ــر ع ــداح تفجي ٦. ق
ــا موقعيا من  ــتولى عليه املواد املس
قبل مفرزة املعاجلة املرافقة للواجب.

ــي املوارد  ــة الضباط ف ــت مديري أعلن
ــالق  إط ــاء،  االربع ــس  ام ــرية،  البش
االستمارة اإللكترونية اخلاصة بترقية 
ــرت  ــون ٢٠٢٢. وذك ــي كان ــاط ف الضب
ل النجاح الكبير  ــي ظِ املديرية ، انه ف
الذي حققه جدول ترقية الضباط متوز 

٢٠٢١ بعمل االستمارة االكترونية وجه 
ــرية اللواء  مدير عام ادارة املوارد البش
ــد مديرية  ــم محم الركن رحيم هاش
ــى خطواتها نحو  ــاط لوضع اول الضب
ــادم (كانون ٢٠٢٢)  ــدول الترقية الق ج
ــالت  معام ــتقبال  الس ــتعداد  واالس
ــتحقي الترقية  ــوة الضباط مس االخ
ــاف، انه مت  ــاله. وأض ــدول اع ــن ج ضم

ــام (٨٣٩٨٨)في٢٠٢١/٧/٢٨  اصدار االعم
ــل  ــكيالت ومفاص ــع تش ــى جمي عل
ــتحقي الترقية  ــنى ملس الوزارة ليتس
ــال  واكم ــم  دوائره ادارات  ــة  مراجع
(PDF) استمارات الترقية اإللكترونية

ــق التعليمات املذكورة فيه وحتميل  وف
االستمارة عبر الرابط ادناه 

httpsmoi-jobs.iqcontent.phpid=117

ــوادر    الك أن  ــى  ال ــة  املديري ــارت  واش
العاملة ضمن املديرية باشرت بتنظيم 
جدول اعمالها واالستعداد الستقبال 
االستمارات وفرزها وتدقيقها وانتهاز 
الوقت ملعاجلة االخطاء والوقوف على 

املعرقالت ان واجهت العمل.
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بغداد /
قال رئيس أئتالف دولة القانون نوري املالكي 
ــة القوات االميركية  ــا  ال نعلم طبيع ،انن
التي ستبقى في العراق.  واضاف املالكي 
ــي حوار متلفز ، ان االتفاقية االخيرة مع  ف
ــوات املتواجدة في  ــت ان الق ــركا اثبت امي
ــتهداف  العراق كانت قتالية و ال يجوز اس
ــة كانت  ــية الي دول ــات الدبلوماس البعث
ــاع الفتنة  ــد ايق ــرف ثالث يري ــاك ط وهن
ــب االميركي  ــل املقاومة واجلان بني فصائ
ــار  ــة االث ــة معاجل ــن احلكوم ــى م ونتمن
ــعر الدوالر  ــت رفع س ــي تل ــلبية الت الس
ــرات خارجية  ــد املالكي ان هناك تاثي واك
ــي و ال توجد دولة قادرة  على القرار العراق
لوحدها على فرض رئيس وزراء في العراق 
و تبادل الرئاستني بني اجلمهورية والبرملان 
ال صحة له ولن يكون واقعيا وان الشيعة 
لن يعارضوا السنة والكرد اذا اتفقوا فيما 

بينهم على تبادل الرئاستني و اي انقسام 
ــر بالعملية  ــالف بني املكونات يض او اخت
ــى  ــتندت عل ــة اس ــية واحلكوم السياس
ــابقة  ــتراتيجي الس اتفاقية االطار االس
ــا على ان  ــركا وحرصن ــوار مع امي في احل
ــي  ــحاب االميرك ــة االنس اتفاقي ــون  تك
ــون الدوائر  ــا و قان ــة وال لبس فيه واضح
ــن قدرات  ــم ينقص م ــد ل ــددة اجلدي املتع
ــة القانون  ومهمة حكومة الكاظمي  دول
ــادة هيبة  ــراء االنتخابات واع ــة اج املؤقت
الدولة واحلكومة احلالية ال تختلف كثيرا 
عن احلكومات السابقة و هي لم تتمكن 
من حتقيق البرنامج الذي قدمته و نرفض 
تغيير احلكومة احلالية لصعوبة االوضاع 
ــع  ــالح الوض ــالد و اص ــا الب ــر به ــي مت الت
االقتصادي من مسؤولية احلكومة وليس 
االحزاب وارتفاع اسعار الدوالر وتخفيض 
العملة من مسؤولية احلكومة واحلكومة 
ــة على رفع  ــدت مبعاجلة االثار املترتب تعه
ــك و االصرار  ــم حتقق ذل ــدوالر لكنها ل ال
ــي للحد من  ــراء االنتخابات يأت ــى اج عل
ــة العظمى  ــل و الغالبي ــر التأجي مخاط
ــراء االنتخابات لتفادي االثار  تصر على اج
ــلبية للتأجيل ألنه سيدخل العراق  الس
ــي خطير  ــتورية ووضع امن ــة دس في ازم
ــواء امنة  ــر اج ــة بتوفي ــة ملزم و احلكوم
الجراء االنتخابات و ال يجوز ألحد ان يهدد 
ــوة  ــة بالق ــة االنتخابي ــل العملي بتعطي
ــراء االنتخابات  ــا باج ــب وطالبن والتخري
ــن تاجيلها  ــا االول وحذرنا م منذ موعده
ــر من مرة و دولة القانون اول من اطلق  اكث

احلملة االنتخابية.

ــة  للتنمي ــي  العراق ــز  املرك ــس  رئي ــف  كش
ــذ ٣٢٥  ــراج عن تنفي ــان الس ــة عدن اإلعالمي

ــل ٧٩٣٥ حكما. وقال  ــا باالعدام من اص حكم
ــاك ٧٩٣٥ إرهابيا  ــراج امس االربعاء، ”هن الس
ــم ينفذ احلكم  ــا عليهم باإلعدام ول محكوم

سوى بـ٣٢٥ محكوما منهم منذ ٢٠١٥“.

بغداد /

بغداد /

بغداد /

بغداد /
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ــوزراء   مبلغ  ــس ال ــص مجل خص
ــع  ــد م ــار، للتعاق ــارات دين ٣ ملي
ــب األول،  ــي للمنتخ ــاز الفن اجله
ــوكات،  أدف ــدي  الهولن ــادة  بقي
وإقامة معسكرات تدريبية ألسود 

الرافدين.
ــرات  ــن التحضي ــك ضم ــي ذل يأت
ــمة  احلاس ــات  التصفي ــوض  خل
املؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 
ــباب  في قطر ٢٠٢٢. وقال وزير الش
ــمي، إن  ــان رس ــي بي ــة ف والرياض

ــص مبلغ ٣  ــوزراء خص مجلس ال
التعاقد  مليارات لتغطية نفقات 
ــدي أدفوكات،  ــدرب الهولن ــع امل م
ــة  وإقام ــه،  ل ــاعد  املس ــالك  وامل
الوزير  تدريبية.وتابع  ــكرات  معس
ــى أحكام  ــتنادًا إل ــاء ذلك اس «ج
ــن قانون املوازنة العامة  املادة ٥، م
ــة ٢٠٢١».  ــنة املالي االحتادية للس
ــه  ــوزراء، تعاون ــس ال ــدى مجل وأب
ــذي تنتظره  ــاد الكرة ال ــال احت حي
ــا  أبرزه ــة  مهم ــتحقاقات  اس

تصفيات مونديال قطر ٢٠٢٢.

يسعى تشيلسي بكل الطرق للتعاقد 
ــم البلجيكي، روميلو لوكاكو،  مع النج
مهاجم إنتر ميالن، خالل فترة االنتقاالت 
ــة اجلارية.وكان النادي اإليطالي  الصيفي
ــي، بقيمة  ا من تشيلس قد رفض عرضً
ــى ضم  ــة إل ــورو باإلضاف ــون ي ١٠٠ ملي
ماركوس ألونسو، مدافع البلوز.وبحسب 

شبكة «سكاي سبورتس إيطاليا» فإن 
تشيلسي لم يستسلم، حيث يستعد 
لتقدمي عرض ضخم للغاية بقيمة ١١٠ 
ــتعداده للوصول إلى  ماليني يورو، مع اس
ــل إقناع النيراتزوري  ١٣٠ مليونا، من أج

بترك الالعب.
ــبكة أن تشيلسي يحاول  وأضافت الش
ــنوي ١٢  ــراء لوكاكو، براتب س ــا إغ أيضً
مليون يورو، باإلضافة إلى مكافأة توقيع 

على العقد.
ــي، صاحب  ــط املهاجم البلجيك ويرتب
ــر بعقد حتى صيف  ا، مع إنت ـــ٢٨ عامً ال
ــنوي  س ــب  رات ــى  عل ــل  ويحص  ،٢٠٢٤
ــورو. وكان قد انضم  ــون ي ــغ ٧٫٥ ملي يبل
ا من مانشستر يونايتد،  للنيراتزوري قادمً
ــي صيف ٢٠١٩، مقابل ٧٤ مليون يورو،  ف
ــاراة مع  ــا خالل ٩٥ مب ــجل ٦٤ هدف وس

الفريق اإليطالي.

ــل  ــي ليوني ــم األرجنتين ــف النج ضاع
ــتقبله،  ــاؤالت حول مس ــي التس ميس
ــلونة انتهاء  ــط ترقب جماهير برش وس
ــع الفريق  ــده اجلديد م ــع عق ــة توقي أزم

الكتالوني.
ــلونة في  ــي مع برش وانتهى عقد ميس
ــهدت  ــران املاضي، بينما ش ــو/ حزي يوني
ــدة، كان  ــات التجديد فصوال ع مفاوض
آخرها اصطدام برشلونة بقوانني اللعب 
ــه من جتديد  ــف التي متنع ــي النظي املال
ــف رواتب  ــني ضبط مل ــي حل عقد ميس

العبيه.
ــابه  ــر النجم نيمار صورة عبر حس ونش
ــتجرام»، جتمعه مبيسي، إلى  على «إنس
ــي أنخيل دي  ــي األرجنتين ــب الثنائ جان
ــاردو باريديس، زميلي النجم  ماريا وليون
ــان،  ــان جيرم ــس س ــي باري ــي ف البرازيل
ــب راقصي  ــي منتخ ــي ف ورفيقي ميس
ــى اإليطالي ماركو  ــو، باإلضافة إل التاجن
ــي إس جي، وكتب عليها  فيراتي العب ب

البرازيلي «األصدقاء».

ــهد في برشلونة  ــط ضبابية املش ووس
ــذي لم يتم  ــي ال حول جتديد عقد ميس
ــن انطالق  ــام قليلة م ــى اآلن قبل أي حت

ــذه الصورة من  ــد، تزيد ه ــم اجلدي املوس
ــت مجرد لقطة  ــاؤالت وما إذا كان التس

للذكرى بني األصدقاء أم غير ذلك.
ــان  ــار إلى باريس س ــل نيم ــذ أن رح ومن
ــوار  ــى ج ــر إل ــي ٢٠١٧، ظه ــان ف جيرم
ا ما  ــي في أكثر من مناسبة، ودائمً ميس
ــطورة األرجنتيني  كان يتحدث عن األس
ــا عقب نهائي  ــكل جيد، كان آخره بش

كوبا أمريكا بالبرازيل.
وأبدى نيمار وقتها حزنه خلسارة منتخب 
ــه أكد  ــه، لكن ــى أرض ــب عل ــالده للق ب

ــعادته أن هذا اللقب كان من نصيب  س
ليونيل ميسي.

ــف اجلاري  ــي مطلع الصي وارتبط ميس
باالنتقال إلى باريس سان جيرمان وكذلك 
ــؤولني  املس أن  إال  ــيتي  س ــتر  مانشس
ــن أي تطور  ــفا ع ــي الناديني لم يكش ف
رسمي يتعلق بالصفقة، في حني تشير 
ــة إلى أن  ــن التقارير الصحفي العديد م
ــة من جتديد عقده  البرغوث قريب للغاي

مع البارسا.

ــر  يحاول البلجيكي إدين هازارد كس
ــذ انضمامه  ــلبية الزمته من عادة س

لريال مدريد في املوسمني املاضيني.
وبحسب صحيفة «موندو ديبورتيفو» 
ــازارد عن  ــاب ه ــد غ ــبانية، فق اإلس
ــال مدريد في  ــع ري ــة م ــة البداي ضرب
املوسمني املاضيني، لكنه يستهدف 
ا في ملعب  ــدً ــا أن يكون متواج حاليً

ــبت املقبل في  ــزوروزا يوم الس ميندي
افتتاح الدوري ضد أالفيس. ويتعافى 
ــة بطولة  ــا، عقب نهاي ــازارد حاليً ه
ــن إصابته العضلية  ــورو ٢٠٢٠»، م «ي
ــالل مواجهة  ــا خ ــرض له ــي تع الت
ــن النهائي.ويحتاج  ــال في ثم البرتغ
اإليطالي كارلو أنشيلوتي لالستقرار 
ــي للفريق في  ــى الثالثي الهجوم عل
املوسم املقبل، حيث ميكنه االعتماد 

ــه القدامى في  ــن رجال ــى اثنني م عل
ــل وكرمي بنزميا،  ٢٠١٤، وهم جاريث بي
ويأمل أن يكون ثالثهما هازارد.وأضاف 
ــة  ــي حاج ــيلوتي ف ــر أن أنش التقري
ــالق الليجا،  ــازارد مع انط ــة له ماس
ــا حتى  ــاب بنزمي ــي ظل غي خاصة ف
يوم أمس ملعاناته من فيروس كورونا، 
واإلصابات املتكررة ملاريانو دياز ولوكا 

يوفيتش.

ــادي  ــة لن ــة اإلداري ــمت الهيئ س
ــاب سامي  ــم، املدرب الش القاس
بحت، مديرا فنيا للفريق املوسم 
ــي  اإلعالم ــق  املنس ــال  املقبل.وق
ــاكر، في تصريح    ــادي عمار ش للن
ــع  ــد م ــت التعاق ان «اإلدارة أكمل
املدرب سامي بحت، ليقود الفريق 
ــات املوسم املقبل  ضمن منافس
ــق يوم ٢٠أيلول املقبل. الذي ينطل

ــة  املقبل ــرة  الفت أن  ــى  إل ــار  وأش

ــع عدد من  ــد م ــهد التعاق ستش
ــض الذين غادروا  ــني، لتعوي الالعب

ألندية أخرى.
ــر  سيباش ــق  الفري أن  ــح  وأوض
تدريباته حتضيرا للموسم اجلديد، 

األسبوع املقبل.
 وسوف تقدم اإلدارة املدرب اجلديد 
في مؤمتر صحفي يقام في ملعب 

الكفل.
ــار إلى أن نادي القاسم تأهل  يش
املوسم املاضي من الدرجة األولى 

للدرجة املمتازة.

ــباب والرياضة،  ــررت وزارة الش ق
ــدد من  ــع ع ــل م ــاف التعام إيق

االحتادات الرياضية.  
وصدر القرار وفق وثيقة  استناداً 

ــباب  إلى توصيات من جلنة الش
ــة بـ «ضرورة  ــة البرملاني والرياض
عدم التعامل مع االحتادات التي 
لم تكيف وضعها وفق قانون ٢٤  
ــاص باالحتادات  ــنة٢٠٢١ اخل لس

الرياضية».  

سامي بحت مدربا للقاسم

وزارة الشباب تعاقب اتحادات 
رياضية عراقية

ــاد العراقي من  ــى االحت انته
ــر الفني  ــف املدي ــم مل حس
ــد  ــب األول، بالتعاق للمنتخ
ــر ديك  ــدي اخلبي ــع الهولن م
ــوكات، لقيادة الفريق في  أدف
التصفيات احلاسمة املؤهلة 
ــم ٢٠٢٢ في  ــى كأس العال إل

قطر.
ــاؤالت  وتس ــدل  ج ــد  وبع
ــارع  ــغلت الش وهواجس ش
ــأن  بش ــي  العراق ــي  الرياض
ــي اجلديد،  ــة املدير الفن هوي
ــلوفيني  الس ــذار  اعت عقب 
ــتكمال  اس عن  ــش  كاتانيت
ــار  االختي ــاء  ج ــه،  مهمت
ــبا وفي توقيت مثالي،  مناس
ــيرة ذاتية  ــدرب صاحب س مل

كبيرة.
ــرات  حتضي ــتنطلق  وس
ــبوع  األس العراقي  املنتخب 
ــكر  معس ــي  ف ــل،  املقب
بإسبانيا، وسط حتديات عدة، 

يرصدها في هذا التقرير.

عامل األرض

ــي «فيفا»  ــاد الدول كان االحت
ــراق اختيار  قد طلب من الع

مبارياته  ــوض  بديلة خل أرض 
ــال،  املوندي ــات  تصفي ــي  ف
ــي آخر  ــا ف ــا مت فعلي ــو م وه
ــني إذ خاضهما خارج  مبارات
االحتجاجات  بسبب  الديار، 
ــعبية حينها، لكن زوال  الش
ــبب، مينح منتخب  هذا الس
ــي املطالبة  ــق ف ــراق احل الع

باللعب على أرضه.

التطبيعية  الهيئة  وباشرت 
ــة  والرياض ــباب  الش ووزارة 
ــاد  واالحت ــا  الفيف ــة  مخاطب
ــادة النظر في  ــيوي إلع اآلس
الستعادة  ــابق،  الس قرارهم 
ــي خوض  ــروع ف ــق املش احل
ــة من  تلك املرحلة احلساس
ــى  عل ــال  املوندي ــات  تصفي

املالعب العراقية.

صدام مع األندية

ــون الفترة احلالية هي  قد تك
ــى اجلهاز  ــدوءا وعل األكثر ه
ــون  ك ــتثمارها  اس ــي  الفن
الدوري احمللي لم ينطلق بعد، 
ــم  ــد انطالق املوس ــن بع لك
اجلديد ستكون هناك عقبة 
ــي اختيار  ــة تتعلق ف واضح

ــب  ــداد املنتخ ــني وإع الالعب
ــات ألن بعض األندية  للمباري
ــى ترك العبيها  اعترضت عل
ــم،  في وقت مبكر من املوس
ــزم بقرارات  ــدت أنها تلت وأك
ــأن أي  ــي هذا الش ــا ف الفيف
أنهم لن يسمحوا للمنتخب 
ــوى قبل  الالعبني س ــم  بض
املباريات الرسمية بثالثة أيام 
فقط، مما قد يصعب املهمة 
ــدرب الهولندي في  ــى امل عل

املباريات املقبلة.

احملترفون

قد يتعذر على اجلهاز الفني 
جمع الفريق بكامل عناصره 
في معسكر إسبانيا بسبب 
ــني  ــني احملترف ــاط الالعب ارتب
ــأن اإلعداد  ــع أنديتهم بش م
للموسم املقبل. وهناك عدد 
كبير من الالعبني املنتشرين 
العربية،  واملنطقة  أوروبا  في 
ــى  عل ــيكون  س ــي  وبالتال

اجلهاز الفني البحث عن حل 
مناسب في هذا الشأن.

عامل االنسجام

مع بداية عمل اجلهاز الفني 
ــا  مطالب ــيكون  س ــد  اجلدي
ــة  للمرحل ــه  خطت ــم  برس
ــى  عل ــا  وتطبيقه ــة  املقبل
الالعبني سريعا إال أن صعوبة 
ــني  الالعب ــع  جمي ــاق  التح
ــن  م ــيقلل  س ــكر  باملعس

ــتفادة القصوى،  حتقيق االس
ــض مراحل  ــد يؤجل بع مما ق
اخلطة للمعسكرات التالية 
الكامل  االنسجام  لتحقيق 
ــكار املدرب  ــني الالعبني وأف ب

الهولندي.

افتتاح التصفيات

ــرى تكمن في  ــة األخ العقب
ــب  ــني األصع ــوض املبارات خ
ــة بقوة على  مع فرق منافس
التأهل حيث سيلعب العراق 
ــبتمبر/ أيلول املقبل  في ٢ س
ــة واملباراة  ــع كوريا اجلنوبي م
ــد إيران  ــتكون ض الثانية س

في ٧ من الشهر ذاته.

ــة مهمة  ــن صعوب ــد م ويزي
ــيدخل  س ــه  أن ــوكات  أدف
اجلدية  ــارات  االختب ــة  مرحل
مبكرا حيث يقابل اثنني من 
ــرين على  ــية املباش منافس
ــب  تتطل ــي  وبالتال ــل  التأه
ــدا  جي ــرا  حتضي ــان  املبارات
ــتقرار على التشكيلة  لالس
ــبة في األيام املتبقية  املناس
ــل انطالق  ــكر قب من املعس

التصفيات رسميا.
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خالد جاسم

- ١ - 
ــم أمر املدير الفني للمنتخب الوطني  *بعد طول انتظار حس
ــك أدفوكات,  ــدي اخملضرم دي ــدرب الهولن ــد االتفاق مع امل بع
ــل االنصراف  ــي احتاد الكرة من أج ــى على اإلخوة ف ــا أمتن وهن
ــؤون  ــى العمل الصحيح والتعاطي املثمر مع ش احلقيقي ال
ــخص  ــر التصريحات االعالمية بش ــب الوطني، حص املنتخ
ــق االعالمي لالحتاد  ــب الوطني أو الناط ــرف على املنتخ املش
ــرورة أن يظهر كل يوم متحدثا عن املنتخب,  الذي ليس بالض
ــاز أو ملخص يتعلق  ــدمي ايج ــني وقت واخر بتق ــل يكتفي ب ب
ــؤونه االدارية والعامة من  بتطورات اإلعداد وكل ما يتعلق بش
ــة، التي هي من مهام املالك  ــوض في التفاصيل الفني دون اخل
التدريبي الواجب عليه االنصراف الى مهمته األساس، وترك 
كل ما يتعلق بالتصريحات أو الدخول في مماحكات اعالمية ال 
جدوى منها . وهنا وبقدر تعلق األمر باحتاد الكرة, فإن الضرورة 
ــتثمار الزمن ومغادرة التفرعات اجلانبية التي قد  تقتضي اس
ــقوف زمنية  تأكل من جرف اعداد املنتخب الوطني، ووضع س
متكاملة تغطي مسيرة اعداد وحتضير املنتخب الوطني من 
ــر، كي ال تتجدد أخطاء  ــتحقاق الكبي االن وحتى انتهاء االس
ــاندين حلملة االسود  ــنكون جميعا مس األمس القريب, وس
في مشوار التصفيات الصعب, وفي الوقت نفسه لن نتخلى 
ــخيص املتجرد  ــاس في النقد البناء والتش عن مهمتنا األس
ــومي أو معاجلات, ألننا  ــع ما نراه صحيحا من تق للخطأ، ووض
ــذي جندد القول انه  ــؤولية جناح هذا املنتخب ال جزء من مس
ــاد الكرة، بل هو  ــوكات وليس منتخب احت ــس منتخب أدف لي
ــب احتاد الكرة واملالك  منتخب العراق كله, مع اننا سنحاس
التدريبي في نهاية املطاف باعتبارهما شريكني ال ثالث لهما 

في املسؤولية .
- ٢ -

ــن التفكير وجنيد فن التخطيط الصحيح في  *لو كنا نحس
ــاس  ــابقة الدوري املمتاز هي األس كرة القدم، جلعلنا من مس
ــي العراق، ال أن نلف  ــابقة كروية ف والقاعدة ألهم وأكبر مس
ــيء وندفع  ــت واالمكانيات، ونهمل كل ش ــدور ونحرق الوق ون
ــالس في دوري عبثي وممل بل  ــة الرياضية الى هاوية اإلف االندي
ــد انتهاء مولد  ــيء، لنأتي أخيرا وبع ــتنزف كل ش وقاتل واس
الدوري الذي ال أحد يعلم وال حتى الراسخون في علوم اللعبة 
متى ينتهي, ومتى يبدأ املوسم املقبل، وكيف سيكون شكل 
الدوري وأسلوبه وعدد فرقه, ووفق أي الية تقام مبارياته, طاملا 
ــط الصحيح  ــن غياب التخطي ــتقرار املتأتي م ــدم االس أن ع
ــم ونهائي  ــتقرار بكل تأكيد على رأي حاس ــيولد عدم اس س
ملسابقة الدوري التي تخرج علينا في كل موسم بثوب جديد 
مزركش بألوان انتخابية فاقعة وحسابات مصلحية، صارت 
ــا إلحداثيات  ــة االجتاهات وفق ــي بوصل ــي تتحكم ف هي الت
ــة الكروية.  ــات وليس املصلح ــا االتفاقات والصفق تفرضه
ــم  ــاد الكرة بقرار حاس ــرج علينا احت ــا أن يخ ــى مخلص أمتن
ــم الدوري  ــة حتمل اس ــابقة محترم ــح يخلق لنا مس وصري
ــاومات,  ــاز، بعدد ثابت ومحدد من الفرق غير قابل للمس املمت
ــات بعيدا عن  ــج األدوار واملباري ــقوف زمنية محددة تبرم وس
ــتحقاقات اخلارجية املعروفة واملعلومة واملثبتة  طوارئ االس
ــيوي والعربي، مع  ــا واالحتادين االس ــلفا في مناهج الفيف س
ــكك في امكانية بلوغنا هذا الطموح الذي يشكل  انني أش
ــابقات  ــى وال نقول املعيار الطبيعي في نظام املس احلد األدن

كما يفعل عباد اهللا .
- ٣ -

ــدون إال اختالق  ــطنا الكروي ال يجي ــض الثرثارين في وس *بع
ــجم مع  ــف الزائفة التي ال تنس ــوالت الوهمية واملواق البط
تاريخهم الفقير واملتواضع, وال حتى مع ما فعلوه في ميادين 
ــاء الضعفاء هم فارغو املضمون  اختصاصهم ..هؤالء األدعي
ــعورهم بالنقص  ــهام حقدهم وش ــد، ويرمون س ــكل تأكي ب
ــجار  ــال ..ومن هم أش ــم منتجون فع ــن ه ــاه م ــرة باجت والغي
ــتى التناقضات  ــط الكروي املوبوء أصال  بش مثمرة في الوس
ــاذج الغريبة والعجيبة, ونتمنى مخلصني على كل من  والنم
ــد أن مقدرته  ــي التدريب, ومن يج ــه خبير زمانه ف يرى نفس
ــى في بريطانيا  ــادي ال مثيل لها حت ــة في العمل االحت االداري
ــياقات اإلدارية  ــة الس ــي العالم وصاحب ــرة القدم ف ــد ك مه
ــن يتصور واهما أن  ــؤون اللعبة, وعلى م ــة في إدارة ش العريق
ــة لن يكتب لها اخلالص إال حتت قيادته، ال  كرة القدم العراقي
سيما مع اقتراب كل مولد انتخابي الحتاد الكرة, ندعو هؤالء 
ــهم قبل حتدي االخرين، وليضعوا  الى التحدي ... حتدي أنفس
االدعاءات الزائفة والبطوالت الورقية جانبا ويترجموا الكالم 

الى أفعال حقيقية, وليس كالما  في كالم فقط..
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تونس / وكاالت / البينة الجديدة 
ــتثنائية التي  ــكل قوى اإلجراءات االس تدعم مصر بش
ــعيد يوم ٢٥  ــي قيس س ــا الرئيس التونس ــن عنه أعل
ــل احلكومة واقالة  ــهر املاضي واملتمثلة في ح من الش
ــي ورفع احلصانة عن النواب  ــام املشيش رئيسها هش
ــددت القاهرة «دعمها  ــلطة التنفيذية.و ج وتولي الس
ــي عبر  الكامل» للقرارات التي اتخذها الرئيس التونس
ــس احلكومة، وذلك  ــان وإعفاء رئي ــال البرمل تعليق أعم
ــة املصري  ــا وزير اخلارجي ــس يقوم به ــالل زيارة لتون خ
سامح شكري.والحظ مراقبون اهتمام القيادة املصرية 
ــس وهو ما  ــة في تون ــية احلاصل ــورات السياس بالتط
ــالم  ــراع بني القاهرة و تيارات االس ــزوه البعض للص يع
ــي حيث باتت حركة النهضة من اكثر القوى  السياس
ــرارات الرئيس وتعمل على تعطيل جهوده  تضررا من ق
ــال وزير اخلارجية املصري  ــف قراراته باالنقالبية.وق وتص
ــع فيديو بثته  ــي في مقط ــه الرئيس التونس ــر لقائ اث

الصفحة الرسمية لرئاسة اجلمهورية التونسية على 
موقع فيسبوك إنه نقل رسالة من الرئيس املصري الى 
سعيّد مضيفا «نؤكد الدعم الكامل من قبل جمهورية 
ــعب واإلجراءات التي  ــر العربية لتحقيق إرادة الش مص
ــتقرار  ــس لتحقيق االس ــل فخامة الرئي ــذ من قب تتخ
واألمن وتلبية إرادة الشعب التونسي في إطار دستوري 
ــتمرار تعزيز مؤسسات الدولة التونسية». سليم واس
ــب اللقاء  ــية عق ــة التونس ــان أصدرته الرئاس وأورد بي
ــكري لرئيس الدولة عبارات االحترام  ــامح ش «نقل س
ــي، والدعم املطلق  وتقدير الرئيس عبدالفتاح السيس
ــا رئيس اجلمهورية  ــراءات التاريخية التي اتخذه لإلج
ــعب وضمان استقرار تونس ورعاية  لتحقيق إرادة الش
مصاحلها».وتابع شكري «هذه حلظة تاريخية يضطلع 
ــتور  ــخص يُعلي قيم الدميوقراطية وقيم الدس بها ش
وقيم املؤسسات وأهمية احلفاظ على الدولة التونسية 
ــتقراره وأمنه». ــي واس ــعب التونس لتحقيق إرادة الش

ــل البرملانية أن قرارات  ــر حزب النهضة أكبر الكت واعتب
ــتور».وتترقب  ــى الثورة وعلى الدس ــعيّد «انقالب عل س
تونس اعالن سعيّد خلارطة الطريق التي ينوي تنفيذها 
وتكليف رئيس حكومة جديد.وتواجه تونس فضال عن 
ــورا مع تفاقم  ــية، وضعا صحيا متده األزمة السياس
ــاة أكثر من  ــبب بوف ــار وباء كوفيد-١٩ والذي تس انتش
ــية  ــخص.وعرفت العالقات املصرية التونس ٢٠ ألف ش
ــة  ــعيد الى الرئاس ــرا منذ صعود قيس س ــورا كبي تط
ــان املاضي وهي زيارة  ــث أدى زيارة الى مصر في نيس حي
ــالمي.وكان نواب وقيادات من  ــارت مخاوف التيار اإلس أث
ــة اتهمت مصر  ــالف الكرام ــن ائت ــة النهضة وم حرك
ــعيد التخاذ قراراته بل وصل  ــورط في دفع قيس س بالت
ــر ببعض األطراف التهام اخملابرات املصرية بالوقوف  األم
ــعيد  وراء اإلجراءات وهي اتهامات نفاها املقربون من س
ــبوع احلالي  ــويه الرئيس.واألس واعتبروها محاولة لتش
ــة املصرية توافقها مع اجلزائر على دعم  أعلنت الرئاس

ــاذه إلجراءاته.وجاء ذلك  ــد اتخ ــي بع ــس التونس الرئي
ــة اجلزائري  ــر اخلارجي ــي لوزي ــتقبال السيس خالل اس
ــة  ــي القاهرة.وجاء في بيان الرئاس ــان لعمامرة ف رمط
ــى الدعم  ــذا الصدد عل ــي ه ــق ف ــة « «مت التواف املصري
ــعيّد ولكل ما من  ــي قيس س الكامل للرئيس التونس
شأنه صون االستقرار في تونس وإنفاذ إرادة واختيارات 
الشعب التونسي الشقيق حفاظا على مقدراته وأمن 
ــي في  بالده»ويأتي موقف مصر الداعم للرئيس التونس
صراعه مع اإلسالم السياسي وحركة النهضة في إطار 
ــالمي في  جهود القاهرة لقصقصة أجنحة التيار اإلس
العالم العربي خاصة بعد جناح السلطات املصرية في 
إضعاف تنظيم اإلخوان املسلمني داخليا بعد تصنيفه 
إرهابيا والقاء القبض على اغلب قياداته وتعتبر القيادة 
املصرية ان حركة النهضة هي امتداد لتنظيم اإلخوان 
ــيؤدي الى إضعاف النفوذ التركي في  وان إضعافهم س

منطقة شمال إفريقيا ومحاصرتهم في ليبيا.

ــه  تلت ــذي  ال ــار  االنفج ــز  وه
ــارات وإطالق  ــلة انفج سلس
ــة األفغانية قرب  نار العاصم
ــة  ــراء احملصن ــة اخلض املنطق
ــن  م ــد  العدي ــم  تض ــي  الت
ــة  ــا بعث ــا فيه ــفارات مب الس
ــاءت  املتحدة.وج ــات  الوالي
ــارات في وقت  ــة االنفج موج
ــش األفغاني  ــه اجلي حض في
ــالء مدينة  ــكان على إخ الس
جنوبية محاصرة قبل هجوم 
ــي  ــد مقاتل ــه ض ــط ل مخط
ــام من  ــد ثالثة أي ــان بع طالب
ــد  ــتباكات العنيفة.وبع االش
أقل من ساعتني على انفجار 
السيارة املفخخة، هز انفجار 
آخر أعقتبه انفجارات صغيرة 
ــار كثيف في كابول،  وإطالق ن
ــي املنطقة  ــدو ف ــا يب على م
ــال  املدينة.وق ــن  م ــها  نفس
ــر إن عددا من  مصدر أمني آخ
املهاجمني اقتحموا منزل أحد 
ــيارة  الس تفجير  بعد  النواب 
ــة وأطلقوا النار على  املفخخ
ــاع من هناك،  ــزل وزير الدف من
ــع العديد من  مضيفا «اجتم
ــذا النائب  النواب في منزل ه
من أجل وضع خطة ملواجهة 
هجوم طالبان».وأفاد مسؤول 
أمني أفغاني ثالث بأن احلادث 

ــى»،  ــوع قتل ــن وق ــفر ع «أس
لكنه لم يستطع تقدمي املزيد 
ــهود  التفاصيل.وقال ش ــن  م
إنه حتى في الوقت الذي هزت 
فيه االنفجارات املدينة، نزلت 
ــوارع كابول  ــى ش ــود إل حش
وانتشرت على أسطح املنازل 
ــوت  و»امل ــر»  أكب ــرددة «اهللا  م
ــوات  للق ــا  دعم ــان»  لطالب
احلركة  تقاتل  التي  األفغانية 
ــالث عواصم  ــددة في ث املتش
إقليمية.وقال املتحدث باسم 
اخلارجية األميركية نيد برايس 
ــنا في وارد  للصحافيني «لس
حتميل املسؤولية رسميا في 
هذه املرحلة، لكن االعتداءات 
ــد كل بصمات  حتمل بالتأكي
ــات طالبان التي  موجة هجم
ــابيع  األس ــي  ف ــهدناها  ش
األخيرة».وأضاف «من املهم أن 
تقر طالبان بأنها ال تستطيع 
حتقيق أهدافها عبر االستيالء 
ــق  ــن طري ــلطة ع ــى الس عل
العنف»، مؤكدا عزم واشنطن 
على «تسريع وتيرة مفاوضات 
ــي  القائمة».ف ــالم  الس
ــياق نفسه، قال املبعوث  الس
زملاي  ــتان  ألفغانس األميركي 
خليل زاد الثالثاء فيما كثفت 
ــى  عل ــا  ضغوطه ــنطن  واش

املفاوضات،  الستئناف  كابول 
إن مواقف احلكومة األفغانية 
ــت بعيدة جدا  وطالبان ما زال
ــوية  ــى تس ــل إل ــن التوص ع
ــية، مضيفا في مؤمتر  سياس
ــدى  منت ــه  نظم ــي  افتراض
ــيكيوريتي «الوضع  ــنب س آس
ــف  العن ــزا  جدا».وع ــق  مقل
ــابات» لدى  ــي إلى «حس احلال
ــى تعزيز  ــدف إل ــني ته الطرف
ــالل املفاوضات. مواقفهما خ
ــة  ــة األفغاني ــاول احلكوم وحت
ــكريا  عس األرض  ــتعادة  اس

ــي  ف ــان  طالب ــدم  تق ــد  بع
ــر  واعتب ــرة،  األخي ــابيع  األس
ــابق  الس األميركي  ــفير  الس
ــدون ذلك،  ــول أنها «ب في كاب
ــف أضعف  ــتكون في موق س
إلى  ــار  خالل املفاوضات».وأش
ــة األفغانية يجب  أن احلكوم
ــة»، مضيفا  ــون «واقعي أن تك
ــة يجب أن تفهم  أن «احلكوم
ــكري  ــد حل عس ــه ال يوج أن
ــتان». ــي أفغانس ــراع ف للص

ــى  ــا عل ــون مدني ــل أربع وقت
ــر من مئة  ــل وأصيب أكث األق

ــاعات  آخرين بجروح في الس
ــرة، وفق ما أعلنت  الـ٢٤ األخي
ــاء، خالل  ــدة الثالث األمم املتح
ــني القوات األفغانية  معارك ب
ومتمردي حركة طالبان، الذين 
ــيطرة  يحاولون منذ أيام الس
على لشكركاه وهي عاصمة 
ــية في  ــة هلمند الرئيس والي
ــكل مدينة  جنوب البالد.وتش
ــكركاه منذ أيام مسرحا  لش
ملعارك عنيفة بعد محاصرتها 
ــان الذين  ــردي طالب ــن متم م
سيطروا وفق ما قال مسؤولون 

ــى ١٥ قناة  ــان الثالثاء عل أفغ
إذاعية وتلفزيونية محلية في 
ــوى  املدينة. ولم تبق فيها س
ــدة لطالبان  ــدة مؤي قناة واح
ــالمية.وارتفع  إس برامج  تبثّ 
ــي أنحاء  ــف ف ــتوى العن مس
ــع ايار  ــتان منذ مطل أفغانس
عندما أطلقت طالبان عملية 
ــن البالد  ــعة م في أجزاء واس
تزامنا مع بدء اجليش األميركي 
آخر مراحل انسحابه، مسدال 
ــتمرت  ــتار على حرب اس الس
األمم  ــة  بعث ــدت  عاما.وأب  ٢٠
ــاعدة  املس ــدمي  لتق ــدة  املتح
ــي تغريدة  ــتان ف إلى أفغانس
الثالثاء «قلقها الشديد» إزاء 
ــذي يواجهه املدنيون  املأزق ال
ــكركاه بعد حصيلة  في لش
ــت  ــة. وحضّ ــى املرتفع القتل
ــوري للقتال في  على «وقف ف
بت  ــبّ احلضرية».وتس املناطق 
ــالد  الب ــاء  أنح ــي  ف ــارك  املع
ــزوح نحو ثمانني ألف طفل  بن
ــران، وفق ما  ــع حزي منذ مطل
ــايف ذي  ــادت منظمة «س أف
ــيرة  ــيلدرن» الثالثاء، مش تش
ــى تضرر العديد من املدارس  إل
واملرافق الصحية جراء القتال.

واألسبوع املاضي، توقعت األمم 
املتحدة أن تسجل هذا العام 

أكبر عدد من الضحايا املدنيني 
ــام ٢٠٠٩ عندما بدأت  ــذ ع من
بتسجيل احلصيلة السنوية.

ــت البعثة مقتل ١٦٥٩  وأحص
ــن  آخري  ٣٢٥٤ ــرح  وج ــا  مدني
ــن العام  ــي النصف األول م ف
احلالي، بزيادة قدرها ٤٧ باملئة 
ــع النصف األول من  مقارنة م
ــقط نصف  العام املاضي. وس
القتلى خالل الشهرين األولني 
ــوم طالبان.وقالت إنّ  ــن هج م
احلصيلة «مروعة»، مؤكدة أن 
ــن نصف الضحايا  ما يقرب م
ــجيلهم  املدنيني الذين مت تس
ــف األول من العام  في النص
ــاء واألطفال.  ــن النس هم م
ــة  ــب البعث ــت مكات وتعرض
ــرات لهجوم  ــة ه ــي مدين ف
أودى بحياة شرطي  اجلمعة، 
ــات  الوالي ــت  أفغاني.واتهم
ــا طالبان  ــدة وبريطاني املتح
ــرات املدنيني في  بقتل «عش
عمليات قتل ثأرية.. ميكن أن 
ــم حرب» في  ــى إلى جرائ ترق
ــبني بولداك الواقعة  بلدة س
ــتان. ــدود مع باكس على احل
وجاء االتهام بعد إعالن جلنة 
ــتقلة  ــان املس حقوق اإلنس
ــتان أن املتمردين  في أفغانس
ثأرية  ــات قتل  ارتكبوا عملي

ــا أودى بحياة  ــدة، م في البل
ــخصا على األقل. أربعني ش
ــت  ب «تعقّ ــة  اللجن ــت  وقال
ــؤولني  ــان ورصدت مس طالب
وحاليني  سابقني  حكوميني 
ــخاص  األش ــؤالء  ــت ه وقتل
ــدور  ــون ب ــن ال يضطلع الذي
ر وزير  ــي النزاع».وحذّ قتالي ف
ــي أنتوني  ــة األميرك اخلارجي
ــي  املاض ــاء  األربع ــن  بلينك
حركة طالبان من االستيالء 
ــوة  بالق ــلطة  الس ــى  عل
ــق  بح ــع  فظائ ــكاب  و»ارت
ــك  ــدا أن ذل ــعبها»، مؤك ش
ــتان  أفغانس من  ــيجعل  س
خالل  ــال  منبوذة».وق ــة  «دول
ــع نظيره  ــي م ــر صحاف مؤمت
ــدي إن متمردي «طالبان  الهن
يقولون إنهم يريدون االعتراف 
ــي  الدول ــم  والدع ــي  الدول
على  ــدون  يري ــتان،  ألفغانس
ــن قادتهم  ــح أن يتمك األرج
ــفر بحرية في أنحاء  من الس
ــم ورفع العقوبات وإلى  العال
ــيطرة  ــا هنالك، إال أن الس م
وانتهاك  بالقوة  على احلكم 
ــت  ليس ــعبهم  ش ــوق  حق
ــة  الصحيح ــة  الطريق

لتحقيق ذلك».
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خة  ث باسم وزارة الداخليّة األفغانيّة مرويس ستانيكزاي أنّ الهجوم الذي وقع مساء الثالثاء في كابول واستُخدمت فيه سيّارة مفخّ أعلن املتحدّ
تِل جميع املهاجمني». وغرد محمدي بعد االنفجار «ال  وشارك به مهاجمون بالقرب من منزل وزير الدفاع األفغاني بسم اهللا محمدي، قد «انتهى وقُ

خة وأنّ «عددا من املهاجمني»  روا في بادئ األمر سيّارة مفخّ تقلقوا، كل شيء على ما يرام».وكان ستانيكزاي أشار في وقت سابق إلى أنّ «إرهابيّني» فجّ
تواجهوا الحقا مع قوى األمن.

متابعة / البينة اجلديدة

الرباط / وكاالت / البينة الجديدة 

ــة  ــة والتنمي ــزب العدال ــي ح ــة ف ــادت القيادي ع
اإلسالمي الذي يقود االئتالف احلكومي في املغرب، 
أمينة ماء العينني إلى دائرة الضوء مع اقتراب موعد 
ــا في أيلول  ــريعية املقرر إجراؤه ــات التش االنتخاب
ــائل إعالم مغربية  ــادم، وذلك بعد أن حتدثت وس الق
ــتحقاقات االنتخابية  عن إقصائها من جميع االس
ــبب  بس ــا  وأيض ــية  السياس ــا  مواقفه ــبب  بس
ــابقة أثارت جدال حادا في  ــلوكها في واقعة س س
ــزب نفت أن تكون أقصت أي  املغرب، إال أن قيادة احل
ــادي وأن األمر يتعلق بالتزكية االنتخابية.وكانت  قي
ــرت لها في  ــالمية> قد انتش ــور للقيادية <اإلس ص
ــتان  العام ٢٠١٩ تظهر فيها بدون غطاء رأس وبفس
ــض أبجديات احلزب  ــر ولباس متحرر على نقي قصي
ــا  ــا نفاق ــر حينه ــا اعتب ــه، م ــالمي وضوابط اإلس
ــترا بالدين، بينما ذهب البعض إلى  ــيا وتس سياس
ــالميني للدين  ــدا لتوظيف اإلس ــك تأكي ــار ذل اعتب
ــاء العينني  ــن أمينة م ــية.ولم تك ــراض سياس ألغ
ــوء على ذلك  ــلط الض ــد الذي س ــوذج الوحي النم
ــا، فقد  ــلمني عموم ــدى اإلخوان املس ــض ل التناق
ــس  ــن البنا مؤس ــان حفيد حس ــارق رمض ــار ط أث
ــر للفكر اإلخواني  ــة اإلخوان املصرية واملنظ جماع
ــت تورطه في  ــد أن ثب ــدال كذلك بع ــي اخلارج، ج ف
اعتداءات جنسية يحاكم عليها حاليا في فرنسا 
ــدى القيادية في حزب  ــرا.وارتد التناقض ل وسويس
ــة داخل احلزب حني  ــة املغربي أزم ــة والتنمي العدال
كان يقوده عبداالله بنكيران، لكن خفت ضجيجها 
ــهر ولم تخفت تأثيراتها عند قادة  (األزمة) بعد أش
ــة، بينما أثير نقاش حول  كبار في العدالة والتنمي
ــب  ــخصية وبواج ــات الش ــق باحلري ــائل تتعل مس
ــزام مببادئ احلزب.ومع اقتراب موعد االنتخابات  االلت
ــة  ــزب العدال ــش ح ــرب يعي ــي املغ ــريعية ف التش
ــالمي الذي يقود االئتالف احلكومي،  والتنمية اإلس
ــدّ واجلذب بني قيادييه وسط خالفات  حالة من الش
ــماء  داخلية حول التزكية االنتخابية لبعض األس
ــباق االنتخابي.والالفت  املطروحة خلوض غمار الس
ــماء  ــجاالت بروز أس ــات والس ــم النقاش في خض
بعينها باتت محل خالف آخذ في التفاقم وهو أمر 
ــعدالدين العثماني الذي  ــعل جدال في حزب س أش
يخوض االنتخابات هذه املرة برصيد ضعيف مقابل 

صعود شعبية <التجمع الوطني لألحرار> الشريك 
في االئتالف احلكومي احلالي.ومن بني األسماء التي 
ــه مت إقصاؤها أو هي  ــائل إعالم مغربية إن تقول وس
ــى طريق اإلقصاء أو محل خالف بني قيادة احلزب  عل
ــني العام للهيئة  ــخص العثماني األم ممثلة في ش
ــزب، أمينة ماء  ــادات وازنة في احل ــية، وقي السياس
ــابق  ــني وعبداالله بنكيران األمني العام الس العين
ــرين  للحزب الذي قاد االئتالف احلكومي من ٢٩ تش
ــان ٢٠١٧ عقب اإلصالحات  الثاني ٢٠١١ إلى ٥ نيس
ــالمية في حزب العدالة  الدستورية.القيادية االس
ــني أثارت جدال  ــة ماء العين ــة املغربي أمين والتنمي
ــعا بظهورها في باريس بلباس متحرر، وتقول  واس
ــادة احلزب تتجنب  ــية مغربية إن قي مصادر سياس
إثارة نقاش سياسي بشأن التزكية االنتخابية في 
الوقت الذي يواجه فيه احلزب اإلسالمي بعد واليتني 
ــرذم مدفوعة  في احلكم، حالة من الضعف والتش
ــران وتفاقمت  ــع بنكي ــدأت م ــرة ب ــات متناث بخالف
ــر من الوعود  ــاق في الوفاء بكثي ــا بفعل إخف الحق
ــب تقرير  وكذلك صراع النفوذ بني القيادات.وبحس
ــن مصادر  ــة، نقال ع ــبريس املغربي ــة هس لصحيف
ــة للعدالة  ــإن األمانة العام ــا باملطلعة، ف وصفته
والتنمية قالت إنها «لم حتسم بعد في لوائح جهة 
الرباط سال وبالتالي ليس هناك أي تأجيل أو منع»، 
ــدم تزكية  ــردد من أنباء حول ع ــك ردا على ما ت وذل
ــتحقاق االنتخابي.وبحسب املصدر  بنكيران لالس
ذاته تراهن قيادة احلزب على الصقور النتزاع املرتبة 
ــريعية بينما يبدو هذا  ــى في االنتخابات التش األول
املراد بعيد املنال في ظل تراجع شعبية اإلسالميني 
ــلطة. ويبدو الفوز أيضا  ــد عقد من توليهم الس بع

صعبا في مواجهة حزب التجمع الوطني لألحرار.

واشنطن / وكاالت / البينة الجديدة

ــعودي  ــر اخلارجية الس وزي ــال  ق
آل  ــان  فرح ــن  ب ــل  فيص ــر  األمي
ــي إنه يرى  ــعود الثالثاء املاض س
ــرأة وأنها  ــت أكثر ج ــران بات أن إي
ــي  ــلبية ف ــاليب س ــج أس تنته
ــط وتعرض  ــرق األوس أنحاء الش
ــة للخطر فضال  ــة البحري املالح
والضلوع  احلوثيني  ــليح  تس عن 
ــي لبنان. ــي ف في املأزق السياس

وساهم الليونة التي أبدتها إدارة 
الدميقراطي  ــي  األميرك ــس  الرئي
ــدو في  ــا يب ــى م ــدن عل ــو باي ج
ــران املزعزعة  ــطة إي ــي أنش تنام
لالستقرار في املنطقة وذلك بعد 
ــابق دونالد  ــس الس أن كان الرئي
ــديدا  ــدى حزما ش ــب قد أب ترام
ــطة مبا  ــي مواجهة تلك األنش ف
فيها أنشطة وكالئها في اليمن.

ــي كانون  ــدن عهده ف ــن باي ودش
الثاني املاضي مبراجعة للعالقات 
ــتراتيجية مع اململكة وهو  اإلس

ــؤولون أميركيون  أمر اعتبره مس
ــران وخطأ  ــالة خاطئة لطه رس
دبلوماسيا سيؤثر على العالقات 
ــة.  وقال  ــاء في املنطق مع احللف
ــز أبحاث  ــعودي ملرك ــر الس الوزي
أميركي عبر اإلنترنت «في جميع 
ــران  إي ــزال  ت ــة ال  ــاء املنطق أنح
ــارة  ــرف بجرأة أكثر» في إش تتص
ــر التي أفادت بأنه من  إلى التقاري
ــة من  ــوات مدعوم ــد أن ق املعتق
طهران استولت على ناقلة نفط 
قبالة ساحل اإلمارات.وقال الوزير 
ــعودي «إيران نشطة للغاية  الس

في املنطقة بنشاطها السلبي، 
سواء كان مواصلة تزويد احلوثيني 
باألسلحة أو تعريض املالحة في 
ــر وهو ما  ــج العربي للخط اخللي
ــه اليوم ميكن  ــا تقارير عن تلقين
ــي  ــاط إضاف ــى نش ــير إل أن تش
ــدا أن إيران حرضت  هناك»، مؤك
على املأزق السياسي الذي قوض 
إلى  لبنان.وخالل كلمته  اقتصاد 
منتدى أسنب األمني، جدد األمير 
ــعودية  فيصل أيضا موقف الس
ــن أن تقبل  ــل في أنها ميك املتمث
ــوى» من اتفاق  صيغة «أطول وأق

ــع  ــام ٢٠١٥ م ــووي لع ــران الن إي
ــرى إذا كان يضمن  ــدول الكب ال
ــي أي  ــران ف ــول طه ــدم حص ع
ــى اخلبرة الالزمة لصنع  وقت عل
املؤكد  نووية.وقال «من  أسلحة 
ــران ما  ــا مع إي ــد اتفاق ــا نؤي أنن
ــن عدم  ــاق يضم ــذا االتف دام ه
حصولها اآلن أو في أي وقت على 
النووية»،  األسلحة  تكنولوجيا 
مضيفا أن الرياض ترحب بإيران 
ــهم في األمن والرخاء  التي تس
باملنطقة.وقال «لكن هذا يتطلب 
املنطقة  ــي  ف ــران  ــراط طه انخ
ــا دولة تتصرف بطريقة  باعتباره
ــيات  ــم ميليش ــة ال تدع طبيعي
ــلحة إلى جماعات  وال ترسل أس
ــلحة واألهم من هذا كله أن  مس
تتخلى عن برنامج نووي ميكن أن 
ــتخدم في صناعة األسلحة  يُس
ــي تصريحات الوزير  النووية».وتأت
السعودي بينما تسود حالة من 
ــرات املائية  ــم املم ــر في أه التوت
ــدادات  إلم ــبة  بالنس ــة  احليوي

ــى وقع أنباء  الطاقة للعالم وعل
ــير إلى خطف قوة مدعومة  تش
ــط بني بحر  ــران لناقلة نف من إي
هرمز.واستضاف  ومضيق  العرب 
ــة  املاضي ــرة  الفت ــي  ف ــراق  الع
ــي  ــاب إبراهيم رئيس ــل انتخ قب
ــا إليران،  ــدد رئيس احملافظ املتش
ــاض وطهران  ــات بني الري مفاوض
هي األولى بينهما منذ القطيعة 
ــام ٢٠١٦  الع ــية في  الدبلوماس
ــام محتجني  اقتح على خلفية 
ــي  ف ــة  اململك ــفارة  س ــط  حملي
ــة وقنصليتها  العاصمة اإليراني
ــة حرقهما  ــهد ومحاول في مش
ــعودية رجل  ــى اثر إعدام الس عل
ــر بعد  ــيعي منر النم ــن الش الدي
إدانته في قضايا تتعلق باإلرهاب.
وليس واضحا ما إذا كان انتخاب 
ــالة احملافظني  ــي وهو من غ رئيس
ــلبا على  ــيؤثر س ــران س ــي إي ف
مسار احملادثات الثنائية رغم أنه 
أعلن أنه يضع على رأس أولوياته 

حتسني العالقات مع اخلليج.   

دبي / وكاالت / البينة الجديدة
ــهر املاضي أنه مت  ــد أن زعمت طهران الش بع
ــجناء مع اإلدارة  ــل التفاق لتبادل الس التوص
ــتتخلى عن تلك  ــة، أعلنت أنها س األميركي
ــتثمار ملف املعتقلني  ــط، محاولة اس اخلط
ــنطن التي تفرض  ــب من واش النتزاع مكاس
عقوبات اقتصادية على االقتصادي اإليراني.

ــبه  ــؤول إيراني لوكالة نور نيوز ش وقال مس
ــل خططها  ــران لن تواص ــمية إن طه الرس
ــدة،  ــات املتح ــع الوالي ــجناء م ــادل الس لتب
متهما واشنطن بفعل «مخالفات» تتعارض 
ــن احملتجزين.وأضاف  ــراج ع ــود اإلف ــع جه م
ــؤول الذي لم تذكر الوكالة اسمه «مع  املس
ــد  ــدن... ال يوج ــات إدارة باي ــتمرار مخالف اس
ــة هذه العملية، ومن  حافز لدى إيران ملواصل

ثم ستُحذف قضية التبادل بهيئتها احلالية 
ــة نور نيوز  ــال متاما». ووكال ــن جدول األعم م
ــن القومي في  ــة لألم ــن أعلى هيئ مقربة م
ــب طهران  ــذه اخلطوة تالع ــس ه إيران.وتعك
ــعى  ــجناء، حيث تس ــادل الس ــي ملف تب ف
ــب  ــزاع مكاس ــالمية النت ــة اإلس اجلمهوري
ــتغلة ورقة االعتقال  ــن الدول الغربية مس م
ــفي املثيرة النتقادات اجملتمع الدولي  التعس
ــران الصارخة.ويأتي هذا في  إزاء انتهاكات إي
ــنطن وطهران  خضم توتر متصاعد بني واش
ــود االتفاق  ــرة لبن ــاكات األخي ــبب انته بس
ــطاء  ــات القمع في حق نش ــووي وممارس الن
ــي  ــفي ملزدوج ــا التعس ــني واعتقاله ومدني
ــال وقوفها  ــة»، فض ــم «باطل ــية بته اجلنس
ــآت نفطية  وراء اعتداءات متكررة على منش

ــج العربي.وتتهم  ــاه اخللي ــي مي ــالت ف وناق
ــبت مبحاولة  ــران الس ــدة إي ــات املتح الوالي
استثمار ورقة السجناء في مفاوضات فيينا 
ــنطن  حول امللف النووية للضغط على واش
ــأنه  ــع العقوبات االقتصادية، وهو ما ش لرف
أن يدفع جهود إنقاذ اتفاق ٢٠١٥ من االنهيار 
ــل.واحملادثات األميركية اإليرانية  ــو الفش نح
ــاق النووي  ــأن إحياء االتف ــرة بش غير املباش
ــة األخيرة في ٢٠  ــذ انتهاء اجلول متوقفة من
حزيران. وأوضحت إيران أنها ليست مستعدة 
ــدد  ــي الرئيس املتش ــل تول ــتئنافها قب الس
ــلطة.واتهم نشطاء  للس ــي  رئيس إبراهيم 
ــز مجموعة من  ــون إيران، التي حتتج حقوقي
ــخاص من  األميركيني اإليرانيني، باعتقال أش
ــية في محاولة النتزاع تنازل  مزدوجي اجلنس

من دول أخرى. وترفض إيران هذا االتهام.وقالت 
ــري محادثات  ــي إنها جت ــهر املاض إيران الش
ــن إيرانيني محتجزين في  من أجل اإلفراج ع
سجون بالواليات املتحدة ودول أخرى بسبب 
ــت  األميركية.ونف ــات  للعقوب ــاكات  انته
واشنطن في أيار تقريرا بثته قناة تلفزيونية 
ــل الدولتني إلى  ــة إيرانية حول توص حكومي
ــل اإلفراج  ــجناء مقاب ــادل الس ــة لتب صفق
ــوال النفط  ــبعة مليارات دوالر من أم عن س
اإليرانية اجملمدة مبوجب العقوبات األميركية 
ــات النووية،  ــي دول أخرى.وأثار توقف احملادث ف
ــؤولون أميركيون وأوروبيون  الذي ينسبه مس
ــي إلى غالة  ــي الذي ينتم إلى انتخاب رئيس
ــاؤالت بشأن اخلطوات التالية  احملافظني، تس

إذا وصلت احملادثات إلى طريق مسدود.
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الشرق  ــحر  وهي:(تركيا س
ــرب،دول  الغ ــى  ال ــه  وبوابت
ــتراكية،  ــا االش أورب ــرق  ش
بلغاريا حديقة اوربا، رومانيا 
جمهورية  ــكو،  شاوشيس
ــة  االحتادي ــالفيا  يوغوس
(هنغاريا)  اجملر  االشتراكية، 
 ، و١٩٧٩   ١٩٧٨ ــي  عام
تشيكولوفاكيا  جمهورية 
ــدا  بولن ــتراكية،  االش
ــرة)  واملعاص ــخ  التاري ــني  ب
ــة  ــا الرحال ــتعرض لن ويس
ــدري، كل  ــني الب زهير حس
تلك الدول واملدن وما يتفرع 
عنها من آثار، وصروح ،ورموز، 
ــق  ومناط ــة،  تراثي ــانٍ  ومب
ــادات وتقاليد  ترفيهية، وع
ــواع الطعام  ــوس، وأن وطق
ــواع  وان ــاك،  هن ــدم  املق
ــراب، والقادة والرؤساء  الش
ــم فيها،  ــن تولوا احلك الذي
ــي  الت ــروب  واحل ــداث  واالح
ــر من  ــا، والكثي ــرت فيه ج
التفاصيل حتى البسيطة 
منها، ألهميتها في توصيل 
ــي  الت ــات  املعلوم ــض  بع
مهمته  القارئ.وعن  ــد  تفي
الرحالة  يقول  ومسؤوليته 
ــدري في  ــني الب ــر حس زهي
مستهل هذا الكتاب: (الى 
ــانية  ــن يتخذ اإلنس كل م
ــلم واحملبة طريقاً في  والس
ــان في  ــى اإلنس ــاة، ال احلي
كل مكان،إبق على تواصل 
ــان فقد  ــك اإلنس ــع أخي م
اكتشفت أنك قد جتد هناك 
ــه أو يحتاج  ــاج الي من حتت
إليك إلشاعة السعادة في 
ــعر  ستش وحينها  الكون. 
ــل دفء  ــان حتم ــك إنس بأن
ــانية، وأن لك  ــرق اإلنس ش
األرض  أقطاب  ــركاء في  ش
ــون مثلك إلى  ــا، يتوق كله
اللقاء بك والتعرف عليك.) 
ــك ينقل رحلته لتلك  وكذل
ــردي  س ــلوب  بأس االماكن 
ممتع، كونها تكون من خالل 

ــن  ــرف ع ــال ال يع ــني رح ع
ــيئاً، ويكون  ــذا املكان ش ه
القارئ متابعاً له وملتصقاً 
ــه، وراحالً معه من أجل  مع
ــى املعلومات  ــول عل احلص
التي يحصل عليها الرحال 
وتنقل له، وكأنه يكتشفها 
ألول مرة حاله حال الرحالة، 
وكذلك سنكون مع الرفقة 
الطيبة  والعشرة  احلميمة 
ــانية  االنس ــات  والعالق
حتصل  ــي  الت ــات  والصداق
ــك الرحالت، حيث  خالل تل
ــي كتابه هذه  ــال ف إن الرح
ــياحة  لم يأتِ من أجل الس
ــث  ــل البح ــن أج ــن م ولك
واالستكشاف وهي مهمة 
الرحالة الذي يقدم حصيلة 
ــتفاد من تلك  جتربته، ويس
لسبر  ملساعدته  العالقات 
اسرار املدن التي ذهب اليها، 
وكنموذج صغير ملا حملت 
ــي دارت خالل  ــداث الت االح
ــار لكم  ــة اخت ــذه الرحل ه
ــي صباح  ــز: ( ف ــذا املوج ه
اليوم الثاني نهضت مبكراً 
وهيأت نفسي للقاء كوتي، 
ــاعة التاسعة  في متام الس
صباحاً التقيت بها، كانت 
ــقة  الش ــام  أم ــي  تنتظرن
حيث توجد حديقة صغيرة 
أمام اجملمع السكني، كانت 
ترتدي بنطلون جينز ابيض 
بيضاء،  ــة  وقمصلة صيفي
ــى اجلمال  ــي في منته كوت
ألقيت عليها حتية  والرقة، 

الصباح وصافحتها، بعدها 
ــي  الت ــة  اخلارط ــت  أخرج
ــت،  تخص مدينة بودابيس
ــد وضعت عالمات  وكنت ق
على املعالم التي زرتها في 
املدينة، تبني لها كل شيء ، 
اخبرتني بأنها ستصحبني 
ــرى جميلة  ــى أماكن اخ ال
فأخذتني  ــت،  بودابيس في 
ــرمان.) فيش ــن  حص ــى  ال

(ص٢٠٠ ) وهكذا نكتشف 
ــت مهمته  أن الرحال ليس
ــات عاطفية أو  ــد عالق عق
ــى جتارية وأن  غرامية أو حت
ــي وجود  ــعادته ف ــة س قم
ــي  ــاعدونه ف ــاء يس اصدق
مهمته االكتشافية، وهذا 
ــر  ــة زهي ــدن الرحال ــو دي ه
حسني البدري، الذي يعقد 
االموال  ــع  ويدف الصداقات 
ــول لغايته  ــن أجل الوص م
ــافية التي ينقلها  االكتش
للقارئ، وينقل لنا الرحالة 
ــل مقهى  ــا ينق ــن بني م م
ــالفيا وسط براغ، والتي  س
كان يرتادها شاعرنا الكبير 
ــدي اجلواهري،  ــد مه محم
ــوره  حض ــن  ع ــل  وتفاصي

ــاك، وتفاصيل عن حب  هن
ــع  ــن الواق ــه وع ــاس ل الن
ــك ينقل لنا  الثقافي.وكذل
ــداث املؤثرة من  بعض االح
ــل قيام بعض  ــياح مث الس
ــن  م ــباب  الش ــياح  الس
ــي فتاة من  ــني برم العراقي
ــا،  ــارة وموته ــرفة العم ش
ــذه احلادثة مؤثرة  وكانت ه
ــف من  ــه وأحس باألس لدي
نطوف  اجلرمية.وهكذا  تلك 
ــات  الكاتدرائي ــي  ف ــه  مع
واالحصنة والكنائس واملدن 
وطباعهم  ــاس  الن ــاة  وحي
بشكل تفصيلي ودقيق وال 
يخلو من املتعة، مع رحلة 
ــون التاريخ عن كل  في بط
دولة ومدينة وضاحية وقرية 
وموقع اثري، وما حدث فيه، 
ــات مهمة قد  وهي معلوم
ــوي  ــن ين ــا كل م يحتاجه
ــفر الى تلك االماكن..  الس
ــر  زهي ــة  الرحال ــم  ويختت
حسني البدري، كتابه هذه 
الذي هو من احلجم الوزيري 
ــه  ــدد صفحات ــر وع الكبي
ــة وثالثون  ثالثمائة وخمس
صفحة، قدم فيه تفاصيل 

مهمة عن رحلته، إذ يقول: 
(ويبقى االنسان هو الغاية، 
ــدف  ــي اله ــانية ه واالنس
ــكان  س ــكل  ل ــمى  األس
ــاً أن  ــا جميع االرض، وعلين
ــره واحلقد  ــن الك نبتعد ع
ــيرحل،  واحلروب، فالكل س
ــددة  متج ــاة  احلي ــى  وتبق
ــم  أه ــن  وم ــد،  االب ــى  ال
ــا لالطالع والتعلم  نوافذه
ــفر  الس ــو  ه ــتفادة  واالس
ــعوب  ش ــني  ب ــوال  والتج
ــا  طباعه ــة  ملعرف االرض، 
ــا،  وتقاليده ــا  وعاداته
ــل  ــة التعام ــم كيفي وتعلّ
ــذي يختلف  ــر ال مع البش
ــون واملعتقد  ــي الل عنك ف
ــك  مع ــترك  ويش ــة  واللغ
ــكن  ــانية، والس في االنس
ــب)..  الكوك ــذا  ه ــى  عل
ــر  لزهي ــان)  البلق ــق  (عب
ــدم لنا  ــني البدري، يق حس
ــي الصحيح  ــق الفن النس
ــر  ــو غزي ــالت وه ألدب الرح
ــات.. من اصدارات  باملعلوم
دار ليندا للطباعة والنشر 
ــويداء  والتوزيع سوريا-الس

لعام ٢٠٢٠.

قطيف فارس

الفجر رمى ثوب احلداد

وأطل يالمس الروح

غربال هو الصدر

وفيه تتقلب الظنون

كم انت قاتل أيها الليل...!!

هدوء يزحف كأفعى 

يلدغ القلب مبسما

وخدا على سور األمل

يروى مبداد املقل

صورة عطر لقلب ندمي

يلف محيط الروح

يراقص األمنيات نشوة

وعلى صخرة هناك

يتلوى األلم شوقا

ياترى...؟!

ــض  نب ــت  ان ــدري  ص ــي  أف

مسافر..؟

أم فجر ندي....؟!

 مع همهمة حب حتبو

وللحلم تصنع أقداما

مع اللهفة تتأبط قبلة

ترميها من شط الروح

لتهطل عند احلبيب 

رطبا جنيا

ورشفة من سكرة األمل

تعقد مع العيون

فجرا يضمني..

ويدا من نسيج القلب

تعانقني... بلهفة حبيب

رسمته وجودا

فكان امليثاق...قيدا

أن القلب يسكنه حبيب

وأن العمر يهبه قلب

وأن الفجر مع الروح

دمعة وكل العناق رسول

بيني وبينك..

 تنهيدة عشق تطير

يالسعادتها.... هنيهة

شباك حبيب تضمها

ويرحل فجر األشواق

وتسكن لهفة العشاق

على موجة العناق

وليتك يافجري....!!

كل يوم ترسمني

محطة انتظار

على مبسم حبيب

يلف روحي عناقا

... بعناق...

âÜj€a@¥éy@7Áå€@@HÊb‘‹j€a@’j«I@@ø@p˝yä€a@lÖa
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فنارات

6ثقافية

محمد عبد الهادي
بهلوان

ــر بيضاء في  ــني ثالث دوائ ب
ــط حلقة اإلستعراض  وس
ــرى، التف ثعبان، فغر  الكب
فاه، ترك قرده يقفز فوقهم، 
مع كل حركة وجلة تشهق 
اجلماهير وتضع يدها على 
صدرها، بعد قليل سئمت 
ــه بإطالق  ــهد، طالبت املش

الديناصور.
صراع

ــت الصيحات، تناثرت  تعال

ــت قبضته  ــاء، اخترق الدم
ــم  قض ــد،  األس ــدر  ص
ــر  اجلماهي ــت  هتف ــه،  قلب
ــور، اعتلى  ــزول اإلمبراط بن

سبارتاكوس العرش.
إصرار

شقت طريقها بني طبقات 
ــقت  عش ــفلت،  األس
اهتزت  ــمها،  اس اجلماهير 
ــى  عل ــت  نبت ــاعرها،  مش
ــاء، نفروا  ــا زهرة زرق صدره
منها، اقتلع رأسها صاحب 

احلذاء الثقيل.

بغداد / البينة الجديدة
ــياحة  ــر الثقافة  والس ــلم وزي س
واآلثار الدكتور حسن ناظم الثالثاء 
ــي القطع  ــي املتحف العراق املاض

ــات  الوالي ــن  م ــتردة  املس ــة  األثري
ــر  ــد مؤمت ــة  بع ــدة االميركي املتح
ــة الدكتور  ــع وزير اخلارجي عقده م
فؤاد حسني وتسلم منه تلك اآلثار 

ــن الصناديق. وقال  املغلفة بعدد م
رئيس الهيأة العامة لآلثار والتراث 
ــد مت  ــني مجي ــث حس ــور لي الدكت
أستالم اآلثار املستردة من الواليات 
ــة ١٧  ــة والبالغ ــدة االميركي املتح
ــن آثار حضارة  ــف قطعة أثرية م أل
ــم فرزها  ــوف يت وادي الرافدين وس
ــي  ــرض ف ــا للع ــا لتهيئته وجرده
ــام  ام ــي  العراق ــف  املتح ــات  قاع
ــر ان جهودا حثيثة  الزائرين . ويذك
من وزارة الثقافة والسياحة واآلثار 
وكوادر الهيأة العامة لآلثار والتراث 
ــتعادة  ــت على اس ــني عمل اخملتص

اآلثار املهربة واملسروقة.

ــاز الكبير الذي  ــكيلي لم يعادل كفة اإلجن ــات جليا بأن النقد التش ب
ــيد مبالمح هذا  ــكيليات على مسار يش ــكيليون والتش حققه التش
الفن اإلنساني النبيل ،ونرى من تشخيص العلة بأن النقد التشكيلي 
ــذا الباب طرقه  ــي آن واحد ، غير أن ه ــا ثقافيا واكادمييا ف ــل مبحث ميث
ــر واملهني بروح  ــكيلي املثاب ــون أدوات النقد التش ــر ممن ال ميلك الكثي
ــني الناقد والفنان  ــوبية ما ب ــخصية واحملس بعيدة عن العالقات الش
التشكيلية أو التشكيلية ، إضافة إلى ذلك فإن ما (يكتب من نقد) ال 
يتفحص الثيمة اجلمالية وحتليل عناصر اجلمال فيها أو قراءة اللوحة 
ــي بداية املقال ، كما  ــرنا ف على منهج ورؤية ثقافية ومهنية كما أش
ــن الواجب توافرها في  ــك جملة من اخلصائص الفنية التي م أن هنال
ــكيلية ، ومن  ــق بقراءته للوحة التش ــكيلي فيما يتعل ــد التش الناق
ــن أجلها  ــعى م ــل املؤثرة والكامنة التي س ــم العوام ــا إن يفه ابرزه
التشكيلي أو التشكيلية في إجناز لوحته ، ولعل هذه املهمة ليست 
من السهولة إذا ما أخذنا تلك العوامل بعني االعتبار واإلنصاف ، ومن 
ــكيلي  هذه املعطيات الواردة نرى الضرورة إلى تفعيل دور الناقد التش
ــي تقوم بها وزارة األثار  ــواء كانت تلك الفعالية الت على نطاق عام س
ــا ، أو من خالل  ــكيلية التابعة له ــون التش ــرة الفن ــة ، أو دائ والثقاف
ــات تشكيلية  من قبل  ــكيلية التي تقوم بها مؤسس املعارض التش
ــكيليني ، ولو حسبنا تلك الدعوات التي توجهها الوزارة  فنانني التش
ــكيلي أو املعنيني  ــن التش ــى نقاد الف ــكيلية إل ــات التش أو املؤسس
ــار الناقد  ــدة ، واذا ما أش ــد الواح ــدر أصابع الي ــا على ق ــه لوجدناه ب
ــاعة الزعل  ــكيلية فإن س ــلبيات واخطاء تلك املعارض التش ــى س إل
ــا بحاجة فعال إلى  ــة واحدة ، إنن ــوم عليه وال تقعد حلظ ــام تق واخلص
ــف لنا عن دالالت اإلبداع الفني  ــد العضوي وليس املنزوي ليكش الناق
ــا نرصده من غياب  ــلبياتها أيضا ، فم ــكيلية وكذلك س للوحة التش
النقد التشكيلي وممارسة الناقد لدوره الثقافي والفني أضحى واجبا 
ــكيلي ، فالنقد التشكيلي الذي  ــتقاللية على املنتوج التش أكثر اس
ــة فنيا ، ال أن  ــرار اللوح ــف أس نطمح إليه يجب أن يكون نقداً يكش
ــنا في معرض إختيار  ــن صاحبة اللوحة ألننا لس ــون مغازلة مبفات تك
ملكات جمال العالم أن جاز التعبير بذلك ، إن دالة النقد التشكيلي 
وغايته تتطلب بأن يكون النقد التشكيلي ذا معرفة فنية وأستشعار 
ــكيلية من جهد وعناء كبيرين من أجل  ما يبذله التشكيلي أو التش
ــال فنياً متكامال ، ونحن  ــكل األمثل لكي يكون عم إجناز لوحته بالش
ــخصيته  ــدر تلك اللوحة ألنها قطعة من كيانه وش ــب أو نق ال نحس
ــعى دائما إليها حول  مهما كانت براعتنا في ذلك ، واحملصلة التي نس
ــكيلي وشروطه املطلقة ، هو أن يكشف لنا  ماهية حقل النقد التش
الناقد التشكيلي التكوين اللوني ومعادالته وتأثيره على التشكيلية 
ــكيلي نفسه ، وكذلك كتابة قراءة نقدية عميقة ومنصفة ،  أو التش
ــكيلي حتى يغيب عن  ــا نفكر ما الذي حدث للنقد التش ولكن دعون
ــكيلية وميحصها متيحيصاً  ــة الكم الهائل من اللوحات التش متابع
ــكيلي  ــببني لهذه األزمة ومنها ، غياب الناقد التش دقيقا ، هنالك س
ــكيلي النموذجي منذ  ــاب أدواته النقدية وفق مناهج النقد التش وغي
سبعينات القرن العشرين ، حتى بات ال يستوعب اخلبرة الفنية بذلك 
ــها  ــوبية التي فرضت نفس ــبب العالقات اإلجتماعية واحملس ، والس
ــا اجلانب اآلخر فهو حالة االنفعال  ــه هذا جانب ، أم على الناقد نفس
ــكيلي كما أوضحنا  والهجمة املقابلة التي يتعرض لها الناقد التش
ــكيلي  ــإن أهمية النقد التش ــن هنا ف ــذه املقالة ، وم ــي مقدمة ه ف
ــدم مبعوقات متعددة ومنها  ــت ذا أهمية كبيرة غير أنها تصط أصبح
االفتقار إلى معرفة أساسيات التعامل مع اللوحة وبنائها الفلسفي 
ــاني ، ال أن يتصور البعض بأن إجناز اللوحة هو لغرض التسلية  واإلنس
ــكيليات وذلك مفهوم  ــكيليني والتش ــبة إلى التش ــه بالنس والترفي
ــكيلية ، لطاملا كانت  ــى ال يبصر إلى حقيقة تلك اللوحات التش أعم
تلك األعمال التشكيلية تنقل الواقع السياسي واالجتماعي ،وأخيرا 
فإننا بحاجة إلى تفهم وزارة الثقافة واملؤسسات التي تقيم املعارض 
التشكيلية وحتى على مستوى األشخاص ، بأن النقد جزء مهم من 

عملية املنتوج التشكيلي والنقد بحد ذاته .

@åv‰ΩaÎ@Ü‘‰€a@¥i
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علي صحن عبد العزيز

يُعد أدب الرحالت واحدا 
من الفنون األدبية الغائرة 

في القدم، وله رجاله 
الرحالة الذين تسلحوا 

بعلوم هذا الفن ومهامه 
ومسؤولياته اجلسيمة، 
فمهمة الرحال لم تكن 

يسيرة، كونه يقوم بنقل 
كل ما يتعلق باحلياة 

التي وصلها رحاالً يبغي 
اكتشافها، وعليه نقل 

التفاصيل احلياتية، 
والطقوس، والعادات، 

والتقاليد، وتاريخ الدول 
واملدن التي وصل اليها، 

وطرق واساليب التعايش 
معهم،وكتاب (عبق 

البلقان) للرحالة زهير 
حسني البدري، يُعد 

مؤلفاً ينتمي الى فن ادب 
الرحالت، كون املؤلف يقدم 

نتاج رحالته الى بلدان 
ومدن متعددة، منذ اربعني 
عاماً عندما زارها وهو في 

ريعان شبابه، ومن تلك 
املدن، عاد لزيارتها مرات 
عديدة ليشهد عمرانها 

وتطورها واختالفها، حيث 
سنكون مع رحلة سردية 

ادبية رائقة لتلك املدن 

قراءة / يوسف عبود جويعد
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بغداد / البينة الجديدة
ــور جماهيري كبير أعادت  بحض
ــا  ــاء دوره ــة لألزي ــدار العراقي ال
الثقافية  ــاحة  الس في  الريادي 
ــياتها  ــة بباكورة  أمس العراقي
ــد  ــاء األح ــا مس ــي أقامته الت
ــع منظمة  م بالتعاون  ــي  املاض
ــون  والفن ــة  للثقاف ــا  نينورت
لتستعيد الدار ألقها بعد الركود 
الذي طال جميع مفاصل احلياة 
ــد  ــة كورونا.وأك ــبب جائح بس
ــة ومدير عام  وكيل وزارة الثقاف

ــم  في كلمته  الدار عماد جاس
خالل االفتتاح : تسعى الدار إلى  
فتح آفاق التعاون مع املنظمات 
ــر  ــمية وغي ــات الرس واملؤسس
ــات  ــة الفعالي ــمية  إلقام الرس
ــا ،  ــتركة فيه ــطة املش واألنش
وكذلك إقامة دورات متخصصة 
ــم واخلياطة  ــون التصمي في فن
واملوسيقى لتكون واحة ثقافية 
ــتهلت  ومعرفية.اس ــة  جمالي
ــية التي حضرها  فقرات األمس
ــة  وفني ــة  ثقافي ــخصيات  ش

ــان محمود ابو  بارزة منهم الفن
العباس واملوسيقار عالء مجيد 
ــن وزارة  ــة إلى ممثلني ع باإلضاف
الداخلية ونقابة الفنانني ونقابة 
معرض  ــاح  بافتت ــني،  الصحفي
ــكيلية حمل عنوان  لوحات تش
ــات من بالدي) على قاعة  (تكوين
ــطي ضم أعماالً شبابية  الواس
ــني قدموا لوحات جميلة  ملوهوب
الفتية  أفكارهم  جسدت عمق 
، وكان سوق الدار ومتحفها هي 
احملطة التي تلت االفتتاح إذ جتول 
ــا لالطالع  ــوف في أروقته الضي
ــدار من األزياء  ــى مقتنيات ال عل
ــة  والفني ــة  التاريخي ــع  والقط
املعروضة ، ثم عزفت مقطوعات 
ــيقية تراثية ووطنية على  موس
ــوزة قدمها  ــار والعود واجل الكيت
ــة نينورتا. ــة منظم ــو فرق عازف
ــدمي  ــية  بتق ــت األمس واختتم
ــرحي مستوحى من  عرض مس
مؤلفات وليم شكسبير بعنوان 
ــة  ــاله كلم ــم) ت ــي حل ــام ل (ه
ــؤول منظمة نينورتا  ملعاون مس
الثقافية عزت مانع حتدث فيها 
املنظمة  ــيس  ــرة تأس ــن فك ع
واهدافها ومنح جاسم مسؤول 
ــر  ــد األمي ــد عب ــة محم املنظم

شهادة تقديرية.
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زهير حسني البدري

كان ميضي
عند كل صباح.
ال يجمل احلجر

الذي حولي
حني تتطاير 

العصافير
فزعا منه
كان ميضي

وبيده اليمنى
زجاجة خمر

مغشوشة كهذه 
احلياة

ويرشقنا بوابل
من الشتائم 

الطازجة
هكذا عهدناه
 حارس املقبرة

الكئيبة
فيتطاير من جنبات

قبري
سؤال واحد

اهكذا كانت احلياة
معطلة

 كعجوز غابرة
يلفها الضمأ

ويأسرها
 قيد التنفيذ
كان ميضي

عند كل غروب
بعد أن يحتسي

من صراخنا
نحن املوتى
بال سبب

ثمالته
التي اعتاد عليها
حني تلتوي قدماه

بحثا
عن مأوى

غير هذه احلياة
الغابرة

مأوى يشبه
دفاترنا نحن املوتى
دون دراية كاملة

مأوى تتعكز عليه
أرواحنا التي

تتطاير
بحثاً عن هجرة

ال يتسامى فيها 
أغبياء

الرهط الذي
جنتمع فيه كل 

صباح
لشتم املرآة

أو شتم الساعة 
السوداء

التي هبطت بنا
لهذه املقبرة 

الشاسعة
مقبرة كماض ال 

يصلح
حتى للقراءة 

اخللدونية
التي درسناها

ونحن نحلم بحياة
آمنة

ال أكثر

نص

Êaäÿé€a@Ò5‘Ωa@êâbß

حيدر الحجاج
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albaynanew@yahoo.com

عملوا هنا في (                    ) ورحلوا

املرحوم اخلبير اللغوي
 كرمي توفيق الزبيدي

املرحوم الكاتب اللواء 
ماضي اخلزاعي

املرحوم مـاجد الصكر  
رئيس القسم الرياضي

لهم الذكر الطيب
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ــات  ــد حدوث وفاة في املؤسس ــب املعالج عن ــى الطبي     وعل
ــهادة الوفاة  ــر احلكومية تنظيم ش ــة احلكومية وغي الصحي
ــاة وكونها  ــن صحة الوف ــة والتأكد م ــف عن اجلث بعد الكش
ــى ذوي العالقة وتقدمي  ــخة الثانية ال ــة واعطاء النس طبيعي
ــن يخوله  ــة او م ــى رئيس املؤسس ــني ال ــختني الباقيت النس
لتصديقها وتسجيلها في سجل خاص واالحتفاظ بالنسخة 
ــلطة الصحية اخملتصة خالل  ــال االولى الى الس الثالثةوارس
ــر يوما لتسجيلها في سجل الوفيات وارسالها  خمسة عش
ــوال املدنية اخملتصة وعلى الطبيب املعالج عند  الى دائرة االح
ــبق وان عاجله خارج املؤسسة الصحية ان يزود  وفاة مريض س
ذوي العالقة في حالة طلبهم باستشهاد يبني فيه املرض الذي 
كان يعاني واالسباب احملتملة التي ادت الى الوفاة لتقدميه الى 
ــة صحية خالل اربعة وعشرون ساعة من تاريخ  اقرب مؤسس
الوفاة وعلى الطبيب املسؤول في املؤسسة الصحية ان ينظم 
ــي والتاكد من  ــف على جثة املتوف ــهادة الوفاة بعد الكش ش
ــل النسختني الباقيتني  ــهادة الى ذوي العالقة ويرس هذه الش
ــة عشر  ــلطات الصحية اخملتصة خالل خمس منها الى الس
ــعار دائرة اجلنسية  ــجل الوفيات واش ــجيلها في س يوم لتس
ــارب املتوفي حتى  ــك وعلى اق ــة اخملتصة بذل ــوال املدني واالح
ــة صحية رسمية عند  الدرجة الرابعة مراجعة اقرب مؤسس
ــة والتاكد من  ــن اجلث ــف ع ــدم وجود طبيب معالج للكش ع
صحة الوفاة كونها طبيعية وتنظيم الشهادة بها وتصديقها 
واعطاء النسخة الثانية الى ذوي العالقة واالحتفاظ بالثالثة 
ــلطة الصحية اخملتصة خالل خمسة  وارسال االولى الى الس
عشر يوما لتسجيلها في سجل الوفيات وارسالها الى دائرة 
ــوال املدنية اخملتصة  وعند حدوث وفاة خارج العراق فعلى  االح
اقارب املتوفي من الدرجة الرابعة وغيرهم مراجعة القنصلية 
العراقية او من يقوم مقامها او السلطة الصحية اخملتصة في 
ــهادة وتصدر  ــة واربعني يوما لتنظيم الش العراق خالل خمس
القنصلية العراقية او من يقوم مقامها او السلطة الصحية 
ــهادة الوفاة االجنبية  ــتنادا الى ش ــهادة بثالث نسخ اس الش
ــت فيه الوفاة  ــل البلد الذي حدث ــميا من قب ــرف بها رس املعت
ــن باللغة العربية  ــى ترجمتها ان لم تك ــا عليها وعل مصادق
ــل القنصلية العراقية او من يقوم  وفقا الحكام القانون وترس
ــم االحصاء  ــهادة الى قس ــخة االولى من الش ــا النس مقامه
ــاوز ٤٥ يوما من  ــي في الوزارة خالل مدة التتج الصحي واحليات
ــالها  ــم املذكور بارس ــهادة ويقوم القس ــم الش ــخ تنظي تاري
ــى دائرة االحوال  ــالها ال ــلطه الصحية اخملتصة الرس الى الس
ــى ذوي العالقة  ــخة الثانية ال ــلم النس املدنية اخملتصة وتس
ــجال خاص بها   ــك س ــخة الثالثة لديها ومتس وحتتفظ بالنس
ــاة من  ــهادة الوفاة املرس ــخة االولى من ش واذا لم تصل النس
ــم االحصاء الصحي  القنصلية خالل املدة املذكورة الى القس
ــخة الثانية من ذوي العالقة اخلالية من  واحلياتي تعتمد النس
ــطب او التعديل بعد تصديقها من وزارة اخلارجية ويجب  الش
ــتناد الى دفتر النفوس  ــهادة باالس تدوين املعلومات على الش
ــخصية للمتوفي ويشار الى رقم الصفحيفة  او البطاقة الش
ــدون املعلومات  ــا فت ــذر تقدميه ــة واذا تع ــجل واحملافظ والس
ــخصية  ــتنادا الى دفتري نفوس االبوين او بطاقتهما الش اس
ــرى وعلى اجلهات  ــكات اخ ــه املكلف من مستمس او مايقدم
ــهادة وفيات التي حتدث لديها مثل الطبابة  التالية تنظيم ش
العدلية ملوتى الوقائع الطبية العدلية املرسلة من السلطات 
ــبة  التحقيقية واالطباء الذين يحضرون حكم االعدام بالنس
ــدام وطبابة صحة  ــم عقوبة االع ــخاص املنفذة بحقه لالش
ــجناء ومديرية االمور  ــبة للمتوفني من الس ــجون بالنس الس
ــور الطبية طبابات القوات  الطبية بوزارة الدفاع ومديرية االم
ــبة للمتوفني من منتسبي القوات املسلحة  املسلحة بالنس
ــوزارة الدفاع  ــة االدارة ب ــاتها الصحية ومديري ــل مؤسس داخ
ــلطة الصحية  ــرطة العامة وقيادة احلدود والس ومديرية الش

اخملتصة بالنسبة لتنظيم شهادة الوفاة.

قانون الوالدات والوفيات
إضاءات قانونية

ج/٣

الحقوقي / ماجد الحسناوي

ــة  كلم  ،KLEPTOCRAT ــة:  الكليبتوقراطي
ــي  ــن كلمت ــة م ــل، مكون ــة االص يوناني
ــة (قراط)    ــص، وكلم ــو)  وتعني ل (كليبت
ــم، أي  (حكم اللصوص) وهو  وتعني حك
حكم مجموعة من الفاسدين حتت ذريعة 
ــاواة  املس العدالة،  الدين،  ــة،  الدميقراطي
ــخ، وتدعي زورا  ــدس أو  الوطنية وإل ,  املق
ــها احلق  ــل اجلماهير ومتنح نفس انها متث
ــرف والتحكم بالدولة واجملتمع،  في التص
ــرة الكليبتوقراطية في الدول  وتبرز ظاه
ــي مراحل  ــش ف ــة؛ أو دول تعي الدكتاتوري
ــى الدميقراطية ألنها  ــا إل انتقال نظامه
ــن  ــي م ــة، وتعان ــة وهش ــون  ضعيف تك
ــاكل بنيوية في نظامها السياسي  مش
أو في دستورها أو في تطبيقه، وخصوصا 
تلك التي تعتمد على قوى واحزاب وتيارات  
ــج ناضجة  ــة وبرام ــك رؤية علمي ال متتل
وتكون متصارعة على النفوذ واالموال وال 
الكليبتوقراطية   ــد   القانون.تعتم حتترم 
ــذب واخلداع  ــق والك ــى تزييف احلقائ عل
وحتاول تعطيل دور العقل  وتدجني الناس 
ــفات غايتها  ــدات وفلس ــكار ومعتق بأف
ــي  اللصوص ــا  ملراده ــع  اجملتم ــييس  تس
وخصوصا بني أوساط الفقراء والبسطاء 
ــم والقناعات  ــر املفاهي ــالل تغيي ــن خ م
ــتغلة  ــع مختلفة ، مس ــلوك بذرائ والس
ــي  االرث االجتماعي والعائلي أو السياس
ــعة في  ــاحة واس ــي والذي له مس واملال
ــرقية، وكان مليكافيلي  ــا الش مجتمعاتن
ــني عمل احلكام  ــة واضحة في تقن بصم
ــة فن  ــدين، والذي يعتبر السياس الفاس

ــب، ولو بالتزوير والتحايل  حتقيق املكاس
ــاظ على  ــن أجل  احلف ــداع والقوة م واخل
ــوان املصلحة العامة،  ــلطة ولو بعن الس
ــن  م ــدون  الفاس ــون  احلاكم ــتفيد  ويس
املكاسب السياسية من خالل مواقعهم 
 ، ــريعية  والتش والتنفيذية  ــية  السياس
حيث  القوانني  تشرع ألجلهم وحلمايتهم 
ــن املالحقات القانونية ، وما  وحتصنهم م
ــكيل اللجان التحقيقية اال لتمييع  تش
ــتيتها  وارباك الرأي العام،  القضايا وتش
ــارة  ــب عب ــي الغال ــة ف والكليبتوقراطي
ــا بينها،  ــات متخادمة فيم ــن مجموع ع
ــلطة  ــم منها في داخل الس ويعمل قس
السياسية وقسم خارجها ولها شبكات 
داخلية وخارجية ممتدة خارج احلدود، ولها 
ــة وثقافية  ــية واقتصادي ــات سياس هيئ
ــيون  السياس ــل  ويعم ــة،   واجتماعي
الفاسدون على غسيل االموال والرشاوى 
ــارف وبنوك  ــرقات وتكون لهم مص والس
ــتحواذ على  ــل على االس ــركات تعم وش
االموال وتهريبها إلى خلارج ، وفي الغالب 
ــدة  تقوم تلك االنظمة أو الطبقة الفاس
ــة  أجنبي دول  ــع  م ــا  عالقاته ــة  بتقوي
ــة كبرى وتتحالف معها  ومنظمات عاملي
ــيا وقانونيا وماليا  وترتبط معها  سياس
ــتثمارات كبيرة في  من خالل منحهم اس
ــل حمايتهم وإبقاء   ــاد، من أج بلد الفس
ــام اللصوص   ــة التي تقبع حتت نظ الدول
ــمح باي   ــاوي وال تس ــى وضعها املأس عل
ــدون  ــرة، ويقوم الفاس ــول فت ــور ألط تط
ــيات  واملليش ــوت  امل ــرق  فِ ــكيل  بتش
ــا تكون  ــا م ــم وغالب ــم ودعمه حلمايته
ــتفيد من موارد  بغطاء قانوني حيث تس
ــي.  الدولة لكن والءها للحزب أو السياس
ــت الكليبتوقراطية في بعض البلدان  بات
أكبر واقوى واوسع من السلطة الفعلية 
ــي  ــة بالقرار السياس ــي املتحكم ــل ه ب
ــي اجلهات  ــا املبثوثة ف ــالل اياديه ــن خ م

ــة،  والقانوني ــة  والتنفيذي ــريعية  التش
والتي متكنها من التحكم بلجان املراقبة 
ــا  ــاد همه ــة الفس ــة،  وحكوم واملتابع
ــرقة االموال العامة واالستحواذ على  س
املمتلكات وارهاب الناس وتكميم االفواه 
ــي، وتعمل  ــالح وبغطاء قانون ــوة الس بق
ــتغالل ثرواتهم،  ــاس واس ــى الهاء الن عل
وجعل الفقراء حطبا لها وابواق مجانية، 
ــام الكليبتوقراطي  على  ــد النظ ويعتم
االستيراد اخلارجي ويستنزف موارد البلد، 
ــاع اخلاص  ــب مفاصل القط ويعطل أغل
ــا االنتاجي  ــى احلكومي وخصوص بل حت
ــة والكهرباء  ــاول تدمير الزراع منه، ويح
ــائل،  الوس ــتى  بش ــة  الطبيعي ــوارد  وامل
الغالب  ــي  ــل الكيبتوقراطيون ف ويتعام
ــا وثرواتها ملك  ــة وخيراته على أن الدول
ــن آالم الفقراء  ــم، بعيدا ع ــخصي له ش
وااليتام واالرامل ويحاولون افتعال االزمات 
واحلروب والفنت  وزج اجملتمع فيها  بعناوين 
ــغال الناس، ومن  متنوعة ومختلفة  إلش
ــام  ان اجملتمع يتلوى  ــذا النظ تداعيات ه
ــف  ــرض والتخل ــر وامل ــوع والفق ــن اجل م
ــاد في مفاصل  ــر البطالة والفس وتنتش
ــبب  ــاة العامة بس ــل احلي ــد وتتعط البل
ــود اجملتمع حالة  ــال املتعمد، ويس االهم
من الركود بل من التراجع والتخلف على 
ــار اجلرمية   ــتويات، مع انتش ــع املس جمي
ــتقرار.  ــات واالس ــن واخلدم ــدان األم وفق
ــم الكيبتوقراطيون  حسب الدول  ينقس
ــميه  بقس ــا  ومجتمعه ــا  وجغرافيته
النخب والعامة ونظامها السياسي إلى 
ــة املتمثلة برأس  ــى: احلكوم ــني األول فئت
ــترك معها في ادارة البلد  الهرم ومن يش
ــاتها  ــع الدولة ومؤسس ــالل تطوي من خ
ــر  ــرة وغي ــة مباش ــون بطريق ــم وتك له
ــمية وغير رسمية، والفئة  مباشرة، ورس
الثانية: هي  ادنى من األولى وتكون لديها 
ــوال وعرضا بني  ــاد ممتدة ط ــبكات فس ش

ــات االقتصادية  ــة والهيئ ــل الدول مفاص
وبني املركز واحملافظات، وتدخل في صراع 
ــني لها، وحتاول  علني  وعنيف مع املنافس
ــتحواذ على احلكومات احمللية ألنها  االس
ــة املركزية،  ــن احلكوم ــا م ــر ضعف األكث
ــط بالنخب  ــون عملها غير مرتب وقد يك
ــر في ضل  ــية في املركز. تنتش السياس
حكومة الفساد جتارة اخملدرات واالسلحة، 
ــاه واالراضي العامة  ــتيالء على املي واالس
والنفط والغاز والطاقة واملطارات واملنافذ 
ــال، ولها اياد  ــة وجميع مصادر امل احلدودي
ــث  ــوزارات حي ــة  وال ــل الدول ــي مفاص ف
تتالعب باحلسابات والسجالت واملشاريع 
ــماء الفضائية ملوظفني  ــة واالس الوهمي
وشركات، فضال عن الصراع بني  املافيات 
أو بني السياسيني واحزابهم على املغامن 
ــة التصفير.ميكن  ــى مرحل ــل إل وقد يص
ــن خالل  ــذه االنظمة م ــر  ه ــل خط تقلي
ــفافية  ــون وتفعيله، والش ــيادة القان س
ــاد واطالع  ــف الفس ــالم وكش ــي االع ف
ــة احلكومة وعلى   ــر على سياس اجلماهي
ــير التحقيقات وتكثيف فرق املتابعة  س
ــكيل هيئات  ــان التحقيقية، وتش واللج
ــة  ــتقلة وطني ــات مس ــات ونقاب ومنظم
ــالم بكل  ــاركة االع ــة مع مش جماهيري
ــن  ــد م ــة والب ــذه املهم ــي ه ــه ف مفاصل
ــاركة النخب الوطنية والكفوءة في  مش
ــؤولية التصدي  أدارة البلد لتتحمل مس
ــاركة  ــدة مع مش ــة فاس ــذا أنظم لهك
ــي  وينبغ ــم  التعلي ــر  وتطوي ــر،  اجلماهي
ــات  واملنظم ــات  باملؤسس ــتعانة  االس
ــة النزيهة والرصينة في  والهيئات الدولي
ــبة املقصرين  ــاد ومحاس ــف الفس كش
ــو وتنمية بال  ــون هناك من ــن ان يك وال ميك
استقرار، واحلل االكبر بيد اجلماهير فهي  
ــا تتغير  ــر عندم ــتطيع أن تُغي ــي تس الت
ا  يِّرُوا مَ ــى يُغَ تَّ وْمٍ حَ ا بِقَ ــرُ مَ يِّ  ال يُغَ

َ {إِنَّ اهللاَّ
مْ }. هِ سِ بِأَنفُ

ــة يدخل العراق في  ــي االيام القليلة القادم ف
ــة  ــات البرملاني ــة لالنتخاب ــة االنتخابي احلمل
ــر من شهر  التي من املزمع اجراؤها في العاش
تشربن القادم، حيث تواجه البالد حتديا كبيرا 
في ظل انتشار السالح خارج سلطة الدولة، 
ــدد اجراءها، ما  ــع كل االحتماالت التي ته وم
زالت احلكومة متعهدة بإجرائها في موعدها 
ــتعدادات التي تقوم بها  ــرر، ومع كل االس املق
ــتلزمات  حكومة الكاظمي وتهيئة كل املس
الضرورية الجرائها،ومع موافقة مجلس االمن 
الدولي على طلب احلكومة العراقية بإرسال 
مراقبني دوليني ملراقبة االنتخابات،اال ان هناك 
ــباب متعددة إضافة  من يحاول عرقلتها والس
ــاركة في ظل  ــن املش ــزوف اجلمهورع ــى ع ال
دعوات املقاطعة سواءً من ساحات االحتجاج 
او بعض القوى التي ترى أن إجراءها سيغير من 
اخلارطة االنتخابية، ورمبا سيخسرها مقاعد 
في البرملان القادم،ما يلغي تأثيرها في املشهد 
ــم  ــال املنظ ــات االغتي ــا أن عملي عموماً،كم
ــهدها بغداد واحملافظات للناشطني  الذي تش
ــة  ــدم مالحق ــني، وع ــني والصحفي واالعالمي
ــؤولني عن هذه االغتياالت يُنذر مبقاطعة  املس
ــب  االنتخابات.الناخ ــهدها  ستش ــرة  كبي
ــي لم يعد ينظر الى االنتخابات كونها  العراق
ــائل التغيير الدميقراطي، الن النظام  احد وس
السياسي مبني على أساس (التوافقية) من 
ــية على أقتسام  خالل اتفاق الكتل السياس
ــلطة وتوزيع املناصب، بعيداً عن احلجم  الس
االنتخابي او مخرجات العملية االنتخابية، ما 
ــات جتري ما هي اال مجرد (ذر  يجعل أي انتخاب

للرماد في العيون) بل يعتبرها البعض غطاءً 
سياسياً واعالمياً لهم لعكس حالة الفشل 
وجتعلهم يتشبثون بالكرسي اكثر فاكثر،وال 
ــتقبالً  ــر مس ــى التغيي ــون عل ــول الناخب يع
ــيطرة  ــق االقتراع في ظل واقع س عبر صنادي
االحزاب والكتل السياسية على اجلزء االكبر 
ــالح  من قرار الدولة،إضافة الى امتالكها للس
ــلطة القانون،ووفرة املال السياسي  خارج س
ــوذ وتاثير على  ــوة ونف ــذي يجعلهم ذوي ق ال
ــات  احتجاج ــي.  السياس ــرار  الق ــادر  مص
ــراء انتخابات  ــرين االول٢٠١٩ طالبت بإج تش
ــذه االحتجاجات  ــت ه ــد ان أرغم ــرة بع مبك
ــتقالة،قبل  ــى االس ــد املهدي عل ــيد عب الس
ــتورية،لذلك كانت هناك  ــه الدس إكمال مدت
ــاد انتخابات مبكرة،ولكن  حاجة ملحة اليج
مطالب احملتجني زادت حتى وصلت الى تغيير 
ــكل النظام السياسي بالكامل، وترشيح  ش
ــا اجلمهور  ــتقلة حتظى برض ــخصية مس ش
ــروعة، وهذا  ــاخط وتنفيذ مطالبه املش الس
ــة الكاظمي في إجراء  ــعت إليه حكوم ما س
ــارع، وإعادة  ــة الش ــرة لتهدئ ــات مبك انتخاب
ــالل توفير  ــن خ ــي م ــب العراق ــة للناخ الثق
ــة االنتخابية من حماية  ــتلزمات العملي مس
ــالح ، إضافة  ــراع من حملة الس ــز االقت مراك
ــد اعدادهم  ــب والذين يزي ــة الناخ ــى حماي ال
ــر التهديد او  ــب ،من خط ــن ٢٥ مليون ناخ ع
ــروي جداً  ــه االنتخابي.من الض ــرقة صوت س
ــي املوجود في  ــاً مع العزم السياس خصوص
ــا املقرر، توفير  ــراء االنتخابات في موعده إج
ــني امن الناخب  ــبل جناحها من خالل تأم س
وحماية صوته االنتخابي من السرقة،إضافة 
الى تثقيف اجملتمع   على املشاركة الفاعلة 
ــق فرصة تاريخية  ــي االنتخابات، ومبا يحق ف
ــرة القادم،وإيجاد  ــر مصي ــن تتكرر في تقري ل
ــار ممثليهم من  ــبة في اختي ــة املناس االرضي
ــخصيات تتمتع بالكفاءة  ــيخ ش خالل ترش
والنزاهة،وبالتالي اختيار حكومة قادمة قوية 

تكون ذات قرار سيادي على البالد والعباد.

الــكلـيـبـتـوقــراطـــيـة  حـــكـــومـــــــة الـلــصـــــوص االنتخابات العراقية ومـآالهتا
محمد حسن الساعدي

جاء في نص املادة ٧٣ من الدستور العراقي 
لسنة ٢٠٠٥:ـ

جـ : (يحرّم جميع انواع التعذيب النفسي 
ــانية ، وال  ــة غير االنس ــدي واملعامل واجلس
ــراف انتزع باالكراه أو التهديد  عبرة بأي اعت
أو التعذيب، وللمتضرر املطالبة بالتعويض 
ــذي اصابه،  ــادي واملعنوي ال ــرر امل ــن الض ع

ــني  املتهم ــب  تعذي ..ان   ( ــون  للقان ــاً  وفق
ــات هو امر  ــزع االعتراف ــق لن ــاء التحقي اثن
ــادة ٣٧ / ج الواردة انفا من  مخالف لنص امل
ــتور العراقي وهو مؤشر خطير لعودة  الدس
ــي العراق ، وان التوقف  االجهزة القمعية ف
ــاز يحل  ــي مراكز االحتج ــب ف ــن التعذي ع

بطريقتني قانونيتني :
ــور احملامي بطور التحقيق  ١_  وجوب حض
ــذ اي اعتراف من املتهم  االبتدائي وعدم اخ
ــه ، واي اعتراف مأخوذ  ــني حضور محامي حل
ــد والوعيد  ــب والتهدي ــن املتهم بالتعذي م
وبعدم حضور محامي املتهم في كل اطوار 
ــن قبل  ــدم االخذ به م ــب ع ــق يج التحقي

القضاء .
ــه اداة  ــري كون ــق الس ــاء التحقي ٢_ الغ

للقمع واخذ االعترافات جزافا.
مقرتح حضور اِّـحامي اثناء 

التحقيق االبتدائي
ــون احملاماة  ــادة (٢٧) من قان ــث نصت امل حي
ــنة (١٩٦٥) ) (( على احملاكم  ــم (١٣٧) لس رق
ــلطات قضائية  والسلطات التي متارس س
ــارس  ــي مي ــرى الت ــع األخ ــس واملراج واجملال
ــا ان تأذن له مبطالعة  احملامي مهنته امامه
ــة التوكل فيها بناء على  اوراق الدعوى بغي
ــمح له  طلب احد اطرافها وعليها ـ ان تس
ــق واالطالع على اوراق  باحلضور في التحقي
مالم يؤثر ذلك على سير التحقيق وعلى ان 
ــي اوراق الدعوى )) .. نرى  يثبت ذلك كتابة ف
ــص يذهب الى جواز حضور  مفهوم هذا الن
ــاء التحقيق ، بينما  ــع املتهم اثن احملامي م
ــراءات اجلنائية املصري كان  نرى قانون االج

ــد نص هذا  ــاً في هذا اجملال فق ــر توفيق اكث
ــادة ( ١٢٥) من  ــر بصراحة فقد نصت امل األم
ــماح للمحامي  ــون اعاله ( يجب الس القان
ــابق  باالطالع على التحقيق في اليوم الس
ــتجواب أو املواجهة مالم يقرر احملقق  لالس
ــادة آنفة الذكر  ــرى ان امل ــر ذلك ) وكما ن غي
منعت الفصل بني املتهم ومحاميه احلاضر 
ــتوقفنا أمر  معه اثناء التحقيق . فهنا يس
ــون احملاماة  ــب تطوير قان ــم اال وهو يج مه
ــرة (٢٧) منه وذلك  ــة الفق ــي وخاص العراق
ــب)  ــى (يج ــوز) ال ــة ( يج ــتبدال كلم باس
ــاذا  ــق ف ــة التحقي ــى حيادي ــاظ عل للحف
ــع املتهم اثناء  ــن احملامي من الدخول م متك
ــك الكثير من  ــوف يرفع بذل ــق فس التحقي
ــه املتهم  ــذي يعاني من ــف والظلم ال احلي

ــدي  ــي انتزاع االعتراف من االعتداء اجلس ف
ــادي وغيرها من  ــزاز امل ــي الى االبت والنفس
األساليب القمعية ، فيجب ان تعدل املادة 
(٢٧) من قانون احملاماة لسنة ١٩٦٥ رقم ١٧٣ 

وكاآلتي:ـ
( يجب على احملاكم والسلطات التي متارس 
سلطات قضائية واجملالس واملراجع األخرى 
ــي ميارس احملامي مهنته امامها ، فيجب  الت
ــوى بغية  ــة اوراق الدع ــه مبطالع ــأذن ل أن ت
التوكل فيها بناء على طلب احد اطرافها ، 
ويجب عليها ان تسمح للمحامي باحلضور 
في التحقيق ، واالطالع على اوراق التحقيق 
مالم يؤثر ذلك على سير التحقيق وعلى ان 

يثبت ذلك كتابة في اوراق الدعوى ).
* مستشار قانوني 

عضو لجنة الطعون الدستورية

تعذيب املتهمني يف مراكز االحتجاز ومسألة التحقيق الرسي  .. مؤرش خطري لعودة االجهزة القمعية   
• اِّـحامي علي محمد اِّـوسوي

ــة االنتخابية وإعالن  ــد إنطالق الدعاي   بع
ــماء  وأس ــية  السياس ــل  الكت ــم  قوائ
ــن  ــة ع ــراءات أولي ــور ق ــحني، وظه املرش
ــية وتأثيرها في  ــل السياس ــم الكت حج
ــل لبعض الكتل  ــارع، جاءت ردود فع الش
ــت  وأعلن ــر  مغاي ــكل  بش ــية  السياس
ــباق اإلنتخابي علها  ــحابها من الس إنس
ــد التصويت، وحتدث  ــار قبل موع ثير الغب
ــيا وجماهيريا رمبا يؤدي الى  لغطا سياس
ــات الى موعد آخر.   نظرة  تأجيل االنتخاب
ــد أن بعض هذه  ــحاب جن في بيانات اإلنس
ــك  ــت متل ــية وأن كان ــات السياس الكيان
ــي، إال  ــا طويال في العمل السياس تاريخ
إنها عجزت عن جتديد دمائها ولم تتمكن 
ــذي يناغم طموح  ــر خطابها ال من تغيي
ــارع، وبالتالي شاخت  الناخب ورغبة الش
ــري، فجاء قانون  ــدت التأثير اجلماهي وفق
ــى آخر  ــي عل ــد ليقض ــات اجلدي االنتخاب
ــلطة،  ــي الوصول الى الس ــوح لها ف طم
ــحاب من أجل حفظ  وبالتالي جاء االنس
ــى العملية  ــاء اللوم عل ــاء الوجه، وإلق م
ــي  ــل قانون ــدمي بدي ــة، دون تق الدميقراطي
اإلنتخابات.قراءة  ــوى محاولة تعطيل  س

ــهد السياسي في العراق،  متأنية للمش
ــية  ــخصيات السياس جند أن بعض الش
ــرة فيه، ومتتلك التأثير في  التي كانت مؤث
ــات دولية، قد  ــرار احلكومي ولها عالق الق
فقدت كل إمكانياتها وتأثيرها وأصبحت 
ــاء  ــش.. فكثير من رؤس ــا على الهام رقم
ــد غابوا عن  ــية ق ــض الكتل السياس بع
املشهد بعد إنتخابات عام ٢٠١٨، وحزموا 
حقائبهم مغادرين العراق بعيدا عن أجوائه 
ــقق كبيرة وبيوت  الالهبة، يقطنون في ش
ــى وأن  فارهة ويتنعمون بأجواء لندن عس
ضبابها مينع رؤيتهم هناك وهم يتجولون 
ــرين؛  ــوارعها.   أما بعد أحداث تش في ش
ــية  ــدوث تغيير في املفاهيم السياس وح
ــال ما بعد  ــرة من أجي ــريحة كبي لدى ش
٢٠٠٣، فإن كثيرا من شيوخ السياسة من 
ــية العراقية،  مختلف املكونات السياس
ــة ال تعطي  ــجارا يابس ــوا أش ــد أصبح ق
ــا، وما ظهر من  ــتظل به ثمرا وال أحد يس
ــابقة، أكثر  ــدة في الفترة الس وجوه جدي
ــرا جماهيريا قد  ــية وتأثي فاعلية سياس
ــهد السياسي،  أزاح تلك الوجوه من املش
لذلك نرى أنها سارعت إلعالن إنسحابها 

ــي، أما إنتظارا  وتوديعها للعمل السياس
ــا، أو حتقيق غايتها  ــي بدعمه لدور إقليم
ــل األنتخابات.    ــر وتعطي ــودة بتأخي املنش
ــت  أعلن ــخصيات  الش ــض  بع إن  ــا  فيم
ــخوص، مع بقاء كتلها  ــحابها كش إنس
ــواء على املستوى  ــية عاملة س السياس
ــحاب  النيابي أو احلكومي، ورمبا هذا اإلنس
االعالمي يندرج في برنامجها اإلنتخابي، 
ــتمرين  ــحو هذه الكتل مس فما زال مرش
ــيد اجلماهيري، والتحضير ملوعد  بالتحش
اإلنتخابات، فالذين يؤمنون بالدميقراطية 
ــواء  ــوا مبخرجاتها، س ــم أن يعترف عليه
ــي صاحلهم أم ضدهم، فالناخب  أكانت ف
ــحني  هو من يقرر أي الكتل يريد وأي املرش
ــم اجلميع أن إجراء  ــب.  ال بد أن يفه ينتخ
ــعبي  ــرة هو مطلب ش ــات املبك اإلنتخاب
وسياسي وقبله مرجعي، ويجب أن يكون 
موعدها محترما لدى اجلميع، ألن نتائجها 
ــخ العراق  ــي تاري ــة جديدة ف ــل مرحل متث
السياسي، وأن محاولة التشويش عليها 
ــة  ــا، ماهي إال رصاصات طائش أو تأجيله
ــترتد على من يطلقها، وستقتله قبل  س

غيره.

رصـــــــــــــــاص طـــــــــائــــــــــــــــــش
ثامر الحجامي

ــان  ــوم نعيش في مجتمع ال يصلح فيه االنس ــن الي    نح
الصريح ولكن البعض يعتقد ان قول احلقيقة سوف يقربه 
ــيء  من الناس وتزداد محبتهم له ولكن االن اصبح كل ش
ــامع اصبحوا مييلون  ــف فقول احلقيقة يغضب الس يختل
ــون ويكافأون الى الذي  ــى اخلداع والغش ويحبون وينصت إل
ــور القدمية والناس  ــذ القدم والعص ــم باالوهام من يخدره
تكافئ من يشاركها اوهامها ومن يستطيع ان يبقيها في 
ــه فقول احلقيقة  ــني مع اخليال بعيد عن الواقع املتعايش
ــارة وفقدان الن البعض ال  ــب جدا الن فيه تصبح خس صع
يتقبل سماع احلقيقة يقولها من يرغب في الرحيل دائما 
فاملثالية املفرطة دائما تكون خسارة لصاحبها ألننا نحن 
ــادق النظيف  ــان الص ــش في عصر ال ينفع فيه االنس نعي
ــى مع اخلداع وكالم مغاير يصب في  واصبح الكل يتماش
ــخصية بغض النظر عن اآلخرين  وماسوف  املصلحة الش

يحصل لهم.

ضحى العنيد

ال تقع ضحية املثالية

قيس النجم
ــل أيام امرأة  ــراً؛ ألني رأيتُ قب ــتُ كثي تعجب
ــدت  فق ــا،  مثلن ــس  تتنف ــا  لكنه ــة  ميت
اإلبتسامة، وجهها شاحب، عيونها تدمع، 
ــدة الصدمة  ــك كبرياء، كأنها من ش ال متل
ــت من يدي  ــا هرب ــان، أو أنه ــا الهذي أصابه
ــاكية الى اهللا ملا أصابها. الدفان، باكية ش

عذراً أنا فضولي، فاملنظر يشدك، ألنْ تعرف 

ــر وراء تلك املرأة، وذاك الوجه اخمليف  ما الس
ــاعدة، فليس لدي  ــف، تقدمتُ للمس اخلائ
ــة، ملعرفة ما أصابها  ــل من هذه احلج افض
ــا يُخرج  ــها املعذب.فوه ــدور في رأس وما ي
ــابكة،  ــات غير واضحة ركيكة ومتش كلم
ــماء، وتارة أخرى  ــا الى الس ــارة ترفع يديه ت
ــت اليها  ــا ودموعها، تقدم ــح وجهه متس
ــل أضعتِ  ــألتها: عفوا أختي: ه ــر وس أكث
ــرتْ الي  ــرد، نظ ــم ت ــكتتْ ول ــودك؟ س نق
لتتمعن بوجهي وقالت: ليتني أضعتُ كل 

ــن بهذا املوقف احلقير من  ما أملك، ولم أك
ــماء  ــر!. رفعت يديها الى الس ــان أحق انس
لِقت  ــان املظلوم قالت : يا رب لقد أغُ وبلس
ــس حقير  ــم بائ ــي، وبعضه ــواب أمام األب
ــل راتب  ــن أج ــرفي، م ــى ش ــاومني عل يس
ــد به رمق ثنايا أرواح أطفالي، فأنا  قليل أس
ــف البعض  املعيلة الوحيدة لهم، مع األس
ال يحسب حساباته جيداً، في هذه الدائرة 
ــي الدنيا واآلخرة. اللعينة اللهم أخزهم ف

ــتطع ان أتفوه  ــكت الكالم، لم أس هنا س

بكلمة، لقد فقدتُ حجتي وإنعقد لساني، 
ــدور في خاطري،  ــؤال واحد ظل ي اال من س
ــض على أن  ــوان املري ــذا احلي ــل يوافق ه ه
ــه، أو إبنته، مثل هذه  ــه، أو زوجت تلقى أخت
املساومة الرخيصة!؟ أذكرك أيها املوظف، 
إن اهللا باملرصاد، وكما تدين تدان، حني حتاول 
العبث مع النساء الضعيفات الالتي يفدنَ 
ــن اخلدمة كي  ــتكَ لتقدم له على مؤسس
ــرف،  ــتطعنَ مواجهة احلياة بعفة وش يس
ــاليبك اخلبيثة،  ــتخدام اس ــدع في اس وتب

ــني، وتتعمد  ــرة الروت ــا تيأس لكث لتجعله
ــي تكون  ــات مراجعتها، ك ــة أوق الى إطال
ــهالً لك، وتطالبها بوسائل قذرة  صيداً س
مقابل مترير معاملتها.ختاماً: عندما تنزع 
ــهوتك،  ــك وش ــودك رغبت ــانيتك، وتق إنس
ــوف تصبح كاحليوان بال رحمة، وأخص  س
ــد بأعراض  ــذي يتصي ــح ال ــف القبي املوظ
ــباع غريزته، وستكون  الناس، من أجل إش

كضبع مفترس .

عــــذرا يــــــــا هـــــــــذا 

محمد  الكعبي
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بغداد / البينة اجلديدة
ــيني  ــجناء السياس ــهداء والضحايا والس ــة الش ــت  جلن اتهم
النيابية، امس األربعاء، وزارة املالية مبخالفة القانون فيما يتعلق 
ــس اللجنة النائب  ــيني.  وقال رئي ــات املفصولني السياس بدرج
ــر  ــة االحتادية لعام ٢٠٢١ لم تش ــد ، أن املوازن ــف عبد الصم خل
ــيني  ــتحداث الدرجات الوظيفية للمفصولني السياس الى اس
ــتحداث الدرجات  بالرغم من مطالباتنا الكثيرة، ومع ذلك مت اس
ــة، إال أنها حددتها  ــل وزارة املالي ــة للمفصولني من قب الوظيفي
ــا الــوزارة  ــةً التحقق، وأعلمتن ــرارات جلن ــن صدرت لهم ق بالذي
بالدرجات التي تستحدث  لعام ٢٠١٩ نــزوال.ولفت عبد الصمد 
إلـى أن تعليمات وزارة املالية تعد مخالفة قانونية، إذ خـاطـبـت 
ــات  ـــتـحـداث الـدرجـ ـــتـمـرار بـاس ــوزارة بـاالس ــا الـــ جلنتن
الوظيفية بحسب مواد قانون املفصولني السياسيني، مبيناً أن 
ــوزارة لم ترد على كتابنا لغاية اآلن.من جانبه، أوضح املتحدث  ال
ــد، في حديث   ــوزراء حيدر مجي ــة العامة جمللس ال ــم االمان باس
صحفي   أنه مت توزيع وتعيني عدد من املشمولني بقانون الفصل 
ــوزارة في عام  ــات غير املرتبطة ب ــي بني الوزارات واجله السياس
ــام ٢٠١٤) امللغاة، ولم  ــن قبل جلنة األمر الديواني (٢٠ لع ٢٠١٩ م
ــع االقتصادي وجائحة  ــبب الوض تكتمل إجراءات تعيينهم بس

كورونا.

نبنوى / البينة اجلديدة 
ــس االربعاء،  ــعبي، ام ــد الش أعلنت مديرية احلش
أنطالق قوة مشتركة بتنفيذ عملية أمنية ملالحقة 
ــني في محافظة  ــش وعدد من املطلوب عناصر داع
نينوى، وتأمني خطوط نقل الطاقة.وذكرت املديرية 
، ان العملية انطلقت من ٥ محاور مبشاركة اللواء 
ــناد  ــة لقيادة العمليات بإس ــام التابع ٣٣ واألقس
ــكرية  ــة العس من مكافحة املتفجرات والهندس
ــد  ــة الدروع والطبابة التابعة لهيئة احلش ومقاوم
ــن فوج  ــات م ــش وقطع ــات اجلي ــعبي وقطع الش

سوات نينوى.وأضافت أن العملية تشمل تفتيشا 
ــرب املوصل  ــوب غ ــرى جن ــي ق ــا ف ــا أمني وتدقيق
ــينية  ــس و قرية احلس ــيخ يون ــمل قرية الش وتش
ــة وقرية الدباچة،  ــة اإلبراهيمية وقرية اللزاگ وقري
ــل الطاقة الكهربائية  فضالً عن تأمني خطوط نق
ــات التخريبية للمجاميع  في املنطقة من العملي
ــتركة  ــوة املش ــان أن  الق ــح البي االرهـابيـة.وأوض
ــة محاور رئيسة إلمتام الواجب  توزعت على خمس
ــي  ــف مصادر اإلرهاب الداعش ــاط بها لتجفي املن

والبحث عن مطلوبني قضائياً.

انطالق عملية أمنية ملالحقة داعش وتأمني خطوط نقل الطاقة يف نينوى

جلنة نيابية تتهم وزارة املالية 
بمخالفة القانون فيام يتعلق بدرجات 

املفصولني السياسيني

بغداد / البينة اجلديدة
عقد مجلس الوزراء أمس االول الثالثاء ، 
جلسة اعتيادية برئاسة رئيس اجمللس 
ــي، واتخذ خاللها  ــى الكاظم مصطف
ــب الكاظمي  ــدة. وقال مكت ــرارات ع ق
ــة شهدت  في بيان صحفي ، إن اجللس
ــس املفوضية  ــتضافة رئيس مجل اس
ــات، الذي  ــتقلة لالنتخاب ــا املس العلي
ــة في  ــراءات املفوضي ــر إج ــرض آخ ع
ــات املبكرة  ــر إلجراء االنتخاب التحضي
ــر من تشرين  مبوعدها املقرر في العاش

األول ٢٠٢١.
ــة أيضاً مناقشة  ــهدت اجللس كما ش
ــة الوطنية  ــع املنظومة الكهربائي واق
ــوم املواطنني،  ــة لعم ــة املقدم واخلدم
وجرت استضافة وكيل وزارة الكهرباء 
ــدوره عرضاً  م ب ــأن، الذي قدّ ــذا الش به
ــة الكهرباء،  ــامالً عن وضع منظوم ش
ــة في  ــررات الالزم ــس املق ــذ اجملل واتخ
ــيابية وصول  هذا اجملال؛ مبا يضمن انس
ــة، وجتاوز  املنتج الكهربائية  ــة  الطاق
ــاريع املتعلقة  العوارض، وتفعيل املش

وتسريع إجنازها.
وشهدت جلسة مجلس الوزراء بحسب 
ــتعراض التقرير الوبائي عن  البيان اس
جائحة كورونا، ومستجدات عمل جلنة 
تعزيز اإلجراءات احلكومية في مجاالت 
الوقاية والسيطرة الصحية التوعوية؛ 

ــروس، واجلهود  ــار الفي للحد من انتش
املبذولة من قبل املؤسسات الصحية 
ــدمي اخلدمات  ــالكات الطبية في تق وامل
ــر  ــشٍّ أكب ــن تف ــد م ــني، واحل للمصاب
للمرض، إلى جانب اجلهود الكبيرة في 
تطعيم املواطنني، وحتقيق االنسيابية 
املطلوبة في منافذ التلقيح املنتشرة 

في عموم العراق.
وأصدر مجلس الوزراء القرارات اآلتية :

ــى تعديل قرار مجلس  أوالً املوافقة عل
ــح  ــنة ٢٠٢١ ) ليصب ــوزراء (١٤٦ لس ال

بالنحو اآلتي
ــتقلة  ــد املفوضية العليا املس - تعاق
ــلوب التعاقد املباشر  لالنتخابات بأس
ــالم العراقي  ــبكة اإلع مع مطبعة ش
ــجل الناخبني العام واخلاص  لطبع س
ــحني، و(بوستر)  النهائي، وکرّاس املرش
ــتمارات  واس ــني،  الناخب ــجل  س
ــات  واملطبوع  (١١٠) ــم  رق ــكاوى  الش
األخرى غير احلساسة من مستلزمات 
ــن  ــتثناءً م ــة، اس ــة االنتخابي العملي
ــذ العقود احلكومية (٢  تعليمات تنفي

لسنة٢٠١٤)، والضوابط امللحقة بها.
ــغيل  ــط بتش ــام وزارة النف ــاً- قي ثاني
ــن  م ــهداء  الش ذوي  ــن  م ــخص  ش
ــى أو الثانية حلادثة حريق  الدرجة األول
ــني (ع)، من  ــام احلس ــفى اإلم مستش

حملة الشهادة املتوسطة فأعلى.

ــهداء  ــذوي ش ــة ل ــة مالي ــح إعان - من
ــني (ع)، في  ــام احلس ــفى اإلم مستش
الناصرية بحد أدنى عشرة ماليني دينار، 
ــرين مليون  ــة وعش وبحد أعلى خمس
ــة ماليني دينار لكل  دينار، بواقع خمس
شهيد، من الشركات الرابحة في وزارة 

النفط.
ــص  ــة بتخصي ــام وزارة املالي ــاً قي ثالث

ــارات دينار، من احتياطي  مبلغ (٣) ملي
ــة  التطبيعي ــة  الهيئ ــى  إل ــوارئ  الط
ــة نفقات التعاقد  لكرة القدم لتغطي
ــك أدفوكات)  ــدرب الهولندي (دي مع امل
واملالك املساعد له، وإقامة معسكرات 
ــتناداً إلى أحكام املادة (٥)  تدريبية اس
ــة االحتادية  ــة العام ــون املوازن من قان

للسنة املالية٢٠٢١.

رابعاً املوافقة على ما يأتي
- تولي وزارة اإلعمار واإلسكان والبلديات 
ــوات  دع ــه  توجي ــة  العام ــغال  واألش
ــركات الوزارة ذات اخلبرة  ــرة لش مباش
ــاريع املماثلة، بحسب  في تنفيذ املش
ــوزارة املذكورة آنفاً  ما جاء في كتاب ال
ــدد (م. خ ٤٧٤)، واملؤرخ في  ــم بالع املرق
ــى وفق جداول زمنية  ١٠ متوز ٢٠٢١، عل

تلتزم بها الشركات املنفذة.
ــكان  واإلس ــار  اإلعم وزارة  ــي  تول  -
ــغال العامة التصرّف  والبلديات واألش
ــاه  ــتندي، باالجت ــاد املس ــغ االعتم مببل
ــروع وبحسب مراحل  الذي يخدم املش
التنفيذ، على أن يقوم املصرف العراقي 
للتجارة (TBI) بتسهيل اإلجراءات في 

ذلك.
ــة وكيل  ــف جلنة برئاس ــاً تألي خامس
ــة نزار اخلير اهللا، وعضوية  وزارة اخلارجي
ــدل، والداخلية،  ــن وزارات الع ممثلني م
ــرات  ــاز اخملاب ــرة، وجه ــل، والهج والنق
الوطني العراقي، تتولى دراسة مسألة 
هجرة العراقيني من طالبي اللجوء إلى 
ــيا وليتوانيا، وترفع توصياتها  بيالروس
إلى األمانة العامة ل مجلس الوزراء في 

مدة أقصاها أسبوع عمل.
ــل وزارة  ــة على تخوي ــاً املوافق سادس
ــد لتنفيذ  التعاق ــة صالحية  الداخلي
ــل  متكام ــي  إلكترون ــروري  م ــام  نظ
ــن  م ــتثناءً  اس  ،(BOT)ـــ ال ــلوب  بأس
ــذ العقود احلكومية (٢  تعليمات تنفي
لسنة ٢٠١٤) والضوابط امللحقة بها، 
ــون املوازنة  ــات تنفيذ قان ــن تعليم وم
ــاة أحكام  ــة، مع مراع ــة االحتادي العام
ــنة  ــن قانون املرور (٨ لس ــادة (٤٣) م امل

.(٢٠١٩
ــاهمة  ــة مس ــد حص ــابعاً- حتدي س

ــك  ــي البن ــهم ف ــن األس ــراق م الع
ــد األعلى  ــتثمار باحل ــيوي لالس اآلس
ــهماً من أسهم رأس املال،  بـ(٢٥٠) س
ــا مدفوعة  ــهماً منه ــون (٥٠) س تك
ــهم  ــی (٢٠٠) س ــادل ٢٠٪، وتبق وتع
التي تعادل (٨٠٪) غير مدفوعة وعند 

االستدعاء.
ــة  ــة صالحي ــل وزارة اخلارجي - تخوي
ــة  ــام جمهوري ــب انضم ــع طل توقي
ــتثمار  ــراق إلى اتفاقية بنك االس الع

اآلسيوي للبنى التحتية.
ــي  ف ــراق  الع ــاهمة  مس ــديد  تس  -
ــيوي من ضمن  ــمال البنك اآلس رأس
ــة  االحتادي ــة  امليزاني ــات  تخصيص
العامة ل وزارة املالية لعام ٢٠٢١، وعن 

طريق إجراء املناقلة.
ــوية  التس ــى  عل ــة  املوافق ــاً-  ثامن
ــطب دين الشركة العامة للنقل  بش
ــركة عالية  ــذي بذمة ش ــري ال البح
ــراد تصفيتها،  امل ــارة  والتج ــل  للنق
ــاراً أردنياً،  ــغ (٢٠٦٠٩٥٥٫٢٢٣) دين البال
ــادة (٤٦) من  ــى أحكام امل ــتناداً إل اس
قانون اإلدارة املالية االحتادية (٦ لسنة 
ــطب دين  ــل ش ــدل، مقاب ٢٠١٩) املع
ــركة عالية بذمة شركة اخلطوط  ش
ــركة العامة  ــة العراقية، والش اجلوي
ــركة  ــافرين، وش ــل الوفود واملس لنق
الظالل لنقل األشخاص واملسافرين.

بغداد / البينة اجلديدة
ــف رئيس مجلس اخلدمة االحتادي،  كش
ــباب تأخر  ــن أس ــي، ع ــود التميم محم
ــا،  العلي ــهادات  الش ــة  حمل ــف  توظي
الكليات.وقال  ــى  ــل عل األوائ ــة  والطلب
ــتكون  س ــات  التعيين إن   ، ــي  التميم
ــالك، وقانون املوازنة  ناجتة عن حركة امل
ــات وظيفية خاصة  ــص على درج لم ين
ــذا يتطلب  ــى تعطى لهم، فه بهم حت
ــة أن تثبت حركة  ــات احلكومي من اجله
ــتحدث درجات وظيفية،  مالكاتها وتس
ــب  ــج الى اجمللس بالنس ــل النتائ وترس

ــتطيع  القانونية اخلاصة بهم حتى نس
تعينهم بها.وبني، أن اجمللس لم يستلم 
حلد االن اي نسبة من هذه الدرجات حتى 
ــا او توظيفهم،  ــتطيع االعالن عنه نس
ــع  ــل م ــري العم ــه يج ــى أن ــيراً إل مش
املؤسسات احلكومية حلسم املوضوع، 
ــع وزارة املالية من اجل توفير  والعمل م
ــي لتوظيفهم وانهاء  ــص املال التخصي
ــرع وقت ممكن، حتى يتم  هذا امللف باس
ــتمارة االلكترونية  ــالق االس ــا اط بعده
ــى التوظيف من قبل حملة  للتقدمي عل
إلى  ــار  ــهادات والثالثة األوائل.وأش الش

ــات صادقت  ــض املؤسس ــه هناك بع أن
ــهر آذار املاضي،  ــى مالكاتها منذ ش عل
ــر حلد االن لم يصادق على  والبعض اآلخ
مالكاتهم لعدم وجود موارد فيها.ولفت 
ــي والبحث  ــم العال ــى أن وزارة التعلي إل
ــادي بقاعدة  ــي زودت اجمللس االحت العلم
بيانات، حيث كان عدد حملة الشهادات 
العليا (الدبلوم واملاجستير والدكتوراه) 
ــخص (موظفني  ـــ٦٦ الف ش ــدود ال بح
وغير موظفني)، فيما بلغ عدد اخلريجني 
الثالثة األوائل بحدود الـ٢٠٨٠٠ شخصاً، 
ــلت هذه البيانات الى وزارة املالية  وأرس

وديوان الرقابة املالية االحتادي باالضافة 
الى مؤسسة الشهداء لغرض مقاطعة 
ــف منهم،  ــتبعاد املتوظ ــماء واس األس
واإلبقاء فقط على غير املتوظفني.وعند 
ــاذا ال يتم تثبيت  ــؤال مل إجابته على س
ــهادات املعينني كأجر يومي  حملة الش
ــال التميمي إن هذا  ــي دوائر الدولة؟، ق ف
ــؤال يتوافق مع قانون املوازنة الذي  الس
ــرة املالية  ــي حالة الوف ــص على انه ف ن
ــهادات  على الدوائر التي فيها حملة ش
ــم  تعيينه ــب  يج ــل  اوائ ــني  خريج او 
ــت خدمته  ــم، اذا كان ــى املالك الدائ عل

ــنوات. ــن خمس س ــد ع ــة تزي الوظيفي
ــهادات واخلريجني  ــع، أن حملة الش وتاب
ــالل القانون  ــل مت حمايتهم من خ االوائ
ــف لهم  ــي كل توظي ــم وف ــاص به اخل
ــبة  ــددة لتعيينهم.. بالنس ــب مح نس
ــهادات واخلريجني االوائل اذا  حلملة الش
ــملهم  كانوا معينني كأجور يومية يش
ــنوات)  ــدة الزمنية (اخلمس س قانون امل
ــة في  ــبة القانوني ــم او النس لتعيينه
التوظيف فستكون لهم نقاط افضلية 
ــدمي االلكتروني التي  ــتمارة التق في اس

ستطلق قريبا للتوظيف.

كربالء املقدسة / البينة اجلديدة
ــالء نصيف اخلطابي،  اكد محافظ كرب
ــالمة  ــرره جلنة الصحة والس ــا تق ان م
ــيرا  ــي تعليمات نافذة، مش املركزية ه
الى ان احملافظة ماضية بتطبيق اخلطط 
ــوراء.وقال اخلطابي  بزيارة عاش اخلاصة 
خالل مؤمتر صحفي مشترك مع القادة 
ــى احملافظة، ان  ــي مبن ــني عقد ف االمني
ــتوى  محافظة كربالء جاهزة على املس
ــي، الفتا الى  ــي والصح ــي واخلدم األمن

ــتركة مع الصحة  ــاذ اجراءات مش اتخ
ــة توعوية  ــو البدء بحمل ــراء ه واول اج
ــا بني ان  ــذ اللقاح، فيم ــبيل اخ في س
عدد متلقي اللقاح ارتفع بشكل كبير. 
واضاف ان قواتنا االمنية قادرة على ردع 
ــواء من  ــر بتهديد احملافظة س من يفك
حدودها اخلارجية او الداخلية.الى ذلك 
اشار قائد عمليات كربالء الفريق الركن 
علي الهاشمي الى وضع خطة شاملة 
ــتركت فيها جميع القوات االمنية  اش

من اجليش والشرطة واحلشد الشعبي 
والدوائر االمنية واالستخباراتية لتأمني 
ــمي  ــال الهاش ــرم احلرام.وق ــارة مح زي
ــوزارات  ــات اضافية من ال ــا قطع طلبن
ــبق  ــع وس ــي القاط ــر ف ــوف تنتش وس
ــتمر  ــتباقية مس ــة عمليات اس اخلط
لغاية اآلن في شمال كربالء وفي الغرب 
ــراء كربالء  ــار وصح ــراء االنب ــع صح م
وصحراء النجف باشتراك القوه اجلوية 
ــاف ان القطوعات  ــران اجليش.واض وطي

ــة، ولفت الى  ــتكون قليل في الزيارة س
ــن الطوارئ  ــواج من اجليش وم طلب اف
واحلشد الشعبي والقوة اجلوية وطيران 
ــاركة  ــويش للمش وأجهزة تش اجليش 
في تأمني الزيارة.من جهته كشف قائد 
ــرطة كربالء اللواء أحمد الزويني عن  ش
ــرا مراقبة  ــن ١٦٠٠ كامي ــب اكثر م نص
ــة  اخلارجي ــيطرات  الس ــي  ف ــت  توزع
ــية  ــة وعلى احملاور الرئيس ومركز املدين
ــداد وبابل  ــور بغ ــي مح ــا ف ومت تفعيله

ــز املدينة ايضا، مبينا ان  والنجف ومرك
ــاعد اجلهد األمني  هذه الكاميرات تس
وفي توجيه القطعات وتقليل االزدحام 
ــيطرة على اجلرمية.واوضح ان عدد  والس
ــغ اكثر من ٦٥٠  ــب لهذا العام بل املواك
موكبا مت تسجيلها ومت وضع السياقات 
ــم بالقول، مت  ــاص. وخت ــط اخل والضواب
ــبني  ــاط واملنتس ــة الضب ــه كاف توجي
ــن  ــه الزائري ــات وتوجي ــداء الكمام بارت

بااللتزام باالجراءات الصحية.

حمافظ كربالء والقيادات االمنية يكشفون عن تدابري خطة حمرم احلرام

الكشف عن أسباب تأخر توظيف محلة الشهادات العليا والطلبة األوائل
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جمهورية العراق
وزارة العدل 
دائرة التنفيذ 

مديرية تنفيذ الكوت 
رقم االضبارة: ١٦٤٧|٢٠٢١
التاريخ:     ٢٠٢١/٨/٤

 اعــــــــــــالن 
ــل  ٧٩٧/٣م  ــار التسلس ــذ الكوت العق ــة تنفي ــع مديري تبي
٣٨   الخاجية الواقع َّـ الكوت العائد للمدين (سعود طالب 
ــاد عبد الصاحب) ــم) اِّـحجوز لقاء طلب الدائنة (ريام أي هاش

البالغ (٣٠,٠٠٠,٠٠٠) مليون دينار فعلى الراغب بالشراء 
ــا ) تبدأ من اليوم  ــة هذه اِّـديرية خالل مدة (٣٠ يوم مراجع
ــتصحبا معه التأمينات القانونية عشرة من  ــر مس التالي للنش
اِّـائة من القيمة اِّـقدرة وشهادة الجنسية العراقية وان رسم 

التسجيل والداللية على اِّـشرتي.
اِّـنفذ العدل 
علي رضا علي الخطاوي

اِّـواصفات:ـ 
ــه :-  الكوت / الخاجية/ منطقة حي الخليج   ١-موقعة ورقم

اِّـرقم ٧٩٧/٣م٣٨ الخاجية الواقع َّـ الكوت
٢-جنسه ونوعه:- بستان 

٣-حدوده واوصافه : ارض زراعية مشيد عليها بعض الدور  
٤-مشتمالته :- 

٥- مساحة :-  ٦,١٣,١٨,٤٦
٦-درجة العمران : 

٧- الشاغل : الشركاء
ــون مليون دينار  ــدرة : ٣٠,٠٠٠,٠٠٠ ثالث ٨- القمية اِّـق

الغري

جمهورية العراق
وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ الكوت

رقم االضبارة : ٢٠٢١/١٨٢٣
التاريخ :     ٢٠٢١/٨/٤

اُّـ / اِّـنفذ عليه / عمار جواد كاظم

لقد تحقق لهذه اِّـديرية من جهة ذات اختصاص انك 
مجهول محل االقامة وليس لك موطن دائم او مؤقت 
او مختار يمكن اجراء التبليغ عليه , واستناداً للمادة 
(٢٧) من قانون التنفيذ تقرر تبليغك اعالنا بالحضور 
َّـ مديرية تنفيذ الكوت خالل خمسة عشر يوماً تبدأ 
ــرة اِّـعامالت التنفيذية  ــر ِّـباش من اليوم التالي للنش
ــر هذه  ــورك ستباش ــة عدم حض ــورك وَّـ حال بحض

اِّـديرية باجراءات التنفيذ الجربي وفق القانون.
اِّـنفذ العدل
علي رضا علي الخطاوي

اوصاف اِّـحرر:
مهر مؤجل

جمهورية العراق
وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ الكوت

رقم االضبارة : ٢٠٢١/٢٤٠٠
التاريخ :      ٢٠٢١/٨/٤

اُّـ / اِّـنفذ عليه / عمار جواد كاظم

لقد تحقق لهذه اِّـديرية من جهة ذات اختصاص انك 
مجهول محل االقامة وليس لك موطن دائم او مؤقت 
او مختار يمكن اجراء التبليغ عليه , واستناداً للمادة 
(٢٧) من قانون التنفيذ تقرر تبليغك اعالنا بالحضور 
َّـ مديرية تنفيذ الكوت خالل خمسة عشر يوماً تبدأ 
ــرة اِّـعامالت التنفيذية  ــر ِّـباش من اليوم التالي للنش
ــر هذه  ــورك ستباش ــة عدم حض ــورك وَّـ حال بحض

اِّـديرية باجراءات التنفيذ الجربي وفق القانون.
اِّـنفذ العدل
علي رضا علي الخطاوي

اوصاف اِّـحرر:
ــخصية  ــرار محكمة صادر من محكمة االحوال الش ق

َّـ الكوت (نفقة)

جمهورية العراق
وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ الكوت

رقم االضبارة :٢٧٦٩ /٢٠١٨
التاريخ :      ٢٠٢١/٨/٤

تبليغ بالحالة القطعية
اُّـ / اِّـنفذ عليه / جواد كاظم ربيح

لقد تحقق لهذه اِّـديرية من جهة ذات اختصاص انك 
مجهول محل االقامة وليس لك موطن دائم او مؤقت 
او مختار يمكن اجراء التبليغ عليه , واستناداً للمادة 
(٨٧) من قانون التنفيذ تقرر تبليغك اعالنا بالحضور 
ــاً تبدأ  ــالل  ثالثني يوم ــوت خ ــذ الك ــة تنفي َّـ مديري
ــرة اِّـعامالت التنفيذية  ــر ِّـباش من اليوم التالي للنش
ــر هذه  ــورك ستباش ــة عدم حض ــورك وَّـ حال بحض

اِّـديرية باجراءات التنفيذ الجربي وفق القانون. 
اِّـنفذ العدل
علي رضا علي الخطاوي 

اوصاف اِّـحرر:
(دين)

بينها خيص املنتخب الوطني .. «                             » تنرش قرارات جلسة جملس الوزراء 
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إرث مسيحي بغدادي عريق

كنيسة أم االحزان .. تبعث األمل جمددا يف نفوس مسيحيي بغداد 

ــدم من  ــا (٦٠) عاما، ق ــل توم فيص
ــي االثوريني، اكد  منطقة الدورة، ح
ــة،  بان «الطقوس في هذه الكنيس
ــا والهلنا  ــي. فقد كان لن ــن تختف ل
ــع الكنائس ومنها  حضور في جمي
ــرات  فت ــي  ف ــزان  االح ام  ــة  كنيس
ــداس وطلب النذور  ــابقة في الق س
ووضع الصليب على صدورنا لطلب 
العون والتبرك به، وهذا ما كان مييز 
ــدى العوائل  ــزان ل ــة ام االح كنيس
ــا  موضح ــيحية،  املس ــة  البغدادي
ــذي يبعث  ــه املكان ال ــول: «ان بالق
ــات االهل». ــي احلياة وذكري االمل ف
ــس  ــب كنائ ــا ان اغل ــف توم ويضي
ــا  ــت عنه ــة غاب ــه االصلي منطقت
ــار اعداد  ــها، بسبب انحس طقوس
املسيحيني فيها، وهذا ما يدعوهم 
ــة واحدة  ــي كنيس ــى التجمع ف ال
ــداس الذي بات يقتصر  من اجل الق
على املناسبات واالعياد على خالف 
ــب  ما كان عليه في السابق.وبحس
ــان فقد كان  مفوضية حقوق االنس

ــاكنني في  الس ــيحيني  ــدد املس ع
عموم العراق يبلغ مليون و٥٠٠ الف، 
لم يتبق منهم سوى ٢٥٠ اليوم، بعد 
ــيحيا  قتل اكثر من الف و ٣١٥ مس
ــر  وتهجي و٢٠١٥،   ٢٠٠٣ ــام  ع ــني  ب
ــوب (٤٥  ــاء يعق ــرة االخرين.وف وهج
ــرى بقولها:  ــا) حتدثت هي االخ عام

ــواق بغداد القدمية  «ونحن نرتاد اس
ــة (ام االحزان)،  ال بد من زيارة كنيس
ــذ زمن  ــا اقاربنا من ــن فيه ــد دف فق
ــة مع االهل  ــل ولنا زيارات قدمي طوي
ــموع»،  ــوس وايقاد الش ألداء الطق
ــن يحضر لهذه  ــاك م ــا ان  هن مبين

ــة من مناطق بعيدة فهي  الكنيس
ــيحيني  ــر القدمي لدى املس ــا االث له
ــة. ــداد القدمي ــي بغ ــني ف الكلداني
ــن بني راعي  ــا يوضح االب مارت وهن
ــارع  ــذراء في ش ــة مرمي الع كنيس
فلسطني، ان «كنيسة (ام االحزان) 
ــة كلدانية   في  ــدم كنيس ــد اق تع

ــث اذ بنيت  ــداد في العصر احلدي بغ
ــام ١٨٤٣، وهي مبنية على الطراز  ع
ــرقي القدمي والريازة الكنسية  الش
ــرا لالحتفاالت  ــة وكانت مق القدمي
ــا  ــوم به ــي كان يق ــوس الت والطق
ــة في  ــة البابا رئيس الكنيس غبط

ان  ــي  بن ــني  املاضية».وب ــنوات  الس
ــي هذه  ــهد ف ــم تش ــة ل «الكنيس
ــبب  ــتمرا بس ــا مس ــام قداس االي
ــر صاحلة  ــي منطقة غي ــا ف وجوده
ــة وازدحام  الرتياد املؤمنني للكنيس
ــرة  محاص ــة  فالكنيس ــواق  االس
وسط هذه االسواق  و مع ذلك تقام 

واملناسبات  الكبيرة  القداديس  بها 
ــة  ــص الكنيس ــي تخ ــرة الت الكبي

فهي تاريخ وتراث لنا».
قداس عيد مار توما

ــط  حتي ــي  الت ــروف  الظ كل  ــع  وم
«ام  ــهدت  ش ــد  فق ــة،  بالكنيس
االحزان» اقامة قداس مبناسة عيد 

ــتمر  ــول الذي اس ــار  توما الرس م
ــدوره، يرى  ــاعة ونصف عصراً.ب س
ــي واحلقوقي طارق  ــث التراث الباح
حرب انه «ال بد ان تكون كنيسة ام 
ــن التراث البغدادي  االحزان جزءاً م
ــدد  ــه الن ع ــز ب ــذي نعت ــدمي ال الق
الكنائس التراثية في بغداد قليلة 

ــي قوله:  ــل حرب ف ــداً». ويفص ج
ــة ام االحزان من الكنائس  «كنيس
ــى برعاية  ــد ان حتظ ــة وال ب القدمي
ــن التراث  ــا م ــن غيره ــف ع تختل
االصالة  ــل  متث ــا  ــدادي كونه البغ
ــة  ــداد القدمي ــي بغ ــيحية ف املس

ــة عليها واحملافظة  ويجب احملافظ
ــكاني، وهي جزء  على التنوع الس
ــا من هذا  ــر ومهم وليس عادي كبي
ــي قلب  ــا ف ــة وانه ــراث، خاص الت
ــائال عن اسباب عدم  بغداد»، متس
دعم ممارسة النسك الدينية فيها 
ــكل مستمر.وشدد حرب على  بش

ــة  ــدم هذه الكنيس ــرورة ان تق ض
ــى منظمة االمم املتحدة للثقافة  ال
والتعليم (اليونسكو) وتدرج ضمن 

املواقع التراثية في بغداد.
قبة يميزها الصليب

ــتاذ التاريخ  ــه، يجد اس من جانب
ــل  املوص ــة  جامع ــي  ف ــث  احلدي

ابراهيم خليل العالف، امنا مييز هذه 
الكنيسة انها كانت مبنية بطراز 
ــم (املذبح)   ــاري فذ فهي تض معم
و(املنبر) و(القبة) واالواوين واالعمدة 
ــن الكتابات  ــال ع ــة، فض املعماري
ــتدرك  ــا، لكنه يس ــى جدرانه عل
متحسرا، «لالسف، انها اصبحت 
ــة.  التجاري ــالت  باحمل ــرة  محاص
ــة  الكنيس ان  ــالف  الع ــد  ويعتق
ــات البطريارك مار بولص  تضم رف
ــخص الذي له  ــيخو ، وهو الش ش
ــة  ــدور الكبير في ربط الكنيس ال
ــن االحياء وابرز هذه   مبا يجاورها م
االحياء ما يعرف في بغداد رسميا 
بـ(عكد النصارى) والعكد ليس اال 
ــا هذا (حي). ــة) او بلغة يومن (احملل
ــة قبة مييزها  هذا وتعلو الكنيس
ــاهدا على  ــب الذي ظل ش الصلي
ــيحيون لبلدهم  ــه املس ــا قدم م
ــاالت  ــي كل مج ــات ف ــن خدم م
ــية  والسياس االقتصادية  ــاة  احلي

والثقافية واالجتماعية.

مفوضية حقوق االنسان : عدد املسيحيني   يف عموم العراق  كان يبلغ
 مليونا و(٥٠٠) ألف  لـم يتبق منهم سوى ٢٥٠ ألف  
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انفجار بريوت .. عام مضى وال تزال عاصمة اجلامل تعاين من تبعات الكارثة

الدولة  لـم تقدم من التعويضات املالية لضحايا اإلنفجار عىل مدى 
عام كامل سوى نسبة ١٠% من املبلغ الذي تم ختصيصه

عام مضى بالتمام 
والكمال على كارثة 
انفجار مرفأ بيروت وال 
تزال عاصمة اجلمال 
تعاني من تبعاته حتى 
اليوم، فلقد اثر االنفجار 
على كل مفاصل احلياة 
وترك جرحا من الصعب 
مداواته او نسيانه.في 
مساء الرابع من آب ٢٠٢٠ 
حتديدا عند الساعة 
السادسة وثماني دقائق 
بالتوقيت احمللي، كان 
الهدوء يعم بيروت وكانت 
احلياة شبه طبيعية 
قبل ان حتل الكارثة 
التي بدأت بسماع 
دوي انفجار ثم تصاعد 
الدخان ثم كان االنفجار 
الضخم، وقد مت توثيق 
هذه اللحظات بكاميرات 
واجهزة املوبايل اخلاصة 
باملواطنني حلظة بلحظة 
كونهم لم يكونوا على 
علم بحجم اخلطر الذي 
يحدق بهم.

  اصل االنفجار يعود الى أطنان من متابعة / البينة الجديدة
ــديدة  األمونيوم» ش «نترات  مادة 
ــتعال، والتي كانت جزءًا من  االش
ر بـ٢٧٥٠ طنا، مخزنة  حمولة تُقدّ
في العنبر رقم ١٢ في مرفأ بيروت، 
ــق تقديرات  ــام ٢٠١٤، وف منذ الع
ــمية.وبعد دقائق على حدوث  رس
االنفجار الضخم كانت مشاهد 
الدمار مروعة، في شوارع وأحياء 
ــة تلك القريبة من  املدينة، خاص
ــة  ــة بادي ــت الصدم ــأ، وكان املرف
ــن كانوا  ــوه الناس، الذي على وج
ــول،  ــي ذه ــوارع ف ــون الش يجوب
ــم، ويعاينون  بحثا عن مفقوديه
األضرار التي حلقت مبنازلهم التي 
ــا االنفجار، فيما كان عمال  دمره
ــث  بالبح ــغلني  منش ــة،  اإلغاث
ــا مازالوا على قيد  عن ناجني، رمب
احلياة حتت األنقاض.فقلد حتولت 
ــروت الى  ــعة من بي ــزاء شاس اج
كومة ركام وظهرت كأنها مدينة 
ــباح، حيث أخذ االنفجار كل  اش
ــيء في طريقه فخطف ارواح  ش
ــخص بينهم  ــن ٢٠٠ ش ــر م أكث
ــاب نحو ٦ آالف، وأدى  اطفال واص
ــزوح تاريخية آلالف  ــى موجة ن ال
ــى االنفجار على  ــر فلقد ات االس
والبيوت  والطرق واجلسور  املباني 
وخلف ما يصل إلى ٨٠٠ ألف طن 
ــاء والهدم في  ــن مخلفات البن م
ــن تلوث ناجم  ــة، ناهيك ع املدين
ــة اخلطيرة،  ــواد الكيميائي عن امل
ــاء انفجار بيروت  وتلوث املياه.وج
ــة  جائح ــن  م ــي  يعان ــان  ولبن
ــة  اقتصادي ــة  وأزم ــد-١٩،  كـوفي
خانقة متعددة األوجه وزيادة في 
ــية، ادت  ــعار السلع األساس أس

ــدل الفقر وفقدان  الى ارتفاع مع
ــكل كبير  الوظائف وقلّصت بش
ــرور  م ــرائية.ورغم  الش ــدرة  الق
ــى هذه الكارثة  عام مر كامل عل
ــلطات لم تؤدِ  ــرى خبراء أن الس ي
التعويضات،  ــدمي  بتق ــا  واجباته
ــا  ماديً ــة  الدول ــالس  إلف ــس  لي

ــة  ــب، وإمنا لغياب سياس فحس
ــد  كتوحي ــة،  منهجي ــمية  رس
ــح األضرار وتقدير  البيانات ومس
اخلسائر.فال يزال أهالي الضحايا 
ــى أخرى،  ــن وجهة إل ــون م ينتقل
ــعيا  وينظمون احتجاجاتهم، س

وراء معرفة حقيقة ما جري، ومن 
ــل أبنائهم؟ دون  ــؤول عن قت املس
ــب ما يتحدث عنه  جدوى، وبجان
أهالي الضحايا، من غموض يلف 
التحقيقات بشأن االنفجار ومن 
املسؤول عنه، يتحدث آخرون عن 
ــرض  ــية، يتع ــات سياس ضغوط

لها التحقيق، ملنعه من الوصول 
ــني عن  ــؤولني احلقيقي ــى املس إل
ــن مايقال عن تباطؤ  اإلنفجار.لك
ــوط  لضغ ــه  وتعرض ــق،  التحقي
ــس  لي ــيني،  السياس ــل  قب ــن  م
ــكلة الوحيدة إذ وبعد مرور  املش

ــم تصرف  ــى اإلنفجار، ل ــام عل ع
ــر الضحايا أو  أية تعويضات ألس
ــتثناء تعويضات  ــني، باس املصاب
احملال  ــاب  أصح ــض  لبع ــة،  رمزي
ــا االنفجار. ــة التي دمره التجاري

ــى أن الدولة، لم  ــير أرقام إل وتش
ــات املالية  ــن التعويض ــدم م تق

ــى مدى  ــار ،عل ــا اإلنفج لضحاي
ــوى نسبة ١٠٪ من  عام كامل س
املبلغ، الذي مت تخصيصه، وقدره 
١٠٠ مليار دوالر، ويعتبر ناشطون 
لبنانيون أن نسبة العشرة باملئة 
ــا للضحايا على  ــي مت تقدميه الت

مدى العام املاضي فقدت قيمتها، 
في ظل االنهيار املتواصل، لسعر 
صرف الليرة اللبنانية أمام الدوالر. 
ــه أحاديث، عن  ــت تدور في في وق
ــاعدات العربية والدولية،  أن املس
التي قدمت لضحايا اإلنفجار لم 
يصل كثير منها للناس.ويواصل 

ــى أجناز  ــم ال ــون دعوته اللبناني
ــفافية، وال  ــم بالش حتقيق يتس
ــية،  السياس للضغوط  يخضع 
ــف عن املسؤولني  بهدف الكش
ــط مطالبات  ــن االنفجار، وس ع
برفع احلصانة عن كل املسؤولني 

ــة  منظم ــتثناء.وكانت  اس دون 
ــتي)، قد  (أمنس الدولية  ــو  العف
ــة  ــلطات اللبناني ــت الس اتهم
ــل «بوقاحة»، مجرى  بأنها تعرق
ــأ  مرف ــار  انفج ــي  ف ــق  التحقي
ــى احلقيقة  ــل إل ــروت للتوص بي
ــا،  للضحاي ــة  العدال ــق  وحتقي
ــي بيان لها إن  وقالت املنظمة ف
أمضت  ــة  اللبناني ــلطات  «الس
ــي تعرقل  ــنة املنصرمة وه الس
ــن  ــا ع ــث الضحاي ــة بح بوقاح
ــي أعقاب  ــة ف ــة والعدال احلقيق
ــي الذي وقع في  االنفجار الكارث
مرفأ بيروت».وأضافت أن «اجلهود 
التي بذلتها السلطات اللبنانية 
ــوال العام  ــل ط ــل وال مل بال كل
ــؤولني من اخلضوع  حلماية املس
ــى نحو  ــت عل ــق عرقل للتحقي

متكرر سير التحقيق».

جاء انفجار بريوت ولبنان يعاين من جائحة (كـوفيد-١٩ )
وأزمة اقتصادية خانقة متعددة األوجه وزيادة يف أسعار السلع األساسية

البينة الجديدة / أيسر الصندوق

ــيحيون من مناطق بغداد  ــة «أم االحزان»، التي جاء اليها املس ــيحيي املنطقة من حولها، هاجروا او هجروا، اال ان القداس لم يغب عن كنيس رغم ان مس
اخملتلفة، ملا لها من خصوصية «املكان الذي يبعث االمل في احلياة وذكريات االهل»، بحسب الزائرين.وخالل القرون املسيحية االولى اتخذ االباء البطاركة 
مقراً لهم في عاصمة الدولة الساسانية التي كانت ساليق وطيسفون (سلمان باك احلالية) فانتقلوا اليها واول بطريرك نقل كرسيه اليها هوالبطريرك  
مار طيمثاوس االول الكبير الى قصر منحه اياه اخلليفة العباسي آنذاك وسكن خلفاؤه فيها حتى عام ١٢٩٤، ومن كنائس االبرشية كاتدرائية كانت هي 

«ام االحزان» في منطقة الشورجة، وفقا ملا جاء في دليل الكنيسة الكلدانية الصادر عام ٢٠١٨ عن اسقفية ابرشية بغداد البطريركية.
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رئاسة محكمة قوى االمن الداخلي االوُّـ
اِّـنطقة الثالثة

م/ اعالن
ــدول ادناه ِّـا كنت  ــارب اِّـذكور َّـ الج ــم اله اُّـ اِّـته
ــمك ادناه وبما ان  ــرة ازاء اس ــا وفق اِّـواد اِّـؤش متهم
ــطة  ــل اقامتك مجهول  لذا اقتضى تبلغيك بواس مح
ــام اِّـحكمة خالل  ــر ام ــى ان تحض ــالن عل ــذا االع ه
ثالثني يوما اعتبارا من تاريخ تعليق االعالن َّـ محل 
ــدك وعند  ــة اِّـوجهة ض ــب عن التهم ــك وتجي اقامت
عدم حضورك سوف تجرى محاكمتك غيابيا وتحجز 
ــم بحرمانك من  ــة وغري اِّـنقولة ويحك اموالك اِّـنقول
ــوق اِّـدنية ويطلب من اِّـوظفني العمومني القاء  الحق
القبض عليك اينما وجدت وتسليمك اُّـ اقرب سلطة 
ــون بمحل اقامتك اخبار  والزام االهليني الذين يعلم
ــادة (٦٩) من قانون  ــلطات عنك وفقا الحكام اِّـ الس
ــل اِّـحاكمات الجزائية لقوى االمن الداخلي رقم  اوص

(١٧) لسنة ٢٠٠٨.

رئاسة محكمة استئناف البصرة االتحادية
محكمة األحوال الشخصية َّـ البصرة

العدد: ٥٣٠٥/ش/٢٠٢١
التاريخ: ٢٠٢١/٨/٣

اعــــــــــــــــــالن
تحية طيبة ...

ــاله الخاصة  ــرعية اِّـرقمة أع ــاء على الدعوى الش بن
ــه  ــى علي ــور) واِّـدع ــعد منص ــيف س ــي (س باِّـدع
ــك تقرر  ــز) وِّـجهولية أقامت ــد العزي ــاح عب (نور صب
ــر بصحيفتني محليتني  ــطة النش تبليغك اعالناً بواس
ــاح يوم  ــذه اِّـحكمة صب ــور امام ه ــني بالحض يوميت
٢٠٢١/٨/١٧ امام محكمة األحوال الشخصية َّـ 
البصرة وعند عدم حضورك أو من يمثلك قانونا سوف 

تجري اِّـرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق القانون.
القاضي / فالح حسن حصني

اعالناتاعالناتاعالناتاعالناتاعالناتاعالناتاعالناتاعالناتاعالناتاعالناتاعالناتاعالناتاعالناتاعالناتاعالناتاعالناتاعالناتاعالناتاعالناتاعالناتاعالناتاعالناتاعالناتاعالنات

اىل السيد أمني بغداد:
اجازات البناء (عىل ناس وناس)

امام انظار السيد وزير الداخلية 
مشكلة تشابه األسامء

ــاد حلول جذرية  ــيد امني بغداد بايج ــدون الس   مواطنون يناش
ــن األراضي  ــر مربع م ــاحة (١٠٠) مت ــترون مس ــن يش ــة مل وفوري
ــون ملتاعب  ــزل حيث يتعرض ــا الى من ــة حتويله ــكنية بغي الس
واجراءات روتينية معقدة جتعلهم في حيرة من امرهم ما يجعل 
ــاء أو يقال الحدهم  ــاء من دون اجازة بن ــماً منهم يلجأ للبن قس
ــع (١٠٠) متر  ــة اجملاورة مبنية بواق ــق لك البناء ألن القطع ال يح
مربع الى غيرها من األعذار وهو ما يتطلب من امانة بغداد اصدار 
تعليمات صريحة وواضحة لتخليص املواطنني من امزجة بعض 

موظفي الوحدات االدارية.

   مشكلة تشابه األسماء باتت تؤرق بال الكثير من العراقيني 
ــاء األقدار ان تكون اسماؤهم متشابهة حد األسم  الذين تش
ــن  ــني كاظم محس ــي ولعل املواطن ( حس ــي أو الرباع الثالث
ــبب ذلك  ــؤالء الذين يعانون كثيرا بس ــداً من ه ــي ) واح البيات
خاصة عندما يسافر خارج البالد حيث يتم احتجازه لساعات 
ــكلته  ــمه وهو يريد ايجاد حل ملش طويلة حلني التأكد من اس

يا وزارة الداخلية.

ال تربيد يف مرصف الرشيد (٥)
فرع احللة

ــة ان مصرف  ــة ـ مركز احملافظ ــن اهالي احلل ــال مواطنون م ق
ــيد /٥ فرع احللة ال توجد فيه ابسط مستلزمات الراحة  الرش
ــد عاطلة وان  ــزة التبري ــني حيث ان اجه ــني املراجع للمواطن
واجهة املصرف الذي انشىء عام (١٩٦٠)   عبارة عن « جينكو» 

علماً بان املصرف يراجعه يوميا املئات من املواطنني.
لفيف من اِّـواطنني

ــاح في  ــن فت ــم حس ــي فاه ــول االعالم يق
رسالة بعثها ملقر جريدتنا عن طريق البريد 
ــني يعانون من  ــي ان اغلب املواطن األلكترون
ــارع العام قرب وزارة  الطريق املؤدي الى الش
ــة وذكر بأنه مزدحم في جميع األوقات  املالي
ــيارة شرطة تقف في  والسبب هو وجود س
ــذ واحدا  ــا جعل املنف ــارع مم منتصف الش
ــيارة واحدة فقط مما ولد ازدحاما  ومتر منه س
شديدا وخلق حالة من التذمر لدى املواطنني 
ــرور واضاف ان هذه  ــة لتأخرهم في امل نتيج
ــس في خلق  ــبب الرئي ــيارة كانت الس الس
ــررة ، ويرجو منكم  هذه االختناقات غير املب
االمر بفتح الشارع كليا للتخفيف من هذه 

الزحامات خدمة للصالح العام.

مناشدة اىل قائد 
عمليات بغداد

املركز الوطني  ينجز تصاميم (٣) مشاريع كبرية يف مدة لـم تتجاوز (٥) ايام
ألول مرة يف العراق

البينة الجديدة / محمد قاسم 
ــب  ــع الرجل املناس ــا تض عتدم
ــب وعندما  ــكان املناس امل ــي  ف
ــه  حينها  ــول ألهل ــي املع تعط
ــرق من بني  ــتجد اإلبداع يش س
ــى اروع  ــني وتتجل ــل املبدع أنام
صور العطاء والنجاح. مبدعون 
اثبتوا في كل موقف  أنهم اهالً 
ــار  ــاء واالعم ــؤولية والبن للمس
ــم احملن تراهم  كلما تعصف به
ــوة  وق ــاً  عزم ــر  اكث ــون  يخرج
ــق اهدافهم    ــرار على حتقي وإص
ــاهدهم واحلضارة  ــخ ش فالتاري
ــاء  ابن ــواخص  فش ــم.  دليله
ــر الزمان  ــامخة عب ــار  ش االعم

ــؤالء األبطال  ــت ومازال ه ومازال
ــرة  ــم الكبي ــون جهوده يواصل
ــاع  الوطن لتحقيق  في كل بق
ــمى واالغلى وهو  ــم األس هدفه
ــم والنهوض  ــاء و إعمار بلده بن

به. فها هم  ابناء املركز الوطني 
ــية  الهندس ــارات  لالستش
االعمار  وزارة  ــكيالت  احدى تش
ــة  ــات العام ــكان والبلدي واالس
ــي خطوة  ــن وف ــابقون الزم يس
استباقية ينجزون ثالثة مشاريع 
ــط  ــام فق ــالل  (٥) اي ــرة وخ كبي
وبكافة تفاصيلها هذا ما اكده  
ــن مدب  املهندس املعماري حس
ــام املركز الذي  ــم مدير ع مجح
ــد اهللا ومنته  اضاف قائال: بحم
ــود مت  ــر اجله ــف وبتضاف وبتكات
ــداد اخملططات  ــن إع ــاء م االنته
ــة  ثالث ــم  ألضخ ــة   التفصيلي
مشاريع تخص القطاع التربوي 

ــى توجيهات  ــاء عل ــي بن العراق
ــس الوزراء  ــة جملل ــة العام األمان
ــكان  ومعالي وزير اإلعمار واإلس
ــد  محم ــني  (نازن ــة  املهندس
ــة أيام.حيث  ــو) مبدة خمس وس
ــي  ــذا االجناز الهندس ــر ه يعتب
واملعماري طفرة كبيرة  يضاهي 
ــة املتطورة  ــال الدول األوربي اعم
ان  ــني..  عمرانياً.وب ــة  واملتقدم
ــية اجنزت هذه  الكوادر الهندس
ــا  تفاصيله ــة  بكاف ــاريع  املش
ــة  املعماري ــا   وتصاميمه
ــة  وامليكانيكي ــائية  واالنش
ــة  والصحي ــة  والكهربائي
3D ــى وضع مناظير باإلضافة إل

ماكس التي تظهر شكل األبنية 
النهائية  ــا  ــا بصورته و معامله
ــات  ــداول الكمي ــداد ج ــع اع م
ــعرة لهذه  ــعرة وغير املس املس
واألنيقة في  الكبيرة  ــاريع  املش
االداء التصميمي. وأشار ان هذه 
املدارس تقسم  حسب سعتها 
وبكافة  للصفوف  االستيعابية 
املراحل.مدرسة ابتدائية بسعة  
ــطة  ــة متوس (١٢)صفا ومدرس
ــا  ــعة( ١٨) صف ــة بس أو اعدادي
ومدرسة ثانوية بسعة (٢٤)صفا 
ستنفذ مستقبال بعد املصادقة 
ــل مجلس الوزراء  عليها من قب
ــة والنواحي  ــي جميع االقضي ف

ــراق. الع ــات  محافظ ــوم  لعم
ــز  اننا  ــام املرك ــح مدير ع واوض
ــتمرار  نعاهد اجلميع على االس
على نهجنا في تطوير القطاع 
ــي في البلد   بكل همة  العمران
ــدور الريادي   ــار ال ــة  واظه وعزمي
ــدث  وبأح ــا   ملركزن ــي  واإلبداع
ــة  والعملي ــة  العلمي ــرق  الط
ــم املتقدم.  ــا العال التي يتبعه
ــل وارقى التصاميم  وتقدمي أفض
ــة الفعلية  ــجم واحلاج مبا ينس
ــر وبناء  ــي مجال تطوي ــد ف للبل
ــواء اكانت في  وطننا احلبيب س
ــوي ام في  ــال القطاع الترب مج

مجاالت احلياة االخرى.

حسن مدب مجحم
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سياسية 
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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 (٣٦٩٤) - الخميس - ٥ - آب - ٢٠٢١

حداد عىل ارواح شهداء الوطن 

ــائري في محافظة جنوبية بسبب «ماعون   نزاع عش
ــول  ــالف ح ــبب خ ــرته بس ــل أس ــن يقت ــن». مواط مت
ــة أثرية. أحزاب  ــترد ١٧ ألف قطع «نخلة». العراق يس
متارس حقها الدميقراطي وتعلن مقاطعة االنتخابات 
وأحزاب متارس حقها الدميقراطي وتعلن املشاركة في 
ــذه األخبار؟  ــترك بني ه ــم املش االنتخابات. ما القاس
سألني الكيبورد. أجبت إنها الدميقراطية يا صديقي، 
ــن «أكو» أحلى  ــو كانت «نص ردن». أي ــت حتى ل وأضف
ــنني  من هكذا دميقراطية؟.. نريد انتخابات كل أربع س
ــنني. نريد انتخابات مبكرة  جنري انتخابات كل أربع س
ــكل حكومة بدورة كاملة  جنري انتخابات مبكرة. نش
ــس وزراء يكمل  ــكل حكومة بدورة كاملة. أي رئي نش

أربع سنوات «وينطيها».
ــميها انتقالية  ــي بحكومة نس ــل حكومة ونأت  نقي
نأتي بحكومة انتقالية. نصفق لرئيس الوزراء املكلف 

ونقرأ له الفاحتة.. نصفق ونقرأ الفاحتة. 
ــن بالدميقراطية «محد يلحگنا». ال املانيا ميركل   نح
ــون وال فرنسا ماكرون وال روسيا بوتني.  وال لندن جونس
ــن» بني  ــگ الچف ــعيد الذي «ش ــس س ــس قي وال تون
عشية وضحاها وبدأ يلعب بالدستور «لعب اخلضيري 
ــط». لكن ما عالقة هذه اجلنجلوتية الدميقراطية  بش
ــترداد  على أخبار مثل ماعون التمن ونخلة التمر واس
ــا قبل  ــرقت من قلوبن ــنطن س ــة من واش ــع أثري قط
ــي .. «أنت صدگ  ــي». الكيبورد قال ل ــف الوطن «املتح

حتچي؟».
ــا أخا منور  ــل املتحف؟. نعم ي ــن قلبك قب ــرقوها م س
ــال لي.. أنت أكبر  ــاخرة ماكرة ق التاميل. بضحكة س
دجال؟ ملاذا ال أبا لك؟ قال لي صراخا ال همسا.. لو إنك 
ــذا التراث املوزع بني كل متاحف  بقدر هذا التاريخ وه
ــمو، ملا  ــة ورفعة وس ــا فيه من عظم ــم بكل م العال

وصلت بك احلال الى ما وصلت اليه اليوم. 
ــيئأ. إرجع الى ما كتبت أنت.  ماذا تقصد؟ ال أقصد ش
ــبب ماعون متن؟  ــائريا إندلع بس الم تقل أن نزاعا عش
ــذا العمق  ــجم مع ه ــلوك ينس ــذا الس ــم. هل ه نع
ــمي  ــل في الزمن؟ فركت عيني وخش التاريخي املوغ

قبل أن أجيبه.
ــخاب  ــريطة أن يكون عنبر املش ــم إذا متن عنبر ش نع
ــكت  ــوى. أما إذا كان متن احلصة ال هذا تخلف. س يس
الكيبورد ثم استأنف مخنزرا. طيب وأبو النخلة؟ هل 
يعقل واحد يقتل أسرته بسبب نخلة؟ أي تخلف هذا. 
ــيربح املليون نعم يسوى إذا  أجبته وكأني فزت مبن س

كانت النخلة.. برحية.
ــدي» قائال لي:  ــورد وكاد «يكفخني براش ــز الكيب إهت

«والعباس ماتصير لك چارة».

حمزة مصطفى
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بغداد / البينة الجديدة
ــي  زار املتحف العراقي وفد كنائس
ــام نائب  وضم الوفد االب البير هش
ــرق  ــة جنم املش ــر مجل ــس حتري رئي
ــي تصدر  ــني النهرين الت ــة ب ومجل
عن البطرياركية الكلدانية وفليب 
ــة  ــر مجل ــس حتري ــي رئي الدومينك
الفكر املسيحي التابعة الى رهبنة 
ــكان ومجموعة من  ــاء الدومني االب
ــس بغداد.  ــاء الكهنة من كنائ االب
ــات  ــة قاع ــي اروق ــد ف ــول الوف وجت
ــى  عل ــع  واطل ــي  العراق ــف  املتح
ــات وابدى اعجابه بالقطع  املعروض
االثرية النفيسة املعروضة وطريقة 

ــم  العرض ورافق الوفد موظفو قس
ــاد وقدموا له شرحا مفصال  االرش
ــار وعن احلقب الزمنية التي  عن االث
ــار وتعريفهم  ــك االث ــا تل تعود له
ــاة  احلي ــد  جتس ــي  الت ــارة  باحلض
ــعب وادي الرافدين  ــة لش احلضاري
ــرض وهي  ــات الع ــالل قاع ــن خ م
ــور احلجرية او عصر  ــات العص قاع
التاريخ والقاعة السومرية  ماقبل 
ــورية  ــم االش ــة وث ــا البابلي وتليه
ــالمية . وفي  واحلضرية واخيرا االس
ــكره  ــه قدم الوفد ش ــام جولت خت
ــني على املتحف  ــه للقائم وامتنان

وجميع املوظفني .

متابعة  / البينة الجديدة
ــفت مجموعة من األطباء، إن  كش
معدل االستهالك اليومي للبطيخ 
ــن ٨٠  ــراوح م ــال يت ــر لألطف األحم
ــن اللب،  ــا م ــى ١٥٠ غرام ــا إل غرام

و٥٠٠ غرام بالنسبة للبالغني.
ــل تناول  ــاء أنه» يفض ــر األطب وذك

ــكل منفصل،  البطيخ األحمر بش
وال يجوز تناوله مع األطعمة األخرى 

التي حتتوي على النشويات.
ــا  ــال مارين ــة األطف ــت طبيب وقال
ــان: «ال يجوز أن يتناول الطفل  ليرم
ــنوات من لب البطيخ  بعمر ٢-٣ س
األحمر أكثر من ٨٠-١٠٠ غرام، وعند 

بلوغه عمر ٣-٦ سنوات ميكن زيادة 
ــة الواحدة إلى ١٥٠ غراما من  احلص

اللب».
ــدم تقدمي  ــة بع ــت الطبيب ونصح
ــن  البطيخ األحمر لألطفال دون س
ــية  ــه قد يثير حساس ــة ألن الثاني

غذائية لديهم.

متابعة  / البينة الجديدة
أعلنت وكالة الفضاء األوروبية 
 Solar Orbiter ــبار ESA أن مس
 BepiColombo ــة  ومركب
ــب الزهرة  ــوق كوك ــيمران ف س

الشهر اجلاري.
ــن  ع ــادر  ص ــان  بي ــي  ف ــاء  وج
 Solar Orbiter» أن  ــة  الوكال
ــيدخالن  س  BepiColombo و 
التاريخ في مجال استكشاف 
ــاء، مبرورهما فوق كوكب  الفض
ـــ ١٠ من  ـــ ٩ وال ــي ال ــرة ف الزه
ــطس اجلاري، هذه املناورة  أغس
ــرة  الزه ــة  جاذبي ــال  مج ــي  ف
ــو  نح ــا  لتوجيههم ــة  ضروري

كوكب عطارد فيما بعد».
ــيوفر حتليق  البيان «س وأضاف 
ــة  ــرة فرص ــوق الزه ــني ف املركب
ــذا  ه ــة  بيئ ــة  لدراس ــدة  فري
الكوكب ورصده من عدة نقاط 

في نفس الوقت، وسيؤمن رصد 
ــافها  مناطق يصعب استكش
ــالت املدارية  ــالل الرح ــادة خ ع
التي جتريها املركبات الفضائية 
 Solar حوله».وأشار البيان إلى أن
ــذي طور بالتعاون ما  Orbiter ال
ــاء األوروبية  ــة الفض ــني وكال ب
ــا من املفترض أن مير فوق  وناس
ــطس اجلاري  الزهرة في ٩ أغس

ــاعة ٦:٤٢ بتوقيت  ــام الس بتم
باريس (٧:٤٢ بتوقيت موسكو)، 
ــافة ٧٩٩٥ كلم  وسيحلّق ملس

فوق سطح الكوكب.
أما مركبة BepiColombo التي 
طورتها وكالة الفضاء األوروبية 
ــع الوكالة اليابانية  بالتعاون م
(JAXA) ــاف الفضاء الستكش

ــرض أن تبدأ رحلتها  فمن املفت
ــور في ١٠  ــوق الكوكب املذك ف
ــاعة ١٥:٤٨  اب اجلاري، متام الس
بتوقيت باريس (١٦:٤٨ بتوقيت 
ــه  فوق ــع  لتقط ــكو)،  موس
مسافة ٥٥٠ كلم وجتدر اإلشارة 
ــد  ــى أن Solar Orbiter كان ق إل
ــول الزهرة  ــذ مناورة دوران ح نفّ
ــي،  ــون االول املاض ــي ٢٧ كان ف
 BepiColombo ــت ــا حلق بينم
ــرين  ــوق الكوكب في ١٥ تش ف

االول العام املاضي.

ــن ظلت مياه نهري  ــى امتداد قرون طويلة من الزم عل
ــا اهللا وهي تدخل ارض  ــرات التي حبانا به دجلة والف
ــواطيء  ــد ان تعانق الش ــادرة وبع ــب ه ــن احلبي الوط
ــير حسير حيث تنتهي مسيرتها  تغادرها بقلب كس
ــي مياه  ــات الكيلومترات ف ــدى مئ ــى م ــة عل الطويل
ــا العذب الفرات  ــي حيث يختلط ماؤه اخلليج العرب
ــف كوامن  ــاج !! وقد اثار هذا احلال املؤس بامللح االج
ــاءل عن اسباب هذا  ــنا وكنا نتس الغضب في نفوس
الهدر للثروة املائية من دون مبرر ولكن ظلت املعاجلات 
ــود االرادة الوطنية احلقيقية  ــرة جراء عدم وج مبتس
التي تتعامل مع املاء بوصفه ثروة ال يجوز التفريط بها 
ــير احلياة ولكن جلنة الزراعة واملياه  ابدا باعتباره اكس
واالهوار النيابية انتبهت مؤخرا لتطلق تأكيدها على 
ــات الداخلة  ــوى من الكمي ــتفادة القص اهمية االس
ــني اخلالدين ووجوب عدم  ــالد من النهرين العظيم للب
التفريط بقطرة واحدة من مياههما. ويرى رئيس هذه 
ــمري انه بدال من ان تذهب  اللجنة النائب سالم الش
ــتفادة  صار   ــج دون اس ــى اخللي ــط العرب ال ــاه ش مي
ــتفادة منها ..  ــائل جديدة لالس لزاما البحث عن وس
ــس بالقصير ان املطلوب هو  ــد قلناها منذ وقت لي لق
ــروع فورا ببناء اخلزانات والسدود العمالقة ألجل  الش
ــيما في مواسم  خزن الكميات الكبيرة من املياه الس
ــواء تلك التي حتصل في دول  االمطار والفيضانات س
ــاليب ري  ــا طالبنا باتباع اس ــي بالدنا كم ــع او ف املنب
ــبر وايصال املياه  ــر الزراعة وزرع كل ش حديثة وتطوي
الى املساحات الكبيرة .. والشيء بالشيء يذكر فقد 
ــة املصرية يوم االحد املاضي  ــت وزارة املوارد املائي اعلن
ــمية استمرت  ان وزيرها الذي وصل بغداد في زيارة رس
خمسة ايام لبحث افاق التعاون املشترك في مجاالت 
ــار عبد  ــني. واش ــؤولني العراقي ــع املس ــاه م ادارة املي
العاطي ان الوفد املصري الذي يزور بغداد حاليا اجرى 
ــول الى صياغة  ــارات امليدانية للوص ــد من الزي العدي
ــتركة لبرنامج عمل واضح بني الدولتني يعكس  مش
مجاالت التعاون املنصوص عليها في مذكرة التفاهم 
املوقعة في تشرين االول من العام املاضي (٢٠٢٠) بني 
ــب الوزير املصري فإن املذكرة  بغداد والقاهرة . وبحس
ــا تقنيات الري  ــاالت للتعاون منه ــت عدة مج تضمن
ــرق املعاجلة والقضاء  ــتخدام وط احلديثة واعادة االس
على التصحر ومقاومة احلشائش املائية وهيدروليكا 
االنهار والشواطيء مبا فيها نوعية املياه والرسوبيات 
واالصالح املؤسسي والتشريعي وحماية الشواطيء 
ــول لالدارة املثلى  ــكالت التصحر مبا يؤمن الوص ومش
ــعبني  ــدودة مبا يحقق اهداف الش ــوارد املائية احمل للم
العراقي واملصري في التنمية خاصة ماتواجهه مصر 
ــن حتديات كبيرة  ــن دول العالم م ــراق والعديد م والع
ــتفادة من كل  ــن ماضون لالس ــتركة.. فهل نح ومش

قطرة ماء ام ان كالم الليل ميحوه النهار ؟.

NN@b‰mÎäq@NN@b‰ÁbÓfl
AA@ÂÌÖÏ»π@bËi@aÏü�ä–m@¸@
عبد الزهرة البياتي 

وجع يومي

* رئيس التحرير التنفيذي
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ــدة) تتقدم  ــة الجدي ــر جريدة (البين ــة تحري هيئ
ــكل  ل ــا  وتقديره ــا  واحرتامه ــكرها  ش ــص  بخال
ــب العدل َّـ  ــني َّـ دائرة الكات ــني العامل اِّـوظف
ــائي ِّـا يبذلونه من جهود َّـ  مدينة الصدر/ اِّـس
ــيابية عالية  ــني بانس ــية معامالت اِّـراجع تمش
وبإخالص.. بوركت جهود  كل من يسعى لخدمة 

الناس وسدد اهللا خطاه.

@âÜñ€a@Ú‰ÌÜfl@ø@fiÜ»€a@kmbÿ€a@@ÒäˆaÖ
ÖÏË¶a@o◊âÏi@NN@ÔˆbéΩa
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متابعة  / البينة الجديدة

ــا والتقنيات  ــت التكنولوجي  بات
ــي ترافق  ــورة من األمور الت املتط
اإلنسان في كافة األوقات، مبا في 
ــفر واالستجمام،  ذلك أثناء الس
ــا تقدمه من  ــك إلى م ــع ذل ويرج
ــرء خالل  ــا امل ــات يحتاجه خدم

عطلته.
ــتعرض  ــياق، نس ــي هذا الس وف
ــم التطبيقات التي  عددًا من أه
ــتفيد منها اإلنسان  ميكن أن يس

خالل سفره.
 QSun ــق  تطبي ــر  يوف  :QSun
ــة، خاصة  ــة للغاي ــة مهم خدم
لهؤالء الذين يحبون البقاء حتت 
لفترات طويلة،  الشمس  أشعة 
ــتطيع التطبيق إعالم  حيث يس
ــي ميكن  ــدة الت ــتخدمه بامل مس
ــعة  ــا حتت أش ــد خالله التواج
ــمس، مبا يحول دون إصابته  الش
ــروق. كما ميكن  ــات أو ح بالتهاب

ــاعدة في معرفة  للتطبيق املس
ــب  ــمس املناس ــوع واقي الش ن
للمستخدم وعدد مرات وضعه، 

وذلك حسب نوع بشرته.
ــذا  ه ــهم  يس  :Tides near me
ــة أوقات املد  ــق في معرف التطبي
ــاحلية،  ــي املناطق الس واجلزر ف
ا بذلك لعدة أيام،  كما يتنبأ أيضً
الذي يساعد مستخدميه  األمر 
ــبب  في جتنب حوادث الغرق بس

حاالت املد الكبيرة.
Packpoint: يسهم هذا التطبيق 
التي  ــتلزمات  باملس التذكير  في 
ــي الرحلة  ــب اصطحابها ف يج

ــك من خالل  ــالق، وذل قبل االنط
ــا وموعدها، وبعدها  حتديد مدته
ــد  بتزوي ــق  التطبي ــيقوم  س
ــراض  األغ ــة  بقائم ــتخدم  املس
ويُعد  ــه.  مع ــيحتاجها  التي س
ــا، إال أن  ــق مدفوعً ــذا التطبي ه
ا، حيث يوفر  ــعره ليس مرتفعً س
ــل ٤ دوالرات للمرة  خدماته مقاب

الواحدة.
ــاعد  يس ــروش:  الق ــع  متتب
 Global Shark Tracker ــق تطبي
ــي التعرف على  ــتخدميه ف مس
ــور اخملتلفة، حيث  ــة البح طبيع
يجعلهم على دراية مبا إذا كانت 
ــماك القرش حتدث  ــات أس هجم
في الشاطئ الذي يوجدون عليه 
ــه. ويقوم التطبيق على  من عدم
ــماك القرش،  ــع أس ــع جمي تتب
ــتخدميه  ملس ــعار  إش ــاء  وإعط
ــي  ف ــا  منه أي  ــور  ظه ــرد  مبج

الشاطئ خالل ٩٠ ثانية.


