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ــس  ام ــي،  الدول ــف  التحال ــدد  ح
الثالثاء، دوره املقبل في العراق.وقال 
ــف، واين  ــم التحال ــدث باس املتح
ــام ٢٠١٤  ــر تويتر منذ ع ماروتو، عب
ــريكاً  ــمركة ش ــد كانت البيش لق
ــد  نعي ــا  بينم ــو  ماروت ــد  قوياً.وأك
ــاعد  ــاري ومس ــم دور استش تنظي
بحلول نهاية العام - نظل ملتزمني 
ــع  ــراكتنا م ــي وش ــا األمن بتعاونن
ــتان  وإقليم كردس العراق  حكومة 
ــش ألننا ندعم  ــرب ضد داع في احل
ــا. من جانبها  ــتقرًا وآمنً ا مس عراقً
أعلنت منظمة أوبك، امس الثالثاء، 
ــى إقامة مؤمترها  عن موافقتها عل
التأسيسي في العراق العام املقبل، 

ــارت الى أنها تتباحث مع  فيما أش
ــات  املتطلب ــر  لتوفي ــط  النف وزارة 
ــة  والتحضيري ــتية  اللوجس
ــال األمني العام  ــة للمؤمتر.وق الالزم
ــدو في  ــد باركين ــة محم للمنظم
ــاء  ــالة وجهها إلى جميع رؤس رس
وفود الدول األعضاء في أوبك والدول 
الوكالة  ــب  ــاء، بحس ــر األعض غي
ــمية، إن العراق سيستضيف  الرس
الذكرى الستني لتأسيس املنظمة 
ــام ٢٠٢٢. ــن الع ــع األول م ــي الرب ف

ــر النفط  ــدو أن وزي ــاف باركين وأض
ــماعيل  ــار إس ــد اجلب ــان عب إحس
ــراق ورغبته  ــتعداد الع أبلغني باس
ــر  ــتضافة املؤمت ــى اس ــه عل وقدرت
التأسيسي، بعد االنتهاء من جميع 
األمانة  أن  ــع  الالزمة.وتاب الترتيبات 

ــث  ــك تتباح ــة أوب ــة ملنظم العام
ــب  ــان ترتي ــط لضم ــع وزارة النف م
ــتية  اللوجس ــات  املتطلب ــع  جمي
والتحضيرية الالزمة، الفتاً الى أننا 
ــم في العراق مبطلع  نتطلع لرؤيتك
العام ٢٠٢٢.وأعلن باركيندو، في ٣٠ 
ــي، أن حكومة العراق  حزيران املاض
ــتضافة الذكرى  ــى اس ــت عل وافق
الستني لتأسيس أوبك في ٣٠ ايلول 
٢٠٢١، بقاعة الشعب في بغداد، إال 
أن وزير النفط أعلن عن تأجيل عقد 
ــى اوبك. في  ــاب إل ــر عبر خط املؤمت
وقت اعلنت وزارة اخلارجية العراقية 
ــاء، أن اللجنة الوزارية  ، امس الثالث
ــراكة  ــداد للتعاون والش ــر بغ ملُؤمت
ــوف تعقد اجتماعا في نيويورك  س
ــدورة الـ٧٦  ــال ال ــى هامش أعم عل

املُتحدة.  ــألمم  ل ة  العامّ ــة  للجمعي
ــر اخلارجيَّة  ــوزارة ، ان وزي ــت ال وقال
ــارك في االجتماع  فؤاد حسني، ش
ــنوي جمللس جامعة  التشاوري الس
ــتوى  املُس ــى  عل ــة  العربيَّ ــدول  ال
ــر البعثة  ــذي عقد مبُق ــوزاري، وال ال
ــت لدى األمم  ــة لدولة الكوي الدائم
ــك على هامش أعمال  املُتحدة، وذل
ة لألمم  الدورة الـ٧٦ للجمعية العامّ
املُتحدة، برئاسة وزير اخلارجيَّة ووزير 
الدولة لشؤون مجلس الوزراء بدولة 
الكويت أحمد ناصر احملمد الصباح، 
ــة  ـــ١٥٦ للجامع ــدورة ال ــس ال رئي
ــاركة الدكتور أحمد  العربيَّة، ومبُش
ــام جلامعة  ــط، األمني الع ــو الغي أب
ــدول العربيَّة.واضافت أنه جرى  ال
ــدد  ــث ع ــاع، بح ــالل االجتم خ

ــة على  ــات املُدرج ــن املُوضوع م
ــة العامة  ــدول أعمال اجلمعي ج
ــي دورتها الـ٧٦،  ــألمم املُتحدة ف ل
ــل العربيّ  ــز العم ــة تعزي وأهميّ
ــف  املُواق ــد  وتوحي ــترَك،  املُش
ــطينيّة  الفلس ــة  القضي إزاء 
ــي تواجهها دول  والتحديات الت
ــي  وف ــه  أن ــت  املنطقة.واوضح
داخلة للوزير أشار إلى األعداد  مُ
املبكرة  ــات  ــة لالنتخاب والتهيئ
، حيث  ووصول املُراقبني الدولينيّ
ــن لألمم املُتحدة  قرر مجلس األم
ــيرة  قراراً بدعم العراق في املس
االنتخابيّة، وبناءً عليه مت إرسال 

املُراقبني.

كتب اِّـحرر السياسي
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بغداد /
بغداد / البينة اجلديدة

أعلنت مديرية املرور العامة املوافقة على تسجيل مركبات األجرة املباعة ممن جتاوزت مدة تسجيلها 
ــواء احلقوقي (طارق  ــرور العام الل ــود حثيثة من مدير امل ــه مبتابعة وجه ــة ، إن ــنوات.وقال املديري ٥ س
ــجيل املركبات األجرة املباعة من قبل الشركة  ــماعيل الربيعي) مت استحصال املوافقة على تس اس
ــمل أيضاً  ــنوات.وأضافت إن القرار يش ــجيلها البالغة ٥ س ــيارات التي جتاوزت مدة تس العامة للس
ــك نظراً للظروف  ــنوات وذل ــة س ــجيلها اخلمس مركبات األجرة حملافظة نينوى التي جتاوزت مدة تس
ــبة املركبات  اخلاصة التي مرت بها احملافظة العزيزة. كما أعلنت املديرية امس الثالثاء ايقاف محاس
التي حتمل لوحات تسجيل قدمية.وذكرت املديرية إن مدير املرور العام اللواء احلقوقي طارق اسماعيل 

الربيعي وجه بأيقاف احملاسبة على املركبات التي حتمل لوحات تسجيل قدمية (قبل ٢٠٠٣).
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الجيش العراقي .. عزم و بطولة
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ــع مقاالتنا  ــي جمي ــا ف ــا اكدن لطامل
ــة على وجوب تقوية وحدة  االفتتاحي
ــأي بالبالد عن  ــي والن ــف الوطن الص
ــات التي يدفع ثمنها  االحتراب واألزم
ــه  واديان ــه  بقوميات ــه  كل ــعب  الش
ــا الرابح الوحيد فهو كل  واطيافه ام
ــن واالنتهازيني  ــني بهذا الوط املتربص
الذين يعيشون على األزمات وهم كثر 
الشك .. لقد اكدنا ايضاً على وجوب 
اذابة اجلليد ما بني احلكومة االحتادية 
ــتان  في بغداد وحكومة اقليم كردس
ــأن ذلك  ــي اربيل ألن من ش ــراق ف الع
ــد لها  ــي يري ــكالت الت ــر املش تصفي
ــق  ــم وتتعم ــراق ان تتراك ــداء الع اع
لغاية في نفس يعقوب !! وتأسيساً 
ــل الى العاصمة بغداد  على ذلك وص

ــع يختلف متاماً  امس ممثل كردي رفي
عن كل الوفود التي زارتها في األوقات 
السابقة .. هذه املرة املمثل مؤلف من 
شخصيات لها حظوظها في العمل 
ــا  ــا ونظرته ــا رؤيته ــي وله السياس
ــات  ــد العالق ــو توطي ــة نح االيجابي
واشادة البنيان وليس التأزمي والتهدمي 
ــل  ــرة يحم ــذه امل ــي ه ــل اآلت .. املمث
مشروعاً وطنياً واعداً واهدافاً وطنية 
ــف ورّص  ــد املواق ــى توحي ــز عل ترتك
الصفوف ازاء التحديات واخملاطر التي 
ــي مقبلة على  ــالد ،وه ــا الب تواجهه
مرحلة انتخابات نيابية مفصلية من 
شأنها ان ترسم مالمح صورة جديدة 
ومشرقة، ان شاء اهللا .. مهمة املمثل 
ــب  ــول ترطي ــتتمحور ح ــردي س الك
األجواء وتنقيتها بالشكل الذي يزيح 
ــير  ــركام الذي كان يعرقل الس كل ال

ــد بوجه  ــن قوي وصام ــو بناء وط نح
ــي املنطقة  ــرات ف ــب واملتغي املصاع
ومن املؤكد فان اربيل تنظر ملستقبل 
ــة االحتادية من  ــع احلكوم ــة م العالق
ــراق واحد  ــة جديدة لع ــة ايجابي زاوي
ــبيل  س وال   .. ــتركة  مش ــح  ومصال
ــيني وال سبيل  امام الفرقاء السياس
ــوى الوحدة  ــني س ــام كل العراقي ام
والتالحم وهكذا تفعل كل الشعوب 
احليّة التي حتب اوطانها وتقاتل ألجل 
ــامخة .. وفي شأن  أن تبقى قوية وش
ــير الى مسألة اخرى  آخر البد ان نش
ــؤال الذي يراود الشعب  تلك هي الس
ــيد  ــول  ماذا حققت حكومة الس ح
الكاظمي  ــى  ــوزراء مصطف ال رئيس 
منذ اكثر من عام تقريباً على توليها 
ــق  ــا يتعل ــيما فيم ــؤولية ال س املس
ــا من األمور  ــات والبناء وغيره باخلدم

واذا كان ثمة من يؤاخذ على الشعب 
ــن يعنيه  ــارع م ــذا فليس ــؤاله ه س
ــك االجنازات  ــاز بتل ــر لتقدمي ايج األم
ــس على  ــى األرض ولي ــة عل املتحقق
ــؤال  ــا البد ان نعيد الس ــورق !! كم ال
ــة وحتى  ــا الثالث ــة ورمب ــرة الثاني للم
العاشرة بشأن ما توصلت اليه مئات 
ــكلت في البالد منذ  اللجان التي ش
ــيما تلك  العام (٢٠١٤) وحلد اآلن ال س
ــق ملعرفة  ــا التحقي ــط به ــي اني الت
ــف  ــوادث أمنية أو الكش ــباب ح اس
ــاد مالي واداري ونحن  عن ملفات فس
ــي  ــة ف ــوة عملي ــد ان اول خط نعتق
ــاء  ــاد والقض ــة الفس ــال محارب مج
ــي معرفة ما  ــاً تكمن ف ــه نهائي علي
ــك اللجان من نتائج  توصلت إليه تل
ــنجد أن  ــيأتي اجلواب أم س .. فهل س

الصمت سيد املوقف؟!.

كتب رئيس التحرير

رئيس الجمهورية برهم صالح يشارك َّـ اجتماعات الجمعية العامة لألمم اِّـتحدة َّـ نيويورك
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ــد الشعبي، امس الثالثاء، توضيحاً  أصدرت هيئة احلش
جديداً بشأن االستمارة اإللكترونية اخلاصة باملفسوخة 
ــي إنه نظرا  ــي بيان صحف ــت الهيئة ف ــم. وقال عقوده
لكثرة البيانات الواردة ومن اجل مراجعة ما ورد، سيتم 
ــتمارة العودة ألقل من  ايقاف الروابط اخملصصة مللء اس
٢٤ ساعة، وسيتم اعادة االستمارة في املوقع الرسمي 
للحشد الشعبي بأسرع وقت ممكن لضمان حقوقكم 
ــر والتدقيق  ــح اجملال امام اللجان اخملتصة للنظ ولفس
بطلباتكم».وأشار البيان إلى أن «االستمارة االلكترونية 
ــهر أيلول احلالي».وذَكرت  ــتمر حتى الـ٣٠ من ش ستس

ــمي للتقدمي لعودة  ــأن «املنفذ الوحيد والرس الهيئة، ب
املفسوخة عقودهم الى صفوف الهيئة هو االستمارة 
ــكلة من الهيئة  ــن اللجنة املش ــة املعدة م االلكتروني
ــتقبال الطلبات او  ــار آخر الس لهذا الغرض وإن اي مس
ــلّم امللفات او اي شكل آخر ال عالقة للهيئة به ولن  تس
ــعبي، أمس  ــد الش ــل معه».وأعلنت هيئة احلش تتعام
ــة اخلاصة  ــتمارة االلكتروني ــالق االس ــني، إط االول االثن
ــبوع املاضي، أعلن  ــوخة عقودهم.واألس ــودة املفس بع
ــعبي فالح الفياض ، موافقة  ــد الش رئيس هيئة احلش
ــوخة  ــتيعاب ٣٠ ألفاً من املفس ــى اس ــة عل وزارة املالي

عقودهم في احلشد الشعبي.

ــارة االيرانية عن إلقاء  ــن رئيس منظمة احلج و الزي أعل
القبض على ٥٤ ايرانيا دخلوا االراضي العراقية بصورة 
ــني لإلمام  ــارة األربع ــاركة في زي ــة للمش ــر قانوني غي
ــت وزارة الداخلية  ــا أعلن ــة كربالء.كم ــني مبدين احلس
ــى ٣٢٩ إيرانيا حتى اآلن  ــة عن إلقاء القبض عل اإليراني

ــكل  ــول إلى األراضي العراقية بش ــوا بصدد الدخ كان
ــدود البرية، من خالل معبر مهران. غير قانوني عبر احل
ــة مع العراق  ــة أن احلدود البري ــرت املصادر اإليراني وذك
ــى اإليرانيني الراغبني  ــه جميع الزوار، وعل مغلقة بوج
ــاب الى العراق  ــاركة في الزيارة األربعينية الذه باملش

من خالل الرحالت اجلوية.

ÚÓ„Ï„b”@7À@ÒâÏñi@ÚÓ”aä»€a@Ôôaâ˛a@aÏ‹ÅÖ@¥Ó„aäÌ�a@paäí«@Û‹«@új‘€a@Z@ÊaäËü

@·ÁÖÏ‘«@ÚÅÏé–Ωa@Òâb‡nça@Êdíi@=»í€a@Üíßa@Âfl@ÜÌÜu@|ÓôÏm

ــاب العراق نائباً  ــت وزارة اخلارجية عن انتخ أعلن
ــة للطاقة  ــام للوكالة الدولي ــس املؤمتر الع لرئي
ــد  أحم ــوزارة  ال ــم  باس ــدث  املتح ــال  الذرية.وق
ــراق نائباً لرئيس  بَ الع ــي بيان، إنتُخِ الصحاف ف
ــة الذرية  ــة الدوليَّة للطاق ــام للوكال ــر الع املُؤمت
ــه الـ(٦٥)، والتي أنطلقت أعمالها في مركز  بدورت
ــي واالفتراضي،  ــور الفعل ــيّ باحلض ــا الدول فيين
ومبُشاركة دوليَّة رفيعة املستوى.وأضافت أن هذا 
ــتحقاق في الوكالة الدوليَّة للطاقة الذرية  االس
ــبة في  ــاء في إطار عودة العراق ملُكانته املُناس ج

افل الدوليَّة ذات الصلة. املُؤمترات واحملُ

ــس الثالثاء،  ــي، ام ــة عثمان الغامن ــر الداخلي ــه وزي وج
ــى اخلارج. ــى الوزارة ال ــة االولى من جرح ــاد الوجب بإيف

ــر أحوال جرحى وزارة  ــال الغامني، نتابع باهتمام كبي وق
الداخلية الشجعان، ونعمل من خالل اجلهات اخملتصة 
ــا إدارة  ــالزم لهم.واضاف، وجهن ــالج ال ــى توفير الع عل
ــة األولى من  ــاد الوجب ــان الصحي بايف ــدوق الضم صن
ــرف خالل أدائهم  ــام الش هؤالء األبطال الذين نالوا وس
الواجب، الى اخلارج ممن تعذر عالجهم في العراق، معربا 

عن شكره لـمن اسهم في إجناز هذا العمل.

@µÎ¸a@ÚjuÏ€a@Öb–Ìhi@ÈuÏÌ@Ô∏bÃ€a
xâb®a@µg@ÚÓ‹ÅaÜ€a@Ûyäu@Âfl

ÚÌâà€a@Ú”b�‹€@ÚÓ€ÎÜ€a@Ú€b◊Ï€a@ø@…Óœâ@kñ‰fl@Û‹«@›ñ∞@÷aä»€a

�bjÌä”@’‹�nç@›Óvén€a@Òâb‡nça@Ú––»nΩa@äçˇ€@C›ÌÜi@›ÅÖD@Â«@tÜznm@›‡»€a@ÒâaãÎ
ÚÓ‹0a@÷Ïé€a@Úuby@Üé€@ÒÜˆbΩa@úÓi@Öa7nçbi@äëbjm@Ú«aâå€a

ÚÌãbÃ€a@…”ä‹€@pbœbíÿnç¸a@ b�‘i@ûÏË‰‹€@Ú‹flbÿnfl@äÌÏ�m@Ú�ÅZÚÓ‰üÏ€a@¡–‰€a

3
3

8

@aÜÌÜu@bËÓuÏm@âÜñm@ÚÓ‹ÅaÜ€a
ÚÓ‰üÏ€a@Ú”b�j€a@ �ó±

ــليم البطاقة  ــه وزير الداخلية عثمان الغامني، امس الثالثاء، بتس وج
ــي األول من حزيران  ــة للمواطنني الذين اكملوا معامالتهم ف الوطني
ــب االعالمي لوزير  ــام اجلاري.وقال املكت ــهر اب للع لغاية األول من ش
ــيط االجراءات والعمل  ــان صحفي انه «بهدف تبس ــة في بي الداخلي
ــر الداخلية مديرية  ــات للمواطنني، وجه وزي ــى تقدمي أفضل اخلدم عل
ــع املواطنني  ــة بإصدار تنويه جلمي ــة واجلوازات واإلقام ــوال املدني األح
ــليم معامالتهم للحصول على البطاقة الوطنية  الذين اكملوا تس
للمدة من ١ / ٦ / ٢٠٢١ ولغاية ١ / ٨ / ٢٠٢١ مبراجعة الدوائر التي روجوا 
فيها معامالتهم لغرض استالم بطاقاتهم الوطنية اعتباراً من اليوم 
االربعاء املوافق ٢٢ / ٩ / ٢٠٢١ واضاف «على أن تقوم هذه املديرية بإجناز 
ــة بعد هذا التاريخ  ــة إلصدار البطاقة الوطني ــة املعامالت املروج بقي

الحقاً خالل مدة وجيزة لغرض استالمها». بغداد /

بغداد /

بغداد /

بغداد /

وكاالت /
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البصرة / البينة الجديدة
ــة ملوانئ العراق  ــركة العام التقت الش
ــؤون  ــاون املدير العام للش ــة  مبع متمثل
ــادل علي  ــنت ع ــة الكاب ــة واملالي اإلداري
ــكاوى  ــيق مع مكتب ش ــر بالتنس دش
املواطنني في الشركة ومسؤوله السيد 
ــد امس االول  ــط عبد الصم عبد الباس
ــني للنظر  ــني واملواطن ــددا من املوظف ع
ــكاواهم ضمن سلسلة  بطلباتهم وش
مقابالت اسبوعية جتريها إدارة الشركة 
ــركة:  ــني معاون اإلدارية للش العليا .وب
ــل  ــر النق ــات وزي ــى توجيه ــتناداً ال اس

ــبلي  ــني بندر الش ــر حس ــنت ناص الكاب
ــؤولني في  ــرورة ان تكون ابواب املس بض
تشكيالت الوزارة مفتوحة امام طلبات 
ــكاوى املواطنني واملوظفني النصاف  وش
ــرائح  ــن ش ــة م ــريحة املهم ــذه الش ه
ــام املوانئ  ــا الى ان مدير ع اجملتمع .الفت
ــن  ــان محيس ــدس فرح ــور املهن الدكت
الفرطوسي يولى أهمية قصوى ملتابعة 
ــكاوى ويوعز بحلها  هذه الطلبات والش
ــون واإلجراءات  ــمح به القان وفق ما يس
اإلدارية واالنسانية . كما نفذت مالكات 
ــراق اعمال  ــركة العامة ملوانئ الع الش

جتهيز ونصب وتشغيل خمس مختبرات 
ــئ .  ــد املوان ــي معه ــة ف ــة حديث علمي
ــة  ــركة العام ــام للش ــر الع ــال املدي وق
ــور املهندس فرحان  ملوانئ العراق الدكت
ــات  ــب توجيه ــه وحس ــي ان الفرطوس
ــني بندر  ــل الكابنت ناصر حس وزير النق
ــات  احتياج ــع  جمي ــام  بامت ــبلي  الش
ــن املعاهد  ــئ كونه يعد م ــد املوان معه
ــراق الفتاً  ــى في الع ــة األول التخصصي
الى ان العمل مستمر بتجهيزه بأحدث 
ــأنها  ــي من ش ــة الت ــرات العلمي اخملتب
تطوير مستوى طرق التدريب املتكامل . 

من جانبه بني مدير معهد املوانئ رئيس 
املهندسني ماهر سالم بريدي ان املعهد 
ــواد ومختبر  ــة امل ــر مقاوم ــز مبختب جه
الهيدروليك ومختبر التبريد والتكييف 
ــن ومختبر املوائع  ــر أجزاء املكائ ومختب
ــة  تغطي ــتلبي  ــرات س اخملتب ــذه  ه وان 
ــن التدريب  ــات طلبة املعهد م احتياج
ــدورات  ــة ال ــى إقام ــة إل ــي إضاف العمل
التدريبية ملوظفي الشركة وتشكيالت 
الوزارة والوزرات األخرى وهو بذلك يكون 
ــة األولى في  ــات التدريبي ــن املؤسس م

العراق واملنطقة .
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بغداد / البينة الجديدة
ــتاذ علي حميد الدليمي،  ــتقبل وزير التربية االس اس
ــوداني والوفد  ــاس الس ــتاذ عب ــب املعلمني االس نقي
ــني الوزارة  ــة القائمة ب ــاً ان العالق ــق له ، مبني املراف
ــعى من خاللها لتطوير  والنقابة عالقة تكاملية نس
ــة التعليمات  ــن مظل ــاً ضم ــدرس مهني ــم وامل املعل
ــث الدليمي  ــني املعمول بها .وبح ــة والقوان واألنظم
خالل اللقاء امللف التربوي ووضع الكوادر التدريسية، 
الفتاً الى عمق الشراكة احلقيقية بني الوزارة والنقابة 
ــعيهما الدؤوب لتطوير العملية التربوية، مؤكداً  وس
ــة املعلم  ــادة مكان ــترك إلع ــل املش ــزام بالعم االلت
واملدرس على حدٍ سواء وتخفيف معاناته.واضاف، ان 
«أبواب الوزارة مفتوحة دائماً امام النقابة والتعاون هو 
ــعارها، وحتقيق الهدف النهائي للوصول الى أعلى  ش
ــوض بعملها  ــيق وتكامل االدوار للنه ــب التنس مرات
ــالكات التعليمية  ــوق امل ــاظ على حق ــي واحلف املهن

والتدريسة في املؤسسة التربوية» .

ميسان / ابو الحسن السعد

ــي دواي الزم   بجولة  ــان  عل قام محافظ ميس
ــة لعدد  ــراف واملتابع ــة لإلش ــة تفقدي ميداني
ــرح  حيث مت  ــة املش ــي ناحي ــاريع ف ــن املش م
ــاء روضة سعة (٤) صفوف  تفقد مشروع انش
ــية  ــة االعمال االساس ــة إكمال كاف ومالحظ
ــى ٩٥٪  ــاز ال ــبة االجن ــت نس ــروع ووصل للمش
واملتبقي فقط إعمال االنهاءات .  ووجه السيد 
احملافظ بضرورة تكثيف اجلهود وإكمال اإلعمال 
ــاز وافتتاح  ــل اجن ــن اج ــدة املقررة م ــن امل ضم
ــة . بعدها مت متابعة  ــة في األيام القادم الروض
ــوارع في القاطع الشرقي ملشروع  تبليط الش
ارصفة وتبليط حي اجلواد وحي املعلمني وحي 
ــة تقدم  ــرح ومالحظ ــي ناحية املش اخلليج ف
ــيادته بضرورة  ــل بصورة جيدة .  ووجه س العم
ــع الدوائر اخلدمية  ــيق م ــادة الكوادر والتنس زي
ــابقاً.   من اجل احلفاظ على اخلدمات املنفذة س
ــال بالوقت احملدد  ــرورة اكمال األعم ــدد بض وش

وااللتزام باملواصفات املطلوبة .

بغداد / البينة الجديدة
يحيي العراقيون وغير العراقيني كل 
عام ذكرى أربعينية االمام احلسني 
(عليه السالم)، ويتوافد الى كربالء 
املقدسة ماليني الزائرين من داخل 
العراق وخارجه. وتساهم جمعية 
الهالل األحمر العراقي عبر فرقها 
ــالء واحملافظات  ــي كرب ــرة ف املنتش
للزائرين  وإسعافية  خدمات طبية 
ــن مختلف  ــيا على األقدام م مش
ــم أكثر من ٢٠٠٠  احملافظات.وانتظ
ــكيل  لتش ــوع  ومتط ــب  منتس
ــارز صحية موزعة على مداخل  مف
ووسط كربالء. يقول مدير القسم 

الصحي في جمعية الهالل األحمر 
ــي مجيد :  ــور عل ــي الدكت العراق
ــعافية  ــن ٧٥ مفرزة إس ــر م إن أكث
تابعة للهالل األحمر ثابتة وجوالة 
تتواجد في مدينة كربالء ، وأضاف 
:  تقوم ٢٥ مفرزة ثابتة ضمن حدود 
ــير  محافظة كربالء  على خط س
ــعافية  الزائرين بتقدمي خدمات إس
ــر من ٥٠٠  ــني من قبل أكث للمصاب
ــا  فيه ــارك  يش ــا  فيم ــعف،  مس
ــعف عبر املفارز  أكثر من ١٠٠ مس
ــعافية  اجلوالة  بتقدمي خدمات إس
ــم ملعاجلة  ــاء جتواله أثن ــن  للزائري
ــروح التي يتعرضون  اإلصابات واجل

لها، فضال عن فرق حملة النقاالت 
ــن ١٠٠  ــا أكثر م ــم به ــي ينتظ الت
ــي  ف ــني  املصاب ــل  لنق ــعف  مس
ــة التي  ــة الضيق ــوارع واألزق الش
ــيارات االسعاف  يصعب دخول س
ــع عيادات طبية  ــا . وتقدم  أرب اليه
ــا من األدوية  ــة حتمل ١٤ طن متنقل
واإلسعافية   الطبية  واملستلزمات 
وحتتوي على غرفة فحص ومختبر 
ــة للزائرين  وصيدلية خدمات طبي
مبشاركة  أكثر من ٥٠ طبيبا، فضال 
عن كوادر متريضية مرافقة. وقامت 
العراقي  ــر  ــالل األحم اله جمعية 
ــيارة إسعاف برفقة  بإرسال ٢٥ س

ــالء ،  ــى كرب ــني ال ــعفني مدرب مس
وقال الدكتور علي مجيد  «باشرت 
ــال  ــالل األحمر بإرس ــة اله جمعي
ــعاف مجهزة بأحدث  ــيارات إس س
ــعاف  إلس ــة  الالزم ــزات  التجهي
ــعفني متدربني  ــع مس م املصابني 
على نقل احلاالت الطارئة واخالئها 
ــى جانب  ــفيات»، ال ــى املستش ال
اخلدمات الطبية واإلسعافية تقوم 
ــر املواكب  ــرق متخصصة بتعفي ف
ــي  ــن الت ــل واألماك ــائل النق ووس
يرتادها الزائرون، فضال عن حمالت 
ــترات  ــة عبر البوس ــة صحي توعي
ــع توزيع  ــة م ــدرات التوعوي والفول

ــخصية  ــتلزمات احلماية الش مس
من كمامات ومواد تعقيم.وشكلت 
العراقي  ــر  ــالل األحم اله جمعية 
ــجيل  ــز للمفقودين عبر تس مراك
ــكل  ــى ش ــة عل ــات تعريفي بطاق
ــام  ــات وارق ــل معلوم ــاور حتم أس
ــع بيد الزائرين  هواتف ذويهم توض
إلرشادهم في حالة الفقدان، فضال 
ــرات الصوت.  ــتخدام مكب عن اس
ــروع الهالل االحمر  ــار الى أن ف يش
الوسطى واجلنوبية  في احملافظات 
ــاركة  ــات ومبش ــت ذات اخلدم قدم

أكثر من ١٠٠ من كوادرها.   

البينة الجديدة / هيثم مجيد
ــارة الدكتور  ــات وزير التج تنفيذا لتوجيه
ــركة  ــل مالكات الش ــوري تواص ــالء اجلب ع
ــة في مواقع  ــة لتجارة املواد الغذائي العام
ــز مفردات  ــات  جتهي ــروع احملافظ بغداد وف
ــة وعلى  ــة الوجبة الثاني ــلة الغذائي الس
ــة والنواحي  ــتوى مراكز املدن واالقضي مس
حيث جهزت املناطق وحسب مامدرج ادناه 
ــداد ( مركز مبيعات الرصافة  . ١. مواقع بغ
جهز وكالء مناطق  اجلسر / املدائن/املامون /
الفضيلة /الرصافة االولى والثانية /الثالثه 
ــروان  املصطفى )( مركز  ــى /النه / املصطف
ــات الصدر جهز وكالء مناطق محمد  مبيع
القاسم واملقداد وابي عبيدة وحي اجلزائر) 

ــرع االنبار جهز وكالء مناطق (العبيدي  ٢. ف
ــادي املركز ،  ــة والرم ــة واخلالدي والصقالوي

الكرمة والرطبة ) عدد الوكالء ١١٤ .
ــق ( بني  ــز وكالء مناط ــى جه ــرع ديال ٣. ف

ــعد - منصورية _ العظيم _ بهرز _  س
التحرير _ اخلالص - جلوالء _السعدية - 
كنعان -بني سعد -اخلالص اطراف  ) فضال 
ــى للمناطق  ــرز للوجبة األول ــز ال عن جتهي
(خانقني _بعقوبة اجلديدة _ الكاطون) .

ــق  مناط وكالء  ــز  جه ــة  الديواني ــرع  ف  .٤
ــومر   ،  ــارة  ،الزهراء  ،وس ــني ، والدغ (احلس

وكميل بن زياد ، الشافعية) .
ــان جهز وكالء مناطق (العزير  ٥. فرع ميس
ــالم واخلير  واحلياة والقلعة واملاجدية والس
والقطاع وامليمونة واألمل واملشرح وكميت 
ــات الرز  ــز كمي ــن جتهي ــال ع ــدى) فض واله

للوجبة االولى .
ــوير  ٦. فرع املثنى جهز مناطق ( اجملد والس
ــز   الرز  ــال عن جتهي ــة) فض ــر وبصي والنص
ــلة الغذائية لوكالء  الوجبة االولى من الس
ــرقي  ــرين والش ــة والعش ــق ( الرميث مناط

والغربي).

ــيخ  ــط جهز وكالء مناطق ( ش ٧. فرع واس
ــزة  ، الكرامة  ،  ــاد ، الع ــي اجله ــعد ، ح س

النعمان ، ، الزهراء  ، داموك ، املثنى ) .
٨. فرع البصرة جهز وكالء ( الشرش ، الدير، 
عز الدين سليم ،انس ، الزبير ، ابن خلدون ، 
سفوان ، اجلمهورية ، االصمعي ، املوفقية) 

ــرع النجف اكمل جتهيز وكالء مناطق  .٩. ف
ــعالن ،والقادسية،  ــخاب ،وسوق ش ( املش
ــدات الثالثة والرابعة  واحليرة واملناذرة اجلدي
ــة  احليدري ــرطة  والش ــون  وحن ــار  واالنص
ــز (  ٦٦٥ ،٦٥٩ ،  ــن مراك ــبكة ) ضم والش
ــال  فض  (  ٦٤٦  ،٦٥١  ،٦٥٠  ،  ٦٤٧  ،٦٥٦  ،٦٥٧
ــلة  ــن جتهيز   الرز الوجبة االولى من الس ع
ــرطة  ــة اي الش ــدات الثالث ــق (اجلدي ملناط
ــكري  والعس واملكرمة  ــاء  والوف ــواق  والس
 (٦٤٤  ،٦٦١  ،٦٤٥  ،٦٤٧،٦٤٨ ــز  مراك ــن  ضم
ــاكنني  ــت وزارة التجارة املواطنني الس ودع
ــى مراجعة  ــه ال ــق للتوج ــذا املناط في ه
ــم  مناطقه ــي  ف ــة  الغذائي ــواد  امل وكالء 
ــة  ــلة الغذائي ــواد الس ــتالم م ــرض اس لغ
ــة والتبليغ عن اخمللفات عبر  للوجبة الثاني
ــة او عبر موقع  ــاخنة املعلن ــوط الس اخلط
ــمي للوزارة دائرة الرقابة  الفيس بوك الرس

٠٧٧٢٩٢٢٢٠١٩

ميسان / البينة الجديدة
ــركة  ــتكماال للخطط التي وضعتها الش اس
ــغل حقل احللفاية شركة  بالتنسيق مع مش
ــاريع  بتروجاينا الصينية لتنفيذ عدد من مش
ــق القريبة من  ــع االجتماعية في املناط املناف
ــل بهيج افتتح  ــط حف مواقع التطوير ، ووس
ــركة نفط ميسان املهندس علي  مدير عام ش
ــروعني خدميني  ــم حمود مؤخراً  ،  مش جاس
ــاهمات  املس ــاريع  ــات مش ــن تخصيص ضم
ــاء الكحالء .  ــي قض ــزة ف ــة املنج االجتماعي
ــة  ــب محط ــاز نص ــروع االول اجن ــمل املش ش
ــة الكهربائية نفذت  ــة لتحويل الطاق متنقل
ــركة العامة  ــئ أوربية من قبل الش من مناش
ــر  ــيق املباش ــات الكهربائية بالتنس للصناع
ــي الصناعات  ــدة ف ــيمنز الرائ ــركة س مع ش
الكهربائية العاملية ، واوضح مدير عام شركة 
ــهم  ــأن احملطة املنجزة ستس ــان ب نفط ميس
بتحسن الواقع الكهربائي في قضاء الكحالء 
ــبكة الكهربائية وتوفير (  وفك اختناقات الش
ــركة أجنزت  ــا بني بأن الش ــا واط . كم ٤٥ ) ميغ
مشروع اكساء وتبليط سدة املعيل في ناحية 

ــم وهما يقعان ضمن  ــم وبطول ٥ ك بني هاش
ــاريع اخلدمية التي نأمل أن  ــلة من املش سلس
تنعكس باثارها اإليجابية على أهالي القضاء 
مبا توفره من خدمة للمواطنني خصوصا قطاع 
ــية  ــة في ظل الظروف الصعبة والقاس الطاق
التي يعيشها املواطن بسبب انخفاض جتهيز 

ــف .مؤكدا خالل  ــم الصي الطاقة خالل موس
ــره قائمقام قضاء  ــذي حض ــل االفتتاح ال حف
ــؤولني في شركة نفط  الكحالء وعدد من املس
ميسان ووجهاء وشيوخ العشائر بان الشركة 
ــزت  ــي أجن ــغل الصين ــع املش ــيق م وبالتنس
ــة للمناطق  ــاريع اخلدمي ــن املش ــرات م العش
الواقعة ضمن حقولها في قطاعات الكهرباء 
ــاريع خدمية  والصحة والتعليم  وهنالك مش
ــدمي املزيد البناء  ــتمرة بتق قيد االجناز وهي مس
ــد حقل احللفاية من أبرز حقول  احملافظة  .ويع
ــري عمليات  ــث جت ــان حي ــركة نفط ميس ش
ــط الوطنية  ــركة النف ــل ش ــن قب ــره م تطوي
الصينية مبوجب عقدها املبرم مع وزارة النفط 
ــى ( ٤٠٠ ) اربعمائة  ــاج احلقل إل ــول بانت للوص
ــام يوميا باإلضافة  ــل من النفط اخل الف برمي
ــتفادة من الغاز املنتج املصاحب للنفط  لالس
ــد الطاقة  ــات تولي ــغيل محط ــام في تش اخل
ــتدامة  ــة املس ــاريع الطاق ــة ومش الكهربائي
وتنفيذ املشاريع التي تهدف لتحسني الوضع 
اخلدمي لألهالي القاطنني بالقرب من مشاريع 

التطوير .

بغداد / البينة الجديدة
ــن  ــة لألم الوطني ــة  اللجن ــدت  عق
ــا في ديوان الوزارة  الغذائية اجتماع
ــه الوكيل الفني لوزارة الزراعة  ترأس
ــة الدكتور ميثاق  نائب رئيس اللجن
ــادة  الس ــور  وبحض ــني  احلس ــد  عب
اعضاء اللجنة ممثلي وزارات (الزراعة 
، التخطيط، التجارة، املوارد املائية، 
الصناعة واملعادن، الصحة والبيئة، 
ــي). وقد  القوم ــارية االمن  ومستش
جرى خالل االجتماع استعراض االمر 
الديواني ٧٦ لسنة ٢٠٢١ واملشكلة 
مبوجبه اللجنة املوصوفة باالضافة 
ــن الفقرات  ــدد م ــة ع ــى مناقش ال
ــدول اعمال اللجنة  املدرجة على ج
ــودة االستراتيجية  منها بحث مس

ــن الغذائي في العراق  الوطنية لالم
ــكلها  بش  (٢٠٢٢-٢٠٣٠) ــرة  للفت

ــالت  ــال التعدي ــد اكم ــي بع النهائ
ــل  ممث ــل  قب ــن  م ــا  عليه ــة  الالزم

ــن القومي، فضال  ــارية االم مستش
عن مناقشة املذكرة اخلاصة بتطوير 
وتنظيم احملاور والهيكلية املناسبة 
ــن  لالم ــة  الوطني ــتراتيجية  لالس
ــتعدادا  ــورة آنفا، اس ــي املذك الغذائ
ــعة  املوس ــة  الورش ــي  ــا ف لعرضه
املزمع عقدها الحقا لغرض تضمني 
ــي تقترحها  ــات الت ــة املالحظ كاف
جهات ومؤسسات الدولة والقطاع 
اخلاص ومنظمات اجملتمع املدني قبل 

مصادقتها. 
ــتراتيجية هي االولى  وتعد هذه االس
ــتحدد مسارات  من نوعها والتي س
ــن الغذائي في العراق مبا يضمن  االم
ــتدام  ــي املس ــن الغذائ ــق االم حتقي

للمواطن العراقي.

سمري السعد 

ــل ) قالها  ــوى فرصة ليكون املرء أفض ــت احلرية س (ليس
ــي) ...نعم  ــرحي فرنس ــوف وكاتب مس (ألبير كامو فيلس
ــتغاللها على أكمل وجه فالفرص متر  هي فرصة يجب إس
مرور السحاب، والعاقل من يغتنم الفرص ، هي مسؤولية 
ــط به ويجب  ــق ال ينبغي التفري ــات ح ــع فاألنتخاب اجلمي
إستغالله بأكبر حشد جماهيري  من املشاركة ، واملهزوم 
ــاهم  من يجلس في بيته ، يعترض وينتقد وال يفكر أن يس
ا    بالتغيير، رمبا ال يروق لك الكثير من املرشحني وكنت ناقمً
ــراق والوضع اخلدمي  ــية في الع على الصراعات السياس
ــحني من تعرفه  ــد بقية من املرش ــيئ، ولكن أال يوج الس
شخصياً وتعرف سيرته وفكره ويستحق أن تصوت له...؟! 
ــك  ايها العراقي أرجوك ال تهدر صوتك .. أال ترى أن جلوس
في البيت وتقاعسك سيجعل من تتكلم عنهم بسلبية 
ــن أبناء رقعتك  ــن جديد ، أال يوجد م ــي م يأخذون الكراس
السكنية ممن تعرف سيرته ونزاهته ممن يستحق أن تعطيه 
صوتك، فاملشاركة في األنتخابات شجاعة ونصر وتركها 
ــام وأكل  ــل مأدبة طع ــع صوته ألج ــنب وهزمية.ومن يبي ج
ــاعات ليرى  ــهل عليه قبول أن ينتظر س ــراب فسيس وش
ــد أن يهضم ما قد  ــه احلقيقية تخرج من جوفه بع قيمت
مت كرامته على مأدبة الطعام ، هنالك  ضِ أكله، بعد أن هُ
ــان وممثليهم  ــض نواب البرمل ــحون وخصوصاً من بع مرش
في احملافظات يعتبرون تلك األموال التي يعطونها للناس 
ــح الصدقات والتبرعات  ــي منح وصدقات وكأنها ال تص ه
ــل موعد االنتخابات بقليل، ومنهم من أصبح ناقما   إال قب
ــتياءه   ــدة فجأة وقدم اس ــية بش ــى العملية السياس عل
ــة بعد أن كان من قبل متنعماً بامتيازات  كدعاية إنتخابي
ــرات املال  ــداً عن مؤث ــب بعي ــوّت وتنتخ ــلطة.أن تص الس
واليمني الكاذب والذي يعتبر شرعاً مييناً باطالً، وبعيداً عن 
ــؤولني  ــني الكاذبة وخصوصاً من اغلب   املس ــود التعي وع
ــوا ذلك في  ــم لم يفعل ــني  فتذكر أنه ــابقني واحلالي الس
ــنوات املاضية وجربتهم أنت وعرفتهم ففكر بجد أن  الس
تنتخب غيرهم والتصويت ملرشحني جدد وسيجعل منك 
ذلك صاحب كرامة وعزة وحرية وفكر ، و من يلجأ لوسائل 
إسقاط اآلخرين والتهجم عليهم هو مرشح فاشل ويفكر 
قبل فوزه باالنتقام والتسقيط والدخول مبهاترات ونزاعات 
ــاكل والنزاع  ــة من املش ــن في دوام ــن واملواط أودت بالوط
املستمر وهدر الثروات كنتيجة لتلك النزاعات، ورمبا يتربح 
من تلك النزاعات الحقاً هذا املرشح أو ذاك ويساوم عليها 
ــك الذين  ــة.ال تنتخب أولئ ــية ومادي ــل أرباح سياس مقاب
ــن برنامجهم  ــن يتحدثون ع ــب هؤالء الذي ــلوا وإنتخ فش
االنتخابي، وفكرهم السياسي واالجتماعي واالقتصادي، 
ــقيط اآلخرين  ــرف عنه أنه بعيداً عن تس ــب من تع وأنتخ
ــهد على أن يكون املرشح  ومن كانت سيرته وأخالقه تش
ــذي يغري الناس  ــح ال ــب في املكان املناسب.املرش املناس
ــة وخصوصاً من  ــني والوعود الكاذب ــال والتعي مبغريات امل
ــابقة ومن اجلدد أيضاً  ــض الفائزين في االنتخابات الس بع
فذلك يدل على أنه مرشح ضعيف الشخصية وانتهازي ، 
وليس جدير بهكذا مرشحني أن ميثلوا الشعب، فبالتأكيد 
ال ينتخبه سوى من يحاول أن يشتري صوته ومن يضحك 
ــاريع الكالمية غير  عليه بالوعود مقابل االنتخاب ، واملش
ــة واخملطط لها مسبقاً فهو ال يعول على العقول  املدروس
الواعية وذوي الفكر السليم الذين لن يصوتوا له ، فيعول 
ــة مفرطة،أن من  ــراً وأقولها بصراح ــى املغفلني ...وأخي عل

يغري غيره، يسهل على اآلخرين أغراؤه !.

بغداد / البينة الجديدة
ــاالر عبد الستار  بناء على توجيهات وزير العدل القاضي س
ــة وكيل  ــكلة برئاس ــتمر اللجنة الوزارية املش محمد تس
الوزارة االقدم األستاذ زياد خليفة التميمي وعضوية مديري 
ــداث ومدير عام  ــي االصالح العراقية واصالح االح عام دائرت
ــرة االدارية واملالية ولليوم الثاني على التوالي في اجراء  الدائ
ــوف يتم  ــة الوجبة الثانية وس ــت مقابل ــالت حيث مت املقاب
ــرى تباعاً ، ضمن قوائم محددة اعدت   مقابلة الوجبات االخ
لهذا الغرض ممن تنطبق عليهم شروط اإلعادة. واكد السيد 
ــتمر مبقابالتها لكافة املفصولني  الوكيل ان اللجنة ستس
ــى وظائفهم  ــن اجل ارجاعهم ال ــني اكمالهم جميعا م حل

وحسب االطر القانونية املتبعة.

@ŸmÏï
@@7ÓÃm

@¥€Ïñ–Ωa@ÒÖb«hi@Ú–‹ÿΩa@ÚÌâaãÏ€a@Ú‰v‹€a
p˝ib‘Ωa@ıaäuhi@Òä‡néfl
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ــات  ــرطة محافظة بابل، امس الثالثاء، مالبس أوضحت ش
ــه ورميها في النهر ومن  ــخص بقتل زوجت واقعة اعتراف ش
ــاة في احملافظة.  وقال  ــم العثور عليها وهي على قيد احلي ث
ــيني  ــرطة احملافظة العميد عادل احلس مدير إعالم قيادة ش

ــراف املتهم بقتل  ــتغرابنا بعد اعت ــارت اس ــة أث ، إن القضي
زوجته ومن ثم العثور عليها حية ترزق.  وأثارت القضية ردود 
فعل مختلفة لدى املدونني في مواقع التواصل االجتماعي، 
ــة  الداخلي ــر  لوزي ــات  مطالب ــط  وس ــالم،  اإلع ــائل  ووس
ــن منصبه.   كما  ــرطة بابل م ــتقالة، وإقالة مدير ش باالس
ــاءل مدونون ونشطاء، عن كيفية إقرار قاضي التحقيق  تس
بوجود جرمية، في ظل غياب أي مالمح لها، أو اجلثة، وبيانات 
ــير إلى  ــاف، أن املعلومات األولية تش ــب العدلي.   وأض الط
ــل زوجته التي  ــغ ضابط التحقيق بأنه قت ــم قد ابل أن املته
ــائل اإلعالم وشرح تفاصيل  كانت مختفية، وظهر على وس
احلادث، مبينا أن التحقيق جارٍ في القضية ملعرفة مالبسات 
ــي لم تتطابق مع احلقيقية.  وتابع، أنه  اعترافات املتهم الت
ــي مواقع التواصل  ــارها ف بعد أن مت تعميم القضية وانتش
االجتماعي ووسائل اإلعالم، قام مواطنون باإلبالغ عن موقع 
ــوات األمنية إلى التوجه  ــد الزوجة، األمر الذي دفع الق تواج
ــا أدى إلى تغيير  ــض عليها، م ــا وإلقاء القب ــع تواجده ملوق
فحوى القضية، وتبني أن هناك مشاكل عائلية بني الزوجني 
ــابه.  وبني، أنه  ــرأة للهرب أو ما ش ــد تكون دفعت امل ــي ق الت

على إثر ذلك اتخذنا إجراء بحق الضابط القائم بالتحقيق، 
ــر ملعرفة حقيقة القضية،  ــك بتدخل القضاء بهذا األم وذل
ــق، موضحاً أن قائد  ــا إذا كان هناك تعذيب أثناء التحقي وم
ــلطات التحقيقية فيها، يحققون  ــرطة احملافظة والس ش
ــد تعرض املعني في القضية إلى التعذيب  حالياً فيما إذا ق
ــة للقضاء.  إلى  ــتكون متروك خالل التحقيق، وقضيته س
ــزوج املتهم  ــة ال ــة في منطق ــادر محلي ــارت مص ذلك أش
ــكن شمال محافظة بابل، وقد  بقتل زوجته، بأن الزوج يس
ــى زيارة أحد املراقد الدينية، ليخرج  ذهب بصحبة زوجته إل
ــه دون معرفة مكانها  ــيم الزيارة فاقداً زوجت بعد أداء مراس
ــلطات  ــباب اختفائها، األمر الذي دفعه إلى ابالغ الس وأس
األمنية بأن زوجته مفقودة، إال أن بعض أصابع االتهام كانت 
ــير إليه على أنه قد قام بقتلها واخفائها، ليتم إيقافه  تش
من قبل السلطات األمنية في احملافظة على ذمة التحقيق 
ليتضح بعد ذلك بأن زوجته على قيد احلياة.  وبينت املصادر، 
أن الزوج مت اإلفراج عنه، لكن قضيته ما زالت قيد التحقيق، 
ــي لم تتطابق مع  ــباب اعترافاته التي أدلى، والت ملعرفة أس

احلقيقة التي تبني أن زوجته على قيد احلياة.  

أكد البيت األبيض أن الواليات املتحدة 
ــة مكافحة  ــى مواصل ــة عل مصمم
ــتان على  ــم داعش في أفغانس تنظي
الرغم من الضربة األمريكية اخلاطئة 
ــطس ١٠  ــت في أواخر أغس التي قتل

مدنيني على األقل.
وقالت املتحدثة باسم البيت األبيض، 
ــاكي، خالل مؤمتر صحفي إن  جني بس
ــو بايدن،  ــي، ج ــس األمريك ــة الرئي ني
ــان لم  ــة داعش – والية خرس ملكافح
ــراء حتقيق في  ــر، إال أنه يؤيد إج تتغي

الضربة األخيرة.
ــوم ٢٩  ي ــدة  ــات املتح الوالي ــذت  ونف
ــطس، قبل إمتام عملية سحب  أغس
ــطة طائرة  ــكريني، ضربة بواس العس
ــيارة في كابل كان  ــيرة دمرت س مس
فيها، حسب الرواية األولى للبنتاغون، 
ــلحني  مس ــة  ومجموع ــرات  متفج
انتحاريني لـداعش اعتزموا مهاجمة 

مطار العاصمة األفغانية.

ÚÓ‹0a@÷Ïé€a@Úuby@ �Üé€@ÒÜˆbΩa@úÓi@Öa7nçbi@äëbjm@Ú«aâå€a
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ــيد مقتدى الصدر،  ــق محمد صالح العراقي امللقب بوزير الس عل
ــأن استمرار  ــور بش ــتمرار جائحة كورونا.وردا على منش على اس
ــتمر وقد ال  ــر الصدر مبا يعني ان غضب اهللا مس ــة، قال وزي اجلائح

ينتهي مع عدم نصرة االصالح.

ــؤون االجتماعية، امس  ــل والش ــت وزارة العم أعلن
ــل البديل)  ــتمارة (الدخ ــا إطالق اس ــاء، عزمه الثالث
ــارت إلى  ــر املتعففة والفقيرة قريباً، فيما أش لألس
ــيط الديون املترتبة بذمة احملاضرين  أنها تدرس تقس
اجملانيني الذين مت تعيينهم، على ١٢٠ شهراً.   وقالت 
ــوزارة هدى  ــة االجتماعية بال ــة احلماي ــة هيئ رئيس
ــي أعدها  ــل الت ــل البدي ــتمارة الدخ ــجاد، إن اس س
ــهادات العليا بالتنسيق مع  باحثون من حملة الش
ــريحة األكبر من األسر املتعففة  الهيئة، تخدم الش
ــة االجتماعية  ــا لقانون هيئة احلماي والفقيرة، وفق
وزارة  ــع  م ــيق  وبالتنس  ٢٠١٤ ــنة  لس  ١١ ــم  املرق
التخطيط والتعاون االمنائي.   وأضافت أن عدد األسر 
ــهريا ويعيلها  ــة ش ــة االجتماعي ــي متنح اإلعان الت
ــدد من تعيلها  ــاوز ٩٩٦ ألفا، بينما بلغ ع ــل، جت الرج
ــى جانب أعداد مماثلة لم  ــرأة، أكثر من ٤٣١ ألفا، إل امل
ــمل باإلعانات، ما دفع الهيئة الى العمل إلطالق  تش
استمارة الدخل البديل. وذكرت سجاد أن االستمارة 
ــتطلق  ــدى وزارة التخطيط، س ــا ل ــدة حالي املتواج
ــرة  ــنى لهيئة احلماية املباش قريبا، من أجل أن يتس
بإجراءات رصد واحصاء األسر املتعففة والفقيرة مبا 
يسهم في حتسني ظروفها املعاشية واالقتصادية.  

ــة مينح الى  ــياق ذاته أن مبلغ اإلعان ــت في الس وبين
األسر التي تعيش حتت خط الفقر وال متلك من سبل 
ــة االجتماعية  ــة إلى أن اإلعان ــيئا، منوه العيش ش
ــد احلد االدنى من احتياجها.   وأشارت  تهدف إلى س
ــى، أن الدائرة  ــة االجتماعية إل ــة احلماي ــرة هيئ مدي
ــس الوزراء  ــة العامة جملل ــى األمان ــا إل ــترفع كتاب س
ــن اجملانيني  ــة احملاضري ــون املترتبة بذم ــاء الدي إلطف
ــد تعيينهم بصفة عقد وكانوا يتقاضون اإلعانة  بع

االجتماعية. 

بغداد /

ــركة العامة للتجهيزات الزراعية. وقال  ــتيراد بيض املائدة ومن خالل الش ــرت وزارة الزراعة باس باش

ــي فيه املنتج احمللي فانها  ــف ، بأن الوزارة  في الوقت الذي حتم ــمي للوزارة حميد الناي ــق الرس الناط

ــتقرار االسعار  ــواق احمللية والجل اس ــعار بيض املائدة في االس ــتهلك ونظراً الرتفاع اس حتمي املس

ــركة العامة للتجهيزات الزراعية احدى  ــرت الوزارة ومن خالل الش ــكل مناسب للمواطن  باش بش

شركات الوزارة  وبشكل حصري بأستيراد بيض املائدة.واضاف، ان عملية التجهيز ستكون للمراكز 

التسويقية واجلمعيات التعاونية ودوائر الدولة ، موضحا ان هذا القرار سيسهم في استقرار االسعار 

ــيطر عليها من قبل  ــتيراد مس من جانب وحماية املنتج احمللي من جانب أخر  فضال ان عملية االس

الوزارة وال تسهم في عملية االغراق السوقي وامنا فقط ال ستقرار االسعار عند احلد املناسب .واشار 

ان الوزارة ستواصل دعم قطاع الدواجن من اجل زيادة االنتاج وصوال الى االكتفاء الذاتي .

بغداد /

أخفق مجلس النواب في عقد جلسته 
ــيناريو تكرر كثيرا في  البرملانية في س
ــت الذي  ــي الوق ــة، فف ــهر القليل األش
ــى ان هنالك العديد  اكد فيه برملاني ال
ــباب التي تراكمت فيما بينها  من األس
ــات البرملان  وأدت الى عدم انعقاد جلس
ــة  ــهر املاضية واخرها جلس ــي االش ف
ــي، اعتبر آخر ان ما حصل  االثنني املاض
ــارع. ــلبية الى الش ــالة س اعطى رس

عضو مجلس النواب رياض املسعودي، 

ــباب التي  أكد ان هناك العديد من األس
ــى عدم  ــا وأدت ال ــا بينه ــت فيم تراكم
ــهر  ــات البرملان في األش ــاد جلس انعق
املاضية واخرها جلسة االثنني املاضي. 
ــك  ــني تل ــن ب ــعودي ، إن «م ــال املس وق
ــباب االتفاق على ترحيل ما تبقى  األس
ــى الدورة البرملانية  من قوانني مهمة ال
ــاركة الكثير  ــة، اضافة الى مش املقبل
ــالت االنتخابية  ــي احلم ــواب ف ــن الن م
ــني غير  ــدول األعمال قوان ــني ج وتضم
ــن حضر الى قبة  ــة»، مبينا ان «م مهم
البرملان امس وجد ان العدد احلاضر ك ان 

ــح لعدد  ــك غياب واض ــدودا وهنال مح
ــباب اضافة  كبير من النواب لتلك االس
ــباب شخصية تتعلق بالبعض  الى أس
ــعودي، ان «رئاسة  منهم». واضاف املس
ــعت لتحديد موعد اجللسة  البرملان س
وما سبقها في محاولة منها إلظهار ان 
رئاسة البرملان ليست السبب في عدم 
ــب النواب»،  ــات بل هو تغي عقد اجللس
ــهر ك ان  ــه «ومنذ عدة أش ــا الى ان الفت
ــا ادى الى قلة  ــان في تراجع م أداء البرمل
القوانني التي مت تشريعها وقد تضافرت 
ظروف عديدة من بينها التظاهرات ووباء 

كورونا واالنتخابات املبكرة في حصول 
ــر». ولفت إلى ان «عدم احلضور  هذا األم
هو رسالة غير ايجابية، واالغلب ساهم 
ــالل عدم  ــذا األمر من خ ــي حصول ه ف
ــة جتاه النواب  ــل اإلجراءات الرادع تفعي
ــروع».النائب  ــدون عذر مش املتغيبني ب
ــد العقابي،  ــائرون امج ــف س عن حتال
ــار الى ان انشغال اغلب النواب في  اش
ــبب في عدم  حمالتهم االنتخابية تس
ــة امس، فيما اشار الى ان  عقد اجللس
ــيعطي  ــات س ــرة تعطيل اجللس ظاه
ــارع العراقي.  ــلبية الى الش رسالة س

وقال العقابي ، ان «نواب كتلته حضروا 
ــه «نتيجة لضعف  ــة»، مبينا أن اجللس
احلضور البرملاني بسبب انشغال اغلب 
ــم االنتخابية مع  ــي حمالته النواب ف
قرب االنتخابات فان جلسة البرملان لم 
تعقد». واضاف العقابي، ان «هذا الوضع 
ال يعتبر ايجابيا وتسبب بتعطيل عمل 
ــريعية منذ أكثر من  ــلطة تش اعلى س
شهرين، و سيعطي رسالة سلبية الى 
ــر اهتماما  ــان البرملان ال يعي ــارع ب  الش
ــي تصب في  ــات والقوانني الت بالتحدي

مصلحة العراق وشعبه».

بغداد /

بغداد /

بغداد /
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ــال  ــة إلى إرس ــة العربيَّ ــه اجلامع ــا معالي ودع
ــاد  ــة واالحت ــة الدوليَّ ــوة باملُنظم ــني أس راقب مُ
ــن مداخلته تطرق  ــب آخر م ــي جان .وف األوروبيّ
ــراكة  ــداد للتعاون والش ــر بغ ؤمت ــى مُ ــر إل الوزي
ؤمتر  ــة الوزارية للمُ ــه، وأعلن أن اللجن ومخرجات
سوف تعقد اجتماعا في نيويورك على هامش 
ة لألمم  ــة العامّ ـــ٧٦ للجمعي ــدورة ال ــال ال أعم
ــيتحول إلى  ؤمتر بغداد، س املُتحدة، مؤكدا أنَّ  مُ
ــدول املعنية  ــة إلدامة احلوار بني ال ــة دائم منص
ــتقرار في املنطقة  ــة التعاون واالس وخللق حال
ــتركات االقتصاديّة، وحماية العراق  وبناء املُش
ــة. وفي التطورات ايضا  من التهديدات اخلارجيَّ
ــاء، إعداد  ــس الثالث ــة النزاهة، ام ــت هيئ أعلن
ــهم  ــاريع القوانني التي تس ــلة من مش سلس
ــاد املالي واالداري والوقاية منه،  مبكافحة الفس
مؤكدة أنها قد حذرت سابقاً من إلغاء مكاتب 
املفتشني العموميني ملا له من آثار على تكامل 
ــات الرقابيَّة والتزامات العراق الدوليَّة  س املُؤسَّ
ــرة القانونيَّة في  ــر الدائ ــال مدي ــذا اجملال.وق به
ــاريع  ــرات نعمة كرمي ، إن مش ــة النزاهة ف هيئ
ــال  ــي مج ــة ف ــا الهيئ تْه ــي أعدَّ ــني الت القوان
ــاد أو الوقاية منه، كثيرة منها  كافحة الفس مُ
ــات، وتعديل قانون أصول  ــل قانون العقوب تعدي
ــون االطالع  ــروع قان ــات اجلزائيَّة، ومش احملاكم

ــروع  ــا، ومش ــول عليه ــة واحلص ــى املعلوم عل
قانون حماية الشهود واخملبرين واخلبراء واجملنى 
ــل قانون  ــروع تعدي ــن مش ــالً ع ــم، فض عليه
الهيئة، ومشروع قانون الكسب غير املشروع.

وأضاف أن الهيئة اقترحت أيضاً بعض مشاريع 
ــا مدخليَّة  ــرى وتعديل أخرى له ــني األخ القوان
ــه أو الوقاية منه  ــاد ومكافحت ــع الفس في من
ــروع  ــال العام، من قبيل مش ــاظ على امل واحلف
تعديل قانون التضمني، ومشروع تعديل قانون 
ــام،  ــاع الع ــة والقط ــي الدول ــاط موظف انضب
ــروع تعديل قانون املِالك، ومشروع تعديل  ومش
ــروع تعديل قانون  ــون اخلدمة املدنيَّة، ومش قان
في  ــخصيَّة ملُوظَّ ــؤوليَّة الش التأمني على املس
ــروع تعديل  ــر الدولة والقطاع العام، ومش دوائ
اب.وأكد نعمة،  وَّ ــس النُّ ــات مجل قانون انتخاب
ــت  ــني والتصوي ــذه القوان ــضٍ ه ــريع بع أن تش
ــره في اجلريدة  اب ونش وَّ ــي مجلس النُّ عليها ف
ــميَّة كقانون التعديل األول لقانون هيئة  الرس
النزاهة الذي أصبح باسم (قانون هيئة النزاهة 
والكسب غير املشروع)، وقانون حماية الشهود 
ــي حني  ــم، ف ــى عليه ــراء واجملن ــن واخلب بري واخملُ
ــة مع اجلهات  ــض اآلخر قيد املتابع اليزال البع
ــاريع  ــن مش ــدداً م ــح أن ع ــة. وأوض ذات العالق
ــة جاءت من جهاتٍ أخرى غير  القوانني املقترح
ــوال ومنع  ــترداد األم ــة تخصُّ اس ــة النزاه هيئ
ــهام الهيئة الفاعل  ــيراً إلى إس تهريبها، مش
ــك القوانني وصياغتها،  دات تل ــوَّ س في إعداد مُ

ــترداد أموال  ــروع قانون الس خاصاً بالذكر مش
ــة برهم صالح،  ــاد تبنَّاه رئيس اجلمهوريَّ الفس
وأن الهيئة كان لها حضورٌ في مناقشة الكثير 
ــروع، وصياغتها، مبا يتالءم مع  من نصوص املش
عملها واختصاصها. في وقت ردت رئاسة أركان 
اجليش العراقي، امس الثالثاء، على التصريحات 
األخيرة التي أدلى بها رئيس هيئة األركان العام 
للقوات املسلحة اإليرانية محمد باقري بشأن 
وجود حتركات معادية من األراضي العراقية جتاه 

ــات الثنائية  ــة ، إن العالق ــران.  وقالت الرئاس إي
ــارة اجلمهورية اإليرانية هي  التي تربطنا مع اجل
ــن  ــة على التعاون وحس ــة مبني ــات وثيق عالق
اجلوار، وقد شهدت تطوراً ملحوظاً بني البلدين 
ــة االخيرة على جميع االصعدة خاصة  في اآلون
ــكري. وأضاف، وعلى  في اجلانبني األمني والعس
هذا األساس نعرب عن استغرابنا  للتصريحات 
ــبت اخيراً إلى  رئيس هیئة  غير املبررة التي نس
األرکان العامة للقوات املسلحة اإليرانية اللواء 

ــود حتركات  ــأن وج ــني باقري، بش ــد حس محم
ــة جتاه اجلمهورية  ــة من األراضي العراقي معادي
ــة أركان اجليش  اإليرانية.  وتابعت، وتؤكد رئاس
ــتخدام  ــدة اس ــراق يرفض بش ــي أن الع العراق
ــك  ــدوان على جيرانه، وأنه متمس أراضيه للع
بحسن اجلوار والعالقات االخوية مع دول اجلوار، 
مشددة على ضرورة التزام اجلميع بلغة االخوة 
ــتركة.  وفي وقت  ــي العالقات املش ــاون ف والتع
ــابق، قال اللواء باقري إن اجلماعات االرهابیة  س
ــتان  ــي اقليم كردس ــط ف ــة اليران تنش املعادي
ــلطات  ــبب غض النظر من قبل س ــراق بس الع
ــة العراقية املركزية  ــم ، وضعف احلكوم االقلي
ــن  ــي. م ــكري االمريك ــود العس ــبب الوج بس
جانب آخر فشل مجلس النواب امس في عقد 
ــته املقرر لها ان تعقد امس مثلما فشل  جلس
في عقدها امس االول االثنني وبات احلال يقول : 
ــات وال نصاب وال نواب واحلضور خجول  ال جلس
ــة تناقش أو تصوت  ــدا ال يكفي لعقد جلس ج
ــم الدعوات  ــي جدول األعمال رغ ــى ما ورد ف عل
ــات لكن التهاون  ــررة بضرورة عقد اجللس املتك
والالمباالة أبرز األسباب التي تقف وراء تعطيل 
مجلس النواب.غياب النواب عن اجللسات بات 
ــبة للكتل السياسية  أمرا طبيعيا جدا بالنس
ــى تقريبا وال  ــان انته ــل البرمل ــي ترى أن عم الت
ــاط نيابية أن  جدوى من احلضور ولهذا ترى أوس
ــات خالل الفترة املقبلة  احلديث عن عقد جلس

أشبه بضرب من اخليال.  
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ــي  الربيع ــا  دع ــان،  البي ــب  وبحس
ــالت  معام ــوا  اكمل ــن  مم ــني  املواطن
ــم اجلديد  ــم إلى الرق ــل أرقامه حتوي
ــى  ــه إل ــي) بالتوج ــروع الوطن (املش
ــتالم  ألس ــجيل  التس ــات  مجمع
وتثبيتها على مركباتهم.  لوحاتهم 
ــرور العامة، امس  ــت مديرية امل وأعلن
الثالثاء، تفاصيل تسجيل الدراجات 
والتكتك. وقال العميد محمد الزيدي 
من أعالم املديرية ، إن بياناً صدر بشأن 

ــجيل التكتك والدراجات، حيث  تس
إن رسوم التكتك ذات الثالث عجالت 
ــوم  ــا رس ــار، أم ــف دين ــغ ٣٠٠ أل تبل
الدراجات ذات العجلتني بسعة أكثر 
ــف دينار،  ــن ١٢٠ CC فتبلغ ١٠٠ أل م
ــك والدراجات  ــاً أصحاب التكت داعي
الى االسراع في التسجيل ملنحهم 
أن  ــاف  وأض ــنويات.  والس ــات  اللوح
ــجيل قليلة  ــى التس ــات عل املراجع
جداً، مشيراً الى أن أموال الرسوم هذه 
خصصت لصندوق شهداء الشرطة. 
ــدات  ــدي أنه لكثرة املناش وتابع الزي
ــول ارتفاع مبلغ  ــي وردت إلينا ح الت

ــك، وجهنا  التكت ــجيل  ــوم تس رس
ــس الوزراء لتخفيض  كتاباً الى مجل
ــأن  ــر التوجيهات بش ــغ وننتظ املبل
ذلك، موضحاً أن التسجيل مستمر 
ــد أن  ــتمرة أيضاً.وأك ــبة مس واحملاس
حمالتنا مستمرة في حجز التكتك 
ــنوية، حيث مت حجز أكثر من  بدون س
ــبوع  ٢١٠٠ دراجة وتكتك خالل األس
ــي الكرخ والرصافة  املاضي في جانب
ــز التكتك  ــى أن حج ــط، الفتاً ال فق
مستمر في ساحات الوثبة واخلالني 
ومدينة الصدر، حيث يحال صاحبها 

الى قاضي التحقيق.
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احلشد يعيد انتشاره بالطارمية ويعلن استمراره بعمليات الدهم والتفتيش



ــم التعادل السلبي مواجهة  حس
الديربي النفطي بني فريقي النفط 
ــي أقيمت في  ــان والت ونفط ميس
ــن افتتاح  ــة ضم ــب الصناع ملع
ــدوري العراقي  ــة األولى من ال اجلول

املمتاز.
ــان لتحقيق  ــعي الفريق ــم س ورغ
بداية مثالية خصوصا فريق النفط 
ــاراة إال أن  ــذي رمى بثقله في املب ال
ــدون أهداف  ــوط األول انتهى ب الش

ــاوالت اخلجولة هنا  ــض احمل مع بع
وهناك.

ــعى النفط  ــوط الثاني س في الش
ــر  ــل األرض والظف ــتثمار عام الس
ــات  دفاع أن  إال  ــالث  الث ــاط  بالنق
فريق نفط ميسان كانت محكمة 

لتنتهي املباراة بالتعادل السلبي.
ــى نقطة  ــا عل ــل كل منهم وحص
ــاراة األولى في  ــن املب في رصيده م

منافسات الدوري.  

ــن  ــباني،  ع ــي إس ــر صحف ــف تقري كش
ــد كومان  ــدي رونال ــدرب الهولن ــف امل موق
ــاز الفني  ــى رأس اجله ــتمرار عل ــن االس م

لبرشلونة هذا املوسم.
ــر نقطتني في سباق  ــلونة خس وكان برش
ــا،  بالتعادل مع غرناطة بهدف لكل  الليج

فريق.
ــو»  ديبورتيف ــدو  «مون ــة  لصحيف ــا  ووفقً
اإلسبانية، فإن مجلس إدارة برشلونة جدد 
ــة مؤقتًا في كومان حتى مباراة قادش  الثق

املقبلة، رغم االنتكاسة أمام غرناطة.
ــكرتارية الفنية في  ــى أن الس ــارت إل وأش
برشلونة تبحث عن بديل لكومان في حالة 
ــى تراجع النتائج  ــام الفريق برد فعل عل قي

في املباريات املقبلة.
ــب  ــع عق ــة أن الوض ــت الصحيف وأوضح
ــن موقعة بايرن  ــاراة غرناطة يختلف ع مب
ــا قمة طارئة  ــخ التي مت تنظيم بعده ميون

على الفور لتقييم الوضع.
ــر الرياضي  ــو أليماني املدي ــرت أن ماتي وذك

ــكرتير الفني، ذهبا إلى  ورامون بالنيس الس
ــة مع  غرفة تبديل املالبس للفريق للدردش
ــم يخبراه أنه  ــب املباراة، لكن ل كومان عق

سيتوقف عن تدريب برشلونة قريبًا.
ــتمرار  ــفت «موندو ديبورتيفو» أن اس وكش
أن  ــي  يعن ال  ــق  الفري ــادة  قي ــي  ف ــان  كوم
ــكرتارية الفنية ال تعمل على تفعيل  الس
ــج  النتائ ــت  تواصل إذا  ــة  البديل ــة  اخلط

ــي. وقالت  ــبوع احلال ــدة في األس ــر اجلي غي
ــة جديدة ضد قادش  الصحيفة إن انتكاس

قد تؤدي إلى إقالة كومان فورًا.
وعن مواصفات خليفته في حال صدر قرار 
ــلونة ال يخطط  ــة، أوضحت أن «برش اإلقال
ــت إذا أقيل كومان،  للتعاقد مع مدرب مؤق
ا  بل سيكون مدربًا قادرًا على أن يصبح قائدً

للمشروع الرياضي اجلديد».

ــان جيرمان  ــت إدارة باريس س وضع
ــار  مس ــط  لضب ــة  بديل ــة  خط
ــي حال إخفاق  ــي ف الفريق الفرنس
ــيو بوكيتينو  ــي ماوريس األرجنتين
في إدارة كوكبة النجوم في ملعب 

حديقة األمراء.
ــف برنامج  ــياق كش وفي هذا الس
ــهير  ــباني الش ــيرجنيتو اإلس الش
ــي كواليس  ــدور ف ــض ما ي ــن بع ع
ــا، إذ أكد أن  ــي حالي النادي الباريس
ــت املدير  ــان جيرمان وضع إدارة س
ــد، زين  ــابق لريال مدري ــي الس الفن

الدين زيدان كإسم محتمل خلالفة 
بوكيتينو في حال إقالته.

ــي قد أقدم  ــدرب األرجنتين وكان امل
ــا  ــدل عندم ــر للج ــرار مثي ــى ق عل
استبدل جنمه األول ليونيل ميسي 
خالل مباراة ليون بالدوري الفرنسي، 
ــعة، بينما أبدى  فنال انتقادات واس
«البرغوث» غضبه ورفض مصافحة 

مدربه أثناء اخلروج.
ــان  ــان جيرم ــس س ــر أن باري  يذك
يحتل صدارة الدوري الفرنسي هذا 
املوسم برصيد ١٨ نقطة. من جانب 
اخر وضع مانشستر يونايتد خطة 

ــط  ــوة خط وس ــى ق ــاظ عل للحف
ــي  ــق في حالة رحيل الفرنس الفري
بول بوجبا خالل امليركاتو الصيفي 
ــد بوجبا مع  ــي عق ــل. وينته املقب
ــي الصيف  ــد ف ــتر يونايت مانشس
املقبل، وال يوافق الالعب الفرنسي 
حتى اآلن على عروض التجديد في 
ــا لصحيفة  ــورد». ووفقً ــد تراف «أول
فإن مانشستر  البريطانية،  «صن» 
ــع  ــد م ــتهدف التعاق ــد يس يونايت
ــي، العب  ــك كيس ــواري فران اإليف

وسط ميالن، في صفقة مجانية.

عقد االحتاد العراقي لكرة القدم 
اجتماعه الثاني،  بحضور رئيس 
واألعضاء،  درجال،  االحتاد عدنان 
ــاد محمد  ــام لالحت ــني الع واألم

فرحان.
ــق اإلعالمي لالحتاد  ــال الناط  وق
هشام محمد: «االجتماع عقد 
ــاد عدنان  ــس االحت ــور رئي بحض
درجال وجميع األعضاء، ومتخض 

عن عدد من القرارات».
وأضاف وفقا ملا نشرته الصفحة 
ــاد العراقي عبر  ــمية لالحت الرس
ــك القرارات  ــبوك: «من تل فيس
ــى  عل ــاع  باإلجم ــت  التصوي
ــان أمينا  ــد فرح ــمية محم تس
ــكيل جلنة  ــاد، وتش ــا لالحت عام
من أعضاء االحتاد لتقيّيم عمل 

اللجان العاملة في االحتاد».

كما شملت القرارات «تشكيل 
ــرة إلدارة املنتخبات الوطنيّة  دائ
تتألف من يونس محمود مشرفا 
ــي، وغامن  الوطن ــب  املنتخ على 
ــى املنتخب  ــرفا عل عريبي مش
ــات، ومحمد  ــي واألكادميي األوملب
ــب  ــى منتخ ــرفا عل ــر مش ناص
ــباب، وخلف جالل مشرفا  الش

على منتخب الناشئني». 
واختتم الناطق اإلعالمي لالحتاد 
ــام  ــرة القدم، هش ــي لك العراق
محمد، حديثه بالقول إن «االحتاد 
ــه  اجتماعات ــد  عق ــيواصل  س
التي  والقرارات  بصورة منظمة، 
اتخذت اليوم جاءت بعد دراسة 
ــاء  ــى االرتق ــدف إل ــة ته معمق
بواقع العمل من جميع النواحي 
ــة والفنية،  ــة والتنظيمي اإلداري
ــة وتاريخ  ــب مع أهمي مبا يتناس

االحتاد العراقي لكرة القدم».

لتقدمي  ــد  مدري ريال  يخطط 
ــه  لنجم ــة  فوري ــأة  مكاف
ــيوس  فينيس ــي  البرازيل
ــه مع  ــب تألق ــور، عق جوني
ــم  ــي بداية املوس ــق ف الفري

احلالي.
ــب البرازيلي، هذا  وجنح الالع
ــم، في إحراز ٥ أهداف  املوس
ــمتني  ــدمي متريرتني حاس وتق

مع ريال مدريد.
مؤخرًا  ــوس  فينيس وحصل 

ــهر  ــزة العب الش ــى جائ عل
ا على  في ريال مدريد، متفوقً
زميله في الهجوم كرمي بنزميا.  
ا لبرنامج «الشيرجنيتو»  ووفقً
اإلسباني، فإن مسؤولي ريال 
بالفعل في  ــرون  مدريد يفك
جتديد عقد فينيسوس حتى 
صيف ٢٠٢٧، عقب انطالقته 

القوية مع الفريق امللكي.
ــوس حاليًا  ــط فينيس ويرتب
ــد ميتد  ــع ريال مدري ــد م بعق

حتى صيف عام ٢٠٢٥.

االتحاد العراقي يصدر   
قرارات جديدة

ريال مدريد يجهـّز مفاجأة سارة 
لفينيسيوس

ــاط مباراة  ــرطة نق خطف الش
ــق  فري ــى  عل ــوزه  بف ــي  الديرب
الطلبة بهدف دون رد في املباراة 
ــاب اجلولة  ــت حلس ــي أقيم الت
ــتاد  ــدوري في س ــى من ال األول

الشعب الدولي.
ــزة لفريق  ــة املمي ــم البداي ورغ
ــهدت ضياع  ــة والتي ش الطلب
ــا  ــة منه ــة محقق ــالث فرص ث
ــى  ــية لالعب محمد موس رأس
ــة والثانية لكرة  ــت العارض عل
ــل  ارتدت من احلارس أحمد باس
ــددها  ــي صالل س ــت لعل وصل

بشكل غريب فوق العارضة.
ــل  ــي خلي ــديدة عل ــرت تس وم
ــتغل  ــوار القائم، بينما اس بج
ــرطة متريرة محمد قاسم  الش
ــق دفاع  ــرب عم ــة ليض البيني

ــى  مصطف ــا  وميرره ــة  الطلب
ــرف  احملت ــى  إل ــن  مع ــد  محم
السوري محمد مواس ليسجل 
منها هدف التقدم في الدقيقة 
ــوط  ٤٢ من املباراة وينتهي الش
األول بهذا الهدف. وفي الشوط 
ــق الطلبة  ــط فري ــي ضغ الثان
ــا  أخطره ــرص  ف ــدة  ع ــدر  وأه
ــد التي  ــليم حمي ــديدة س تس
أبعدها احلارس ومرر علي صالل 
كرة عرضية لم جتد من يكملها 
داخل املرمى وسدد علي خليل 
ــرى علت العارضة فيما  كرة أخ
ــة  ــى الطلب ــارس مرم ــد ح أبع
ــديدة لالعب  دولفان مهدي تس
الشرطة حسني يونس لتنتهي 

املباراة بهدف املواس. 
وحصد الشرطة أول ثالث نقاط 
ــد الطلبة خال  فيما بقي رصي

من النقاط.

ــوز ثمني على  ــط البصرة بف ــاد نف ع
ــة ٢-١،  على  مضيفه الكرخ بنتيج
ملعب الساحر أحمد راضي، حلساب 
ــدوري العراقي  ــن ال ــة األولى م اجلول
ــريعة  ــة الس ــم البداي ــاز. ورغ املمت

ــح النتيجة بعد  للكرخ، والذي افتت
مرور دقيقتني فقط، من توقيع عماد 
محسن، لكن نفط البصرة متكن من 
ــودة.وأدرك نفط البصرة، التعادل  الع
ــطة أحمد  ــة ٣٠ بواس ــي الدقيق ف
ــوط األول  ــد الكرمي، لينتهي الش عب

الشوط  اإليجابي ١-١.وفي  بالتعادل 
ــى  ــب مصطف ــن الالع ــي، متك الثان
هادي من إحراز الهدف الثاني لنفط 
ــة ٥٤.  وحصد  ــي الدقيق ــرة ف البص
نفط البصرة، أول ٣ نقاط في رصيده، 

بينما ظل الكرخ دون نقاط.

ــال (٢-١)  ــوزا قات ــص زاخو ف اقتن
على ضيفه نوروز، الوافد اجلديد،، 
حلساب اجلولة األولى من الدوري 
ــي الدقيقة  ــي املمتاز. وف العراق

٢٣، حصل زاخو على ركلة جزاء، 
ــرف البرازيلي  ــجل منها احملت س

لوكاس سانتوس الهدف األول.
ــهدت  ــوط الثاني ش ــي الش وف
ــط  ــاراة إثار أكبر، بعدما نش املب
ــة،  ــادل النتيج ــوروز وع ــق ن فري
ــه  ــر العب ــة ٥٦، عب ــي الدقيق ف

ــتم. وضغط زاخو في  ــو رس آس
ــاء،  ــن اللق ــرة م ــق األخي الدقائ
ــي  البرازيل ــه  محترف ــجل  وس
ــيدريك الهدف الثاني،  فرانك س

في الدقيقة ٨٦.
وشهدت املباراة طرد العب نوروز، 

ديار ياخي، في الدقيقة ٥١.
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خالد جاسم

ــور وكرة قدم  ــب أرض فيها مالعب وجمه ــروف في كل مقل  املع
ــابقات أن بطولة الدوري ال متثل املسابقة األبرز واألهم على  ومس
مدار املوسم الكروي احمللي حسب بل هي إذا جاز القول مسابقة 
ــرة القدم في هذه  ــن الهوية احلقيقية لك ــابقات إذا لم تك املس
ــدوري – تعكس  ــابقة – أي ال ــا أن هذه املس ــك طامل ــة أو تل الدول
املستوى احلقيقي للعبة .. وفي العراق ومع عراقة وقدم مسابقة 
ــن ظواهر  ــو حال الكثير م ــة وكما ه ــذه البطول ــدوري إال أن ه ال
ــبه التدمير  ــة وفعالياتها اخملتلفة تعرضت ملا يش احلياة املتمدن
ــدا تطلب إعادة هيكلة  ــراب احلقيقي الذي فرض واقعا جدي واخل
ــدوري وارتدائه أثوابا مختلفة األلوان واألحجام مع إنها جميعا  ال
ــب ال من حيث اللون أو احلجم مع املواصفات احلقيقية  ال تتناس
ــابقة الدوري . وإذا كان احتاد كرة القدم وخالل  ــابقة .. مس للمس
ــة القائلة ( وما حيلة  ــم القليلة املاضية قد طبق األمثول املواس
ــابقة الدوري  ــا عمد الى تنظيم مس ــر إال ركوبها ) عندم املضط
ــة املوضوعية  ــروط واملواصفات الفني ــد الى الش ــة تفتق بطريق
ــدوري بطولة حقيقية تعكس  ــة ومبا يجعل من بطولة ال املعروف
الواقع الكروي من جهة ومتثل خالصة النخبة الكروية في البلد 
ــاع احلياة  ــالءات فرضها إيق ــة ظروف وام ــة ثانية نتيج ــن جه م
ــيء استثنائي في البلد فان  وصعوباتها املعروفة في ظل كل ش
ــابقة األكبر واألهم يجب أن تتوقف  تلك الوالدة املشوهة للمس
ــؤولية التاريخية والفنية شطب  ويبدأ احتاد الكرة ومبوجب املس
ــن بداية ميالد  ــدوري ويعل ــوهة لبطولة ال ــالد  املش ــهادة املي ش
ــاد لها وزنها واعتبارها  ــي لتلك البطولة التي يجب أن يع حقيق
ــروط املوضوعية  ــد والش ــى التقالي ــودة ال ــر الع ــا عب وأهميته
ــوق كل  ــة العليا ف ــة الكروي ــع املصلح ــي تض ــة الت الصحيح
ــها في السنوات  املصالح واالعتبارات األخرى التي فرضت نفس
ــا مراعاة  ــى التعاطي معه ــرت احتادنا الكروي عل ــة وأجب املاضي
ألمور وموجبات فرضها الواقع املرير واملعايير الالموضوعية . ومع 
ــتنظم فيها  ــأن الطريقة التي س جتدد االراء ووجهات النظر بش
ــم املقبل والتي يرتكز الصائب منها  ــابقة الدوري في املوس مس
ــف من ١٦ فريقا باعتباره  ــلوب الدوري املمتاز املؤل الى اعتماد أس
ــق الفنية  ــتوعب للحقائ ــة واملس ــرب الى املثالي ــلوب األق األس
ــاد اجلديد في اليوم  ــاركة وهو ما أعلنه االحت ــة للفرق املش واملادي
التالي النتخاب ادارته اجلديدة في الرابع عشر من الشهر اجلاري , 
فان تلميحات بعض أعضائه  في اعتماد أسلوب اخر واستيعاب 
ــابقة الدوري فهو أمر يدخل في اطار  أكبر عدد من الفرق في مس
ــة ترضية كل األطراف وتلبية كل الرغبات وهي سياسة  سياس
ــاب االضطرار  ــم الفائتة من ب ــرة خالل املواس ــا احتاد الك اتبعه
ــتيعاب كل املكونات الكروية في  ــاب الرغبة في اس حينا ومن ب
ــا أفرزته جتارب  ــع اجلديد وفي خضم م ــني أخرى مع أن الواق أحاي
ــتدعي  ــلبية كثيرة يس ــدوري من حاالت وظواهر س ــابقة ال مس
ــل ووضع الركائز  ــلوب في العم ــن احتاد الكرة مغادرة هذا األس م
ــس املوضوعية الصحيحة ملفردات روزنامته الكروية وفي  واألس
ــابقة الدوري املمتاز التي ضاعت هويتها وتالشت  مقدمتها مس
كل معانيها واختفت مالمحها اجلميلة وأصبح لزاما على احتاد 
ــابقة حقيقية للدوري ورسم هوية صحيحة  الكرة صناعة مس

له كي نضع أقدامنا ولو مرة واحدة  في السكة الصحيحة .
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وتشير األزمة احلالية إلى أن اجلبهة 
قد ال تكون جاهزة ملواكبة العملية 
ــن املتوقع أن  ــي م ــية الت السياس
تنطلق قريبا بعد تعيني األمم املتحدة 
ــدا للصحراء  ــا جدي ــا خاص مبعوث
متطابقة  ــر  تقاري ــير  املغربية.وتش
ــن االحتقان في  ــود حالة م إلى وج
ــا  ــي وصله الت ــدوف  ــات تن مخيم
ــد طول  ــبوع بع ــي نهاية األس غال
ــبب مرضه، حيث تعالت  غياب بس
أصوات معارضة من داخل اخمليمات 
ــي  ــة جمود السياس ــددة بحال من
ــب تقرير  ــف عام.وبحس لنحو نص
ــبريس اإلخباري  ــره موقع هس نش
ــطني  ــي ، فإن عددا من الناش املغرب
ــدة في  ــدوا بش ــني انتق الصحراوي
ــى مواقع  ــة عل ــورات تفاعلي منش
التواصل االجتماعي حالة االنسداد 
ــلطة  الناجمة عن اختزال كل الس
ــي. غال ــم  إبراهي ــخص  ش ــي   ف

ــي ما وصفوه  ــتنكر هؤالء تنام واس
ــراح األجنحة داخل اجلبهة بني  بص
ــكرية على خالفة  العس القيادات 
غالي الذي يبدو بدوره غير قادر على 
ــيطرة على الوضع مع تقدمه  الس
في السن ووضعه الصحي، فالرجل 
ال يزال يتلقى العالج مبستشفيات 
اجلزائر بعد رحلة عالج في اسبانيا 
ــرية  التي فجرت  وهي الرحلة الس
أزمة دبلوماسية بني الرباط ومدريد.

ويشير مضمون منشورات نشطاء 
ــي  غال ــودة  ع أن  ــى  إل ــني  صحراوي

ــدوف، لن  ــرة إلى مخيمات تن األخي
ــة األزمات  ــة من دوام ــرج اجلبه تخ
والصراعات وال حتى قدرته هو ذاته 
ــية  ــة األزمة السياس ــى حلحل عل
ــة واالقتصادية للكيان  واالجتماعي
ــرعي الذي تدعمه اجلزائر.  غير الش
ــابقة  ــة س ــر إعالمي ــت تقاري وكان
ــى تدهور  ــوء عل ــلطت الض ــد س ق

ــدوف  تن ــات  ــي مخيم ف ــاع  األوض
ــار األمراض ونقص  خاصة مع انتش
ــة الصحية  ــاب الرعاي ــة وغي األدوي
ــراءات اإلغالق  ــببت إج ــد أن تس بع
ــي بفعل  ــر الصح ــة واحلج الدولي
تفشي فيروس كورونا في اضطراب 
ــة  والغذائي ــة  الطبي ــدادات  اإلم
ــكان اخمليمات من قبل  املوجهة لس

منظمات دولية. ونقلت <هسبرس> 
ــث  والباح ــي  القانون ــر  اخلبي ــن  ع
ــي عبدالفتاح  ــأن اإلفريق ــي الش ف
ــي قوله إن «مخيمات تندوف  الفاحت
ــي مبختلف  ــى مرجل يغل حتولت إل
املشكالت االجتماعية والسياسية 
ــيما في ظل غياب  والتدبيرية، ال س
ــي لفترة طويلة، حيث  إبراهيم غال
استأسدت شخصيات من القيادات 
ــكرية والسياسية، فساءت  العس
ــة أكثر من أي  ــاع االجتماعي األوض
ــع «الوضع احلالي  وقت مضى».وتاب
ب مهمة الرجل املريض إلعادة  صعّ
التوازن إلى الطموحات الشخصية 
ــني القيادات املتناحرة على  في ما ب
ــي  توف ــي  الت ــاغرة  الش ــب  املناص
ــا  ــدا تغييره ــي ب ــا أو الت أصحابه
ــالج حالة الفوضى  ــا، ألن ع مطلوب
والغليان السياسي التي تعيشها 
اخمليمات يقتضي في بعض احلاالت 
ــون مؤملة  ــة قد تك ــة جراحي عملي
لالستقرار السياسي» للكيان غير 
ــتعادة  ــذي يكابد الس ــرعي ال الش
ــه.ورأى الفاحتي أن  ــن توازن بعض م
ــدوف تأتي  ــي خمليمات تن ــودة غال ع
على ما يبدو ضمن محاولة عاجلة 
لتنقية األجواء وتهدئة التوترات بني 
ــادات النافذة وهو عودة تتزامن  القي
مع تعيني األمم املتحدة لستيفان دي 
ميستورا مبعوثا خاصا للصحراء.
ــرة بني القيادات  وثمة خالفات كبي
ــاريو حول  البوليس ــل  النافذة داخ

ــي  الداخل ــي  السياس ــج  النه
ــزاع الصحراء  بن واخلارجي املتعلق 
ــة  ــه اجلبه ــرض أن تتبع ــذي يفت ال
ــتجد بعد تعيني  ــوء ما اس على ض
ــف غياب غالي  دي ميستورا.وكش
عن فراغ كبير داخل اجلبهة وغياب 
ــا على اعتبار  للتناغم بني قياداته
ــمى  ــرعي املس أن الكيان غير الش
حراوية  ــة الصَ ــة العربي <اجلمهوري
ــت  تفكك ــي  الت ــة>  الدميقراطي
ــم  قائ ــة  اخلارجي ــا  دعمه ــة  أحزم
ــح والنفوذ ال على رؤية  على املصال
ــي بقدر ما  ــي ذات ــروع سياس ومش
ــروع مدفوع جزائريا ووفقا  هو مش
حلسابات اجلارة الشرقية للمغرب.
وفي ظل حالة االضطراب الداخلي، 

ــي والباحث  ــر القانون ــول اخلبي يق
ــي  اإلفريق ــأن  الش ــي  ف ــي  املغرب
ــادات  قي إن  ــي،  الفاحت ــاح  عبدالفت
ــا  ودوره ــا  تأثيره ــدت  فق ــة  اجلبه
ــا دفع  ــات تندوف، م ــل مخيم داخ
ــني احملتجزين  ــقا من الصحراوي ش
ــطة غير  ــة أنش في تندوف ملمارس
مشروعة من التهريب إلى االلتحاق 
ــات املتطرفة في  ــوف اجلماع بصف
ــراء.  والصح ــاحل  الس ــة  منطق
ــبانيا لزعيم  ــتقبال إس كما ان اس
ــالج ليس  ــل الع ــاريو ألج البوليس
ــوى جتليا لغابة من اخلالفات بني  س
ــدة ملفات،  ــد والرباط على ع مدري
منها نزاع الصحراء وملف الهجرة 
ــرة  لفت ــود  تع ــة  تاريخي ــب  ورواس

ــع مدينتي  ــتعمار وكذلك وض االس
سبتة ومليلية.توتر جديد تعيشه 
ــاط ومدريد على  ــات بني الرب العالق
زعيم  ــبانيا  إس ــتقبال  اس خلفية 
ــم  إبراهي ــاريو،  البوليس ــة  جبه
ــي، ألجل العالج. وزارة اخلارجية  غال
ــفير  الس ــتدعت  اس ــة  املغربي
اإلسباني للتعبير عن «عدم الفهم 
والسخط»، ومدريد أكدت فعليا أن 
نقل غالي إلى إسبانيا يأتي لـ»دواعٍ 
ي عالج  إنسانية بحتة من أجل تلقّ
طبّي»، وفق ما نقلته وكالة فرانس 
ــبانية  ــير تقارير إس برس، فيما تش
إلى أن غالي موجود في مستشفى 
ــبانيا. ــمال إس مبدينة لوغرينيو ش

أن  ــبانية  اإلس ــة  اخلارجي ــد  وتؤك

ــن تتأثر بعد  ــات مع املغرب ل العالق
ــر أن عالقة اجلارين  هذا التطور، غي
ــد واجلزر،  ــر من امل ــا الكثي يحكمه
اقتصادية  وأخرى  تاريخية  ألسباب 
ــذي  ال ــرة  الهج ــاق  اتف ــبب  أو بس
ــر األدلة على  ــا، ومن أكب يجمعهم
ذلك أن قمة احلكومتني بني البلدين 
التي كانت مقررة في كانون الثاني 
املاضي لم تنعقد ألسباب رسمية، 
ــا، لكن  ــة كورون ــى جائح ــود إل تع
ــبابا  املتتبعني يُدركون أن هناك أس
ــني البلدين  ــود للتباين ب ــرى تع أخ
وفق ما نشرته عدة تقارير.بالنسبة 
للمغاربة تعدّ إسبانيا دولة محتلة 
كان  ــك  وكذل ــم،  ترابه ــن  م ــزء  جل
ــوب نزاع  ــي في نش لها دور أساس
ــة، خصوصا في  الغربي ــراء  الصح
ــرة باملنطقة، كما  ــنواتها األخي س
ــة بضرورة  ــب تاريخي ــد مطال توج
ــتخدام  ــن اس ــبانيا ع ــذار إس اعت
ــرب  ح ــالل  خ ــة  كيماوي ــلحة  أس
ــع ذلك تبقى العالقة  الريف.لكن م
ــبانيا هي  بني الطرفني مركبة، فإس
ــاري األول للمغرب،  ــريك التج الش
ــي اخلارج يحتضن  وهي ثاني بلد ف
ــد  ــك العدي ــة، ومتل ــة املغربي اجلالي
ــي  ــاط ف ــع الرب ــات م ــن االتفاقي م
مجاالت التشغيل والتعاون األمني 
ــي،  املاض ــام  الع ــة  والهجرة.نهاي
استدعت مدريد السفيرة املغربية 
ــوة  دع ــد  بع ــات،  توضيح ــب  لطل
ــعد  ــة س ــة املغربي ــس احلكوم رئي

ــح نقاش  ــي إلى فت ــن العثمان الدي
ــبانيا  ــة. إس ــبتة ومليلي ــول س ح
ــن هذا القبيل  ــرى أن تصريحات م ت
ــا» بينما لم  ــيادة أراضيه متس «س
ــوع، كما لم  ــرب املوض يصعد املغ
ــبق له املطالبة بشكل رسمي  يس
خالل السنوات األخيرة باسترجاع 
ــبة للمغاربة،  املدينتني.لكن بالنس
املدينتان محتلتني، شأنهما  تبقى 
شأن بعض اجلزر في البحر املتوسط، 
ــكري  ــبق أن وقع احتكاك عس وس
ــي جزيرة  ــبانيا ف ــرب وإس ــني املغ ب
ــرة تورة) عام ٢٠٠٢.التوتر  ليلى (جزي
حول سبتة ومليلية ليس سياسياً 
ــك اقتصادي. فكثير  فقط، بل كذل
من سكان املناطق املغربية القريبة 
من املدينتني يعتمدون عليهما في 
ــا في  ــادي، خصوص ــال االقتص اجمل
تهريب السلع.أطراف داخل املغرب 
وإسبانيا كانت مستفيدة من هذه 
ــرة، غير أن الضغط احلقوقي  الظاه
ــة  املميت ــوادث  احل ــرة  كث ــبب  بس
ــور املهينة للكرامة في  وتواتر الص
ــاء ما يعرف  املعابر، خصوصا لنس
أحد  كان  ــي»  املعيش ــب  بـ»التهري
ــرب إلى  ــباب التي دفعت املغ األس
ــن غياب البديل  إغالق املعبرين، لك
ــان  ــن االحتق ــم م ــادي فاق االقتص
االجتماعي في املناطق احمليطة، ما 
تسبب في وقوع احتجاجات، كما 

جرى في مدينة الفنيدق.
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5عربي دولي

فجر الغياب الطويل إلبراهيم غالي زعيم جبهة البوليساريو االنفصالية الذي يتابع العالج من تبعات إصابته بفيروس كورونا 
في اجلزائر بعد عودته من اسبانيا في األشهر القليلة املاضية، صراع أجنحة يبدو مبكرا على خالفته، بينما تعيش اجلبهة أزمة 

داخلية مع شغور في عدة مناصب بسبب وفاة عدد من املسؤولني.

متابعة / البينة اجلديدة

باريس / وكاالت / البينة الجديدة
ــة إلغاء  ــد على خلفي ــد جدي في تصعي
ــتراليا عقداً ضخماً لشراء غواصات  أس
ــرا،  مؤخ ــس  باري ــت  اتهم ــس،  باري ــن  م
ــتراليا بـ «الكذب»  الواليات املتحدة وأس
في أزمة جدية للغاية.وقال وزير اخلارجية 
ــان، إن هناك  ــف لودري ــي جان إي الفرنس
كذباً وعدم ثقة وأزمة فعلية مع كانبيرا، 
ــلم منها طلبا خطيا  مضيفاً «ولم نتس
ــر يخالف العقد املبرم». باإللغاء وهذا أم

ــني هذا  ــاك عالقة ب ــى أن هن ــا ملح إل كم
ــتان،  احللف اجلديد وما حدث في أفغانس
ــاء أن يرتكبوا  ــب على احللف وقال «ال يج
ــك جددت  ــق بعضهم».كذل ــة بح خيان
باالنتهازية  ــا  لبريطاني اتهامها  ــا  فرنس
ــيرة  ــة صفقة الغواصات، مش في قضي
ــيكون  ــى أن أزمة صفقة الغواصات س إل
لها تداعيات على مستقبل حلف الناتو.

ــراء  ــخ عقد لش ــتراليا فس وكان قرار أس
غواصات فرنسية تقليدية قد أثار غضب 

ــرا دخلت أيضا  ــة أن كانبي ــس، خاص باري
ــا والواليات  ــف جديد مع بريطاني في حل
ــات تعمل بالطاقة  ــدة لبناء غواص املتح
ــس األميركي،  ــن الرئي ــذا وأعل النووية.ه
ــن حتالف أمني جديد  األربعاء املاضي ، ع
ــتراليا وبريطانيا من شأنه تطوير  مع أس
ــل  تعم ــترالية  أس ــات  غواص ــطول  أس
ــة لذلك، أخطرت  النووية.نتيج بالطاقة 
ــتلغي عقدها  ــتراليا فرنسا بأنها س أس
ــوك  ــي إن إس» اململ ــركة «دي س ــع ش م
ــن أكبر  ــاء ١٢ م ــة لبن ــا للحكوم أغلبه
ــي العالم، في  ــة ف ــات التقليدي الغواص
ــس طعنة وخيانة. ــوة اعتبرتها باري خط

يذكر أن أستراليا كانت أنفقت ٢٫٤ مليار 
ــار دوالر أميركي)  ــترالي (١٫٨ ملي دوالر أس
ــيون  ــذ أن فاز الفرنس ــروع من على املش
ــس وزرائها  ــام ٢٠١٦، إال أن رئي ــد ع بالعق
ــح أن تكنولوجيا الغواصات النووية  أوض
ــارا متاحا لبالده  ــم تكن خي األميركية ل

عندما مت إبرام الصفقة الفرنسية.

تونس / وكاالت / البينة الجديدة
 أعلن الرئيس التونسي قيس سعيّد   أنّه سيكلّف 
رئيس حكومة جديداً لكنّه سيبقي على اإلجراءات 
د  ــتثنائية التي أقرّها منذ حوالي شهرين وجمّ االس
ــريعية ومنح نفسه  ــلطة التش مبوجبها عمل الس
صالحيات واسعة.وقال سعيّد في خطاب ألقاه في 
ــط) مهد ثورة ٢٠١١ إنّ  ــيدي بوزيد (وس محافظة س
ــتثنائية ستتواصل وقد متّ وضع  «هذه التدابير االس
ــف رئيس حكومة  ــيتمّ تكلي ــكام انتقالية وس أح
ــتجيب إلرادتكم».وفي  ــكام انتقالية تس ضمن أح
د  ٢٥ متّوز الفائت أعلن سعيّد تدابير استثنائية جمّ
ــام  مبوجبها عمل البرملان وأقال رئيس احلكومة هش
ــي البالد. ــلطة ف ــه الس ــى بنفس ــي وتولّ املشيش

واستند سعيّد في قرارته على الفصل ٨٠ من دستور 
ــة اتّخاذ «تدابير  ل رئيس اجلمهوري ــوّ ٢٠١٤ الذي يخ
د  ــر داهم» يتهدّ ــتثنائية» إذا ما كان هناك «خط اس
البالد.وفي كلمته التي ألقاها من أمام مقرّ محافظة 
د سعيّد  ــط جمع من املواطنني أكّ سيدي بوزيد وس

«أنّنا اليوم في مرحلة تاريخية» وهي تواصلٌ للثورة 
ــيرا بانه ال يعترف ب١٤ يناير كموعد ثوري.وكان  مش
ــابقة إلى  ــي ملّح في تصريحات س ــس التونس الرئي
ــتور الذي أقرّ نظاماً سياسياً  إمكانية تنقيح الدس
ــني البرملاني  ــني النظام ــى املزج ب ــاً يقوم عل هجين
ــابق  ــتوري س ــتاذ قانون دس ــعيّد أس والرئاسي.وس
وانتخب نهاية العام ٢٠١٩ بغالبية فاقت السبعني 
ــة دخل في  في املئة من األصوات ومنذ تولّيه الرئاس
ــه راشد الغنوشي زعيم  خالفات مع البرملان ورئيس
ــيئاً فشيأ.وأعلن  ت وتيرتها ش حركة النهضة احتدّ
ــعيّد في كلمته أنّه «سيتمّ وضع مشروع قانون  س
انتخابي جديد».وينتقد مراقبون وحقوقيون القانون 
ــات النيابية في  ــي االنتخاب ــي الذي أفرز ف االنتخاب
العام ٢٠١٩ برملاناً بكتل صغيرة ومشتّتة وتوجهات 
ــاً  ــه الحق ــى عمل ــر عل ــا أثّ ــة م ــية مختلف سياس
وخصوصا في التوافق على املصادقة على القوانني.
وقال سعيد « ان الصواريخ القانونية في منصاتها 
وتنتظر االطالق لتغيير الكثير من القوانني مبا فيها 

ــة التي  ــة النهض ــت حرك ــون االنتخابات».وكان قان
ــان (٥١ نائباً من مجموع  متتلك أكبر كتلة في البرمل
دت بقرارات الرئيس، واصفة إياها «باالنقالب  ٢١٧) ندّ
ــتور» ودعته للتراجع عنها مراراً،  على الثورة والدس
ــه أنّ «ال  ــا يؤكد في تصريحات ــعيّد دائما م لكن س
ــيني  ــا عبّر عدد من السياس ــى الوراء».كم رجوع إل
ــن أن يؤدّي  ــي القانون عن مخاوفهم م ــني ف واخملتصّ
ــدوث «انحراف  ــلطات إلى ح ــعيّد كلّ الس تولّي س
ــلطوي» في تونس، البلد العربي الوحيد الناجي  س
ــيدي بوزيد،  ــع العربي».وفي س ــات «الربي من تداعي
ــاح «الربيع العربي»  ــي انطلقت منها ري املدينة الت
بشعار «الشعب يريد سقوط النظام»بعدما أضرم 
ــه في ١٧  ــد البوعزيزي النار في نفس ــاب محم الش
ــرطة  كانون األول ٢٠١٠ احتجاجاً على معاملة الش
ــدون  له ليتوفّى الحقاً متأثراً بجراحه، هتف احملتش
ــلّ البرملان».وأوضح  ــعب يريد ح ــعيّد «الش أمام س
ــعيّد أنّ النواب «لن يعودوا أبداً» ألنّ البرملان «كان  س
ــف ميكن أن يكونوا  ــتم وعنف. كي حلبة صراع... ش

ــعب وأصواتهم تباع وتُشترى؟».ولقيت  ممثّلني للش
ــعاً من شريحة واسعة  ــعيّد ترحيباً واس قرارات س
من التونسيني في ٢٥ متّوز الفائت وقد خرج كثيرون 
ــفر  ما بعد فرض منع الس ــيّ منهم لالحتفال وال س
ــخصيات  ــى العديد من الش ــة اجلبرية عل أو اإلقام
ــن توقيف  ــال فضالً ع ــال األعم ــيني ورج والسياس
ــد أن رُفعت  ــي البرملان قضائياً بع ــة نواب ف ومالحق
ــذه اإلجراءات  ــة النيابية.ودفعت ه ــم احلصان عنه
ــية للتعبير عن  ــة وتونس ــات حقوقية دولي منظم
ــات في  ــع في احلري » من تراج ــيّ ــح وجل ــق «واض قل
ــتور.وقال سعيّد «ليسمع  البالد والتي كفلها الدس
ــوق واحلريّات  ــكام املتعلّقة باحلق العالم كلّه، األح
ــتور ستبقى سارية املفعول،  التي نصّ عليها الدس
ــاس بأية حرية».وتظاهر  ــت على أن ال يتمّ املس عمل
ــزب النهضة في  ــات بينهم العديد من أنصار ح مئ
ــبت املاضي ضدّ التدابير التي  تونس العاصمة الس
ــعيّد وردّدوا شعارات تطالب بالعودة إلى  اتخذها س

«الشرعية».

الخرطوم / وكاالت / البينة الجديدة
ــمي  الرس ــون  التلفزي ــن  أعل  
ــن  ع ــاء،  الثالث ــس  ام ــوداني،  الس
ــلة»، داعيا  «محاولة انقالبية فاش
ــدي لها.جاء  ــى التص ــر إل اجلماهي
ــم يحدد على  ــك في نبأ عاجل ل ذل
االنقالبية. ــة  ــة اجملموع الفور هوي
فيما قال مصدر عسكري سوداني 
رفيع إن مجموعة انقالبية حاولت 
ــيطرة على األوضاع في البالد. الس
ــيادة  الس ــس  مجل ــو  عض ــا  ودع
محمد الفكي سليمان، املواطنني 
ــدي للمحاولة االنقالبية  إلى التص
قائال في تدوينة عبر صفحته على 
فيسبوك «هبوا للدفاع عن بالدكم 
الدميوقراطي». ــال  االنتق ــة  وحماي
ــه مت  ان ــكري  ــؤول عس ــال مس وق
ــا في  ــا متورط ــال ٤٠ ضابط اعتق
ــم  يت ــه  وان ــة  االنقالبي ــة  العملي
ــد متحدث  ــتجوابهم فيما أك اس
باسم مجلس السيادة بان اجليش 
ــا للحديث عن  ــيصدر بيانا قريب س
األولى  املرة  التطورات.وليست هذه 
ــودان الى  ــرض فيها الس التي يتع

ــل قيادات  ــرة انقالبية من قب مؤام
ــير  ــكرية موالية لنظام البش عس
ــقوط  ــد س ــوان بع ــة اإلخ وجلماع
ــابق في ٢٠١٩.ومتكنت  النظام الس
ــا  حينه ــة  االنتقالي ــلطات  الس
ــادات  ــن القي ــدد م ــال ع ــن اعتق م
ــكرية التي خططت لتنفيذ  العس
ــجيل  ــل وعمدت الى تس انقالب ب

ــان األول قبل  ــالن البي ــرطة إلع أش
ــا. مخططاته ــف  كش ــم  يت ان 

ــت  ــة اعتقل ــهر املاضي ــي األش وف
ــودانية العشرات  ــلطات الس الس
ــير وعملت  ــار نظام البش من أنص
ــات الدولة  ــر مؤسس ــى تطهي عل
ــى  ــوبني عل ــؤولني محس ــن مس م
ــابق.وتتهم السلطات  النظام الس

ــودانية أنصار البشير بالتآمر  الس
ــات تخريب وحتريض  للقيام بعملي
ــات الدولة وخارجها  داخل مؤسس
ــع في  ــاك الوض ــة الرب ــي محاول ف
ــت احلكومة  ــبق أن حتدث البالد.وس
ــط تخريبي  ــودانية عن مخط الس
ــن أنصار  ــوان م ــا اإلخ ــوده بقاي تق
ــأت اجلماعة  ــير، حيث انكف البش

ــميها احلاضنة االجتماعية  ملا تس
معلنة التركيز على العمل الدعوي 
واخليري بينما يقول متابعون لشأن 
ــالمية إنه تكتيك  ــات اإلس اجلماع
ــلطة  ــة مع الس ــب املواجه لتجن
ــت تعزيز حضورها  وفي نفس الوق
في النسيج اجملتمعي واستقطاب 
ــرا  حتضي ــن  املناصري ــن  م ــد  املزي
ــلطة  ــارع ضد الس ــك الش لتحري
ــوان  إلخ ــبق  س ــي  الت ــة  االنتقالي
ــاد  بالفس ــا  اتهموه أن  ــودان  الس
والقمع.وعملت جلنة إزالة التمكني 
ــوط اإلخوان  ــى مواجهة إخطب عل
ــير داخل الدولة  وبقايا نظام البش
ــلطات  ــودانية قائلة بان الس الس
ــرة  كبي ــة  مالي ــركات  حت ــدت  رص
ــابقة.وكان  ــرات س ــة مبؤام مرتبط
ــة عبداهللا  ــس احلكوم ــن رئي كل م
ــيادة  حمدوك و رئيس مجلس الس
ــاح  عبدالفت ــق  الفري ــوداني  الس
البرهان ونائبه محمد حمدان دقلو 
حذروا من محاوالت لضرب استقرار 
ــة والتحريض  ــداث فتن ــالد وإح الب

على حرب أهلية.

بريوت / وكاالت / البينة الجديدة
ــي  ــي اللبنان ــس النياب ــوّت اجملل ص
ــح  من ــى  عل ــني  اإلثن االول  ــس  ام
ــة  الثقة للحكومة اجلديدة برئاس
ــكلت بعد  جنيب ميقاتي التي تش
ــراغ وتقع على  ــن الف ــهراً م ١٣ ش
ــا  ــة أبرزه ــات صعب ــا مهم عاتقه
ــتئناف  البدء بإصالحات بهدف اس
ــد  النق ــدوق  صن ــع  م ــات  املفاوض
ــار  ــف االنهي ــة وق ــي ومحاول الدول
البالد. ــش  ينه ــذي  ال ــادي  االقتص
ــة  وكان من املفترض أن تبدأ اجللس
عند الساعة احلادية عشر صباحاً 

ــن  ــش)، لك ــت غرينت (٠٨,٠٠ بتوقي
ــو ٤٠ دقيقة،  ــا نح ــر انعقاده تأخ
جراء انقطاع التيار الكهربائي عن 
ــي بيروت حيث  ــكو ف قصر اليونس
يعقد البرملان جلساته منذ تفشي 
فيروس كورونا.وناقش النواب البيان 
احلكومة  ــه  ــذي وضعت ال ــوزاري  ال
ــواً  ــن ٢٤ عض ــة م ــدة املؤلف اجلدي
بينهم امرأة واحدة، قبل التصويت 
ــن املرجح أن  ــح الثقة. وم على من
ــى ثقة غالبية  حتصل احلكومة عل
النواب خصوصاً أنها تشكلت بعد 
ــية. توافق بني أبرز القوى السياس

ــواب حاليا من  ــس الن ــف مجل تأل
ــد  بع  ١٢٨ ــل  أص ــن  م ــا  نائب  ١١٧
ــتقالة ثمانية نواب ووفاة ثالثة  اس
ــتقاالت حتت  آخرين. وحصلت االس
ــارع بعد انفجار الرابع  ضغط الش
ــر في ٢٠٢٠ الذي حمل  من آب املدم
الى إهمال  ــؤوليته  اللبنانيون مس
ــات. املؤسس ــاد  وفس ــلطات  الس
ــوزاري، قال  ــه البيان ال وخالل تالوت
ــة إنقاذية  ــذه احلكوم ــي «ه ميقات
ــتثنائية ومصيرية  ــي مرحلة اس ف
ــر  غي ــراءات  إج ــب  توج ــرة  وخطي
ــر تقليدية».وأضاف  ــبوقة وغي مس

ــتئناف  ــه تتعهد بـ»اس أن حكومت
التفاوض الفوري مع صندوق النقد 
ــاق على  ــول إلى اتّف ــي للوص الدول
خطة دعم   تعتمد برنامجاً إنقاذياً 
قصير ومتوسط األمد إلخراج لبنان 
ــن أزمة صنفها البنك الدولي من  م
ــم منذ العام  ــوأ في العال بني األس
ــة اللبنانية  ــت احلكوم ١٨٥٠.وكان
ــان دياب  ــة حس ــابقة برئاس الس
ــاوض عدة مع  ــات تف عقدت جلس
لقت  ــا لبثت أن عُ صندوق النقد، م
ــني  ــني املفاوض ــات ب ــبب خالف بس

اللبنانيني.
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ــيحيني في العراق الى القرن االول امليالدي، ومع مجيء  يعود تاريخ املس
ــوا في بغداد واربيل واملوصل  ــالم في القرن السابع امليالدي اسس االس
ــر ادوا دورا مهما في ظهور  ــع عش الكنائس واالديرة . وفي القرن التاس
ــات الثقافية والفكرية والدينية من بينها املسرح  العديد من املؤسس
ــي انتقاله  ــام االثر ف ــيحي تركيا والش ــث كان لالختالط بني مس حي
ملسيحي العراق. و كان املسرح رائجا في الكنائس وكان يهدف للترفيه 
والتهذيب والتعليم ورفع الذائقة الثقافية للناس. ومنها بدأ النشاط 
ــيحي في العراق .وكان املعتقد االول ان الشماس (حنا  املسرحي املس
ــرحياته  ــرحي في العراق ،وان مس ــاط املس ــش) هو اول رائد للنش حب
ــي قدمها  ــا وادم وحواء  الت ــق وكاميليا طوبي ــف الصدي ــالث يوس الث
ــره  ــب مانش ــرح العراقي حس في عام ١٨٨٠هي اللبنات االولى للمس
ــير  ــتينات القرن املاضي كما يش الباحث احمد فياض املفرجي في س
ــى ذلك محمد الفيل وعمر الطالب رغم ان الفياض اوضح فيما بعد  ال
احلقيقية ان حبش ليس مؤلفها بل مالك النص حسب .لكن الدكتور 
ــي العراق  ــيحي ف ــرح املس ــح في كتابه القيم املس ــي هادي صال عل
استطاع عبر بحث مضن ودؤوب ان يفند املعلومة بعد لقائه باصحاب 
ــخ املسرحيات  ــماس قد نس ــأن في بيروت واملوصل،فتبني ان الش الش
ــخها بنفسه على امل  الثالث من كتاب قدمي ولم يكن مؤلفها بل نس
ان ميثلها مستقبال وانه دمغها بختمه كاشارة الى ان ملكيتها تعود 
ــيحي فهي ملسرحية يوسف  ــرح املس له. اما الريادة احلقيقية للمس
ــية االب  ــرحية عن الفرنس الصديق التي قدمت عام١٨٧٤ وترجم املس
ــح عباراتها العربية الكونت جبرائيل اصفر  الرئيس ماري جوزيف ونق
ــة الالتني االوائل .وبعد سنوات  ــرح طلبة مدرس وقد قدمها على املس
ــموني واوالدها السبعة)  ــرحية اخرى في املوصل( ش ١٨٨٢ قدمت مس
ــة من الكتاب  ــرحية مقتبس ــة الكلدان . وهي مس على قاعة مدرس
ــة والعفة. ثم قدم  ــي ثالثة فصول وتدعو الى الفضيل ــدس وتقع ف املق
طالب مدرسة شمعون الصفا مسرحية العفو اقرب الى التقوى على 
ــام ١٨٨٥ وتتناول عفو املأمون  ــة صالة البطريريكية في املوصل ع قاع
ــتيالء على اخلالفة.وفي العام التالي  عن عمه ابراهيم الذي حاول االس
ــرحية اخرى بعنوان مجادالت االوالد تناولت  قدمت نفس املدرسة مس

العالقات الطيبة بني الصبيان وزرع اخللق احلميد بينهم.     
ــاتذة   ــني واس ــا يؤكد الدكتور كوركيس عواد ان في املوصل مدرس كم
ــة ودنيوية على  ــة كانوا يقدمون متثيليات ديني ــة االكليركي في مدرس
مسرح مدرستهم خالل الربع االخير من القرن التاسع عشر.ففي عام 
١٨٩٠ قدم القس نعوم فتح اهللا السحار في مدرسة االباء الدومنيكان 
ــه ثم  الف القس  ــرحيات اعدها واخرجها بنفس باملوصل خمس مس
ــرحية الدرة احلقيقية وجرى تقدميها في معهد  ــليمان موسى مس س
ــام هذه املعلومات البد  ــمعون الفا الكهنوتي في املوصل. ونحن ام ش
من اعادة النظر في قضية الريادة في املسرح العراقي .وهذا االكتشاف 

يعود للدكتور علي الربيعي. 
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قحطان جاسم جواد

*ما جديدك؟
ــجن كورونا وفر لي فرصة إلجناز  -س
ــب واألبحاث.فهناك كتاب عن  الكت
ــؤون الثقافية  ــدار الش ــينما ل الس
ــينمائية)،وكتاب  س ــات  (ومض
ــان»  «معضلة الزمان ومحنة اإلنس
ــفية –علمية ملفهوم  مقاربة فلس
الزمان.وكتاب عن نظرية الكوانتوم 
والعلمية. ــفية  الفلس وتداعياتها 
ــات  «النظري ــوان  بعن ــاب  وكت
التأسيسية الكبرى لفن السينما. 
ــال  ــي مج ــويد ف ــي الس ــاب ف وكت
ــوان  عن ــت  حت ــمولوجيا  الكوس
ــدر لي قبل  ــيم»، وص «الكون اجلس
ــدد إنهاء  ــون اإلله. وبص ــام « الك اي
ــي – علمي عن « لغز  بحث ثيولوج
ــوت»  ــة بني الالهوت والناس األلوهي

عن دار اجلمل. 
ــعبة بني الكتابة  *نشاطاتك متش
ــتت  تتش اال  ــالم...  واالع ــراج  واالخ

جهودك؟
ــارم  ص ــم  التنظي ــرب  الغ ــي  ف  -
ــت  ــاك وق ــت فهن ــتغالل الوق الس
للكتابة وآخر للقراءة،ووقت للعمل 
في السينما والتلفزيون كمخرج أو 
ــروع. ممثل أو كاتب نص أو معد ملش
ــية   ــي برامج سياس ــاركة ف واملش
ــوات  ــي القن ــي ف ــل سياس كمحل
ــة لتأمني دخل  ــية والعربي الفرنس

للمعيشة . 
ــر  عم ــي  ف ــينما  بالس ــت  *تعلق
ــنوات ،هل كان هاجس االخراج  ٨س
مهيمنا على طفولتك ام املصادفة 

لعبت دورها؟ 
ــن  ــد منذ س ــراج ول ــس اإلخ - هاج
ــفت عالم  ــد أن اكتش ــة بع الثامن
ــينما اول مرة في دار عرض في  الس
ــا ووالده. ــت برفقة جارن ــل  وكن باب
وقد هز كياني وقع التجربة . وقررت 
دراسة السينما و بالفعل  قرأت كل 
ما يتعلق بالسينما لغاية حصولي 
على البكالوريا .ولم تنقصني سوى 
ــى  إل ــت  العملية.فذهب ــة  املمارس
ــينما، ودرست  باريس عاصمة الس

فيها الى الدكتوراه .
*في افالمك تطرح افكارك ام افكار 

الناس؟
ــي نحاول تقدمي  ــي الفيلم الروائ - ف
قصة عامة متس الناس. أما الفيلم 
ــاكل  ومش آراء  ــل  فننق ــي  الوثائق
ــاس ومواقف اجملتمع كما هو في  الن

الواقع او بطريقة رمزية أو جتريبية.
االفالم اخليالية اكثر متعة.

ــي  ــرا ف ــر تأثي ــل واكث ــا افض *ايهم
املتلقي االفالم املستمدة من الواقع 

ام من اخليال؟
ــر تأثيراً في  ــالم الواقعية اكث - األف
املتفرج ، أما كمتعة وفرجة فافالم 

اخليال اكثر تشويقا ومتعة.
ــك  * االفضل ان تكتب النص بنفس
ــك التي تكتبها  وتخرجه هل افالم
بنفسك افضل ام نصوص االخرين. 

وما الفارق بينهما؟
ــل أن يكون مؤلف  - هناك من يفض
ــه  مراحل ــى  عل ــرف  ويش ــه  أفالم
ــأ لنصوص  ــخصيا لم أجل كافة،ش
ــة  الغير أو روايات إلعدادها للشاش
ــي  ــيناريوهات بنفس ــل كتبت س ب
ــن الواقع.  ــتمدة من جتربتي وم مس
ــر بينهما فأنا ال اتعرض  والفرق كبي
للضغوط حني اكتبها،لكن نصوص 

ــا رؤياها اخلاصة، فالنتائج  غيرى له
ــادراً ما  ــة. ون ــاً مختلف ــي حتم تأت
ــي فرض  ــرج متمكن ف ــح مخ ينج
رؤيته واسلوبه على نص كتبه آخر.

 محاربة الظلم واالستغالل
ــة التي تبغي حتقيقها في  * القضي

افالمك؟ 
ــتغالل  واالس ــي  االجتماع ــم  الظل
ــد الضعفاء  ــوة ض ــتخدام الق واس
ــالل حرية  ــن خ ــر م ــة الفق ومحارب
ــاومة مع  التعبير التامة وعدم املس
ــاب مصالح  ــى حس ــلطة  عل الس

العامة ..
ــرج ان يغير افكار  ــق اخمل *هل من ح
الشخصيات كما وردت في الرواية-

ــزام بها كما  ــب االلت ــص- او يج الن
وردت بالنص االصلي؟

ــة تامة  ــه التصرف بحري ــن حق - م
للرواية،  ــينمائي  ــادل س ويقدم مع
ــة  ــح كما هو للشاش ــا ال يصل ورمب
ــوري  الص ــادل  املع ــاد  إيج ــد  فالب
ــينمائية  ــة الس ــد اللغ ــق قواع وف
ــيكون  ــل س يفع ــم  ل ــو  احملضة،ول
ــة حرفية أكثر  فيلمه باهتا وترجم

منها سينمائية .
ــج في الفيلم  اخلضوع لرغبة املنت

التجاري
* هل تخضع ملنطق ومصالح املنتج 

التي قد ال تتفق معها؟
ــك  فعلي ــاً  جتاري ــم  الفيل كان  ان   -
ــح املنتج  ــق ومصال ــوع ملنط اخلض
ــح املادي.  ــوى الرب ــذي ال يهمه س ال
وشخصيا ال ميكنني عمل ذلك. لذا 
ــركتي اخلاصة لالنتاج  ــت ش أسس

السينمائي (أفالم عشتار) .

*هل هناك مدرسة إخراجية عربية، 
أم أن مدرستنا اإلخراجية هي صدى 

ملدارس أوربية؟
ــرب متأثرين  ــم اخملرجني الع - معظ
ــكل  ــة اوربية بش ــة إخراجي مبدرس
ــة إخراجية  او اخر. وال توجد مدرس
واحدة واضحة املعالم خملرجني عرب. 
فكل مخرج له اسلوبه اخلاص وفق 

جتربته وثقافته  السينمائية.
ال توجد سينما عراقية 

ــينما  ــن يقول ال توجد س ــاك م *هن
عراقية بل هناك افالم عراقية كيف 

تنظر الى ذلك؟
ذات  ــة  عراقي ــينما  س ــد  توج ال   -
مالمح وهوية واضحة. بل محاوالت 

ــني الغث  ــة تتراوح ب ــة فردي فيلمي
ــمني بعضها ساذج وبعضها  والس

يستحق التقدير. .
ــباب  ــينما الش * كيف تنظر الى س

اليوم؟
ــل  جي ــباب  الش ــينمائيون  الس  -
ــاوالت  ــه مح ــريء ولدي ــوح وج طم
ــدة وبعضها مدهش ويحتاجون  جي

للدعم والرعاية وتوفير الفرص. 
ــة  صناع ــام  قي ــات  معوق ــي  *ماه

سينمائية في العراق؟
ــدم وجود  ــود التمويل وع عدم وج
ــينمائي  الس ــاص  اخل ــاع  القط
ــني وعدم اهتمام  واملنتجني احملترف
ــوي ،  ــاع احلي ــذا القط ــة به الدول
ــب  ــاخ املناس ــر املن ــرورة توفي وض
ــار  اختي ــة  وحري ــالم  األف ــل  لعم
ــة ،  ــع احلساس ــة املواضي ومعاجل
ــاالت العرض  ــب غياب ص إلى جان
ــي  ف ــرة  واخلب ــة  التجرب ــص  ونق
مجالت  والتسويق.واصدار  التوزيع 
ــى  عل ــينما  للس ــة  متخصص
ــينمائية  ــة احلياة الس ــرار مجل غ
األندية  ،وتفعيل حركة  ــورية  الس
السينمائية وتوفير العروض اجليدة 
ــج  برنام ــص  وتخصي ــة  والرصين
ــون العراقية  ــينمائي في تلفزي س
على غرار برنامج السينما والناس 

في الثمانينات. 
اقامة الورش الفنية

ــى)  (املنف ــراب)  (االغت ــينما  /س  *
ــة  رائع ــا  افالم ــت  )قدم ــارج  (اخل
ــة الغربية  ــن التقني ــتفادت م اس
ــتفادة منها في  ــم االس ــف تت كي

الداخل العراقي ؟

ــني من بلدن االغتراب  بدعوة اخملرج
ــات  ــل وورش ــات عم ــة ورش إلقام
ــب ودعوتهم إلخراج أفالم في  تدري
ــر عدد ممكن  ــراك أكب الداخل وإش
ــينمائي وعرض  ــباب الس من الش
أفالمهم على اجلمهور لتعريفهم 

بتلك التجارب املتطورة.
ــينما  ــن هوية تتبلور للس *ماذا ع

الكردية ؟
ــينما كردية  نعم هناك مالمح لس
ــقة بهموم الشعب الكردي  متس
ــن نفس املعوقات   لكنها تعاني م
ــينما عراقية  التي تعترض والدة س

مركزية. 
١٨- كيف تدوزن العالقة بني الزمن 
ــينمائي؟ هل  الواقعي والزمن الس
ــي التعاطي  ــة محددة ف لديك آلي

مع هذه الثنائية اإلشكالية؟
-املسألة نظرية محضة ناقشتها 
نظريات سينمائية وتطرقت إليها 
ــينما  ــي بفصل عن الس في كتاب
ــي الواقع  ــن. إيقاع الوقت ف والزم
ــينمائي  ــع اإليقاع الس ــارن م اليق
ــع حتدث  ــاعتني في الواق ــي س فف
أشياء محددة بينما ميكن مشاهدة 
ملحمة لعقود تضغط بساعتني . 
ــي الواقع نحن محكومون باجتاه  ف
ــتقبل  الزمن من املاضي نحو املس
ــا حرية  ــينما لدين ــا في الس بينم
ــة  األزمن ــني  ب ــال  واالنتق ــة  احلرك
ــتقبل  ــن املاضي للمس ــز م والقف
ــودة من  ــر أو الع ــرور باحلاض دون امل
ــي أو الذهاب إلى  احلاضر إلى املاض

املستقبل .

رضا اِّـحمداوي 
ــاب اإلعالمي  ــات تغيير اخلط من تداعي
ــن  م ــة  املنبثق ــراق)  ع ــرة-  (احل ــاة  لقن
ــلَّ لنا في  ــة ،متث ــرة) األميركي ــاة (احل قن
ــط وتعليمات هيئة  ــا لضواب مخالفته
اإلعالم واإلتصاالت العراقية وخضوعها 
ــا إغالق  ــة ومنه ــذه الهيئ ــات ه لعقوب
ّا  ــداد ممِ ــزي في بغ ــاة املرك ــب القن مكت
طرَّها إلى اإلعتماد كلياً على مكتبها  اضّ

ــتان . وقبل هذا  في أربيل بإقليم كردس
ــت اإلدارة اجلديدة للقناة قد  احلادث كان
ــة وخطابا إعالميا  ــتحدثتْ سياس إس
ــتغناء عن  جديدا كان من نتائجهِ اإلس
ــماء  ــي القدمي واألس ــم البرامج الطاق
اإلعالمية والثقافية البارزة التي تَرَكتْ 
هة،  جَّ بصماتها على هذه الشاشة املُوَ
ــد من  ــى العدي ــك إختف ــر ذل ــى إث وعل
ــج مبعديها ومقدميها وضيوفها  البرام
مثل (سبعة أيام) و( أبواب) و(بالعراقي)

ــا الكثير  ــة وغيره ــج الصحفي والبرام
ــهد العراقي  ــى باملش ــي كانت تُعن الت
ــد ترتَّبَ على  ــهِ وتفاعالته . وق وتطوراتِ
هذه التغييرات في اخلطاب والسياسة 
اإلعالمية اجلديدة أن القناة بدأت تعاني 
ــتت في أجتاه  ــالل وإرتباك وتش من إخت
ه  جَّ بوصلة ذلك اخلطاب التلفزيوني املُوَ
ــر من  ــاة الكثي ــرتْ القن سَ ــي خَ وبالتال
ــإزاء إختفاء  ــاهديها ومتابعيها ،ف مش

ــات  ــة واملوضوع ــوه العراقي ــك الوج تل
اسة التي كانت تستمدُ  ة واحلسّ املُهمّ
ــن خالل  ــة م ــى الشاش ــا عل حضوره
ــا، ظهرتْ  ــاركني فيه ــا واملش مقدميه

ــة ومواد  ــالم وثائقي ــج حوارية وأف برام
ــة يجمعها خطاب  ــة مترجم تلفزيوني
ــهُ بكليته نحو  ــزي يتوجَّ ــي مرك إعالم
ــة بعدائها  ــة القدمي ــدة األميركي العق

ــن التذكير ،هنا،  ــارة إيران ،وال بُدَّ م للج
ــة  احلكوم ــا  له متوّ ــاة  القن ــذه  ه ــأن  ب
ــرف عليها الكونغرس  األميركية ويش
ــة  االميركي،  لكن يبقى فراغ الشاش
ــة  والثقافي ــة  اإلعالمي ــوه  الوج ــن  م
ــة كبيراً وال ميكن ملء  والفنية العراقي
ــراغ إالّ مبا هو عراقي بطبيعته  ذلك الف
ــه  ــة وخصوصيت ــة املعروف اإلجتماعي
الوطنية مبخاضها الصعب. صحيح أنَّ 
ــكل الفني  الصنعة التلفزيونية والش
اجلديد قد بات واضحاً من خالل شكل 
ــتديو اإلخباري اجلديد ومساحته  االس
ــور  الديك ــاء  بن ــة  وطريق ــعة  الواس
واإلضاءة  الداخلية  العرض  ــات  وشاش
ــتخدمة وأسلوب التقدمي  واأللوان املس
ــة بالوجوه  م ــدة املُطعَّ ــوه اجلدي والوج
املضمون  ــكالية  إش ــن  لك ــة  اخملضرم
ــة  ــي تبقى حاضرة على شاش اإلعالم

التلفزيون.

الدكتور  جواد بشارة 

خريج السوربون 

وحاصل على شهادات 

اخرى في السينما 

وفي تخصصات اخرى.. 

مثل الكتابة في علوم 

الكون واالله.وصدر له 

عدة كتب فيها منها 

(الكون االله)،وكتب عن 

السينما صدرت في 

فرنسا والسويد.وهو 

مخرج ومصور وكاتب 

سيناريو وممثل وصاحب 

مشاريع فنية عدة. 

د بشارة يزور العراق 

فانتهزناها فرصة في 

حوار عن السينما. قال 

لنا (احلنني للوطن بني 

فترة واخرى يصل حدا 

ال يطاق.ويفرض علي 

زيارته ال شبع منه.

واستغللت معرض 

الكتاب كي احضره 

واطلع على النتاجات 

العراقية والعربية وأرى 

االصدقاء واالحبة.

حاوره/ محرر الصفحة

ÖaÏu@·çbu@Êb�z”@O@ÖaÜ«a

Òâbíi@ÖaÏu@NÖ

H÷aä«M@ÒäßaI@على شاشة التلفزيون 
@Ôfl˝«�g@lb�®a@ÚÓ€bÿëg

ــي برعاية  ــينمائي الدول ــح مهرجان األمل الس افتت
ــويدية، وحضره نخبة من الفنانني  وزارة الثقافة الس
ــرين  ــرب واألجانب، بدورته األولى من ١٠ – ١٣ تش الع
ــادي اللويد مدير  ــة من الفنان ف ــح بكلم االول. وأفتت
ــد  خال د.  ــي  العمان ــان  الفن ــاعده  ومس ــان  املهرج
ــالم قصيرة  ــه ٢٣ دولة بأف ــاركت في ــي. وش الزجدال
ــاهني  ــة. وأفتتحت النجمة املصرية ألهام ش وطويل
ــينمائي للفلم البلجيكي – أنقذ  ستار العرض الس
ــم املهرجان  ــة الفلم.ويهت ــور بطل ــاندرا – بحض س
ــن ذوي األحتياجات  ــانية لألطفال م بالقضايا األنس
ــخصيات الفنية  ــاركت الكثير من الش اخلاصة .وش
ــة اللبنانية كارول  ــور الفنان ــة، منها حض والثقافي
ــية بريجيت  ــيناريو الفرنس ــة الس ــماحة وكاتب س
سباي ،اضافة الى نقاد وممثلني عرب وأجانب كضيوف 
ــي طارق اخلزاعي  ــرف،منهم الفنان العراقي العامل ش
ــويد وأوربا. ثم  ومت تكرميه كأفضل ممثل أعالن في الس
ــفرة حميمية الى فنلند بالباخرة  ختم املهرجان بس
ــيليا الين – ووزعت فيه جوائز املهرجان ثم تلته  – س

دعوة عشاء فاخرة للمشاركني.

ــر خميس من  ــى اخملرج ازه انته
اجناز فلمه اجلديد ( ناعي يثرب ). 
انتاج  قسم االعالم في العتبة 
ــز  مرك  - ــة  املقدس ــية  العباس
.الفلم  الفني  ــاج  الكفيل لالنت
ــدى القصص  ــن اح ــدث ع يتح
املشهورة بعد استشهاد االمام 

احلسني (عليه السالم) .
ــر خميس  ــرج ازه ــر ان اخمل  ويذك
ــالم التاريخية. مهتم جدا باالف

ــالم  اف ــدة  ع ــرج  اخ ان  ــبق  وس
ــا ( كبير الصحابة  وثائقية منه
- و سيدة قريش- و مالك االشتر) 
ــي  الروائ ــم  للفيل ــة  باالضاف

الطويل  روزبة. 

عدد األفالم : ٨٤
عدد األفالم الطويلة: ٢٤
عدد األفالم القصيرة: ٦٠

عدد الدول املمثلة: ١٦
العروض العاملية األولى : ٤٩

ــط وشمال أفريقيا:  العروض األولى في الشرق األوس
٢٤

ــالم الطويلة: ١٢  ــط لألف ــابقة البحر املتوس _ مس
ــنة  ــلوفينيا وألبانيا والبوس فيلم. مصر واملغرب وس

وفرنسا واليونان ولبنان وأسبانيا وسوريا.
ــابقة نور الشريف لألفالم العربية الطويلة: ٩  _مس

.مصر ولبنان واملغرب وسوريا وتونس.
ــالم القصيرة: ١٧  ــط لألف ــابقة البحر املتوس _مس
ــا  ــا وتونس واجلزائر وفرنس ــطني وروماني .مصر وفلس

واملغرب واليونان وإيطاليا ولبنان
وسلوفينيا وسوريا.

_مسابقة أفالم طلبة اإلسكندرية : ٣٦
ــالم. فيريديانا واملالك  ــالم اخملرج لويس بونويل: ٤ أف أف

املدمر وسمعان العمودي وكلب أندلسي.
ــم. إفتيجيا  ــوس فرانتزيس: ٢ فيل ــرج أجنيل أفالم اخمل

ونهر جامد.
_ أفالم البرنامج اليوناني: ٣.

رجال:
نساء:

عمل أول أو ثان:
جوائز مهرجانات هامة: كان وصندانس وأثينا وصوفيا 

وترانسيلفانيا وإشبيلية وسان دييجو.
ــاركت في مهرجانات: فينيسيا وتورنتو وكليرمون  ش
فيران ولوكارنو ومونتالير وسراييفو وساوباولو وديربان 

ودكا وديكوفيست وواشنطون وإشبيلية وشيكاغو.

ÜÌÜu@Ô”aä«@·‹Óœ

@Ôˆb‡‰Óé€a@›fl˛a@ÊbuäËfl
%ÏË◊Ïnç@ø@Ô€ÎÜ€a

@Ôˆb‡‰Óé€a@ÚÌâÜ‰ÿç�a@ÊbuäËfl@@Âfl@HSWI@�€a@ÒâÎÜ€a@‚˝œc





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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8 الحصاد

بغداد / البينة اجلديدة
ــط الوطنية  ــركة النف ــد رئيس ش اك
ــم املوارد  ــركة على تعظي حرص الش
ــالل خطة  ــن خ ــة م الهايدروكاربوني
ــريع  ــر متكاملة تهدف الى تس تطوي
االنتقال بهذه الثروة من االستكشاف 
ــورق  ال ــى  عل ــة  الرقمي ــات  والتوقع
ــة  ــتثمارات امللموس ــع االس ــى واق ال
ــى الثروة  ــع تضاف ال ــى أرض الواق عل
النفطية والغازية في العراق جاء ذلك 
خالل اجتماع ترأسه ملناقشة خطة 
ــة متكاملة للنهوض بقطاع  تطويري
ــال  الغازية.وق ــع  للرق ــاف  االستكش
رئيس شركة النفط الوطنية احسان 
ــماعيل ان االجتماع  ــار اس ــد اجلب عب
يأتي ضمن سلسلة من االجتماعات 
ــات  ــوارات املكثفة لوضع اللمس واحل
ــة متكاملة  ــة خلطة تطويري النهائي
ــريع خطط االستثمار  تهدف الى تس

ــروة الهايدروكاربونية في  ــل للث االمث
ان  ــماعيل  اس ــار  العراق.واش ــاء  أنح
ــركة تقوم بإجراء تقييم شامل  الش
لواقع هذه التراكيب الهايدروكاربونية 
ــن  ــروة وخزي ــود ث ــا بوج ــع توقعاتن م

ــاز احلر الذي  ــر وخصوصا من الغ كبي
ــعى الى استثماره من قبل اجلهد  نس
ــركات  الش ــع  م ــاون  بالتع ــي  الوطن
ــأن هذه  ــة، مؤكدا ب ــة الرصين العاملي
ــيتم عرضها على مجلس  اخلطة س

ــتحصال املوافقة  الوزراء من اجل اس
ــد املوازنة لها.هذا وحضر  عليها ورص
ــب االول لرئيس  ــاع كل  النائ االجتم
الشركة حامد يونس ومدير عام دائرة 
ــول النفطية  ــر احلق ــن وتطوي املكام

ــافات  ــركة االستكش ــر عام ش ومدي
ــرة العقود  ــام دائ ــة ومدير ع النفطي
ــة الى  ــة، اضاف ــص البترولي والتراخي
ــداد ومتابعة هذا   الفريق املكلف بإع

امللف.

بغداد / البينة اجلديدة
ــات املتابعة والتقصي  ــات وعمليَّ قادت حتري
ــى ضبط جهازٍ  ــة االحتاديَّة إل ــة النزاه لهيئ
إلكترونيٍّ في ميناء أم قصر ممنوعٍ استخدامه 
ــات في الهيئة  ــل العراق.دائرة التحقيق داخ
ــفت عن تفاصيل عمليَّة الضبط، التي  كش
، ومبشاركة جلنةٍ  رةٍ قضائيَّةٍ ذكَّ متَّت مبوجب مُ
ةٍ من هيئة اإلعالم واالتصاالت،   ختصَّ فنيَّةٍ مُ
ــالكات مديريَّة حتقيق الهيئة  وضحةً أنَّ م مُ
ــن خالل  نت م ــرة متكَّ ــة البص حافظ ــي مُ ف
عمليَّةٍ نوعيَّةٍ من ضبط جهازٍ إلكترونيٍّ غير 
ــتخدامه داخل العراق.وتابعت  مسموحٍ اس
ــتخدمه إحدى الشركات  إنَّ اجلهاز الذي تس
ــتيَّة  ــذة للخدمات اللوجيس ــة الناف األهليَّ
العاملة في امليناء يحوي شريحة إلكترونيَّة 
مُ باالتصاالت، الفتةً إلى أنَّ اجلهاز  ــتخدَ ويُس

ــب  التهري ــات  بعمليَّ ــتخدامه  اس ــن  ميك
ــاحنات والبضائع  ــل املعلومات عن الش ونق
الداخلة واخلارجة من امليناء، ومتَّ استخدامه 
ــميَّة من  ــول على املُوافقات الرس دون احلص
ــالم واالتصاالت)  ة (هيئة اإلع تصَّ ــة اخملُ اجله
ــتخدام  التي حترص على عدم منح إجازة اس
؛ إذ  مثل هكذا أجهزة حملاذير أمنيَّةٍ واقتصاديَّةٍ
يسهل هذا اجلهاز نقل املعلومات من داخل 
ــى أنَّ العمليَّة  ــارت إل البلد إلى خارجه.وأش
ــى العديد من  ــن العثور عل ــفرت أيضاً ع أس
ــرات مراقبةٍ   ــل: كامي ــرى، مث ــزة األخ األجه
وموتورال)  ــف  (املايكروي ــل  تراس ومنظومات 
ــبات وسيرفرات لم تؤخذ  لالتصاالت، وحاس
املوافقات األصوليَّة إلدخالها للبلد ورسومها 
ــركة التي لم تدفع  الگمرگيَّة من قبل الش
ِّبة عليها كشركةٍ للخدمات  ــوم املُترت الرس

اللوجيسيَّة في امليناء منذ عام ٢٠١٦؛ األمر 
ــال العام.ونبَّهت الدائرة  الذي أحلق ضرراً بامل
ــتمرار العمل داخل  ــى اس ــا، وحرصاً عل أنه
امليناء، وعدم توقُّف أي مفصلٍ من مفاصله، 
ــيّد قاضي التحقيق  وعمالً بتوجيهات الس
ــزة املضبوطة مكانها  ؛ أبقت األجه ــصِّ ت اخملُ
ــا وتثبيت معلوماتها؛  بعد جردها وتصويره
بغية اتخاذ اإلجراءات الالزمة.وكانت الهيئة 
نت  ــي أنها متكَّ ــباط املاض قد أعلنت في ش
ــاحنةٍ مخبأةٍ  من إحباط محاولةٍ لتمرير ش
بها منظومة اتصاالتٍ مبيناء أمِّ قصرٍ، ممنوع 

استيرادها دون موافقة األجهزة األمنيَّة.
ــب هيئة  ــدة» تطال ــة اجلدي ــق .. «البين تعلي
ــاز املذكور كي  ــرض صورة للجه النزاهة بع
ــل اركان  ــعب ولكي تكم ــع عليه الش يطل

اخلبر.

ممنوع استخدامه داخل العراق

النزاهة تضبط جهازاً إلكرتونياً يتيح إمكانيَّة هتريب البضائع ونقل املعلومات

أمانة بغداد تصدر توجيها يتعلق بأصحاب البسطيات
بغداد / البينة اجلديدة

ــداد، امس الثالثاء،  ــدرت أمانة بغ أص
ــة املتجولني  ــا يتعلق بالباع توجيه
ــة،  األمان ــدت  وأك ــطيات).   (البس
ــس الوزراء  ــا بـتوجيهات رئي إلتزامه
ــة املتجولني  ــاس بالباع ــدم املس بع
ــقف  ــة س ــدم ازال ــطيات) وع (البس
ــرة واملضي بخطتها  ــل الفقي العوائ

وفلسفتها اجلديدة بازالة التجاوزات.
ــل  ــتمرار بالعم ــى، االس ــارت إل وأش
ــس الوزراء  ــق توجيهات رئي ــى وف عل
ــاوزات  ــة التج ــالت ازال ــذ حم وتنفي
ــا  بعدم ــعة  واس ــط  خط ــداد  واع
ــل كبير من املواطنني  حظيت بتفاع
ــداد املعمار عالء  ــفة امني بغ وفلس
ــجيع  معن اجلديدة عبر تفعيل وتش

االزالة الطوعية التي اثبتت جناحها 
في عدة مناطق مثل شارعي الفالح 
وصفي الدين احللي بجانب الرصافة 
والوشاش في املنصور ومناطق اخرى 
ــاء  ــا ج ــت ان م ــي العاصمة.وتابع ف
ــدار بني رئيس  ــي االجتماع الذي ال ف
ــوزراء مصطفى الكاظمي والنائب  ال
ــن  االول لرئيس مجلس النواب حس

ــي ينطبق وتوجه امانة بغداد  الكعب
في فلسفتها بشأن التجاوزات عبر 
عدم املساس بأرزاق املوطنني الفقراء 
وخصوصا الباعة املتجولني اصحاب 
ــر ثابتة). ــطيات املتحركة (غي البس
وأوضحت، أن حمالت ازالة التجاوزات 
ــمل  ــة بغداد تش ــوم مدين ــي عم ف
ــة  ــال التجاري ــاب احمل ــاوزات اصح جت

ــاوزة على  ــيدات الثابتة املتج واملش
ــدت امانة  ــارع .واك ــف والش الرصي
ــى ايجاد  ــارٍ عل ــل ج ــداد ان العم بغ
ــل للباعة  ــة كبدي ــاحات نظامي س
ــني وبتصاميم عصرية وعدم  املتجول
ــني اكمال  ــاس بدور الفقراء حل املس
ــق  ــي تتعل ــط الت ــات واخلط الدراس

مبعاجلة واقعهم.

املوانئ : مرشوع ميناء الفاو استقطب أيادٍ عاملة عراقية كثرية
بغداد / البينة اجلديدة

ــئ العراق  ــركة العامة ملوان ــفت الش كش
ــر  ــن آخ ــل، ع ــكيالت وزارة النق ــد تش أح
ــاء الفاو  ــروع مين ــتجدات تنفيذ مش مس
الكبير، وفيما أعلنت إجناز خمسة أرصفة 
ــروع،  ــى لتنفيذ املش ــة األول ــن املرحل ضم
ــة عراقية  ــتقطب أياد عامل ــدت أنه اس أك
ــم اإلعالم والعالقات  كثيرة.وقال مدير قس
ــم الصافي،  ــار عبد املنع ــركة، أمن في الش
ــتمراً في ميناء الفاو  ــل ال يزال مس إن العم
ــاز واضحة وخصوصاً  ــرعة إجن الكبير وبس
ــة والرابطة ونفق احلرير  في الطرق الداخلي
ــور الذي يبلغ طوله  املعروف بـالنفق املغم
ــط الطرق الواصلة  بحدود (٢٤٠٠ كم) ويرب
بني ميناء الفاو الكبير وأم قصر بحدود (٦٣-
ــي، أن العمل يجري  ٦٤ كم).وأضاف الصاف
اآلن بشكل كبير وبآليات ومعدات مختلفة 
ــق عبر عمل ضخم كونه يعد  لتنفيذ النف
ــة اخلليج العربي وحتى  الوحيد في منطق
في املنطقة العربية، حيث ال يوجد أي نفق 
في املنطقة مير حتت املاء، موضحاً أن النفق 
مير حتت قناة خور الزبير.ولفت إلى أن العمل 
ــاز الطرق الداخلية األخرى  يجري ايضاً إلجن
املؤدية إلى ميناء الفاو ال سيما بعد وصول 
ــني  ة العمالقة) التي تعمل على حتس (املعدّ
ــة وتثبيت الركائز لبناء أرصفة  نوعية الترب
ميناء الفاو الكبير كما مخطط له دون أي 

ــيراً  تلكؤ أو معوقات قد تعيق العمل، مش
إلى أن العمل وحسب التوقيت التخميني 
اخملصص له سينجز بشكل كامل وحسب 
ــون ٣ إلى ٤  ــازه في غض ــة املعدة إلجن اخلط
ــنوات تقريبا.وبخصوص أرصفة امليناء،  س
ــار في مرحلته  ــي، أن العمل ج أكد الصاف
ــة  ــه لبناء خمس ــا مخطط ل ــى كم االول
ــع بناها التحتية، حيث مت إجنازها  أرصفة م
ــركة دايو  وفق العقد الذي مت توقيعه مع ش
ــركة العامة  ــل والش ــة ووزارة النق الكوري

ــى أنه في املرحلة  ــيراً إل ملوانئ العراق، مش
ــيتم اجناز  ــرة من العمل في امليناء س األخي
ــول توفير فرص عمل  ــو ١٠٠ رصيف.وح نح
ــروع  للعمالة احمللية، أكد الصافي، أن مش
ــتقطب أياد عاملة عراقية  ميناء الفاو اس
ــع العاملني اآلن على  ــرة حيث إن جمي كبي
ــدات في امليناء هم   عراقيون،  اآلليات واملع
منوهاً إلى أن شركة دايو الكورية اعتمدت 
ــيات اخملتلفة فقط  في عملها على اجلنس

على الفنيني الذين حتتاجهم. 

مستشار الكاظمي : العراق تسلّم طلبات من الدول املشاركة يف مراقبة االنتخابات
بغداد / البينة اجلديدة

ــؤون  ــوزراء لش ال ــس  رئي ــار  ــد مستش أك
ــني الهنداوي، تسلم  االنتخابات عبد احلس
ــاركة  العراق طلبات من دول راغبة في املش
مبراقبة االنتخابات، فيما أشار إلى أن مدونة 
السلوك االنتخابي وثيقة سياسة أخالقية 
ــني. ــة املنافس ــات ولكاف ــاء الضمان إلعط
ــظ هناك اهتمام  ــال الهنداوي ، إنه لوح وق
ــع للمشاركني في االنتخابات السيما  واس
ــبة  ــا بأن تكون نس ــن الناخبني، مرجح م
ــات املقبلة جيدة. ــي االنتخاب ــاركة ف املش
ــجل  وأضاف، أن هناك ٢٥ مليون ناخب مس
اعتمادا على بيانات وزارة التجارة، ٧٠ باملئة 
منهم اي ما يعادل ١٧ مليون ناخب ميتلكون 
ــلم  بطاقات بايومترية طويلة االمد، مت تس

ــا الناخبني  ــا منها، داعي ــى ١٥ مليون ١٤ ال
الذين لم يتسلموا بطاقاتهم الى مراجعة 
ــجيل لغرض تسلمها.وبشأن  مراكز التس
وثيقة السلوك االنتخابي أوضح الهنداوي، 
ــي هي وثيقة  ــلوك االنتخاب ــة الس أن مدون
سياسية اخالقية العطاء ضمانات جلميع 
ــات العملية  ــوا الي ــني بأن يحترم املنافس
ــة والنتائج، ألن هناك ٣ ضمانات  االنتخابي

بأن تكون النتائج نزيهة وواضحة وعادلة.
ــر الهنداوي،  ــني الدوليني ذك ــول املراقب وح
ــن ١٣٠  ــر م ــل اكث ــدة سترس أن االمم املتح
ــون من  ــم مراقب ــاف له ــا يض ــا دولي مراقب
ــن مراقبني من  ــال ع ــي، فض ــاد االوروب االحت
اجلامعة العربية ومنظمة املؤمتر االسالمي 
ــلم  ومن دول اخرى، الفتا الى أن العراق تس

مجموعة طلبات من دول راغبة باملشاركة 
ــروط  ــة االنتخابات املقبلة بالش في مراقب
التي تطرحها املفوضية والقانون العراقي.
ــلوك االنتخابي التي  ــة الس ــت مدوّن وألزم
ــة وحضور  ــة رئيس اجلمهوري وقعت برعاي
رئيس الوزراء وقادة الكتل، املفوضية بإعالن 
ــاعة  نتائج االنتخابات األولية خالل ٢٤ س
ــدم التدخل  ــزاب ع ــى األح ــترطت عل واش
مبهام املفوضية أو استخدام موارد الدولة. 
وشددت املدونة على عدم استخدام الرموز 
ــة أو التأثير على الناخبني بطرق غير  الديني
ــدت على  ــة أك ــت نقط ــروعة وتضمن مش
ــا بقبول نتائج  وجوب قيام املوقعني عليه
ــادق عليها من  ــات النهائية املص االنتخاب

قبل احملكمة االحتادية. 

هبدف تعظيم املوارد اهلايدروكاربونية   

رئيس رشكة النفط الوطنية:خطة تطوير  متكاملة للنهوض
 بقطاع االستكشافات للرقع الغازية

البينة اجلديدة / وكاالت
ــن كرمي الكعبي،  طالب النائب األول لرئيس مجلس النواب حس
بدعم الصناعة الدوائية الوطنية ووضع مشروع لتسعير األدوية. 
ــس مجلس النواب ، إن  ــب اإلعالمي للنائب األول لرئي وقال املكت
ــع الذي عقده مع النقابات  ــي أطلق خالل االجتماع املوس الكعب
ــأن  ــادات في الش ــات واالحت ــراك النقاب ــادرة إلش ــة اول مب الطبي
ــي العام وصنع القرار بتكليفهم كمستشارين للجنة  السياس
الصحة والبيئة النيابية لطرح افكارهم ومقترحاتهم عند سن 
ــني ذات العالقة باجلانب الصحي، داعيا اجلهات احلكومية  القوان
ــورة وفق تخصص كل نقابة واالستفادة  الى اشراكهم في املش
ــات احلكومية، الفتا  ــم وخبراتهم لتقومي عمل املؤسس من رؤاه
ــر نقابة االطباء، يرافقه النائب  ــى أنه جاء ذلك خالل زيارته مق ال
ــاركة نقباء  ــة الصحة النيابية ، ومش ــوي عضو جلن جواد املوس
ــري) والكوادر  ــب البيط ــنان، الصيدلة، الط ــاء، طب االس (االطب
العاملة فيها.ودعا الكعبي بحسب البيان، اجلهات ذات العالقة 
جلعل نقابة االطباء احدى اجلهات املعنية بقرار استقدام االطباء 
ــن عدمها ومنحها  ــى العراق وحتديد احلاجة اليهم م االجانب ال
ــاحة الوطنية، مؤكدا أن الوقت قد حان  دورا اكبر وفاعال في الس
بأن تكون النقابات في مجالها املهني والتخصصي هي صاحبة 
القرار حتى على مستوى االخذ باستشارتهم عند تعيني الوزراء 
ــة الدوائية  ــم الصناع ــن العامني.وطالب بدع ــوكالء واملديري وال
الوطنية ووضع مشروع لتسعير االدوية في عموم العراق، وضبط 
املنافذ احلدودية ملنع عملية ادخال االدوية املهربة، اضافة النشاء 
ــي عدد من احملافظات، وابعاد  مراكز للبحوث الطبية والدوائية ف
النقابات واالحتادات عن هيمنة االحزاب واالشخاص حتى تتمكن 
ــن جانبهم ووفقاً  ــي مراقبة االداء احلكومي.م ــن اداء واجبها ف م
ــنان، الصيدلة، الطب  لنص البيان بعث نقباء (االطباء، طب االس
ــالة لزعيم التيار الصدري السيد مقتدى ردا على  البيطري) برس
ــة والصحية والتي  ــكر التي وجهها للكوادر الطبي ــالة الش رس
ــام  ــا تصديهم للجائحة وتضحياتهم الكبيرة بوس وصف فيه

شرف على صدور كل العراقيني.

الربملان يطلق أول مبادرة إلرشاك 
النقابات يف صنع القرار

بغداد / البينة اجلديدة
ــا لالنتخابات، الغاء  ــي املفوضية العلي ــرر مجلس املفوضني ف ق
ــا االنتخابية. ــحني اثنني وحجب أصواتهم ــة على مرش املصادق
ــة ، ان مجلس املفوضني قرر الغاء املصادقة  وذكر بيان للمفوضي
ــد العامري) و (صالح  ــن (محمد مهدي عب ــحني كال م على املرش
مجبل طاهر السويدي) وحجب االصوات التي يحصال عليها في 

يوم االقتراع، خملالفتهما قواعد السوك االنتخابي.

بغداد / البينة اجلديدة
ــتقوم  ــتان، امس الثالثاء، انها س أعلنت حكومة إقليم كردس
ــهر  ــني في القطاع العام لش ــب املوظفني والعامل ــع روات بتوزي
ــم  ــهر ذاته.وقال املتحدث باس ــدءا من يوم ٢٥ من الش ــول، ب أيل
ــادل في مؤمتر صحفي مبقر احلكومة  حكومة االقليم جوتيار ع
بأربيل في كردستان، إن من اولوية حكومة اإلقليم توزيع الرواتب 
ــك فيه فإنه بوصول ٢٠٠  ــى املوظفني في موعدها، ومما ال ش عل
مليار دينار من بغداد سنقوم بتوزيع الرواتب بنسبة ١٠٠  باملئة.

ــع الرواتب في ٢٥ من  ــرع بتوزي وأفاد بأن حكومة اإلقليم ستش
ــهر أيلول اجلاري، موضحا انه سنوزع الرواتب بال استقطاع  ش
ــل احلكومة االحتادية املبالغ اخملصصة لتمويل  ــريطة أن ترس ش

الرواتب الشهرية. 

بغداد / البينة اجلديدة
ــفير  ــم األعرجي، مع الس ــار األمن القومي، قاس بحث مستش
ــة في  ــية واألمني ــاع السياس ــداد، األوض ــي بغ ــي ف األذربيجان
ــتقبل مبكتبه  ــي ، إن األخير «اس ــال مكتب االعرج املنطقة.وق
امس االول اإلثنني، السفير األذربيجاني في بغداد، نصير ممدوف، 
ــة، ومجاالت  ــية واألمنية في املنطق ــث األوضاع السياس لبح
ــعبني  ــني البلدين، مبايخدم مصلحة الش ــاون والتواصل ب التع
ــتعرض  ــع الصعد».كما اس ــني، وعلى جمي ــن الصديق والبلدي
اجلانبان، وفق البيان، «تطور العالقات الثنائية والتعاون املشترك 
ــياحة املتبادلة بني البلدين، السيما السياحة  في مجاالت الس
ــث أوضاع اجلالية العراقية  ــة في العراق، وجرى أيضا بح الديني

والبعثات الدراسية العراقية في أذربيجان».

املفوضية تلغي املصادقة عىل مرشحني 
اثنني وحتجب أصواهتام االنتخابية

حكومة االقليم حتدد موعد توزيع 
رواتب املوظفني لشهر أيلول اجلاري

العراق وأذربيجان يبحثان األوضاع 
السياسية واألمنية يف املنطقة
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ــة األنتخابات ولدورات متعاقبة  أوالً. كلنا نادينا مبقاطع
والنتيجة بقيت نفس الوجوه والكتل واألحزاب تتحكم 
مبجلس النواب واحلياة السياسية مع التدهور املستمر 
ــتغلني مقاطعتنا  ــراق. في جميع اجملاالت مس حلياة الع

السلبية وتركهم يتحكمون بالساحة السياسية.
ــعب وكتلتنا  ــدرات الش ــتهانة مبق ــت األس ــاً. وصل ثاني
ــل  ــد قب ــع املقاع ــم توزي ــى أن يت ــة( ٨٠.٪) عل املقاطع
ــل واألحزاب الكبيرة وكأن نتائجها  األنتخابات بني الكت

محسومة سلفاً وأجرائها حتصيل حاصل.
ــع اعضائها  ــل بدف ــزاب والكت ــذه األح ــوم ه ــاً. تق ثالث
ــم وفي نفس  ــوة للحضور والتصويت له ــا وبق ومريديه
ــرض املقاطعة من  ــائعات والرعب لغ ــث الش الوقت تب
ــادة كتلتهم  ــأنه زي ــا وعدم احلضور وكل ما من ش قبلن
ــة املنازل لتخلو  وأنقاص كتلتنا الكيرة وجعلها حبيس
ــم على معرفة بأن  ــوم االنتخابات  ( وه ــاحة ي لهم الس
ــد) فيما لو  ــوت الواح ــى الص ــتتوقف عل ــا س نتيجته

ضبطت صناديق األقتراع .
ــعب (  ــن الكتلة األكبر من الش ــا ذهبنا نح ــاً. أذا م رابع
ــلبياً) في الدورات  ــن قاطعوا األنتخابات ( س ٨٠.٪) والذي
السابقة  وهذه املرة سنشارك ( إيجابياً) وندلي بأصواتنا 
ــابق أو ممثل  ــي او نائب س ــعار (ال ) ...لكل سياس حتت ش
حلزب أو كتلة سياسية مجربة أو فاسد أو شغل منصباً 
حكومياً  أو عليه شبهة فساد وثبت فشله..و( نعم) ....
لكل وطني مستقل صاحب قضية ذي حضور اجتماعي 
ــراق فقط..  ــه وأخالصه للع ــعبه ووطن ــه محب لش نزي
ــتهينة بكتلتنا الكبيرة  ــت لهذه الكتل املس بذلك نثب
ــم  ــم كل مخططاته ــنقلب عليه ــا س ــة بأنن الرافض
وسيكون لنا دور إيجابي بأيصال من نتوسم بهم خدمة 
ــم خيرا بكل  ــب هذا املقال فإنني اتوس ــا اكت العراق.وان
ــدت لديهم القناعة بجدوى هذه احملاولة  القراء اذا ماتول
ــلبية واننا لم جند الطرق  وحتى ال يتهمنا البعض بالس
ــع وأن نفتح بيننا  ــلمية لتغيير الواق الدميقراطية والس
ــعبنا  ــاالً للحوار للوصول للطريقة األجنع خلدمة ش مج
ــر املعطيات  ــط يتمكن من تغيي ــة رأي عام ضاغ وتهيئ
ــم بأننا غيرنا  ــا التاريخ أمام العال ــجل لن وبذلك سيس
ــر وهذا ما  ــال األيجابي احل ــية بالنض ــة السياس املعادل
ــتقبل دميقراطي بعيداً عن  ــاء العراق مبس يطمح له ابن
ــاً قاسياً لكل من يريد أن  العنف واألنقالبات ويكون درس

يتحكم مبقدرات هذا الشعب األصيل.

ÜÓÌdn€aÎ@Úí”b‰‡‹€@Ú€défl
د. حسام محمد داود
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ج / ١إضاءات قانونية

قانون التوقيع االلكرتوين 
واملعامالت االلكرتونية

اِّـحامي / ماجد الحسناوي
   التوقيع االلكتروني عالمة شخصية تتخذ شكل حرف او 
ارقام او رموز او اشارات وله طابع منفرد يدل على نسبته الى 
ــة التصديق ٠ اما املعامالت  ــع ويكون معتمدا من جه املوق
االلكترونية هي الطلبات واملستندات واملعامالت التي تتم 
بوسائل الكترونية اي االجهزة او املعدات او ادوات كهربائية 
او مغناطيسية او ضوئية او كهرومغناطيسية او اي وسائل 
مشابهة تستخدم بانشاء املعلومات ومعاجلتها وتبادلها 
ــة كل حرف او رقم او رمز  ــا اما الكتابة االلكتروني وتخزينه
ــيلة الكترونية او رقمية  ــة عالمة اخرى تثبت على وس او اي
ــيط الكتروني  او ضوئية وتعطي داللة قابلة لالدراك والوس
برنامج احلاسوب او اية وسيلة الكترونية اخرى وتستخدم 
ــتجابة الجراء بقصد انشاء او  من اجل تنفيذ اجراء او االس
ارسال او استالم رسالة معلومات واملستندات االلكترونية 
ــل  ــأ او تدمج او تخزن او ترس هي احملررات والوثائق التي تنش
ــائل الكترونية مبا في ذلك  ــتقبل كليا او جزئيا بوس او تس
ــي ويحمل  ــد االلكترون ــا او البري ــات الكتروني ــادل البيان تب
ــاط االيجاب  ــي ارتب ــد االلكترون ــي والعق ــا الكترون توقيع
الصادر من احد املتعاقدين بقبول االخر على وجه يثبت اثره 
ــهادة  ــيلة الكترونية وش في املعقود عليه  والذي يتم بوس
ــق الوثيقة التي تصدرها جهة التصديق وفق احكام  تصدي
ــتخدم ألثبات نسبة التوقيع األلكتروني  القانون والتي تس
ــز التعربف هو الرمز الذي تخصصه جهة  الى املوقع اما رم
ــتخدامه في التعامالت االلكترونية  التصديق للموقع ألس
وجهة التصديق الشخص املعنوي املرخص باصدار شهادة 
ــكام القانون واملوقع  ــع االلكتروني وفق اح ــق التوقي تصدي
ــاء  ــي او املعنوي احلائز على بيانات انش ــخص الطبيع الش
ــتند االلكتروني  ــع على املس ــي الذي يوق ــع الكترون التوقي
ــل  ــوب او ميثله قانونا اما املرس ــه او من ين ــع عن نفس ويوق
اليه الشخص الذي يرسل له املستند االلكتروني بوسيلة 
ــرف املرخص او اية  ــة املالية هي املص ــة واملؤسس الكتروني
ــة وفق  ــالت املالي ــل بالتحوي ــة بالتعام ــات مخول مؤسس
احكام القانون ويهدف هذا القانون لتوفير االطار القانوني 
ــراء املعامالت  ــي اج ــة ف ــائل االلكتروني ــتعمال الوس الس
ــة للمعامالت االلكترونية والتوقيع  ومنح احلجية القانوني
ــة في صحة  ــا وتعزيز الثق ــم احكامه ــي وتنظي االلكترون
ــري احكام القانون  ــالمتها وتس املعامالت االلكترونيه وس
ــخاص  ــا االش ــي ينفذه ــة الت ــالت االلكتروني ــى املعام عل
الطبيعيون او املعنيون واملعامالت التي يتفق اطرافها على 
ــري احكام القانون  ــائل الكترونية ٠  وال تس تنفيذها بوس
على املعامالت املتعلقة مبسائل االحوال الشخصية واملواد 
الشخصية وانشاء الوصية واملعامالت املتعلقة بالتصرف 
ــوكاالت املتعلقة بها  ــا ال ــا فيه ــر املنقولة مب ــوال غي باالم
سندات وملكيتها وانشاء احلقوق العينية باستثناء عقود 
ــراءات احملاكم واالعالنات  ــار اخلاصة بهذه االموال واج االيج
ــش وأوامر  ــر التفتي ــور وأوام ــات باحلض ــة واالعالن القضائي
ــتند يتطلب القانون  ــض واالحكام القضائية واي مس القب
توثيقه بوساطة الكاتب العدل  ٠ ويعد التوقيع االلكتروني 
ــائل لتحديد  ــع اذا توافرت وس ــن املوق ــا وصادرا م صحيح
ــتند  ــى موافقته ملا ورد في املس ــة عل ــة املوقع والدالل هوي
االلكتروني وحسب اتفاق املوقع واملرسل اليه حول كيفية 
ــة االلكترونية ويكون للتوقيع االلكتروني في  اجراء املعامل
ــة ذات احلجية  ــة والتجارية واالداري ــالت املدني نطاق املعام
ــوز التوقيع االلكتروني احلجية  املقررة للتوقبع اخلطي ويج
ــق وتوافرت  ــدا من جهة التصدي ــي االثبات اذا كان معتم ف
الشروط التالية ان يرتبط التوقيع االلكتروني باملوقع وحده 
دون غيره وان يكون الوسيط االلكتروني حتت سيطرة املوقع 
ــل في التوقيع  ــون اي تعديل او تبدي ــده دون غيره ان يك وح
ــف وان ينشئ وفقا لالجراءات التي  االلكتروني قابل للكش

حتددها الوزارة بتعليمات يصدرها الوزير.

اِّـستشار القانوني 
علي اِّـوسوي

عضو لجنة الرقابة 
الدستورية

القضاء لغةً : ذكر اللغويون لكلمة القضاء 
ــرة كما  معانٍ متعددة رمبا انهيت الى عش
ــهادات  ــكالم والقضاء والش في جواهر ال
ــي  ــري ف ــال اجلوه ــاري ، ق ــيخ االنص للش
الصحاح : القضاء : احلكم وأصله قضاي 
ــت ، اال ان الياء ملا جاءت بعد  ألنه من قضي
األلف همزت ، واجلمع األقضية ، والقضية 
مثله ، واجلمع القضايا على فعالى وأصله 
فعائل ، وقضى أي حكم ومنه قوله تعالى 
ــراء  وا اال إياه ) ( اإلس بُدُ ــى رَبُكَ أال تَعْ ( وقَضَ
ــراغ ، تقول :  ــون مبعنى الف ــد يك : ٣٢ ) .وق
ــى عليه  ــي ، وضربه فقض ــت حاجت قضي
ــمٌ قاضٍ أي  ــه ، كأنه فرغ منه ، وس أي قتل
ــات .وقد  ــه قضاءً أي م ــل، وقضى نحب قات
ــى االداء واالنهاء تقول : قضيت  يكون مبعن
ينا الى بَني  دَيني ومنه قوله تعالى : ( وَقَضَ
تاب ) ( االسراء :٤ ) وقوله  ــرائيل في الكِ إس

ينا إليه ذلَك األمر ) ( احلجر  ــى  : ( وَقَضَ تعال
ــه وأبلغناه ذلك .وقال  ــاه الي : ٦٦ ) اي نهين
ــى : ( ثُمَ اقضوا اليَ )  ــراء في قوله تعال الف
ــس : ٧١ ) يعني امضوا إلي ، كما يقال  (يون
ــى ، وقد يكون  ــالن اي مات ومض : قضى ف
ــو ذؤيب :ـ  ــع والتقدير قال اب ــى الصن مبعن
عَ  نَ وعليهما مسرودتان قضاهما  داود أو صَ
ــاه أي صنعه  ــال : قض ــع  يق ــوابغ تبَ الس
ــى :  (  فقضاهن  ــه تعال ــه قول ــدره ومن وق
ــماواتٍ في يومني ) ( فصلت : ١٢  ــبع س س
ــتقضي  ) ومنه القضاء والقدر ، ويقال : اس
ير قاضياً وقضى األمير قاضياً  ــالن : اي صُ ف
ــاح : ٤/  ــراً   ( الصح ــول :  أمر امي ــا نق كم
ــار بعض اللغويني  ــد اخت ٣٦٤٢- ٤٦٣٢ ) .وق
ــي املذكورة  ــاء إمكان إرجاع املعان والفقه
ــري كما نقل  ــد ، قال الزه ــى معنى واح ال
ــرب ( ص ٢٠٩/١١ ) (  ــان الع ــي لس ــه ف عن
القضاء في اللغة على وجوه مرجعها الى 
ــه ، وكل ما أُحكم  ــيء ومتام ــاع الش انقط
ــم او أدِي أداء او أوجب أو  ــه أو امت او خت عمل
ــد قضي قال :  ــذ او امضى فق ــم او أنف أعل
ــوه كلها في احلديث  ــد جاءت هذه الوج وق
ــره ) (  ــيخ االنصاري ( قدس س ) .وقال الش
ــد ارجاع الكل الى معنى واحد ، وهو  وال بع
ــه كما اعترف به  ــيء والفراغ عن إمتام الش
ــف اللثام ) .وذهب السيد محمد  في كش
ــني فضل اهللا في كتابه فقه القضاء  حس
ــداً وليس له  ــى واح ــاء معن ــى ان للقض ال

ــال في كلمة  ــددة ، كما هو احل ــانٍ متع مع
ــتركات اللفظية ،  العني وسواها من املش
ومن الواضح أنه ميكن إرجاع بعض املعاني 
ــض .ان القضاء يعتبر من  املتقدمة الى بع
ــة في بناء اي الدولة فإن كان  االركان املهم
ــة وان  ضعيفاً كانت الدولة ضعيفة وهش
ــة اقوى ، واما القضاء  كان قوياً باتت الدول
ــب ان يكون  ــة العراقية فيج ــي احلكوم ف
ــي القضاء مبا  ــتقالً ، و يقض ــداً مس محاي
ــب املادة  ــرع االسالمي بحس ــي الش مياش
الثانية من الدستور العراقي لسنة ٢٠٠٥ ، 
وكالً بحسبه . توجد عبارة تتناقلها الناس 
ــتقالً  ــي ان القضاء يجب ان يكون مس وه
ــتقالً اال  ــاء ال يكون مس ــول : ان القض !نق
ــة وتعمل بنظام  ــت احلكومة عادل اذا كان
ــا هو معمول به  ــواب والعقاب ، وهذا م الث
ر العصور  في انظمة الدول العاملية على مَ
ــي جزء ال يتجزء  ــا ان الدولة العراقية ه ومب
ــون  ــب ان يك ــي فيج ــام العامل ــن النظ ع
ــتقال فيها ، اضافةً الى وجود  القضاء مس
ــدة قضاة  ــاء متكون من ع ــس للقض مجل
نزيهني وبإشراف مباشر من مجلس شورى 
الدولة ، وبذلك ال يستطيع القاضي لوحده 
ــوع به الى  ــن دون الرج ــرار م ــذ الق ان يتخ
مجلس القضاء للتداول به مبا يوفق القرآن 
الكرمي والدستور وقانون العقوبات و من ثم 
البت باألمر وهكذا يكون القضاء مستقالً 
ــتويات  ومنظم للمجتمع على كافة املس

ــة  واالقتصادي ــة  االجتماعي ــدة  االصع و 
ــوف ال جند قضاء  ــية ، وبذلك س والسياس
ــادرة  ــاالت ن ــا ح ــدَ فإنه ــيَس ، وإن وجِ سَ مُ
ــة احلكم فإنها  ــف في مرحل واذا لم تُكش
تكشف في مرحلة التمييز وهي محكمة 
ــاء يجوز لها  ــتقلة عن مجلس القض مس
ــق  ــاً بح ــم اذا كان مجحف ــن باحلك الطع
ــا يبدو ان  ــتحيل على م ــم ومن املس املته
يَسة في احلكومة  سَ تكون كال احملكمتني مُ
العراقية .ان القضاء في احلكومة العراقية 
ــن فقط على  دي ولك ــون تَعدُ ــب ان يك يج
ــخصية ال غير اما  ــوال الش ــتوى االح مس
ــا االرهاب واحلرابة  ــح واجلنايات وقضاي اجلن
ــة احلالي مع  ــى قانون الدول ــع بها ال فيرج
ــا ان الدولة العراقية  مراعاة التعديالت ومب
ــتمدة من الواقع ،  القاضي  وقوانينها مس
ــس القضاء  ــن قبل مجل ــب ان يُعني م يج
ــرةً ،  ــورى الدولة مباش االعلى ومجلس ش
ــي معهد القضاء االعلى ،  وبعد الدخول ف
ــك القاضي الصفات التالية       ويجب ان ميتل
( النزاهة واحلرية وعدم التسييس وسالمة 
ــة والبلوغ والعقل  ــر والعلم بالكتاب البص
ــة والعلم  ــان والعدال ــارة املولد واالمي وطه
ــن احلرية واجلرأة  ــاد ) فبذلك نضم واالجته
ــرارات وذلك كون  ــاذ الق ــي اتخ واحلنكة ف
ــن القاضي يكون حكماً  احلكم اذا صدر م
ــك ، ألن عندهم ال يظلم  ــادالً بال ادنى ش ع
شخصاً ابداً فهم حملة اللواء فإنهم من 

ــباب حتى املشيب  افنوا حياتهم من الش
ــم لينقذوا اجملتمع من براثن  في طلب العل
اجلهل االعمى وينتشلوا الضائع ويواسون 
تاج  ــاعدون احملُ احلزين ويدعون للفقير ويس
ــذا الطريق  ــون امللهوف مندكني به ويدرك
الشائك متحملني اعباءه فإنهم يسيرون 
ــة  لقل ــه  يستوحش ــم  ول ــق  احل ــق  بطري
ــالكيه ، في هذا الزمان هذا الطريق هو  س
ــوكة الذي هو مثال ونبراس  طريق ذات الش
ــبيل اهللا، والفرد  ــة وااليثار في س للتضحي
منهم مسؤول امام اهللا عن اجملتمع بأكمله 
ــلطة يعيش معيشة  فهو غير طالب للس
ليست ككل الناس وهموم احلياة املظلمة 
ــو املال او  ــه ، ال يرج ــه وعمل ــا بعلم ينوره
ــو رحمة  ــالطني بل يرج ــن الس ــرب م التق
ــف  ــع ، ولكن مع االس ــالح اجملتم ــه وإص رب
ــديد اننا نعيش في مجتمع ال يُصدق  الش
ــؤول عن اجملتمع  ان القاضي النزيه هو املس
ــاء االجتماع ان  بأكمله بينما يصدق علم
ــن اجملتهدين  ــإن كان القضاة م ــا .ف قالوه
ــني لإلجتهاد ،  ــن هم مهرول بعملهم او م
فال اظن انه يستطيع شخص ان يحرفهم 
ــهم ملصلحته حتى  عن ثوابتهم ويسيس
ت  رِضَ ــل او عُ ــوا للتهديد او القت ــو تعرض ل
ــوال العالم بأكمله ، وذلك كون  عليهم ام
ــة دكاً ، وبذلك  ــع العدال ــؤالء مندكني م ه
يكون القضاء بواسطة هكذا قضاة عادالً 

ال يظلم به احداً على وجه اخلليقة.

ظاهرة سلبية، غزَتْ بيوتنا، ودخلتْها بال 
ــا وعن حياتنا  ــتئذان، لوثة غريبة عنَّ اس
ــن بِتْنا  ــا نح ــة واالجتماعية.فه الرُّوحي
ــخاصٍ  ــراتِ القصص ألش ــمع عش نس
اضطرتْهم الظروفُ االجتماعية السيِّئة 
إلى البحث عن «مالذ آمن» - حسب تعابيرِ 
َا يجري  فة ملِ ــتعماالتهم اخملفّ القوم واس
: مكان  ــاكلَ - أو لنُقلْ ن مش في احلياة مِ
راش الزوجية يُشبِع رغباتِهم؛  ر غير فِ آخَ
ليقعوا نتيجةً لذلك ضحيةَ الفاحشة 

راض،  ــى األعْ ــة، واالعتداء عل اإللكتروني
ــني  الباحث ــضُ  فبع ــي.  الرقم ــا  الزِّن أو 
ــباعُ اجلِنسي من خالل  يُعرِّفه بأنه اإلش
التعرِّي أمامَ أجهزة الكمبيوتر، والبعضُ 
ور واألفالم  ــاهدةُ الصُّ ــر يرَى أنه مش اآلخ
ــي بنيْ  ــل اإللكترون ــة، أو التراسُ اإلباحيَّ
اجلنسني، عبرَ البريد اإللكتروني، ووسائل 
ــتخدامِ  ــال الرقمي املعاصرة باس االتص
ــبكة العنكبوتية العاملية.   ويكون  الش
ــدَ  أح ــا  يً رضِ مُ  - ــا  - غالبً ــل  الفع ــذا  ه
ــواءً أكان ذكرًا  ــا، س ــني أو كليهم الطرف
ر، أو أنثى وأُخرى، فهو  ــرًا وآخَ وأنثى، أو ذك
ــي؛ أي:  ــي افتراض نْس نفس ــةُ جِ ممارس
ــاذَّة،  ــن أفعاالً وأقواالً ش ــه زنًا، ويتضم إنَّ

ــا األفرادُ  ن خالله ــوم مِ ــويَّة، يق وغير س
بإشباع الغريزة اجلنسية بطريقِ اإلفراغ 
ن األشكال املشار  ــكل مِ اخلاطئ بأيِّ ش
ن  ى رُوَّاد هذا النوع مِ ــة لدَ إليها، واملعروف
ــيع في  ــة، مع مالحظةِ ما يَش الفاحش
ل، ومتويه  ب ودجَ نْ كذِ ــات مِ هذه املمارس
ــميات.وتعريفنا  واملس ــألوراقِ  ل ــط  وخل
ــل  ــا اإللكتروني هو: التراسُ ــار للزن اخملت
ــني املكلَّفني، وما  اإللكتروني بنيْ اجلِنس
ــاذَّة  ــات منحرِفة وش ــن ممارس ــه مِ يتبع
قهي  ــف الفِ ــا أنَّ التكيي ة.وزعمن محرَّمَ
ــاذَّة بأنَّها  ــال اإلباحية الش ــذه األفْع له
ن فهمنا للحديثِ النبويِّ  ــتقٌّ مِ زنا، مش
ر،  نيْ تزْني وزِناها النَّظَ الشريف: ((... فالعَ

س... إلخ)) فيقول  ــدُ تزْنِي وزِناها اللَّمْ والي
ــني واملهتمِّني: «إنَّ  ــاء الباحثِ ــدُ األطب أح
د  لمي للطبِّ النفسي يُؤكِّ التفسير العِ
ــار املرَض  ــل في إط ــل يدخُ ــذا الفع أنَّ ه
س  ــذي تنعكِ ــي واالجتماعي، ال النفس
رْد  ــلبًا على احلياةِ الطبيعية للفَ آثارُه س
في ممارسته اجلِنسيَّة مع شريكِ حياته 
ــليم،  يَمي الس منَ اإلطار القِ الزَّوجيَّة ضِ
ــل. شَ ــذي يُعرِّض هذه احلياةَ للفَ األمر ال

ا  ــة، كثيرة جدًّ ــاك أمثلةٌ حيَّة واقعي وهن
، أو كادتْ تُدمِّر بعضَ  رتْ على عواصفِ دَمَّ
ــات  ــالت بنتيجةِ العالئقِ واملمارس العائ
ا،  لعلَّ أبرزَ أخطار الزِّنا  ــاذَّة إلكترونيًّ الش
اإللكتروني، والذي يبدأ عادةً بامليل للقاء 

د الزواج، أو تبادُل األفكار،  صْ والتعارف؛ بقَ
ــتعارة، ومعلومات  ــماء مس ــت أس (وحت
ــرًا من املراهقني  ــراة و...) - هو أنَّ كثي مفت
ــنَة،  نني له من عمر ١٦ سَ مِ دْ ــوا مُ أصبح
ــهولةُ  ــدِّد املراهق هو س ــر ما يُه وأنَّ أكث
ــوادِّ  ن امل ــة مِ ــة هائل ــى كمي ــه إل وصول
اجلِنسية بأنواعها اخملتلفة، وتَعرُّفه على 
ــي لم يكن  ــي الت ــذوذ اجلِنس أنواع الش
ا  ــخاصً ــن قبل، ومقابلته أش ــا مِ ه يعرِفُ
ا مختلفة من االنحراف  عون أنواعً يُشجِّ
ــارم، واجلِنس  ــس احمل ن ــي، مثل جِ اجلِنس
ــع احليوانات، يتواصل  ــي، واجلنس م املثل
، وال معانيها،  ئة ال تعرِف الفضيلةَ مع فِ

ع االنحراف واملنحرفني. بل تُشجِّ

ــد عن حديث  ــاول أن أبتع ــاً ما أح دائم
ــيء غير  ــذي ال يأتي بش ــة ال السياس
الصداع والوجع اليومي  الدائم ، لكن 
ــدداً للكتابة عن  ــرعان ما اعاود مج س
ــف الذي اصبح الطبق الرئيس  هذا املل
ــراد اجملتمع  ــة اف ــي ولعام ــبة ل بالنس
ــية  ــني بطبقة سياس ــي املبتل العراق
ــن اجـــل ان يتربــع  فعلت مافعلت م
ــعيط و معيط على صدورنا ) كما  ( ش
قالها الشاعر موفق محمد في احدى 
ــنح لك الفرصة  ــده . فما أن تس قصائ

ــى ويخرج  ــام التلفاز حت ــوس ام باجلل
ــحول الفالني وهو يتحدث  عليك املس
عن أمنياته وطموحاته التي يريدها ان 
تتحقق خالل الفترة القادمة أي ما بعد 
ــرين االول ، والعجيب  ــر من تش العاش
ــور في موضوعة  ــو ان احلديث يتمح ه
رسم سياسة جديدة لتحقيق الدولة 
املرجوة  وكأنه يعترف صراحةً بأن طوال 
تلك الفترة التي جثم بها على صدورنا 
ــؤال  ــن الالدولة وهنا الس ــزءا م كان ج
املطروح واالكثر رواجاً كيف بنا ان نثق 
ــاً ومتربعاً على  ــخص كان متصدي بش
ــروع صناع  ــدة احلكم او ضمن مش س
ــرين  ــرة املبش ــن العش ــرار او ضم الق

ــة الدولة العراقية انه  ــم سياس برس
يتعرف بالالدولة على مدى زمن منصرم  
ــوم  صناعة دولة حقيقية  ، وهدفه الي
ــة تتمثل  ــس رصين ــى اس ــة عل قائم
ــة  ــة احملاصص ــن موضوع ــاد ع باالبتع
ــالح بيد الدولة  واالتفاقات وحصر الس
ــا ليس  ــث هن ــره  ! واحلدي ــى .... اخ وال
ــى اغلب  ــني بل عل ــخص مع ــى ش عل
الشخصيات السياسية التي وضعت 
ــة برنامجها االنتخابية هي  في مقدم
عودة الدولة من الالدولة فعالً القضية 
ــية  لنصحوا  بحاجة الى صعقة حس
ــبات التأثير القومي او الطائفي  من س
ــي ، اجلميع ينادي  ــوي او احلزب او الكتل

ــع يريد نصرة  ــى العراق اجلمي بحي عل
وانقاذ العراق لكن تكبيل اآلراء واالجنرار 
ــة  الضيق ــة  الكتلوي ــات  التطلع وراء 
جتعلنا اكثر بأساً من ذي قبل . ووسط  
ــية الضيقة  ــات السياس كل التجاذب
ــرب ليعلن  ــن يغرد خارج الس هناك م
ــم خارطة  ــه املنقذ االوحد برس نفس
ــاً لتطلعات  ــد وفق ــراق جدي طريق لع
ــط اال عند  ــراه فق ــذي ال ي ــور ال اجلمه
احلاجة لألصبع البنفسجي ، جلسات 
ــوارات مناطقية مؤمترات  ــائرية ح عش
صحفية جميعها تتغنى باشباه قادة 
ــة ليصولوا ويجولوا  صنتعهم الفرص
ــعب وهمومه التي  ــات الش بني جراح

ــا دون ان  ــاد عليها ليتعايش معه اعت
ــه يئس حتى  ــاكنا فقط ألن يحرك س
ــن اكتفوا  ــذا البلد الذي ــن خيرين ه م
ــتنكار دون ان يكون  ــجب واالس بالش
ــي لنصرة املظلوم  لهم  موقف حقيق
ــون  .فعالً االمر مريب لدرجة أننا يائس
ــادم الن كل مايحدث  ــر ق ــن أي تغيي م
ــبقاً وما  ــوم مس ــج ومعد ومرس ممنه
ــى امرنا ان  ــن املغلوبون عل ــا نح علين
ــرحية التي  ــة املس ــرج على نهاي نتف
ــا الزلنا  ــا دون ان ندرك أنن ــا اليه دخلن
ــيناريو املسرح  في بداية النص ... فس
ــم الزال في  ــاكٍ ومبتس ــب بني ب متقل

املشهد االول.

الـسـلـطــــــــــــة الــقـضـــــائـــــيـــــــــــــة

الـــــــزنـــا اإللـكـتــــــرونـــــــــــــــــي ؟

ــــــريـــــــد دولـــــــــــة! الــجـمـيــــــــــــع يُ

الشيخ احمد جاسم الدبي

حيدر العمشاني

   احملاماة مهنة حرة تشارك السلطة 
ــتظهار احلقائق  ــي اس ــة ف القضائي
ــيادة  س ــد  وتأكي ــدل  الع ــق  لتحقي
ــن ميارس  ــى م ــق عل ــون، ويطل القان
ــار  ــة احملاماة محامي أو مستش مهن
قانوني.وهى مهنة قائمة على تقدمي 
ــني  ــخاص الطبيعي ــاعدة لألش املس
ــاء حقوقهم  ــني في اقتض واالعتباري
ــا للقوانني  ــة في العمل وفق واملعاون
املتبعة في كافة اجملاالت والدفاع عن 
ــة القانونية  ــوق اآلخرين والتوعي حق
للمواطنني بحقوقهم وواجباتهم. إن 
ــر والشرف  احملاماة مهنة كتمان الس
ــي  ــن يعمل بها أن يفش ــال يحق مل ف

أسرار عمالؤه، فقد وثقوا به ووضعوا 
ــة مهنة  ، ويحكم ممارس ثقتهم فيهِ
ــاة العراقي رقم  ــون احملام احملاماة قان
١٧٣ لسنة ١٩٦٥ .ان احملامني العراقيني 
ــاء  للقض ــاً  ــيبقون عون و س ــوا  كان
ــريعية  والتش ــة  القانوني ــزة  واالجه
ــزز مكانة  ــة ، مبا يع ــق العدال لتحقي
ــات. ــة قانون و مؤسس ــراق كدول الع

ــاكل والعقبات التي  كثيرة هي املش
تعاني منها مهنة احملاماة في الوقت 
احلاضر وما تؤدي هذهي املشاكل الى 
انحصار عمل احملامني الشباب  وزيادة 
ــي من البطالة  البطالة في بلد يعان
أساساً.لذا أصبحت املسؤولية على 
ــني كبيرة ومعاجلة  عاتق نقابة احملام
ــي منها احملامي  ــاكل التي يعان املش
وخصوصاً احملامني الشباب الذين لم 
ــة جيدة للعمل  ــوا على فرص يحصل
ــدر وهذا ما  ــال املهنة اال ما ن في مج
ــكل خطراً حقيقياً على املهنة. يش

ــراع في  ــب على النقابة االس مما يج
ايجاد احللول املناسبة لتطوير مهنة 
ــا مهنة مرموقة كما  احملاماة وجعله
ــجعان  ــابق فهي مهنة الش في الس
ــروا احلق والعدل.و من اهم  الذين ناص
ــا مهنة  ــي تعاني منه ــاكل الت املش
ــط  ــود ضواب ــدم وج ــي ع ــاة ه احملام
ــات القانون.نالحظ  ــول في كلي للقب
ــرة اصبحت  ــنوات االخي ــي الس أن ف
ــون تقوم بقبول الطلبة  كليات القان
ــة  ــة في دراس ــات االولي ــي الدراس ف
ــة واقل مما  ــدالت هابط ــون مبع القان
ــي اكثر جامعات  هو معمول عليه ف
ــي  ــة الت ــات العربي ــم واجلامع العال
ــن أهم  ــون م ــص القان ــر تخص تعتب
ــة فهو يأتي  ــات في الدول التخصص
ــد التخصص  ــة الثانية بع في املرتب
في مجال الطب الم يكن في املرتبة 
االولى بالنسبة للتخصصات االخرى 
ــا . هذا  كما هو احلال عليه في فرنس

من جانب.اضافة الى ذلك على نقابة 
احملامني ان تقوم بتعني جلنة انضباط 
ــني و تعاملهم  ــلوك احملام ملراقبة س
ــرض عقوبات على  ــع املراجعني و ف م
ــروط و ضوابط  ــني اخملالفني لش احملام
ــني  ــة احملام ــاً معاقب وايض  ، ــة  املهن
ــى املهنة)   ــوالء عل ــني ( الدخ املرتش
ــني  ــاء املوظف ــون بارش ــن يقوم الذي
ــي  احملام دور  ــو  املعامالت.ماه ــاز  الجن
ــاز املعامالت ؟  ــف باجن ــام املوظ ان ق
ــر للحق و طارد للظلم  فاحملامي نصي
ــد  معاه ــاء  احلق.انش ــن  ع ــع  ومداف
ــة او دورات متخصصة تكون  اكادميي
ــة فيها ال تقل عن سنة  مدة الدراس
ــهر في جميع احملافظات  ــت اش او س
ــون مهمتها توعية الدارس الذي  وتك
ــة واالن اجته  ــته اجلامعي ــى دراس أنه
الى احلياة العملية في سوح احملاكم 
بأصول املهنة والبروتوكوالت املتبعة 
ــن امللبس واملظهر العام  بها بداية م

ــة و التعامل مع  ــزي اخلاص باملهن وال
ــرطة  املوكلني واملوظفني ورجال الش
ــة على  ــى احملافظ ــاً عل ــك حرص وذل
ــن على  ــار االخري ــأن املهنة واجب ش
ــي ، فاملظهر في احملاماة  احترام احملام
ــات جناح احملامني وبروز  من اهم مقوم
ــب احترام اجلميع  جنمهم كي تكس
ــر  ــر ، تعتب ــب أخ ــن جان و ثقتهم.وم
ــة القانون بشكل عام  احملاماة ودراس
ــرع  هي عمود الدولة التي تبني وتش
ــدى تطور  ــاس م ــا على اس قوانينه
ــن للدولة  ــي الدولة ال ميك ــون ف القان
ــة و متطورة  ــح دولة  منظم ان تصب
ــن غير قانون ، كيف يتم  ومحترمة م
تشريع القوانني ووضعها أن لم يكن 
لدينا مجموعة من الطلبة املتميزين 
واملتفوقني في مجال دراسة القانون 
هذا يعودنا الى ما حتدثنا به في بداية 
احلديث، اذا يجب ان يكون هناك تعاون 
ــني وزارة التعليم العالي  ــترك  ب مش

ــن اجل رفع  ــني وذلك م ــة احملام ونقاب
ــي كليات القانون  معدالت القبول ف
ــع ضوابط خاصة بالقبول  و ان  و وض
ــة مكثفة  ــاك دروس عملي تكون هن
لطلبة القانون و اضافة مواد قانونية 
ــف ،  ــي مكث ــاج عمل ــة كمنه مهم
ــتقطاب احملامني والقضاة  كذلك اس
ــال احملاماة  ــن لديهم خبرة في مج مم
ــل خبرتهم  ــل القضائي ال تق والعم
عن ١٥ سنة لتدريس الطلبة كدروس 
ــة  نقاب ــى  عل  ، ــة  تطبيقي ــة  عملي
ــدورات التدريبية  ــم ال ــني تنظي احملام
ــح احملامني اجلدد  ــة لصال التخصصي
حديثي االنتماء ، كل ذلك سيساهم 
في رفعة املهنة والنهوض بها .وذلك 
ــوض بواقع املهنة ورفع  من اجل النه
ــابق  ــا الى س ــي نعيده ــموها ك س
ــى جيل  ــل عل ــى نحص ــا حت عهده
ــوص القانونية .  ــي يفقه النص قانون
ــداً ان خريج القانون ال  من املعيب ج

يفرق بني الفسخ و االنفساخ ! كذلك 
ــاة العراقية  ــوض مبكاتب احملام النه
ــا لتصبح في مصاف  وتنظيم عمله
املكاتب العاملية . على احملامني اجلدد 
ــتمرة في كل  القراءة واملطالعة املس
ــاء الكتب  ــون واقتن ــص القان ما يخ
ــون لديك  ــة املهمة كي يك القانوني
ــة ،  ــات القانوني ــن املعلوم ــن م خزي
ــداً ان ميتلك احملامي  ــن الضروري ج وم
ــه فهي  ــة ب ــة خاص ــة قانوني مكتب
ــح محاميا  ــره ليصب ــة بتطوي كفيل
ــي القوانني  ــه علمية ف ــا ولدي ناجح
ــي كل هذا ؟  ــن احملام ــاذا نطلب م .مل
الن احملامي انتسب الى مراقي العلم 
ــة امللوك  ــى احملاماة مهن ــل ال والفض
والعظماء والشرفاء التي ينتمي لها 
ــرف  كل دعاة للحق والعدل النها اش
ــن احلقيقة  ــث ع ــا تبح ــن والنه امله
ــد العدالة وتدفع الظلم وترفع  وتنش

الضرر.

االرتـــقــــــــــاء بــمـهـنـــــــة الـمـحـامــــــــــاة فــــــــــــي الـعــــــــــــــــــــــــراق
مرتضى كتاب
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خدمة زوار أربعينية اإلمام احلسني ( ع) جتسيد لقوة األوارص والتآخي بني املذاهب اإلسالمية كافة 

احلاج كامل الغزي  من اهايل النعامنية : نعمل عىل تقديم 
اخلدمة لزوار االربعينية منذ الصباح الباكر وحتى آخر املساء
كثيرة هي مناقب الكرم والضيافة العراقية ، ولكن في أربعينية اإلمام احلسني ( ع) تختلف كل املقاييس ويتسابق 
ــاهده من منطقة الفاو في أقصى محافظة البصرة إلى جميع  ــهد ميكن أن تش اجلميع في خدمة زواره ( ع) ، واملش
احملافظات العراقية ، فعلى إيقاع هذا  الشعار ( كل اخلدم شفناها تنهان بالعني ..إال بكرامة تعيش خدام احلسني ) 
واحلق يقال بأن هذا الكرم ما جاء اعتباطا ، وإمنا كان موقفا يتبناه اجلميع بغض النظر عن انتمائهم املذهبي والديني 
ــباب أهل اجلنة ( احلسني) بروحه  ــيد ش ــالت في أرض كربالء ، حينما ضحى س اكراما ووفاءا للدماء الطاهرة التي س

وعياله من أجل نصرة الدين اإلسالمي .
تحقيق / علي صحن عبد العزيز

أول اِّـطاف 
ــان /  عند توجهنا إلى محافظة ميس
ــة ( باب الهوى)  ــارة ، وفي منطق العم
ــعد ،  ــيخ س ــراف ناحية ش ــد إش عن
استوقفنا رجل كبير السن ذو شيبة 
ــكني ، فقال لنا  بيضاء ، وفي يديه س
ــى وأبن عمي  ــن الثالثة أخي موس نح

حسن : ال ميكنكم املرور من هنا مالم 
تشرفونا ونخدمكم ، فما كان منا إال 
ــة الغداء املتكونة  النزول وتناول وجب
من التمن والفاصوليا وقطعة صغيرة 
من اخلبز   وبعض من فاكهة البطيخ 

األحمر مع قدح من الشاي .

ضيافة مستمرة 
إبراهيم الدراجي أحد خدمة املوكب ، 
سألته متى بدأمت خدمة زوار أربعينية 

اإلمام احلسني ( ع) ؟
ــرات  ــام والتحضي ــة أي ــذ خمس - من
ــزوار القادمني من  ــتضافة آالف ال إلس
ودول  ــة  اجلنوبي ــراق  الع ــات  محافظ
ــر من  ــا أكث ــتمرة ، ولدين ــوار مس اجل
ــاء منطقة  ــرة متطوعني من أبن عش
ــاب الهوى ) حضروا ومعهم معدات  (ب
ــة خلدمة الزوار  الطبخ واملواد الغذائي

أثناء موسم الزيارة.
تنسيق الجهود 

ــم ، أصر  ــاب يتي ــد الدريعي / ش محم
ــى بيته لغرض  ــى أن نذهب معه إل عل
ــق  ــاء الطري ــر ، وأثن ــالة الظه أداء ص
ــت معه : من أين تأتي بهذه املواد  حتدث

الغذائية ومبالغها ؟
- نحمد اهللا بأن جميع شباب املنطقة 
نتعاون فيما بيننا من أجل خدمة الزوار 
، فترى اجلميع يهدف لتعزيز األخوة بني 
املتطوعني للخدمة احلسينية، ونقل 
ــوع باخلدمات املقدمة،  اخلبرة في التن

اللوجستية  ــيقات  التنس واملزيد من 
ــد حاجة الزوار  والتعاون املستمر لس

في موسم الزيارة األربعينية.
تضامن إنساني 

ــر / كان أحد خدمة  ــد اجلبار خضي عب
ــاب الهوى :  ــيني في ب ــب احلس املوك

ــس جميع املواكب من أجل  هنا تتناف
ــدمي مختلف  لتق ــزوار  ال ــتقطاب  اس
ــى  ــائرين عل ــن الس ــات للزائري اخلدم
األقدام الى زيارة اإلمام احلسني (عليه 
ــأن أنواع التبرعات  ــالم) ،  أما بش الس
ــون من  ــا تك ــا فإنه ــام وغيره بالطع
أبناء القرية ، كما أنها تعكس حجم 

ــؤالء خلدمة  ــذي يبذله ه ــن ال التضام
ــرية القادمة نحو املرقد  األمواج البش
ــال  ــر ) قائ ــاف ( خضي ــدس ، وأض املق
ــاب،  ــرأة، الش ــف امل ــة ال توص : خدم
الطفل، الكل تخدم في سبيل اإلمام 

احلسني (ع) ، ونحن مستمرون 

ــب  صاح ــام  اإلم ــور  ظه ــى  حت
الزمان(عج).

وجبات سريعة 
ــي  اهال ــن  / م ــزي  الغ ــال  ــاج كم احل
ــل على تقدمي  ــة يقول : نعم النعماني
ــزوار االربعينية منذ الصباح  اخلدمة ل
ــمل  ــاء ، وتش ــر وحتى آخر املس الباك

ــن الفطور  ــدمي  مختلف االكالت م تق
ــلوق  املس ــض  البي ــل  ــي مث الصباح
والباقالء والشوربه ، أما وجبة الغداء 
ــرق والدجاج  ــن وامل ــن التم ــون م فتك
ــاء  ــة العش ــماك ، ووجب ــى األس وحت
ــل احلليب واللبلبي  تكون خفيفة مث

ــى الوجبات  ــتر ، باإلضافة إل والكاس
ــة ،  ــني الوجبات الرئيس ــريعة ب الس
ــبب هذا  ــأن  س ــزي ) ب ــح ( الغ ويوض
التغير في اصناف الوجبات السريعة 
لوجود رغبة لدى اغلب الزائرين بتناول 

هذه االكالت السريعة.

اختصاص طعام سفري 
ــدن / من  ــن عريبي ب ــد احلس ــي عب عل
ــان / العمارة  ــة ميس ــي محافظ اهال
يقول : اختص موكبنا بتقدمي االكالت 
ــريعة مثل كص الدجاج واللحم  الس
والكباب ، باإلضافة إلى توزيع الفواكه 
ــير (  ــر املعلبة اجلاهزة ، ويش والعصائ
ــى إدارة املوكب  ــدن ) بأن القائمني عل ب
ــا  ــبقا فيم ــقون مس ــوا  ينس أصبح
ــريعة  بينهم بخصوص االطعمة الس
ــزوار أثناء  ــا على ال ــم توزيعه التي يت
املشي ، بحيث ال ميكن أن نطلب منهم 
ــي موكبنا ،  ــتراحة والضيافة ف اإلس
ويشاركنا احلديث صديقه اسعد عبد 
الكرمي البهادلي ، بأن احلرص على راحة 
ــرف بخدمة  ــأت من التش ــن مت الزائري
ــني (ع) ، وموكبنا يقع في  االمام احلس
قضاء البتيرة منطقة السفحة ، نظرا 
ألن هذه املنطقة فيها إعداد كبيرة من 
الزوار الوافدين من احملافظات اجلنوبية 
ــن خارج العراق ، وكذلك من  وكذلك م
ــادة جبار  ــة موكبنا اإلخوان الس خدم

وعلي ورعد.

عيل عبد احلسن من اهايل حمافظة ميسان:
 اختص موكبنا بتقديم االكالت الرسيعة مثل كص الدجاج 

واللحم والكباب 

طب و علومطب و علومطب و علومطب و علومطب و علومطب و علومطب و علومطب و علومطب و علومطب و علومطب و علومطب و علومطب و علومطب و علومطب و علومطب و علومطب و علومطب و علوم

االمربيولوجي
رائد عبداالله عباس

ــة طبيعية في حياة كل  املرض حال
انسان فلوال املرض ملا آل املرء للموت 
ــرد كلمة  ــا يكون  مج ــذي هو رمب ال
ــا  الكثير  ــي ثناياه ــا حتمل ف لكنه
ــان قد  ــيما وان االنس من املعاني س
ــى دنو احلياة و صغرها. بقدر  يتناس
ــي أرضه،  ــان  ف ــواب حرث االنس ص
وزرعه في وقته، قد يجده في عمله، 
ــد يجتهد  ــا، وق ــه األرض أكله تؤتي
ــه وال تنتج  ــه وزرع ــب في حرث ويتع
ــن زرع الزرع في غير  أرضه وذلك كم

أوانه، أو بذر البذر في غير مكانه.
..... وان  ــدد  ــا ع ــي ال يحصه رب االء 

يجعلوا البحر في عدها مدد
 .... ــى  حتص ال  واالالء  ــذ  ينف ــر  البح

فسبحانه رب واحد أحد
ــده    ........  ــته نعماء يحم فمن مس

فشر الناس قد نعموا وما حمدوا 
ــه  .......  ــف واآلذان نعمت ــني واألن الع

والعقل والكبد والرئتان والكبد
 تتمثَّل الوظيفة األساسيَّة للجهاز 
ــة  الطاق ــتخراج  باس ــي  الهضم
الالزمة للجسم من الطعام، وحتويل 
ــتهلكة إلى  بقايا الطعام غير املس
ــص منها إلى  ــم التخلُّ فضالت ليت
ــم،  ــاة الهضميَّة واجلس خارج القن
لذلك تتمتَّع أعضاء اجلهاز الهضمي 

ــاعدانها  ــكل وبناء فريدين يس بش
ة، وتكون  ة بدقَّ على إجناز هذه املهمَّ
القناة الهضمية أنبوباً ملتوياً ميتدُّ 
ــرج، باإلضافة إلى  من الفم إلى الش

مجموعة أخرى من األعضاء تتمثَّل 
ــاس.أنَّ  والبنكري ــرارة  وامل ــد  بالكب
ــي يختلف بني  طول اجلهاز الهضم
ــل طوله إلى  ــخص وآخر وقد يص ش
ثمانية أمتار باجململ، إذ يتراوح طول 
املريء بني ٢٣-٢٥٫٤ سنتيمتراً، ويصل 
ــبعة  ــول األمعاء الدقيقة إلى س ط
ــاء الغليظة أو  ــار تقريباً، واألمع أمت
القولون إلى متر ونصف تقريباً .يعد 
البنكرياس من الغدد الكبيرة والتي 
ــدد املوجودة في  ــر من اهم الغ تعتب
جسم االنسان ولها دور مزدوج فهي 
ــدة خارجية بإفراز العصارة  تعتبر غ
ــية احملتوية على أنزميات  البنكرياس

هاضمة وكذلك تعمل كغدة صماء 
ــض الهرمونات  تعمل غلى افراز بع
ــرز من جزر  ــولني الذي يف مثل االنس
ــوم بعملية  ــذي يق ــز وال ــر هان النك

متثيل السكر والكاربوهيدرات   لرمبا 
ــاب البنكرياس  التهابا  يكون  الته
ــور ،  ــا نتص ــر مم ــه اخط ــا لكن عادي
ــات  اإلنزمي ــدأ  تب ــا  عندم ــدث  ويح
البنكرياس بحدّ  الهضمية بهضم 
ــادّاَ أو  ــون االلتهاب ح ــه، وقد يك ذات
ــا احلالتني خطيرة وميكن  مزمنًا كلت
ــا ملضاعفات يحصل التهاب  أن تؤدي
ــاس احلادّ فجأةً ويخفّ عادةً  البنكري
ــون أيّام قليلة على العالج،  في غض
ــبب احلصيات  وهو يحدث غالبًا بس
ــه  أعراض ــتمل  تش ــة  الصفراويّ
ــي  ــديد ف ــم ش ــى أل ــائعة عل الش
ــيء ويكون  ــى البطن وغثيان وق أعل

ــالج عادةً بقضاء بضعة أيّام في  الع
ــوائل  ــفى بهدف إعطاء س املستش
نات  وريديّة ومضادّات حيوية ومسكّ
املزمن  ــة  لَ ثْكَ عَ املـُ ــاب  الته ــم.  لألل

ــو يزداد  ــن، فه ــفى أو يتحسّ ال يش
سوءًا مبرور الوقت ويؤدّي لتلف دائم 
ا لتلك احلالة  ــبب األكثر شيوعً الس
ــي الكحول،  ــراف في تعاط هو اإلس
ن األسباب األخرى داء التليّف  وتتضمّ
ــي واضطرابات وراثية أخرى،  الكيس
ــيوم أو  ــتويات الكالس وارتفاع مس
ــض األدوية،  ــدم، وبع ــون في ال الده
ــة  الذاتيّ ــة  املناعيّ ــات  واالضطراب
ــتمل األعراض على غثيان وقيء  تش
ــارة الوزن والبراز الدهني. وقد  وخس
ــكل  ــا على ش ــالج أيضً ــون الع يك
ــفى  قضاء بضعة أيّام في املستش
إلعطاء السوائل الوريديّة واملضادّات 
ــم والدعم  ــكنات األل احليويّة ومس
ــض  املري ــاج  يحت ــد  ق و  ــي  الغذائ
ــدء بتناول إنزميات وحمية  بعدئذٍ للب
ــب االمتناع عن  ــا يج ــة وايض خاصّ
ــول .هناك  ــني وتعاطي الكح التدخ
البنكرياس  ــات  التهاب ــن  ــان م نوع
ــات البنكرياس احلادة  ــأ التهاب تنش
ــة قصيرة،  ــالل مدة زمني وتتطور خ
ن  ويكون ذلك عادةً لعدة أسباب،تكوّ
ــى في كيس املرارة ,اإلفراط في  حص
ــات  ــول ,االلتهاب ــتهالك  الكح اس
ــض واخيرا  ــي االي ــل ف ــدوث خل , ح
ــة . اما  االلتهاب  العمليات اجلراحي

ــاس فقد يحدث   ــن في البنكري املزم
ــاب حاد  ــد اإلصابة بالته ــا بع غالبً
ــاس، أو نتيجة اللتهاب  في البنكري
مستمر فيه وتنتج أكثر من ٧٠٪ من 
ــاس املزمن  ــاب البنكري حاالت الته
عن استهالك املشروبات الكحولية 
بإفراط ولفترة طويلة من الزمن، كما 
ــبب وجود اضطرابات  قد يكون بس
ــم.  ــض في اجلس ــات األي ــي عملي ف
ــاول الطعام  ــف  عن تن يجب التوق
ملدة يومني في املستشفى من أجل 

للتعافي,  فرصة  البنكرياس  إعطاء 
ــى التهاب  ــيطرة عل حاملا يتم الس
ــرب  ــاس، ميكن البدء في ش البنكري
األطعمة  وتناول  الصافية  السوائل 
ــت، ميكن العودة   ــة ومع الوق اخلفيف
ــرى إلى نظام غذائي طبيعي  مرة أخ
ــاب البنكرياس  ــتمر الته اما إذا اس
ــعور  باأللم عند تناول  واستمر الش
ــأ  املريض الى  ــد يلتج ــام، فق الطع
استخدام أنبوب إطعام للمساعدة 

في احلصول على التغذية.

البنكرياس غدة كبرية مهمة هلا دور مزدوج بإفراز العصارة البنكرياسية املحتوية عىل أنزيامت هاضمة 

يعمل كغدة صامء تعمل عىل افراز بعض اهلرمونات 
مثل االنسولني الذي يفرزمن جزر النكر هانز والذي 

يقوم بعملية متثيل السكر والكاربوهيدرات

متابعة / البينة اجلديدة
ــات اخلفيفة  ــن الوجب ــرات م ــر املكس تعتب
ــريعة ذات الفوائد الكبيرة، حيث يتم  والس
ــروبات  ــا غالبا إلى جانب بعض املش تقدميه
ــدم للضيوف.وتتميز  ــاخنة والباردة وتق الس
ــة وميكن  ــذة وصحي ــا لذي ــرات بأنه املكس
ــل والرحالت  ــاء التنق ــاطة أثن تناولها ببس
ــث ال  ــاق، حي ــل الش ــرات العم ــالل فت وخ

ــهلة  ــاج إلى وقت لتحضيرها وس حتت
ــد لـ»معجزة» جوزة  احلمل.٩ فوائ

ــط والدماغ مع  ــب للضغ الطي
ــدم العديد  ــديد ، وتق حتذير ش
ــرات فوائد غذائية  من املكس
إلى  ــة  باإلضاف ــدا  ــرة ج كبي
ــزة، مثل الكاجو  نكهتها املي

الذي له فوائد جيدة جدا على 
ــط، وتقدم بعض  القلب والضغ

املكسرات فوائد مضادة لألكسدة 
التي لها خصائص مضادة لاللتهابات. 

حيث تساعد مضادات األكسدة في حمايتنا 
ــر الذي  ــدي، وهو األم ــاد التأكس ــن اإلجه م
ــج االلتهاب. ــر اخلاليا ويؤج ــاهم بتدمي يس

وسلط املقال املنشور في مجلة 
ــة حتت عنوان  «EAT THIS, NOT THAT» األمريكي
ــرات رقم ١ حملاربة االلتهاب)، الضوء  (املكس
ــائعة جدا، حيث  ــرات الش على أحد املكس

أكد اخلبراء أنها تلعب دورا رئيسا في محاربة 
ــرة التغذية  ــت اجمللة عن خبي االلتهاب.ونقل
 TAMAR) ــار صموئيل ــهيرة، مت األمريكية الش
ــهادات  ــدة ش ــى ع ــة عل SAMUELS)، احلاصل

ــة،  والتغذي ــة  الصح ــال  ــي مج ف ــة  علمي
 ،«CULINA HEALTH» املؤسسة والشريكة ملركز

التي أكدت أن اجلوز هو اخليار األفضل عندما 
ــادة لاللتهاب. ــر بالتأثيرات املض يتعلق األم
ــة ثمرة قابلة لألكل  وتعتبر ثمرة اجلوز، مبثاب
ــس اجلوزيات،  ــجار من جن تنتمي إلحدى أش
ــوز امللكي، لكن  ــي اجل ــة اجلوز الفارس خاص

ثمرتها اجلافة تصنف كمكسرات.وبحسب 
ــوز عن باقي  ــل: «ما مييز اجل ــرة صموئي اخلبي
 ALA املكسرات أنه يحتوي على أعلى نسبة
ــو من أصناف  ــا لينولينيك)، وه (حمض ألف
ــذا املركب  ــا ٣ الدهنية، وله أحماض أوميغ
ــادة لاللتهابات». ــدا مض ــة ج ــرات قوي تأثي
ــك، توضح اخلبيرة أن «اجلوز  باإلضافة إلى ذل
ــدا بالفيتامينات  ــدر غني ج هو أيضا مص
ــادات  ومض ــات  لاللتهاب ــادة  املض
األكسدة، مبا في ذلك فيتامني هـ 
واملغذيات النباتية األخرى مثل 
األحماض الفينولية والعفص 
ــلطت  والفالفونويدات».وس
ــة  ــرة الضوء على دراس اخلبي
ــد أقولها، حيث  ــدة تؤك جدي
ال توجد الكثير من الدراسات 
ــة  مبحارب ــوز  اجل ــة  عالق ــول  ح
حديثة  ــة  دراس ــدت  االلتهاب.ووج
 «SCIENCEDIRECT» ــة ــي مجل ــورة ف منش
ــن تركيزات  ــا يقلل م ــوز يومي ــاول اجل أن «تن
ــة االلتهابية». ــرات احليوي العديد من املؤش
ــوز مع اللوز  ــى أن مزج اجل ــت اخلبيرة إل ونوه
والكرز اجملفف وقطع صغيرة من الشكوالتة 
الداكنة (بنسبة ٧٢٪ من الكاكاو) في كيس 
ــعور باجلوع ينتج  ــه عند الش ــر وتناول صغي

جرعة رائعة من مضادات االلتهاب.

متابعة / البينة اجلديدة
ــع العبء األكبر  ــاء يق ــات حول لقاح كوفيد ١٩ أن النس أفادت الدراس
ــاح COVID-19 وهذا  ما الحظه الكثيرون. ــا من اآلثار اجلانبية للق عليه

ــالل نظام اإلبالغ  ــر مت معاجلتها من خ ــرب من ٧٠٠٠ تقري ــن بني ما يق م
ــراض والوقاية  ــيطرة على األم ــداث الضائرة التابع ملراكز الس عن األح
ــون الثاني ، جاء أكثر  ــون االول  إلى ١٣ كان ــي الفترة من ١٤ كان ــا ف منه

ــار اجلانبية  ــاء، كانت اآلث ــن ٧٩٪ منها من النس م
ــالغ عنها هي  ا التي مت اإلب ــيوعً ــر ش األكث

ــاء  ــب والدوخة.النس ــداع والتع الص
ــن الرجال  ــة م ــر عرض ــا أكث أيضً

ــار اجلانبية  اآلث ــض  لتجربة بع
ــل  ــاح ، مث ــادة للق ــر املعت غي
ــدي األحمر املثير  الطفح اجلل
للحكة الذي يظهر في موقع 
ــم ذراع  ــروف باس ــن املع احلق

ألن   ،  MODERNA ذراع  أو   COVID
حوالي ٩٥ ٪ من ردود الفعل حتدث 

ــكل عام ،  ــل. بش ــع MODERNA مص م
متثل النساء ٧٧٪ من اآلثار اجلانبية املبلغ 

ــاح موديرنا.هذه اآلثار اجلانبية -حتى لو  عنها للق
ــى أن اللقاح يعمل على  ــة  هي عالمة جيدة عل ــت غير عادي كان

ــم ضد فيروس كورونا ولكن ملاذا تكون  ــليح جهاز املناعة في اجلس تس
ــاء  ــاء أكثر عرضة لإلصابة بها من الرجال؟ ويقول اخلبراء إن النس النس
ــتجابة مناعية أكبر للقاحات من الرجال ، وهو ما قد يفسر  يظهرن اس
.COVID-19 ــار جانبية للقاح ــبب إبالغ عدد أكبر منهن عن آث جزئيًا س
وقالت روزماري مورغان ، عاملة األبحاث في كلية جونز هوبكنز بلومبرج 

للصحة العامة: «من منظور بيولوجي ، تنتج النساء والفتيات أحيانًا 
ــن اللقاحات».على  ــادة ملكافحة العدوى م ــام املض ضعف عدد األجس
الرغم من عدم وجود بيانات تقارن االستجابة املناعية للرجال والنساء 
بلقاح COVID-19 ، وجد باحثون من دراسة أجريت عام 2019 أن النساء 
ــتجابات أكبر للسيتوكني واألجسام املضادة مقارنة بالرجال  طورن اس
ــابان ، عالم  ــاح اإلنفلونزا.قال الدكتور دانييل س ــد احلصول على لق بع
ــد يكون ألن  ــوك ، إن هذا ق ــي جامعة دي ــة ف املناع
 CD4 + T ــاء لديهن تواتر أعلى خلاليا النس
ا «اخلاليا التائية  ــمى أيضً ، والتي تس
املساعدة» ، والتي تنشط اخلاليا 
األخرى من اجلهاز املناعي التي 
ــادة  املض ــام  األجس ــع  تصن
ــة  ملكافحة الفيروس. مدرس
الطب.وقال: «إنها االستجابة 
ــي  الت ــة  التكيفي ــة  املناعي
ــر قوة مع  ــل بطريقة أكث تعم
ــر  ــا) أكث ــذه اخلالي ــاح». «(ه اللق
ــطة وتطلق  ــون نش ــتعدادًا لتك اس
هذه االستجابة.»ويقول خبراء الصحة إن 
النساء قد يعانني من آثار جانبية للقاح أكثر من 
ــكل أقل تواترا.»ليس  الرجال ، لكن الرجال قد يبلغون عنها بش
ــار اجلانبية ... ولكن ما نعرفه  ــا دليل أقوى ينظر في اإلبالغ عن اآلث لدين
ــر من الرجال  ــار جانبية أكث ــاء عن آث ــه من املمكن أن تبلغ النس ــو أن ه
بسبب ما نعرفه عن سلوك الرجال فيما يتعلق بالرعاية الصحية قال 
ــاء ، لكن املزيد من  مورغان.إن اجلرعة الكاملة ال تزال آمنة وفعالة للنس

اآلثار اجلانبية الناجتة عن تفاعل أقوى قد تساهم في تردد اللقاح.

ات يصنف رقم ١ يف حماربة االلتهابات هل تعاين النساء من آثار لقاح كورونا اجلانبية أكثر من الرجال؟ نوع من املكرسّ
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م/ اعالن تنويه

اشارة اُّـ االعالن الخاص بشركتنا للمناقصة اِّـرقمة
ــة  واِّـتضمن االوُّـ  ــرة  للم ــة  واِّـعلن (١٩/م/٢٠٢١)   
ــور اعالن  تجهيز (MUD DRILNG material) واِّـنش
ــرق وصحيفة الصباح الجديد  بخصوصها َّـ (صحيفة اِّـش
ــركتنا ذي  ــب كتاب ش ــدة) بموج ــة الجدي ــة البين وصحيف
ــادة  العدد ١٠٩٩٤ َّـ ٢٠٢١/٩/١٦.نود  ان نعلم الس
ــاله بأنه  ــرتاك باِّـناقصة اع ــني باالش ــرتكني او الراغب اِّـش
ــاله حيث اصبح موعد  ــد موعد غلق اِّـناقصة اع تم تمدي
ــا الجديد يوم االحد اِّـصادف ٢٠٢١/١٠/٣ وذلك  غلقه
لفسح اِّـجال امام اكرب عدد ممكن من اِّـتنافسني لالشراك 

باِّـناقصة .لذا اقتضى التنويه.
اِّـدير العام

جمهورية العراق
وزارة الداخلية

مديرية األحوال اِّـدنية والجوازات واالقامة
مديرية احوال بغداد / الرصافة

قسم شؤون احوال بغداد / الرصافة
العدد : ١٣٨٠٦
التاريخ : ٢٠٢١/٩/١٢

م/ اعــــــــــــالن
قدم اِّـواطن (حمزة حافظ عبد اهللا) دعوى قضائية لتبديل (لقب) وجعله 
(القريشي) بـدال من (اِّـكدمي) فمن لديه اعرتاض مراجعة هذه اِّـديرية 
خالل (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ النشر وبعكسه سوف تنظر هـذه 
اِّـديرية بطلبه استنادا اُّـ احكام اِّـادة (٢٢) من قانون البطاقة الوطنية 
ــر باسم مدير الجنسية  ــنة ٢٠١٦ اِّـعدل على ان يكون النش رقم (٣) لس

اِّـحرتم ...... مع التقدير.
اللواء رياض جندي الكعبي

اِّـدير العام /وكالة 

فقدان مستمسكات
ــم /ابراهيم الواسطي  ــفر صادر من جمهورية أِّـانيا باس فقد مني جواز س
ــة وهوية  الضمان  ــية اِّـاني ــنوية وجنس تولد ١٩٣٧ وهوية اإلقامة الس

الصحي َّـ منطقة الكاظمية.

إعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالنات

االستثامر حتدد ثالثة إجراءات تسبق 
البدء بتنفيذ مرشوع الغزالين السكني

بغداد / البينة اجلديدة
ــتثمار الوطنية، امس األحد، إن مشروع معسكر  أعلنت هيئة االس
الغزالني السكني بنينوى مازال في بداياته، فيما كشفت عن ثالثة 
اجراءات تسبق البدء بتنفيذ املشروع.وقالت رئيس هيئة االستثمار 
ــاء العراقية ، إن  ــة األنب ــث لوكال ــار في حدي ــهى النج الوطنية س
«الهيئة مازالت في املراحل األولية بشأن مشروع مُعسكر الغزالني 
، الى «وجود تعاون مع احلكومة  ــكني في مدينة املوصل»، الفتةً الس
ــروع».وأضافت، أنه  ــأن املش ــتثمار احملافظة بش ــة اس ــة وهيئ احمللي
«سيتم وضع (ماستر كالن) أوالً لتصميم املشروع، وعلى اساس ذلك 
ــيتم طرح الفرص االستثمارية داخل املعسكر، وبعدها سنعمل  س
على استحصال جميع املوافقات للمشاريع التي سنحصل عليها 
ــق مجلس الوزراء، في  ــن وزارة الدفاع «.وواف ــا فيها حتويل األرض م مب
ــته االعتيادية احلادية والثالثني املنعقدة فـي محافظة نينوى   جلس
ــى بلدية املوصل  ــكر الغزالني إل عس ــاحة من مُ على تخصيص مس
ــكني على وفق قانون االستثمار (١٣  ــاء مشروع استثماري س إلنش
ــروع باملزايدة العلنية بحسب ما  ــنة ٢٠٠٦)، على أنْ يُعرض املش لس

يتطلبه قرار مجلس الوزراء ( ٢٤٥ لسنة ٢٠١٩)».

وزير النفط يعلن إطالق مرشوع استثامر الغاز 
يف حقيل النارصية والغراف

ذي قار / البينة اجلديدة
ــد اجلبار،  ــان عب ــن وزير النفط احس أعل
ــتثمار الغاز  ــروع اس ــرا إطالق مش مؤخ
ــة والغراف، مؤكداً أن  في حقلي الناصري
احلكومة دعمت جميع مشاريع النفط.

وقال عبد اجلبار في كلمة له خالل حفل 
اطالق املشروع مبحافظة ذي قار إنه «بعد 
ــنوات من العمل  انتظار اكثر من ثالث س

ــروع  ــاز اجلنوب، أطلق  مش ــتمر لغ املس
ــي الناصرية  ــي حقل ــاز ف ــتثمار الغ اس
والغراف»، مؤكداً أنها «خطوة أقتصادية 
ــتثمار  ــاريع أس ــاف أن «مش مهمة».وأض
ــهم  في تنمية وتوفير فرص  الغاز ستس
ــاريع التنمية  ــن مش ــي ضم ــل، وه عم
املستدامة واستثمار الطاقات العراقية، 
فضال عن تعدد مصادر االيرادات للموازنة 

ــار إلى أن «احلكومة دعمت  العامة».وأش
أن  ــاً  مبين ــط»،  النف ــاريع  مش ــع  جمي
ــي حقلي  ــاز ف ــتثمار الغ ــروع أس «مش
ــن املفترض أن  ــة والغراف كان م الناصري
ــر حتى  ــه تأخ ــام ٢٠١٨ ولكن ــق ع ينطل
ــتمرار  ــى االس ــاج ال ــك نحت ــوم، لذل الي
ــة على امت  ــع أن «احلكوم ــل». وتاب بالعم

االستعداد لتوفير كافة التسهيالت».

بغداد / البينة اجلديدة
ــي العراق  ــل ف ــدد النخي ــة، ع ــت وزارة الزراع أحص
ــفت عن تطبيق  ــالل العامني املاضيني، فيما كش خ
ــني أصناف التمور في العراق. ــتراتيجية لتحس اس

ــني في حديث  ــل الوزارة، ميثاق عبد احلس وقال وكي
ــتنة التابعة  لوكالة األنباء العراقية إن « دائرة البس
ــاء ٣٠ محطة زراعة نخيل  ــوزارة عملت على انش لل
ــة وزراعتها  ــاف احمللي ــة لكافة االصن ــوك وراثي كبن
ــل عن ٥٠٠  ــني  مبا ال يق ــا للمزارع ــا وبيعه واكثاره
ــتوردت  ــه اس ــي الوقت نفس ــاف: «وف صنف».وأض
ــاف التجارية  ــن االصن ــيجي م ــائل نخيل نس فس
العاملية اجملهول االخالص (ام الدهن)، وغيرها وعملت 
ــع  ــا وبيعها للمزارعني من اجل التوس على اكثاره

ــائل  ــرت االف الفس في زراعة هذه االنواع حيث نش
ــتمرا  ــيجية ومازال العمل مس ــن االصناف النس م
ــني أصناف  ــتراتيجية لتحس ــوم ضمن اس ــى الي ال
ــت قبل أيام زراعة ١٠ دوامن  التمور».ولفت إلى أنه «مت
ــرى في الزعفرانية»،  ــي منطقة اللطيفية و١٠ اخ ف
ــداً أن «القطاع الزراعي يتطور ايجابيا في اجتاه  مؤك
ــار إلى أنه «بحسب  ــع بزراعة النخيل».وأش التوس
ــع لوزارة  ــس املركزي التاب ــاء والتقيي ــاز االحص جه
ــط، فإن عدد النخيل بالعراق بلغ ١٧ مليون  التخطي
ــدد ١٩ مليون  ــام ٢٠١٩، فيما كان الع نخلة في الع
بالعام ٢٠٢٠، وبذلك تكون الزيادة لعام واحد مليوني 
نخلة، مما يؤشر إلى أن القطاع الزراعي يسير باجتاه 

ايجابي نحو التطور».

االنبار / البينة اجلديدة
ــاء القائم مبحافظة االنبار  اعلن قائممقام قض
ــاحنات محملة  ــالوي ،د عن وصول ش احمد احمل
باملشتقات النفطية الى محطة عكاز الغازية 
ــغليها غربي االنبار.  للمرة االولى بعد اعادة تش
ــي االنبار  ــالوي، ان “ قضاء القائم غرب ــال احمل وق
ــتقات  ــاحنات محملة باملش ــهد وصول ش ش
ــن وزارة النفط الى محطة  ــلة م النفطية مرس
ــالن عن  ــاعات من االع ــد س ــة بع ــكاز الغازي ع
ــاع دام  ــي بعد انقط ــكل جتريب ــغليها بش تش
ــرار التي حلقت  ــن ١٧ عاما نتيجة االض ألكثر م

ــات تخريبية من  ــراء تعرضها لعملي باحملطة ج
قبل ارهابي داعش ابان سيطرته على مساحات 
ــاف ان“ تزويد  ــار ”.واض ــدن االنب ــن م ــعة م واس
ــل على ثالثة  ــة التي تعم ــة عكاز الغازي محط
ــكاز والغاز  ــي زيت الغاز وال ــواع من الوقود ه ان
ــاهم  ــوف يس ــائل من قبل وزارة النفط س الس
ــاء القائم  ــكنية لقض ــز االحياء الس في جتهي
بالتيار الكهربائي للمرة االولى بعد انقطاع دام 
ــنوات نتيجة االضرار اجلسيمة التي حلقت  لس
باملنظومة الكهربائية جراء العمليات االرهابية 
ــاهم  ــوف يس ــغيل احملطة س ناهيك من ان تش
ــغيل املشاريع  ايضا في تش
العامة“. ــدي  واالي ــة  الزراعي

”وزارة  أن  ــالوي،  احمل ــح  وأوض
لتزويد  ــة  اعدت خط النفط 
النفطية  باملشتقات  احملطة 
ــوب للغاز  ــن خالل ربط انب م
من بيجي الى قضاء حديثة 
ــة عكاز  ــى محط ــوال ال وص
ــاء القائم ،  ــة في قض الغازي
احملطة  ــغيل  ان تش ــدا  مؤك
ــاز ال يحتاج  وتوفير مادة الغ

الى عمليات استيراد ”.

وصول شاحنات حمملة باملشتقات النفطية 
لتشغيل حمطة عكاز الغازية

متابعة / البينة اجلديدة
ــركة «بي بي» البريطانية،  كشفت ش
ان معدل انتاج الطاقة الكهربائية في 
ــكل ٠٫٥٪ من إنتاج كهرباء  العراق تش
ــت  ٢٠٢٠.وقال ــام  الع ــالل  خ ــم  العال
ــا ، ان «انتاج  ــدول له ــركة في ج الش
ــبته ٠٫٥٪ من  ــا نس ــكل م ــراق ش الع
ــن الكهرباء، مبينة أن  انتاج العالم م

«إنتاج العراق بلغ العام املاضي ١٣١٫٣ 
ــاعة».واضافت ان «العراق  تيرا واط/ س
ــا بإنتاج  ــة عربي ــة الرابع ــاء باملرتب ج
ــعودية الذي بلغ  ــد الس ــاء بع الكهرب
ــاعة، وجاءت  انتاجها ٣٤١ تيراواط/ س
ــغ ١٩٨٫٦ تيراواط  ــر ثانيا بإنتاج بل مص
ــاعة، ومن ثم جاءت اإلمارات ثالثا  / س
بإنتاج بلغ ١٣٨٫٤ تيراواط/ ساعة، ومن 

ــاج بلغ ٧٨٫٨  ــا بإنت ــم اجلزائر خامس ث
تيراواط/ ساعة».وعامليا جاءت الصني 
ــاعة  اوال بإنتاج بلغ ٧٫٧٧٩ تيراواط/ س
وتشكل بنسبة ٢٩٪ من إنتاج العالم 
ــي أمريكا  ــن ثم تأت ــن الكهرباء، وم م
ــاعة، ومن  ــراواط/ س ــاج ٤٫٢٨٧ تي بإنت
ــم جاءت الثالث عامليا الهند وبانتاج  ث
١٫٥٦١ تيراواط/ ساعة، وبعدها باملرتبة 

ــغ ١٫٠٨٥  ــاج بل ــيا وبانت ــة روس الرابع
تيراواط/ ساعة».( ١ تيراواط يساوي

  ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠ كيلوواط )ويعاني العراق 
من قلة انتاج الطاقة وقدم الشبكات 
ــاعات جتهيز  ــي س ــلبا ف ــر س ــا يؤث مم
ــة للمواطنني الذين يلجأون الى  الطاق
ــض النقص  ــة لتعوي ــدات االهلي املول

احلاصل في الشبكة الوطنية.

رشكة بريطانية: معدل انتاج الطاقة الكهربائية يف العراق تشكل (٠٫٥%)من إنتاج كهرباء العاملي  

الزراعة تكشف عن اسرتاتيجية لتحسني أصناف التمور



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

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

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

جريدة 
يومية 
سياسية 
عامة
مستقلة

أو  يصوِّب  أن  يريد  من  لكل  مكفول  الرَّد  حق  إن    

ح معلومة وردت في خبر أو مقال ويعتقد أن  يصحِّ

فيها جتنيا او مغالطة إذا رغب في ذلك، وإن ديدننا 

هو احترام الرأي والرأي اآلخر.
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بغداد / البينة الجديدة
ــكو أنّ العراق سيستعيد   أعلنت اليونيس
ــام  ــره ٣٥٠٠ ع ــاً عم ــمارياً أثري ــاً مس لوح
ــى جزء من «ملحمة كلكامش»  يحتوي عل
ــه  ــة أنّ ــلطات األميركي ــنيّ للس ــا تب بعدم
ــي ١٩٩١ ثمّ  ــف العراقي ف ــرق من املتح س
ــى الواليات  ــدة إل ــنوات عدي ــد س ــرّب بع هُ
املتّحدة.   واللّوح األثري مصنوع من الطني 
ــزء من  ــمارية» ج ــه بـ»املس ــوب علي ومكت

ــة كلكامش» التي تُعتبر أحد أقدم  «ملحم
ــروي مغامرات  ــرية وت األعمال األدبية للبش
ــني النهرين  ــوك األقوياء لبالد ما ب ــد املل أح
ــلطات  ــعيه إلى اخللود.  ووفقاً للس في س
ــرق  ــز األثري سُ ــذا الكن ــإنّ ه ــة ف األميركي
ــي ١٩٩١ إبّان حرب  ــف العراقي ف ــن املتح م
ــي ٢٠٠٣ تاجر أعمال  ــتراه ف اخلليج، ثم اش
ــة تقيم في  ــرة أردني ــة أميركي من أس فنيّ
لندن وشحنه إلى الواليات املتحدة من دون 

ــارك األميركية عن طبيعة  أن يصرّح للجم
ــحنة. وبعد وصول اللوح إلى الواليات  الش
ار آخرين  املتّحدة باعه التاجر في ٢٠٠٧ لتجّ
مقابل ٥٠ ألف دوالر وبشهادة منشأ مزوّرة.  
ــعر ١٫٦٧  ــترت هذا اللوح بس وفي ٢٠١٤ اش
مليون دوالر أسرة غرين التي متتلك سلسلة 
ــاطها  متاجر «هوبي لوبي» واملعروفة بنش
ــيحي وذلك بقصد عرضه في متحف  املس

الكتّاب املقدس في واشنطن.  

عبد الزهرة البياتي 

وجع يومي

* رئيس التحرير التنفيذي

متابعة / البينة الجديدة
بأن  ــرغ»  «بلومبي ــة  وكال أفادت 
ــدودو»  «بين ــة  منص ــس  مؤس
ــارة االلكترونية،  الصينية للتج
ــروة هذا  ــر ث كولني هوانغ، خس
ــخص آخر  العام، أكثر من أي ش

في العالم.
ــرغ  بلومبي ــر  مؤش ــب  وبحس
ــروة هوانغ  ــرات، فإن ث للملياردي
ــن ٢٧  ــر م ــع أكث ــت بواق تراجع
ــهم  ــار دوالر، بعد هبوط أس ملي
ــذت الصني  ــركته، حيث اتخ ش
ــد عمالقة  ــراءات صارمة ض إج
اإلنترنت لديها.ويعتبر هذا أكبر 
تراجع بني ٥٠٠ عضو في املؤشر، 
ــغ الـ١٦  ــن مبل ــى م ــر حت وأكب
ــرها رئيس  مليار دوالر، التي خس
ــاينا ايفير غراند  مجموعة «تش
غروب»، هوي كا يان، الذي تكافح 
ــه العقارية، في ظل  امبراطوريت
ــن الديون.  ــة ضخمة م مجموع
ــذا  ه إن  ــرغ»  «بلومبي ــت  وقال
ــر «أوضح مثال على تدهور  يعتب

ــبة للملياديرات  األوضاع بالنس
ــني، حيث يدعو الرئيس  في الص
ــغ، إلى  ــي جني بين الصيني، ش
رخاء مشترك جلميع الصينيني، 
ويكبح جماح شركات القطاع 

اخلاص في البالد.
ــركة  ــهم ش ــد تراجعت أس وق
ــام أكثر من  ــدودو» هذا الع «بين
ــركتي «علي بابا» أو  ــهم ش أس
ــينت». وبحسب كيني  «تني س

ــة في  ــل األوراق املالي ــغ، محل ن
 Everbright Sun Hung ــركة ش
ــغ ، فإن  ــغ كون ــي هون Kai Co ف
ــدودو» أكثر عرضة للحملة  «بين
الصارمة، مقارنة بأقرانها الذين 
لديهم مناذج ناضجة ومربحة»، 
ــيرا إلى أن «هذا هو السبب  مش
ــهم  الرئيس وراء تأخر أداء األس
ــا  التكنولوجي ــركات  ش ــن  ع

األخرى».

متابعة / البينة الجديدة
ــة إلى تأثر  ــير التنبؤات اجلوي تش
بعض مناطق البالد بزخات أمطار 
ــوي  ــوي ق ــض ج ــة منخف نتيج
ــالد األناضول، وارتفاع  يؤثر على ب
ــبوع  ــرارة نهاية األس ــات احل درج
ــوي  اجل ــئ  املتنب ــال  وق ــي.   احلال
ــاح إن  ــدي في إيض ــني األس حس
ــير إلى تأثر  «خرائط الطقس تش
ــض جوي  ــول مبنخف ــالد األناض ب
ــرة  ــار غزي ــات بأمط ــوي، وتوقع ق
ــا املطلة على  ــمال تركي على ش
ــه  ــرب من ــود، لتتس ــر األس البح
ــاردة في طبقات  ــارات هوائية ب تي
ــبب حالة من  ــا، وتس ــو العلي اجل
عدم االستقرار اجلوي في مناطق 
متفرقة من بالد الشام خصوصاً 
ــى  ــة إل ــا إضاف ــاحلية منه الس
مناطق شمال مصر، بينما يكون 
ــراق متمثال  ــى الع ــر ذلك عل تأثي
بزخات أمطار على مناطق متفرقة 
من شمال البالد خصوصاً شمال 
ــبوع  ــل ودهوك نهاية األس املوص

ــرات واردة،  ــبة التغي احلالي، ونس
مبعنى محتمل أن تضعف احلالة، 
ومحتمل أن تتطور أكثر لتشمل 
ــر  توف ــب  حس ــرى،  أخ ــق  مناط

العناصر اجلوية املناسبة».  
ــتمر  ستس ــاح  «الري ــاف،  وأض
ــى  ــة إل ــة خفيف ــمالية غربي ش
ــرعة، لتنشط على  معتدلة الس
ــق  ــي مناط ــاً ف ــرات خصوص فت

ــوم  ي ــن  وم ــوب،  واجلن ــط  الوس
اخلميس هناك تقلبات في حركة 
ــض  ــي بع ف ــكونها  ــاح وس الري

املناطق».  
ــدي،  وعن درجات احلرارة بني األس
ــير إلى ارتفاع  ــات تش أن «التوقع
طفيف في احلرارة نهاية األسبوع 
بداية  ــدداً  احلالي، لتنخفض مج

األسبوع القادم».  

ــات مجلس  ــهر او يزيد تعثرت جلس ــذ اكثر من ثالثة اش من
ــد ولو واحدة  ــواب ولم يتمكن من عق ــواب وغادر حتى البّ الن
ــا حصل في  ــعب) وهذا م ــتحه من الش ــا (من باب املس منه
ــتي (امس وامس االول) وتبعا لذلك فقد دوريه، الرقابي  جلس
ــات  ــافه عن جلس ــمع ياحس ــم نعد  نس ــريعي، فل والتش
ــتضافة لوزراء او مسؤولني على خلفية ملفات فساد او  االس
ــريع ولو (ربع)  ــمع عن تش ــل في اداء العمل مثلما لم نس خل
ــع زراعة البطيخ.   ــريع للنهوض بواق قانون او،قراءة (ربع) تش
وهكذا ظلت عشرات القوانني والتشريعات تنام على الرفوف 
وسط ذرف للدموع!! لقد،سارعنا في حينها لكتابة عشرات 
ــرت في هذه الزاوية والتي كانت  االعمدة الصحفية التي نش
ــا خوتي.. ها)  ــي( ه ــعار حماس ــدات حتت ش اقرب الى املناش
ــتنهاض هممها  ــة مجلس النواب ال س طالبنا خاللها رئاس
ــات الن هناك قوانني وتشريعات ذات اهمية  ومواصلة اجللس
ــاس، لكن الصدى كان  ــريعها خلدمة الن كبيرة ومطلوب تش
يأتي ضعيفا وأدركنا حينها إننا كمن يصرخ في وادٍ سحيق، 
ــوط والقناعة بأن ال  ــاس باليأس والقن وبالفعل انتابنا احس
عودة جلثة هامدة فارقتها الروح وكثرت فيها اخلدوش واجلروح!!  
ــإن احلال الذي،وصل  ــبب بطل العجب.. ف رف الس ــه اذا عُ وألن
ــا.. وان ما آل  ــة لن ــتغراب او دهش ــه البرملان ليس مثار اس الي
ــغال  ــه البرملان من حال يرثى له هو نتيجة طبيعية،النش الي
معظم السادة النواب باحلمالت االنتخابية والدعاية املبكرة 
ــات البرملان،ولم يعد  ــة جللس ــرون اهمي ــد يعي ــم يع ــذا ل له
ــواء اكان ذلك  ــى ما يتوجب عليهم من واجب س يلتفتون ال
ــتجواب  ــريعي، اما ملفات االس ــب الرقابي او التش في اجلان
ربت عرض  ــي نعرف انها جزء من لعبة( الكالوات) فقد ضُ والت
ــترّحل  ــريعات املعطلّة فانها س احلائط واما القوانني والتش
ــعب من باب  ــة املقبلة دومنا اعتذار للش ــدورة البرملاني الى ال
اللياقة واجملاملة او التبرير لهذا التقصير!! والبد ان نشير من 
ــا لم يحضروا  ــرب العصير بأن هناك نواب ــة الى ش دون احلاج
ــذ اللحظة التي  وطأت اقدامهم عتبته  حتت قبة البرملان من
ــطر وسطر)  ــم. وهناك من كان حضوره ( مابني س ألداء القس
ــمه حلد االن ألنه كان  ــاك واهللا العظيم، من لم نعرف اس وهن
يدخل البرملان نعسان ويغادره نعسان!!  تذكروا ايها السادة 
ــريعة العطب  وتذكروا  ــت س ــعب ليس النواب ان ذاكرة الش
ــاب،..  ــوف يحني موعد احلس ــات على االبواب وس ان االنتخاب
ــه احلية بعيدا عن  ــعب ارادت ــي كبير جدا بأن ميارس الش وأمل
ــيد..  ــحن والتحش ــف واالنحيازات الناجمة عن الش العواط
ــتقبلك،فال ترتكب الغلطة  صوتك ايها العراقي يرسم مس
ــع الوجوه وتذكر   ــماء وتطال ــو االخرى وانت تتفحص االس تل
قول الشاعر العراقي الراحل معروف عبد الغني الرصافي (ال 
ــرّ غير القوم  يخدعنك هتاف القوم بالوطن .. فالقوم في الس

في العلن).
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متابعة / البينة الجديدة
ــة بلومبرغ لألنباء أن التداعيات الناجمة عن أزمة الطاقة  ذكرت وكال
ــي قطاع الغذاء في  ــل موجات جديدة من الصدمات ف في أوروبا ترس
ــة أوكادو غروب للبقالة عبر  ــة املتحدة، بعدما أوقفت مجموع اململك
ــدة للعمالء، وحذرت صناعة اللحوم  االنترنت إمدادات املنتجات اجملم

من أن الشركات ميكن أن ”تتوقف“ عن العمل في غضون أسبوعني.
ــص مفاجئ في ثاني  ــذه الصناعة من نق ــي الصدمة األخيرة له وتأت
ــتخدم عند ذبح اخلنازير والدجاج، وكذلك  أكسيد الكربون، الذي يُس
ــي تصنيع ”الثلج  ــة صالحية املنتج وف ــي عمليات التغليف إلطال ف

اجلاف“ الذي يحافظ على املنتجات اجملمدة أثناء التسليم.

القاهرة / وكاالت / البينة الجديدة 
توفي صباح امس الثالثاء، وزير الدفاع املصري السابق املشير محمد حسني 
ــال التلفزيوين املصري، في خبر عاجل  ــاوي عن عمر يناهز ٨٥ عاما.وق طنط
ــني طنطاوي،  ــير محمد حس له، «رحل عن عاملنا صباح امس الثالثاء، املش
ــلحة، وزير الدفاع واإلنتاج احلربي، القائد  رئيس اجمللس األعلى للقوات املس
ــا»، دون املزيد من  ــر يناهز ٨٥ عام ــابقا، عن عم ــلحة س العام للقوات املس
التفاصيل.وتخرج املشير طنطاوي في الكلية احلربية املصرية سنة ١٩٥٦، 
ــتنزاف وحرب  ــارك في حرب ١٩٦٧، وحرب االس ثم كلية القادة واألركان وش
ــاة وبعد احلرب  ــالح املش ــث كان قائد وحدة مقاتلة بس ــر ١٩٧٣، حي أكتوب
ــير طنطاوي في عام  ــكري. وعمل املش ــجاعة العس حصل على نوط الش
ــتان ثم في أفغانستان وتدرج في  ــكريا ل مصر في باكس ١٩٧٥ ملحقا عس
ــلحة في عام  ــب حتى أصبح وزير الدفاع والقائد العام للقوات املس املناص
١٩٩١، وحصل على رتبة املشير في ١٩٩٣.وتولى رئاسة مصر بصفته رئيس 
اجمللس األعلى للقوات املسلحة بعد تنحي الرئيس السابق محمد حسني 

مبارك في ١١ فبراير/ شباط ٢٠١١.

ــة عليها صور  ــن إصدار طوابع بريدي ــت وزارة االتصاالت ع أعلن
املرجع الديني االعلى السيد علي السيستاني، وبابا الفاتيكان، 
فرنسيس. وذكرت الوزارة في بيان صحفي، أن «الشركة العامة 
للبريد والتوفير أصدرت طابعا بريديا خاصا بزيارة قداسة البابا 
ــماحة السيد  ــيس إلى العراق، ولقائه املرجع الديني س فرنس

علي السيستاني».


