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ه القائد العام للقوات املسلحة  وجّ
ــي، بفتح حتقيق  مصطفى الكاظم
ــن من  ــة مواط ــأن قضي ــوري بش ف
ــة لم  ــن بجرمي ــل أدي ــة باب محافظ
ــه ، ان  ــان ملكتب ــر بي ــا. وذك يرتكبه
ــه بفتح حتقيق، فيما  الكاظمي وج
نسب من توجيه السلطات املعنية 
ــام اجلنائي، ألحد املواطنني في  االته
ــح ارتكابها  ــل، بجرمية لم يتض باب
ــاف، ان القائد العام  أو وقوعها.واض
للقوات املسلحة وجه أيضاً بإيقاف 
ــة اإلجرام  ــؤول املعني مبكافح املس
في املنطقة محل االعتقال، وإحالة 
جميع املسؤولني إلى التحقيق قدر 
تعلق األمر مبسؤولياتهم الوظيفية 

ــه االتهام للمواطن  املتصلة بتوجي
ــتند إلى  ــوع االتهام غير املس موض
ــرورة االلتزام  ــداً على ض ــل، مؤك دلي
ــي جميع  ــان ف مببادئ حقوق اإلنس
اإلجراءات احلكومية.وأمر الكاظمي 
ــراء  إج ــرعة  ــان، بس البي ــب  بحس
ــات،  املالبس ــف  وكش ــق  التحقي
ــن  املقصري ــتركني  املش ــل  وحتمي
ــؤولية القانونية واجلنائية عن  املس
ــاً  ــال مواطن ــف يط ــم أو حي أي ظل
ــاً، مهما بلغت رتب املقصرين  عراقي
ــدد الكاظمي على  ومناصبهم. وش
ــة جميعها،  ــوق الضحي ــادة حق إع
ــه من جتاوزات  وتعويضه عما واجه
وانتهاكات أثناء التحقيق. من جانب 
آخر أكد الرئيس األمريكي جو بايدن 
ــتقرار  ، التزام الواليات املتحدة باس

ــل، فيما  ــدى الطوي ــراق على امل الع
ــرة مثل قمة  ــاد باملبادرات األخي أش
ــة والزيارة التاريخية  بغداد اإلقليمي
ــى العراق.وقال  ــيس إل ــا فرنس للباب
البيت األبيض ، إن الرئيس األمريكي 
ــدن التقى الرئيس برهم  جوزيف باي
صالح على هامش اجلمعية العامة 
ــورك، مبينا  ــي نيوي ــألمم املتحدة ف ل
ــز العالقات  ــة تعزي أنه متت مناقش
ــي  ف ــاون  التع ــق  وتعمي ــة  الثنائي
اإلقليمية. ــية  الدبلوماس املبادرات 
وأضاف، أن اجلانبني أكدا احترامهم 
ــيادة  ــة في العراق وس للدميوقراطي
ــة إلجراء  ــود املبذول ــون واجله القان
ــفافة  انتخابات ذات مصداقية وش
في تشرين االول املقبل.وأكد بايدن، 
ــتقرار  ــزام الواليات املتحدة باس الت

ــاد  ــى املدى الطويل.وأش ــراق عل الع
ــل قمة بغداد  ــادرات األخيرة مث باملب
ــارة التاريخية للبابا  اإلقليمية والزي
فرنسيس إلى العراق في وقت سابق 
ا  ــام باعتبارها رمزًا مهمً من هذا الع
ــتقرار  ــراق في االس ــهامات الع إلس
ــني األديان.  ــامح ب ــي والتس اإلقليم
ــس اجلمهورية  ــى رئي ــد التق وق
ــره األمريكي  ــم صالح، نظي بره
ــو بايدن على هامش اجلمعية  ج
ــر  املتحدة.وذك ــألمم  ل ــة  العام
ــي خبر  ــمي ف ــون الرس التلفزي
ــح يلتقي بايدن  ــل، ان صال عاج
ــة العامة  ــش اجلمعي على هام
ــورك. نيوي ــي  ف ــدة  املتح ــألمم  ل

ــارك امس  ــد ش ــح ق وكان صال
االول الثالثاء، في افتتاح أعمال 

ــة العامة  ــدورة (٧٦) للجمعي ال
ــي  ف ــدة  املنعق ــدة  املتح ــألمم  ل
نيويورك. كما افاد مصدر امني، 
ــي  ــذار ف ــارات اإلن ــالق صف باط
ــفارة االمريكية بالعاصمة  الس
ــغيل  بغداد.وقال املصدر ، ان تش
ــفارة  صفارات االنذار داخل الس
ــن عمليات التدريب  كان جزءا م
ــوات املكلفة  ــا الق ــي جتريه الت
االمريكية.  ــفارة  الس ــة  بحماي
ــأن األمني أفادت خلية  وفي الش
ــس األربعاء،  ــالم األمني، ام اإلع
بأن القوة اجلوية العراقية تنفذ 
ــي وادي  ــات مدمرة ف ــالث ضرب ث

شاي.

كتب اِّـحرر السياسي
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بغداد /
ــمول  ــم، الى إعادة النظر مبعايير الش ــط خالد بتال النج ــا وزير التخطي دع
ــر التخطيط،  ــوزارة في بيان، إن وزي ــة االجتماعية.وقالت ال ــبكة احلماي بش
ــتقبل امس االول، وزير العمل والشؤون االجتماعية عادل الركابي وبحث  اس
ــمول  ــبكة احلماية االجتماعية واليات الش ــاء واقع ش ــران، خالل اللق الوزي
ــا ملعيار خط الفقر.ونقل البيان عن النجم دعوته الى  املعمول بها االن، وفق
اعادة النظر مبعايير الشمول بشبكة احلماية، بناء على املتغيرات االقتصادية 
واالجتماعية والصحية التي شهدها العراق بعد جائحة كورونا، ومبا يضمن 

استهداف االسر االشد فقرا، والتي تضررت بفعل هذه الظروف.

\3^ò@Ú‡nn€a
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ــت بالقصيرة يدور نقاش  منذ فترة ليس
ــت الطاولة بني قوى  ــي الكواليس وحت ف
ــية عراقية نافذة ألجل تعيني أو  سياس
تنصيب وجبة من السفراء العراقيني في 
عدد من عواصم العالم ويؤكد مراقبون 
ان اسماءً رشحت ملنصب سفير لكنها 
ــذا الدور مثلما ال  ــة ال تصلح له بصراح
تصلح لتمثيل العراق في اخلارج، ناهيك 
ــتدعيها  ان كثيراً منهم بال مؤهالت تس
ــية وفي مقدمتها  الوظيفة الدبلوماس
ــة والثقافة واالختصاص  اللغة األجنبي
في مجال العمل الدبلوماسي أو اخلبرة 
ــن هنا فإننا  ــة في هذا اجملال وم والتجرب
ــت بند  ــة جتري حت ــن أي صفق ر م ــذّ نح
ــت اللحاف  ــبوهة حت «التوافقات» املش
ــراق أوالً وليس مصالح  ألن مصلحة الع

األحزاب والقوى السياسية .. وفي شأن 
ــي النواب  ــعب العراق ــر يطالب الش آخ
ــة أن يقوموا بتخفيض  في الدورة املقبل
ــن امتيازاتهم وان  ــم والتخلي ع رواتبه
ــاً لرواتب  ــاوية متام ــون رواتبهم مس تك
ــب  ــا يطال ــن كم ــني واملتقاعدي املوظف
ــن النواب  ــة ع ــع احلصان ــعب برف الش
ــي البرملان  ــق بعملهم ف ــا يتعل اال فيم
ــات  احلماي ــش  جي ــص  وتقلي ــل  وتقلي
ــالح وكذلك تقليص أرتال  املدجج بالس
السيارات وذلك نظراً ألن كل هذه األمور 
ــال العام  ــتنزافاً للم ــكل اس باتت تش
ــة .. والنائب الذي  ــراراً بخزينة الدول واض
ــعبه يبادر من  ــد أن يخدم وطنه وش يري
ــة الدفاع  ــل ان يعكس حقيق ذاته ألج
ــال العام من  ــعب وقضاياه وامل عن الش
ــو حاصل اآلن.. ــاع والهدر، كما ه الضي

ــاً بعدم  ــعب يطالب ايض ــا ان الش كم

السماح لتبوئ  أي شخص من مزدوجي 
ــية ألي منصب حكومي أو يكون  اجلنس
نائباً في البرملان لكي ال يفلت «احلرامي» 
ممن يتورط مبلفات فساد من أي محاسبة 
ــيته  قانونية داخل العراق وتكون جنس
األخرى نافذته للهروب اآلمن الى الدولة 
ــث يواجه  ــيتها حي ــي يحمل جنس الت
ــترداد  ــكلة في اس ــوم مش ــراق الي الع
ــرات من الفاسدين جراء حملهم  العش
ــول  الق ــدق  وص ــة  املزدوج ــية  للجنس
ــور ( ال يلدغ املؤمن من جحر مرتني).  املأث
ــة  ــات النيابي ــرب االنتخاب ــبة  ق وملناس
ــر من  ــي العاش ــا ف ــرر له ــرة واملق املبك
ــرين اول املقبل بودنا ان نحث  شهر تش
ــعبنا كافة الى االرتقاء بالوعي  ابناء ش
ــم التاريخي  ــة دوره ــي وممارس االنتخاب
ــكل دقة ومتعن  ــحني ب في اختيار املرش
ــي االختيارات صحيحة ولكي ال  كي تأت

ــض احدنا اصابع الندم .. ونقول لكل  يع
ابناء شعبنا ان صوتكم هو الذي يصنع 
ــذي تتطلعون  ــرق ال ــتقبلكم املش مس
ــوت  الص ــذا  ه وان  ــدونه  تنش أو  ــه  الي
ــرة ويفتح  ــياء كثي ــيغير اش هو من س
ــعب.. أن اهمية  ــات األمل امام الش بواب
ــة والتي لم  ــات النيابية املقبل االنتخاب
ــبوعني  ــوى اس ــا عنها س ــد يفصلن يع
ــا تأتي في ذروة  ــاً تكمن في كونه تقريب
ــعبي الذي بات يعرف  ارتقاء الوعي الش
ــداً عن  ــس طريقه بعي ــاراته ويلتم مس
ــك .. أن العراقي  ــات حتول دون ذل أي عقب
ــي الثبات انه  ــام اختبار حقيق اليوم ام
لم يعد مجرد رقم حسابي في سجالت 
ــو ارادة حقيقية وطاقة  النفوس وامنا ه
ــادرة على  ــتقبل وقوة ق ــة للمس صانع
ــود الذي  احداث التغيير احلقيقي املنش

يستجيب لطموحاته املشروعة.
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مجلس الوزراء يصوت على آلية توزيع األراضي السكنية
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ــاء، انتخاب  ــس األربع ــة، ام ــت وزارة اخلارجي أعلن
ــر  ــاً ملُؤمتر الدول األطراف احلادي عش ــراق رئيس الع
ــر العنقودية (CCM) للفترة  إلتفاقية حظر الذخائ
من ٢٠٢٢ – ٢٠٢٣.وقال املُتحدث باسم الوزارة أحمد 

ــه مت إنتخاب املُمثل الدائم جلمهوريّة  اف ،ان الصحّ
العراق لدى مكتب األمم املُتحدة في جنيف السفير 
ــم مصطفى ملنصب رئيس ملُؤمتر  عبد الكرمي هاش
الدول األطراف احلادي عشر إلتفاقية حظر الذخائر 

العنقودية (CCM) للفترة من ٢٠٢٢ - ٢٠٢٣.

ــس  ام ــادي،  االحت ــة  اخلدم ــس  مجل ــن  اعل
ــماء اخلريجني االوائل املشمولني  األربعاء، اس
ــتمارة التوظيف.وذكر بيان  ــى اس للتقدمي عل
ــماء اخلريجني  ــس ، أن األخير أعلن اس للمجل

ــنة ٢٠١٧)  ــمولني بقانون (٦٧ لس االوائل املش
ــتمارة  االس ــى  عل ــدمي  بالتق ــمولني  املش و 

االلكترونية للتوظيف. رابط مجلس اخلدمة
httpsfpsc.gov.iqtop
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ــات العامة،  ــكان والبلدي ــار واالس ــرة اإلعم بحثت وزي
نازنني محمد وسو، مع وزير األشغال العامة واإلسكان 
ــه الذي  ــق ل ــد املراف ــبي، والوف ــى الكس ــي يحي األردن
ــارية ومعنية بقطاع  ــة واستش ــات تنفيذي يضم جه
ــة.  وذكرت  الوزيرة  ــتثمار، مخرجات القمة الثالثي االس
ــعاً  ــان صحفي، ان اجلانبني عقدا اجتماعاً موس في بي
ــلة االجتماعات الدورية  ــوزارة، ضمن سلس في مقر ال
ــل االتفاقية الثالثية (العراقية -االردنية  اخلاصة بتفعي
ــتعرض الفرص  ــةً ان االجتماع اس ــة)، موضح -املصري
ــتثمارية املتاحة امام القطاع اخلاص االردني، في  االس
مجاالت االسكان والطرق والبنى التحتية.  واكد البيان 
ــة البناء،  ــاركة في عملي ــدمي الدعم الكامل للمش تق
ــب  ــن الصديقني.  وبحس ــني البلدي ــرات ب ــادل اخلب وتب
البيان قدم وزير االشغال االردني، شكره وتقديره لوزيرة 
ــدود، ودورها االيجابي في  االعمار، على دعمها الال مح
ادراج قطاع البناء والتشييد ضمن مخرجات االتفاقية 

الثالثية.

@ÊÖâ¸aÎ@÷aä»€a@¥i@…çÏfl@ b‡nua
ÜÓÓín€aÎ@ıb‰j€a@ b�”@ó±

بغداد /

بغداد /

ارتفعت أسعار النفط، امس األربعاء، بعد أن أظهرت بيانات صناعية 
ــبوع  ــة تراجعت أكثر من املتوقع األس ــام األمريكي ــات اخل أن مخزون
ــح املعروض  ــلط الضوء على ش املاضي في أعقاب إعصارين ، مما يس
ــنتا أو  ــت العقود اآلجلة خلام برنت ٨٥ س ــن الطلب.وارتفع مع حتس
ــنتا يوم  ــى ٧٥٫٢١ دوالراً للبرميل بعد أن ارتفعت ٤٤ س ــة إل ١٫١٥ باملئ
ــاعة ٠٥٠٦ بتوقيت جرينتش ، لتزيد من  الثالثاء املاضي، بحلول الس
ــدت العقود اآلجلة خلام  ــن يوم الثالثاء.وصع ــبها ٣٥ باملئة ع مكاس
ــاس الوسيط األمريكي ٨١ سنتا أو ١٫١٥ باملئة إلى ٧١٫٣٣  غرب تكس
ــن أرقام من معهد  ــوق نقالً ع ــت مصادر في الس دوالراً للبرميل.وقال
ــام األمريكية تراجعت ٦٫١ ماليني  ــرول األمريكي إن مخزونات اخل البت
ــبتمبر  أيلول.من املتوقع أن  ــي في ١٧ س ــبوع املنته برميل في األس
ــحيحة بعد أن قالت رويال داتش شل ، أكبر منتج  تظل اإلمدادات ش
أمريكي في خليج املكسيك ، إن األضرار التي حلقت مبنشآت النقل 
ــام املقبل.وأظهرت بيانات  ــي أوائل الع ــتقلص اإلنتاج ف البحرية س
ــي ، أن مخزونات البنزين تراجعت مبقدار ٤٣٢  معهد البترول األمريك
ــت مخزونات نواجت التقطير ، مبا في ذلك وقود  ألف برميل ، وانخفض

الطائرات ، مبقدار ٢٫٧ مليون برميل.

@aâ¸ÎÖH75I@@�€a@ãÎbvnÌ@¡–‰€a
ÚÓÿÌäfl˛a@pb„ÎåÇΩa@ûb–Æa@›»–i

@NN@‚äñßa@›◊dm@b‰j»ë@Âfl@Ú»çaÎ@pb«b�”@b‡‰Ói@paıaäu�a@àÇnÌ@ıbö‘€a
@¡ibô@’°@ÚÓ„Ï„b‘€a

È‰«@xä–Ωa@·ËnΩa@…fl@’�‘y
ــق احللة اتخاذ  ــت محكمة حتقي أعلن
ــط  ــق ضاب ــة بح ــراءات القانوني االج
ــرى التحقيق مع  ــذي أج ــق ال التحقي
ــي ثبت بأنها  ــم بقتل زوجته الت املته
ــس  ــان جملل ــر بي ــد احلياة.وذك ــى قي عل
ــى ، أن محكمة حتقيق  ــاء االعل القض
القانونية  ــراءات  ــذت االج ــة أتخ احلل
ــذي اجرى  ــط التحقيق ال ــق ضاب بح
ــع املتهم املفرج عنه علي  التحقيق م
ــم بقتل  ــدان ، املته ــم عبد حمي كاظ
زوجته التي ثبت بأنها على قيد احلياة.

وأضاف، أن االجراءات القانونية اتخذت 
ــاء العام، مؤكدا  بناءً على طلب االدع
ــوص جرمية  ــارٍ بخص ــق ج ان التحقي
ــة وسائل غير  تضليل القضاء وممارس

مشروعة قانونا في التحقيق.

بابل/وكاالت /
بغداد /



·�ƒ‰�m@ÊÖb�»ΩaÎ@Ú�«b‰ñ€a
@pb�Ó€�a@fiÏ�y@Ú�ÓjÌâÜm@ÒâÎÖ@
@Ú�Ó”äm@Ô�œ@Ú�»jn�Ωa@¡���®aÎ

Ú�Ó–Ó√Ï€a@pb�uâÜ€a

@ÒÖÏ«@@›jç@Êbrzjm@—Ó‰uÎ@ÖaÜÃi
¥Ó”aä»€a@¥yãb‰€a

@äÌÜ‘mÎ@äÿë

ÚÓˆaàÃ€a@ÊãbÇΩaÎ@kÌäÀ@Ïia@Ú‘�‰fl@o‹9@ÚÓˆbéfl@Ú€Ïu@ø
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2محليات
@›j‘némÎ@bË˜„aÏfl@ø@ÚÓ„Î6ÿ€¸a@ÒâaÖ�a@›Ó»–m@ì”b‰m@ÚÓ”aä»€a@ıÛ„aÏΩa@Ú◊äë

p¸Ï‡ßaÎ@…ˆböj€a@Ú«Ï‰nfl@kˆb‰uÎ@¡–„@p˝”b„@
البصرة / البينة الجديدة

ناقشت الشركة العامة ملوانئ العراق 
ــركات التشغيل املشترك  مع احدى ش
ــة. االلكتروني اإلدارة  ــام  نظ ــل  تفعي
ــركة الدكتور  ــام للش ــال املدير الع وق
ــه  إن ــي  الفرطوس ــان  فرح ــدس  املهن
ــر النقل الكابنت  ــب توجيهات وزي حس
ــرورة تفعيل نظام  ــبلي بض ناصر الش
ــركة الريا االهلية  اإلدارة ،  مت اللقاء بش
ــام اإلدارة  ــل نظ ــن تفعي ــؤولة ع املس
ــؤوليها  االلكترونية والتأكيد على مس
ــغيل النظام  ــد موعد محدد لتش حتدي

ــة  ــاف املدير العام أنه متت مناقش .وأض
آلية تنظيم مشروع اإلدارة االلكترونية 
ــحن  ــات التفريغ او الش ــن بدء عملي م
ــن بوابات  ــة م ــروج البضاع ــى خ وحت
املوانئ الرئيسة ، مؤكدا أن هذا النظام 
ــع  لرف ــي  احلقيق ــن  الضام ــيكون  س
اإليرادات  وتنظيم العمل .واعداً بتذليل 
ــام تنفيذ  ــات ام ــاب واملعوق كل الصع
ــن اولى  ــذي اعتبره م ــروع ال ــذا املش ه
اولويات اإلدارة العليا للموانئ ،  مشددا 
ــراع بتحويل العمل  ــى اهمية االس عل
بأنظمة الدفع واجلباية االلكترونية في 

املوانئ واالبتعاد عن العمليات الورقية 
ــان  ــفافية وضم ــدأ الش ــق مب لتحقي
ــرعة و نزاهة العمليات . كما  جودة وس
ــركة عددا من السفن  ــتقبلت الش اس
ــة  ــب البحري ــط واجلنائ ــالت النف وناق
املتنوعة البضائع واحلموالت رست على 
ارصفة ميناء أم قصر الشمالي وميناء 
ــاء ابو  ــي ومين ــر التخصص ــور الزبي خ
فلوس التجاري وميناء ام قصر اجلنوبي . 
وقال مدير عام املوانئ الدكتور املهندس 
موانئ  ــهد  «تش ــي  الفرطوس ــان  فرح
ــتمرة  ــراق حركة بحرية جتارية مس الع

النفط  ــالت  وناق ــفن  الس ــتقبال  باس
ــر النقل  ــات وزي ــى توجيه ــيرا» ال مش
ــبلي  ــني بندر الش ــنت ناصر حس الكاب
ــركة  الش ــئ  موان ــون  تك ان  ــرورة  بض
والناقالت  ــفن  الس ــتقبال  جاهزة الس
ــوع حموالتها. ــف احجامها وتن مبختل
ــمالي  ــر الش ــاء ام قص ــا» ان مين الفت
ــفينتني جتاريتني بحمولة  ــتقبل س اس
حاويات فيما استقبل ميناء خور الزبير 
ــة ومت  ــالت نفطي ــي ( ٧ ) ناق التخصص
ــتيراد وتصدير  اجراء العمل عليها الس
املشتقات النفطية. وتابع املدير العام: 

ــتقبل  ــاء ابو فلوس التجاري اس ان مين
ــددا من  ــة حاويات وع ــفينة بحمول س
ــادة  ــة مب ــب محمل ــاحبات واجلنائ الس
الكلنكر واحلديد ( الشيلمان )، واضاف» 
ــتقبل  ــي اس ــر اجلنوب ــاء ام قص ان مين
ــحن أحدهما  ثالث ناقالت نفط اذ مت ش
ــادة وقود  ــود واألخرى مب ــت الوق مبادة زي
الطائرات فيما تنتظر الناقلة العراقية 
ــة التحميل  وجرت  ــط العرب عملي ش
ــاء  ــحن والتفريغ واالرس ــات الش عملي
واالقالع بالتعاون والتنسيق بني إدارات 

املوانئ واملالحة البحرية .

ÚÌâb‡rnç¸a@ÊbéÓfl@Ú�™@ Îäífl@Ü‘–nÌ@ÊbéÓfl@≈œb™
@ı˝zÿ€a@ø@ÚÓˆbiäËÿ€a@Ú”b�€a@xbn„¸@

@¥‰üaÏΩaÎ@¥–√ÏΩa@@Âfl@Ú«Ï‡©@Ô‘n‹Ì@fiÎÜ»€a@lbnÿ€a@ÒäˆaÖ@‚b«@äÌÜfl
·Ëj€b�fl@ÚÓj‹mÎ@·Ë‹◊bífl@µg@ b‡nç˝€

@Òàmbç˛@kÌâÜn€a@îâÎ@Êb»ibnm@pbibÇn„¸a@ÚÓôÏ–flÎ@·Ó‹»n€a
 a6”¸a@å◊aäfl@Û‹«@“aäë�bi@¥–‹ÿΩa@pb»flb¶a

بغداد / البينة الجديدة
الل الدائرة اإلدارية  نظمـت وزارة الصناعة واملعادن ومن خِ
ــل دورة تدريبية حول  ــب والتأهي ــم التدري واملالية / قس
ــي ترقية الدرجات الوظيفية  اآلليات واخلُطط املُتبعة ف
ــس واملفاهيم اإلدارية احلديثة ، وسالمة  واملُتمثلة باألسُ
ــتخدام  ــمية ، وإس اطبات الرس ــة في اخملُ ــة العربي اللغ
ــام األعمال املكتبية ، واحلوكمة  دد البرمجية في إمت العُ
كافحة الفساد اإلداري .وتهـدف الدورة التي  الرشيدة ومُ
وظفي الوزارة والشركات وتستمر  شارك فيها عدد من مُ
ــابهم  درات املُتدربني وإكس ــبوعني إلى تنمية قُ ملُدة أس
ــراض الترقية الوظيفية في مجال  املعرفة العلمية ألغ
ــوع املفاهيم  ــة في موض ــادة الثقاف ــل اإلداري وزي العم
كافحة الفساد  ــيدة ومُ اإلدارية احلديثة واحلوكمة الرش
ــالت  ــات واملُراس اطب ــع اخملُ ــل م ــة التعامُ اإلداري وكيفي

بشكل جيد داخل دوائر وأقسام الوزارة وخارجهـا .

بغداد / البينة الجديدة
بحث  الوكيل االداري لوزارة الهجرة واملهجرين د.كرمي 
ــري  ــفير السويس ــعادة الس النوري خالل لقائه س
ــيد   ــم في عمان الس ــراق  واملقي ــدى الع ــد ل املعتم
ــر ، والوفد املرافق له ، مببنى الوزارة في  لوكس جاس
ــيخ وتعزيز اطر التعاون  ــبل ترس العاصمة بغداد س
بني البلدين مبا يخص اوضاع النازحني داخل اخمليمات 
املتبقية وتقدمي اخلدمات االغاثية لهم حلني عودتهم 
ــم االصلية .وقال النوري أن « الوزارة تتطلع  ملناطقه
ــن قبل مجموعة دول االحتاد االوربي  الى دعم اكبر م
ــكل خاص لدعم االسر  ــكل عام وسويسرا بش بش
النازحة داخل اخمليمات والعمل على تهيئة الظروف 
ــدد النوري  ــم ملناطقهم، كما وش ــة العادته املالئم
ــزام املعايير واملبادئ  ــه « بضرورة الت ــياق ذات في الس
ــان حول عدم  ــوق اإلنس ــية ضمن اطر حق االساس
ــني العراقيني  ــرية العادة الالجئ اتباع العودة القس
في دول املهجر الى البالد وان تكون عودتهم بشكل 
طوعي وبرغبة منهم، الى ذلك اشاد سعادة السفير 
السويسري مبا قدمته الوزارة رغم الظروف الصعبة 
ومنها الوبائية وما مر به العراق خالل فترة احلرب مع 
العصابات االرهابية وطريقة التعاطي بشكل جيد 

مع ملف النزوح.

ــكر والتقدير  ــني يتقدمون بالش ــن املواطن لفيف م
والعرفان الى الدكتور حسني علي محمد مدير مركز 
ــل الصحي في مدينة  ــهيد عبد الصاحب دخي الش
احلرية – دور نواب الضباط على تعامله االنساني مع 
كافة املراجعني الى املركز وتقدمي كافة التسهيالت 

لهم . متمنني له التوفيق في عمله .

البينة الجديدة / هيثم القيسي
ــالء  ــور ع الدكت ــارة،  التج ــر  وزي ــد  تفق
ــاء الثالثاء املاضي،  ــد اجلبوري، مس احم
ــملت اخملازن في  ــائية ش في جولة مس
منطقة ابو غريب  وشهدت زيارة املناطق 
الفقيرة فيها   لالطالع بشكل ميداني 
ــلة الغذائية  على نوعيات مفردات الس
للوجبة الثانية والتي جتهز للمواطنني».
ــي زيارته ملنطقة   ــر التجارة، ف وأكد  وزي
ابو غريب بان «وزارة التجارة عازمة على 
استقرار مشروع السلة الغذائية وجتهيز 
ــكل منتظم  ــا للمواطنني بش مفرداته
ــالل لقائه  ــر، خ ــال الوزي ــتقر «.وق ومس
ــاء املنطقة  ــني  من ابن ــدد من املواطن ع

ــكل كامل  ــتنفرة بش ــان «الوزارة مس ب
ــلة الغذائية  لغرض جتهيز مفردات الس
بوجبتها الثانية وخصوصا  بعد النجاح 
ــار  الذي تتحقق في الوجبة االولى».وأش
ــى أن «احلكومة  ــاء، إل ــر خالل اللق الوزي
ــلة الغذائية كان  من خالل برنامج الس
الهدف هو تأمني الوضع الغذائي خاصة 
ــروع  ــتقرار مش ــل الفقيرة واس للعوائ
ــى نظام  ــة بعد ان عان ــلة الغذائي الس
ــاكل كبيرة  البطاقة التموينية من مش
ــبب قلة التخصيصات املالية».وفي  بس
ــواد الغذائية  ــه   وزيارته لوكالء امل جولت
اكد الوزير اجلبوري  بان «التعاون مطلوب 
ــواد الغذائية  ــوزارة ووكالء امل ــني ال االن ب

ــتقرار جتهيز السلة الغذائية  لغرض اس
واالسراع في ايصالها للمواطنني دفعة 
ــد، أن «الوزارة بصدد معاجلة  واحدة».وأك
املشاكل التي حصلت في الوجبة االولى 
ــريعة الجناح الوجبة  واتخاذ خطوات س
الثانية التي اطلقت االسبوع املاضي«. 
ــر اجلبوري، في لقائه مع وكالء  وبني الوزي
ــة  ــة املقبل ــة أن «املرحل ــواد الغذائي امل
ــرص والكثير من  تتطلب الكثير من احل
ــروع السلة الغذائية  الوعي الجناح مش
مبا يساعد ويساهم في معاجلة الوضع 
الغذائي خاصة للمناطق الفقيرة التي 
تعاني من مشاكل اقتصادية كبيرة االمر 
ــواد الغذائية  ــذي يتطلب من وكالء امل ال

ــات مفردات  ــز كمي ــي جتهي ــراع ف االس
ــح للمواطن  ــا يتي ــة مب ــلة الغذائي الس
ــتالم املفردات الغذائية املوجودة في  اس
ــوق احمللية وبذلك نستطيع القول  الس
ــتقرار السلة الغذائية فان  ان مجرد اس
املواطن الفقير يتساوى مع املواطن ذوي 
ــول على مواد  ــي في احلص ــردود العال امل
غذائية متكاملة».هذا ورافق جولة وزير 
ــام التخطيط  ــارة كل من مدير ع التج
ــابط ومدير  ــم س واملتابعة ابتهال هاش
ــة  ــركة املواد الغذائية املهندس عام ش

ملى املوسوي.

بغداد / البينة الجديدة
استنادا الى توجيه وزير التعليم العالي 
والبحث العلمي األستاذ الدكتور نبيل 
كاظم عبد الصاحب ودعما للمفوضية 
ــتقلة لالنتخابات لتحقيق  العليا املس
مهمتها الوطنية في إجراء االنتخابات 
ــر من  ــي العاش ــررة ف ــريعية املق التش
ــرين األول املقبل احتضنت جامعة  تش
بغداد الورش التدريبية للتدريسيني من 
باإلشراف  املكلفني  اجلامعات  ــاتذة  أس
ــراع في يوم التصويت  على مراكز االقت
العام.وفي هذا السياق زار وفد مشترك 
ــات  ــة االنتخاب ــن مفوضي ــد م ــن وف م
ــل عدنان خلف  ــة القاضي جلي برئاس
ــن وزارة  ــني وم ــس املفوض ــس مجل رئي
ــي والبحث العلمي ضم  التعليم العال

ــور منير  ــداد الدكت ــة بغ ــس جامع رئي
ــعدي ومدير الدائرة املالية واإلدارية  الس
ــز  ــاد مراك ــي جه ــعد غن ــور أس الدكت
ــات اللغات  ــة في كلي ــورش التدريبي ال
ــانية  ــد للعلوم اإلنس والتربية ابن رش
ــن رئيس  ــة له ثم ــي كلم والصيدلة.وف

مجلس املفوضني الدعم املستمر الذي 
ــم العالي والبحث  ــه وزارة التعلي تقدم
ــناد  ــة واإلس ــل املفوضي ــي لعم العلم
ــه  ــع ب ــذي تضطل ــي ال ــي والفن العلم
ــتوى  ــاتها اجلامعية على مس مؤسس
ــارات التي  اخلبرات األكادميية واالستش

ــي تتبناها  ــراءات واالليات الت تعزز اإلج
ــاتذة  باألس ــتعانة  واالس ــة  املفوضي
ــني وتكليفهم مشرفني على  والتدريس
مراكز االقتراع مشيرا الى الدور الوطني 
ــتاذ اجلامعي في  ــيلعبه األس ــذي س ال
ــة  العملي ــى  عل ــراف  واإلش ــة  املراقب
والتأكيد  ــا  أهدافه ــاح  وإجن االنتخابية 
على شفافية إجراءاتها املعتمدة.بدوره 
أكد مدير الدائرة املالية واإلدارية الدكتور 
ــم  ــاد أن وزارة التعلي ــي جه ــعد غن أس
ــاتها  العالي والبحث العلمي ومؤسس
ــرت كل الدعم الالزم لهذا احلدث  قد وف
ــؤوليتها  الدميقراطي وانها تتحمل مس
ــاركة في  ــى صعيد املش ــة عل الوطني
ــيني  التدريس ــالع  واضط ــات  االنتخاب

مبهام إشرافية على مراكز االقتراع.

ميسان / ابو الحسن السعد
ــان علي دواي  تفقد محافظ ميس
ــة  محط ــاء  انش ــروع  مش الزم  
ــاج  ألنت ــتثمارية  االس ــان  ميس
ــة الكهربائية والواقعة في  الطاق
ــي تتكون من  قضاء الكحالء والت
ــيمنز  ــدد (٢) نوع س ــات ع توربين
ــة (٣٢٢)  ــني بطاق ــي كل تورب املان
ــى وقود الغاز  ميكا واط يعمل عل
ــيطة) يضاف لها توربني  (دورة بس
ــاء (بدون وقود  يعمل على بخار امل
ــة (٣٢٢) ميكا  ــة) بطاق دورة مركب
ــى وحدة  ــوي عل ــك حتت واط . كذل
واط  ــكا  (٢٥٠) مي ــج  تنت ــة  مركب
ــى ضغط  ــود تعمل عل ــدون وق (ب
ــدات  وح ــى  عل ــة  مركب ــار)  البخ
ــكا واط والتي  ــارة ٤×١٢٥ مي العم
ــاز وبذلك يكون  ــود الغ تعمل بوق
للمحطة  الكلي  االنتاج  مجموع 
ــيد  (١٦٥٠) ميكا واط . وعقد الس
احملافظ اجتماعا في موقع احملطة 
ــي للمحافظ  ــاون الفن ــم املع ض
ــارة  ــرأي واالستش ــو جلنة ال وعض
ــارة الغازية  ــة العم ــر محط ومدي
ــة ومدير  ــاريع احملافظ ــر مش ومدي
مشاريع الطاقة للشركة املنفذة 
ــي  وفني ــي  مهندس ــن  م ــدد  وع

ــركة حيث مت مناقشة كافة  الش
ــراءات احملطة وموعد  تفاصيل واج
ــا اخلدمة والطاقة املنتجة  دخوله
ــه  تواج ــي  الت ــات  املعوق ــم  واه
اجنازها ومنها املعوق الرئيس الذي 
سيؤخر افتتاح احملطة على الرغم 
وهو  ــا  ــا وجاهزيته اكتماله ــن  م
ــد انبوب  ــر وزارة النفط في م تأخ
ايصال الغاز للمحطة وألجل حل 
هذه املشكلة وجه السيد احملافظ 
ــوزراء  ــب رئيس ال ــة مكت مبخاطب
ــراع مبد انبوب  ــر النفط لالس ووزي

ــم اليصال غاز حقل  بطول (٥٠) ك
البزركان الى حقل احللفاية وتنقية 
ــالزم للمحطة .  ــاز ال ــط الغ وضغ
ــظ : ان احملطة  ــيد احملاف وقال الس
نفذت بدقة ومبواصفات عالية جداً 
ــيمنز االملانية  ــركة س حيث ان ش
ــع طول فترة تنفيذ  موجودة باملوق
ــدس  (٢٠) مهن ــع  وبواق ــروع  املش
ــذ  ــى التنفي ــراف عل ــي لالش املان
واملصادقة على التصاميم املعدة. 
ــغيل  تش اول  ــد  موع ان  ــاف  واض
ــيكون في  ــة س ــي للمحط جتريب

ــت من  ــكل مؤق ٢٠٢١/١٠/١٥ وبش
خالل محطة العمارة الغازية واكد 
بعد دخول احملطة للعمل سيكون 
ــة من  ــاء املنتج ــوع الكهرب مجم
جميع محطات محافظة ميسان 
ــكا واط يضاف  ــي (١٩٠٠) مي حوال
ــي في  ــة االيران ــط الكرخ ــا خ له
ــن خالله  ــة م ــز الطاق ــال جه ح
ــتكون وزارة الكهرباء  ــا س وعنده
ــيطرة الوطني ملزمة  ــز الس ومرك
ــة بكمية طاقة  ــز احملافظ بتجهي
ــى  ادن ــد  كح واط  ــكا  مي  (١٠٠٠)
والتي  ــة  املثبت ــر  ــب املعايي وحس
ــة للطاقة  ــن انتاج احملافظ تتضم
الكهربائية بقدرات عالية وارتفاع 
ــيكون  ــرارة وعندها س درجات احل
ــز  جتهي ــدول  ج ــون  يك ان  ــا  لزام
ــي محافظة  ــاً ف ــاء صيف الكهرب
ــغيل و  ــاعات تش ــان (٥) س ميس
ــتمرار  واالس ــاء  اطف ــاعة  س  (١)
ــتاءً كذلك اتفق  ــدول كامل ش بج
ــركة على تزويد  ــيادته مع الش س
قسم العمل والتدريب املهني في 
ــى اعداد فرص العمل  احملافظة عل
االختصاصات  ــف  وخملتل املطلوبة 
ــن اجل توفير فرص العمل ألبناء  م

احملافظة .

بغداد / البينة الجديدة
ــات   وزير العدل  ــاءً على  توجيه بن
 القاضي  ساالر عبد الستار محمد 
ــل  ــل وتذلي ــز  التواص ــدف تعزي به
العقبات التي تواجه العمل وتلبية 
ــات موظفي الوزارة . التقى   احتياج
ــاب العدول  ــرة الكت ــر عام دائ مدي
ــف حميد  ــتي  يوس ــتاذ راس االس
وضمن جدول اللقاءات االسبوعية 

ــاء  ــس االول الثالث ــه ام ــي  مكتب ف
مجموعة من املوظفني واملواطنني  
إلى  مشاكلهم وتلبية  لالستماع 
ــب التعليمات  ــم  حس متطلباته
ــة وذلك من اجل   والضوابط املتبع
ــل في  كافة  ــوض بواقع العم النه
ــة  ــرة خدم ــة للدائ ــر التابع الدوائ

للصالح العام.

بغداد / البينة الجديدة
ــؤون  والش ــل  العم ــوزارة  ل ــي  القانون ــار  املستش ــح  افتت
االجتماعية اجملمع التسويقي في قضاء الصويرة مبحافظة 
ــاون قائممقام  ــور مع ــاء، بحض ــس االول الثالث ــط، ام واس
ــات وزير  ــذا لتوجيه ــك تنفي ــة وذل ــر البلدي ــرة ومدي الصوي
ــاك في  ــادل الركابي.ويبلغ عدد االكش ــور ع ــل الدكت العم
ــكا بنيت على مساحة (٣٥٠٠) اجملمع التسويقي(١٣٤)كش
ــباب العاطلني املسجلني ضمن  م٢ لتوفير فرص عمل للش
قاعدة بيانات الوزارة وتقدمي الدعم لهم النشاء مشاريعهم 
ــن وزارة العمل يقوم مبتابعة  ــر ان هناك فريقا م اخلاصة.يذك
ــة معاون  ــويقية في احملافظات برئاس اعمال اجملمعات التس

مدير عام دائرة املشاريع واالعمار املهندس قاسم حميد.

نينوى / البينة الجديدة
ــة نينوى،  ــالل مديرية زراع ــة ومن خ ــدت وزارة الزراع أك
ــث  ــة وحتدي ــروة احليواني ــرد الث ــة ج ــتكماال حلمل واس
ــعب الزراعية،  ــجالت مربي الثروة احليوانية في الش س
ــذه احلملة،  ــام العليل ه ــعبة زراعة حم ــن انهاء ش ع
ــدة الثروة  ــة موظفي وح ــة اجلرد بعضوي ــن خالل جلن م
ــور البيطري محمد علي  ــعبة الدكت احليوانية في الش
عبدالرحمن والدكتورة البيطرية  انتصار يونس، بزيارة 
ــعبة زراعة  ــة) ضمن قاطع ش ــة (اكنيطرة اجلماس قري
حمام العليل ومت تثبيت اإلعداد في سجالت الشعبة، 
ــال مت توزيع  ــي ح ــع املربني ف ــان حق جمي ــك لضم وذل

االعالف مستقبال.

بغداد / البينة الجديدة
اعلنت الدكتورة شذى املوسوي مديرة قطاع البلديات االول 
ــرة املفارز  ــداد /الرصافة عن مباش ــة بغ ــع لدائرة صح التاب
ــبة  ــدمي خدماتها في مناس ــة للقطاع بتق ــة التابع الطبي
انتصار الدم على السيف ذكرى أربعينية االمام احلسني (ع)  
ــت خلدمة الزائرين  ــوي ان املفارز الطبية وضع واكدت املوس
ــم وتقدمي االدوية والنصائح الصحية للمحافظة  ومعاجلته
ــود مفرزتني تابعة للقطاع  ــيرة  الى وج على صحتهم. مش
ــتل   ــل والثانية تقاطع املش ــع وزارة النق ــي تقاط ــى ف االول
ــوف تقوم هذه املفارز بتقدمي اخلدمات  وختمت املوسوي «س
الطبية والصحية والعالجية واإلرشادية للزائرين على مدار 
ــف املقدس الى كربالء  ــاعة في اليوم طيلة ايام الزح ٢٤ س

املقدسة» .
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ــس اإليراني، ابراهيم  حتدث الرئي
رئيسي، عن دور بالده في العراق.
وقال الرئيس اإليراني، إن نتيجة 
ــعي إلى الهيمنة هي إراقة  الس
ــتقرار، وفي  ــدم االس ــاء وع الدم
نهاية املطاف، الهزمية والهروب. 
ــتطيع  تس ال  ــوم  الي ــاف  وأض
ــروج من  اخل ــدة  املتح ــات  الوالي
ــا  لكنه ــتان  وأفغانس ــراق  الع

ــه، فإن  ردت. وفي الوقت نفس طُ
الشعب املضطهد، من فلسطني 
وسوريا إلى اليمن وأفغانستان، 
الضرائب  ــي  دافع إلى  باإلضافة 
األمريكيني، هم من يدفعون ثمن 
هذا االفتقار إلى العقالنية.وتابع 
ــوة ودور إيران إلى  ــي لوال ق رئيس
جانب حكومتي وشعبي سوريا 
ــامية  الس والعراق وكذا اجلهود 
للشهيدين أبو مهدي املهندس 
ــليماني،  س ــم  قاس ــرال  واجلن

ــوم  ــش الي ــو) داع ــكان (مقاتل ل
ــا في منطقة البحر  جيران أوروب
ــط. وبالطبع فإن تنظيم  املتوس
ــن يكون موجة التطرف  داعش ل
اإليراني  ــس  الرئي ــال  األخيرة.وق
ــكري األمريكي  إن الوجود العس
في سوريا والعراق هو أكبر عائق 
ــة وإرادة  ــام إقامة الدميقراطي أم
ــة ال  ــى أن احلري ــدد عل الدول.وش
ــع دخل حقائب ظهر اجلنود  تس

القادمني من خارج املنطقة“. 

ــيد  ــدي رش ــة مه ــوارد املائي ــر امل ــف وزي كش
ــكوى دولية ضد  ــي، عن حترك لرفع ش احلمدان
ــة، رداً على  ــص العراق املائي ــأن حص إيران بش
ــار األنهر وعدم  ــتمرار عمليات حتويل مس اس
ــد الوزير في  ــران.  وأكّ ــن قبل طه ــاوب م التج
ــه الزميل  ــد الذي يقدم ــث لبرنامج احملاي حدي
ــن ضمد، أنّ العراق لم يتوصل  سعدون محس

إلى أي اتفاق مائي مع اجلانب اإليراني؛ ألن إيران 
مازالت مصرّة على اتفاقية العام ١٩٧٥، مبيناً 
أنّ إيران تتخذ من االتفاقية حجة ملواصلة حفر 
األنفاق وحتويل مسارات األنهر.   وقال الوزير، إنّ 
اجلانب العراقي أبلغ إيران أن االتفاقية املذكورة 
ــاء وحفر  ــي تغيير مجاري األنهر أو إنش ال تعن
ــة التي  ــق االتفاقي ــق إليران وف ــاق، فال يح أنف
ــرف مثلما فعلت  ــد البقاء عليها بأن تتص تري
ــفل وسيروان،  بتحويل مجاري أنهر الزاب األس

وقطع احلصص التي يجب أن تصل إلى العراق.  
ــتمرة بتحويل  ــران مس ــي، أنّ إي ــنيّ احلمدان وب
ــراءات  ــى بدء اإلج ــيراً إل ــر، مش ــاري األنه مج
حقيقية لتدويل امللف ضد إيران بعد مخاطبة 
ــف  ــالث ووزارة اخلارجية.  وكش ــات الث الرئاس
ــد كفاءات الوزارة من اخملتصني  الوزير، عن حش
ــداد مذكرة حول  ــم خارج اخلدمة، إلع وبعضه
ــلت إلى وزارة  جتاوزات إيران، من ٨ صفحات أرس
اخلارجية، متهيداً لتقدميها إلى محكمة العدل 

ــم رئيس الوزراء  ــد احلمداني، دع ــة.  وأكّ الدولي
ــوزارة بهذا  ــوات ال ــى الكاظمي خلط مصطف
ــت حاضراً في الزيارة  الصدد.وتابع بالقول، كن
ــق رئيس الوزراء.  ــرة ضمن الوفد الذي راف األخي
ــف في نقاش  ــاعة ونص ــنا ألكثر من س جلس
ــع اجلانب اإليراني حول التجاوزات  حاد وقوي م
ــن لديهم جواب كاف.   على املياه، لكن لم يك
ــنة هذا  وأضاف، نحن نتابع منذ أكثر من ١٣ س
ــي اجلانب اإليراني  ــخوص ف امللف ونعرف الش

ــؤولة  ــن ملف املياه واملس ــؤول ع ومنهم املس
ــابقاً،  ــة وقد تباحثنا س ــة املائي عن السياس
ــتندات تثبت التجاوزات على  واآلن قدمنا مس
حصص العراق.  وأوضح الوزير، أنّ أوراق الضغط 
العراقية في التعامل مع إيران هي اللجوء إلى 
ــة، دون أنّ ينفي وجود  ــدل الدولي محكمة الع
ــا من  ــل به ــنيّ أنّ التعام ــه ب ــرى لكن أوراق أخ
ــار احلمداني، إلى  صالحية اجلهات أخرى.  وأش
أنّ اإلطالقات املائية القادمة من إيران تراجعت 

ــبها في فترات اجلفاف، مؤكداً  إلى ما دون نس
ــر من األنهر منها  ــار الكثي أنّ إيران حولت مس
ــف، عن حفر إيران ٣  الزاب األسفل.  كما كش
ــيروان إلى بحيرة  أنفاق لتحويل مجرى نهر س
ــد ٢٠ كيلومتراً  ــا يقع على بع ــة، أحده داخلي
ــن احلدود العراقية، الفتاً إلى أنّ الطرح  فقط م
ــديداً على  ــرة األخيرة كان ش ــي امل العراقي ف
ــان وزيري املالية واخلارجية، فضالً عن وزارة  لس

املوارد املائية.
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ترأس العراق  جلسة املناقشات العامة رفيعة املستوى من 
ــة للطاقة الذرية بدورته  ــال املؤمتر العام للوكالة الدولي أعم
ـــ (٦٥).وقالت وزارة اخلارجية ، إن املمثل الدائم ل جمهورية  الـ
العراق لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية السفير بكر فتاح 
حسني، ترأس جلسة املناقشات العامة رفيعة املستوى من 
ــة للطاقة الذرية بدورته  ــال املؤمتر العام للوكالة الدولي أعم
ـــ (٦٥) خالل اليوم الثاني من أعمال املؤمتر العام للوكالة،  الـ
ــام للوكالة الدولية للطاقة  ــه نائباً لرئيس املؤمتر الع بصفت
الذرية، ومبشاركة دولية واسعة رفيعة املستوى.حيث القى 
ــن الوزراء،  ــي الوكالة م ــدول األعضاء ف ــد من وفود ال العدي
ــة  ــة خالل أعمال اجللس ــم الوطني ــوزارات بياناته ووكالء ال
ــاركة الفعلية واالفتراضية، والتي عكست الشواغل  باملش
ــاالت ذات الصلة  ــة لتلك الدول في اجمل ــاطات الوطني والنش
ــلمي األمثل  ــتخدام الس بعمل الوكالة في إطار تعزيز االس
ــار  ــانية ومنع االنتش ــة خدمة لإلنس ــا النووي للتكنولوجي
ــئت من أجلها  النووي من منطلق حتقيق األهداف التي أنش

الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وفق البيان.

 أكد محافظ البنك املركزي مصطفى غالب مخيف، 
ــالح القطاع  ــعى الى اص ــاء، اننا نس ــس  االربع ام
ــوازن االقتصادي.وقال املكتب  ــق الت املصرفي وحتقي
اإلعالمي البنك املركزي العراقي ، ان «محافظ البنك 
ــف حضر في معرض  ــزي مصطفى غالب مخي املرك
ــة املنعقد في بغداد امس  اخلدمات املالية واملصرفي
االربعاء الى جانب وزير املالية وعدد من السادة ممثلي 

القطاع املصرفي واملالي».
ــة القاها  ــر احملافظ خالل كلم ــب البيان، ذك وبحس
ــق التوازن  ــه دور مهم في حتقي ــك املركزي ل ان «البن
االقتصادي الكلي من خالل أدوات السياسة النقدية 
ــات املالية واالقتصادية  اخملتلفة خاصة بعد التحدي

التي واجهها العراق».
ــاط  ــك ومن اجل حتفيز النش ــاف، ان «هذا البن واض
ــل البطالة أطلق مبادرة مببلغ تزيد  االقتصادي وتقلي
ــابقة  ــب املبادرة الس ــار الى جان ــن ٥ تريليون دين ع
ــي اطلقت في العام ٢٠١٥، فضال عن قيام البنك  الت
املركزي بخصم حواالت اخلزينة ٢٠٢٠ و٢٠٢١ للتمويل 
ــوزارة املالية على الرغم من زيادة الدين واالثر  الالزم ل 

السلبي، ولكن الضرورة التاريخية تتطلب ذلك».
ــع وزارة  ــك املركزي يعمل م ــظ، ان «البن ــع احملاف وتاب
ــة، وتعزيز  ــارف احلكومي ــالح املص ــى اص ــة عل املالي
ــى التحتية للخدمات  ــمول املالي وتطوير البن الش

التقنية واالمن السيبراني».
ــاء  ــزي يدعم انش ــك املرك ــظ ان «البن ــم احملاف وخت
ــهم فيها  ــة تس ــال القادم ــيادي لألجي ــدوق س صن
مؤسسات الدولة وعائدات النفط»، مبينا ان «وجود 
ــر احملتملة  ــن حجم اخملاط ــذا الصندوق يخفف م ه
ــهم في بناء  ــعار النفط ويس ــات أس ــي ظل تقلب ف

مستقبل امن لألجيال القادمة».

ــس  ام ــة،  الصيادل ــة  نقاب ــفت  كش
ــف تطبيق  ــباب توق األربعاء، عن أس
ــى أنها  ــيرةً إل ــعيرة األدوية، مش تس
ــة  الصح ــوزارة  ل ــاً  مقترح ــت  م قدَّ
ــون  قان أن  ــدت  أك ــا  فيم ــأنها،  بش
ــيؤمن األدوية  ــي س ــان الصح الضم
الصيادلة  ــبة ١٠٠٪.وقال نقيب  بنس
ــي ، إن  ــى الهيت ــراق مصطف ــي الع ف
ــة  ــي عملي ــاً ف ــدأت فعلي ــة ب النقاب
ــعير األدوية، ولكن ارتفاع الدوالر  تس
سبَّب مشكلة، بالتالي توقفنا إلعادة 
ــعيرة اجلديدة، مبيناً،  منظومة التس
ــلت لنا تسعيرة  أن وزارة الصحة أرس
جديدة لبعض املستحضرات، ونعمل 
عليها بشكل جيد. وأضاف، أن قانون 
ــيؤمن ١٠٠٪ من  الضمان الصحي س

ــة، وال يوجد دواء في أي صيدلية  االدوي
بدون ان يكون مختوما بالسعر، وهذا 
ال يعني املبلغ فقط، بل أن الدواء دخل 
الى مختبرات وزارة الصحة مفحوص 
وآمن وهذه النقطة املهمة. وأشار إلى 
ــية  ــة لديها جوالت تفتيش أن النقاب
ــرت ٣٠٠٠  ــنة املاضية اج وخالل الس
ــب  نراق ــن  ونح ــية،  تفتيش ــة  جول
ــعار وفق قانون نقابة الصيادلة،  األس
التي تضم فقرة مهمة تلزم الصيدلي 
البيع باألسعار احملدودة، مؤكداً وجود 
عقوبات نقابية انضباطية في قانون 
ــل الى إغالق  ــة، لكنها التص الصيادل
الصيدلية.وأوضح أن نقابة الصيادلة 
ــة بإضافة  ــوزارة الصح ــت رأياً ل أعط
ــر فقط، حلني  ــى فاتورة املذخ ٢٥٪ عل
ــعيرة الكاملة لألدوية  ــال التس اكتم

من قبل الوزارة.

باشرت القوات االمنية، امس االربعاء، 
ــؤدي الى  ــرق امل ــدد من الط ــع ع بقط
ــة تزامنا مع  محافظة كربالء املقدس
ــارة االربعينية.وقال مصدر  احياء الزي
ــوات االمنية في كربالء  ــي ، ان الق أمن

ــوق الثالث املؤدي  ــرت بقطع الط باش
ــة من جهة  ــز املدينة القدمي الى مرك
ــفينة وحي  ــع الس ــيد جودة وقط س
ــاف،  ــل التعليب.واض ــب ومدخ النقي
ــاب طويريج من  ــه مت قطع مدخل ب ان
ــالم باجتاه املدينة بسبب  قنطرة الس

كثافة الزائرين داخل مركز املدينة.

بغداد /

أعلنت املفوضية العليا املستقلة لالنتخابات،امس  األربعاء، عن حتديث أكثر من ١٧ مليون 

بطاقة للناخبني، مبينة أنها وزعت نحو ٧٠٪ من بطاقات الناخبني البايومترية. وقال عضو 

ــات االنتخابية احملدثة بلغت  ــي للمفوضية مهند مصطفى إن عدد البطاق ــق اإلعالم الفري

ــون بطاقة ناخب  ــو ٧٠ ٪   اي ما يعادل ١٤ ملي ــة، إذ متَّ توزيع نح ــف بطاق ــاً و٢٠٠ أل ١٧ مليون

ــوا بياناتهم.وأضاف أنه مت اجراء محاكاة ملرتني لألجهزة  ث بايومترية بني املواطنني الذين حدَّ

التي سيتم استخدامها في االنتخابات املقبلة، وجرت امس األربعاء محاكاة ثالثة، مبيناً 

ــذه احملاكاة اجراها موظفو االقتراع الذين مت التعاقد معهم من موظفي الدولة، أضافة  أن ه

ــى أن أهمية احملاكاة هو من أجل  ــار إل ــى خريجي الكليات واملعاهد وطلبة اجلامعات.وأش إل

التعرف على طريقة عمل الألجهزة، وفي حال وجود بعض االشكاالت، يتم معاجلتها. 

بغداد /

ــو  اب ــل  ــي، فاض ــر االمن ــف اخلبي كش
رغيف، امس األربعاء، عن تفكيك أكبر 
ــدرات في العاصمة  عصابة لتجارة اخمل
ــع إرهابية كبيرة  ــار من بغداد، فيما أش
ــتهداف زائري األربعينية بني بغداد  الس
ــف ، إن القوات  ــو رغي ــال أب ــى. وق وديال
ــداد التابعة  ــن بغ ــي دائرة ام ــي ف األمن
ــرات  جلهاز االمن الوطني، أحبطت عش
ــت بكبار  وأطاح االرهابية،  ــات  العملي
ــيراً إلى  ــن لعمليات آخرى، مش املنفذي

ــة خطيرة في  ــك مجاميع إرهابي تفكي
ــن دائرة أمن  ــني، أن مفارز م ــوك. وب كرك
ــاع اجلرمية  ــط إيق ــادت لتضب ــداد ع بغ
ــداد، ومتكنت امس من  ــة في بغ املنظم
خالل معلومات تتابعية من قبل ضباط 
ــر عصابة في  ــرة، من تفكيك اكب الدائ
بغداد فيها كبار جتار اخملدرات وبحوزتهم 
اكثر من ٨ كيلوات من املواد اخملدرة التي 

كانوا يروجون لها الفساد الشباب.
ــرة أمن  ــى منع دائ ــو رغيف إل ــت أب ولف
بغداد في األمن الوطني، عملية ارهابية 
ــرب زائري أربعينية  ــرة كادت ان تض كبي

اإلمام احلسني (ع) ضمن احلدود االدارية 
ــة ديالى،  ــع محافظ ــة بغداد م حملافظ
ــش كان يعد  ــم داع ــاً أن تنظي موضح
ــاء مضافة اخرى قريبة من  العدة إلنش
ــذه املضافة  ــن مت تفكيك ه ــداد لك بغ
والقاء القبض على حائزها، واالستيالء 

على احزمة ناسفة كانت بداخلها.
وأشاد بجهود االستخبارات العسكرية 
ــر كبير  ــهمت في حتقيق نص ــي أس الت
بضرب اوكار االرهاب بطائرات (سيخوي، 
F١٦ )، وذلك بني محافظتي صالح الدين 
ــاي، حيث كان  ــي وادي الش وكركوك ف

ــك األوكار  ــذ من تلك تل ــم يتخ التنظي
االرهابية.وحول  مقرا النطالق عملياته 
ــيق  ــة والتنس ــارة األربعيني ــني الزي تأم
ــدد، بني اخلبير  ــادات بهذا الص بني القي
ــكة  ــي، أن االجهزة االمنية املاس األمن
ــتخبارية تعمل  ــوات االس ــالرض والق ل
ــد  ــل، بعضها يش ــة نح ــكل خلي بش
بعض، والقوات االمنية ابدت جهوزيتها 
ــن  ــبني م املنتس ــاالف  ب ــتعدادها  واس
ــة للزائرين من خالل  ــل توفير احلماي اج
ــة تتابع  ــورة مرن ــات بص ــع القطع توزي
ــوة. وحول  ــاية خطوة بخط طريق املش

املانع من تأمني املناطق بني محافظات 
ــوك، أكد أبو  ــى وصالح الدين وكرك ديال
ــتخباري  ــة إلى جهد اس ــف احلاج رغي
ــارات جوية  ــاً إلى تنفيذ غ كبير، منوه
استهدفت املناطق بني كركوك وصالح 
ــت غارات اليوم تأثيراً  الدين حيث أحدث
ــي. وتابع،  ــى التنظيم اإلرهاب كبيراً عل
ــة إلى دعم  ــة بحاج ــزة األمني أن األجه
ــة االمنية ليوم  ــي ومالي. وعن اخلط فن
ــف أن االنتخابات  ــراع، رأى أبو رغي االقت
املقبلة سيتم تأمينها سيبرانياً، األمر 

الذي يحول دون تزويرها.

بغداد /

بغداد /
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وكاالت /

السنة السادسة عشرة / العدد (٣٧٢٨) الخميس  ٢٣ / ٩ / ٢٠٢١

ــتعداد الوزارة للعمل  مؤكدا اس
ــع معايير  ــع وزارة العمل لوض م
ــى أن اجراءات  ــار ال مناسبة.وأش

ــمولهم  املراد ش ــق بيانات  تدقي
ــي من وزارة العمل، يتم  والتي تأت
ــاز املركزي  ــا من قبل اجله اجنازه
ــاعة،  لالحصاء في غضون ٧٢ س
وال يوجد اي تأخير في هذا اجلانب.

ــب البيان  ــق الطرفان بحس واتف

ــكيل فريق مشترك من  على تش
الوزارتني لدراسة امكانية تعديل 
ــا يضمن  ــمول، مب ــتمارة الش اس
ــة الرضا لدى  ــتوى حال رفع مس
املستفيدين من شبكة احلماية 

االجتماعية.

وذكرت اخللية ، أنه بتخطيط وإشراف 
ــتركة،  ــل قيادة العمليات املش من قب
وبتنيسق مع االستخبارات العسكرية 
ــى  ال ــة  التابع ــتهداف  االس ــة  وخلي
ــتركة ، نفذت  ــات املش ــادة العملي قي
ــة العراقية ثالث  ــرات القوة اجلوي طائ
ــاي ضمن  ــرة في وادي ش ضربات مدم
ــطة  بواس ــات كركوك،  ــع عملي قاط
ــتهدفت  ــوخوي ٢٥، اس ــرات الس طائ
ــت،  لإلرهابيني.واضاف أوكار  ــا  خالله
ــذت ضربات  ــرات الـ F_١٦ نف أن طائ
ــا تبقى  ــزت فيها على م ــرى، اجه أخ
ــوهدت اعمدة  من هذه األوكار، وقد ش
ــوات انفجارات  ــان تتصاعد واص الدخ

ــة في املكان. كما أعلنت مديرية  مدوي
االستخبارات العسكرية ، عن تدمير 
ــد بحيرة  ــش عن ــم داع ــر لتنظي معب
ــت املديرية ، ان  حمرين في ديالى.وقال
معلومات استخبارية دقيقة لشعبة 
استخبارات الفرقة االولى اكدت وجود 
ــش عند  ــاص لعصابات داع ــر خ معب
ــر نارين يستخدمة  نهاية مصب جس
ــم النارية  ــش للعبور بدراجته الدواع
من جبل حمرين باجتاه بحيرة حمرين 
ــرى احمليطة ونصب  ــلل الى الق والتس
ــفة على الطرق السالكة  عبوات ناس
ــة  اللجن ــت  رفض ــت  وق ــي  ف ــا.  به
ــح احلكومة  ــة، من ــة النيابي القانوني
استثناءات للدوائر والوزارات من تنفيذ 
العقود احلكومية.وقال عضو اللجنة 
ــان، انه خالل  ــني العقابي في بي حس

لقرارات  املتواصلة  الرقابية  متابعاتنا 
ــس  ــي مجل ــة ف ــلطة التنفيذي الس
ــن القرارات  ــا العديد م ــوزراء طالعن ال
ــتثناء بعض  التي تتضمن إعفاء واس
ــن تعليمات  ــات م ــوزارات واملؤسس ال
ــة ، واملراقب  ــود احلكومي ــذ العق تنفي
ــاد أعداد هذه  ــذق يالحظ أيضا ازدي احل
ومثير  ــب  ــكل غري ــتثناءات بش االس
ــتفهام، ففي  ــات االس ــة وعالم للريب
ــاد  ــري فيه الفس الوقت الذي يستش
ــات الدولة مع  وتنخر حيتانه مؤسس
وجود التعليمات والقرارات التي حتاول 
ــه وعلى  ــاد ومحاصرت ــم الفس حتجي
ــات الرقابية  الرغم من جهود املؤسس
ــمحنا بتجاوز  املتعددة ، فكيف إذا س
ــتثناءات  ــني ومنحنا االس تلك القوان

لبعض الوزارات؟!.
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ــرف اجلزائري لهواري الطويل  قاد احملت
ــزوراء للفوز على الصناعة،  فريقه ال
بهدف دون رد، في املباراة التي أقيمت 
باستاد الشعب الدولي مساء امس 
االول، ضمن اجلولة األولى من الدوري 

العراقي.
ــى الدوري  ــة العائد إل فريق الصناع
ــم يكن  ــي، ل ــم احلال ــاز املوس املمت
صيدا سهال في املواجهة، بل أحرج 
ــرة من املباراة. ــزوراء في دقائق كثي ال

ــرد مدافعه  ــى الصناعة بعد ط وعان
ــد جواد في الدقيقة ٣٦، قبل أن  ماج
يتلقى هدف املباراة الوحيد، برأسية  
ــباك  ــتقرت في ش ــواري التي اس له
ــي الدقيقة  ــر ف احلارس علي مطش

.٤٣
ــى الزوراء  ــي عان ــوط الثان وفي الش
ــه املغربي حمزة  ــي محترف بعد تلق
ــراء في  ــة احلم ــي البطاق الصنهاج
الدقيقة ٦٤، وحاول الصناعة العودة 

بالنتيجة لكنه أهدر عدة فرص.

الـبـيـنـة الـجـديـدة /  كـاظـم الـعبيــدي 

ــور أحمد  ــار الدكت ــظ ذي ق ــف محاف كش
ــهِ لالعب الدولي  ــي عن تكرمي غني اخلفاج
ــيارة حديثة موديل ٢٠٢١  ار» بس «جرّاح نصّ
ــك للجهود التي  ــابه اخلاص ، وذل من حس
ــل العاملي في باراملبياد طوكيو  بذلها البط

ــة برمي  ــى امليدالية الفضي ــه عل وحصول
ــات  ــن ذوي االحتياج ــني م ــل للمعاق الثق

اخلاصة ( قصار القامة) .
واضاف اخلفاجي : ان كل مانقدمهُ للرياضي 
ــم وعلم  ــل بحقه كونه رفع اس ار قلي نصّ
ــة الدولية بكل  ــراق في احملافل الرياضي الع

قوة وشموخ .

ويذكر ان محافظ ذي قار يهتم كثير باجلانب 
ــوم امس قاعة تدريب  الرياضي , حيث زار ي
ــي املنتخب  ــة والتقى بالعب العاب الطاول
ــي ومدربهم عقيل جبار ، واثنى على  الوطن
ــر احتياجات هذه  ــم ، واوعز بتوفي جهوده
ــازات على  ــق العبوها اجن ــة التي حق اللعب

املستوى العربي واحمللي .

ــدرب  م ــوال  جواردي ــب  بي ــال  ق
ــتر سيتي إن صانع اللعب  مانشس
ــتعيد مستواه  كيفن دي بروين يس
بعد عدة إصابات لكنه يحتاج إلى 
املزيد من الوقت لدخول التشكيلة 
ــك رغم  ــام، وذل ــية بانتظ األساس
ــالل الفوز على  ــتواه القوي خ مس
ــي كأس رابطة  ــب واندرارز ف ويكوم
األندية اإلجنليزية لكرة القدم امس 

االول الثالثاء.
ــا)، والذي  ــى دي بروين (٣٠ عام وعان
ــط في  يعد بني أفضل العبي الوس

العالم، من إصابة في وجهه خالل 
ــي  ــيتي أمام تشيلس ــارة س خس
ــال أوروبا في  ــي دوري أبط ــي نهائ ف
ــكا  ــع بلجي ــارك م ــار، وش ــو أي ماي
ــا في  ــام إيطالي ــة أم ــالل الهزمي خ
ــة أوروبا ٢٠٢٠  ــة لبطول دور الثماني
وتعرض إلصابة في أربطة الكاحل.

ــكيلة  التش ــن  بروي دي  ــل  ودخ
ــة فقط  ــرة الثاني ــية للم األساس
ــا  هدف ــجل  وس ــم،  املوس ــذا  ه
واستمر ٩٠ دقيقة ليساعد سيتي 
ــى الفوز ٦-١ على  حامل اللقب عل
ــال إن  ــن جوارديوال ق ــب لك ويكوم

ــارز كان يحتاج إلى «فترة  العبه الب
إعداد مناسبة قبل املوسم».

وقال جوارديوال للصحفيني «بطولة 
أوروبا لم تكن مثالية وبعد أن تعرض 
ــي،  ــب الوطن ــع املنتخ ــة م لإلصاب
يحتاج إلى أن يكون الئقا وأن يكون 

مستعدا من الناحية البدنية».
ــبب كان رائعا  وأضاف «ولهذا الس
ــه لم يصل  ــا فعله حيث أن جدا م
إلى احلالة املثالية... لكنه يتحسن 

بشكل تدريجي».
وأبدى جوارديوال سعادته مبساهمة 

دي بروين الدفاعية أيضا.

ــلبي على  خيم التعادل الس
ــاء  املين ــي  فريق ــة  مواجه
ــي جرت  ــل والت ــه أربي وضيف
ــاء مبدينة  ــب الفيح في ملع
البصرة حلساب اجلولة األولى 

من الدوري العراقي املمتاز.
ــوط  ــق أربيل في الش لم يوف
وردت  ــاراة  املب ــن  م األول 
ــية  ــن رأس ــرة م ــة ك العارض
لالعب هيردي سيامند، فيما 
ــوري ياسني  أهدر احملترف الس
ــاميه انفرادا تاما باحلارس  س

ــوار  ــرة بج ــذ الك ــد أن نف بع
ــدر أخطر فرصة  ــم ليه القائ
ــوط  ــي املباراة وينتهي الش ف

األول بالتعادل السلبي.
ــتعاد  ــوط الثاني اس في الش
ــاء توازنه وحاول الدخول  املين
ــاراة وأضاع العبه  بأجواء املب
ــد فرصة، فيما  ذو الفقار عاي
ــد اهللا عبد  ــية عب ــرت رأس م
ــة فيما  ــوق العارض ــر ف األمي
ــيركو كرمي كرة مرت  سدد ش
بجوار القائم لتنتهي املباراة 

بالتعادل السلبي.

أفاد تقرير صحفي فرنسي،، 
ــيو  ــأن األرجنتيني ماوريس ب
ــي  الفن ــر  املدي ــو،  بوكيتين
ــان، ال  ــان جيرم ــس س لباري
ــع بنجمه ليونيل  ينوي الدف

ميسي في لقاء مونبلييه.
ــن  ــي ع ــاب ميس ــد غي وتأك
لقائه   أمام ميتز، في اجلولة 
ــابعة للدوري الفرنسي  الس
أن  ــى  ــة، عل ــبب اإلصاب بس
ــاء  لق ــل  قب ــزًا  جاه ــون  يك

السبت أمام مونبلييه.

ومع ذلك، وبحسب صحيفة 
ــية، فإن  ــبورت» الفرنس «س
بوكيتينو يرفض االستعجال 
في الدفع مبيسي، مع منحه 

مزيدا من الوقت للتعافي.
ويستهدف بوكيتينو أن يكون 
ــي في كامل جاهزيته  ميس
لقاء مانشستر سيتي  قبل 
بدوري األبطال، واملقرر له يوم 

الثالثاء املقبل.

التعادل السلبي يخيم على لقاء 
اِّـيناء وأربيل

بوكيتينو يؤخر عودة ميسي
 من أجل مانشسرت سيتي

ــال، رئيس  ــان درج ــل عدن يواص
ــرة القدم،  ــي لك ــاد العراق االحت
محاوالته اجلادة للحصول على 
املوافقات النهائية من اللجنة 
ــالمة  والس ــة  للصح ــا  العلي
ــول اجلمهور إلى  بخصوص دخ
ــبة من ٣٠ إلى ٥٠  املالعب بنس

باملائة في األيام املقبلة.
ــات  ــي تصريح ــال ف ــد درج وأك
ــباب  الش وزارة  أن  ــة،  صحفي
ــا  خطاب ــلمت  تس ــة  والرياض
ــاد، يتضمن  االحت ــن  ــميا م رس
ــى املوافقة  طلبا للحصول عل
الرسمية  اجلهات  النهائية من 
ــول  لدخ ــة  العالق ــة  صاحب

اجلمهور إلى املباريات.
ــم  بحك ــا  «حتركن ــاف:  وأض
ــباب  للش ــر  كوزي ــا  منصبن
ــة،  ــر الصح ــع وزي ــث م للتباح

ــا  تفهم ــه  من ــا  وجدن ــذي  وال
ــا املتضمن دخول  كامال لطلبن
ــات والذي  ــى املباري ــور إل اجلمه
ــي األيام  ــه ف ــعى لتحقيق نس
ــة اللجنة  ــة بعد موافق املقبل

العليا للصحة والسالمة».
ــاد الكرة،  ــس احت ــع رئي  واجتم
ــركة  ــر التنفيذي لش ــع املدي م
ــري  احلص ــل  الناق ــواء  األض
ملباريات الدوري املمتاز، من أجل 
الناجعة جلميع  ــول  احلل إيجاد 
اإلشكاالت احلاصلة في عملية 
والتأكيد  ــي،  التلفزيون ــل  النق
ــن  ــدد ممك ــر ع ــل أكث ــى نق عل
ــة الفرصة  ــن املباريات إلتاح م
ــاهدة  ملش ــرمي  الك ــور  للجمه
ــورة منظمة ومن  ــات بص املباري
ــهم  ــك يس ــات، وذل دون صعوب
ــات الدوري  ــر منافس في تطوي

للموسم احلالي.

ــن  ضم ــات  مباري ــالث  ث ــرت  ج
ــن  ــى م ــة األول ــات اجلول منافس
ــاز، حيث  ــي املمت ــدوري العراق ال
ــوة  الق ــب  اللق ــل  حام ــر  ظف
ــالث بفوزه  ــاط الث ــة بالنق اجلوي
ــم فيما حقق نفط  على القاس
ــط فوزه األول على حساب  الوس
سامراء بينما متكن الكهرباء من 
إسقاط امانة بغداد في ملعبه.

اجلوية × القاسم
ــن افتتاح  ــوه اجلوية م متكن الق
ــب  اللق ــن  ع ــاع  الدف ــوار  مش
بتحقيق فوز صعب على ضيفه 
ــم بهدف دون رد في  فريق القاس
ــاء امس  ــاراة التي جرت مس املب

االول على ملعب الشعب.
كانت السيطرة املطلقة لفريق 
ــاراة الذي  ــوة اجلوية على املب الق
ــددا من الفرص أخطرها  أضاع ع
تسديدة إبراهيم بايش التي مرت 
ــريف  ــوار القائم، وحلقها ش بج

ــديدة متكن  الكاظم بتس ــد  عب
منها حارس مرمى القاسم.

ــة ٣١ متكن ضرغام  ــي الدقيق وف
ــماعيل من افتتاح النتيجة  إس
ــرة  ــة ح ــن ركل ــدف األول م باله
ــام لتغالط احلارس  نفذها ضرغ
ــط  ــاوز خ ــاكر وتتج ــد ش محم

املرمى.
ــكل  اعتمد بش ــم  القاس فريق 
ــدة  ــات املرت ــى الهجم ــي عل كل
ــجل من إحداها عبر  وكاد أن يس
ــن، فيما  ــالء محيس ــل ع البدي
ــش محاولة  ــم باي ــاع إبراهي أض
ــديدة محمد  ــرت تس ــرى وم أخ
علي عبود فوق العارضة لتنتهي 
ــدف دون رد ملصلحة  ــاراة به املب

القوة اجلوية.
نفط الوسط × سامراء

ــن نفط  ــرى متك ــاراة أخ ــي مب ف
ــاط  النق ــد  ــن حص م ــط  الوس
ــامراء بعد  ــالث من ضيفه س الث
ــي املباراة  ــدف دون رد ف الفوز به

ــت في ملعب النجف  التي أقيم
الدولي.

نفط الوسط كانت له األفضلية 
ــت مبكر  ــة وحاول بوق الواضح
برأسية ملهند عبد الرحيم مرت 

ــن  ــم وافتتح حس ــوار القائ بج
داخل النتيجة بالهدف األول في 

الدقيقة ٣٠ من املباراة.
ــامراء ركلة حرة على  وأضاع س
ــزاء نفذت  ــارف منطقة اجل مش

ــوط  فوق العارضة لينتهي الش
األول بتقدم نفط الوسط بهدف 

دون رد.
ــوط الثاني أضاع نفط  وفي الش
الوسط عددا من الهجمات عبر 
ــجاد  املغربي عمر املنصوري وس
جاسم ومهند عبد الرحيم فيما 
حاول الوافد اجلديد سامراء إدراك 
ــه اصطدم بالدفاع  التعادل لكن
ــط لتنتهي  املنظم لنفط الوس
ــدف دون رد ملصلحة  ــاراة به املب
نفط الوسط، الذي بات برصيده 
ــي رصيد  ــاط بينما بق ــالث نق ث

سامراء خاليا من النقاط.
بغداد × الكهرباء

ــتطاع  ــداد اس ــب بغ ــي ملع وف
الكهرباء أن يصعق أمانة بغداد 
في ملعبه ويسجل ثنائية دون رد 
منحت البرتقالي النقاط الثالث 

في افتتاح مشواره في الدوري.
ــن  م ــجاال  ــهدت س ــاراة ش املب
الفريقني، الشوط األول لم يكن 

ــض  ــع بع ــوب م ــتوى املطل مبس
ــن الطرفني  ــاوالت اخلجولة م احمل
ــن جهة  ــل صباح م ــاول نبي فح
ــديدته  ــن تس ــداد لك ــة بغ أمان
ــاول  ــا ح فيم ــة  للدق ــدت  افتق
ــاء لكن  ــكور للكهرب فرحان ش
دون جدوى لينتهي الشوط األول 

بالتعادل السلبي.
في الشوط الثاني انكسر نحس 
ــلبي وفي دقيقتني  التعادل الس
فقط متكن الكهرباء من الوصول 
إلى شباك أمانة بغداد مرتني عبر 
ــليم الذي  ــم مهيمن س املهاج
ــني ٦٧ و٦٨  ــي الدقيقت ــجل ف س
ــة لفريقه بينما  ــن النتيج ليؤم
بالعودة  بغداد  فشلت محاوالت 
ــاراة لتنتهي املباراة بفوز  إلى املب

الكهرباء بهدفني دون رد.
ــالث نقاط  ــاء ث ــد الكهرب  وحص
ــداد دون  ــة بغ ــي أمان ــا بق بينم

نقاط.
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د.عاصفة موسى

ــود نواب من الرياضيني والفنانني واملثقفني  أنا مع صع
ــواب، فهؤالء اعلم  ــى قبة مجلس الن والصحفيني ال
ــرحت  ــال واوضاع أقرانهم، فمهما ش من غيرهم بح
ــة البرملانية  ــت اللجن ــت، اذا كان ــخصت واقترح وش
ــيكون  ــر للبرملاني املتخصص فاغلب الكالم س تفتق

غير ذي فائدة.
ــب املرحوم احمد راضي  كانت لنا جتربة بصعود الالع
ــة، وفي حينها  ــباب والرياض ــة جلنة الش وتوليه رئاس
ــذي يطمح له  ــتوى ال ــن اللجنة فاعلة باملس ــم تك ل
الرياضيون، وفي الدورة البرملانية احلالية ترأس اللجنة 
ــخصيات  ــب والزميل عباس عليوي وهو من الش النائ
القريبة من الوسط الرياضي وقد جنح في عدة ملفات، 
ــات  ــاء اللجنة وتواصله مع املؤسس ــن مع اعض ومتك
الرياضية من اقرار قانون االحتادات الرياضية، فيما أخفق 
ــأن التصويت على قانون االندية  بتحقيق التوافق بش
الرياضية بسبب اعتراض بعض االندية على القانون، 
الذي تضمن فقرات تضع حدا لتنامي دكتاتورية رؤساء 
االندية وتقيدهم بعدد سنوات ادارتهم لها، ما شكل 
تهديدا حقيقيا للعديد ممن جعل من النادي مشروعا 
ــه. اليوم جند  ــراده واغراض ــق من خالله م ــا يحق ربحي
رياضيني ومثقفني وممن لهم جتربة في ادارة مؤسسات 
ــهم الى سباق  ــحوا انفس ــبابية قد رش رياضية وش
االنتخابات، وما يهمنا هنا بالتأكيد هم املتخصصون 
بالعمل الرياضي والشبابي، فلجنة الشباب والرياضة 
ال تعنى بالرياضة فقط وامنا بالشباب ايضا، وهو ملف 
كثيرا ما تتراجع أولوياته امام ملف الرياضة الشائك، 
ــباب والرياضة يجب  ــن ومع هذا نقول ان جلنة الش لك
ــبق  ــن الرياضيني او ممن س ــا نخبة م ــد فيه ان تتواج
ــبابية، الى  ــة وش ــات رياضي ــي مؤسس ــوا ف وان عمل
ــخصيات شابة متتلك اخلبرة والدراية  جانب تواجد ش

بحاجات واهتمامات الشباب.
ــول لقبة البرملان من الرياضيني  والطامحون الى الوص
ــا قابال للتنفيذ اذا  ــم ان يقدموا برنامجا واقعي عليه
ما حصد االصوات في االنتخابات، برنامج تعد فقراته 
ــاد متفش  ــه من واقع رياضي مؤلم، ومن فس مما عاش
ــات الرياضية، ومن فوضى حاولت انتزاع  في املؤسس
ــح اخلاصة، من هيمنة  ــة الرياضة من اجل املصال هوي
ــة ومحاصصية على القرار الرياضي، ومن تواجد  حزبي
اشخاص غير مناسبني في املكان املناسب، من غياب 
ــتقبال  ــاس صلب يضمن لنا مس التخطيط لبناء اس
ــده فعال من  ــذ عقود، هذا ما نري ــا نحلم به من رياضي
ــط  ــم فق ــون غايته ــني، ال ان تك ــحني الرياضي املرش
ــات يعرفها اجلميع،  ــة البرملان، الغراض ب الوصول لقب
ــة على وجه  ــرة الرياضي ــا، واالس ــون عموم فالعراقي
اخلصوص غير مستعدة لالنتظار اربع سنوات جديدة 

لتحقيق املبتغى، فكم اربع سنوات يتحمل العمر؟.

Új‘€a@µg@ÊÏÓôbÌâ
pbuâÜΩa@µg@Ô”aä»€a@âÏË‡¶a@ÒÖb«�@⁄äznÌ@fibuâÖ

¡çÏ€a@¡–„Î@ÚÌÏv‹€@ÊaãÏœÎ@NNÖaÜÃi@’»ñÌ@ıbiäËÿ€a

@âb”@á@≈œb™@NNN@ÏÓ◊Ïü@Ú�Óöœ@Û‹«@È€Ïñy@Ü»i
@ÚïbÅ@ÒâbÓéi@Câb �ñ„@Äa�äuD@ÔΩb»€a@›�j€a@‚�äÿ�Ì

o”Ï€a@µg@xbn∞@ÂÌÎäi@Ö@Z¸ÏÌÖâaÏu

âaÏ:@ÚÓçcäi@Ú«b‰ñ€a@ãbnØ@ıaâÎå€a

 وكاالت / 

 وكاالت / 

 بغداد / 

 بغداد / 

 بغداد / 



ــهر  ــد انقضاء أكثر من ش وبع
ــددين  املتش ــيطرة  س ــى  عل
ــالد في  الب ــى  ــالميني عل اإلس
أعقاب انسحاب غربي فوضوي 
ــرض حكومات  ــول، تف من كاب
ــى  ــودا عل ــي قي ــاد األوروب االحت
وجودها إذ جعلته مقصورا على 
الدوحة  ــة  القطري ــة  العاصم
ــل لطالبان. ــد متثي ــث يوج حي

ــوح  الطم ــة  محدودي ــل  ومتث
ــا اخملاوف  ــرآة تنعكس عليه م
الرؤية  ــاح  ــدم اتض األمنية وع
ــن  ــان الذي ــؤولي طالب إزاء مس
ــل معهم بعد  ــيتم التعام س
ــادة احلركة حكومة  أن أعلن ق
ــة بدون أي متثيل للعنصر  مؤقت
النسائي في تعارض مع نداءات 
القوى العاملية لتشكيل فريق 
ــاف اجملتمع.  ــمل كافة أطي يش
ــيون إن تشكيل  وقال دبلوماس
احملاربني  ــى  ــن قدام حكومة م
واملتشددين في طالبان، فضال 
ــن  ــرة ع ــر املنتش ــن التقاري ع
انتهاكات حقوق اإلنسان، يبدد 
ــم تغيروا مقارنة  األمل في أنه
ــابقة بني  بفترة حكمهم الس
ــي  دبلوماس و٢٠٠١.وقال   ١٩٩٦
ــيتعني  ــن االحتاد األوروبي «س م
ــني  ب ــار  االختي ــان  ــى طالب عل

ــقف  ــة، لكن س ــال أو العزل امل
وال  ــدا.  ــا منخفض ج توقعاتن
ــا». ــرات حالي أي مؤش ــد  توج

ــاعدات  املس ــل  قواف ــل  وتص
أفغانستان، حيث  إلى  احملدودة 
ــوع منذ  ــر واجل ــد الفق يتصاع
ــلطة في ١٥  تولي طالبان الس

ــامية  ــر املفوضية الس آب، عب
لألمم املتحدة لشؤون الالجئني. 
ــامي  الس ــوض  املف ــى  والتق
ــؤولي  مبس ــدي  جران ــو  فيليب
ــول  كاب ــي  ف ــان  طالب ــة  حرك
ــي  ف ــن  املاضي.لك ــبوع  األس
ــه االحتاد  ــذي يُعدّ في الوقت ال

األوروبي، وهو أكبر جهة مانحة 
ــاعدات  في العالم، حزمة مس
ــا حوالي  ــتان قيمته ألفغانس
ــورو (٣٥١ مليون  ــون ي ٣٠٠ ملي
ــتخدام  ــد اس ــه يري دوالر)، فإن
ــيلة ضغط  ــاعداته كوس مس
ــع طالبان إلى تعزيز حقوق  لدف
اإلنسان.كما يحتاج االحتاد إلى 
أسماء وأرقام هواتف مسؤولي 
الوثوق  ــن  ــن ميك الذي ــان  طالب
ــول الطائرات  ــرد وص بهم مبج
ــتان واإلمارات.وقال  ــن باكس م
ــاد  باالحت ــر  كبي ــي  دبلوماس
األوروبي مطلع على املناقشات 
بني االحتاد األوروبي وطالبان في 
ــول  ــعى للحص ــة «نس الدوح
على ضمانات بخصوص ممرات 
ــانية آمنة بال  ــاعدات إنس مس
ــن التدخل  ــات وخالية م هجم
وميكن للمرأة أن تشارك فيها».

ــيون إن املطالب  وقال دبلوماس
ــي  األوروب ــاد  لالحت ــية  الرئيس
ــة جماعات  ــي حماي ف تتمثل 
وأن  ــة  احلكومي ــر  غي ــة  اإلغاث
ــاء  ــمح طالبان بوجود نس تس
ــم مصادرة  ــا وأال يت ــي فرقه ف
شحنات املساعدات في مطار 
كابول وأال حتدد طالبان املناطق 
ــاعدات. ــتتلقى املس ــي س الت

ــة  السياس ــؤول  مس ــال  وق
ــاد األوروبي  ــة في االحت اخلارجي
جوزيب بوريل األسبوع املاضي 
ــح  ــادة فت ــد إع ــل يري إن التكت
ــتان. أفغانس ــي  ف ــفارته  س
الفنلندي  ــة  اخلارجي وزير  وقال 
ــدة  وح إن  ــتو  هافيس ــكا  بي
التابعة  اإلنسانية  املساعدات 
ــتعمل من  ــاد األوروبي س لالحت

هناك، مضيفا «ستكون لدينا 
ــرة عن املوقف  معلومات مباش
ــات الفنية مع  وبعض املناقش
ــبل الوصول  ــأن س طالبان بش
ــر احتياجا».وعلى الرغم  لألكث
ــاد األوروبي على  من اتفاق االحت
ــى طالبان  ــة أهداف عل خمس
ــون التواصل بني  حتقيقها ليك
ــب  ــال، إال أن أغل ــني كام اجلانب

ــية األوسع  اجلهود الدبلوماس
ــى األرجح  ــتركز عل نطاقا س
على دول جوار أفغانستان وهي 
باكستان وإيران وطاجيكستان 
ــتان.  ــتان وأوزبكس وتركمانس
ــدول ذات دور  ال ــك  ــر تل وتعتب
أساسي في منع الالجئني من 
الوصول إلى أوروبا.ومن املقرر أن 
ــاء االحتاد األوروبي  يناقش زعم

ــع الواليات املتحدة  نهجهم م
ــرى في  ــات غربية أخ وحكوم
ــبوع خالل  ــورك هذا األس نيوي
ــة العامة  ــات اجلمعي اجتماع
لألمم املتحدة. ولم يتضح بعد 
ــل  ما إذا كانت طالبان سترس
مبعوثها اخلاص لألمم املتحدة. 
ــيون أن توماس  وذكر دبلوماس
ــاد  االحت ــوث  مبع ــون  نيكالس
األوروبي اخلاص إلى أفغانستان 
ــد عباس  ــير محم ــى ش التق
ــس  رئي ــب  نائ ــتانيكزاي  س
ــة  ــية حلرك ــة السياس اللجن
طالبان في الدوحة هذا الشهر 
ــع بأن عودة االحتاد األوروبي  وأُبل
ــتكون موضع  ــول س ــى كاب إل
ترحيب.لكن وزراء خارجية دول 
ــن التقى  ــاد األوروبي الذي االحت
عدد منهم بشكل منفرد أيضا 
مع ستانيكزاي، ال يعلمون إن 
ــان طالبان  ــدث بلس كان يتح
ــار ألن أغلب  في كابول وقنده
ــي احلركة  ــن ف ــادة النافذي الق
ــس  ــتان ولي ــم أفغانس مقره
ــكيل  تش ــرض  قطر.وف ــي  ف
ــاوف  واخمل ــان  طالب ــة  حكوم
ــان  اإلنس ــوق  بحق ــة  املتعلق
ــدود النقاش في  قيودا على ح
ــل. ولم يتحاور سفراء  بروكس

ــا  ــي قضاي ــي ف ــاد األوروب االحت
ــن املمكن  ــا إذا كان م ــل م مث
ــر  ــكل مباش رواتب بش ــع  دف
ألفغان وما إذا كان من املمكن 
ــرة للبنك  حتويل األموال مباش
اقتحام  األفغاني.ومع  املركزي 
ــة  أوروبي ــفارات  لس ــان  طالب
ــفارتي  س ــل  مث ــول  كاب ــي  ف
ــارك والنرويج فإن العودة  الدمن
ــن  ــة م ــر صعب ــول تعتب لكاب
ــتية أيضا. ــة اللوجس الناحي
أن  ــي  األوروب ــاد  االحت ــع  ويتوق
ــوه في الدوحة وال  يتمركز ممثل
ــول إال في زيارات  يذهبوا لكاب
ــات.  اجتماع ــد  لعق ــرة  قصي
وقال دبلوماسي إن دول االحتاد 
ــراءات تأمني  ــاج لتوفير إج حتت
ــن جانبها ملوظفيها  خاصة م
ــن أمنيني  ــف متعاقدي أو تكلي
ــي آخر  باملهمة.وقال دبلوماس
ــى وإن أردت  ــل «حت ــن التكت م
ــددا يحصى على  ــل ع أن ترس
أصابع اليد الواحدة من األفراد 
بصورة دائمة إلى كابول، عليك 
أن تتأكد أنهم سيتمكنون من 
العمل بأمان، لكن هذه املرحلة 
ــت مبكرة جدا. ال أعتقد  ما زال
أننا نقترب من حتقيق انفراجة 

بأي حال من األحوال».
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قال أربعة دبلوماسيني ومسؤوالن إن االحتاد األوروبي سيركز على املساعدات اإلنسانية في الوقت الذي يحاول فيه 

استكشاف سبل التعامل مع حركة طالبان، على أمل الوصول لترتيب غير رسمي مع حكام أفغانستان اجلدد 

لضمان ممرات آمنة لتلك املساعدات.

متابعة / البينة اجلديدة

رام اهللا / وكاالت / البينة الجديدة
ــتطالع للرأي نشرت   أظهرت أحدث نتائج اس
ــة من  ــاء أن ٧٨ باملئ ــس االول الثالث ــه ام نتائج
ــتطالع يريدون من الرئيس  املشاركني في االس
ــطيني محمود عباس االستقالة وهي  الفلس
نسبة غير مسبوقة.وقال املركز الفلسطيني 
ــية واملسحية «تقول نسبة  للبحوث السياس
ــتطلعة آراؤهم وهي تقريبا  ٧٨ باملئة من (املس
ــاع غزة)  ــة الغربية وقط ــاوية في الضف متس
ــتقالة فيما تقول  ــن الرئيس االس إنها تريد م
ــن الرئيس البقاء  ــبة ١٩ باملئة إنها تريد م نس
ــان أن هذه  ــاف املركز في بي ــي منصبه».وأض ف
ــتطالع للرأي قبل  ــبة كانت في آخر اس النس
ستة أشهر «٦٨ باملئة»، موضحا أنه أجرى هذا 
ــة وقطاع غزة  ــتطالع في الضفة الغربي االس
في الفترة بني ١٥-١٨ أيلول ٢٠٢١.وقال «مت إجراء 
ــوائية من  املقابالت وجها لوجه مع عينة عش
األشخاص البالغني بلغ عددها ١٢٧٠ شخصا 
ــبة  ــكنيا وكانت نس ــك في ١٢٧ موقعا س وذل
ــرة  ــهدت الفت ــاف «ش ــأ +/-٣ باملئة».وأض اخلط
السابقة لالستطالع مجموعة من التطورات 
ــي نزار  ــط السياس ــا مقتل الناش كان أهمه
ــل أجهزة  ــه من قب ــد اعتقاله وضرب ــات بع بن

ــطينية وقيام مظاهرات شعبية  األمن الفلس
ــلطة على خلفية ذلك  واسعة مناهضة للس
ــرى فلسطينيني من  ــتة أس احلادث، وهروب س
ــادة اعتقال  ــرائيل وإع ــجن جلبوع في إس س
أربعة منهم».وتابع البيان «استمرت خالل هذه 
الفترة اجلهود املبذولة لتعزيز وقف إطالق النار 
ــدء بعملية إعمار  ــرائيل والب ــني حماس وإس ب
قطاع غزة. كما جرى لقاء بني الرئيس محمود 
عباس ووزير الدفاع اإلسرائيلي بيني غانتس في 
ــطينية  رام اهللا للحديث عن العالقات الفلس
-اإلسرائيلية وطرق حتسينها وتقوية السلطة 
ــوات إلعادة بناء  ــطينية من خالل خط الفلس
ــز في بيانه  ــني الطرفني».وأوضح املرك ــة ب الثق
ــذه القضايا  ــتطالع كافة ه «يغطي هذا االس
ــرى مثل األوضاع العامة  باإلضافة لقضايا أخ
ــالم  في كل من الضفة والقطاع وعملية الس
ــل  ــي ظ ــطينيني ف ــة للفلس ــل املتاح والبدائ
ــك العملية».ويتعرض  ــي تل ــود الراهن ف اجلم
الرئيس الفلسطيني لضغوط داخلية شديدة 
ــات التي  ــامات والتجاذب ــتمرار االنقس مع اس
تفجرت عقب إعالنه في نيسان املاضي تأجيل 
ــة وهي األولى منذ ١٥ في ٢٢  االنتخابات العام

أيار و ٣١ متوز.

طرابلس / وكاالت / البينة الجديدة 
ــرق  ــان الليبي الذي يتخذ من ش ــحب البرمل س
ــريعية  ــر الهيئة التش ــه ويعتب ــرا ل ــالد مق الب
الوحيدة، امس االول الثالثاء الثقة من حكومة 
ــة عبداحلميد الدبيبة  ــدة الوطنية برئاس الوح
ــل ١١٣  ــن أص ــا م ــوات: ٨٩ نائب ــة األص بغالبي
ــاء القرار  ــة مغلقة.وج ــي جلس ــا وذلك ف نائب
ــار  ــا، واضعا بذلك املس ــرع مما كان متوقع أس
ــة التفكك،  ــى حاف ــي عل ــي االنتقال السياس
ــد يصار إلى  ــة قالت إنه ق ــادر محلي إال أن مص
ــكيل حكومة تصريف أعمال إلدارة شؤون  تش
ــات  لالنتخاب ــر  التحضي ــتكمال  واس ــة  الدول
ــريعية وهي التي كانت محل  الرئاسية والتش
ــواب والهيئة املوازية في  خالف بني مجلس الن
ــة  ــا اي اجمللس األعلى للدولة برئاس ــرب ليبي غ
ــري.وتصويت  املش ــد  خال ــي  االخوان ــادي  القي

ــن حكومة  ــب الثقة ع ــي بحج ــان الليب البرمل
ــالم التي  الوحدة ميثل ضربة جديدة جلهود الس
ــم  ــدث باس ــال املتح ــا األمم املتحدة.وق تدعمه
ــن أصل ١١٣ نائبا  ــس النواب إن ٨٩ نائبا م مجل
ــرق صوتوا  ــي مدينة طبرق في الش حاضرين ف
ــة رئيس الوزراء  ــحب الثقة من حكوم على س
ــة ومقرها طرابلس،  ــت عبداحلميد الدبيب املؤق
ــهر من املوعد احملدد لالنتخابات. قبل ثالثة أش

وجاءت هذه اخلطوة بعد أن صادق رئيس اجمللس 
ــريعي على قانون انتخابات مثير للجدل  التش
ــابق من هذا الشهر يُنظر إليه على  في وقت س
أنه جتاوز اإلجراءات القانونية الواجبة وجاء في 
صالح الرجل القوي املتمركز في الشرق املشير 
ــس األعلى للدولة ومقره  خليفة حفتر.ورد اجملل
ــحب الثقة  ــس معلنا رفضه إجراءات س طرابل
ــة خملالفتها  ــه «يعتبرها باطل ــى أن ــيرا إل ومش

اإلعالن الدستوري واالتفاق السياسي»، معتبرا 
أن «كل ما يترتب عنها باطال».وبلغت اخلالفات 
بني البرملان واجمللس األعلى ذروتها حني أقر األول 
ــا رفضه اجمللس،  ــون انتخاب الرئيس وهو م قان
ــه أُعدّ على املقاس ويفتح الباب أمام  معتبرا أن
ــه الهيئة  ــكريني وهو أمر ترفض ــح العس ترش
التشريعية املوازية باعتباره يخدم الرجل قوي 
ــرق خليفة حفتر. وبهذا القرار ينفتح  في الش
ــيناريوهات  ــى كل الس ــي ليبيا عل ــهد ف املش
ــداد  ــى مربع االنس ــودة إل ــا الع ــة ومنه احملتمل
ت نسبية  ــامات التي خفّ ــي واالنقس السياس
ــبب غياب  لكنها بقيت كالنار حتت الرماد بس
ــي ليبيا  ــس األعلى للدولة ف ــق بني اجملل التواف
ــذا التطور إلى  ــد يحيل ه ــس النواب.وق ومجل
ــلطتني املوازيتني في شرق  ــيناريو الس عودة س
ــال قبل االتفاق  ــا متاما كما كان احل ــرب ليبي وغ

السياسي وملتقى احلوار الذي ولدت من رحمه 
ــدو أن األزمة  ــة.وال يب ــة الوحدة الوطني حكوم
ــحة بقوة  ــد فهي مرش ــذا احل ــتقف عند ه س
لتقويض االستحقاق االنتخابي أو أقله ترحيله 
ــار إعادة ترتيب  ــمى في انتظ إلى أجل غير مس
ــاطة أممية  ــن اجلانبني وفي انتظار وس األوراق م
ــد ليبيا للخروج  ــة األزمة األخيرة.وتكاب حللحل
ــقوط نظام  من عقد من أعمال العنف منذ س
ــام ٢٠١١ وحالة من الفوضى  ــر القذافي ع معم
ــلطتني موازيتني في الشرق  ــهدت انبثاق س ش
ــارك في صيف ٢٠٢٠،  ــد انتهاء املع والغرب.وبع
ــكلت حكومة وحدة انتقالية برئاسة رجل  ش
األعمال عبداحلميد الدبيبة في اذار حتت إشراف 
ــدة إلدارة الفترة االنتقالية وصوال إلى  األمم املتح
االنتخابات التشريعية والرئاسية املرتقبة في 

٢٤ كانون األول.

طهران / وكاالت / البينة الجديدة
أبدت إيران والواليات املتحدة امس االول 
ــتئناف لقاءات  الثالثاء رغبتهما في اس
ــي خطوة من  ــة قريبا، ف ــف النووي جني
ــدة التوترات  ــف من ح ــأنها أن تخف ش
التي برزت في اآلونة األخيرة، فيما دأبت 
ــب الوقت  ــاورة لكس ــران على املن طه
ــا لالتفاق  ــي انتهاكه ــي ف ــا متض بينم
ــم وزارة  ــن املتحدث باس ــووي. وأعل الن
ــعيد خطيب زاده  اخلارجية اإليرانية س
ــأن إحياء االتفاق  أن مباحثات فيينا بش
ــابيع  ــتأنف «خالل األس ــووي ستس الن
ــاء  لق ــد  عق ــدم  ع ــدا  مؤك ــة»،  املقبل
ــترك بني إيران والدول املنضوية في  مش
ــة العامة  ــاق على هامش اجلمعي االتف
ــذا اإلعالن بينما  ــألمم املتحدة.ويأتي ه ل
ــو بايدن في  ــس األميركي ج ــد الرئي أك
ــة لألمم  ــة العام ــام اجلمعي ــاب أم خط
ــتعود  ــات املتحدة س ــدة أن الوالي املتح
بالكامل إلى االتفاق النووي اإليراني في 
ــران «باملثل» واعدا مبنع  حال قامت طه
طهران من امتالك القنبلة الذرية.وقال 
«تبقى الواليات املتحدة عازمة على منع 
ــة»، مضيفا  ــلحة النووية اإليراني األس
ــا  ــني وفرنس ــع الص ــل م ــالده تعم أن ب
ــل  ــا للتوص ــا وأملاني ــيا وبريطاني وروس

ــى عودة  ــان كامل إل ــيا وبأم «دبلوماس
ــاق النووي».وقال خطيب  إيران إلى االتف
زاده «مفاوضات فيينا ستبدأ من جديد 
ــابيع املقبلة»، وفق ما نقلت  خالل األس
ــمية  ــة األنباء اإليرانية الرس عنه وكال
ــن نيويورك، حيث يتواجد ضمن  (إرنا) م
ــالمية برئاسة وزير  وفد اجلمهورية اإلس
ــر عبداللهيان. أمي ــني  ــة حس اخلارجي

ــه  ــدث قول ــن املتح ــة ع وأوردت الوكال
 ٤+١ ــة  مجموع دول  ــت  أبلغ ــران  إي إن 
ــتئناف املباحثات في  ــا على اس بعزمه

ــرة املقبلة، من دون أن يحدد موعدا  الفت
ــت قوى كبرى  لذلك.وأبرمت طهران وس
ــا وبريطانيا  ــدة وفرنس ــات املتح (الوالي
وروسيا والصني وأملانيا، اتفاقا في فيينا 
العام ٢٠١٥ بشأن برنامج طهران النووي 
ــر واملفاوضات  ــن التوت ــنوات م ــد س بع
ــع الكثير من  ــاقة.وأتاح االتفاق رف الش
ــت مفروضة على  ــات التي كان العقوب
ــطتها  ــل احلد من أنش ــي مقاب إيران ف
ــلمية برنامجها، إال  النووية وضمان س
أن مفاعيله باتت معلقة منذ انسحاب 

ــدة أحاديا منه في العام  الواليات املتح
ــابق  الس ــها  رئيس ــد  عه ــي  ف  ٢٠١٨
ــادة فرضها عقوبات  ــد ترامب وإع دونال
ــت طهران  ــية.من جهتها، تراجع قاس
ــا مبوجب االتفاق  ــن غالبية التزاماته ع
ــكل تدريجي بعد االنسحاب  وذلك بش
ــاركة  األميركي.وبدأ أطراف االتفاق مبش
ــات  مباحث ــرة،  مباش ــر  غي ــة  أميركي
ــدف إحيائه.  ــام به ــا هذا الع ــي فيين ف
ــن املفاوضات  ــوالت م ــت ج وأجريت س
بني نيسان حزيران من دون حتديد موعد 

الستئنافها بعد.وكان أمير عبداللهيان 
أملح أواخر اب إلى أن مباحثات فيينا قد 
ــهرين أو ثالثة، في  ــتأنف قبل ش ال تس
ــود األطراف  ــع مراقبون أن يع حني يتوق
ــات قبل  ــى طاولة املفاوض ــون إل املعني
ــد  الزمنية.وأك ــرة  الفت ــك  تل ــاء  انقض
ــيعقد  خطيب زاده أن الوزير اإليراني س
ــة  ــاءات ثنائية مع مفوض السياس لق
ــة لالحتاد األوروبي جوزيب بوريل  اخلارجي
ونظرائه من أطراف االتفاق في نيويورك 
ــبوع، لكن لقاء مشتركا بني  هذا األس
إيران وأطراف االتفاق اآلخرين (املعروفني 
ــس على جدول  ــة٤ زايد١) «لي مبجموع
أن «مفاوضات فيينا  ــح  األعمال».وأوض
تشكل إحدى القضايا الرئيسية خالل 
ــاءات  ــاء اللق ــة» أثن ــات الثنائي املباحث
ــن «لم يتم  ــي نيويورك، لك ــة ف اإليراني
ــني  ــاع ب ــبقا ألي اجتم ــيق مس التنس
ــة ٤+١،  ــران ومجموع ــة إي وزراء خارجي
ولم يدرج ذلك على جدول أعمال الوفد 
ــى نيويورك»، وفق <إرنا>.وكان  اإليراني إل
ــف  ــي جان-إي الفرنس ــة  اخلارجي ــر  وزي
ــبوع  ــح أن يعقد هذا األس ــان رج لودري
في نيويورك، اجتماع للجنة املشتركة 
ــووي والتي تضم الدول التي  لالتفاق الن

ال تزال منضوية فيه.

بريوت / وكاالت / البينة الجديدة
ــرين األول  ــاء اللبناني (٤) تش ــدد القض ح
موعدا جديدا الستجواب رئيس احلكومة 
ــان دياب، في قضية تفجير  السابق حس
مرفأ بيروت.وأفادت وكالة األنباء اللبنانية 
ــق العدلي في قضية  ــمية، بأن احملق الرس
ــأ بيروت القاضي طارق بيطار،  انفجار مرف
ــتجواب دياب،  ــدا الس ــدا جدي ــدد موع ح
ــرين األول املقبل.وقالت  في الرابع من تش
ــاب لصقا (وضع  ــي قرر إبالغ دي إن «القاض
ــة  ــغ على باب منزله) مبوعد اجللس التبلي
ــن الواليات  ــه م ــار عودت ــة»، بانتظ املقبل

املتحدة األميركية.والثالثاء املاضي، أعلن 
ا إلى الواليات  ــاب أنه غادر لبنان متوجهً دي
ــتمر نحو ٤  ــدة في زيارة عائلية تس املتح
أسابيع، تزامناً مع صدور مذكرة استدعاء 
ــام القضاء في  ــه للمثول أم جديدة بحق
ــب  بيروت.وبحس ــأ  ــار مرف انفج ــة  قضي
ــن املفترض أن  ــول، كان م ــل األناض مراس
ــام القاضي اليوم االثنني في  ميثل دياب أم
جلسة جرى حتديدها يوم الثالثاء املاضي، 
ــالد، حال دون  ــدم تواجد دياب بالب لكن ع
ــتدعاء دياب بعد أيام من  عقدها.وجاء اس
ــكيل  ــة احلكومة عقب تش ــه رئاس ترك

ــابقا عن  ــع س ــدة، إذ امتن ــة جدي حكوم
املثول أمام القضاء أثناء رئاسته حلكومة 
تصريف األعمال.وفي ٢٦ آب املاضي أصدر 
ــق دياب  ــتدعاء بح ــرة اس ــار، مذك البيط
ــوزراء آنذاك)،  ــا لل لكن األخير (كان رئيس
ــه أن «اجمللس  ــا اعتبر في ــه كتاب ــه إلي وج
األعلى حملاكمة الرؤساء والوزراء هو املرجع 
ــاء في هذا  ــة للقض ــح، وال صالحي الصال
اجملال».ووقع االنفجار املروع في ٤ آب ٢٠٢٠، 
ــخصا وإصابة  ــفر عن مصرع ٢١٧ ش وأس
ــن دمار مادي  ــو ٧ آالف آخرين، فضال ع نح

هائل في أبنية سكنية وجتارية.

@Újé„@ b–mâa@äËƒÌ@cä‹€@ ˝�nça
êbj«@Ú€b‘nçbi@¥j€b�Ωa

b‰ÓÓœ@pbôÎb–Ω@bjÌä”@ÖÏ»m@ÊaäÌg

pÎ7i@âbv–„a@ÚÓö”@ø@lbÌÖ@laÏvnç¸@ÜÌÜu@Ü«Ïfl@fiÎa@ÂÌäím@H4I@

;ÏËà]ŸÊ÷dÅ’\
;á—Öh;ÏËdÂÑÂ¯\
;Ñ\Ê°\;ÿÂÄ;Ì÷¡

;∫;È›]∆…¯\
;√Ÿ;◊ê\Êi’\

‡]e’]ö

NO.3728.THU.23. SEP .2021العدد (٣٧٢٨)  الخميس  ٢٣ / ٩ / ٢٠٢١ 



لعل من اهم مميزات اعمال الفنان 
ــن ابراهيم هي  ــكيلي حس التش
الكبير  والكم  ــا  وحدة موضوعه
ــعى  من املتخيل فيها ، فهو يس
ــرة  ــن ذاك ــه  م ــق مدينت ــى خل ال
ــاف  ــدرة على االكتش وق خصبة 
ــل  ــي التفاصي ــق ف ــاء التدقي اثن
ــكل  ــة التي تش ــة املهمل احلياتي
ــاء اخللق ،  ــة اثن ــادة خصب ــه م ل
ــى التجريب  ــا انه مواظب عل كم
ــروعه الفني  ــت وهدوء مبش بصم
ــكل فيه اللون  اجلمالي الذي يش
يبثه  ــذي  وال ــاس  االس ــب  العص
ــيقية الفتة ، ومع  بشعرية موس
انه يعمل مع الكثير من الفنانني 
ــة  املدرس ــن  ضم ــكيليني  التش
التعبيرية التجريدية ، اال انه متكن 
ــاه خاص به ميزه عن  من خلق اجت
اجلميع بصورة ال لبس فيها ، ذلك 
التميز الذي جعله يحصد اجلوائز 
مبكرا في مشاركاته الكثيرة في 
املعارض وامللتقيات الفنية داخل 
ــراق والكم الكبير من  وخارج الع
اعماله التي حتولت إلى مقتنيات 
ــن دول العالم كما  ــي الكثير م ف
ــع  ــي حديث واس ــروف .ف ــو مع ه
ــه  مع  ــن الفن مبختلف مدارس ع
الراحل الكبير محمد مهر الدين 
ــتاذ عبد الرحمن طهمازي  واألس
ــذ  من ــي  اخلزاع ــاء  ضي ــان  والفن
سنوات ليست بالبعيدة ، اجمع 
ــاده ،ان  ــى رأي واحد مف ــكل عل ال
ــم لوحة  ــتطيع ان يرس من ال يس
ــن ناصية  ــن يتمكن م ــة ل واقعي
االبداع في الفن التجريدي ، ذلك 
الرأي الذي ينطوي على الكثير من 
ــد ، يفضي الى  الدقة ازاء التجري
ــدي غير منفصل  ان الفن التجري
ــن اخملتلفة بل هو  عن مدارس الف
تطور طبيعي لها  في تاريخ الفن 
ــر ، ولم يكن  ــكيلي املعاص التش
ــوى تأكيد لرأي  املثل املضروب س
ــي فاسيلي  الفنان العاملي الروس
كاندنسكي الذي يقول حول ذلك 
ــون فإن   ــني جميع الفن ــه  من ب ان
الّلوحة التّجريدية هي األصعب إذ 
إنّها تتطلّب أن تعرف كيف ترسم 
ــيةً  حساس ــك  متتل وأن   ، ــداً  جيّ
ــوان ، وأن  ــن واألل ــديدة للتكوي ش
ــاً ، وهذه  ــاعراً حقيقي ــون ش تك
ــدا  .يتعامل  ــة ج ــرة ضروري األخي

ــطح  ــع الس ــم م ــن ابراهي حس
ــن املهارة  ــر م ــري بالكثي التصوي
ــورة في  ــي جتربته املتط ــذر ف واحل
عالم التشكيل العراقي ، وتتمثل 
املهارة في متكنه من خلق عوامله 
ــطح لتقدم  ــى الس ــة عل اخلاص
ــا واصالتها بني  للمتلقي فرادته
ــارب الكثيرة  ــن التج مثيالتها م
ــكيلي  التي يزخر بها الفن التش
العراقي املعاصر ذلك عبر بنائها 
اخلاص الذي يستلهم فيه الفنان 
ــع الذي يحيا فيه  معطيات الواق
اثناء عملية  ــة  املتاح واملمكنات 
البناء/ اخللق ، فهو يحاول ابتكار 
مدنه من الذاكرة حني  يعمد إلى 
ــدد لفضاءات  ــر مح ــيم غي تقس
السطح التصويري عبر مساحات 
ــدوء  ــاور به ــعة تتج ــة واس لوني
ــا او تقاطع في احيان اخرى  احيان
ــية  النفس الصراعات  ــس  لتعك
ــه لتنعكس عبر  ــور داخل التي مت
ــد إلى  ــذي يعم ــاء ال ــذا الفض ه
ــكل  خلقه لونيّا ، اللون الذي يش

ــة لتلك  ــيجة غير مرئي ــه أس من
ــة واحلياة  ــة باحلرك ــدن الضاج امل
بالضد من سكونية املوت والعدم 
ــك فهو يعمل  ــا ، ولذل احمليط به
ــر من احلذر املتأتي من قلق  بالكثي
الفنان املستدمي ازاء املتلقي الذي 
ــالف وعيه وجتربته،  يختلف باخت
ــه  ــة متوازن ــق عالق ــاول خل فيح
ــي  عبر الكثير من  مع ذلك املتلق
ــل  ــي متث ــة الت ــات الكلي التنويع
مجموعة من الثيم املبثوثة على 
السطح خللق حالة التأثر والتأثير 

التي تصبح واحدة من اهم غاياته 
ومراميه  .ابراهيم الذي ميز انشاء 
ــطح  ــة الس ــر احاط ــه عب لوحت
ــعة تبدو  ــة واس ــاحات لوني مبس
ــن االحيان كدرجات  في الكثير م
احادية للون تؤدي الى خلق حالة 
ــي ، تبرز  ــدى املتلق ــدوء ل من اله
ــدة لغرض التهيئة  وكأنها متعم
ــام  ــو الع ــي اجل ــول ف ــل الدخ قب
للسطح التصويري ، وبذلك فهو 
يحاول ، بل يتمكن من خلق حالة 
من التماهي النفسي مع  املتلقي 
ــل  التفاصي ــي  ف ــول  الدخ ــل  قب
ــى  ــة عل ــة بدق ــرة املبثوث الصغي

السطح التصويري والتي تشكل 
ــل آلخر  ــف من عم ــات تختل ثيم
ــن التوترات  ــو م ــا ال تخل مع انه
ــا بقصدية واضحة  ــي يضعه الت
ــم التي  ــك الثي ــا ارى ، الن تل كم
تختلف من سطح الى اخر متنح 
ــها للمتلقي ولكن بالكثير  نفس
من التأمل والتدقيق ، فهو يخلق 
جوا عاما من اللون على السطح 
ــابه  بحيث يحوله الى فضاء مش
لسماء تدور في فلكها تلك الثيم 
ــا كائنات  ــوز ، لتبقى كأنه والرم

ــن واقعها ، وهي نوع  منفصلة ع
ــع امللتبس  ــروب من الواق من اله
للفنان الذي يسعى ويتمكن من 
خلق واقعه املغاير املتخيل ، ففي 
ــال التي  تذهب  الكثير من االعم
ــية باجتاه  ــم األساس ــا الثي فيه
ــات  املثلث  .. ــية   ــكال هندس أش
ــطح  ــى الس ــي أعل ــاورة ف املتج
ــذي  ال ــاء  الفض ــن  ضم ــور  املص
يختلقه ، تلك املثلثات التي حتيل 
الى الرمزية املعروفة في احلضارة 
ــومرية للمثلث ، والتي تعني  الس
ــق حالة من  ــاه خل ــاب باجت الذه
ــن ذلك الفضاء  الهروب املؤقت م
اخلانق صوب انفعاالت ذات دالالت 
ــية من خالل رموز املثلثات  جنس
ــون فيها ،  ــدة الل ــاورة ووح املتج
ــن احلركية على  ــق نوعا م لتخل
ــاول اخلروج  ــطح وكأنها حت الس
ــزز  ــاء ، يع ــن الفض ــاق م واالنعت
ــر  ذلك بكتل لونية، مع انه يكس
ــدة بالكثير من اخلطوط  تلك احل
ــابه تلك التي حتكّ على  التي تش
ــة ،  ــاالت الطفول ــدران بانفع اجل
ليحيل تلك األشكال تخيليا الى 
ــرية تتحرك باجتاهات  أمواج بش
ــن  ــاق م ــرض االنعت ــددة بغ متع
ــع اخلانق ، كذلك فإنه  ذلك الواق
ــن االحيان  ــي الكثير م ــل ف يعم
ــطح  بتقنيات النحت على الس
لتصبح صعوبة املهمة مزدوجة 
ــبقا متلقيه عبر  مع انه هيأ مس

الفضاء اخملتلق الذي أشرنا اليه ، 
ولرمبا كان جلوؤه لتقنيات النحت 
البراز قدراته وامكانياته الكبيرة 
ــا او للخروج من  التي يفلح فيه
ــقط فيه  فلك التكرار الذي يس
ــكيليني بوعي  التش العديد من 
ــي منهم ، وحني تضيق  او دون وع
ــطح يلجأ الى  ــاحة الس به مس
ــال بعينها من  الكوالج في اعم
خالل املمكنات التي تتيحها له 
ــن  رؤاه الفنية الفذة .يعمد حس
ــة التي  ــرة للثيم ــى ثيم مغاي ال
ــع حروفيات  ــا بوض ــا عنه حتدثن
من احلذر لتدعيم رؤيته اجلمالية 
اثناء اخللق ، تلك احلروفيات التي 
يبثها من خالل كلمات او حروف 
موزعة ضمن احليز احملصور داخل 
ــطح العام ، ومع انها  فضاء الس
ــا لرؤيته  ــا جمالي ــكل داعم تش
ــكل نوعا  الفنية اال انها قد تش
ــي للمتلقي في  ــس اآلن من اللب
حلظته الراهنة والتي تثير الكثير 
ــئلة، تلك االسئلة التي  من األس
ــى الكثير من املتعة بعد  تؤدي ال
ــث عن  ــي للبح ــد املتلق ان يعم
إجابات عليها وتلك ميزة جمالية 
ــان، فاملتلقي ال  ــرة لدى الفن كبي
ــتطيع املرور مرور الكرام وهو  يس
ــث  ــا يب ــه ، وأحيان ــل اعمال يتأم
ــام التي يعرف  ــا ، تلك األرق ارقام

دالالتها حتما اثناء البث   .
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فنارات

6ثقافية

متابعة / البينة الجديدة 
ــاركة هي األولى من نوعها على املستوى  في مش
ــات العراقية في  ــارك دار اخملطوط ــي ستش العرب
معرض الرياض الدولي للكتاب املُقام في اململكة 
العربية السعودية في مطلع تشرين األول القادم.

ــات العراقية الدكتور  ــام دار اخملطوط وذكر مدير ع
ــدار يأتي في  ــور ال ــاوي أن حض ــرمي العلي ــد ك أحم
ــياحة  ــد وزارة الثقافة والس ــاركة وف ــن مش ضم

ــراق بوصفه ضيفَ  ــار العراقية التي متثّل الع واآلث
شرفٍ على املعرض هذا العام.وقال العلياوي إن دار 
م معرضاً خاصاً بها  ــتقدّ ــات العراقية س اخملطوط
ــيضمُّ إصدارات دوائر  ــاح العراقي الذي س في اجلن
ــورات املتنوعة  ــب واجملالت واملنش الوزارة من الكت
لع  ر غنى املشهد الثقافي العراقي وليطَّ التي تُظهِ
العالمُ على اإلبداع العراقي تفكيراً وتأليفاً ونشرا.
ــملُ  ــاركة الدار ستش ــاوي أن مش ــح العلي وأوض

ــات  ــس اخملطوط ــن نفائ ــزةٍ ع ــاتٍ ممي ــرضَ لوح ع
ــاً وهذا مما  ــةً وموضوع ــوع لغ ــي تتن ــا الت وكنوزه
ــر تواصلها عراقياً وعربياً  ــعى له إدارةُ الدار عب تس
ت  ــات العراقية وماضمَّ ودولياً للتعريف باخملطوط
ــهم هذه  ل أن تس ــوز املعرفية.ومن املؤمَّ ــن الكن م
ــني دار اخملطوطات  ــز التعاون ب ــاركة في تعزي املش
ــات ذات العالقة في العالم عبر  واملراكز واملؤسس

التأسيس لشراكات علمية وبحثية واعدة.

ايسر الصندوق
ــى مدير  ــتاذ طالب عيس ــد لالس ــاب جدي صدر كت
ــوان « املذكرة  ــدادي يحمل عن ــز الثقافي البغ املرك
ــداث الثقافية  ــتعرض اهم االح الثقافية» وهو يس
ــد كتب الباحث التراثي رفعت  في بغداد والعراق.وق
ــة توثيق  ــاب : ان عملي ــة الكت ــي مقدم ــار ف الصف
الوقائع التاريخية حتتاج الى اخلبرة والدراية والدربة 
ــوب للبحث في  ــر كصبر أي ــل والصب ــوة التحم و ق
ــالت والصحف فضال  ــب وصفحات اجمل ــون الكت بط
ــي ذلك .وأضاف:   ــت الطويل الذي يصرف ف عن الوق
ــتاذ طالب عيسى كل هذه  اني قد وجدت لدى االس
ــديد لهذا العمل   ــات اضافة الى حبه الش املواصف
ــع قلما جندها  ــر على التتب ــدوء بالعمل وصب مع ه
ــذا اجملال .  ــبر غور ه ــن حاول ان يس ــدى البعض مم ل
ــاول العديد من  ــي ١٢٠ صفحة ويتن ــع الكتاب ف يق
ــبات الثقافية والوطنية. التواريخ واالحداث واملناس
كما ذكر مؤلف الكتاب طالب عيسى وبني : ان هذا 
ــومي عملية تنقيب في الذاكرة العراقية عموما  التق
ــة خاصة لذلك لم يكن عبئا اعداد اي من  والبغدادي

مناهج املركز وبذلك اصبح املركز الثقافي البغدادي 
ــات  ــذت املؤسس ــد اخ ــد، ولق ــكل جدي ــباق ل الس
ــد من االيام  ــك فكانت العدي ــمية واملدنية ذل الرس
ــرام دون االحتفال  ــرور الك ــة متر م ــة والتراثي العاملي
ــخصيات  ــتذكارها وكذلك االحتفاء بالش بها واس
ــداث الثقافية .واضاف : ان  ــة املرموقة واالح العراقي
ــي عنوان مهم  ــبات الثقافية ه ــد من املناس العدي
ــي تتراكم  ــام اجلمعة الت ــاة البغدادية ألي ــي احلي ف
ــتذكر الحقا ويحتفل بها في  ــبوع لتس خالل االس
ــبوع لذلك يعتبر منهاج املركز الثقافي  ختام االس
ــه والعجيب في  ــاج الفريد من نوع ــدادي املنه البغ
امره وهو الوحيد في العالم العربي ورمبا في العالم 
ــى ان هذا  ــي . ويذكر عيس ــي واطالع ــب علم حس
ــداث الثقافية في  ــيف لالح ــاب خالصة وارش الكت
ــنة ٢٠١٤ ليكون مرجعاً  العراق  وقد قام باعداده س
في اعداد مناهج املركز الثقافي البغدادي في شارع 
ــارة االهتمام  ــاطة اث ــت الفكرة ببس ــي وكان املتنب
وتسليط الضوء على  العديد من التواريخ واالحداث 

واملناسبات الثقافية والوطنية .

متابعة / البينة الجديدة
ــترك  ــار التعاون الثقافي املش في إط
ــياحة واآلثار  ــني وزارة الثقافة والس ب
ــارية الثقافية اإليرانية في  واملستش
ــهدت  قاعة الواسطي  في  بغداد , ش
ــاء االثنني املاضي   الدار العراقية لألزي
ــتركاً لصور زيارة  افتتاح معرضاً مش
ــيني  , شارك فيه عدد   األربعني احلس
ــني واإليرانيني  ــن العراقي ــن املصوري م
حيث جسدت  أعمالهم الفوتوغرافية 
ــانية للزحف  ــي  اإلنس ــمى املعان أس
ــرار اإلمام  ــو كعبة األح ــي نح املليون
ــالل افتتاحه املعرض  ــني (ع) .خ احلس

قال وكيل وزارة الثقافة عماد جاسم، 
ــكل هذا املعرض رمزاً مشرقاً من  يش
ــاني  ــلمي واإلنس رموز التعايش الس
ــدا   وتأكي ــقيقني  الش ــن  اجلاري ــني  ب
ــي اعتمدتها   ــة االنفتاح  الت لسياس
ــكيالتها مع  وزارة الثقافة بكافة تش
ــة واألدبية إلبراز  جميع اجلهات الفني
ــرق للعراق اجلميل  اجلانب الفني املش
ــتقبله وبكافة  مباضيه وحاضره ومس
ــرض  املع ــر  ومكوناته.وحض ــه  أطياف
ــة  الفني ــخصيات  الش ــن  م ــة  نخب
ــن املهتمني بفن  ــة وجمهور م واألدبي

التصوير .

حمزة اِّـجذوب
ماركة

لكي يخفي جتاعيد وجهه اقتنى حلية، إذن 
ــه األعناق،  امتطى  ــرأبت ل فيهم قارون، اش
ــه الهندي  ــر، طالب ــاوز البح ــم، جت ظهوره

بالثمن؛ دفع له اجلنود.
فضاء

ــه  ــوا جيوب ــابِلة، تفحص ــى الس ــات عل م
ــه، خرج  ــوا بقتل ــة؛ اعترف ــا مثقوب وجدوه
ــار احلداثة عن  ــض غب ــا ينف ــي معزي املتنب

الشارع.
قدر

ــم خارطته  ــا اخلريف مبائدة جافة، رس أتاه

ــد العني مرفأ،  ــات الصباح،لم جت على وجن
ــل يعصمها؛وجدته على  ــى جب التجأت إل

القمة يلعق الصحون.
خرم

ــق العبير، أزعجني  فتحت النوافذ أستنش
ــن  ــامعي ع ــت مس ــالح، أغلق ــر اإلص هدي
ــألني: من أين  صخب اخليول.. اال لطفل يس

دخل الفساد إلى صومعتنا؟!
غربة

ــة، أضاعت أوالدها  هاجرت تبحث عن احلري
ــني الغابات، تدثرت بجلدها تطلب الدفء؛  ب
ــياط، احتضنت  ــتيقظت على حر الس اس

ظلها.

ــي، وأنها  ــأن النخبوية مرض ثقاف ــراف ب ــل ميكن االعت ه
ــؤال احلاد،  ــذا الس ــعبوية؟ ه ــن الش ــورة ع ــل خط ال تق
ــئلة أخرى، بعضها يتعلق  ــكالي، يفتح الباب الس واالش
ــا اآلخر  ــه، وبعضه ــه وحقيقت ــدى علميت ــوم وم باملفه
ــاحة التي يتحرك  ــف الوظيفي، وباملس ــق بالتوصي يتعل
ــادة والتمكني،  ــيس والقي ــا، وبأهلية النخبة للتأس فيه
ــماها  ــة اوهامها كما س ــرض هذه النخب ــرا ما تف فكثي
علي حرب، على استعمال الثقافة وعلى تداولها، وفرض 
ــهم في وضع  ــلطة» و»الهيمنة» التي تُس نوع من“الس
توصيفات قسرية للخطاب الثقافي، وللهوية الثقافية، 
ــتوى التداول، أو  ــى أي دور خارج محدداتها، على مس وعل
ــرعنة ”اخلصوصيات الثقافية“ أو على  ــتوى ش على مس
ــك الفاعل  ــعى الى حتري ــر، يس ــدٍ مغاي ــتوى أي جه مس
الثقافي االجتماعي والسياسي واملهني، فضال عن تعالق 
ــؤوليات ”املثقف العضوي“ النقدية واملعرفية،  ذلك مبس
ــاركة واالدارة والقيادة، وفي التعبير عن  وجهوده في املش
ــرد والتهميش.  ــر العزل والط ــي مواجهة مظاه الذات ف
ــأن ثقافي، بداللة فاعلية اخلطاب  صناعة الرأي العام، ش
االعالمي، والتوعوي، ألن هذا الرأي سيكون عنصر ضغط، 
ــف واخليارات،  ــة الكثير من املواق ــراك، ودافعا ملراجع وح
ــذا ما يجعل تهميش  ــا فيها خيارات الثقافي ذاته، وه مب
”الرأي العام“ واتهامه بالشعبوية، أو العمومية نوعا من 
ــي ظل ظروف تاريخية  ــيما ف املغالطة، والتهميش، ال س
ــن املواجهة،  ــا م ــرض نوع ــة، تف ــية واجتماعي وسياس
والتحفيز، إذ يكون الثقافي فيها أكثر متثيال للمسؤولية، 
ــن احلق في احلرية  ــات التعبير عن الذات، وع ولوعي حاج
ــاركة واالختالف، ألن فرض اوهام  والعمل والتظاهر واملش
ــة على  ــى اجلامع ــة، وحت ــة واملؤسس ــة واجلماع النخب
االخرين، سيكون سببا في تعومي الكثير من اجلمهور، وفي 
ــعبوية ذاته، ألنه سيكون ضدا نوعيا  تغويل مفهوم الش
ــاول النخبة فرضه  ــلطة اجلهاز البيروقراطي الذي حت لس
على اآلخرين، حتت يافطة مسميات وعناوين، ال  حقيقة 
ــى في التوصيف  ــياق الثقافي، وال حت ــا في الس لوجوده
ــا الكلّ الذي يعبر  ــي للثقافة ذاتها، بوصفه االنثربولوج
ــوس، وكل مايدخل   ــم والعقائد واالفكار والطق عن القي
ــن االجتماعي،  ــي والوجودي للكائ ــياق التمثيل في الس
وللمواطن مبفهومه السياسي.ثمة من يقول أن الثقافة 
ــوي، وأن مهمة النخبة هي قيادة اجملتمع،  هي مجال نخب
ــإن ذلك اليعني  ــر اخلالفي حول هذا األمر، ف وبقطع النظ
ــى قوة عازلة ومعزولة، ومن ثم  حتويل املفهوم الثقافي ال
ــنا أمام سلطة مجاورة، لها قوتها واحكامها،  جند انفس
وعصابها، وحتى ”جيوشها االلكترونية“ وأمام فعاليات 
ــد املؤمترات،  ــن خالل عق ــكالتها وعزلتها م ــدى مش تتب
ــة وغيرها،  ــة الفعاليات البحثي ــدوات، او حتى اقام والن
ــو األقرب للدرس اجلامعي، في  والتي تتحول الى مجال ه
ــه ومصطلحاته، وحتى  ــدوده املنهجية، وفي مفاهيم ح
في سياق تداوله، بعيدا عن اجلمهور وحاجته الى خطاب 

التحفيز واملشاركة والتواصل.
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علي حسن الفواز

الفنان التشكيلي 

حسن ابراهيم من 

جيل تعلق باملدينة 

وتشربت روحه 

مبعالم الطفولة 

فيها ، تلك املعالم 

التي لم تكن تعني 

دروبها ومسالكها 

ومبانيها ، بل عالقاتها 

والدهشات االولى ، 

وظلت وهو يراقبها 

تندثر يوما بعد يوم ، 

ولعل اشد ما اثر فيه 

هو االندثار القيمي 

واالخالقي للمدينة ، 

املدينة التي اصبحت 

تعيش وهم وجودها 

اسميا ال اكثر ، فعمد 

الى تكثيف جهوده 

الستعادتها جماليا 

وهو يتمثلها على 

سطوحه بالكثير 

من الشغف متخيال 

هدوءها افتراضيا ،  

لكن سطوحه تضج 

بصخب املدينة من 

خالل التكوينات 

واأللوان واخلطوط .

رحيم يوسف

لي الضوء

و للخفافيش العتمة 

و لساكني  الكهوف

عيون ال يبصرون بها

سوى حماقاتهم

لي القصيدة وسحر املعاني 

وكلماتي قناديل في ليل موحش

ولكم الهذيان في طرقات العدم 

والثرثرة على موائد أشباه الشعراء

تسجدون القوافي

وقد نأت عن قواميسكم   الكلمات 

لي األحالم  

أحلق بها فوق غيمه الربيع

و للمعتوهني كوابيس النهار

يتعثرون بها في سكك االيام

لي الورد 

في عيد احلب أهديه

لكل احلاملني مبعانقة الشمس

ولكم سرفة مجنزرة  صدئة

تدوسون بها مروج خضراء

لي اخللود 

من فم الزمان أنتزعه 

ولكم العدم

و ال شاهدة قبر تدل عليكم 

نص 
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حسن اِّـوسوي
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مروة الحسني 
ــودت بعد ، بأن    لم أكن قد تع
ــدى الزمالء في  ــل لي إح يرس
تعب فيديوهات  ــوم مُ صباحِ ي
ــر  ــى جس ــومُ عل ــوارس حت لن
ــنك الذي تكتمل نهايته  الس
ــد بوابة املنطقة اخلضراء ،  عن
وعادة ماتكون هذه في صباح 
من صباحات العطل أو اجلمع . 
وبنفس تكرار املنظر أنظر إلى 
ــش والقوات  ــود من اجلي حش
بدايات  واقفة في  العسكرية 
ــي منطقة الكرادة   الصباح ف
ــكنها..وإذا بي أطيل  التي أس
النظر عليهم بأصطفافهم.. 
ــم  بنظراته ــى  تتجل ــا  وكأمن
ــذر  واحل ــة  اليقظ ــات  عالم
وبنفس الوقت   حتطيهم هالة 
ــي  ــالم النفس من هاالت الس
ــوارس بيض محلقة  كأنهم ن
في سماء العراق .وكلنا نعرف 
ــعب  ــدى  مجتهدات الش إح
العراقي في إطالقه أو تسميتهِ 

ــي  العراق ــق  الفري ــال  ألبط
امللقب بالنوارس ،  والذي كلل 
ــارة في لعبته االخيرة  باخلس
ــارة التي تصلح  مع الدولة اجل
أن تكون جارة ، وليس على وزن 
ــذا يقطع  ــأن ه حجارة . وبش
ــهد اللقالق ..  ــي ذهني مش ف
عندما ذهبت إلى دولة لتقدمي 
الدراسة ، ودائما .. يخطر  على 
بالي منظر اللقالق .. فاللقلق 
ــكل  ــن النورس بالش بعيد م
ــد  التغري ــى  وحت ــون  واملضم
ــض  ــرق  البع ــا ال  يف .. واحيان
ــوارس .. فهناك  ــه وبني الن بين
ــوم  يحُ ــورس  كبير.فالن ــرق  ف
لكي يبدي الراحة في صدورنا 
استهلكتها   التي  ــنا  ونفوس
ــاة ..  إلى أن يصل  متاعب احلي
ــا   يرميه ــي  الت ــه  لقمت ــى  إل
ــر..  اجلس ــى  عل ــون   الواقف
ــط على   فق احلصول  ــرض  لغ
السالم الروحي والنفسي .أما 
اللقالق .. فتظل تغرد ، تغريدة  
ــبه صياح الديكة  عندما  تش
ــف الليل  ــي منتص ــح ف تصي
ــي ..  ــى ماكو ش ــا عل وتوقظن
بس فزعة .. ألن صياح الديك، 
ــارف عليه   ليس كما هو متع
فجرا، وليس في الليل ..  اظن 
ــت .. بني من  ــرة قد وصل الفك
هم النوارس وَمن هم اللقالق 

.وهللا في خلقه شؤون.
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albaynanew@yahoo.com

عملوا هنا في (                    ) ورحلوا

املرحوم اخلبير اللغوي
 كرمي توفيق الزبيدي

املرحوم الكاتب اللواء 
ماضي اخلزاعي

املرحوم مـاجد الصكر  
رئيس القسم الرياضي

لهم الذكر الطيب
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جمهورية العراق
وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ الكوت
رقم االضبارة : ٢٠٢١/٢٦١٠
التاريخ : ٢٠٢١/٩/٢٢

اُّـ / اِّـنفذ عليه / حيدر حسن محمد علي

لقد تحقق لهذه اِّـديرية من الجهات اِّـختصة انك مجهول محل االقامة وليس لك موطن دائم او 
مؤقت اومختار يمكن اجراء التبليغ عليه , واستناداً للمادة (٢٧) من قانون التنفيذ تقرر تبليغك 
ــر  ــر يوماً تبدأ من اليوم التالي للنش ــة عش اعالنا بالحضور َّـ مديرية تنفيذ الكوت خالل خمس
ــرة اِّـعامالت التنفيذية بحضورك وَّـ حالة عدم حضورك ستباشر هذه اِّـديرية باجراءات  ِّـباش

التنفيذ الجربي وفق القانون.

اِّـنفذ العدل
كريم ابراهيم عنكود

اوصاف اِّـحرر:
(دين) اتعاب محاماة

جمهورية العراق
وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ الكوت
رقم االضبارة : ٢٠٢١/١٦٠٩
التاريخ : ٢٠٢١/٩/٢٢

اُّـ / اِّـنفذ عليه / رعد منصور محمود

ــل االقامة وليس  ــة ذات اختصاص انك مجهول مح ــد تحقق لهذه اِّـديرية من جه لق
ــتناداً للمادة (٢٧)  ــن دائم او مؤقت اومختار يمكن اجراء التبليغ عليه , واس لك موط
من قانون التنفيذ تقرر تبليغك اعالنا بالحضور َّـ مديرية تنفيذ الكوت خالل خمسة 
عشر يوماً تبدأ من اليوم التالي للنشر ِّـباشرة اِّـعامالت التنفيذية بحضورك وَّـ حالة 

عدم حضورك ستباشر هذه اِّـديرية باجراءات التنفيذ الجربي وفق القانون.
اِّـنفذ العدل
كريم ابراهيم عنكود

اوصاف اِّـحرر:
(دين) وصل امانة

محكمة بداءة قلعة سكر
العدد: ١٣٢/ب/٢٠٢٠ 

اِّـدعي/رضوان سلمان عبد االمري
اِّـدعى عليهم/١-عمار سلمان عبد االمري -٢- انمار سلمان عبد االمري

اعــــــــــالن
ــيوع العقار  ــكر بالعدد ١٣٢/ب/٢٠٢١ َّـ ٢٠٢١/٥/٢٤ اِّـتضمن ازالة ش بناء على قرار محكمة بداءة قلعة س
ــراي–قلعة سكر وهو عبارة عن دار سكن والكتساب القرار الدرجة القطعية قررت  ــل  ٦٣٠/ ١٠ محلة الس تسلس
ــاعة الثانية  ــاحة هذه اِّـحكمة الس ــتجرى َّـ س هذه اِّـحكمة االعالن عن بيعه عن طريق اِّـزايدة العلنية والتي س
ــة اِّـقدرة البالغة  ــب القيم ــر حس ــرا واالعالن عن بيعه خالل ثالثني يوما واعتبارا من اليوم التالي للنش ــرة ظه عش
ــون الف دينار فعلى الراغبني دفع تأمينات قدرها ١٠٪ من  ــعون مليون وخمس ١٩٣٠٥٠٠٠٠ مائة وثالثة وتس

القيمة اِّـقدرة بواسطة شيك مصدق ان كانوا من غري الشركاء.
القاضي/ جاسم محمد الجنابي

ــوم ومطبخ حار بارد  ــتقبال وغرفة ن ــاحتها ١٩٨ مرت مربع تحتوي على اس ــكن مس االوصاف: ١-عبارة عن دار س
وصالة وسطية صغرية وطارمة وصحيات داخلية وخارجية َّـ الطابق االرضي اما الطابق االول فيه غرفة نوم فقط 
ــمية ويرغبون بااليجار بعد البيع  ــه اربعة محالت صغرية الحجم متفاوتة االبعاد مفرزات بصورة غري رس ــد في وتوج
درجة عمران الدار وسط او دون الوسط شاغل الدار رضوان سلمان عبد االمري يرغب باسكن بعد البيع -٢-القيمة 

الكلية/١٩٣٠٥٠٠٠٠ مائة وثالثة وتسعون مليون وخمسون الف دينار -٣- اِّـساحة/١٩٨م٢.

محكمة بداءة الفجر    
العدد: ٤٢٥/ب/٢٠٢١                   
ــنيد راشد/مجهولة محل  اُّـ/ اِّـدعى عليها/ رسل اس
ــخ ٢٠٢١/٩/١٩ اصدرت هذه  ــة حاليا، بتاري االقام
اِّـحكمة حكما غيابيا بحقك َّـ الدعوى البدائية اِّـرقمة 
ــيوع العقار اِّـرقم  ــي بإزالة ش ٤٢٥/ب/٢٠٢١ يقض
ــن علوان بيعا بواسطة اِّـحكمة َّـ اِّـزايدة  ٦٧٦/حس
ــركاء كل حسب  العلنية وتوزيع صاَّـ الثمن على الش
ــجيل العقاري وِّـجهولية  ــهامه اِّـثبتة َّـ سند التس س
ــرر تبليغك بصحيفتني محليتني وعند  محل اقامتك تق
ــة القطعية  ــب القرار الدرج ــدم مراجعتك سيكتس ع

وفق االصول.
القاضي/سيف عبد الجبار الجنابي   

فقدان وصل

فقد مني وصل االمانات 
 ٤٩٨٧٩٢ ــم  اِّـرق
  ٢٠٢١/٦/٢٧ َّـ 
ــن مديرية  ــادر ع الص
ــيوخ  ــوق الش بلدية س
 ١٠٦٠٥٠٠ ومبلغه 
ــد  ــم/ احم ــار باس دين
ــم يرجى  ــن جاس حس
ــه  علي ــر  يعث ــن  مم

تسليمه ِّـصدره.

فقدان وصل

فقد مني وصل االمانات 
 ٧٢٣٤٨٣ ــم  اِّـرق
  ٢٠٢١/٣/٢٢ َّـ 
ــن مديرية  ــادر ع الص
ــكر  س ــة  قلع ــة  بلدي
 ٧٠٠٠٠٠٠ ومبلغه 
ــد  مؤي ــم/  باس ــار  دين
ــه يرجى  ــوان هالم عل
ــه  علي ــر  يعث ــن  مم

تسليمه ِّـصدره.
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بغداد / البينة اجلديدة
اطلع رئيس مجلس الوزراء مصطفى 
ــى  عل ــاء،  األربع ــس  ام ــي،  الكاظم
ــاكاة الثالثة  ــير تنفيذ عملية احمل س
ــة االنتخابية التي  ــرة للعملي واألخي
ــا  ــة العلي ــر املفوضي ــي مق ــرت ف ج
املكتب  لالنتخابات.وذكر  ــتقلة  املس
ــس الوزراء ، ان  اإلعالمي لرئيس مجل
ــير تنفيذ  ــع على س ــي اطل الكاظم
ــرة  ــة واألخي ــاكاة الثالث ــة احمل عملي
ــرت  ــي ج ــة، الت ــة االنتخابي للعملي
ــتقلة  في مقر املفوضية العليا املس
لالنتخابات، مشيرة الى تقدمي عرض 

تفصيلي وشرح شامل جلميع فقرات 
ــي  ــة الت ــة االنتخابي ــذ العملي تنفي
ستجري في العاشر من شهر تشرين 
األول املقبل.وأكد الكاظمي أن الهدف 
من هذه احملاكاة هو اخلروج بانتخابات 
ــع العراقيني إلى  نزيهة، تعكس تطل
ــتقبل أفضل، وأن تعبر نتائجها  مس
ــعب  ــكل حقيقي عن إرادة الش بش
بعملية  ــي  الكاظم ــاد  العراقي.وأش
ــتوى ناجح  احملاكاة التي ظهرت مبس
ــاح  ــذا النج ــداً أن ه ــن، مؤك ومطمئ
ــالة مهمة للمواطنني  ــيكون رس س
والسياسيني، مع حرصنا على تالفي 

ــبة خطأ مهما كانت صغيرة. أي نس
ــوزراء أن اجلهاز  وبني رئيس مجلس ال
ــر جميع متطلبات  احلكومي أمت توفي
ــواء من اجلانب  ــاح االنتخابات، س إجن
ــتي،  ــي أو تقدمي الدعم اللوجس األمن
ــا  ــي طلبته ــور الت ــن األم ــا م وغيره
قدم  االنتخابات.من جانبه  مفوضية 
ــكره  ــس مفوضية االنتخابات ش رئي
ــا بذلته  ــس الوزراء، عمّ لرئيس مجل
األجهزة احلكومية من جهود مضنية 
ــات  االنتخاب ــاح  إلجن ــهيالت؛  وتس
ــبل  وإجرائها في موعدها وتهيئة س

جناحها.

خالل اطالعه عىل تنفيذ آخر حماكاة .. الكاظمي يؤكد امتام مجيع متطلبات إنجاح االنتخابات

بغداد / البينة اجلديدة
ــادة عقارات  ــت وزارة العدل، قرب إع أعلن
ــرا، فيما لفتت  ــم العراق في سويس باس
ــيتم حتريك دعوى قضائية في  إلى أنه س
األردن إلعادة أموال محجوزة.  وقالت مديرة 
عام الدائرة القانونية للوزارة، حنان منذر 
نصيف، لوكالة األنباء الرسمية، إن الوزارة 
شاركت في مناقشة تعديل قانون هيئة 
ــور ممثلني عن الهيئة ووزارة  النزاهة بحض
ــى وجلنة  ــس القضاء األعل ــدل ومجل الع
ــة النيابية.وأضافت، أن  القانونية والنزاه
ــة يركز على  ــة النزاه ــل قانون هيئ تعدي
دائرة االسترداد إلعطائها صالحية أوسع 
ــاوى اخلارجية التي  ــة الدع ــا فيها إقام مب
ــا وتوكيل احملامني ألن القانون  ركزنا عليه
ــارت إلى أنه  ــمح بذلك. وأش احلالي ال يس
ــون صالحيات أكثر  ــز على أن تك مت التركي
ــة الى جتميد  ــم صالحية إضاف وإعطاءه

األموال من خالل قرارات قضائية. وتابعت 
ــاذ اإلجراءات  ــى اتخ ــدل تتول أن وزارة الع
القضائية  ــاوى  الدع ــة  وإقام ــة  القانوني
ــة، الفتة الى أن  ــترداد األموال املنهوب الس
ــة تقيم  ــيكون مثل اي جه ــل س التعام
ــدء حاليا  ــه مت الب ــت إلى أن ــوى.  ولفت دع
ــي االردن ألنها  ــاوى قضائية ف ــة دع بإقام
أكثر دولة لديها أموال محجوزة ومطلوب 
ــورة أمام  ــي منظ ــراق وه ــتردادها للع اس
القضاء. وبينت أن استرداد األموال املهربة 
ــا هناك  ــالت نقدية، وإمن ــط عم ليس فق
ــارات ومجوهرات موجودة في صناديق  عق
مودعة في سويسرا ونعمل على اعادتها 
ــدة وجود  ــري، مؤك ــن اجلانب السويس م
عقارات باسم العراق سيتم حتويلها الى 
ــرا، الفتة الى  حكومة العراق من سويس
ــهد الكثير من  ــرة املقبلة ستش أن الفت

العمل بهذا الصدد. 

العراق يعلن قرب إعادة عقارات 
بابل / البينة اجلديدةيف سويرسا وحتريك دعوى يف األردن

ــد الشعبي،  ــوراء في احلش أحبطت قوة من لواء عاش
امس األربعاء، عملية تسلل لعناصر داعش الستهداف 
ــمالي بابل.وقال آمـر  زوار األربعينية في جرف النصر ش
لواء عاشـوراء محمد العاشور في تصريح أورده موقع 
ــعبي، انه بعد ورود معلومات استخبارية  ــد الش احلش
ــن العناصر اإلرهابية  ــلل جملموعة م تُفيد بعملية تس
في إحدى املناطق التابعة لناحية جرف النصر الواقعة 
ـــوراء، والتي تعتبر  ــؤولية لواء عاش ضمن قواطع مس
ــة.  ــة حملافظة كربالء املقدس ــق املتاخم ــدى املناط إح
ــور، أم قوة من مجاهدي اللواء وبإشراف  وأضاف العاش
آمـر لواء عاشـوراء في ساعة متأخرة من الليل شرعت 
ــنودةً بسريّة  ه الى مكان االحداثية الواردة مس بالتوجّ
ــعار حراري  ــواء املزودين بأجهزة استش من قناصي الل
د تلك  ــورة، لتفقّ ــركات العدو ونواظير ليلية متط لتح

ــبوهة فيها  ــن أي حتركات مش ــف ع ــة والكش املنطق
ــد الزائرين الكرام  ــهد تواف ــيما وأن هذه األيام تش الس
ــاء ذكرى أربعينية  ــة إلحي صوب مدينة كربالء املقدس
ــواء، أننا  ــالم).وأكد آمر الل ــني (عليه الس ــام احلس اإلم
تلقينا االحداثيات التي رصدتها إحدى نقاطنا األمنية 
املرابطة في أحد قواطع املسؤولية بناحية جرف النصر 
ــديد، إذ  ــرات احلرارية، وتابعناها بحرصٍ ش عبر الكامي
وجهنا قوة من مجاهدينا مدعومة بقوة من القناصني 
ــرافنا إلى مكان التسلل للقيام بعملية متشيط  وباش
أمني مكثّف بحثاً عن التحركات والتسلالت اإلرهابية 
ــار العاشور، إلى أن جميع قطعات مجاهدي  فيها.وأش
ــتنَفرة وعلى أمت  ــعبي  مس ــد الش ــي احلـش ــا ف لوائن
ــلالت إرهابية في تلك  اجلهوزية لردع اي حتركات أو تس
ــالمة الزائرين الكرام  ــن وس ــق حتاول العبث بأم املناط

ومدينة كربالء املقدسة. 

كربالء املقدسة / البينة اجلديدة
ــة االحتادية،  ــات في هيئة النزاه ــت دائرة التحقيق أعلن
ــلةٍ من  ــس االربعاء، عن قيام مالكاتها بتنفيذ سلس ام
ــوةٍ في عددٍ من  عمليَّات ضبطٍ حلاالت تالعبٍ وتزويرٍ ورش
حافظة كربالء.وأشارت الدائرة ، إلى أنَّ فريق عمل  دوائر مُ
مكتب حتقيق الهيئة في محافظة كربالء، الذي انتقل 
ــط أوليَّات  ــي احملافظة، قام بضب ديريَّة الزراعة ف ــى مُ إل
قطعتي أرضٍ تبلغ قيمتهما التقديريَّة (٢٢ ) مليار دينارٍ 
ــكل قطع أراضٍ سكنيَّةٍ  متَّ التالعب بها وبيعها على ش
بيّنةً أن القطعتني عائدتان  صة له، مُ صَّ خالفاً للغرض اخملُ
. صتان ألغراض اإلصالح الزراعيِّ إلى وزارة املاليَّة ومُخصَّ

ــق الرابط  ــى الطري ــان عل ــني تقع ــت إنَّ القطعت وأضاف
ــر عليهما  ــاء الهنديَّة، ومؤش افظة وقض ــز احملُ بني مرك
ــي (١١٧  ــة وفق قانون ــود الزراعيَّ ــاب العق ــماء أصح أس
دّ من قبل  ط اإلفراز احلديث املُعَ ــةً إلى أنَّ مُخطَّ و٣٥)، الفت
ت فيه  دْرِجَ

ــينيَّـة، أُ ــجيل العقاريِّ في احلس دائرة التس
خالفة ملا موجودٌ في اخلارطة املُعتمدة لدى  معلومات مُ
ــدت أنَّ الفريق  ــالء منذ عام ١٩٤٢.وأكَّ ــة زراعة كرب ديريَّ مُ
ــة التربية  ديريَّ ــي مُ نفصلتني ف ــني مُ ــن في عمليَّـت متكَّ
ــنيِ  تلبِّس فنيِ مُ وظَّ في احملافظة وبلديَّة احلر من ضبط مُ
م الرشوة من عددٍ من املُواطنني؛  ــلُّ باجلرم املشهود بتس

بعد قيامهما بالنصب واالحتيال عليهم.

ار األربعينية يف بابل إحباط حماولة الستهداف زوّ

النزاهة تضبط حاالت تالعب وتزوير يف عقارات 
قيمتها ٢٢ مليار دينار يف كربالء

ــف من  ــر جريدتنا لفي ــى مق ــر ال حض
ــات  ــرطة حماي ــة ش ــبي مديري منتس
ــيني وذكروا بأن  ــفارات والدبلوماس الس
ــبة عجز من ( ٣٠٪ الى ٤٠٪)  لديهم نس
ــار  ــن مديريتهم املش ــد مت ابالغهم م ق
ــاله بتكليفهم بالواجبات  اليها في اع
ــما  ــالح ، وان قس ــت وحمل الس واملبي
منهم مصاب بالصرع وحاالت نفسية 

ــوض  احل ــل  مفاص ــر  وتنخ ــات  وانزالق
ــكر  ــاب األعصاب احمليطية والس والته
ــدون  ــراض القلب ، يناش والضغط وام
ــر األمور  ــة ومدي ــر الداخلي ــيد وزي الس
ــدم تكليفهم  ــوزارة بع ــة في ال الطبي
بالواجبات واالنذارات استنادا الى املادة 
(٣١) لسنة ١٩٨٠ نظام اللياقة الصحية 
لقوى األمن الداخلي وكما جاء في املادة 

(ثانيا) من كتاب مديرية شرطة حمايات 
ــم  املرق ــيني  والدبلوماس ــفارات  الس
٢٠٢٠/٩/٩والذي  ــخ  بتاري ــادر  الص  (٦٠٠)
ــون للصنوف  ــم يصلح ــه انه ــني في يب
ــمانيا  جس ــدا  جه ــب  تتطل ال  ــي  الت
ــا  م او  ــة  والكتاب ، كاالدارة  ــيا  او نفس
ــا (أ ،ب ، ج)،  ــة درجاته ــابهها وبكاف ش
ــم اعفاءهم من  ــن معاليك ــون م ويرج

ــدوام اليومي  ــمولهم بال الواجبات وش
ــة او نقلهم  ــاة لظروفهم الصحي مراع
ــون فيها اجلهد  ــى مديريات اخرى يك ال
ــون اصدار  ــؤولية قليلة ويلتمس واملس
ــة االمور الطبية  ــه من قبل مديري توجي
ــدار توجيه الى  ــي وزارة الداخلية باص ف
ــم .  ــر بخصوصه ــة الذك ــة آنف املديري
ــدة  (البينة اجلديدة) اذ تضع هذه املناش

ــى ثقة  ــم لهي عل ــار معاليك ــا انظ ام
ــتحظى باهتمامكم  ــا س ــدة بانه اكي
ــكل  ل وراع  اب  ــم  كونك ــخصي  الش
املنتسبني في وزارة الداخلية .. وفقكم 

الباري خلدمة العراق والعراقيني.
عنهم 

املفوض / باسم جبار معرب
هاتف / ٠٧٧٠٩٩٦٩٥٠٢

اني املقدم هندسة آلية كهربائية (محمود عبد الرزاق اسماعيل 
ــابق ، منذ عام  ابراهيم العاني ) احد ضباط اجليش العراقي الس
ــول تعديل خط  ــرة احملاربني ح ــع دائ ــة (٢٠٢١) أراج (٢٠٠٧) ولغاي
ــوع العالقة) وفي  ــور فيه ( مقط ــي كونه مذك ــة اخلاص ب اخلدم
ــمية  ــت لهم باألوراق الرس ــد جهيد اثب ــد جه ٢٠٢١/١٢/٢٥ وبع
ــي قوائم الضباط  ــمي ف ــتمر في اخلدمة ) ثم ادراج اس اني (مس
ــا ضمن الوجبة  ــتحقني االحالة على التقاعد وان ــب املس واملرات
ــي الحالة  ــا اي امر ديوان ــدر اليه ــم يص ــني ل ــرة احملارب (٢٧) .. ودائ
القوائم على التقاعد من رقم (١٧) الى الرقم (٢٧)   .. دولة رئيس 
ــد سيادتكم الحالتنا على التقاعد واصدار  مجلس الوزراء اناش
ــوة بأقراننا وانا وغيري اصحاب عوائل وبدون عمل  امر ديواني اس

.. ادامكم اهللا وجعلكم ذخراً لعراقنا العظيم .
املقدم (هندسة آلية كهربائية)

محمود عبد الرزاق اسماعيل ابراهيم العاني
هاتف / ٠٧٨١٨٦٤١٤٩٨ 

مناشدة اىل دولة رئيس جملس 
الوزراء مصطفى الكاظمي

مناشدة امام انظار السيد وزير الداخلية ومدير األمور الطبية يف الوزارة 

حيدر اِّـرشد
ــة التربوية  ــم مقومات العملي من أه
ــي كل بلدان  ــية وف هي االبنية املدرس
ــة  وحداث ــة  ــاهد جمالي ــم نش العال
ــب  ــية مبا يناس ــة املدرس ــك االبني تل
ــا  على احلالة  ــة   لتأثيره بيئة املدرس
النفسية للطالب حني يدخل ويشاهد 
ــف  ــية،،لكن مع االس ــة املدرس البناي
ــيء يسير  ــديد في العراق كل ش الش
ــيما ونحن نعاني  ــو العكس،ال س نح
ــية في بلدنا،،  من رداءة االبنية املدرس
ــة تنعدم  ــدارس ذات أبنية متهالك م

ــط مقومات اخلدمات التي  فيها ابس
ــي،،  تقدم للطالب اثناء الدوام املدرس
نشاهد دورات املياه  بابشع صورة لها،، 
وايضا الصفوف قدمية غير صاحلة الن 
ــن جللوس الطلبة،، رحالت  تكون أماك
ــة  صاحل ــر  غي ــبورات  س ــرة،،  متكس
ــد يصدر  ــي بل ــذا ف ــم ، كل ه للتعلي
ــة ماليني برميل  في اليوم الواحد ثالث
ــنوات املاضية  ــط .. على مدى الس نف
وايضا استالم حكومات سابقة زمام 
ــب وزراء على مجال  ــلطة وتعاق الس
ــاهد اي حكومة او وزير  التربية لم نش

ــية مناسبة  اهتم بتوفير أبنية مدرس
ــاهد    ــن الطلبة،، ولم نش ــال   م ألجي
ــنوات املاضية افتتاح  ــى مدى الس عل
ــة  للعملي ــة  خدم ــدة  جدي ــدراس  م
ــريحة الطلبة من قبل  ــة ولش التربوي
ــه  ــة  لكن في الوقت نفس أي حكوم
نشاهد مئات املدارس األهلية احلديثة 
ــخصيات متنفذة تفتح  ــة لش التابع
ــؤال هنا؛؛ هل  ــني واآلخر،، الس بني احل
ــية متعمد من  ــال االبنية املدرس إهم
ــى التوجه نحو  ــل ارغام الناس عل أج
ــبب الفساد    املدارس األهلية؟،، أو بس

بني اوساط السلطة في العراق،، واين 
ــة وال يوجد اي  تذهب ميزانيات التربي
ــية،، وملاذا  ــار يطال االبنية املدرس اعم
ــذا الصمت الرهيب من كل الطبقة  ه
ــراف على اجملال  التي تختص في اإلش
التربوي جراء ما يحصل من انتكاسة 
ــة التعليمية  ــدد العملي ــرة ته خطي
واالجيال القادمة من انعدام اي جتديد 
ــى متى تصمد  ــية،، وال االبنية املدرس
ــي معظمها  ــك االبنية القدمية الت تل
ــرب  ، وكيف  ــر وش ــا الده اكل عليه
ــال القادمة في  ــتيعاب األجي يتم اس

ــن  ــن زم ــا م ــية مت بناؤه ــة مدرس أبني
ــى اإلهمال  ــم،،  إلى متى يبق أجداده
والفساد ينخر اجملال التربوي   ومصير 
ــير  نحو الهاوية،؟، أسئلة  أبنائنا يس
ــع العملية  ــى واق ــرح عل ــرة تط كثي
ــية  ــة وباالخص االبنية املدرس التربوي
ــدار والضياع  ــير نحو االنح ألنها تس
ــني هذا  ــديد،، وما ب ــف الش ــع االس م
وذاك يدفع الطالب والعملية التربوية 
ــال التعليم  ــارة في مج ضريبة التج
ــنوات  ــى مدى س ــوزراء عل ــاد ال وفس

احلكم املاضية.

اني املواطن جواد كاظم الزم من ضحايا 
اإلرهاب جئتكم بطلبي هذا السعافي 
ــوف إلى جانبي  ــع احليف عني والوق ورف
ــة التي أدت إلى  ــي هذه املرحلة احلرج ف

ــية  ــي احلالة املزاجية والنفس تغيير ف
والديون التي ارهقتني  بعد أن تعرضت 
ــان  عام ٢٠٠٥ أدى إلى  حلادث إرهابي جب
ــاقي  فضال عن أصابتي بأمراض  بتر س
ــكن دارا مؤجرة  ــي اس ــة علما ان مزمن
ــا اطلب من  ــى له ــة يرث ــي املادي وحالت
ــكل شخصي  ــيادتكم التدخل بش س
ــة األهمية  ــي غاي ــوع ف ــار املوض واعتب
ــة وااليعاز  ــتحقاتي املالي ــرف مس لص
ــك  ــذ ذل ــبة بتنفي ــعبة احلاس ــى ش إل
ــتلم التعويضات  ــذ أصابتي لم اس ومن
ــرى من خالل  ــد اخليرات ون ونحن في بل
ــل  التواص ــع  ومواق ــاز  التلف ــة  شاش
ــس الوزراء  ــيد رئي ــي  أن الس االجتماع
ــتقبل العديد  مصطفى الكاظمي يس
ــن وهذا نابع من  ــن املواطنني املتضرري م
ــانية والروح الوطنية التي يتمتع  اإلنس
ــيادتكم أن حتذو حذو  بها لذا أطالب س
ــن اهللا ألتوفيق خدمة  ــس الوزراء وم رئي
ــة بأرواحها  ــريحة املضحي ــذه الش له

واجسادها دمتم بخير.
املواطن جواد كاظم الزم 

احملافظة/ احللة ٠٧٧٠٢٥٠٣٦٩٩

أمام انظار مدير هيأة التقاعد الوطنية 

ــالة من  ــى جريدتنا عبر البريد االلكتروني رس وردت ال
اهالي محافظة بابل يناشدونكم بتسهيل اجراءات 
ــاليب  ــي دائرتكم بعيدا عن اس ــم ف ــاز معامالته اجن
ــي على ثقة  ــة اجلديدة) له ــة .. ( البين ــني القاتل الروت
ــدة باهتمامكم خدمة  ــان حتظى هذه املناش اكيدة ب

للصالح العام.

ــني علي حميد حقي)  حضر الى مقر جريدتنا املواطن ( حتس
ــد  ــبة وهو يناش ــهادة الدبلوم في احملاس ــل على ش واحلاص
ــي من منطلق  ــرم عثمان الغامن ــيد وزير الداخلية احملت الس
ــالك وزارة الداخلية  ــه على م ــاني وأبوي لاليعاز بقبول انس
ــه متزوج ولديه طفالن. « البينة اجلديدة» تضع هذه  علماً ان
ــي على ثقة  ــيد الوزير احملترم وه ــام انظار الس ــدة ام املناش

اكيدة بنخوته وانسانيته املشهودة.
هاتف / ٠٧٧١٢٧٦١٦٠٣

مناشدة أمام انظار 
السيد مدير السفر واجلنسية 

يف حمافظة بابل

مناشدة أمام انظار 
السيد وزير الداخلية

األبـــنــيـــة الـمـدرسـيـــــــة بـيـــن اإلهـمـــال والـفـســــــــاد
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ج / ٢إضاءات قانونية

قانون التوقيع األلكرتوين 
واملعامالت األلكرتونية

اِّـحامي / ماجد الحسناوي
   ان منح تراخيص اصدار شهادات التصديق بعد استحصال 
موافقة الوزير وفقا للقانون وحتديد املعايير الفنية النظمة 
ــا الفنية والتقنية  ــع االلكتروني وضبط مواصفاته التوقي
وتتولى الشركة هذا اضافة الى املتابعة واالشراف على اداء 
اجلهات العاملة في مجال اصدار شهادات التصديق وتقومي 
ــطة التوقيع  ــكاوى املتعلقه بانش ــا والنظر في الش ادائه
ــالت االلكترونية  ــهادات واملعام ــي وتصديق الش االلكترون
ــأنها وفق القانون وتقدمي  ــبة في ش واتخاذ القرارات املناس
ــال التوقيع  ــي مج ــات العاملة ف ــة للجه ــورة الفني املش
ــدورات التدريبية  ــهادات واقامة ال االلكتروني وتصديق الش
ــق  ــي وتصدي ــع االلكترون ــاالت التوقي ــي مج ــني ف للعامل
ــهادات واقامة الدورات التدريبية للعاملني في مجاالت  الش
ــدورات التدريبية  ــة ال ــهادات واقام ــع وتصديق الش التوقي
ــي واقامة الدورات  ــني في مجاالت التوقيع االلكترون للعامل
ــاط اصدار شهادة  واملؤمترات التثقيفية وال يجوز مزاولة نش
ــق احكام القانون  ــق دون احلصول على ترخيص وف التصدي
ــركة عند منح الترخيص مبزاولة نشاط اصدار  وتراعي الش
ــهادة التصديق ضمن الشروط التالية : ضمان املنافسة  ش
ــدة نفاذ الترخيص  ــي اختيار املرخص وحتديد م والعالنية ف
ــراف واملتابعة الفنية واملالية بالشكل  وحتديد وسائل االش
يضمن حسن اداء اجلهات املرخص لها وعدم اجلواز التوقف 
عن مزاولة النشاط املرخص به او االندماج مع جهات اخرى 
ــن الترخيص للغير خالل مدة  ــازل اجلزئي او الكلي ع او التن
ــركة وان يقدم  ــى موافقة الش ــد حصول عل ــه االبع نفاذيت
كفالة ضمان للوفاء بالغرامات او التعويضات او االلتزامات 
ــى الكفالة قائمة طيلة مدة الترخيص  املالية االخرى وتبق
تأييد اجلهات اخملتصة بعدم وجود مانع امني يحول دون منح 
ــهادة التصديق ملغاة في احدى احلاالت  الترخيص وتعد ش
ــخص  ــخص الطبيعي او انقضاء الش ــي عند وفاة الش وه
ــاء التوقيع  ــني ان املعلومات املتعلقة بانش ــوي واذا تب املعن
ــة للواقع او ان  ــزورة او غير مطابق ــي خاطئة او م االلكترون
ــتعمال   ــاء التوقيع االلكتروني او االس اخترق منظومة أنش
ــي : اصدار  ــزم املرخص  باآلت ــهادة ويلت ــروع للش ــر املش غي
ــهادات التصديق االلكتروني باستعمال  وتسلم وحفظ ش
ــن التقليد  ــل حمايتها م ــن اج ــة م ــج موثوق ــات وبرام آلي
ــهادات التصديق  ــجل الكتروني لش ــك س واالحتيال ومس
ــتمرار من املتعاملني  ــالع عليه الكترونيا باس مفتوح لالط
ــن كل تغيير  ــات وحمايتها م ــى املعلوم ــني عل ــع املوقع م
ــادق عليها في  ــان صحة املعلومات املص ــروع ضم غير مش
ــلمها والصلة بني املوقع ومنظومة  الشهاده في تاريخ تس
ــك  ــق واملراجعة اخلاصة بتوقيعه وانفراد املوقع مبس التدقي
ــزم املرخص له  ــه االلكتروني ويلت ــاء توقيع ــة انش منظوم
ــق االلكتروني فورا بطلب  ــهادة التصدي بتعليق العمل بش
من املوقع وللمرخص له تعليق شهادة التصديق اذا تبني له 
ــروع او ان املعلومات التي  ــتخدمت لغرض غير مش انها اس
ــببه  ــا تغيرت وعليه اعالم املوقع فورا بالتعليق وس حتتويه
ــرار التعليق امام احملكمة وعلى اجلهات  للموقع الطعن  بق
ــا تطلبه من  ــركة احملكمة اخملتصة مب ــة تزويد الش املرخص
ــاطات التي تزاولها ويجوز  تقارير ومعلومات وبيانات بالنش
ان يتم القبول وااليجاب في العقد بوسيلة الكترونية وتعد 
ــتندات االلكترونية صادرة عن املوقع وللمرسل اليه ان  املس
يعد املستندات االلكترونية صادرة عن وان يتصرف على هذا 
االساس في اي من احلاالت التالية اذا استخدم املرسل اليه 
ــتخدامه  ــبق وان اتفق على اس نظام معاجلة معلومات س
ــليم دليال  ــعار املوقع بالتس ــل اليه باش ــد قيام املرس وبع
ــتند املتسلم مطابقا ملضمون املستند  على مضمون املس
ــله املوقع مالم يثبت خالف ذلك وتعد املستندات  الذي ارس
ــام معاجلة  ــا نظ ــت دخوله ــن وق ــلة م ــة مرس االلكتروني
املعلومات الذي ال يخضع لسيطرة املوقع او الشخص الذي 
ــل اليه على  ــم يتفق املوقع واملرس ــلها نيابة عنه مال ارس
ــل اليه نظام ملعاجلة معلومات  غير ذلك واذا لم يحدد املرس
ــتندات االلكترونية فيعد وقت تسلمها هي  ــلم املس لتس
ــل  ــام ملعاجلة املعلومات تابع للمرس ــت دخولها الي نظ وق
ــلت من املكان  ــتندات االلكترونية قد ارس ــه وتعد املس الي
ــتلمت في املكان  ــذي يقع فيه مقر عمل املوقع وانها اس ال
الذي يقع فيه مقر عمل املرسل اليه واذا لم يكن الي منهما 
ــل  ــل االقامة مالم يكن للموقع واملرس ــر عمل يعد مح مق
اليه قد اتفقا على غير ذلك واذا كان املوقع او املرسل اليها 
ــة باملعاملة هو  ــل فيعد املقر االقرب صل ــر من مقر عم اكث
ــليم وعند تعذر التحديد يعد مقر  ــال او التس مكان االرس

العمل الرئيس هو مكان االرسال او التسليم.
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10 مقاالت

ــهد االنتخابي  تتالطم ارادتان  في املش
ــوال الى يوم االنتخابات في  العراقي وص
ــير مالمحهما  ٢٠٢١/١٠/١٠  وميكن تأش

وكما يأتي:-
االرادة  السلبية:-

ــز  مبرك ــي  أنتخاب ــف  موظ ــدان  ١.فق
ــث  ــف  بتحدي ــو مكل ــفية  وه اليوس
ــليم  ــم  تس ــم يت ــث ل ــبة ، حي حاس
ــبة والذاكرة املعروف ب((الهارد)) احلاس

للمركز االنتخابي.
ــى أطباق   ــحني  عل ــع صور املرش ٢.وض
ــى الطبقات  ــوزع عل ــذي ي ــام  ال الطع
ــب  ــحوقة من أجل كس الفقيرة واملس

صوتهم للمرشح املعني.
ــن أجهزة  ــوارد الدولة م ــتخدام م ٣.أس
ــوارع حتت  ــط ش ــات لتبلي ــة  والي بلدي
ــراف النائب  املرشح  بحيث أندهش  أش
ساكنو تلك املناطق من هذه التصرفات 
التي كان توقيتها يتناغم مع قرب موعد 

االنتخابات لكسب أصواتهم له.
ــع البطاقات  ــراء  بي ــعر ش ٤.أرتفاع س
ــرائح  ــة من املواطنني من ش البايومتري
فقيرة  الى مبلغ٣٠٠$دوالر من قبل بعض 
ــحني أو التأثير عليهم للتصويت  املرش

له عبر منحهم ذلك  املبلغ.
ــات   البطاق ــرقة  س ــوادث  ح ــوع  ذي  .٥
ــت  التصوي ــزة  وأجه ــة   البايومتري

ــار حادثة   االلكترونية خاصة بعد أنتش
ــة  ــزة االمني ــل االجه ــن قب ــض  م القب
ــحات وهي  ــة على أحدى املرش العراقي
ــي عيادتها  ــة حيث عثر ف ــل طبيب تعم
ــرة   ــق  كبي ــى صنادي ــخصية  عل الش
ــة وقد رفعت  ــات البايومتري من البطاق
ــوة قضائية  ــات دع ــة االنتخاب مفوضي
ــن  ع ــا  وأبعاده ــبها  كس ومت  ــا  ضده

االنتخابات.
ــاول  أن  ــحني  يح ــض املرش ٦.الزال  بع
ــي  في دعاياته   ــف  العامل الطائف يوظ
ــلوك  الس ــة  وثيق ــا  بينم ــة  االنتخابي
ــا الدكتور برهم  االنتخابي التي طرحه
ــة حرمت هذا  ــس اجلمهوري ــح رئي صال
ــلوب البل أن البعض منهم يخوف  االس
ــحني من  أبناء طائفته  من صعود مرش
ــح  طوائف اخرى الذي يصور لهم املرش
ــعائرهم الدينية  ــن ش ــتنال م ــا س أنه

ومعتقداتهم املذهبية.
ــن كتلة  ــردي ع ــب الك ــف  النائ ٧.كش
ــركوت شمس  ــتقبل النيابية ((س املس
ــي  ــة ف ــزاب احلاكم ــعي االح الدين))س
ــراق  الى التالعب   ــتان الع أقليم كردس
ــط  والضغ  ، ــني  الناخب ــوات  أص ــي  ف
ــزة  االمنية لغرض   ــى  عناصر االجه عل
ــب أن تكون  ــت لصاحلها  وطال التصوي
ــات  البرملانية في االقليم حتت  االنتخاب
ــع أي  ــات ملن ــة االنتخاب ــة مفوضي رقاب
ــج االنتخابات  ــي نتائ ــب، وتزوير ف تالع
ــتكون  معتبرا أن أنعدام تلك الرقابة س

ــال نزاهة ، وعدالة  ،  ــك االنتخابات ((ب تل
وستكون فاقدة للشرعية)).

االرادة االيجابية:-
ــحني على  ــادة املرش ــتعانة  الس ١.أس
ــم وجتمعاتهم   ــي أعالناته ــائر ف العش
ــن حتفظنا  على  ــة  بالرغم م االنتخابي
هذا االسلوب نظرا  الستخدام العامل 
ــائري للتأثير على صوت الناخب  العش
ــر  ــح  عب ــذا املرش ــح ه ــره لصال وجتيي
ــة الوالئم والتجمعات في الدواوين  أقام
ــخيرها لصالح املرشح   العشارية وتس
ــارة بقبول هذا  أال أن ذلك المينع من االش
ــن االعتماد   ــه أقل وطأة م ــلوب الن االس
ــية في دعاياتهم  على الكتل السياس

االنتخابية.
ــى  مصطف ــوزراء  ال ــس  رئي ــث  ٢.بح
الكاظمي  يوم االحد املوافق ٢٠٢١/٩/١٩ 
ــس  مجل ــس  لرئي االول   ــب  النائ ــع  م
أجناح   ــبل  الكعبي))س ــن  النواب((حس
ــني  ــيق  ب ــز  التنس ــات  وتعزي االنتخاب
ــريعية   والتش ــة  التنفيذي ــلطتني  الس
لتكون أنتخابات  أكتوبر املعبر احلقيقي  

عن  أرادة الشعب العراقي.
ــات  االنتخاب ــة  مفوضي ــتعد  ٣.تس
ــرة   واالخي ــة  الثالث ــاكاة  احمل ــراء  الج
ــوم االربعاء  ــة في ي ــزة االنتخابي لالجه
ــركة  ــور الش ــق٢٠٢١/٩/٢٢ بحض املواف
ــة  لالجهزة االنتخابية  الكورية  املنتج
ــركة  االملانية الفاحصة ومكتب  والش
ــاعدة االنتخابية  ــدة  للمس االمم  املتح

والوكالة  الدولية للنظم االنتخابية 
IIIFESفضال عن االمن السيراني.

٤.بلغ عدد املراقبني احملليني ١٤٥٥ ووكالء 
و١٦٤   ٤٢٨١٧ ــية  السياس ــات  الكيان
ــا دوليا و١٣٣أعالميا  اعالميا و٢٤٤مراقب
ــي  ملفوضية  ــي املكتب  الوطن ــا ف دولي
ــير  ــة س ــل مراقب ــن أج ــات م االنتخاب
ــن أجراءات الوقاية  االنتخابات كنوع م

االنتخابية من أي خرق وتزوير لها.
ــاعدة  ــق االمم املتحدة للمس ٥.الزال فري
االنتخابيةUNAMI يواصل متابعة عمل 
ــات  االنتخابية  لتقدمي   مكاتب احملافظ
ــارة اخملازن   ــورة الفنية  وزي الدعم واملش
ــى آلية خزن  ــة لها  لالطالع  عل التابع
ــزة  الفرز ،  ــتية من أجه ــواد اللوجس امل
ــزة التحقق ،  ــد االلكتروني ، وأجه والع
ــال ، والصناديق من أجل  ــزة االرس وأجه
توفير بيئة مناسبة  للسالمة الوقائية 

لالنتخابات.
ــماح   الس ــدم  ع ــة   املفوضي ــررت  ٦.ق
للناخبني  بحمل الهواتف الذكية عند 
ــراع حفاظا   ــى مراكز  االقت دخولهم ال
ــرية تصويتهم  على أرادة الناخبني ، وس

، وأختياراتهم.
وأخيرا البد من القول أن االرادة الوطنية 
ــعبية ستكون غالبة  واحلكومية والش
على االرادة االخرى  التي ال تريد التغيير 
ــاء واالعمار الحقا  ــالق  نحو البن واالنط

وهو أمر محسوم ال مفر منه.
* كاتب عراقي وأستاذ العالقات الدولية

تفقد الصحافة قيمتها حينما ال حتاكي ما 
يحدث بصدق ووضوح ، ألنها جزء من اجملتمع 
ــإذا كان اجملتمع  ــع الى اجلو العام ، ف تخض
ــات وأزمات  ــه تناقضات حادة وصراع يواج
ــف نتيجة  ــارع حوادث عن ــهد الش ، ويش
ــر واخلوف ، وتتجاهل الصحافة ذلك ،  التوت
ــا تصبح صحافة  ــه بصدق ، فإنه وال تنقل
ــن الطبيعي ان  ــاش ، وم ــرير اإلنع على س
ــد مصداقيتها .. عندئذ ال نلوم القارئ  تفق
ــي جرايد) واحلق  ــال : إنها مجرد (حك إذا ق
ــع على صحافتنا  مبا  ــول ، ان اللوم ال يق اق
ــمياتها  قلت فقط ، بل ان الدولة بكل مس
ــؤولية انعاش  وتفرعاتها ، تقع  عليها مس
ــا من خالل توزيع  ــد الصحفي ،  مادي اجلس
ــكل مناسب  على  احلصص االعالنية بش
الصحف الرصينة ، الى جانب االهتمام مبا 
ــر من موضوعات وحتقيقات صحفية  تنش
ــعوب  ــة .. فالصحافة للش ذات املصداقي
ــق وبهجة ورقي .. وهي احدى اهم  حياة وأل

صور الدميقراطية في اجملتمع
ــارعنا  ــي ش ــة االن ف ــة القائم ان احلقيق
الصحفي هي بني الواقع القائم ، والتنظير 

ــة والتفكير في  ــمعه ، وبني األزم الذي نس
ــني املعطيات ، واملنهج في قراءة  حلها ، وب
ــبابها ، هي بني  ــا ألس ــكلة وإرجاعه املش
ــى البعض ، ان  الذات ، واملوضوع ، لقد نس
ــة يدل على  ــني الواقع، واملمارس االقتران ب
ــق، وإال  ــة التطبي ــة وإمكاني ــة الرؤي واقعي
ــيكون الكالم عن معاناة الصحف  في  س
جهة، وواقعها  في مكان آخر… فاالنشطار 
ــي التراثي  ــني املاض ــة ب ــي الرؤي ــر ف الكبي
ــا في تنوير  ــة العراقية ومكانته للصحاف
الرأي العام ، واهتمام دوائر الدولة مبا تنشر، 
ــع ، ومرير ،  ــا احلالية ، بون شاس وحقيقته
ــف  على ابرز  ــذه الظاهرة ، ونق فلندرس ه
ــكالها ، واعمق محطاتها ،  قبل فوات  اش
األوان ..فمن املؤسف اننا  في ظرفنا الراهن 
ــة معينة  ــرة او مؤسس ــمع ان دائ ــم نس ل
ــا ندر ..  ــي ، إال م ــداء صحف ــتجابت لن اس
وهذا ينعكس سلبا على الرؤية اجملتمعية 

للصحافة والصحف .
ــه ، ولكل مركبة  ــرف ان لكل ظرف زمان اع
سائقها ، لكن علينا معرفة  ان الصحافة 
ــع ، وان الفوضى والتخبط  ــي مرآة اجملتم ه
ــي  ــات الت ــاذب ، والصراع ــار والتج واالنهي
ــا  ضحيته ــون  يك  ، ــكننا  وتس ــا  حتيطن
ــن   ــد م ــل اجلدي ــيما اجلي ــي ، الس الصحف
الصحفيني من خريجي كليات االعالم في 
اجلامعات ..فهل انتبهنا الى ذلك ؟  ام اننا  
ــرب ماء من قربة مثقوبة ،  ــتمر بش سنس
ــمع ، وال ذهن  ــاج .. فال اذن تس ــن نهر أج م

يستقرئ !

الصحافة ضمري الشعب .. فال تنسوا !رصاع اإلرادات يف املشهد  االنتخايب العراقي اىل أين؟
زيد الحلي * أ.د.جاسم يونس الحريري

ــس اجلمهورية  ــار رئي اعلن مستش
قبل أيام عن إكمال جلنة التعديالت 
الدستورية ملهامها، كما دعا رئيس 
اجلمهورية إلى إمتام تلك التعديالت 
الن مرور اكثر من ثمانية عشر  عاما 
ــتور أظهرت خلالً  ــى صدور الدس عل
ــة احلكم، وحيث  بنيوياً في منظوم
ــة القانونية  ــتور هو الوثيق ان الدس
االسمى واالهم ألنها هي التي تبني 

ــات احلكم  ــكل الدولة وحتدد الي ش
ــان  وبي ــلطاتها  س ــني  ب ــل  والفص
ــا املواطن  ــي يتمتع به ــوق الت احلق
ــى  عل ــاة  امللق ــات  الواجب ــك  وكذل
ــتور تتمثل في  ــه، وغاية الدس عاتق
حتقيق تعايش سلمي بني السلطة 
ــرة  ــي ظاه ــلطة ه ــة، فالس واحلري
ــظ النظام  ــة ضرورية حلف اجتماعي
ــة  ــي حاج ــة ه ــي، واحلري االجتماع
دائمة ومتجددة عند اإلنسان بهدف 
ــم، لذلك  ــود احلك ــن قي ــاق م االنعت
ــتور أوال وأخيراً  ــي بالدس ــان املعن ف
ــن دون االلتفات إلى اصله  هو املواط
ــي أو مركزه  ولونه وحتصيله الدراس
ــتور  ، والدس الوظيفي واالجتماعي 
ــاء القانون  ــض فقه ــا عرفه بع كم

الدستوري بانه تقنية احلرية وآخرون 
ــلطة وهناك  عرفوه بانه تقنية الس
من اعتبره أداة التوفيق بني السلطة 
ــة، وهذه جميعها  واحلرية في الدول
ــواء اكان  ــك املواطن س تدور في فل
ــن  م ــد  فالب ــا،  أو محكوم ــا  حاكم
ــاهماً  ــن مس ــك املواط ــون ذل ان يك
ــك التعديالت،  ــكل كبير في تل بش
ــون مطلعاً  ــل تقدير ان يك وعلى اق
ــة ما  ــا ومنحه فرصة مناقش عليه
ــريعها،  ــنها وتش ــا قبل س ورد فيه
ــدام  انع ــو  ه اآلن  ــل  ــا يحص م الن 
الشفافية في تلك التعديالت وانها 
ــن العاجية  ــدار وتكتب في األماك ت
واخململية بعيدة عن عيون اجلمهور، 
ــو املعني بها متاماً وهو من  مع انه ه

يتحمل وزر أثارها عند نفاذها مثلما 
ــل في منظومة  يحصل اآلن من خل
ــاد  ــت لنا الفس ــم التي أنتج احلك
ــار  ــك األث ــت تل ــاب فانعكس واإلره
ــن أرباب  ــن دون غيره م ــى املواط عل
الشفافية في  ولتحقيق  السلطة، 

تلك التعديالت اقترح االتي :
ــالت  ــك التعدي ــودة تل ــرح مس ١.ط
ــى اجلمهور  ــا اللجان إل ــي أمتته الت
ــة دون ان  ــائل اإلعالم كاف ــر وس وعب
ــا على النخبة من اخملتصني  نقصره
ــتوري، الن مهمة  ــي القانون الدس ف
ــون  القان ــي  ف ــوي  النخب ــص  اخملت
ــة  صياغ ــي  ف ــن  تكم ــتوري  الدس
األفكار التي يتوافق عليها الشعب 
ــتورية واضحة  ولغة دس ــلوب  بأس

ــا خلل او  ــا ان وجد فيه ــع تقوميه م
ــع، وهذه  ــت اجملتم ــع ثواب ــع م تقاط
األفكار يجب ان ال يحتكرها أعضاء 
ــان واهل االختصاص وإمنا ال بد  اللج
ــعبية جتاه  وان متزج مع األفكار الش

املشكالت الدستورية.
٢.التوسع في عقد الورش والندوات 
ــي عموم  ــتورية وف ــة الدس العلمي
ــب  ــا نخ ــترك فيه ــراق وان تش الع
ــك من  ــية وكذل ــتورية وسياس دس
ــعب مبختلف صنوفهم  الش عامة 
ــن اجل الوقوف على ما  ومهنهم، م
ــك التعديالت أو  ــراه اجلميع جتاه تل ي
ــا عمداً أو  ــي أغفلتها اللجان إم الت
سهواً أو الن اللجان ترى فيها اتفاق 

مع مصاحلها النخبوية.

ــني تلك  ــال ب ــوات االتص ــح قن ٣.فت
ــائل  اللجان وعامة الناس عبر الوس
اإللكترونية الستقبال األفكار التي 
ــن ثم تبويبها  يطرحها املواطن، وم
ــك  تل ــج  نتائ ــرض  وع ــتها  ودراس
ــة مرة أخرى للوقوف على ما  الدراس

يراه من تقدم بتلك األفكار.
ــات العراقية  ــع اجلامع ٤.التعاون م
ــة  القانوني ــوث  البح ــز  ومراك
ــات  الفعالي وكل  ــتورية  والدس
ــية واالجتماعية البحثية  السياس
ــتور ومشتمالته  واخملتصة في الدس
واالجتماعية  السياسية  وتفرعاته 
ــا، من اجل االطالع  والدينية وغيره
ــي  ــة الت ــات األكادميي ــى الدراس عل
ــتور  تناولت مواطن اخللل في الدس

ــباب ومن  القائم والوقوف على األس
ــبة، وتعج  ــرح املعاجلة املناس ثم ط
الرسائل واالطاريح  اجلامعات مبئات 
ــة  الصل ذات  ــة  الرصين ــة  العلمي

بالدستور. 
ــان العمل  ــدم ف ــا تق ــالل م ــن خ وم
ــفافية هو افضل وسيلة حلماية  بش
االنتهاك  ــن  ــتورية م الدس ــوق  احلق
ــواع الرقابة وهي  ــا توفر اهم أن مثلم
الرقابة الشعبية، ومن ثم قد ننجح 
في انتشال العراق مما هو فيه بعد ان 
أصبحت تطبيقات الدستور من قبل 
بعض رجال السلطة وسيلة لإلثراء 
على حساب الشعب الذي يرزح حتت 

نير الفقر واإلرهاب والفساد.
* قاضٍ متقاعد

وجــــــــوب تـــــــــــوفــــــــــــر الشـفـــــافـــــيـــــــــة فـــي تـعـديــــــل الـدسـتــــــــور
* سالم روضان اِّـوسوي
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ــأول كتاب له خارج نطاق الكتب  ــرة مولعا بروائع جبران خليل جبران .. وما زلت احتفظ ب ــت في قراءاتي  املبك كن
ــة املسعودي االبتدائية باجلعيفر  .ومبرور الوقت .. توسعت قراءاتي  ــية ،  اهداه لي مدرس العربية  في مدرس املدرس
ــالم  لتولستوي ، ولم استطع امتامها لتعقيداتها ،   ــي ، احلرب والس في املرحلة اجلامعية .. فقرأت في االدب الروس
لكني رجعت اليها ثانية ، مبشاهدة فلم طويل عرض بسينما النصر في بغداد ، بعدها .. توجهت لقراءة الروايات 
االيطالية املترجمة ومنها (السأم)  اللبرتو مورافيا ، مت اخراجها  بفلم للفرنسي غودار .. ثم  مررت باالدب  اليوناني 

والقصة العظيمة (زوربا اليوناني) لكاتبها  نيكوس كازنتاكيس ، وظفتها السينما  الى فلم  ال  ميل.

ــجعني لقراءة ما تيسر      حتى انه  ش
ــفة  االغريق ،  ــوفات الفالس من كش
ــكاري ، ولم  ــا نعومة اف اقتحمت به
ــى الرغم من  ــرا ، عل ــتهوني كثي تس
اغراءات جمهورية افالطون الفاضلة. 
ــب و كبرت معي   ــوق الكت ــدت  س امت
ومع النضج املعرفي املتدرج  .. شرعت 
ــية ،  ــو االداب الفرنس ــرة  نح هذه امل
ــع زميلة  ــر  عالقة جامعية م ــى اث عل
لي ، تدرس  االدب الفرنسي في قسم 
اللغات االوربية بكلية االداب .. وصرت 
ــزاك   ــع  بل ــراءة روائ ــوق لق ــل  بش امي
وفلوبير  وفكتور  هيگو .. فقرأت رواية  
ــدام  ــزاك ، و م ــة  لبل ــام الضائع االوه
ــاء لفيكتور   بوفاري لفلوبير ، والبؤس
ــو ، وصباح  ــب لكام ــو ،  والغري هيگ
ــاغان ،،  ــوا س اخلير ايها احلزن لفرنس
ــارتر .والغريب .. اني  وبعض اعمال س
ــى باريس ،  ــفر ال ــررت الس ــا ق وعندم
ــفر ..  ــي حقيبة الس ــت امي ف دحس
ــة وصابونة  ــر  والكليچة والليف التم
ــية من  الرگي ، ومالبس الصوف خش
برد باريس القارس.. اما انا فقد حملت 
ــذي يروي  ــة )  ال ــي (الهدي ــي كتاب مع

قصة حياة جبران  خليل جبران، واخر 
ابتعته من شارع  املتنبي ( تعلم اللغة 
ــام ) واحلقيقة  ــتة اي ــية بس الفرنس
ــية  ــان اللغة الفرنس ــة اتق ان عملي
بشكل جيد .. حتتاج الى سنني  وليس 
ستة ايام .كنت افكر .. بصمت وحذر  
ــا .. تلبية لطموح   للهجرة الى فرنس
ورغبة جامحة بالسفر  والتغيير ، كي 
ــول الى موظف اجير ،  يتذمر من  ال احت
ــتعير.  روتني الوظائف احلكومية ويس
ــي االخير  ــام الدراس ــل في الع وحص
ــدي)  واالعفاء  ــاب ( البدل النق فتح ب
ــكرية .. ولم اطلب  ــن اخلدمة العس م
ــدل املطلوب،  ــغ الب ــي مبل ــن عائلت م
 .. ــم  علمه دون  ــفر  الس اروم  ــت  كن
ــام  ــرعت الى  صديقي االثير  وس فاس
ــي باالبتدائية ،  جرجيس ،  وكان زميل
وجاري  مبحلة العطيفية.. فاقترضت 
ــغ ( ١٠٠ ) دينار ، قيمة البدل  ــه مبل من
ــنة التخرج  سنة٧٣   النقدي .وبعد س
ــول مبدئي  ــى قب ــت عل /  ١٩٧٤ حصل
ــى نفقتي  ــوربون عل من جامعة الس
ــن  ــول م ــهيالت القب ــة ، بتس اخلاص
ــي في بغداد ..  املركز الثقافي الفرنس
الذي كنت احضر نشاطاته الثقافية 
ــنة  ــتمرار . وفي خريف باريس س باس
ــي في مطار اورلي  ١٩٧٣  وجدت نفس
ــق اهتدي  ــوان صدي ــي عن ــس ل ،  ولي
ــه  ، وبدأ  ــو الي ــكان اصب ــه ، وال م الي
الزمان يتحرك الختبار العزمية ، وارادة 
التجربة ، وما عندي غير  كتاب بائس ، 

لم يسعفني في النطق بلغة تنطلق 
ــر  مبختبرات  ــرة ، لكنها مت ــن احلنج م
ــيقية  وموس ــة   صوتي ــادالت  ومع
ــلمت امري الى  ــة  غريبة ..  س عجيب
لغة االشارة ، وضاعت مني كل انواع  
ــام جراحي تزيد  ــطارة .. ومع االي الش
ــد . وهذا ..  ــدة بتنهي ــة  تنهي ، والعزل
ــع بجمال عاصمة   لم مينعني بالتمت
ــوارع باريس  التنوير .كنت اعدو في ش
وحيدا ، وانا في غاية الفرح  والنشوة ، 
غير ملتفت الى الوراء .. بعد ان وجدت  
ــي في حلم  من احالم الف ليلة  نفس
ــاء   ــة .. وانا اقترب من اجمل نس وليل
الدنيا ، بعطرهن الذي  يفوح بشوارع 
ــهيرة ( دمياگو   باريس ، ومقاهيها الش
ــيلكت).التي كان يرتادها  ــور وس ودفل
ــني  والفنان ــاء  واالدب ــعراء  الش ــار  كب
ــوريالي بروتون ، والوجودي سارتر  الس
ــاب  ــة كت ــوار مؤلف ــيمون دوبف ،  وس
(اجلنس االخر )   واندريه مالرو  وشاعر 
ــق اليزا  لويس  اراغون  املقاومة وعاش
ــر في  ــت معه حوارا  نش ــذي اجري ( ال
ــة والعربية ) .. ياله  الصحف العراقي
ــي .. يتدفق  ــري وثقاف ــن ينبوع  فك م
ــد الرائي   ــه العطر  واجلمال .. ويش من
ــاء  التاريخ ، وصفاء احلضارة .كان  ببه
ــي  ــاقط على رأس ــرين ،  يتس ورق تش
ــد من احلياة  ــا والدة فصل جدي ، معلن
ــة ،  ــية مذهل ــة  باريس ــط جترب .. وس
ــرة ، وحياة   ــا حتمله من مغام وبكل م
ــا الثقافة  ــل .. هن ــم اعتدها من قب ل

ــوب ،  ــن كل حدب وص ــي  م ــط ب حتي
ــرني وتذهلني ، واجلمال  والصور  تؤس
يلد اجلمال.. والعقل يعانق  اخليال . ان 
شهر تشرين .. من اجمل الشهور في 
ــتاء  باريس ،  له طقس معتدل ، والش
ــل ، والفصول االربعة   فيه غير مكتم
ــيقار  االيطالي ( ڤيڤالدي) لم  للموس
ــتمدون  ــيون يس ــتمل .. والباريس تش
ــرين الطاقة استعدادا   من خريف تش
ــراء الهدايا  ــة  اعياد امليالد ، بش القام
ــجار امليالد ، واملصابيح ، والزينة  ، واش
ــانزليزيه ..  ــارع الش ــو  ش التي تكس
ــل منه لؤلؤة فوق جبل ، و مكانا  وجتع
ــب والقبل ..  ــة للح ــا  ، وليل ومهرجان
ــية  بتقبيلها  حيث تسمح  الباريس
علنا  وفي الهواء الطلق .. قبلة  واحدة 
ــم العاطفية  ــحن الهم ــي  لش تكف
ــن  ــم م ــن احبابه ــوا ع ــن افترق للذي
ــيني ومغتربني ، وسياح وعابري  فرنس
سبيل .وبعناق عقارب الساعة .. يبدأ 
ــاني  مهرجان العناق  احلضاري واالنس
ــر  .. واالعالن عن   ــع الفج ــى مطل حت
ــد . لم  ــام جدي ــدء ع ــام ، وب ــة ع نهاي
ــراءات كافية..  ــة هذه االغ تكن معرف
 .. ــي  النفس ــتقرار  االس ــي  لتمنحن
ــغلني..  ــكن كان يش ــوع الس فموض
واجور الفندق بعد مرور  ثالثة اسابيع 
بدأت تقلقني.شاءت الصدف.. ان اعثر  
ــن وجود غرفة  ــي احدى االعالنات ع ف
ــور  هيگو )   ــارع ( فكت لاليجار في ش
.. فاسرعت ووافقت على تاجيرها من 

دون معاينتها بعناية .. ملوقعها الرائع ،  
ولرخص ايجارها ، على الرغم من انها 
ــابع  وبال مصعد  تقع في الطابق الس
.وجود سكن لي .. في شارع  يرمز  الى 
اديب فرنسي كبير ،  يعني لي الكثير  
ــى موعد مع  ــي  عل ــعرني ، وكأن واش
ــا العظيم الذي يعد اهم  اديب فرنس
رموز احلقبة الرومانسية في فرنسا .. 
فهو الشاعر الكبير في اجمل دواوينه 
ــطورة العصور) وهو  ــالت ، واس ( التأم
ــه   ــي اروع  روايات ــم ف ــي العظي الروائ
ــاء ، واحدب نوتردام)  الشهيرة (البؤس
وله الكثير من النتاجات االدبية التي 
ــؤولية  واملس ــية  بالرومانس ــم  تتس
ــذه  املنجزات  ــام ه ــة. وام االجتماعي
ــة  باريس  الى  ــدت بلدي ــة ، عم املهم
ــنة  ١٩٠٢ ملقتنيات  اقامة  متحف  س
ــاحة ( بالس دي فوج)  هيگو ، قرب س
ــد فيه صورا   ــرة الرابعة .. جن ــي الدائ ف
ــاره  ــر مس ــات قدمية تؤش ومخطوط
احلياتي والفكري واالدبي .. ومراسالته 
وذكرياته مع  املع  ادباء املرحلة .. بلزاك 
والمارتني واالسكندر دوماس واخرين . 
ــى  الفندق في احلي  ــرعا ال عدت  مس
ــي ،  ألمللم اغراضي وحاجاتي ،  الالتين
واحمل حقيبتي الى اقامتي  اجلديدة  
في شارع فيكتور هيگو .اول املفاجآت 
ــيطة تطل  ــوة ،  ان الغرفة  البس احلل
على برج ايفل ، وقريبة جدا من شارع 
ــون .يعد  ــة البول ــانزليزية ، وغاب الش
ــارع فكتور هيگو ، من اطول واهم   ش

ــر شارعا  )  ــوارع من ( االثنى عش الش
ــاحة النجمة ..  ــن س ــي تتفرع م الت
تغير اسمها الى ( جنمة شارل ديغول)  
ــي  ــة .ف ــا احلديث ــرر فرنس ــا حمل تكرمي
ــط  قوس  ــاحة النجمة .. يتوس الس
ــون بونابرت  ــذي اراده  نابل ــر ، ال النص
ــال بانتصارات  ان يكون بوابة لالحتف
ــذي  ــوس ال ــن الق ــه .. لك امبراطوريت
ــراز  االقواس الرومانية ..  يقترب من ط
ــد  امللك لويس  ــم يكتمل اال في عه ل
ــا  ..  ــنة ١٨٣٦ .دعون ــب االول   س فيلي
ــرة  .. فبعد ان  ــى غرفتي االثي ــود ال نع
ــية  ــيئا من اللغة الفرنس تعلمت ش
ــن هذه  ــث ع ــى باحلدي ــرت  اتباه ، ص
ــة ، املتميزة  مبوقعها  الغرفة العجيب
، واوصافها .. بينما كنت اخفي البوح  
ــة  مصعدها ،  وعدد طوابقها   بحكاي
ــية التي  ــرى.. من تلك  الباريس ــا ت ..!ي
ــي الفكتورية  ــتزورني في صومعت س
العالية ، ومن هو القادر من اصدقائي 
العراقيني على صعود  سبعة طوابق 
ــد ..؟ للتاريخ ..  ــن دون مصع كاملة م
ــامي مهدي   فقد صعد الى غرفتي  س
ــك الدليمي  ــة ، و مال ــل العطي وجلي

ــاعر كاظم جهاد   وضياء نافع  ، والش
الذي جاءني وهو يحمل ( گصگوصة) 
من الشاعر عبد الوهاب البياتي يقول 
ــاعر مجنون بالشعر ..  فيها :( هذا ش
ــه ) ورمبا كان  ــاعدة ل ارجو تقدمي املس
ــاعرنا الكبير البياتي يعتقد ، اني  ش
ــية فارهة..  ــقة باريس ــش في ش اعي
ــة ايام  ثم  ــاعر اجملنون ثالث مكث الش
غادرني  الى صديق اخر .مكثت في هذه 
ــي  ، بحدود  الغرفة القريبة الى نفس
ــم اغادرها   ــة .. ول ــنني كامل ــت س س
ــن وضعي املادي  ــى الرغم من حتس عل
ــية وقوعي في غابة   ..  بقرار مني خش
ــي .. ومعها  ــث الباريس ــو والعب الله
ــتي واحلصول   ــام  دراس ــتحيل امت يس
ــهادتي املاجستير والدكتوراه  على ش
ــي جئت  ــوربون الت ــة الس ــي جامع ف
ــة  من اجلهما .   وبعد انتهاء الدراس
ــقة جميلة ، قريبة  ــت الى ش .. انتقل
ــارع هيگو  ( الدائرة السادسة  من ش
ــر ) وفيها كل مستلزمات الراحة   عش
بأثاث جديد ، وجتربة جديدة .. سأرويها  
لكم في فصل الحق من فصول (رواية 

الذاكرة).

مـــوعـــد مـــــــع فـكـتـــــــــــور هـيـجــــــــــو 

د كاظم اِّـقدادي

اضاءات فكريةاضاءات فكريةاضاءات فكريةاضاءات فكريةاضاءات فكريةاضاءات فكرية
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وزارة الداخلية
الدائرة القانونية

محكمة قوى االمن الداخلي الثانية
للمنطقة الثالثة

رئيس محكمة
قوى االمن الداخلي الثانية للمنطقة الثالثة

وزارة الصناعة واِّـعادن
شركة دياُّـ العامة

م/ تنويه
 ٢٠٢١/٨/٢٥ َّـ   (٤٣٩٤) ــم  اِّـرق ــا  بكتابن ــا  ألحاق
ــة الجديدة  ــور َّـ جريدة البين ــن االعالن اِّـنش واِّـتضم
بالعدد (٣٧١٠)َّـ ٢٠٢١/٨/٣٠ والخاصة باِّـناقصة 
ــة (١٥/ م/د ي أ /٢٠٢١) (تجهيز  ــتريادية اِّـرقم االس
ــعة  ٢٥٠ /١١   ــع س ــوالت التوزي ــة ِّـح ــوب حديدي قل
و١١/٤٠٠  وحسب اِّـواصفات وقائمة جدول التسليم 
ــون ٢٠٢١/١٠/٤ بدال من  ــق ليك ــد تاريخ الغل تمدي

٢٠٢١/٩/٢٦ لذا اقتضى التنويه  مع التقدير.
اِّـهندس 

عبدالستار مخلف عليوي
اِّـدير العام/وكالة 

رئيس مجلس االدارة 

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعلى

رئاسة استئناف بغداد / الرصافة اإلتحادية
دار القضاء َّـ الزهور
محكمة بداءة الزهور

العدد : ٣٠٧ / ب / ٢٠٢١
التأريخ : ٢١/٩/٢٠٢١

إعــــــــالن
إُّـ / اِّـدعى عليه ( ثامر عبد األمري علوان )

ــرارا غيابيا بحقك  ــخ  ٢٠٢١/٦/٢٧ق ــة بتاري ــذه اِّـحكم ــدرت ه أص
ــدره ( ٠٠٠, ٠٠٠, ١٠ )  ــة مبلغ ق ــم بإلزامك بتأدي ــن الحك واِّـتضم
عشرة ماليني دينار إُّـ اِّـدعي ( محمد جاسم ظاهر ) ، وِّـجهولية محل 
ــررت اِّـحكمة  ــة ناحية الفحامة ، ق ــعار أمني مديري ــب إش أقامتك حس
ــميتني محليتني ،  ــرا ، بصحيفتني رس ــك بالحكم أعاله إعالنا ونش تبليغ
وعند عدم حضورك واعرتاضك على القرار خالل اِّـدة القانونية ، سوف 

يكتسب القرار الدرجة القطعية.
القاضي األول
عمار حميد حسن

اِّـدير العام
حمزة عبد الباقي ناصر

وزارة النفط
شركة غاز الجنوب

(شركة عامة)
القسم القانوني

م/ اعادة إعالن اِّـناقصتني (٢ و ٣ / ٢٠٢١) (اعالن ثالث)
(التمويل / اِّـوازنة التشغيلية)
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العنوان:بغداد-شارع فلسطني-مقابل وزارة النقل-خلف مسبح حي اِّـهندسني

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

جريدة 
يومية 
سياسية 
عامة
مستقلة

أو  يصوِّب  أن  يريد  من  لكل  مكفول  الرَّد  حق  إن    

ح معلومة وردت في خبر أو مقال ويعتقد أن  يصحِّ

فيها جتنيا او مغالطة إذا رغب في ذلك، وإن ديدننا 

هو احترام الرأي والرأي اآلخر.

„zzzzzÁÊfih

(السنة السادسة عشرة) العدد (٣٧٢٨) - الخميس - ٢٣ - أيلول - ٢٠٢١

حداد عىل ارواح شهداء الوطن 

قبل أكثر من سنة كتبت في هذه الزاوية على وجه التحديد أكثر 
ــخصياً  ــام مصرف الرافدين ش ــدت خالله مدير ع ــن مقال ناش م
ــي الرصافة  ــر القضاء ف ــرع للمصرف في قص ــوص فتح ف بخص
ــون احملاكم املوجودة فيه  ــهيل معامالت الناس الذين يراجع لتس
ــق واجلنح والبداءة  ــم اجلنايات والتحقي ــي عديدة منها محاك وه
ــة ومحكمة العمل  ــة الكمركي ــتئنافية واحملكم والهيئات االس
ــة االقتصادية  ــيل األموال واجلرمي ــق النزاهة وغس ــم حتقي ومحاك
ــداده، اضافة الى غرف  ــا مما يطول تع ــات التمييزية وغيره والهيئ
نقابة احملامني. كما طرحت ذات املوضوع عبر البرنامج التلفزيوني 
«دفتر مالحظات» الذي يبثّ من قناة العراقية الفضائية ولألمانة 
ــدي )  ــيدة ( خولة األس فإن مدير عام مصرف الرافدين حينها الس
ــانها للطرح الذي كنت بصدده  دخلت على اخلط وأبدت استحس
ــر القضاء في  ــرف في قص ــى فتح فرع للمص ــدت عزمها عل وأك
الرصافة بغية خدمة املواطنني املراجعني للمحاكم املوجودة فيه 
ــبة فقد بادرت رئاسة محكمة استئناف بغداد الرصافة  وباملناس
ــة محكمة التحقيق  ــة مكان في بناي ــكورة بتهيئ االحتادية مش
ــم  ــور، وباالتفاق مع القس ــاً للمصرف املذك ــة ليكون فرع املركزي
ــي في مصرف الرافدين الرئيس مت تأهيل املوقع كي يكون  الهندس
ــاً مالئماً لفرع املصرف، وبالفعل مت االنتهاء من اعمال تأهيل  مكان
البناية بتاريخ ( ٢٠٢١/٥/٢١) وفي هذا التوقيت وجه مصرف الرافدين 
/ االدارة العامة / سؤاالً الى رئاسة محكمة االستئناف بخصوص 
ــرف مقابل بدل ايجار،  ــغلها فرع املص ــل ان البناية التي سيش ه
فجاء اجلواب بأنه ال يوجد بدل ايجار كون ملكية البناية تعود اصالً 
الى وزارة املالية وفي حينها متت مقابلة مدير عام مصرف الرافدين 
ــة محكمة االستئناف  ــابات في رئاس ــم احلس من قبل مدير قس
ــرع لكن املفاجأة  ــال كافة متطلبات افتتاح الف حيث أوعز بإكم
ــي في مصرف الرافدين الرئيس يريد  ــم الهندس الكبرى ان القس
ــغيل منظومة التبريد في البناية املذكورة بواسطة  ان يكون تش
ــتخدام الطاقة الشمسية. ومنذ شهر آيار املاضي هذا العام،  اس
ــوّغ رغم ان رئاسة محكمة  ــتمرة دون مبرر أو مس والعراقيل مس
ــعها من  ــتئناف بغداد الرصافة االحتادية بذلت كل ما في وس اس
تسهيالت بغية افتتاح مصرف الرافدين، مع العلم ان املصرف من 
شأنه ان يقدم خدمات مصرفية لهذه الرئاسة واجملمعات التابعة 
لها بأن تكون حساباتهم وايداع الرسوم واألمانات والرواتب اضافة 
ــدمي خدمات مصرفية  ــة احملامني واملراجعني من خالل تق الى خدم
ــد مدير عام مصرف  لهم.. ونظراً ألهمية هذا املوضوع فإنني أناش
الرافدين بالتحرك السريع لتجاوز املعرقالت وأال تكون مواعيدهم 
ــد عرقوب لها مثالً .... وما  ــا هي مواعيد عرقوب ( كانت مواعي كم
ــا اال األباطيل ) . وفي اخلتام اقول ان خدمة الناس واجب  مواعيده
وليس من العدل واالنصاف عرقلة كل ما يخدم الناس. وسنواصل 
ــر املالية  ــوع وصوالً الى وزي ــرق على املوض ــة وإعالم الط كصحاف
ورئيس الوزراء. والبد من توجيه الشكر الى مجلس القضاء األعلى 
ــتئناف بغداد الرصافة االحتادية القاضي  والى رئيس محكمة اس
ــه من جهود تصبّ في نطاق  ــعاهم وملا يبذلون (عماد اجلابري) ملس

املصلحة العامة وخدمة الناس .

صباح الشيخلي*

بال مجاملة
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البينة الجديدة / هيثم مجيد

ــت وزارة االتصاالت، امس  أعلن
ــتحصال  اس ــن  ع ــاء،  األربع
ــات على إطالق أول قمر  املوافق
املتحدث  عراقي.وقال  صناعي 
ــوزارة رعد  ــم ال ــمي باس الرس
املشهداني ، إن وزير االتصاالت 
ــيباني  الش ــهاب  ش أركان 
ــر األمن  ــي مؤمت ــن امس ف أعل
ــيبراني العراقي الثاني ــ  الس
أن العراق سوف يطلق قريباً أول 
قمر صناعي عراقي .وأضاف أن 
هذه اإلجناز جاء بدعمٍ وتوجيهٍ 
ــوزراء مصطفى  ــس ال ــن رئي م
ــد مواكبة  ــي الذي أك الكاظم
ــور التكنولوجي احلاصل  التط

في قطاع االتصاالت اجلديد. 

عبد الزهرة البياتي 

وجع يومي

* رئيس التحرير التنفيذي

بغداد / البينة الجديدة
ــس  ام ــة،  الصح وزارة  ــت  اعلن
االربعاء، افتتاح منفذ تلقيحي 
جديد للتطعيم ضد كورونا في 
التعليمي  ــداد  بغ ــفى  مستش
ــب الطابق  ــة الط ــرة مدين بدائ
ان   ، ــوزارة  ال ــع.وقالت  التاس
ــاف الى املنافذ  «هذا املنفذ يض
ــي  الت ــرى  األخ ــة  التلقيحي
موضحة  ــوزارة»،  ال ــا  افتتحته

ــة  كاف ــتقبل  يس ــذ  «املنف ان 
باإلضافة  ــة،  الصح ــبي  منتس

ــات  املؤسس ــبي  منتس ــى  ال
والدوائر احلكومية كافة». 

متابعة / البينة الجديدة
ــكان مبدينة جينزبورو  ناشد س
ــز  ــرطة ومراك ــة الش البريطاني
ــأن  ــوان للتدخل بش ــاذ احلي إنق
ــه يعيش مع  ــون بأن رجل يزعم
ــا  ــة يجمعه ــن ٥٠ قط ــر م أكث
ــش مبنزله  ــارع، لتعي الش ــن  م
ــاد موقع  ــيئة. وأف في ظروف س
ــي  البريطان  Lincolnshire live
ــج، التي  ــيل بي ، نقال عن ميش

ــود  ــم بجه ــة تهت ــر صفح تدي
ــبوك،  ــاذ احليوان على فيس إنق
ــكلة للمرة  ــت باملش إنها علم
ــمعت  وس  ،٢٠١٩ ــي  ف ــى  األول
ــكان  ــكاوى من الس ــراً ش أخي
ــل يلتقط العديد  تقول إن الرج
من القطط الضالة، ويحبسها 
ــة  احملاط ــه  وحديقت ــه  مبنزل
ــالك الشائكة ملنعها من  باألس

الهروب.

ــا  ألصحاب  ــرور العامة بيان ــة امل ــدر مديري ــني واالخر تص بني احل
ــكل اصولي  ــجيلها بش ــة والتكتك بغية تس ــات الناري الدراج
ورسمي شأنها شأن املركبات االخرى وهو اجراء سليم يرضاه كل 
ــادة  ــم وال غبار عليه وال اعتراض، خصوصا اذا ماعرفنا، ياس حلي
ــينات من  ــرام، انه في عراقنا احلبيب  وفي مطلع عقد اخلمس ياك
ــوق لصاحب الدراجة الهوائية  القرن املاضي كانت متُنح اجازة س
ــكل) تتضمن رقم الدراجة واسم حائزها ومهنته وعمره  (البايس
وعبارة ( يسمح حلاملها سوق دراجة هوائية نظرا لتوفر الشروط  
القانونية فيه) مع االشاره،طبعا، الى تاريخ منح االجازة التي توقّع 
ــوم كان العراق في العهد امللكي  ــرطة ( اللواء) ي من قبل مدير ش
ــارة عن( ألوية) وليس محافظات كما هو عليه االن.. وقد  إداريا عب
ــنة كنا مننح ملالك (البايسكل)  ــأل بحرقة: وملاذا قبل (٧٠) س تس
ــوم عاجزين عن منحها  ــوق وفق القانون بينما نحن الي اجازة س
ــتوتة؟؟ لقد طالبت  ــة والتكتك والس ــاب الدراجات الناري ألصح
ــرور العامة  ــت مبكر مديرية امل ــن الزمالء ومنذ وق ــل غيري م وفع
ــهيل  ــيطها في الوقت ذاته ألجل تس ــل االجراءات وتبس بتعجي
مهمة تسجيل تلك العجالت  ومنح اصحابها لوحات تسجيل 
وسنويات السيما اذا ما عرفنا بأن وسائل النقل هذه باتت مشاعة 
ــهيل وصولهم الى  ــباب لتس ــاط الناس وخصوصا الش بني اوس
ــر وبتكاليف زهيدة كما ان  ــن أعمالهم او الى بيوتهم بيس أماك
ــية الصعبة  التكتك حتولت بحكم الظروف االقتصادية واملعيش
الى ( سبوبة رزق) آلالف من الشباب الباحثني عن لقمة خبز بعرق 
ــراءات دون الطموح الذي  ــف ظلت االج جبينهم. ولكن مع االس
ــجيل تلك املركبات يعني ضبط ايقاع  نتمناه.. ناهيك عن ان تس
حركتها في الشارع أمنيا خصوصا بعد ارتفاع وتيرة استخدامها 
ــون.. لقد التقيت بأعداد غفيرة   ــي تنفيذ اعمال  مخالفة للقان ف
ــرّ عزوفهم عن  من اصحاب الدراجات النارية والتكتك ملعرفة س
ــم واحلصول على  ــجيل مركباته ــأن تس مراجعة دوائر املرور بش
ــاليب الروتينية  ــجيل والسنوية فجاء الرد ان االس لوحات التس
ــتوفاة منهم هي السبب.. يقول  ــوم املس والغلو في ارتفاع الرس
العميد ( محمد الزيدي) من اعالم مديرية املرور العامة بأن رسوم 
ــوم  ــغ (٣٠٠) الف دينار، أما رس ــالث عجالت تبل ــك،ذات الث التكت
الدراجات النارية ذات العجلتني بسعة اكثر من (١٢٠)C.C  فتبلغ 
ــأن املراجعات على  ــرف الرجل ايضا  ب ــف دينار. كما يعت (١٠٠) ال
التسجيل قليلة جدا، وإن مديرية املرور العامة واستجابة لكثرة 
ــدات الواردة إليها بشأن ارتفاع مبلغ الرسوم التي وصلت  املناش
ــاً الى مجلس الوزراء لتخفيض  هت كتاب ــد ( خنق البلعوم) وجّ ح
ــأن ذلك.. وتأسيسا على ذلك  املبلغ وهي بانتظار التوجيهات بش
د ( مهلة او  ــدّ ــدار بيان يح ــرور العامة اص ــى مديرية امل ــرح عل اقت
ــاب التكتك والدراجات النارية قبيل القيام  عطوة ) زمنية ألصح
ــاق حيث وصل ما مت  ــالت حجز  هي اآلن جارية على قدم وس بحم
ــي جانبي الكرخ والرصافة  ــازه منها بحدود (٢١٠٠) عربة ف احتج
لوا الدراجات  ببغداد وإحالة أصحابها الى قاضي التحقيق..  سجّ
ــجيل والسنويات ولكن  النارية والتكتك وامنحوها لوحات التس
ر على هؤالء  ــأنها ان تيسّ قولوا لنا ماهي اجراءاتكم  التي من ش

مشقة العناء في مراجعات قد تبدأ ولكنها قد ال تنتهي.
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ــعدي)  ــيد (احمد علي عبد الرضا الس رزق الس
ــول سالم الطاهر احلسناوي)  وكرمية احلاج (رس
ــاء  الثالث ــوم  ي ــي)  (عل ــمياه  اس ــر  ذك ــود  مبول
ــه من ابناء  ــائلني اهللا ان يجعل (٢٠٢١/٩/٢١) س
ــالمة ويقرّ به عيون والديه. وان ينعم عليه  الس
ــعيدة في ظل رعاية  بالعمر املديد واحلياة الس

الوالدين الكرميني.

الحاج رسول سالم الطاهر الحسناوي 

ÜÌÜu@ÖÏ€Ïfl@NN@Ü»é€a@Üªa@Ô‹«


