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أكدت الكنيسة الكلدانية، امس 
االحد، اننا نضم صوتنا الى صوت 
ــيد علي السيستاني  املرجع الس
ــي  ــاركة ف ــى املش ــه عل ــي حث ف
ــة  الكنيس ــت  االنتخابات.وقال
ــبوع  ــافة اس ــى مس ــن عل ، ونح
ــس  مجل ــات  إنتخاب ــن  م ــد  واح
ــة  النواب العراقي، تضم الكنيس
ــوت  ــى ص ــا ال ــة صوته الكلداني
ــيد  ــع األعلى الس ــماحة املرج س
ــتاني في حثه على  علي السيس
ــؤولة  واملس ــة  الواعي ــاركة  املش
ــلم للعبور  ــق األس ــا الطري كونه
ــتقبل أفضل مما  ــى مس ــالد ال بالب
العراقيني  ــني  الناخب مضى.ودعت 

الى مشاركة واسعة جدا الحداث 
ثورة بيضاء تأتي بإصالحات مهمة 
ــة  وإداري ــية  وسياس ــريعية  تش
واقتصادية واجتماعية، وبناء دولة 
ــن انها  ــعر كل مواط ــة يش مدني
ــدة ان التصويت موقف  بيته، مؤك
ــي وأخالقي. وعبرت  ضميري ووطن
ــكل  ــة عن املها أن يش الكنيس
التصويت بآلية سليمة، إنعطافة 
ــة  وأمنوذجي ــراق،  للع ــة  مفصلي
ــت  ــتوى املنطقة.واهاب ــى مس عل
ان  النجباء  بالناخبني  ــة  الكنيس
ــيرة النواب السابقني  يقيّموا مس
ــحني احلاليني، واال يخدعوا  واملرش
بالوعود والهدايا، واال يبيعوا الوطن 
ــدين، ويكون  ــني والفاس لالنتهازي
التصويت بوعي ومسؤولية ملن هو 

ــي خدمة البالد والعباد.  األفضل ف
ــت ممثلة األمم املتحدة  في وقت قال
ــخارت،  ــني بالس ــراق، جن ــي الع ف
ــرين  امس األحد، إن انتخابات تش
ــتكون مختلفة عن سابقاتها.  س
ــالل مؤمتر  ــخارت، خ وأكدت بالس
ــة  ــس اجلمهوري ــع رئي ــي م صحف
ــني، مبقر  ــس املفوض ــس مجل ورئي
ــات  لالنتخاب ــا  العلي ــة  املفوضي
ــا  فيه ــرين  تش ــات  انتخاب إن   ،
ــة عن  ــون مختلف ــة أن تك إمكاني
جانبه،  ــابقة.من  الس االنتخابات 
ــس املفوضني، إن  ــال رئيس مجل ق
ــتوى  ــاكاة متثل مس ــات احمل عملي
ــور واجملتمع  ــفة اجلمه من مكاش
ــال صالح  ــن جانبه  ق ــي. م الدول
ــب التغيير  ــراق يتطل ــع الع إن واق

ــذا  ــى أن ه ــيرا إل ــالح، مش واإلص
اإلقرار بحد ذاته مهم جدا.ويتجه 
العراقيون إلى صناديق االقتراع في 
ــر من أكتوبر املقبل لإلدالء  العاش
ــي انتخابات مبكرة،  بأصواتهم ف
وسط ومخاوف من ضعف اإلقبال 
ــى التصويت.وجترى االنتخابات  عل
ــرر  ــا املق ــن موعده ــام م ــل ع قب
سابقا، متاشيا مع مطلب رئيسي 
للمتظاهرين الذين مألوا الشوارع 
ــرين االول ٢٠١٩ للمطالبة  في تش
بالتغيير في البالد، حيث يتفشى 
الفساد، وهو ما اعترف به الرئيس.

وتابع صالح التزوير والتالعب في 
ــة  ــز ثق ــابقة ه ــات الس االنتخاب
ــة،  ــة االنتخابي ــن بالعملي املواط
ــا كدولة  ــاف ان عملن ــه أض لكن

وبدعم  وقوى سياسية  وحكومة 
ــى تهيئة ما ميكن  من اإلعالم، عل
انتخابات شفافة  تهيئته إلجراء 
ــات  االنتخاب ــف  ونزيهة.ووص
ــي تاريخ هذا  ــة التحول ف بـنقط
ــب أهمية  ــا تكتس ــراق ألنه الع
ــة  ــال إن احلكوم ــتثنائية، وق اس
جنحت في إيصال االنتخابات إلى 
ــككني  ــدة، رغم املش ــة جي نقط
ــى إجرائها  ــة عل ــدرة الدول في ق
ــي وقت قال زعيم  في موعدها. ف
ــادي العامري، إن  ــف الفتح ه حتال
حتالفه هو القادر  على فرض هيبة 
ــى االنتخابات  إل ــيراً  الدولة، مش

النيابية متثل حتدياً سياسياً.

كتب اِّـحرر السياسي
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بغداد /
ــباب تأخر  ــؤون االجتماعية، امس األحد، أس   أوضحت وزارة العمل والش
ــفت عن  ــن قروض الباحثني عن العمل، فيما كش ــالق وجبة جديدة م اط
ــر املركز اإلعالمي للوزارة جنم  ــر قانون الضمان االجتماعي.وقال مدي مصي
ــي، إن قاعدة البيانات اخلاصة بالباحثني عن العمل بلغ عددها من  العقاب
العام ٢٠٠٣ حتى اآلن مليوناً و٧٠٠ ألف شخص ومن جميع االختصاصات.
ــاريع الصغيرة للباحثني عن العمل  وأضاف، أن الوزارة اطلقت مبادرة املش
ــديد القرض يكون  ــروعهم اخلاص وتس من خالل منحهم قرضاً لبدء مش

من عوائد املشروع نفسه.
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الكنيسة الكلدانية 
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استغربت قطاعات واسعة من الشعب 
ــة العامة جمللس  ــالن األمان ــي اع العراق
ــمي في  الوزراء عن تعطيل الدوام الرس
ــد املصادف الثالث من  البالد ،أمس األح
تشرين األول احلالي، بدعوى االحتفال به 
كعيد وطني وهو يصادف يوم االستقالل 
ــتعمار البريطاني عام  ــة االس ــن ربق م
ــراق الى عصبة األمم  ــول الع (١٩٣٢) ودخ
املتحدة وسرّ االستغراب يكمن صراحة 
ــه اذ أن  ــابق ألوان ــأن اعالن العطلة س ب
ــى الكاظمي قد  ــس الوزراء مصطف رئي
ــروع العتبار  ــن تقدمي مش ــن للتو ع اعل
يوم الثالث من تشرين األول عيداً وطنياً 
وان مجلس النواب لم يقرأ املشروع ولم 
ــبب تعطيل  ــوّت عليه حلد اآلن بس يص
ــاته منذ اكثر من خمسة اشهر  جلس

ــد الوطني للعراق  ــارة بأن العي مع االش
ــي الواقع يوم ١٤ متوز (١٩٥٨) حيث  هو ف
ــراق بقيادة ابن  ــيس جمهورية الع تأس
ــهيد عبد  ــار الزعيم الش ــعب الب الش
ــه اهللا) وعليه فان  ــم ( رحم الكرمي قاس
ما يحصل مزايدات سياسية ال تستند 
الى اي حجة أو مبررات مقنعة وال ميكن 
ــوى مجرد رغبات وامزجة  تفسيرها س
ــداء للزعيم  ــن يضمرون الع للبعض مم
اخلالد عبد الكرمي قاسم وطمس معالم 
ثورته الشعبية الباسلة .. وفي موضوع 
ــباب  ــون عن اس ــاءل العراقي ــر يتس آخ
ــر توزيع الوجبة الثانية من  غياب أو تعث
عت بها وزارة  (السلة الغذائية ) التي صدّ
ــنا .. حيث أكد املواطنون  التجارة رؤوس
ــتلموا الوجبة الثانية من  انهم لم يس
«السلة الغذائية» وسط صمت مطبق 
ــها  من قبل وزارة التجارة التي جتد نفس

اليوم في حالة حرج ما دونه حرج ألنها 
تورطت بتوزيع وجبة اولى لذر الرماد في 
ــا» لتلوذ  ــم « انخبصت الدني العيون ث
بعدها بالصمت بعد طول ضجيج بعد 
ــرض الفيلم الهندي !! ومن  ان انتهى ع
ــا غير ذلك فليخرج لنا ويقودنا  يقول لن
في جولة ميدانية للوقوف على احلقائق 
ثم ما معنى حجب البطاقة التموينية 
عن املوظفني ممن يزيد راتبهم عن املليون 
ــذا القرار  ــا ان نقول ان ه ــار ؟. وبودن دين
ــاج الى مراجعة  ــم ومجحف ويحت ظال
ــباب جوهرية  ــى اس ــتنادا ال فورية اس
ــرف الدوالر عن  ــعار ص منها ارتفاع اس
ــاع  ارتف ــك  وكذل ــابقة  الس ــه  معدالت
تكاليف املعيشة وصعوبة احلياة ، كما 
نطالب رئاسة مجلس الوزراء ومجلس 
ــوخة  ــب بانصاف املفس ــواب الغائ الن
واملطرودين من  ــتقيلني  واملس عقودهم 

ــبي وزارتي الداخلية والدفاع من  منتس
ــوة مبنتسبي  خالل اعادتهم للعمل أس
ــعب  ــاء الش ــعبي ألن ابن ــد الش احلش
ــط وال يجوز  ــنان املش ــية كأس سواس
ــة انتقائية  ــل مع الناس بطريق التعام
ــير الى  ــد أن نش ــوب والب ــدل مطل فالع
ــل  ــدرت قب ــية اص ــة فرنس ان محكم
ــدة عام ضد  ــجن مل يومني حكماً بالس
ــبق ( نيكوال  ــا األس رئيس رئيس فرنس
ــر  غي ــل  التموي ــة  بتهم ــاركوزي)  س
الشرعي حلملته االنتخابية عام (٢٠١٢) 
ــد املراقبة  ــي العقوبة مبنزله قي ليقض
ــذا هو القانون عندما  األلكترونية.. هك
يسري على اجلميع وهكذا هي العدالة 
ــرف املزورين  ــة أما عندنا فنحن نع احلق
واللصوص وكيف يأتي املال السياسي 
ومن أين ؟. ولكننا ال نتصدى له واملعنى 

في قلب الشاعر!.

كتب رئيس التحرير

جزنا من العنب ونريد سلتنا .. حال اِّـواطن العراقي بعد ان يئس من استالم الوجبة الثانية من الحصة التموينية 
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ــة، امس االحد،  ــت وزارة الصحة والبيئ أعلن
ــلم اكثر من مليون جرعة من اللقاح  عن تس
ــركة  ــرت الش ــروس كورونا.وذك ــاد لفي املض
العامة لتسويق األدوية واملستلزمات الطبية،  
ان شحنة جديدة من اللقاح املضاد لفايروس 
كورونا املستجد وصلت الى العراق من خالل 
ــة ١,١٥٥,٠٠٠ جرعة. مرفق كوفاكس وبكمي
وبينت انه مت توزيع اللقاح لكافة محافظات 

العراق مبا فيها اقليم كردستان.

ــان،  ــل عدن ــني، جلي ــس املفوض ــس مجل ــد رئي أك
ــتوى من  ــس االحد، أن عمليات احملاكاة متثل مس ام
ــال عدنان  ــع الدولي.وق ــفة اجلمهور واجملتم مكاش
ــاكاة متثل  ــي ، إن عمليات احمل ــر صحف ــالل مؤمت خ
ــفة اجلمهور واجملتمع الدولي. ــتوى من مكاش مس

وأضاف، أن أصوات العراقيني أمانة كبرى.

ــب طحني  ــي، احباط تهري ــالم االمن ــة االع ــت خلي أعلن
وسكراب في محافظتي بابل وصالح الدين. وذكرت اخللية 
ــلحة  ــات القائد العام للقوات املس ــب توجيه ، انه حس
ــتمر االجهزة  ــتركة تس ــراف قيادة العمليات املش وبإش
ــل دؤوب ومتابعة  ــد اخملالفني، وبعم ــة املعنية برص األمني
ــادي في جهاز  ــة األمن االقتص ــن قبل مديري ــتمرة م مس
ــة بالتعاون مع  ــد متكنت مفارز املديري األمن الوطني، فق
مديرية مكافحة اجلرمية املنظمة في وكالة االستخبارات 
ــط عجلة نوع  ــي بابل من ضب ــات االحتادية ف والتحقيق

ــل بداخلها ٥ اطنان من الطحني اخلاص مبفردات  كيا حم
ــث مت القبض  ــدة للتهريب، حي ــة مع ــة التموينب البطاق
ــة إلكمال  ــليمه الى اجلهات اخملتص ــائقها وتس على س
ــة بحقه.واضافت، ان مديرية  ــراءات القانونية الالزم اإلج
ــط عجلة نوع  ــالح الدين، متكنت من ضب ــن جنوب ص أم
ــيخ إبراهيم الواقعة على الشارع  ــيطرة الش كيا في س
ــامراء، حتمل ٣ اطنان من (السكراب) دون  العام بغداد - س
ــراءات الالزمة وفق  ــمية، حيث اتخذت االج موافقات رس
ــياقات، قد متت عملية الضبط باالشتراك مع القوة  الس

املتواجدة في السيطرة وفق محضر ضبط أصولي.

ــبعيني وحرق  ــد، مبقتل رجل س ــس االح ــدر أمني، ام أفاد مص
ــة بغداد.وقال  ــمالي العاصم عجلته في منطقة الطارمية ش
املصدر ، إن مجموعة مسلحة يعتقد بانتمائها لتنظيم داعش 
ــبعيني وحرق عجلته ضمن منطقة  ــت على قتل رجل س اقدم

الطابي في الطارمية.

ÚÓflâb�€a@ø@Èn‹v«@÷ä§Î@b�‰éfl@˝uâ@›n‘m@Úz‹éfl@Ú«Ï‡©
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Ô€ÎÜ€a@…‡n1aÎ@âÏË‡¶a@Ú–ëbÿfl@Âfl ــن إيقاف منظومة البطاقة الوطنية أعلنت وزارة الداخلية ع
ملدة أسبوع.وقالت الوزارة في بيان ، إنه سيتم إيقاف منظومة 
ــن ٢٠٢١/١٠/٣ولغاية    ــبوع للفترة م البطاقة الوطنية ملدة أس
٢٠٢١/١٠/١٠ في بغداد واحملافظات؛ وذلك لغرض اجراء الصيانة 
ــليم البطاقات  ــتمرار تس ــى اس ــارت إل ــا. وأش ــنوية له الس
ــني الذين  ــرة التوقف للمواطن ــة ضمن فت ــة املطبوع الوطني
روجوا معامالتهم للفترة ( ٦/١ الى ٨/١) وذلك لتوزيع اكبر عدد 

ممكن من البطاقات املنجزة للمواطنني.

ــيارة مفخخة في  ــدر أمني، امس األحد، بانفجار س أفاد مص
ــيارة مفخخة  ــة االنبار.وقال املصدر ، إن س ــادي، مبحافظ الرم
ــرطة قرب آمرية االفواج في  ــرت امس، مجاور قيادة الش انفج
ــاف، أن القوات األمنية  ــادي، مبحافظة االنبار.وأض مدينة الرم

فرضت إجراءات مشددة مبكان احلادث.
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البصرة / البينة الجديدة
ــركة العامة ملوانئ  ــالكات الش اعادت م
ــتثنائية  ــراق امس االول، وبجهود اس الع
ــم ( ٣٠ ) الى  ــة البحرية رق ــة الدالل عوام
ــور عبداهللا  ــا األصلي في قناة خ موقعه
ــل  ــة السالس ــدت مقطوع ــد ان وج بع
ــال مدير عام  ــو اجتاه اخر .وق ــة نح وزاحف
ــجعان  ــة الش ــال البحري ــئ ان رج املوان
ــالمة  ــل س ــن أج ــن م ــون جاهدي يعمل
ــط التي تأم موانئ  ــفن وناقالت النف الس
ــني وصيانة عوامات  ــراق من خالل تأم الع
ــي مياهنا   ــرة ف ــة البحرية املنتش الدالل
مشيرا الى توجيهات وزير النقل الكابنت 
ناصر حسني بندر الشبلي بضرورة تأمني 
ــة .من جانبه وجه  القنوات املالحية كاف
معاون املدير العام الفني للشركة رئيس 

ــني احمد جاسم نعيم مالكات  املهندس
ــيطرة والتوجيه البحري - في  قسم الس
ــاون مع  ــري وبالتع ــعبه التنوير البح ش
قسم االنقاذ ومالحة ام قصر باسترجاع 
ــي اجنرفت خارج  ــة رقم  ( ٣٠ ) الت العوام
ــد ان مت صيانتها  ــاة الى موقعها بع القن
ــض  وبع ــاءة  االض ــاح  مصب ــتبدال  واس
ــي تعمل االن  ــل الضعيفة ، وه السالس
ــورة صحيحة ، علما ان هذه العوامة  بص
ــفن الوافدة  ــتدارة للس ــة اس ــي عوام ه
ــداهللا وعدم  ــور عب ــي قناة خ ــادرة ف واملغ
ــى عملية  ــر عل ــا يؤث ــا او اجنرافه وجوده
ــة البحرية .وذكر  ــاد كعالمة للدالل االرش
ــم السيطرة والتوجيه البحري  مدير قس
الكابنت رمزي ايشا داود انه قامت مالكات 
شعبة التنوير البحري ومبساندة وتنسيق 

ــم االنقاذ البحري والشؤون  عال مع  قس
ــة املقطوعة  ــحب العوام ــة بس البحري
ــاة خور عبداهللا ورفعها  رقم ( ٣٠ ) في قن
ــة جديدة مع  ــلة وثقال وجتهيزها بسلس
مصباح انارة جديد واعادتها الى موقعها 
ــاحبة السندباد  ــطة الس االصلي بواس
ــة كاتو  ــم ( ٢٧ ٦ ) والرافع ــون رق والبانط
العائدين الى قسم االنقاذ البحري . كما 
ــأداء العاملني  ــبل االرتقاء ب ــت س ناقش
ــمالي  في احملطات في ميناء ام قصر الش
ــداد  ــق االع ــرورة تطاب ــى ض ــدت عل واك
ــة تدوينا وميدانيا  واالحجام في البضاع
ــرادات  ،  ــم االي ــرار وتعظي ــل االض لتقلي
ــام املوانئ الدكتور املهندس  وقال مدير ع
ــب توجيهات  ــي حس ــان الفرطوس فرح
ــبلي ان  ــنت ناصر الش ــل الكاب ــر النق وزي

ــت  ــمالي ناقش ــاء ام قصر الش ادارة مين
مع مسؤولي التفريغ والشحن واحملطات 
ــبل االرتقاء باعمال املناولة  في امليناء س
ودقة العمل في احتساب االعداد وحجم 
ــة الواردة ومتابعتها حلني  االوزان للبضاع
ــاون  ــح املع ــن امليناء.واوض ــا م تخريجه
الفني ملدير عام املوانئ رئيس مهندسني 
ــود  ــرا لوج ــدي نظ ــم االس ــد جاس احم
اهمية العمل في موانئ ام قصر يتطلب 
ــق مبا  ــكل دقي ــى االداء بش ــد عل التاكي
يتعلق بعمل االرصفة والساحات واعمال 
املناولة وتطابق االعداد واالحجام املثبت 
ــا وميدانيا وذلك لتقليل  الكترونيا وورقي
ــم االرادات مؤكدا ان مامت  ــرار وتعظي االض
ــته هو حث العاملني في احملطات  مناقش

على احلرص والدقة في عملهم .
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بغداد / البينة الجديدة
ــرام بغداد/ مكتب  ــت مفارز مديرية مكافحة اج متكن
ــع لوكالة  ــينية املعامل التاب ــرام حس ــة إج مكافح
ــن القاء القبض  ــرطة  م ــؤون الش وزارة الداخلية لش
ــرقة مبلغ قدره (٢٠) ألف دوالر  على متهم لقيامه بس
ــينية املعامل حيث  ــن داخل دار ضمن منطقة حس م
ــا وقرر قاضي  ــوال املتهم ابتدائيا وقضائي ــن أق مت تدوي
ــادة ٤٤٦ من قانون  ــق أحكام امل ــق توقيفه وف التحقي
ــزاءه العادل .  في حني ألقت مفارز  العقوبات لينال ج
ــة القبض  ــيارات الرصاف ــرقة س مكتب مكافحة س
ــرقة عجلة من نوع أوباما من  على متهم لقيامه بس
ــعدون والتوجه بالعجلة  داخل كراج في منطقة الس
ــض متت بعد  ــل ، وأن عملية القب ــة اربي ــى محافظ ال
ــرقة عجلة في  ــود حادث س ــات عن وج ــر معلوم توف
ــكيل فريق  ــورة أعاله على الفور مت تش املنطقة املذك
ــايش في محافظة  ــتراك مع مديرية االس عمل باالش
ــم وضبط العجلة  ــليمانية  والقبض على املته الس
ــراءات القانونية  ــث مت اتخاذ كافة اإلج ــروقة حي املس
بحق املتهم وتوقيفه وفق أحكام املادة ٤٤٦ من قانون 

العقوبات وتقدميه إلى القضاء لينال جزاءه العادل .

البينة الجديدة / هيثم مجيد
ــل رئيس  ــن قب ــرة م ــة مباش ــه ومتابع بتوجي
ــي مدير  ــد القيس ــدم ثائر حمي ــني أق مهندس
ــناد  ــة إتصاالت ومعلوماتية األنبار، وبإس مديري
منتسبي جهاز األمن الوطني، قامت جلنة إزالة 
ــكلة في املديرية  جتاوزات الكابل الضوئي املش
ــن الكابينات  ــة العديد م ــرض إزال ــة لغ بحمل
ــورة غير  ــة املنصوبة بص ــيم الضوئي والتقاس
ــي ناحية  ــاء ف ــدة الكهرب ــى أعم ــة عل قانوني
ــيد  ــاء القائم. وأفاد الس ــن قض ــدي ضم العبي
ــتكماالً  مدير املديرية، ان هذه احلملة جاءت اس
للحمالت السابقة التي شهدتها عدة اقضية 
ونواحي في محافظة األنبار، وحسب توجيهات 
ــركة العامة لالتصاالت  ــا في الش االدارة العلي
ــفرت  واملعلوماتية، موضحاً أن هذه احلملة أس
ــيم  ــد من  الكابينات والتقاس ــن إزالة العدي ع
ــت بتقنية FTTH بدون  التي جتهز خدمة اإلنترن
ــمية، ومبا يسهم في  ترخيص من اجلهات الرس
ــت وحفاظا  ــاع االنترن ــم العمل في قط تنظي

على املال العام.

البينة الجديدة / علي شريف
ــيد  ــات وتوصيات الس ــالً بتعليم عم
ــيد وكيل الوزارة  ــر الداخلية والس وزي
ــرطة  وبتوجيه ومتابعة  لشؤون الش
ــل اللواء  ــرطة محافظة باب ــد ش قائ
ــمري متكن  ــدس علي هالل الش املهن
أبطال قسم شؤون اخملدرات باحملافظة 
ــن  ــى عنصري ــض عل ــاء القب ــن إلق م
ــني باجلرم  ــدرات متلبس ــار اخمل ــن جت م
ــط مدينة احللة وضبط  املشهود وس
ــدرات بحوزتهما. وقال  ــن اخمل كمية م
ــؤون اخملدرات العميد  ــم ش مدير قس
ــي إطار  ــه ف ــي ان ــن عل ــازن محس م
الصادرة من  والتوجيهات  التعليمات 

ــرورة تصعيد  ــات العليا حول ض اجله
جهود مكافحة آفة اخملدرات اخلطيرة 
ــاء القبض  ــع واإلجتاه بإلق على اجملتم
ــني.  ــا واملتعاط ــن فيه ــى املتاجري عل
ــات دقيقة عن  ــد أن وردتنا معلوم وبع
ــدرات  ــرة باخمل ــوم باملتاج ــخص يق ش
ــة احللة مت  ــق مركز مدين ضمن مناط
تشكل فريق عمل باشرافنا وعضوية 
ــؤون مخدرات البلدة  ــعبة ش مدير ش
وضباطها .وأضاف  العميد علي: ومن 
ــة احلثيثة وأخذ  خالل الرصد واملتابع
ــرت جهود  ــة اثم ــات القضائي املوافق
ــض على تاجر  ــق عن إلقاء القب الفري
ــدرات بكمني أمني مُحكم وضبط  اخمل

ما يقارب الـ( ١٠٤٢ غرام ) من اخملدرات 
ــي وأدوات متنوعة  ــزان الكترون مع مي
تستخدم للتعاطي وعدد من احلبوب 
ــة املتهم االول مت  اخملدرة .مبينا:وبدالل
إستدراج تاجر مخدرات آخر والقبض 
عليه متلبس وبحوزته حوالي ( ١٠٠٦ 
غرام ) من اخملدرات مع ميزان الكتروني 
للتعاطي  ــتخدم  وأدوات متنوعة تس
ر  ــالح مسدس محوّ باإلضافة الى س
ــني  من قبل  ــف املتهم ــدا توقي . مؤك
ــيد قاضي التحقيق اخملتص وفق  الس
ــدرات ) متهيداً إلكمال  ــادة ( ٢٨ مخ امل
ــة الالزمة  ــراءات القانوني ــي االج باق

ليناال جزاءهما العادل .

ميسان / ابو الحسن السعد
ــل محافظ  ــاز من قب ــه وإيع بتوجي
ميسان «علي دواي الزم» رئيس جلنة 
ــكنية في  توزيع قطع األراضي الس
ــس االول  ــان .مت ام ــة ميس محافظ
ــة ارض  ــع (٦٥) قطع ــبت  توزي الس
سكنية لـمنتسبي مديرية الدفاع 
ــزء من الوجبة االولى من  املدني كج
قطع األراضي السكنية في مديرية 
بلدية العمارة التي خصصت للذين 
ــاهموا بشكل فاعل ومباشر في  س
ــي الراهن  ــرف الوبائ ــة الظ مواجه
 . االول)  ــد  (الص ــا)  كورون ــة  (جائح
ــكنية  ــة ارض س ــع (٣٧) قطع وتوزي
ــيتم  . وس القضائيني  ــني  للمحقق
ــرى تباعاً في  ــات االخ ــع الوجب توزي
ــي احملافظة  ــة ونواح ــز واقضي مرك

ــك بعد  ــة وذل ــام القادم ــالل االي خ
ــتكمال كافة اإلجراءات اإلدارية  اس
ــتوفية  والقانونية للمعامالت املس
ــور  بحض ــك  ذل وكان   . ــروط  للش
ــون زاير» رئيس  ــي «حيدر حن القاض
محكمة استئناف ميسان وأعضاء 
جلنة توزيع قطع األراضي السكنية 

ومجموعة من املوظفني واملنتسبني 
ــيد  ــمولني بالتوزيع .وقال الس املش
احملافظ : أن محافظة ميسان تعمل 
على مزيد من إفرازات قطع األراضي 
ــة العمارة  ــكنية من قبل بلدي الس
ــتوزع  ــي س ــان والت ــات ميس وبلدي
ــى جميع  ــات متتالية عل ــي وجب ف

ــمولة ومن ضمنها  ــرائح املش الش
ــر الدولة  ــة دوائ ــي كاف ــني ف املوظف
وبحسب املتوفر من االراضي املفروزة 
ــنقدم كافة التسهيالت  واضاف س
ــل فرز قطع  ــر من أج والدعم املباش
ــداً على  ــكنية . مؤك ــي الس األراض
ــكن  ــة إيجاد الس ــي بسياس املض
ــاً  وخصوص ــني  للمواطن ــب  املناس
عوائل الشهداء واجلرحى واملوظفني 
ــات االخرى  ــة الفئ ــني وكاف واملعلم
بعد استكمال فرز اراض جديدة من 
قبل بلدية العمارة وبلديات ميسان 
ــان وزعت  ــاً  أن محافظة ميس .علم
ــر من  ــة اكث ــوام املاضي ــالل االع خ
ــكنية  (٢٦٫٠٠٠) الف قطعة ارض س
الشرائح  ملستحقيها من مختلف 

املشمولة بالتخصيص .

البينة الجديدة / هيثم القيسي

اعلنت وزارة التجارة عن تفقد مدير 
ــارة احلبوب  ــة لتج ــركة العام الش
العكيلي  ــم  ــم نعي باس املهندس 
فروع الشركة في ام قصر و البصرة 
ــي   ــق  هندس ــة فري ــار برفق و ذي ق
ــاط  ــدء تنفيذ النش ــتعدادا لب اس
التجاري للشركة .وقال املدير العام 
ان الزيارة جاءت لالطالع على البنى 
ــا الرصيف  ــي يضمه ــة الت التحتي
ــركة في ميناء  البحري التابع للش
ــتعداد للشروع بتنفيذ  ام قصر اس
النشاط التجاري للشركة واملتمثل 
باستيراد احلنطة اخملصصة النتاج 
ــر . العكيلي اطلع  ــني الصف الطح
ــى  ــال البن ــع ح ــى واق ــا عل ميداني
ــباب التي ادت الى  ــة و االس التحتي
والتأهيل  ــة  الصيان ــال  اعم توقف 
للفترة املاضية ، وموجها باستنفار 
ــخيرها  وتس ــات  االمكاني ــة  كاف
لتكون جاهزة للعمل . وفي الوقت 
ذاته وخالل لقائه باملالكات العاملة 

ــتمع لشرح مفصل  في امليناء اس
ــن املفترض ان  ــذي م ــن العمل ال ع
ينفذ خالل الفترة املقبلة للشروع 
ــتقبلي .وعلى هامش  بالعمل املس
الزيارة تفقد العكيلي فرع الشركة 
في البصرة و ذي قار والتقى بإدارات 

ــتمع ألهم  ــروع ومالكاتها واس الف
املشاكل التي تواجههم في العمل. 
ــار العكيلي الى  من جانب اخر اش
ــويق الدهيمي  ــز تس ــرة مرك مباش
في ذي قار مبناقلة احلنطة لصوامع 
ــن خطة املناقلة  بغداد وذلك  ضم

التي اعدتها شركته لتعزيز ارصدة 
ــة لتأمني   ــي املواقع كاف احلنطة ف
ــة  احلنط ــن  م ــن  املطاح ــص  حص
ــويق  ــاف ان مركز تس ــررة. واض املق
الدهيمي باشر امس االول السبت 
على مناقلة احلنطة الى ثالث محاور 
ــرة االف طن  مت  خاللها مناقلة عش
ــن لصومعة  ــة االف ط ــا اربع منه
ــن لصومعة  ــدورة وثالثة االف ط ال
ــي ، اضافة الى ثالث االف طن  التاج
ــر منهاج  وعب الرصافة  ــة  لصومع
ــوازن للحنطة  ــل لتوزيع مت متكام
ــز ارصدة  ــني و تعزي ــوال الى تام وص
ــة تلك التي لم  املواقع كافة خاص
تؤمن الرصيد الكافي خالل موسم 
التسويق . وعلى ذات السياق لفت 
ــى جتهيز  ــرع ديال ــتمرار ف ــى اس ال
ــة  باحلص ــة  احلكومي ــة  املطحن
الثالثة من الوجبة السابعة حيث  
مت جتهيز املطحنة احلكومي بكمية 
ــيارة )  ــن بواقع ( ١١ س (٢٥٤،٣٨٠)ط
ــررة لدعم  ــة احمللية املق ــن احلنط م

مفردات البطاقة التموينية .

ميسان / البينة الجديدة
ــركة نفط  ــام ش ــر ع ــرى مدي أج
ــم  ــان املهندس علي جاس ميس
ــارة إلى جامعة  حمود ، مؤخرا زي
ــان برفقة مدير فرع شركة  ميس
ــراق ، والتقى  ــي الع ــل اويل ف إنت
ــتاذ الدكتور   رئيس اجلامعة االس
ــال  ــن عي ــط محس ــد الباس عب
ــؤولني.مت  ــادة املس الس وعدد من 
ــث افاق  التعاون  خالل الزيارة بح
ــاالت التدريب  ــترك في مج املش
باالختصاصات  ــرات   اخلب وتبادل 
والتنسيق  والهندسية  العلمية 
ــدورات التدريبية  لعقد وإقامة ال
ــاء  أبن ــة  مصلح ــق  يحق ــا  مب
ــن خريجي  ــان م محافظة ميس
ــركات  اجلامعات للعمل في الش

ــتفادة من اخلبرات  العاملية واالس
التي متتلكها جامعة ميسان في 
شتى اجملاالت .وأكد السيد املدير 
ــعى  ــركة  تس العام إلى أن الش
ــز وتطوير قدرات موظفيها  لتعزي

ــراكة مع  ــالل توطيد الش من  خ
ــس  ــاء أس ــان وبن ــة ميس جامع
ــار  كمس ــذ  تتخ ــة  قوي ــز  وركائ
ــيدا بجهود  ــذا التعاون ، مش له
ــاتذتها  واس ــة  اجلامع ــة  رئاس

ــتمر  املس وتواصلهم  ومالكاتها 
مع إدارة الشركة على املستويني 
ــاً عن  ــي ، معرب ــي واملعرف العلم
الذي  ــاون  التع ــق  ــل بتحقي األم
ــع ويحقق املصلحة  يخدم اجلمي
العامة.بدوره اعرب رئيس جامعة 
ميسان ، عن  سعادته  بزيارة مدير 
ــركة نفط ميسان ومدير  عام ش
ــرع العراق ،  ــركة إنتل اويل ف ش
ــة  ــرا اللقاء خطوة ملناقش معتب
ــي  تتعلق  ــات والقضايا  الت  امللف
ــاون بني  ــيق  والتع التنس  بآليات 
ــراف وامكانية فتح  ــع األط جمي
ــي  ــدرات موظف ــة  ق ــاق لتنمي اف
الشركة واجلامعة على حد سواء 

ومبا يحقق املكاسب لألطراف.

بغداد / البينة الجديدة 
كشفت وزارة الزراعة، عن وضع خطة إلعادة تأهيل النخيل 
وزيادة االصناف القابلة للتصدير العاملي. واكد الوكيل االداري 
ــهر اجلبوري, خالل تصريح لوكالة  للوزارة الدكتور مهدي س
ــل واعادة  ــوزارة وضعت خطة لتأهي ــة، إن ال ــاء العراقي األنب
ــكل من  ــابق، وصدر امر ديواني مش النخيل إلى وضعه الس
عدة وزارات من ضمنها وزارة الزراعة، أقرت خالله التوصيات 
بحيث تكون ملزمة جلميع اجلهات بإيقاف جتريف البساتني 
ــر العاملي،    ــه القابلة للتصدي ــواع النخيل واصناف وزيادة ان
ــزة وليس فقط متور  ــاف ذات اجلودة والنوعية املمي من األصن

الزهدي.

دياُّـ / البينة الجديدة
ــكيالت وزارة  ــى العامة إحدى تش ــركة ديال تواصـل ش
ــة لتوزيع  ــركة العام ــز الش ــادن جتهي ــة واملع الصناع
ــط مبُحوالت التوزيع وفق العقد املُبرم بني  كهرباء الوس
ــركة  دير عام الش ــات .وأفصـحَ مُ ــني وعلى دُفعـ الطرف
ــف اجلنابـي عن جتهيز  ــتـار مخلـ املُهندس : عبـد الس
ــدة من العقد بلغت ( ٣٠)  فعة جدي ــط بدُ كهرباء الوس
 ، (٠.٤ KV ) ــل ــعة ( KVA ٤٠٠ ) حتوي ــع س ــة توزي حول مُ
والت تُنتج  ــركة من احملُ نتجات الش وضحاً بأن كافة مُ مُ
ــة ( IEC-60076 ) وحاصلة على  ــة العاملي ــق املُواصف وف
ــداً  ــة ( ISO 9001-2015 ) ، مؤك ــودة الدولي ــهادة اجل ش
دية  ــا التعاقُ ــاء بإلتزاماته ــركة على اإليف ــرص الش ح
ــاج احمللي من  ــة اإلحتي ــتفيدة وتلبي ــع اجلهات املُس م
ــع بأياد عراقية خالصة  ــا الوطنية التي تُصن نتجاته مُ

نـع فـي العـراق» . حتتَ شعـار «صُ

بغداد / البينة الجديدة
بناءً لتوجيهات وزارة الصحة وباشراف صحة بغداد /الرصافة 
ــة مديرة قطاع البلديات االول قامت الفرق الصحية  ومتابع
التابعة للقطاع بغلق فرن صمون في منطقة املشتل وغلق 
محالت لبيع ماء RO في منطقه االمني وغلق فرن صمون في 
منطقة البلديات ، كما تابعت الفرق الصحية الواقع البيئي 
ــرت محاضرات  ــواق العامة واج ــي للمحالت واالس والصح
ــراض اجلانبية للقاح  ــول اهمية اخذ اللقاح واالع توعية ح
وحث العاملني واملواطنني في االسواق العامة مبراجعة اقرب 
ــالمة  ــذ صحي ألخذ اللقاح وااللتزام مبقررات جلنة الس منف
ــول الى احلماية اجملتمعية وهو  حتى بعد اخذ اللقاح للوص
ــع الفولدرات  ــاء على اجلائحة وتوزي ــق الوحيد للقض الطري

والرسائل الصحية على احلاضرين .
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ــدى الصدر،  ــيد مقت ــد زعيم التيار الصدري الس أك
ــراق بحاجة الى احلكمة والفكر  امس األحد، ان الع
ــى ان الكتلة  ــار ال ــا اش ــط، فيم ــوة فق ــس الق ولي
ــي  ــتحصل على اعلى عدد من الكراس الصدرية س
ــي مؤمتر انتخابي  ــان القادم.وقال الصدر ف في البرمل
ــف، ان»الوطن بحاجة  ــي النج ــة الصدرية ف للكتل
ــالم والتكاتف  إلى جهود اخليرين واإلصالحيني والس
ــط هذا الفساد  واحلكمة وإلى متى يبقى العراق وس
ــاد أن ينجلي ولإلصالح أن ينتشر، أما آن  أم آن للفس
للسالم أن يكون في ربوع العراق منتشراً، أال يكفينا 

ــى نعيش بأمن  ــاً وخوفاً، ومت ــالالً وإرهاباً وجوع احت
وسالم».وأضاف «إلى متى هذه الصراعات السياسية 
ــا تصارعاً،  ــذي بيننا، كفان ــقيط ال واحلزبية والتس
العراق بحاجة للسالم والتكاتف واحلكمة والعقل 
ــرائيل  ــداء كأمريكا وإس ــر، بالقوة نردع األع والفك
واإلرهاب والتطبيع».واشار الى، ان»الكتلة الصدرية 
ــي  ــي االوفر حظا للحصول على اعلى عدد كراس ه
في البرملان ويجب عليها ان تاخذ بزمام االمور ابتداءً 
ــعب العراقي مل،  ــالم».ولفت الى، ان»الش ــن الس م
فإما ان نأتي باجلديد او ال نأتي»، الفتا الى ان»الكتلة 
ــؤولية وبثوب  الصدرية يجب ان تكون على قدر املس

جديد وقريبة عن تطلعات الشعب».
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ــتركة ، حتقيق أربعة  ــات املش ــادة العملي أكدت قي
إجنازات مهمة من خالل املراكز املشتركة مع إقليم 
ــاً عالياً  ــيقاً أمني ــتان، مبينة أن هنالك تنس كردس
ــي املناطق ذات  ــرس اإلقليم لتحقيق األمن ف مع ح
ــم  ــترك.وقال املتحدث باس ــي املش ــام األمن االهتم
ــي، إن  ــني اخلفاج ــتركة لواء حتس ــات املش العملي
ــتان  ــع اقليم كردس ــتركة م ــكيل الغرف املش تش
أسهم بتحقيق الكثير من االجنازات، منها  تشكيل 
ــق الفراغ  ــدان في مناط ــتركني يتواج ــن مش لواءي
ــط  ــز واإلقليم والتي تنش ــوات املرك ــني ق ــي ب األمن
ــع أن الغرف  ــش اإلرهابية.وتاب ــات داع ــا عصاب فيه
ــمحت أيضاً بإيجاد تبادل باملعلومات  املشتركة س
واتصال دائم مشترك دعما للتعاون ضد العصابات 
اإلرهابية، ودفعت كذلك الى التعاون والتنسيق في 
ــع التهريب ومنع تواجد  مجال حركة القطعات ملن
ــباب  ــمح بإيجاد أس ــني ومالحقتهم ما س االرهابي

مهمة للغاية لتعزيز األمن في تلك املناطق. 

ــد املتنبئ اجلوي، صادق عطية، امس األحد، أن  أك
العراق ال يتأثر باألعاصير املدارية. وقال عطية، إن 
ــكل  العراق ال يتأثر باألعاصير املدارية التي تتش
ــر ، الن العامل  ــكل مباش ــرب بش ــي بحر الع ف
ــذي هو عصب  ــد الرطوبي ال ــي ، وهو امل الرئيس
احلياة لالعاصير ، يضمحل ومتوت األعاصير عند 

توغلها لليابسة في شبه اجلزيرة العربية.
ــتفيد  ــابقا رمبا تس ــاف لكن، كما نوهنا س وأض
ــة التي يدفعها  ــراق من الرطبة املداري أجواء الع
ــرة العربية  ــمال اجلزي ــط وش ــار نحو وس األعص
ــض جوي قادم من  ــط اذا صادف وجود منخف فق

اوروبا.
ــه دول اجلزيرة  ــتفيد من ــة ايضا تس ــع عطي وتاب
ــكل  ــة خصوصا اجلبلية منها التي يتش العربي
عندها سحب التضاريس.وبني، أن ساعة الصفر 
ــاهني لليابسة حيث  اقتربت لدخول االعصار ش
ــحب  ــار  عملية تكاثف للس ــور االقم ــر ص تظه
ــدار اإلعصار  ــي مقدمة ج ــرة ف ــة الغزي الركامي
ــاعات القادمة نحو  شاهني ستتدفع خالل الس
ــحب جدار  ــل وصول س ــواحل بحر عمان قب س
ــيكون التأثير املباشر  اإلعصار ومركزه.وأردف، س
ــير  ــاعات ليل اليوم وفجر الغد حيث يس مع س
ــرق  ــبب وجود جبال احلجر ش االعصار ببطء بس
مان وهذه تسبب زيادة في قوة االعصار  سلطنة عُ
ورميا يتطور للدرجة الثانية نتيجة لذلك، ثم يبدأ 

بالتراجع عند دخوله لليابسة تدريجياً. 

بغداد /

ــلحني من  ــت وزارة الدفاع التركية، عن حتييد ٣ مس أعلن
ــمال العراق.وقالت الوزارة  ــتاني ش حزب العمال الكردس
في بيان، إنه نتيجة للتنسيق بني اجليش واالستخبارات 
ــد ٣ عناصر من بي كا كا بعملية جوية  التركيني، مت حتيي
ــمال العراق.وفي  بعد حتديد موقعهم في منطقة غارا ش
ــان املاضي، أطلقت تركيا عمليتي مخلب البرق  ٢٣ نيس
ــد عناصر حزب  ــكل متزامن ض ــة بش ــب الصاعق ومخل
العمال الكردستاني (التركي) في مناطق متينا وأفشني-

باسيان بشمال العراق.

بغداد /

ــروع  مش ــرار  إق ــا  عزمه  ، ــط  النف وزارة  ــت  أعلن
استكشافي عمالق في الصحراء الغربية.  وقالت 
ــركة النفط الوطنية إحسان  الوزارة أكد رئيس ش
عبداجلبار إسماعيل، على أهمية اإلسراع في تنفيذ 
ــافية  ــح الزلزالي للرقع االستكش ــاريع املس مش
ــب الهيدروكربونية الغازية والنفطية  ذات التراكي
ــركة  ــالل زيارة تفقدية لش ــماعيل، خ ــال إس .  وق
ــافات النفطية وفق البيان، إن الشركة  اإلستكش
ــالق في  ــافي عم ــروع استكش ــرار مش ــدرس اق ت
املنطقة أو الصحراء الغربية، والتي تعد من الفرص 

ــاز الطبيعي (الغاز احلر)  ــتثمارية الواعدة للغ االس
وتعلق الشركة عليها اماالً كبيرة نتيجة الدراسات 
ــار اسماعيل إلى أنه  ــوحات  السابقة .  وأش واملس
اوعز إلى اجلهات املعنية في شركة االستكشافات 
ــة وحصر جميع  ــة تقييمي ــة بإعداد دراس النفطي
ــافية في املنطقة  املعلومات عن الرقع االستكش
ــا ورصد املوازنة  ــدف توحيدها واقراره املذكورة به
ــن إطالق اضخم  ــبة لها، واإلعالن ع ــة املناس املالي
ــاف، ان  ــر .  وأض ــاز احل ــافي للغ ــروع استكش مش
املنطقة الغربية تكتسب أهمية كبيرة في مجال 
ــط  ــركة النف ــوحات، وأن ش ــاف واملس االستكش
الوطنية ستقوم بتسخير كافة امكاناتها الفنية 
الستثمار الغاز من خالل حفر اآلبار االستكشافية 

ــم احلكومة لتنفيذ  ــتحصال موافقة ودع بعد اس
ــم مرتكزات  ــتكون من أه ــاريع التي س ــذه املش ه
ــتدامة، بإضافة  ــي والتنمية املس االقتصاد الوطن
ــراق االنتاجية من الغاز  طاقات جديدة لقدرات الع
.  ولفت إسماعيل إلى ان العراق مقبل على تنفيذ 
مشاريع كبيرة في قطاع استثمار الغاز املصاحب 
ــاريع  ــاز الطبيعي (احلر) ومش ــول الغ ــر حق وتطوي
الطاقة النظيفة، متاشياً مع توجهات العالم بهذا 
اإلجتاه، مؤكداً على ضرورة حتويل كافة استخدامات 
ــائل الى الوقود الغازي التي تقع ضمن  الوقود الس
التحول  إلستخدامات الطاقة النظيفة.  وأوضح، 
ــتهدفة  ــراء الغربية هي أحد احللول املس ان الصح
ــتقاللية  ــن املمكن أن تعطي اس ــرة التي م والكبي

كبيرة في موضوع استخدام الغاز الطبيعي إلنتاج 
ــس للصناعات  ــة الكهربائية وكمصدر رئي الطاق
ــرى   ــة األخ ــات التكريري ــة والصناع البتروكيمياوي
ــة ايضاً  ــط الوطني ــركة النف ــني، أن اهتمام ش وب
ــي محافظة النجف  ــح الزلزالي ف ــات املس بعملي
ــافي  ــى عمليات احلفر االستكش ــدف إل والتي ته
ــبة وكمية اخملزون  للرقع الواعدة في احملافظة ونس
ــواء اكان نفطيا او غازيا.    الهايدروكاربوني فيها س
ــافات  ــركة االستكش من جهته قال  مدير عام ش
ــر إن رؤية  ــد خضي ــم محم ــة باس ــة وكال النفطي
ــة تؤكد  ــركة النفط الوطني ــوزارة وش ــط ال وخط
ــوحات الزلزالية  ــال املس ــة إجراء واكم على اهمي
ــافي  في املنطقة الغربية والبدء باحلفر االستكش

ــي للغاز،  ــد الهايدروكاربون ــى التواج ــوف عل للوق
وسيكون مشروع الصحراء الغربية للغاز مشروعا 
ــيتم  ــافي، حيث س ــاط االستكش منفصال للنش
ــس الوزراء  ــة مكتملة جملل ــدمي ورقة عمل ودراس تق
ــات االصولية  ــى املوافق ــول عل ــروع للحص باملش
ــروع لغرض املباشرة بعمليات املسح  بتنفيذ املش
ــدء بعمليات  ــي االبعاد والب ــي أو ثالث ــي ثنائ الزلزال
ــافي، موضحا أن عمليات املسح  احلفر االستكش
ــي احملافظات  ــافي ف ــر االستكش ــي أو احلف الزلزال
ــيوفر فرص عمل  ــيدعم االقتصاد الوطني، وس س
ــاريع  ــتنفذ فيها املش ــي س ــات الت ــاء احملافظ البن
ــات والبنى  ــتوى اخلدم ــى االرتقاء مبس ــال عل ، فض

التحتية، وفق البيان.  

بغداد /

بغداد /

بغداد /

بغداد /

السنة السادسة عشرة / العدد (٣٧٣١) اإلثنني ٤ / ١٠ / ٢٠٢١

ــالل  ــري خ ــح العام وأوض
ــر ‘الفتح‘ االنتخابي،  مؤمت
ــات  ــي حتدي ــات ه ــذه االنتخاب أن ه
ــن أن يعود العراق  ــية، وال ميك سياس
ــة، وأمامنا حتديات  ــى الديكتاتوري إل
ــب حتقيق  ــا أمنية، ويج ــرة منه كثي
ــراج القوات  ــة وإخ ــيادة الكامل الس
االجنبية ولن نتنازل عن هذا الشرط. 
ــا  ــر بقاي ــدي اآلخ ــاف، أن التح وأض
ــاك، ونحن  ــت هنا وهن ــاب الزال اإلره
عازمون، ونعتبر هذا حتدي والميكن أن 
ــل أن نترك منطقة يعود اإلرهاب  نقب
ــا أن ننهي كل  ــب علين ــا، ويج منه
ــراق.  وتابع، أن  ــا اإلرهاب في الع بقاي
التحدي الثالث موضوع التطبيع مع 
الكيان الصهيوني،  إذ طبعت الكثير 
ــض اخلونة  ــدول العربية، وبع ــن ال م
ــة األمة  ــن خانوا أمان ــني الذي واجملرم

وتاريخها وجهادها، والميكن أن يكون 
ــع الكيان الصهيوني مع  التطبيع م
وجود املرجعية الدينية في النجف. 
ــاف، املوضوع املهم هو موضوع  وأض
ــعبي، وهناك  ــد الش ــة احلش حماي
ــد،  ــاول احلل أو دمج احلش جهات حت
مبيناً نحن لسنا متطرفني، والميكن 
ــدون جيش وبدون  ــراق أن يكون ب للع
ــورات ايضاً علق  ــلطة. وفي التط س
السياسي  املستشار  مشرق عباس 
ــأن وصية العفو  ــس الوزراء، بش لرئي
ــس الوزراء  ــا رئي ــاص التي قدمه اخل
مصطفى الكاظمي.  وقال عباس في 
ــيد رئيس مجلس  ع الس تدوينة «وقّ
الوزراء مذكرة الى رئاسة اجلمهورية 
بالعفو اخلاص عن نحو ١١٠٠ من نزالء 
ــن األحداث  ــجون، غالبيتهم م الس
اخلفيفة».   االحكام  وبعض  والنساء 
ــا اإلرهاب  ــاً أن قضاي ــاف، «علم واض
ــارة اخملدرات  ــاد وجت والفس واجلنائية 

ــمولة بالعفو، على أمل أن  غير مش
ــون القرار فرصة بداية جديدة ملن  يك
ــى رئيس الوزراء  ــتحقها».  وأوص يس
مصطفى الكاظمي، في وقت سابق، 
بالعفو اخلاص عن األحداث والنساء 
ــتثناء  ــجون العراقية باس ــي الس ف
ــاف «جنحنا  ــددة.   وأض ــا مح قضاي
ــن األزمات، منها  ــاوز العديد م في جت

مالية، وصحية، واقتصادية، وأمنية، 
ومحاوالت جرّ العراق لصراع احملاور». 
ــاك  ــى أنّ «هن ــي إل ــار الكاظم وأش
إيجابيات عديدة في عمل احلكومة، 
وهناك بعض النواقص، وهدفنا كان 
ــرة، وتوفير  ــات املبك ــراء االنتخاب إج
ــا أيضاً  ــا اتخذن ــواء لها، لكنن األج
ــراءات جريئة لتصحيح األوضاع،  إج

ووضع العراق على اخلط الصحيح».   
ــت اللجنة األمنية العليا  كما أعلن
لالنتخابات في العراق، عن توجيهات 
ــوم االقتراع املقرر  ــدة تتعلق بي جدي
ــر من تشرين االول املقبل  في العاش
ــارات واملنافذ والدراجات  تخص املط
النارية. وبحسب وثيقة حصل فأنه 
ــيتم حتديد احلركة بني احملافظات  س
ــذ  ــارات واملناف ــع املط ــالق جمي وإغ
ــرين  ــع من تش ــة من التاس احلدودي
االول إلى صباح يوم الـ ١١ من الشهر 
نفسه.  وبحسب الوثيقة فأنه مينع 
ــات النارية داخل املدن  حركة الدراج
ــة املركبات من  ــة احلركة لبقي وإتاح
ــل الناخبني من  ــهيل تنق ــل تس أج
منازلهم إلى املراكز االنتخابية. كما 
ــع احملالت  ــة غلق جمي ــررت اللجن ق
واملوالت ماعدا (الصيدليات، محالت 
ــار، ومحالت بيع  بيع الفواكه واخلض

املواد الغذائية، األفران).  

ــة من  ــت ٣١ وجب ــوزارة اطلق ــاً، أن ال مبين
ــى، أن الظروف  ــروض حتى اآلن.ولفت إل الق
ــم  ــالد والعال ــرت بالب ــي م ــة الت الصحي
استدعت مراعاة الوزارة لظروف املقترضني 
ــداد مبلغ القرض، مما أدى  وتأخير دفعات س
ــات جديدة.واضاف،  ــالق وجب ــى تعثر اط ال
ــالت تفتيش كبرى  ــوزارة اطلقت حم أن ال
ــة  ــتثمارية وخاص ــركات االس ــى الش عل
ــق قانون العمل  ــة، من اجل تطبي االجنبي
ــة من العمالة  ــغيل ٥٠ باملئ القاضي بتش
الوطنية داخل الشركة، إذ متَّت احالة عدد 
ــى القانون واحملاكم  ــركات ال كبير من الش
ــن جانب  ــذا القانون. م ــود ه ــا بن خملالفته
ــة االحتادي، امس  ــر اعلن مجلس اخلدم آخ
االحد، استكمال اجراءات التعيني لفئات 
ــس ، ان مجلس  ــر بيان للمجل محددة.وذك

اخلدمة العامة االحتادي ناقش في جلسته 
ــة  املدرج ــع  املواضي ــرين  والعش ــة  الثالث
ــة رئيس اجمللس  ــدول اعماله برئاس في ج
االستاذ محمود التميمي ونائبه واعضائه.

ــالل االجتماع االطالع  واضاف انه جرى خ
ــير عمل برنامج التوظيف املعلن  على س
لتعيني املشمولني بقانون التعديل الثالث 
ــة رقم (٦)  ــدرج ذوي املهن الطبي ــون ت لقان

لسنة ٢٠٠٠.ولفت الى ان اجمللس اقر جملة 
ــتكمال  ــأنها اس من القرارات التي من ش
ــي وزارة  ــمولني ف ــراءات التعيني للمش إج
ــاء محافظتي ذي  ــاالت ومديريتي م االتص
قار وبابل.يذكر ان مجلس اخلدمة سبق وان 
ــراءات موظفي  ــتكمال اج اصدر قرارا باس
ــرة واملصادقة على تعيينهم في  ماء البص

وقت سابق.
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أكدت عضو مجلس النواب انتصار اجلبوري، 
ــتخدم ملف حزب  امس األحد، أن تركيا تس
ــتاني واملياه، كأوراق ضغط  العمال الكردس
ــب من العراق، داعية  للحصول على مكاس

ــرة اقتصاديا  ــى أنق ــط عل ــة للضغ احلكوم
ــق احلدودية. وقالت  إليقاف قصفها للمناط
ــتثمار  اجلبوري ، إنه يجب على احلكومة اس
اجلانب االقتصادي مع تركيا، أو أي ورقة أخرى 
لضمان حصول العراق على احلصص املائية 
ــداءات  ــتمرار االعت ــت أن اس الكافية.وأضاف

ــة بالغة  ــي العراقي ــل األراض ــة داخ التركي
ــي متواصل،  ــط صمت حكوم اخلطورة، وس
ــم  ل ــة  املتعاقب ــات  أن احلكوم ــى  إل ــة  الفت
ــادي كورقة ضغط  ــتخدم امللف االقتص تس
ــكرية  ــاف هجماتها العس ــد تركيا إليق ض

داخل العراق. 

ــن تنفيذ قطعات  ــس االحد، ع ــة، ام ــت وزارة الداخلي  اعلن
ــي محافظة كركوك. ــرطة االحتادية لعملية تفتيش ف الش

ــرطة االحتادية  ــل قطعات الش ــان للوزارةانه تواص ــر بي وذك
ــن  ــؤولية م ــع املس ــر قواط ــي تطهي ــة ف ــا األمني عملياته
ــة ، حيث نفذت قوة  ــات العصابات اإلرهابية املهزوم مخلف
ــع الفرقة الثالثة شرطة احتادية باالشتراك  من اللواء التاس
ــتخبارات اللواء التابعة لوكالة االستخبارات  مع مفارز اس
ــي ومفارز  ــنودة باجلهد الهندس والتحقيقات االحتادية، مس
ــحيل،  ــة تفتيش منطقتي (الس ــيرة عملي ــرات املس الطائ
ــر خاللها على ٣  ــة بكركوك وتعث ــج) بقضاء احلويج احلواي
ــوع بالزما حديدية،  ــفة ن ــخ قاذفة RBG٧ وعبوة ناس صواري
ــي. ــع وإتالف جميع املواد من قبل مفارز اجلهد الهندس مت رف

ــياق اخر نفذت كتيبة هندسة ميدان الفرقة الثالثة  وفي س
حملة لكري املبازل االروائية ضمن قاطع املسؤولية بعملية 
ــارك فيها اجلهد الهندسي للفرقة من أجل رفع  واسعة ش
ــائش والقصب الذي يحجب رؤيا نقاط وربايا قطعاتنا  احلش

البطلة في املنطقة. 
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بغداد /



ــابقات  ــة املس ــددت جلن ح
ــيّ لكرة  ــاد العراق في االحت
ــراء قرعة  ــدم، موعد إج الق
ــة الثانية من بطولة  املرحل
الكأس ودوري الدرجة األولى 

للموسم (٢٠٢١-٢٠٢٢).
ــس عضو  ــالَ علي عبي  وق
جلنة املسابقات: «إن قرعة 
ــكأس للمرحلة  ــة ال بطول
ــوم  الي ــتقام  س ــة  الثاني
وزارة  ــة  قاع ــي  ف ــني  االثن

الشباب والرياضة». 
: «كما ستتم إقامة  وأضافَ
األولى  الدرجة  دوري  ــة  قرع
 (٢٠٢١-٢٠٢٢) ــم  للموس
ــي قاعة  ــي نفس اليوم ف ف
ــة».   ــباب والرياض وزارة الش
ــوة موجهة إلى  وأمت: «الدع
ممثلي األندية كافة ووسائل 
اإلعالم حلضور قرعة بطولة 
ــة  الدرج ودوري  ــكأس  ال
ــكان والزمان  ــى في امل األول

احملددين».

ــوب، املدير الفني  ــاد األملاني يورجن كل أش
ــول، باجلهود الدفاعية التي يقدمها  لليفرب

جناحا الريدز محمد صالح وساديو ماني.
ــات أبرزها موقع  ــي تصريح ــال كلوب، ف وق
«ليفربول إيكو»: «يجب أن يدافع مهاجمونا 
ا على هذا  ــي املباريات. لقد كان األمر دائمً ف

النحو».
وأضاف: «ساديو دافع أمام اجلناح األمين في 
ــا في مباراة  ــن اللحظات، خصوص كثير م
ــي هذا  ــع ف ــه أن يداف ــورد كان علي برينتف

اجلانب كثيرًا».
ــني  وتابع كلوب: «أرى صالح يطارد املنافس
ــي عالمة  ــبة ل ــرة. إنها بالنس ــوز بالك ويف
ــاراة جيدة، كما  ــة على أن مو يقدم مب رائع
ــبة له، إذا كان في حالة  ــارة بالنس أنها إش
ــر أن الالعب  ــس األم ــل: «لي ــدة». وواص جي
ــاذا علي أن أركض هنا؟»  يفكر «يا إلهي.. مل
ــكلة لدى  ــت مش ــي احلقيقة ليس إنها ف

املهاجمني». 
ــر من  ــا الكثي ــد غيرن ــوب: «لق ــل كل وأكم

ــل مصلحة  ــن أج ــي الفريق م ــياء ف األش
ــي الهجوم  ــا ف ــدى مرونتن ــني، وم املهاجم

وأشياء من هذا القبيل».
ــأ إلى اخملاطرة، وهذا يعني  وأردف: «إننا نلج
ــا العب خط  ــة ال يكون فيه ــاك حلظ أن هن
ــط أو الظهير األمين في التمركز الذي  الوس
تتوقعه كي يدافع، وهذا أمر جيد للهجوم 

ا حلماية مرمى الفريق». لكنه ليس جيدً
 واختتم كلوب: «لهذا السبب يتعني على 
ــتعادة  الس ــني  املنافس ــاردوا  يط أن  األوالد 
ــرعة لفعل ذلك، فلم  الكرة. إن لديهم الس
ــعيدة  ــن اللحظات الس ــا واحدة م ال؟ إنه
ا». بالنسبة لي في املباراة، كي أكون صادقً

متكن إنتر ميالن من حتويل تأخره بهدف 
ــولو (٢-١)،   إلى فوز على مضيفه ساس
ــات اجلولة السابعة من  ضمن منافس

الدوري اإليطالي.
ساسولو تقدم بهدف من عالمة اجلزاء 
ــراردي في الدقيقة  أحرزه دومينيكو بي
ــن عمر اللقاء الذي أقيمت على  (٢٢) م

ستاد مابي.
وقلب البديل إيدين دجيكو املباراة فور 
ــادل (٥٨)  ــجيله هدف التع نزوله بتس
ــجل  قبل حصوله على ركلة جزاء س
منها الوتارو مارتينيز هدف الفوز (٧٨).

ــي بوصوله  ــر للمركز الثان ــز اإلنت وقف

ــة واحدة  ــرا بنقط ــة ١٧، متأخ للنقط
ــدر نابولي، فيما جتمد رصيد  عن املتص
ساسولو عند ٧ نقاط في املركز الثاني 
عشر. اإلنتر حاول خنق مضيفه مبكرا 
ــي الدقائق  ــباكه ف عبر محاولة هز ش
ــة من باريال  ــديدة صاروخي األولى بتس
ــزاء، لكن كرته  على حدود منطقة اجل

مرت بجوار القائم.
ــولو بعد  ــريعا من ساس وجاء الريد س
ــريعة، أنهاها  ــدة س ــن هجمة مرت ش
ــب منطقة  ــديدة من قل ــل بتس ديفري
اجلزاء، ليحولها احلارس هاندانوفيتش 

ببراعة إلى ركنية.
ــولو حتى  ــت محاوالت ساس  وتواصل

ــزاء بعد  ــى ركلة ج ــا عل ــل بوج حتص
ــا  لينفذه ــكرينيار،  س ــن  م ــه  إعاقت
ــا ألصحاب  ــاح، متقدم بنج ــراردي  بي

األرض بالهدف األول.
وحاول لوبيز صيد شباك هاندانوفيتش 
ــددا  ــالن مج ــر مي إنت ــى  ــارس مرم ح
ــن خارج  ــة زاحفة م ــديدة أرضي بتس
ــرت بجوار  ــا م ــزاء، إال أنه ــة اجل منطق

القائم.
ــر  اإلنت ــاع  دف ــن  م ــرة  ك ــدت  وارت
ــة اجلزاء،  ــى حدود منطق ــراردي عل لبي
ــة، إال أن  ــا بتصويبة صاروخي ليقابله
ــة  ــا ببراع ــدى له ــش تص هاندانوفيت

وحتولت إلى ركنية.

ــاد العراقي لكرة  قرر االحت
ــع  ــيق م ــدم، بالتنس الق
جلنة املسابقات، السبت 
ــاءَ مباريات  إرج ــي،  املاض
اجلولة الرابعة من الدوري 
ــاز، حلني االنتهاء من  املمت
مواجهتي أسود الرافدين 
مع لبنان واإلمارات، ضمن 
ــيوية  اآلس ــات  التصفي
املؤهلة إلى كأس العالم 
ــن  ــال ع ــذا فض ٢٠٢٢. وه
مشاركة املنتخب األوملبي 
بطولة غرب  في  العراقي 

ــيا، وانخراط منتخب  آس
ــكر  ــي معس ــباب ف الش

تدريبي خارجي.
ــرار  الق ــذا  ه ــيكون  وس
ــذه اجلولة  ــتثنائيًا له اس
ــتمر  يس أن  ــى  عل فقط، 
ــدوري  ــات ال ــراء مباري إج
ــاركة  ــي، دون مش العراق
ــات  املنتخب ــي  العب
ــوالت  اجل ــي  ف ــة  الوطني
لقرارات  استنادا  املقبلة، 
ــي  ف ــابقات  املس ــة  جلن
ــاظ  ــأن، للحف ــذا الش ه
ــام  الع ــق  النس ــى  عل

للمسابقة.

ــب  منتخ ــدرب  م ــن  أعل
ــك  دي ــدي  الهولن ــراق،  الع
ــود  ــة أس ــوكات،  قائم أدف
لبنان  ــة  ملواجه ــن  الرافدي
ــابع  الس ــي  ف ــارات،  واإلم
الشهر  ــر من  والثاني عش
ــة  ــن اجملموع ــي، ضم احلال
ــات  التصفي ــن  م ــى  األول
ملونديال  املؤهلة  اآلسيوية 

قطر ٢٠٢٢. 
 ٢٣ ــوكات  أدف ــار  واخت  
ــن بينهم ٣ حراس  العبا، م
ــم كل من فهد  ــى، وه مرم
طالب وأحمد باسل وعلي 

ياسني.
ــني  ــة الالعب ــاءت قائم وج

كالتالي:
عالء مهاوي وأحمد إبراهيم 
ــوالقا  وعلي فائز وريبني س
ــار وعلي عدنان  وميثم جب
ــاء  وصف ــوان  عط ــد  وأمج
ــاري  العم ــر  وأمي ــادي  ه
ومحمد علي عبود وسجاد 

جاسم وبشار رسن.
ــام  وهم ــم  قاس ــد  ومحم
طارق وشريف عبد الكاظم 
ــيركو  ــم بايش وش وإبراهي
ــني ومهند  وأمين حس كرمي 

علي وعالء عبد الزهرة.

تأجيل الجولة الرابعة 
من الدوري العراقي

أدفوكات يعلن قائمة العراق 
ِّـواجهة لبنان واإلمارات

حوار / فاهم حسن فتاح
ــها   ــي جتاوز تأسيس ــن االندية الت م
ــدت املنتخبات بخيرة  نصف قرن ورف
ــه عام (١٩٧٤)  الالعبني  منذ  تأسيس
نادي اجليش الرياضي حيث أحرز لقب 
الدوري املمتاز في عام (١٩٨٤) اضافة 
ــرازه البعض من املراكز االولى  الى اح
على صعيد الدوري في اغلب األلعاب 
ــارس (١١) لعبة في  ــرى واليوم مت األخ
ــلة  ــادي منها العاب القوى والس الن
ــا الكثير  ــرة واملالكمة وغيره والطائ
التدريب  ــة  ومتابعة مديري ــراف  باش
البدني والعاب اجليش ومديرها اللواء 
طارق بداي الذي يولي النادي االهتمام 
ــتمرة وكذلك  الكبير مبتابعاته  املس
ــتمرة  احلضور الدائم واملتابعات املس
ــد زهير محمد صالح  من قبل العقي
ــرؤس نادي  ــن تناوبوا على ت ومن الذي
ــاط منهم  ــش الكثير من الضب اجلي
ــح اكرم  ــد الركن فال ــوم العمي املرح
ــد منذر جنم  ــي واملرحوم العمي فهم
ــواء خالد توفيق  ــظ والل الدين الواع
الزم ومن االلعاب املتميزة التي اشتهر 
ــرز فيها العاب القوى وكان لنا هذا  وب
ــابق واملدرب  ــداء الس ــاء مع الع اللق
ــش  اجلي ــادي  ون ــب  للمنتخ ــي  احلال

الكابنت شهاب هونة مراد ..
* دائما ما نسأل عن البدايات.

ــى تولد  ــي ديال ــن ف ــن حمري ــا م - ان
ــة العاب  (١٩٦٨) بداياتي كانت ممارس
الطويلة  ــافات  ــدا املس القوى وحتدي
ــى عام  ــادي ديال ــي ن ــطة ف واملتوس
(١٩٨٩) واول مشاركاتي كانت بطولة 
ــافة (  ــون ومس ــف املارث ــى بنص ديال
ــز األول    ــى املرك ــت عل ٢١ ك) وحصل

ــاركات التي  ــت حافزا لي للمش وكان
ــاد املركزي اللعاب  ــا االحت كان يقيمه

القوى.
ــالل  ــك خ ــى تدريب ــرف عل ــن اش * م

رحلتك؟ 
ــا  ــن اغفاله ــي ال ميك ــة الت - احلقيق
ــني وال ميكن  ــؤالء املدرب ــل ه هي فض
ــي ولهم كل  ــيانهم ملا اضافوه ل نس
ــكر والعرفان وفي قلبي وذاكرتي  الش
وهم عادل ناجي ومزهر مالك الفتيان 
ــى لهم  ــد الرحمن امتن ــف عب ويوس

العمر املديد وكل الصحة والعافية.
*مبن تأثرت من العدائني ؟

ــلوبه  -كثيرون تأثرت بهم وكل له اس
ــامي  اخلاص به منهم العداء الفذ س
الشيخلي وخالد توفيق الزم وطالب 
ــم  وجاس ــي  لعيب ــاس  وعب ــل  فيص
ــخيور  ــوري ش ن و  ــالكه  ــد ش محم
ــمعتهم  ــن وكنت متأثرا بس محس
ــتواهم  ــد اجلمهور ومس الطيبة عن

البارز والراقي..
ــة  ــوالت او دورات اوملبي ــك بط ــل ل *ه

اشتركت بها حدثنا عنها؟
ــا اوملبياد  ــرة ومنه ــم وهي كثي -  نع
ــتراليا عام (٢٠٠٠) في  سدني في اس
ــر  فعالية (٥ك) واحرزت املركز العاش
ــاركوا  ــني بلدا ش مع اكثر من خمس
ــم جيدا  ــات وكان الرق ــي التصفي ف

للعراق في ذلك الوقت .
ــني عرب وعامليني  *هل التقيت بعدائ
ــي  ف ــاركتك  مش ــش  هام ــى  عل

استراليا..؟
- نعم التقيت  بعدائني من مصر ودول 
ــب ومنهم  ــي   واالجان ــرب العرب املغ
العداء االثيوبي(جبر سيالسي ) بطل 

ــن  ــألني ع ــذي س ــة ( ١٠ ك) ال فعالي
ــا وكيفية  ــو العالية عندن حرارة اجل

إجراء التمارين فيها ..
ــاركات االوملبية اين  *حدثنا عن املش

انت منها ومكانها..؟
ــاركاتي حيث كانت  -كثيرة هي مش

ــني  ــة للمعاق ــع دورات اوملبي ــي ارب ل
كمدرب والدورات هي امريكا والنمسا 
ــارات وفي هذه  ــان واخرها االم واليون
ــمة  ــت غلتنا من االوس ــدورات كان ال
املتنوعة اكثر من (١٠٠) وسام ملون .

ــجلك ماهي  ــرى لس ــود مرة أخ * نع

ــج املتحققة لك خالل رحلتك  النتائ
بالعاب القوى ؟

- كان لي املركز األول منذ عام (١٩٩١) 
الى نهاية عام (٢٠٠٣)في مسابقات 
(٥ك ) و(١٠ك) وكذلك فوزي مبسابقة 
 ١٢) ــافتها  ومس ــون  املاراث ــف  (نص

ونصف ك).
* ما هو ترتيب نادي اجليش في سلم 

اندية العراق بالعاب القوى؟
ــى كالعب او  ــا املراكز االول - دائما لن
ــة  ــة ومتابع ــذا  لرعاي ــدرب وكل ه م
ــي  الرياض ــش  اجلي ــادي  ن ــؤولي  مس
ــادي من عام  ــرافي على الن وكان اش
(٢٠٠٣) والى اليوم مع العلم انا مدرب   

ملنتخب العراق بالعاب القوى .
* هل اشتركت في بطوالت عربية ؟.

- نعم كانت لي مشاركة في بطولة 
ــابقة  ــر امليت) في االردن ومس ( البح
ــافة (٤٢،١٩٥ ك) وكان  ــون ومس املاراث
ــدول االجنبية  ــي البطولة بعض ال ف
ــرزت املركز األول فيها  والعربية   واح

..
ــب هل لعبت  ــل ان تتجه للتدري * قب

ألندية عراقية اوعربية .؟
ــا اندية  ــدة عام منه ــرة هي ومل -كثي
التضامن والكرخ والطلبة  وحققت 
الكثير من اإلجنازات والنتائج املفرحة  
ــادي اجليش  ــتقر بي املقام في ن واس
ــة  ــام ( ١٩٩٣) ولغاي ــن ع ــب م كالع
ــت بعدها لتدريب  عام(٢٠٠٣ ) توجه

نادي اجليش بعد االعتزال ..
* من هم الالعبني الذين اشرفت على 

تدريبهم .؟ 
ــان  عدن ــداء  الع ــم  منه ــرون  كثي  -
ــرون هاجروا  ــيا وآخ طعيس بطل اس

ــة اجنبية ومنهم  ــون في اندي ويلعب
العداء محمود كامل والعداء محمد 

عبداهللا .
ــم نتكلم عن الفئات العمرية هل  * ل

مررت عليهم ؟
ــرفت على الفئات العمرية  -نعم اش
ــت واتوقع  ــئني والبراعم ومازل الناش
لهم مستقبل واعد يبشر بكل اخلير 
وخاصة اهتمام  كل  رؤساء االحتادات 
ــؤوليته  مس ــى  عل ــوا  تعاقب ــن  الذي
ومنهم احلالي االستاذ طالب فيصل 
لكننا نتمنى من ممثل احلكومة وزارة 
ــع فئات  ــم هؤالء وجمي ــباب دع الش
العاب القوى وعدم التركيز على كرة 
القدم فقط من حيث ان العاب القوى 
لها في الدورات االوملبية اكثر من(٢٥) 

وساما ولكرة القدم وسام واحد.
ــئلة  ــف عندنا الكثير من االس لالس
لكن هذا ما يسمح لنا به اجملال ماذا 
ــهاب هونة  ــد ان يقول الكابنت ش يري

مراد..؟
اشكر جريدة «البينة اجلديدة» الغراء 
ــا لي هذا اللقاء   وامتنى  على اتاحته

لها ولكادرها التوفيق والنجاح.

ــراق  ــب الع ــدُ منتخ ــلَ وف وص
ــبت  الس ــاء  مس ــي،  األوملب
املاضي، إلى مدينة الدمام في 
ــعودية  ــة العربية الس اململك
ــة احتاد  ــاركة في بطول للمش
ــتنطلق  ــيا التي س ــرب آس غ

اليوم االثنني.  ويلعب منتخب 
ــة  باجملموع ــي  األوملب ــراق  الع
ــاد غرب  ــة احت ــة لبطول الثاني
ــب منتخبات  ــى جان ــيا إل آس

اإلمارات ولبنان وفلسطني.
ــةُ منتخب  ــتغرقت رحل  واس
ــن العاصمة  العراق األوملبي م

ــاعة،  ــداد إلى الدمام ١٤ س بغ
ــاعات ترانزيت  ــن بينها ٨ س م
بالدوحة.    ــيّ  الدول مبطار حمد 
وخضع وفدُ املنتخب إلى نظام 
اإلقامة،  ــدق  فن ــي  ف الفقاعة 
بانتظار نتائج مسحة كورونا 
ــق تدريباته  ــر الفري ــي يباش ك

ــدة التدريبية األولى.  في الوح
ــراق  الع ــب  منتخ ــتعد  ويس
الفني  ــادة مديره  بقي األوملبي 
التشيكي ميروسالف سكوب 
ــطني  فلس منتخب  ملواجهة 
ــن مباريات  ــوم االثنني ضم الي

اجملموعة األولى. 
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مزهر كاظم اِّـحمداوي

ــم يدركوا حتى االن   ــباني والعبيهم ل ــد ان مدربي الليغا االس  اعتق
ــال مدريد وهي:انهم وان تأخروا بهدف  امليزة التي ينفرد بها العبو ري
ــني او فأنهم يدركون التعادل او الفوز في معظم املباريات في  او هدف
الدقائق االخيرة من عمر املباراة وفي االوقات االضافية احيانا! ولهذه 
ــة التي تتقدم على الريال  ــباب كثيرة منها ان جميع االندي امليزة اس
ــى الدفاع في النصف الثاني او في الدقائق  ــدف او هدفني تلجأ ال به
ــاحة  االخيرة من املباراة ويتركون العبي الريال يتناقلون الكرة في س
ــهولة الن الفريق املتراجع يعتقد انه  الفريق املقابل بكل راحة وبس
ــى الريال  ــه وهو متقدم عل ــي النتيجة لصاحل ــع الوقت لتنته يضي
ــط دفاع اخلصم  ــاكا كبيرا في خ ــكل ارب ــدف او هدفني ممال يش به
ــديد لالعبي الريال من كل اجلهات و متى ما  الذي يترك خيارات التس
ــاؤون. وهذه الطريقة تتيح للريال تشكيل ضغط مستمر فتأتي  يش
ــاحته وهو محاصر  ــداف من خطأ متوقع يرتكبه اخلصم في س االه
ــن حارس املرمى املضغوط عليه وهذا ما يحصل دائما في اغلب  او م
ــة. واقرب مثال ما حدث  ــبانية خاص ــات الريال مع االندية االس مباري
في مباريات  الريال في بداية املوسم احلالي ومنها مباراته امام فريق 
ــيا الذي كان متقدما بهدف  قوي ينافس في املقدمة هو فريق فالنس
ــب االخطاء وحدث ما  ــة ٦٦ فتراجع ليدافع ويرتك ــد في الدقيق وحي
ــيوس هدف التعادل  ــجل العب الريال فينس يحدث دائما عندما س
ــيا  ــي الدقيقة ٨٥ من الوقت االصلي من دربكة امام مرمى فالنس ف
ثم جاء دور بنزميا ليسجل هدف الفوز الثاني في الوقت بدل الضائع.  
ــيحافظ الريال على هذه امليزة  ــؤال الذي يطرح نفسه:هل س *الس
الى ما ال نهاية اكيد, كال.ولهذا على ادارة الريال ان تستعد لتعويض 
ــينضب عطاءهم ليس اكثر من موسمني  عدد من الالعبني الذين س
ــإن الريال  ــبة كبيرة واال ف ــس املواصفات او اقرب بنس ــني وبنف قادم

سيعاني كما عانى ويعاني برشلونة االن .
ــه الذين ذهبوا  ــزا محيرا لدى جمهوره ومحبي ــلونة لغ * اصبح برش
ــرون ويلقون باللوم على  ــتى يؤولون و يحللون ويفس في اجتاهات ش
ــم من العبيه. فمنهم  ــل النادي من مديره الى مدربه الى قس مفاص
ــل  ــتغناء عن املدرب ،كومان الذي فش ــل يكمن في االس ــرى ان احل ي
ــى االن في ايجاد احللول للفريق فنيا في معظم مبارياته وان هذا  حت
املدرب، مع انه استلم الفريق في ظروف صعبة جدا ادارية ومالية ،اال 
انه كان على االدارة اجلديدة ان تبحث عن بديل له قبل بداية املوسم 
احلالي وليس االن .واخرون يرون ان عددا من الالعبني قد ادوا ما عليهم 
ــتغناء  ــى العطاء فيجب االس ــوا االن غير قادرين عل ــم اصبح وانه
عنهم ايضا.كما يرى اخرون ان التفريط بالالعب ، سواريز، كان خطأ 
كبيرا ثم جاءت الطامة  الكبرى مبغادرة االسطورة ،ميسي،سواء انه 
ــا يحتاج الى  ــادر برغبته او اجبر على املغادرة.وبالنتيجة ان البرش غ
حلول وليس حال واحدا وتغييرا كبيرا وليس ترقيعا في كل مفاصلة 
ــاء على االصلح  ــهم باالبق ــة واالدارية و في الالعبني انفس التدريبي
ــا    ألقه وامجاده  ــتعيد البرش ــادرة من نضب عطاؤه حتى يس ومغ
ــمني قادمني على االقل حتى نشم رائحة االنتصارت على  بعد موس
ــلونة السابقة  ــتوى احمللي واالوربي اال انه  يبدو لي ان  ادارة برش املس
ــادي وهي نفس  ــرف كيف توقف تدهور الن ــة تتخبط وال تع والالحق
ــنوات مع  ــروف التي احاطت و ما تزال باملنتخب العراقي منذ س الظ

االسف!
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ــي  اإليران ــة  اخلارجي ــر  وزي ــال  وق
ــات  ــمي إن الوالي ــون الرس للتلفزي
ــطاء في  ــتعانت بوس املتحدة اس
ــهر املاضي في  ــدة الش األمم املتح
ــم  اتصاالت.ول ــراء  إلج ــة  محاول
ــول على  ــران من احلص ــن إي تتمك
ــدوالرات  ــارات من ال ــرات امللي عش
ــي البنوك األجنبية  من أصولها ف
ــادرات النفط والغاز  خاصة من ص
ــبب العقوبات األميركية على  بس
ــال  والطاقة.وق ــوك  البن ــي  قطاع
ــني  «األميركي إن  ــي  اإليران ــر  الوزي
ــر قنوات  ــال بنا عب ــوا االتص حاول
ــة العامة  ــي اجلمعي ــة (ف مختلف
لألمم املتحدة) في نيويورك، وأبلغتُ 
الوسطاء إنه إذا كانت نوايا أميركا 
ــر  ــاك حاجة إلى مؤش ــادة فهن ج
ــن ١٠  ــالل اإلفراج ع ــن خ ــاد، م ج
مليارات دوالر على األقل من األموال 
اجملمدة».وقال أمير عبد اللهيان في 
املقابلة التلفزيونية «إنهم ليسوا 
مستعدين لإلفراج عن ١٠ مليارات 
دوالر تخص الشعب اإليراني حتى 
ــتطيع أن نقول إن األميركيني  نس
ــم مصالح  ــي اعتباره ــوا ف وضع
ــعب اإليراني مرة واحدة خالل  الش
املاضية».وحثت  ــدة  العدي العقود 
ــى العودة  ــدول الغربية إيران عل ال
للمفاوضات وقالت إن الوقت ينفد 
ــران النووي  ــدم برنامج طه مع تق
بشكل يتجاوز احلدود التي وضعها 

ــر عبد اللهيان أن  االتفاق.وأكد أمي
إيران ستعود «قريبا» إلى احملادثات 
ــة املتوقفة في فيينا رافضا  النووي
ــران إنه  ــول طه ــد موعد.وتق حتدي
ــا  خطواته ــن  ع ــع  التراج ــن  ميك
ــنطن كل  ــت واش ــة إذا رفع النووي
العقوبات. وقال مسؤولون إيرانيون 
ــن الضروري  ــون إنه ما زال م وغربي

ــا كثيرة قبل  التوصل حلل لقضاي
ــاق.وكان وزير اخلارجية  إحياء االتف
ر  ــن حذّ ــي بلينك ــي أنتون األميرك
اخلميس إيران مجدداً من أن الوقت 
ــى االتفاق  ــا إل ــد لعودته ــدأ ينف ب
النووي، معتبراً أنّ الكرة في ملعب 
ــال املتاح  ــال ان «اجمل ــني. وق اإليراني
ــدد  يتقلّص».وش ــدأ  وب ــدود،  مح

ــح صحافي  ــي تصري ــن وف بلينك
أميركية-أوروبية  ــات  محادث عقب 
ــس  ــى أنّ الرئي ــبرغ عل ــي بيتس ف
األميركي جو بايدن مستعدّ إلعادة 
ــات املتحدة إلى االتفاق الذي  الوالي
ــى كبح  ــي ٢٠١٥ ونصّ عل ــع ف وق
ــووي اإليراني مقابل  ــج الن البرنام
ــران.وكان  ــات عن طه رفع العقوب
ــابق دونالد  الرئيس األميركي الس
ــحب بالده  ترامب قرّر في ٢٠١٨ س
من االتفاق وإعادة فرض العقوبات 
ــالمية، وهو  ــى اجلمهورية اإلس عل
ــران بالعودة عنه قبل  ما تطالب إي
اتّخذتها  ــوات  ــن خط تراجعها ع
ــة التزامات نص عليها  في مخالف
ــرد  ــن إنّ «مج ــال بلينك االتفاق.وق
ــود االتفاق  ــودة إلى التقيّد ببن الع
في مرحلة معيّنة لن يكون كافياً 
ــن منافعه  داً م ــدّ ــتفادة مج لالس
قته إيران»  م الذي حقّ بسبب التقدّ
ــا النووي. ــد برنامجه ــى صعي عل
ــة  ــى أن اإلدارة األميركي د عل ــدّ وش
ــن نية على مدى  انخرطت «بحس
ــي محادثات  ــي فيينا ف ــهر» ف أش
غير مباشرة مع إيران حول العودة 
ــود االتفاق.وطلبت  إلى التقيّد ببن
ــات في حزيران  ــران تعليق احملادث إي
ــن  م ــة  الرئاس ــال  انتق ــبب  بس
ــد االتفاق  ــن روحاني الذي أيّ حس
ــني عالقات بالده  ــعى إلى حتس وس
د  ــدّ ــرب، إلى احملافظ املتش مع الغ

ابراهيم رئيسي.ولم يتم حتديد أي 
ــات، على  ــتئناف احملادث موعد الس
ــي تأييده  ــالن رئيس ــم من إع الرّغ
ــة  ــية الرامي ــود الدبلوماس للجه

لرفع العقوبات عن بالده.
ــي  األمريك ــس  الرئي ــال  ق ــا  فيم
ــح  ــم تنج ــه إذا ل ــدن، إن ــو باي ج
ــة  ــل األزم ــي ح ــية ف الدبلوماس
ــكا  ــإن أمري ــة، ف ــة اإليراني النووي
ــى خيارات  ــتعدة للتحول إل «مس
أخرى».وكان يتحدث في واشنطن 
بعد أول محادثات وجها لوجه مع 
ــرائيلي اجلديد،  الوزراء اإلس رئيس 
نفتالي بينيت.وأشاد بينيت مبوقف 
ــماح  ــس وتعهده بعدم الس الرئي
إليران بامتالك أسلحة نووية.وكان 
االجتماع قد تأجل ملدة ٢٤ ساعة 
ــنته  بعد الهجوم املميت الذي ش
الدولة اإلسالمية  جماعة تنظيم 
في والية خراسان قرب مطار كابل 
في أفغانستان.وقال وزير اخلارجية 
إن  ــن  بلينك ــي  أنتون ــي  األمريك
ــاق النووي  ــات إحياء االتف مفاوض
ــتمر لألبد. مع إيران، ال ميكن أن تس
ــن خالل مؤمتر  ــاء تصريح بلينك ج
صحافي عقد مع نظيره الكويتي 
الشيخ أحمد ناصر الصباح، أثناء 
ــد مباحثات  ــت لعق ــه الكوي زيارت
رسمية.وكان بلينكن قد وصل إلى 
ــي والتقى  ــت األربعاء املاض الكوي
ــواف األحمد  ــيخ ن أمير البالد الش

الصباح.وقال: «نحن اآلن ملتزمون 
بالدبلوماسية، لكن هذه العملية 
ــتمر لألبد»، مشدداً  ال ميكن أن تس
ــي ملعب إيران». على أنّ «الكرة ف
ــدأت إيران عملية  ــار الى انه ب واش
ــوم اخملصب، وهو ما  إنتاج اليوراني
ــالح  ــاعدها في إنتاج س ــد يس ق
ــادت الوكالة  ــب ما أف نووي، حس
ــة التابعة  ــة للطاقة الذري الدولي
ــران  طه ــت  املتحدة.وأبلغ ــألمم  ل
ــة الذرية  ــة الدولية للطاق الوكال
ــة  العملي إن  ــت  وقال ــوة،  باخلط
تهدف إلى إنتاج وقود نووي ملفاعل 
بريطانيون  مسؤولون  بحثي.وقال 
ــوة قد  ــان إن اخلط ــيون وأمل وفرنس
ــة إلى إعادة  ــدد احملادثات الرامي ته
إحياء االتفاق النووي الذي وقع عام 

ــات املتحدة  ــت الوالي ٢٠١٥.ووصف
ــف». ــوة بأنها «تراجع مؤس اخلط

وأشار نائب وزير اخلارجية الروسي، 
ــق  قل ــى  إل ــوف،  ريابك ــيرجي  س
ــران إلنتاج  ــكو إزاء خطط إي موس
ــا أصدرت الوكالة  اليورانيوم. فيم
ــة تقريرا  الذري ــة  ــة للطاق الدولي
ــرت فيه أن  ــة اعتب ــديد اللهج ش
وّضت  ــران «قُ ــام املراقبة في إي مه
ــا علقت  ــر» بعدم ــكل خطي بش
ــات تفتيش  ــض عملي ــران بع طه
النووية.ويأتي  الوكالة ألنشطتها 
ــني تتوقف  ــي ح ــر، ف ــذا التقري ه
االتفاق  دبلوماسية إلحياء  جهود 
ــام ٢٠١٥ بني إيران  النووي املبرم ع
ــابق  ــوى الكبرى.وفي وقت س والق
ــت إيران عن  ــذا العام، توقف من ه

منح اإلذن ببعض أعمال التفتيش 
ــة الدولية  ــوم بها الوكال التي تق
ــت  خفض ــد  الذرية.وق ــة  للطاق
ــني  ــا مع املفتش ــران تعاونه طه
ــات  العقوب ــتمرار  اس ــى  عل ردا 
ــي  الت ــة  األمريكي ــة  االقتصادي
ــابق  ــس الس ــا إدارة الرئي فرضته
ــحبت  انس بعدما  ترامب  ــد  دونال
إدارته من االتفاق النووي.ومنذ ذلك 
ــا تقول،  ــص إيران، كم ــني، تقل احل
ــوص  ــا املنص ــا التزاماته تدريجي
ــول إنها  ــي االتفاق. وتق ــا ف عليه
ــزام  االلت ــتئناف  الس ــتعدة  مس
ــات  ــنطن العقوب ــت واش ــو ألغ ل
ــير تقرير  ــة عليها.يش االقتصادي
ــى أن مديرها  ــة الدولية إل الوكال
ــال  ق ــي  غروس ــل  رافايي ــام  الع
ــى إيران  ــتعد للذهاب إل ــه مس إن
ــس اجلديد  ــة الرئي ــاء حكوم للق
ــك، لم  ــي.ومع ذل ــم رئيس إبراهي
ــارة، حيث قال  ــم مثل هذه الزي تت
ــي إن إيران «غير  ــدر دبلوماس مص
مستعدة على ما يبدو للتحدث» 
ــة  ــة للطاق ــة الدولي ــع الوكال م
ــة  ثق إن  ــر  التقري ــول  الذرية.ويق
ــي قدرتها على احلفاظ  الوكالة ف
على استمرارية املعرفة « تتراجع 
ــورت اآلن  ــد تده ــت وق ــرور الوق مب
ــكل كبير» ويجب «تصحيح  بش
الوضع على الفور من قبل إيران».
ــززت  ــران ع ــر أن إي ــاف التقري وأض

ــن اليورانيوم اخملصب  مخزونها م
ــموح بها في  ــبة تفوق املس بنس
ــب االتفاق، ال  ــاق ٢٠١٥.ومبوج اتف
ــب اليورانيوم  ميكن إليران تخصي
ــي املئة،  ــبة تزيد عن ٣٫٦٧ ف بنس
ــبة أقل بكثير من عتبة  وهي نس
ــدء في  ــة الالزمة للب ــي املئ ٩٠ ف
تصنيع سالح نووي.باإلضافة إلى 
ــرض فقط أن  ــك، كان من املفت ذل
يكون لديها مخزون إجمالي يبلغ 
ــع ذلك، يقدر  ٢٠٢٫٨ كيلوغرام.وم
التقرير أن إيران لديها اآلن ٢٤٤١٫٣ 
كيلوغرام من اليورانيوم اخملصب.
ــوالت عدة من احملادثات  وعقدت ج
بهدف إحياء اتفاق ٢٠١٥ في فيينا 
ــذا العام  ــن ه ــابق م في وقت س
ــي ٢٠ حزيران  ــت ف ــا توقف لكنه
ــد لالنعقاد. ــد موع ــن دون حتدي م
وحذرت إيران األسبوع املاضي من 
ــتأنف احملادثات ملدة  أنها قد ال تس
ــهر بينما  ــى ثالثة أش ــهرين إل ش
ــي اجلديدة  تتلمس حكومة رئيس
 ٢٠١٥ ــاق  اتف ــص  خطواتها.وين
ــف العقوبات الغربية  على تخفي
ــران مقابل فرض  ــى إي واألممية عل
ــا  ــى برنامجه ــددة عل ــود مش قي
النووي، حتت مراقبة األمم املتحدة.
ــع  ــع جمي ــران برف ــب طه وتطال
ــي فرضتها عليها  ــات الت العقوب
الواليات املتحدة أو أعادت فرضها 

عليها منذ عام ٢٠١٧.
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5عربي دولي

قال وزير اخلارجية اإليراني حسني أمير عبد اللهيان امس االول السبت إن مسؤولني أميركيني حاولوا مناقشة استئناف احملادثات النووية 
الشهر املاضي لكنه أصر على ضرورة أن تفرج واشنطن أوال عن عشرة مليارات دوالر من أموال طهران اجملمدة كعالمة على حسن النية.

ورفضت إيران إجراء محادثات مباشرة مع الواليات املتحدة وتوقفت احملادثات غير املباشرة بشأن إحياء االتفاق النووي املبرم عام ٢٠١٥ والذي 
يهدف إلى منع إيران من تطوير سالح نووي في حزيران.

متابعة / البينة اجلديدة

عمان / وكاالت / البينة الجديدة
 أمر العاهل األردني امللك عبد اهللا الثاني امس االول 
ــبت حكومة بالده السير بإجراءات «منح عفو  الس
ــا املتعلقة  ــن احملكومني بجميع القضاي خاص» ع
ــبما أفاد بيان  ــان» على امللك، حس ب»إطالة اللس
ــان إن «امللك  ــال البي ــوان امللكي.وق ــادر عن الدي ص
ــي ، احلكومة  ــبت املاض ــداهللا الثاني وجه الس عب
ــة جميع القضايا املتعلقة بإطالة اللسان،  لدراس
خالفا ألحكام املادة ١٩٥ من قانون العقوبات، والتي 
ــير بإجراءات منح  ــدر بها أحكام قطعية، والس ص
ــوم عليهم في هذه القضايا». عفو خاص للمحك

ــون العقوبات على عقوبة  وتنص املادة ١٩٥ من قان
ــجن سنة واحدة الى السجن ثالث  تتراوح بني الس
ــان على مقام امللك  ــنوات ملن يدان بإطالة اللس س
ــل صورة أو  ــا أو أرس ــا أو إلكتروني ــفويا أو خطي ش
ــكل ميس كرامته.وورد في املادة  ــم هزلي بأي ش رس
ــق العفو  ــي أن «للملك ح ــتور األردن ــن الدس ٣٨ م
اخلاص وتخفيض العقوبة، واما العفو العام فيقرر 
ــي أردني فضل  ــال مصدر قضائ ــون خاص».وق بقان
ــمه، إن «نص املادة ١٩٥ من  ــف عن اس عدم الكش
ــا تغيير، فبعد ان  ــات قد جرى عليه قانون العقوب
ــاص محكمة أمن  ــة من اختص ــت هذه التهم كان
ــز حتولت لتصبح  ــم غير قابل للتميي الدولة بحك
ــم النظامية بعد تعديل  ــن قبل اختصاص احملاك م
ــاف إنه بعد  ــنة ٢٠١٧».وأض ــات لس ــون العقوب قان

ــتعمل اعتبارا من  التوجيه امللكي فإن «احملاكم س
ــة القضايا والقرارات  ــة كاف الغد األحد على دراس
ــم  ــل محاك قب ــن  م ــا  ــادرة عنه الص ــة  القطعي
ــتئناف واملتعلقة بتهمة إطالة اللسان وذلك  االس
ــة بهذا األمر».ولكن لم  لتنفيذ التوجيهات امللكي
يكن بوسع املصدر حتديد عدد األشخاص املتهمني 
ــان» في الوقت  ــا املتعلقة ب»إطالة اللس بالقضاي
احلالي.وتعود آخر قضية «إطالة لسان» الى نيسان 
ــني امرأتني حول قيادة  ــن ب املاضي، عندما أدّى تالس
ــجن  ــى إحداهما بالس ــى احلكم عل ــيارات ال الس
ــى امللك»،  ــان عل ــة «إطالة اللس ــام بتهم ــدة ع مل
ــا.وروت آثار  ــة ملكية نحوه ــل تبرئتها بعد لفت قب
ــب بينها  ــا) حينها أن خالفا نش ــاس (٣٤ عام الدب
ــلوب قيادة سيارتيهما،  وبني سيدة أخرى حول أس
ــا قائلة «قودي  ــيدة وخاطبته ــا انتقدت الس وأنه
ــا أقود أفضل منك  ــردّت األخرى قائلة «ان جيدا»، ف
ــا تأثرت كون والدها  ــن أبيك».وقالت الدباس إنه وم
ــن امللك». ــن م ــت «أبي عندي أحس ــى، فقال متوف

ــكوى قانونية قدمتها  وفوجئت الدباس الحقا بش
السيدة ضدها بتهمة «إطالة اللسان على امللك». 
ــي ٢٩ آذار املاضي  ــة صلح عمان ف ودانتها محكم
ا مع وقف  ــدً ا واح ــجن عامً ــت عليها بالس وحكم
ــا تلقت بعدها  ــن الدباس أخبرت إنه التنفيذ.ولك
اتصاال هاتفيا من العاهل األردني، قبل حكم جديد 

في محكمة االستئناف في القضية.

تونس / وكاالت / البينة الجديدة 
ــية السبت املاضي   ــة الفرنس قالت الرئاس
ــث الوضع  ــل ماكرون بح ــس إميانوي إن الرئي
ــس قيس  ــع الرئي ــي تونس م ــي ف السياس
سعيد وإن سعيد أبلغه بأن حكومة جديدة 
ستتشكل خالل األيام القادمة.و قال راشد 
ــي رئيس مجلس النواب التونسي  الغنوش
إن البرملان في حالة انعقاد دائم ودعا النواب 
ــعيد  ــتئناف العمل متحديا قرار س إلى اس
بتعليق عمل اجمللس وذلك في تصعيد جديد 
ــف بالبالد. ــية التي تعص ــة السياس لألزم
ــوط محلية  ــعيد لضغ ــس س ــرض قي وتع
ــة الختيار حكومة جديدة بعد تدخله  ودولي
ــوزراء، وتعليق عمل  ــي متوز بإقالة رئيس ال ف
ــلطة التنفيذية  ــان، واضطالعه بالس البرمل
لكنه في املقابل كلف جنالء بودن بتشكيل 

حكومة االسبوع احلالي.كما اكدت الرئاسة 
الفرنسية ان الرئيس التونسي أبلغ ماكرون 
ــس  ــيُعقد وان الرئي ــا س ــوارا وطني ــأن ح ب
الفرنسي يتابع الوضع في تونس عن كثب.

ــي  ــرب الرئيس التونس ــر أع ــن جانب اخ م
ــس تخفيض عدد  ــفه» إلعالن باري عن «أس
ــيني، وفق ما  ــيرات املمنوحة للتونس التأش
ــية.وجاء في بيان  ــة التونس ــادت الرئاس أف
ــة «عبر رئيس اجلمهورية عن أسفه  للرئاس
ــيرات  ــدد التأش ــي ع ــض ف ــرار التخفي لق
ــيني الراغبني في التوجه  املمنوحة للتونس
ــي  ــا».ونقل عن الرئيس الفرنس ــى فرنس إل
ــذا اإلجراء قابل  ــالل االتصال إن «ه قوله خ
ــن  ــه «ال ميك ــعيّد أن ــر س للمراجعة».واعتب
ــر النظامية إال  ــألة الهجرة غي معاجلة مس
بناء على تصور جديد»، مشددا أنه «سيتم 

ــذه  ــل له ــن ح ــث ع ــى البح ــاب عل االنكب
ــكيل احلكومة التونسية  الظاهرة بعد تش
ــاء  ــت الثالث ــس أعلن ــت باري اجلديدة».وكان
املاضي تخفيض عدد التأشيرات املمنوحة 
ــررة  ــس، مب ــر وتون ــرب واجلزائ ــي املغ ملواطن
ــدول املغاربية الثالث  خطوتها ب»رفض» ال
ــادة مهاجرين  ــدار تصاريح قنصلية إلع إص
ــن أراضيها. ــي ترحيلهم م ــا ف ترغب فرنس

ــان التونسي والفرنسي  كما ناقش الرئيس
قمة الفرنكوفونية املقرر عقدها في جزيرة 
ــرين  ــي ٢٠ و٢١ تش ــية يوم ــة التونس جرب
ــرات اجلارية  ــي «التحضي ــا ف الثاني.وتباحث
ــور  ــة» و»تص ــة الفرنكوفوني ــم قم لتنظي
ــيتم تناولها مع  ــة من األفكار التي س جمل
ــة» الرواندية لويز  ــة العالم للمنظم األمين
ه قيس سعيّد بـ»التحسن  موشيكيوابو.ونوّ

امللحوظ للوضع الصحي في تونس بفضل 
اجملهودات التي بذلتها تونس على املستوى 
الدولي ودعم الدول الشقيقة والصديقة مما 
ــة كوفيد- ــيطرة على جائح مكن من الس
١٩»، وفق بيان الرئاسة التونسية.وسجلت 
ــروس بني ٧ و١٣  ــس ذروة اإلصابات بالفي تون
ــة و١٠٠ وفاة  ــن ٣ آالف إصاب ــوز مع أكثر م مت
يوميا، لكنها شهدت في األسابيع األخيرة 
ــداد. وأحصت  ــا في األع ــا ملحوظ انخفاض
ــراء كورونا. ــاة ج ــف وف ــو ٢٥ أل ــس نح تون

ــن الوضع الصحي بعد تسريع حملة  وحتس
ــلتها  ــم بفضل هبات لقاحات أرس التطعي
عدة دول.تلقى ما يقرب من ٥ ماليني من أصل 
١٢ مليون تونسي جرعة لقاح أولى. وتتوقع 
ــح ٦٠ باملئة  ــتكمال تلقي وزارة الصحة اس

من السكان بحلول نهاية تشرين األول.

أنقرة / وكاالت / البينة الجديدة 
ــب  رج ــي  الترك ــس  الرئي ــأ  هن
ــان، رئيس احلكومة  طيب أردوغ
ــب ميقاتي، بنيل  اللبنانية جني
ــان، ودعاه  ــه ثقة البرمل حكومت
ــاء ذلك في  ــارة تركيا.ج ــى زي إل
ــاه ميقاتي  ــال هاتفي تلق اتص
من الرئيس أردوغان، بحسب ما 
ــة  لرئاس اإلعالمي  املكتب  أفاد 
ــي بيان. ــة ف ــة اللبناني احلكوم

ــى الرئيس  ــالل االتصال، متن وخ
ــان  لبن ــتعيد  «يس أن  ــي  الترك
بدوام  ــم  وينع ــريعاً  عافيته س
ــان  أردوغ ــه  وج ــا  االزدهار».كم
ــي لزيارة تركيا  دعوة إلى ميقات
ــه لبنان  ــث كل ما يحتاج لبح
ــة  ــرة الصعب ــذه الفت ــالل ه خ
لت  ــكّ ــر بها البالد.وتش التي مت
برئاسة ميقاتي  لبنان  حكومة 
 ١٣ ــب  عق  ،٢٠٢١ ــول  أيل ــي  ف
ــهرًا من التعثّر، إثر استقالة  ش
ــال  األعم ــف  تصري ــة  حكوم
ــان دياب، في ١٠  ــة حس برئاس
آب ٢٠٢٠، بعد ٦ أيّام من انفجار 
ــل اللبنانيون  ــأ بيروت.ويأم مرف
ا  ــع احلكومة اجلديدة حدًّ أن تض

ــة احلادّة الّتي  لألزمة االقتصاديّ
ــذ أواخر ٢٠١٩،  تضرب البالد من
ــار مالي وارتفاع  ــى انهي وأدّت إل
الت الفقر، فضالً  ــي مبعدّ قياس
ــحّ في احملروقات واألدوية  عن ش
ــرى  أخرى.وي ــية  أساس ــلع  وس
مراقبون ان تركيا لديها اهتمام 
ــية  متزايد بالتطورات السياس

ــى  ال ــول  ــذي حت ال ــان  لبن ــي  ف
ــي. االقليم ــراع  للص ــاحة  س
وتروج تركيا ملقولة انها حامية 
ــان،  لبن ــي  ف ــنّي  الس ن  ــوّ املك
ــي الذي  ــام اإليران ــوة بالنظ أس
ــه حامي  ــه على أنّ يقدم نفس
الشيعة لكن ذلك مجرد غطاء 
ــر االذرع  ــواء عب ــد النفوذ س مل

الدينية او عبر بوابة املساعدات 
ــني العام  ــانية. وكان األم االنس
لبنان  للجماعة اإلسالمية في 
ــهر  عزام األيوبي اثار جدال الش
ــه اللبنانيني إلى  املاضي بدعوت
ــة التركية  ــتلهام» التجرب «اس
في املرحلة املقبلة.وكانت أنقرة 
ف  ــة توظّ ــنوات املاضي في الس

ــة  ــا الناعم ــت قوته ــي صم ف
القائمة على جمعيات اإلغاثة 
التي  ــانية  اإلنس ــاعدات  واملس
ــة  ــاء الوكال ــت غط ــل حت تعم
ــيق  ــاون والتنس ــة للتع التركي
”تيكا“ الختراق اجملتمع السنّي.
ــتثمار  إلى اس ــرة  أنق ــت  واجته
ــر  ــي التأثي ــة ف ــا الناعم قوته
ــرار هناك من  ــى صانعي الق عل
خالل هذه اجلمعيات مستغلّة 
ــات  املرجعي ــل  داخ ــات  اخلالف
ــنية في لبنان  ــالمية الس اإلس
ــور الدور  ــا فت ــتتها، وأيض وتش
ــعودي والعربي جتاه لبنان. الس
ــأ بيروت  ــي مرف ــار ف ــر انفج وإث
ــلطات  الس أنقرة على  عرضت 
ــتخدام املؤقت  ــة االس اللبناني
ــى أن  ــي إل ــاي الترك ــاء هات ملين
ــروت إلى العمل،  يعود ميناء بي
ــدادات الطبية  ــة إلى اإلم إضاف
ــي أحضرها نائب  والغذائية الت
ــؤاد أقطاي  ــي ف ــس الترك الرئي
ــود جاويش  ــر اخلارجية مول ووزي
ــالل زيارتهما إلى  أوغلو دعم خ
لبنان إثر تلك احلادثة التي هزت 

البالد.

الجزائر / وكاالت / البينة الجديدة
ــبت املاضي ، استدعاء   أعلنت اجلزائر، الس
ــاور»،  ــس «من أجل التش ــفيرها في باري س
ــمي.وبررت اجلزائر  ــب التلفزيون الرس بحس
ــؤونها  ــل في ش ــا «أي تدخ ــا برفضه قراره
ــيرة إلى أن القرار جاء على  الداخلية»، مش
ــوبة» إلى الرئيس  خلفية «تصريحات منس
ــة  ــل ماكرون.وقالت رئاس ــي إميانوي الفرنس
ــه «على  ــي بيان إن ــة ف ــة اجلزائري اجلمهوري
ــة لعديد  ب ــات غير املكذّ ــة التصريح خلفي
ــس  ــوبة للرئي ــية واملنس ــادر الفرنس املص

ــا قاطعا أي  ــي، ترفض اجلزائر رفض الفرنس
ــة، وهو ما جاء  ــؤونها الداخلي تدخل في ش
ــائل  ــت وس ــك التصريحات».ورجح ــي تل ف
ــتدعاء عالقة  ــالم جزائرية أن يكون لالس إع
ــة  صحيف ــا  نقلته ــرون  ماك ــات  بتصريح
«لوموند»، ووصفت بأنها «مسيئة».ومما جاء 
ــلطات  ــي تصريحات ماكرون اتهامه الس ف
ــا». ــا «تكن ضغينة لفرنس ــة بأنه اجلزائري

كما طعن في وجود أمة جزائرية قبل دخول 
االستعمار الفرنسي إلى البالد عام ١٨٣٠م، 
ــاك أمة  ــل كان هن ــتنكرا «ه ــاءل مس وتس

جزائرية قبل االستعمار الفرنسي؟».وادعى 
ــتعمار قبل  ــاك اس ــه «كان هن ــرون أن ماك
ــي» للجزائر، في إشارة  االستعمار الفرنس
ــني عامي ١٥١٤  ــرة التواجد العثماني ب لفت
ــون برؤية قدرة تركيا  و١٨٣٠م.وقال «أنا مفت
ــون متاما الدور الذي  ــى جعل الناس ينس عل
لعبته في اجلزائر، والهيمنة التي مارستها، 
ــتعمرون  ــم املس ــيني ه ــرح أن الفرنس وش
ــه اجلزائريون». ــر يصدق ــدون، وهو أم الوحي

ــية  ــهد العالقات السياس ــذ فترة، تش ومن
ــس توترا  ــر وباري ــني اجلزائ ــية ب والدبلوماس

وفتورا رافقها نزيف اقتصادي لدى شركات 
ــية غادرت البالد ولم جتدد السلطات  فرنس
ــتدعت  ــام، اس ــل أي ــة عقودها.وقب اجلزائري
اجلزائر سفير باريس لديها لالحتجاج على 
قرار فرنسي بتقليص التأشيرات املمنوحة 
ملواطنيها.وقالت اخلارجية اجلزائرية في بيان 
إن السفير فرنسوا غوييت تبلغ «احتجاجا 
ــميا من احلكومة اجلزائرية على خلفية  رس
ــية  قرار أحادي اجلانب من احلكومة الفرنس
ــا  الرعاي ــل  تنق ــة  ــة وسالس بنوعي ــس  مي

اجلزائريني باجتاه فرنسا».
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ــي  ــا ف ــر عم ــعر يعبّ فالش
خاطره من افكار وانزياحات 
ــي  يرض ــي  لك ــعورية  ش
اذا كان  ــا  القارئ، وخصوص
ــي  ويعان ــس  يح ــاعر  الش
ــرد واجملتمع واحلياة  بآالم الف
بكل مكوناتها وكينونتها، 
ــدة  ــت القصي ــا كان فلطامل
ــي  ف ــر  واملغيّ ــرك  احمل ــي  ه
ــدة بأواصر  اجملتمع، وهي ممت
ــع بني االثنني  قوية ال تنقط
ــاعر والقارئ ، وشاعرنا  الش
ــحات  ــتاذ محمد الش االس
واللوعة  ــم  باالل ــكون  مس
ــأدق   ــوذ ب ــو املأخ ــا، وه دائم
ــل احلياة على الرغم  تفاصي
ــا وصيرورتها  من تناقضاته
وتفاصيلها، كتب عن احلزن 
والتوجس  ــم  واألل ــر  والتوت
ــي ديوانه (رجفة  واحلب، وف
قصائده  تأخذنا  املقامات)، 
ــاص   اخل ــه  بعامل ــن  مبهوري
ــذي دونه مبداد قلمه الذي  ال
يحاكي الواقع بكل مافيه، 
ــة  (رباعي ــه  قصيدت ــي  فف
احلياة) يطلق عنان كلماته 
ــرى تفاصيل  ــم  لعلَّه ي بأل
ــيء  حياته وقد تغير كل ش
ــة هادئة  ــو حياة جميل نح

ليقول،
مرَّ على وجهي

مامرَّ
وكنت أراقبُ

كل تفاصيلي

ال أعرف كيف تغيرَّ
أخطأَ من كان يظنُّ

بأن مالمحه
حني تدور االيّام

ستأخذهُ منه
ماتأخذه
ولن تتركَ

إال ماقديجعله
يتذكرُه

ــي حلظة التفرد ينقل لنا  وف
ــاة في زمن  ــه (احلي بقصيدت
بأعلى  ــرخ  الزيف) حني يص
ــم الواقع ويثأر  صوته من أل
ــرة  ضد الزيف بتوحد وحس

لعل هناك بارقة من األمل
لتحقيق احللم الذي يتمناه 

في هذه احلياة ليقول،
كل شيءٍ تعثر

حني انتهيت من الصمت
لم امتالكَ

ان ارتدي حلّةَ القولِ
ها جفَّ حلقي

وماعاد حرفي يطاوعني
لَ كلُّ شيء تبدّ

مات على ساحة الصمت
ماعاد بُجدي الزمانُ

بكل مافيه

يسقط في بركةِ اخلوفِ
إن الشوارع تأكلنا

حني نعبرها
والبيوت تكادُ تضيقُ

وفي قصيدته (حلظة سمو)، 
ــراب  ــاعرنا مبح ــد ش يتهج
ــاء  ــل مب ــني يغتس ــب ح احل
الورد ويخاطب قلبه وروحه 
للوقوف بثبات أمام معترك 

احلياة فيقول،
اغتسلَ مباء الورد

لكي يتطهر

شعر بثقلِ ذنوبٍ
حاول أن يسقطها

فأبت
زادت رعشتهُ

وأرتبكت كل فرائصه
والتويت قدماه

فما امكنه ان ينهض
فتحامل

لّت شعر بأن مفاصله قد حُ

فأرتكن بزاويةٍ
كان يظن

بأن املاء
إذا مافاض عليه

سيأخذ منه مساوئهُ
ــد)  (تقاع ــه  قصيدت ــي  وف

ــول يقف  ــن اجمله م ينهض 
ــاك حتى  ــوة رغم االرتب وبق
ولو استعصى عليه القول،

عاد بال حنني
واستعصى عليه القولُ

فحاولُ ان ينهض
فأرتبكت قدماهُ

حتايل كي ال يسقط

نظر بعينه
فلم يبصر إالّ ما أمكنه.

ــد  بت قصائ ــعّ ــذا تش وهك
ــحات  ــاعرنا محمد الش ش
ــر الكلمات،  ــارق في بح الغ
ــوم متى  ــد الع ــذي يجي وال
ــذا  ــه ه ديوان ــي  (فف ــاء  ش
ــرى كل  ن املقامات)  ــة  رجف
شيء يختلج في هذه احلياة 
حني ينقل إلينا صور زاهية 
ــب  باحل ــة  مفعم ــة  جميل
ــات  بثب ــوف  والوق ــل  واألم
ــات واملصاعب  أمام التحدي
ثائر،  ــه  ان ــا  دائم ــاه  وعهدن
ــورة  بص ــب،  غاض ــرد،  متم

ــن إذ نقف أمام  دائمة، ونح
نقول  احترام  بكل  قصائده 
له شكرا على هذه الكلمات 
ــم  ــى عال ــا إل ــي اخذتن الت
ــال  ــاء واجلم ــاء والنق الصف
ــت تتحفنا في  ــة وان واملتع
كلِّ مرةٍّ من ديوان جميل إلى 

آخر أجمل.
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فنارات

6ثقافية

متابعة / البينة الجديدة
ــري رؤى ٣٢ للفنون، عمان، األردن    يفتتح في غالي
ــائية  لتسعة  معرض «هي» وهو معرض وجوه نس
ــم العربي  ــن األردن والعال ــاً م ــة وفنان ــر فنان عش
ــتمر املعرض  والعالم.  وذلك يوم غد الثالثاء ،  ويس
ــرين ثاني ٢٠٢١.جمع املعرض ٤٨ عمالً  حتى ٥ تش
فنياً، جعل من الوجه النسائي موضوعاً له، حيث 
يدمج احلياة باللوحة، وهذا املعرض يأتي مبشاركة 
ــم العربي والعالم، وهو  ــاً من األردن والعال ٢١ فنان
ــة لوجوه  ــم هيئ ــى البورتريه أو رس ــر عل ال يقتص
ــع الوجوه  ــرض يتعامل م ــو مع ــا ه ــائية، وإمن نس
ــر ووحدة  ــات وتفكي ــية وخلج ــاالت نفس كإنفع
وانتظار. إنه يتعامل مع دواخل النساء وهواجسهن 
ــلوبه  ــاعرهن، فلكل من الفنانني/ات له أس ومش
ــم الوجه. ــل مع رس ــي التعام ــه ف ــاص، ورؤيت اخل

ــلوبية والرؤى اخلاصة  ويُبرزُ املعرض التباينات األس
ــري األنثوي بات مادة  بكل فنان، وكأن الوجه البش

ــهم  ــهم ورؤاهم وهواجس خاماً تتناول أحاسيس
ــوه، ويطرح  ــمون هذه الوج ــم وهم يرس ودواخله
ــم البيئية  ــاؤالت عن خلفياتهم ومرجعياته تس
ــو املتلقي إلى  ــا يدع ــية، كم ــة والنفس والثقافي
ــاليبهم وتقنياتهم أثناء تعاملهم  التأمل في أس
ــائية، وكأن املوضوع هو ما خلف  مع الوجوه النس

اللوحة وليس اللوحة ذاتها.في الوجوه املعروضة 
تتكثف خلفيات الفنانني/ات وبيئاتهم وثقافتهم 
ــي، ومتتزج في عجينة واحدة مع  ومزاجهم النفس
أسلوبهم الفني وتقنياتهم وخاماتهم، لتنتج عن 
ــانية مبا تنطوي  ــك قراءة مكثفة للنفس اإلنس ذل
ــارك في هذا  ــالف وتعدد. هذا، ويش ــه من اخت علي
املعرض حسب األحرف الهجائية : أسامة حسن 
ــان علي (العراق )،  ــراق)، إياد املصري (األردن)،امي (الع
ــطني)، حمود شنتوت (سوريا)،  أمين عيسى (فلس
رضا عبد الرحمن (مصر)، رائد قطناني (األردن)، زينة 
ــليم (العراق)، سهاد اخلطيب (األردن)، سيرجيو  س
ــلبية إبراهيم (مصر) عبد احلي  ــبانيا)، ش لونا (إس
ــى (األردن)، علي  ــطني)، عدنان يحي ــلم (فلس مس
العامري (األردن)، علي حسني (سوريا)، غازي إنعيم 
ــارف  ــي ع ــي (األردن)، فتح ــة برغوث ( األردن) ، غالي
ــومي  ــادق (األردن)، ناصر الس ــود ص (األردن)، محم

(فلسطني) يزن مصاروة (االردن).

حسن الناشي

ل حَ
ــم،  بحقوقه ــباب  الش ــب  طال
ــلطة، أقام  أجابهم رصاص الس
ــني بحقوق  ــاوى مطالب اآلباء دع
ــدر القاضي حكمه  أبنائهم، أص

بإخصاء ماتبقى من الذكور.
...

اعتياد
ــم يتفوه  رَّية، ل ــي بحُ طرحتُ رأي
ــالحه الكامت  ــر أنَّ س ــة غي بكلم

توجه نحوي، أحلقتني رصاصاته 
ــت منظمات  ــبقوني؛ قام مبن س
 ِّ حقوق اإلنسان بواجبها على أمت

وجه؛ أضافت رقماً آخر.
...

مروءة
وِّعنا،  ــا، جُ لمن امللك، ظُ ــيدي  س
ــا حورِبنا،  وحني طالبنا بحقوقن
تلنا و...لم تهتز شعرة  رنا وقُ جِّ وهُ
من شارب امللك، أما شهرزاد فقد 
أدركها الصباح ولم تسكت عن 

البكاء املباح.
...

وهم
ــتهزأ  ــوا ضد الظلم، اس انتفض
ــم، قتلتهم  لَّة عدده ــم بِقِ احلاك

روا. قواته بالرصاص؛ جتذَّ
...

مصداقية
ــلمي  الس التظاهر  ــع  م ــن  «نح
ــة  ــا بحماي ــا أوامرن ــد أصدرن وق
املتظاهرين، ولم تصدر عن قواتنا 

رصاصة واحدة»
ــمي  ــذا ماقاله املتحدث الرس ه

باسم احلكومة.
ــه إال والنداء يضج  لم يُتم حديث

ــفى  املستش ــي...  مدينت ــي  ف
بحاجة إلى توابيت.

...
ذهول

ــة العدو،  ــت صدره رصاص اخترق
ــوات  أص ــت  عل ــاً،  صريع ــع  وق
ــب.  والنحي ــكاء  بالب ــاؤه  أصدق
ــوه  وج ــي  ف ــروا  نظ ــه،  هاتف رنَّ 
ــاد الصمتُ املكان،  بعضهم، س
ــب. بقي  ِ

ــر: الجتُ ــي اآلخ كلٌّ يوص
ــارة التي  ــاً والعب علَّق ــال مُ االتص
تتوسط شاشة الهاتف « أمي... 

يتصل بك».

هاشم عباس الرفاعي

اآلن اآلن ..أصوات 
الرفض فلتصدح 

ال ننساكما بغدادنا 
وفلسطني ...

واصوات التطبيع 
فلتخرس...

انا في افيائك بغداد 
تائها كما هو 

حال ابنائك يا قدس 

تهنا ...بني سمسار نضال 
مدعي ...

وبائع..تاريخك 
تهنا في بغداد 

بني احتالل واحتالل 
واذالل يسلمنا الحتالل

ال قوة ....لنا ..وسماسرة 
النضال ..مرة حتت مداس 

معتوه 
واخرى ...حملتال 

يخضعوا 
هذا حالنا ...بني التطبيع 

واالحتالل ....

هويتنا  ..ممهورة بالفداء
وموقفنا ...الصمود ..مهره 

وانتم يا باعة االوطان 
تعملوا ...

انصتوا لصوت 
من حتت اور ينادي 

من حتت جدران القدس 
يصرخ ...ال ....ال 

لبيع االنسان والقضية
اه ...قدسنا ...

اه ..بغدادنا ...واجلوع 
والتشرد 

وابناء...اجلهالة 

بنا ...يتحكمون
لك بغدادنا ما تبقى من االيام 
ــي  ف ــك  حكام ــياط  وس

اجسادنا 
لها الف ...الف ..نيشان 

وبني ...رجاالتنا ...في 
شوارعك يا بغداد 

دم ..ابنائك مهراق
ما حل بنا ...جوع 
وتسلط ...وخوف 

وسياط ...
ومحتل ....شل همة االنسان

من اإلنصاف بشيء، أنْ يعامل املرءُ على وفق ما يقدمه لبالده 
ــغله، فالوظيفة  ــانية، ال على وفق املنصب الذي يش ولإلنس
ــار. ويبدو أنَّ  ــل أي اعتب ــريف وتكليف، قب ــب هي تش واملنص
ــة عملت في إداراتها مبوجب القاعدة هذه، واتخذت من  أنظم
قيمة العمل وما يقدمه صاحبُه من خدمة معياراً في نظرتها 
الى الوظائف بعامة. ومع يقيننا باستحالة استصدار قوانني 
ــا، إال أننا نحاول أنْ  ــع يرقى الى الفهم هذا، في بالدن ذات طاب
ــة العراقية اخلاملة، علَّ أحداً  نلقي حجراً في بركة السياس
ــت حكومة مملكة  ــر كان ــه لذلك. في القرن الثامن عش يتنب
ــات اخلرافية  ــب احلكاي ــاعر وكات ــت الش ــارك قد منح الدمن
ــة، ليكتب قصائده  ــن (١٨٠٥-١٨٧٥) منحة مالي ــز اندرس هان
وحكاياته، ليقينها بأنَّ املنح املالية للمبدعني في أيِّ مفصل 
ــب عليها القيام به، هذه املنحة ماتزال حكومة  واجبٌ يتوج
كوبنهاجن تعمل ألهمية ودور الثقافة في صناعة مستقبل 
ــات ثقافية في  ــانية. ومثلها تعمل حكومات ومنظم االنس
ــة ثقافية، دومنا  ــث عن قيامة نهض ــم، إذ ال ميكن احلدي العال
تخصيصات مالية كبيرة، دومنا عناية حكومية، وتفكير جاد 
بآلية معينة، تسهم في فهم الثقافة بوصفها منتَجاً وطنياً 
وقومياً ال يقلُّ شأناً عن أيِّ نشاطٍ سياسي واقتصادي وجتاري.  
ــتون تشرشل: «إن  ر مبقولة رئيس وزراء بريطانيا ونس هل نذكِّ
حكومة جاللة امللكة فخورة بأنها تصدر للعالم أرقى أنواع 
املكائن ومعها شكسبير»، هو الذي أبدى استعداد بريطانيا 
ــرق وال تتنازل  ــتعمراتها في الش الى التنازل عن معظم مس
ــال الثقافة في  ــبير. وألنَّ ح ــدة لشكس ــرحية واح ــن مس ع
العراق تعرض الى هزات عنيفة، في العقود األخيرة، وألسباب 
كثيرة، ليس أقلها صعود التيارات الدينية، وحتكمها مبقاليد 
السياسة واحلكم، هي التي ال ترى في الثقافة إال مهدِّداً لها، 
وال تخفي نظرتها الى املفصل احليوي هذا، فتوصف أصحابه 
ــروق عن اجلادة، وما الى ذلك من  ــك واخلالعة واجملون وامل بالتهت
ــك كله، نرى بأنَّ الوقت  ــات اجلاهزة لديهم، ألجل ذل التوصيف
مناسب لكي نعمل على تدبيج ورقة عمل تنحصر مهمتها 
ــأن الثقافة وما ينبغي أن تكون  بالنظر املنصف واجلاد الى ش
ــاض للكتاب واحلضور  ــبة معرض الري عليه. رمبا تكون مناس
ــرف لهذا  الكبير للثقافة العراقية هناك، بوصفها ضيف ش
العام، مناسبة للقول بأنَّ غياب الرعاية احلكومية احلقيقية 
ــة من قلة التخصيصات  ــكوى وزارة الثقاف قد طال جداً، وش
ــس العراق بلداً  ــم خرائط جديدة. لي ــة بحاجة الى رس املالي
ــا عربية للثقافة، وصورته  ــب، هو أكبر جغرافي نفطياً فحس
في اإلعالم العربي والغربي بحاجة الى فعل ثقافي إلنقاذها، 
ــام الثقافة بتلوين وتلميع الصورة القبيحة  وهذا ال يعني قي
ــيء واحلكومة شيء آخر. الفساد  للحكومات، أبداً، البالد ش
املستشري وحروب الطوائف والتحاصص السياسي واخلراب 
اجملتمعي ال ميكن إصالحه بالثقافة وحدها. نحن نتحدث عن 
ــتعادة  ــي الفكر والفن واحلضارة، نريد اس ــالد كانت منارة ف ب
ــر والثقافة  ــة تعتمد الفك ــة مختلفة، آلي ــا عبر آلي صورته

والفن خارج اصطراع احلاكمني.
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طالب عبد العزيز 

الشعر يعني احلضور 

اليومي، والتوهج 

الشفيف واملوسيقى 

التي تأخذك إلى عالم 

الهدوء والصفاء والنقاء، 

والقصيدة بالذات هي 

التي تتفاعل مع الوجود 

اإلنساني ليتحدا معا 

على خط واحد وطريق 

واحد من أجل املتعة 

والراحة والنضوج الفكري 

لكي يسمو القارئ ويحلق 

عاليا في ربيع الكلمات 

واحلروف واجلمل(ويقال 

دائما أن التعبير اجلمالي 

واحلضور الزمكاني، 

واملفردات األخاذة هي 

مفتاح السعادة بني 

الشاعر واملتلقي)

رزاق مسلم الدجيلي

 أعد على مسمعي
قصص عاشقاتك

ليشتعل قلبي
على أجنحة من نار
يرفرف نبض من رماد

أحمل بقاياه
على عتبات معبد شمس

أنثر غيماتي
اتسربل بحب فينيقي 

ألعود إليك من جديد
نارية الهوى

صارخة برغبتي انهضي
من ركام 

عمقي جذور الوله
وأنبتي 

وتلومني ؟؟؟
أنى لعشقي أن يالم ؟؟؟

أعد في كل مرة حكاية لغانيةٍ
عند قدميك تتمايل سكرى

أعذرها
فلسحرك عبق 

يثمل األقدار
في معبدي الالزوردي

بصوجلان قدسي
أرمن تراتيل ولهي

وأنتظرك 
تروي ظمأ ناري
وحترق بخوري

وتعلنني حاكمة العرش السرمدي
آلهة ألحالمك

وارسم خريطة عشق على جسدي
استوطن ماشئت مني  

وأخبرني همسا أن 
عشقي ال يالم

نص
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متابعة / البينة الجديدة
ــياحة  بحث وزير الثقافة والس
ناظم  ــن  الدكتور حس ــار  واآلث
ــاض مع نظيره  ــرا في الري مؤخ
ــو  أب ــف  عاط ــطيني  الفلس
ــاق التعاون  ــيع آف ــيف توس س
ــة  ــراق ودول ــني الع ــي ب الثقاف
ــطني.وأعرب وزير الثقافة  فلس
ــادة  القي ــأنَّ  ب ــعادته  س ــن  ع
تنتمي  للثقافة  الفلسطينية 
إلى الشعر واألدب مشيداً بدور 
الذين  الفلسطينيني  املثقفني 
ــروا  ــراق، وتأث ــي الع ــوا ف عاش
ثمَّ  ــي.  الثقاف ــهد  باملش وأثروا 
ــوزارة،  ال ــدارات  إص ــن  حتدث ع
ــوان اجلواهري بطبعته  وقدم دي
بإعطاء  وأوعز  اجلديدة كهدية، 
ــطيني عدداً من  ــد الفلس الوف
االصدارات. ووجه السيد الوزير 
ــينما  الس لدائرة  ــام  الع املدير 
واملسرح الدكتور أحمد حسن 
موسى بعمل مسرحي يتناول 
ــخصية جبرا إبراهيم جبرا  ش
ــى) على أن  ــوان (البئر األول بعن

ــرح  املس ــي مهرجان  ف يعرض 
العربي املؤمل عقده في بغداد. 
وقال وزير الثقافة الفلسطيني 
ــراق هو الدولة الوحيدة  : إنَّ الع
ــدوق  ــي صن ــاهمت ف ــي س الت
ــاد القدس عاصمةً دائمةً  اعتم
ــاً  مثمن ــة،  العربي ــة  للثقاف
ــعب  العراق لقضية الش دعم 
ــرى االتفاق  ــطيني، وج الفلس
ــأن  بش ــرؤى  ال ــد  توحي ــى  عل
ــوزراء  ل ــب  املرتق ــاع  االجتم
ــرين  ــرب في تش الع ــة  الثقاف
ــر اللقاء  ــي املقبل. وحض الثان
ــطيني سفير  من الوفد الفلس
فلسطني في السعودية بسام 
ــة  الثقاف وزارة  ــل  ووكي ــا،  األغ
الغزاوي،  ــاد  ج ــطينية  الفلس
ــر  ــام لآلداب والنش ــر الع واملدي
ــاوي. وحضر  ــالم عط عبد الس
اللقاء من اجلانب العراقي املدير 
العام لدائرة السينما واملسرح 
ــن موسى،  الدكتور أحمد حس
ــر الدكتور  ــر مكتب الوزي ومدي

منتصر احلسناوي.
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املرحوم مـاجد الصكر  
رئيس القسم الرياضي

لهم الذكر الطيب

7استراحة NO.3731.MON.4. OCT .2021العدد (٣٧٣١)  اإلثنين  ٤ / ١٠ / ٢٠٢١ 



8 الحصاد

باألرقام .. أعداد الناخبني واملتنافسني باالنتخابات العراقية
بغداد / البينة اجلديدة

ــر من  ــون في العاش ــب العراقي ينتخ
ــي البرملان  ــا جديدا ف ــر ٣٢٩ نائب أكتوب
في انتخابات تشريعية مبكرة وعدت 
ــارع  بها احلكومة لتهدئة غضب الش
ــعبية التي هزت  إثر االحتجاجات الش
ــي وقت ال  ــر ٢٠١٩، ف ــالد في أكتوب الب
تزال فيه القوى السياسية التقليدية 
ــهد  املش ــى  عل ــة  مهيمن ــها  نفس
ــات  االنتخاب ــذه  ه ــي.وجتري  السياس
ــي  ف ــي  الطبيع ــا  ــي كان موعده الت
ــون انتخابي  ــا لقان ــام ٢٠٢٢، وفق الع
ــر انتخابية متعددة  جديد يعتمد دوائ
ــد، يفترض أن  ــح واح والتصويت ملرش
ــزاب الكبيرة  ــة األح ــن هيمن ــد م يح
ــي.في ما يلي  ــهد السياس على املش
ــام واملعطيات املتعلقة بهذه  أبرز األرق
ــة منذ عام  ــات، وهي اخلامس االنتخاب
ــراق ٤٠٫٢  ــكان الع ٢٠٠٣:يبلغ عدد س
ــة منهم  ــمة، ٦٠ في املائ ــون نس ملي
ــاءات األمم  ــن الـ٢٥ وفقا إلحص دون س
ــدد الناخبني في هذه  املتحدة.ويبلغ ع
ــا يتوزعون على  ــات ٢٥ مليون االنتخاب
ــدوق  صن و٨٢٧٣  ــة  انتخابي ــرة  دائ  ٨٣
ــراع.  أما عدد الناخبني الذين ميكن  اقت
ــا التصويت فهو ٢٣ مليونا  لهم نظري
ــدروا البطاقات االنتخابية  كونهم أص
ــون  العراقي ــوت  يص ــن  البيومترية.ول
املقيمون خارج البالد خالل االنتخابات 
ــرة. يعقد في الثامن من أكتوبر  هذه امل
ــر قوى األمن  ــت خاص» لعناص «تصوي
كل  ــاجني.وتنتخب  واملس ــني  والنازح
دائرة بني ثالثة إلى خمسة نواب، قياسا 
ــحون  ــكانها.يتنافس املرش ــدد س بع
على ٣٢٩ مقعدا، بينها ٨٣ مقعدا متثل 

٢٥ باملئة من اجملموع الكلي خصصت 
للنساء، باإلضافة إلى  تسعة مقاعد 
ــيحيني  املس ــني  ب ــة  موزع ــات  لألقلي
ــبك والصابئة واأليزيدين والكرد  والش
الفيليني.ويجري انتخاب النواب لدورة 
ــنوات، فيما نظام االقتراع  من أربع س
أحادي ويصوت الناخبون وفقه ملرشح 
ــحني أكثر من  ــغ عدد املرش واحد.ويبل
ــرأة، أي أقل  ــم نحو ٩٥٠ ام ٣٢٤٠ بينه
ــاء اللواتي  ــدد النس ــن ع ــف م بالنص
ــات ٢٠١٨. يوجد  ــحن في انتخاب ترش
ــتقال، فيما  ــحا مس ــا ٧٨٩ مرش أيض

ــم أحزاب  ــن قوائ ــون ضم ــوزع الباق ت
ــبة  نس ــية.بلغت  سياس ــات  وحتالف
 ٤٤٫٥٢  ٢٠١٨ ــام  الع ــي  ف ــاركة  املش
ــمية، والتي  ــام الرس ــة وفق األرق باملئ
ــغ فيها.ال تزال  ــرى منتقدون أنه مبال ي
التقليدية نفسها  القوى السياسية 
ــي  السياس ــهد  املش ــة على  مهيمن
ــة االحتجاجية  ــم احلرك ــي رغ العراق
التي شهدتها البالد في أكتوبر ٢٠١٩. 
ــطون الذين شاركوا  فيما قاطع الناش
ــيوعيون  والش ــات  االحتجاج ــي  ف
ــار  االنتخابي.والتي ــتحقاق  االس

الصدري، الذي يتزعمه مقتدى الصدر، 
ــعة  ــدة جماهيرية واس ــى بقاع يحظ
مكنته من الفوز بأكبر عدد من مقاعد 
ــد  ــات ٢٠١٨ وق ــالل انتخاب ــان خ البرمل
ــي البرملان  ــن تعزيز وجوده ف يتمكن م
ــحون ضمن  ــدورة أيضا.ومرش ــذه ال ه
ــف «الفتح» بقيادة هادي العامري  حتال
ــدر،  ــة ب ــك منظم ــرأس كذل ــذي ي ، ال
إحدى الفصائل الرئيسية في احلشد 
ــذه الفصائل  ــعبي.ووصل ممثلو ه الش
للمرة األولى إلى البرملان بعد انتخابات 
ــزب «حقوق» إحدى  عام ٢٠١٨.ويعد ح

ــد  ــة عن احلش ــارات املنبثق ــرز التي أب
ــاركة في االنتخابات. ــعبي املش الش
للتحالفات، فهناك حتالف  وبالنسبة 
ــس الوزراء  ــادة رئي ــة القانون، بقي دول
ــم حزب  ــي زعي ــوري املالك ــبق ن األس
الدعوة، والذي شغل أطول مدة رئاسة 
ــي ٢٠٠٦ و٢٠١٤.وحتالف  ــني عام وزراء ب
«قوى الدولة الوطنية»، برئاسة رئيس 
ــدر العبادي ويضم  ــبق حي الوزراء األس
أيضا «تيار احلكمة» بزعامة رجل الدين 
الشيعي عمار احلكيم، ويسعى للعب 
ــبة لألحزاب  دور تيار معتدل.أما بالنس
ــنية  ــنية، فتخوض التيارات الس الس
ــني حتالف  ــادا، خصوصا ب ــا ح تنافس
ــة رئيس البرملان محمد  «تقدم» بزعام
ــا مهما  ــات العب ــذي ب ــي، ال احللبوس
ــهد السياسي  بفترة قصيرة في املش
للبالد، وحتالف «عزم» بزعامة خميس 
ــات أميركية  ــع لعقوب ــر، اخلاض اخلنج
ــاد».وتوجد قوائم  ــة «فس على خلفي
أخرى جديدة بينها «قادمون للتغيير»، 
ــن الرماحي  بزعامة أمينها العام حس
ــتقلني.وفيما  ــم غالبية من املس وتض
يخص األحزاب الكردية، فيلعب احلزبان 
الكردستاني،  الدميقراطي  الرئيسيان، 
ــاد  واالحت ــي،  بارزان ــعود  مس ــة  بزعام
الوطني الكردستاني برئاسة جنل وابن 
شقيق رئيسه الراحل جالل طالباني، 
ــهد السياسي  ــيا في املش دورا رئيس
ــا وإقليم  ــراق عموم ــي الع ــردي ف الك
كردستان الذي يتمتع باستقالل ذاتي.
ــم أحزاب  ــي اإلقلي ــل املعارضة ف ومتث
ــالمي»  أخرى بينها «حزب االحتاد اإلس
ــي  ــوران» وتعن ــد» و»ك ــل اجلدي و «اجلي

«التغيير» باللغة العربية. 

بغداد / البينة اجلديدة
ردت اللجنة العليا إلعادة املفسوخة 
عقودهم، امس االحد، على تصريحات 
ــوخة  ــأن ملف املفس ــية بش سياس
اللجنة  عقودهم واالنتخابات. وقالت 
، إشارة الى ما نسب الى رئيس الوزراء 
ــبق حيدر العبادي من تصريحات  األس
ــوخة  ــا ان ملف إعادة املفس قال فيه
ــد  للحش ــييس  تس ــو  ه ــم  عقوده
االنتخابية  العملية  في  واستخدامه 
ــي املوازنة،  ــر موجود ف ــرار غي وان الق
ــب تعبيره، تعرب  ويعتبر (تلزيك) حس
هيئة احلشد الشعبي عن استغرابها 
ــذي يتفاخر  ــح ال ــذا تصري ــل هك ملث
ــه كان يعترض  ــه العبادي ويقول ان في
ــوخة  على عودة املظلومني من املفس

ــد، تود ان  عقودهم الى احضان احلش
ــكرية  ــة عس ــني انه اتهم مؤسس تب
ــت ضمن إطار فتوى املرجعية  تأسس
ــون والدولة  ــة القان ــل في مظل وتعم
ــهداء باتهامات  ولديها اآلالف من الش
ــة وال فائدة  ــا من الصح ــاس له ال أس
ــي  ــتغالل السياس ــوى االس منها س
ــات ولديه  ــح لالنتخاب ــاره مرش باعتب
قائمة يدعمها ويتنافس ضمن االطار.

ــد بني في أكثر  واضاف البيان،ان احلش
من مناسبة علنية على لسان رئيس 
ــت موضوع  ــألة توقي ــة ان مس الهيئ
ــع  م ــم  عقوده ــوخة  املفس ــودة  ع
ــد فيه وامنا  االنتخابات ال دخل للحش
ــراءات قانونية اتخذتها  كان ضمن إج
اجلهات املعنية في احلكومة العراقية 

ــت الذي مت  ــي الوق ــت ف ــرة وانته املوق
اإلعالن فيه وقد حاولت الهيئة جاهدة 
ــرار منذ  ــذا الق ــدار ه ــل بإص ان تعج
ــام احلالي ولكن دون جدوى. مطلع الع
ــع، نبني ان الهيئة تعمل وفق إطار  وتاب
ــع وزارة  ــع اجراءاتها م ــون وجمي القان
املالية بخصوص املفسوخة عقودهم 
هي إجراءات قانونية وقابلة للتدقيق. 
ــي النهاية  ــان بالقول، ف واختتم البي
ــيني كافة الى  ــو االخوة السياس ندع
ــعبي  ــد الش ــتخدام احلش ــدم اس ع
ــية  السياس الصراعات  ــي  ف املقدس 
وتكرار جتارب سابقة، من أجل كسب 
ــني لهذه القوات املضحية  ود املناهض
ــرة في قلوب  ــى مبكانة كبي التي حتظ

العراقيني.

هل لعبت االستخبارات الربيطانية دورا يف اغتيال 
قاسم سليامين؟ الغارديان تكشف التفاصيل

وكاالت / البينة اجلديدة
ــرته صحيفة الغارديان البريطانية عن احتمالية  ــتقصائي نش ــف بحث اس كش
ــم  ــتخباراتية بريطانية في عملية اغتيال اجلنرال اإليراني، قاس ــورط قاعدة اس ت
ــن عدد من الهجمات بطائرات مسيرة في دول  ــليماني، فضال عن دورها في ش س
ــتقصائي إلى أن قاعدة استخبارات سالح  ــار البحث االس ــرق األوسط.وأش بالش
ــة األمريكية  ــون مرتبطة بالضرب ــي (مينويث هيل)، قد تك ــي البريطان اجلو امللك
ــتهدفت، سليماني، مطلع كانون الثاني يناير ٢٠٢٠، إذ رمبا أمدت القاعدة  التي اس
القوات األمريكية مبعلومات عن حتركات سليماني، وذلك قبل توجيه ضربة جوية 
ــاؤالت  ــى وجود تقارير بريطانية أثارت تس ــت البحث ،أيضا، إل ــى مقتله.ولف أدت إل
ذة بطائرات  ــة املنفَّ ــي الهجمات األمريكية، خاص ــورط اململكة املتحدة ف حول ت
ــتان والصومال.وبحسب الصحيفة، فقد  ــيرة في اليمن وباكستان وأفغانس مس
أثارت تلك التقارير حفيظة عدد من النشطاء البريطانيني الذين طالبوا احلكومة 
ــدة مينويث هيل متورطة في  ــة بتقدمي إيضاحات حول ما إذا كانت قاع البريطاني

عمليات اغتيال في الشرق األوسط.

اللجنة العليا إلعادة املفسوخة عقودهم ترد عىل ترصحيات سياسية

ــبي مديرية  ــري الى كافة منتس ــكري وتقدي ــدم بخالص ش اتق
ــب وموظفني وعلى  ــاً ومرات ــرخ ضباط ــة في الك ــوال املدني األح
ــيد مدير الدائرة العميد احلقوقي ( حسن الزوبعي)  رأسهم الس
ــاز معامالتهم بكل  ــة للمواطنني واجن ــه من خدم ــا يقومون ب مل

ممنونية ودقة فبارك اهللا بهم وسدد خطاهم.
املواطن / محمود جاسم ساري
من سكنة محافظة ميسان

  اتقدم بأزكى التهاني والتبريكات 
الى ابن اختي مؤمل ثامر اخلفاجي 
ــادس  الس ــن  م ــه  جناح ــبة  ملناس
ــى معدل ٩٢  ــي وحصوله عل العلم
في ظل هذه الظروف الصعبة التي 
مير بها البلد نتيجة جائحة كورونا 

متمنني له النجاح الدائم والتفوق في احلياة اجلامعية القادمة. 
خالك الصحفي حيدر الشمري

شــكـر و تـقـديـــر

تــهـنـئـــــة

بغداد / البينة اجلديدة
ــة التربية النيابية ان يكون  حت جلن رجّ
ــي اجلديد  ــام الدراس ــالل الع الدوام خ
حضوريا والذي يبدأ في الـ٢٠ من الشهر 
احلالي، بينما تنتظر وزارة التربية القرار 
ــذا الصدد.وقال عضو جلنة  النهائي به
ــد املكصوصي ، إن  ــة النيابية رع التربي
ــن املتوقع ان  ــي اجلديد م العام الدراس
ــهر احلالي.واشار  يبدأ في الـ٢٠ من الش
ــع هيئة  ــات م ــف االجتماع ــى تكثي ال
ــة واقع  ــي وزارة التربية لدراس ــرأي ف ال
ــة والتالميذ  ــية للطلب ــنة الدراس الس
ــيكون حضوريا بنسبة  والدوام الذي س
ــية. الدراس ــل  املراح ــع  وجلمي  ٪  ١٠٠

ــرارات في  ــي أن الق ــح املكصوص واوض

ــي تؤخذ تبعا  ــام الدراس ما يخص الع
ــة،  الصحي ــة  االزم ــة  خلي ــات  لتوصي
ــيرا الى ان التعليم احلضوري ممكن  مش
ان يرافقه االلكتروني ليكون متماشيا 
ــي للبلد  ــع الوبائ ــرات الوض ــع متغي م
املتحدث  ــال  ق ــه،  ــتقبال.من جانب مس
الرسمي باسم وزارة التربية حيدر فاروق 
ــه العتماد  ــوزارة تتج ــة إن ال للصحيف
الدوام احلضوري، لكن هذا متوقف على 
ــالمة  قرار اللجنة العليا للصحة والس
ــوزارة تعمل  ــى ان ال ــة، الفتا ال الوطني
ــات قبل  ــد الرؤية واملناقش ــى توحي عل
ــي.واكد أن  ــام الدراس ــي ببدء الع املض
ــاون مع وزارة  ــع حاليا بالتع الوزارة تتاب
الصحة موقف وعدد امللقحني بشكل 

ــكل خاص،  عام واملالكات التربوية بش
فضال عن ان املديريات العامة في تعاون 
مستمر في تطبيق االجراءات الوقائية 
ــدد االصابات بوباء  لتخفيف وتقليل ع
ــي  كورونا، اذ مت اعتماد فحص (البي س
ــي  ــدوام ف ــد ال ــاح) عن ار) او (كارت اللق
ــدأ دوام  ــا ب ــدارس عندم ــات وامل املديري
ــاروق الى ان  ــات التربوية.ولفت ف الهيئ
ــة املدارس  ــى تهيئ ــت عل ــوزارة عمل ال
ــنة  ــتعدادا للس خالل املدة املاضية اس
ــية في ظل الظروف التي مير بها  الدراس
ــج وخطة  ــت تهيئة املناه ــد، اذ مت البل
ــية  ــدورات التدريبية واملقاعد الدراس ال
ــب االمكانيات  ــى التحتية بحس والبن

وامليزانية املرصودة للوزارة.

را من حرمان (٥٠) ألف ناخب    حمذّ
الديمقراطي الكردستاين يوجه دعوة 

للمفوضية بشأن سنجار
بغداد / البينة اجلديدة

ــنكالي،  ــتاني ماجد ش ــزب الدميقراطي الكردس ــو احل ــا عض دع
ــرات تصويت  ــى فتح مق ــة االنتخابات ال ــد، مفوضي ــس االح ام
ــنجار في محافظة نينوى مبناطق داخل احملافظة  ألبناء قضاء س
ــتان، محذرا من حرمان أكثر من ٥٠ ألف ناخب من  واقليم كردس
ــى حالها في ظل  ــي حال ترك األمور عل ــم في التصويت ف حقه
ــيطرة جماعات ارهابية تابعة الى حزب العمال الكردستاني  س
ــنجار ومصير اهلها.وقال شنكالي ، إن وفدا من  على مقدرات س
ــتاني كان يرغب في البدء  ــزب الدميقراطي الكردس ــحي احل مرش
ــنجار، وقد رافقتها قوات امنية  بحملة انتخابية داخل قضاء س
من عمليات نينوى وفق موافقات رسمية، لكنها تفاجأت مبنعها 
ــلحة تابعة الى حزب  ــاء من قبل جماعات مس ــن دخول القض م
العمال الكردستاني وجهات ميليشياوية اخرى متعاونة معهم.
ــمي، للقضاء،  ــذا الوضع هو احتالل رس ــنكالي، ان ه وأضاف ش
ــاء القضاء املوجودين في  ــاه حرمان جميع الناخبني من ابن ومعن
ــاب الى القضاء  ــتان من الذه ــي مناطق نينوى واقليم كردس باق
ــتيالء واضح على  ــبا لهم، وهي اس ــن يرونه مناس ــت مل والتصوي
ــات ارهابية  ــم من قبل جماع ــدرات اهله ومصيره ــنجار ومق س
معروفة للجميع، مشددا على ان بقاء هذا الوضع ال ميكن القبول 
ــورا وفتح مراكز بديلة  ــى مفوضية االنتخابات التحرك ف به وعل
ــاركتهم باالنتخابات  ــنجار لضمان مش خارج القضاء ألبناء س

وعدم حرمانهم من التصويت ملن يرونهم مناسبني لهم.

بغداد / البينة اجلديدة
ــض على ٣ من جتار اخملدرات  ــت وزارة الدفاع، امس االحد، القب أعلن
ــان وكربالء.  ــة في العاصمة بغداد وميس ــر وفق قضايا إرهابي واخ
ــتخبارات وأمن بغداد التابعة  ــوزارة ، ان مفارز مديرية اس وقالت ال
إلى املديرية متكنت من إلقاء القبض على أحد جتار السموم اخملدرة 
ــعب شمال العاصمة وبحوزته (٢ كيلو غرام) من  في منطقة الش
ــتال، صادرة بحقه مذكرة قبض وفق أحكام املادة (٢٨  مادة الكرس
ــض عليه من خالل كمني  ــدرات) من قانون العقوبات، ومت القب مخ
ــيق مع الفرقة احلادية عشرة ومفرزة من  محكم مت تنفيذه بالتنس
ــارز املديرية  ــرات العقلية.واضافت ان مف ــة اخملدرات واملؤث مكافح
ــتطاعت من اعتقال أحد مروجي املواد اخملدرة وباجلرم املشهود  اس
ــداد، حيث ضبط بحوزته على  ــمالي بغ وذلك من خالل تواجده ش
مواد مخدرة مختلفة وأدوات تستخدم في التعاطي، مت إتخاذ كافة 
اإلجراءات القانونية بحقهما وإحالتهما الى القضاء.وتابعت، انه 
ــر املطلوبة للقضاء  ــث وتفتيش عن العناص ــن خالل حملة بح م
ــتركة في قضاء كميت مبحافظة ميسان  من قبل قوة امنية مش
وعبر معلومات استخباراتية من مديرية استخبارات وأمن ميسان 
ــن متكنت مفارز  ــتخبارات واألم ــة الى املديرية العامة لالس التابع
ــة من إلقاء القبض على أحد املطلوبني للقضاء وفق قضايا  املديري
إرهابية صادرة بحقه مذكرة قضائية وفق أحكام املادة (١٤) إرهاب، 

حيث مت تسليمه إلى اجلهات املعنية إلكمال أوراقه التحقيقية.

يف بغداد وميسان وكربالء.. إرهايب 
وجتار خمدرات بقبضة قوات األمن

توضيح من الرتبية بشأن العام الدرايس اجلديد والدوام احلضوري

NO.3731.MON.4.OCT.2021العدد (٣٧٣١) اإلثنين ٤ / ١٠ / ٢٠٢١ 

جمهورية العراق
وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ الكوت
رقم االضبارة : ٢٠٢١/٢٣١٧
التاريخ : ٢٠٢١/٩/٣٠

اُّـ / اِّـنفذ عليه / عادل ثامر كشاط 
و غيث عادل ثامر و زيد عادل ثامر و سيف عادل ثامر 

ــب كتاب مركز  ــذه اِّـديرية من جهة ذات اختصاص حس ــد تحقق له لق
شرطة الجمهورية اِّـرقم ١٤٤٥٢ و ١٤٤٥٣ و ١٤٤٥٤ و ١٤٤٥٥ 
و مرفق شعارات اِّـجلس اِّـحلي متضمن رشحالكم اِّـدينني  انك مجهول 
ــار يمكن اجراء  ــم او مؤقت او مخت ــة وليس لك موطن دائ ــل االقام مح
ــن قانون التنفيذ تقرر تبليغك  ــتناداً للمادة (٢٧) م التبليغ عليه , واس
ــر يوماً تبدأ  ــة عش اعالنا بالحضور َّـ مديرية تنفيذ الكوت خالل خمس
ــر ِّـباشرة اِّـعامالت التنفيذية بحضورك وَّـ حالة  من اليوم التالي للنش
ــذ الجربي وفق  ــة باجراءات التنفي ــر هذه اِّـديري عدم حضورك ستباش

القانون.
اِّـنفذ العدل
علي رضا علي الخطاوي

اوصاف اِّـحرر:
(دين) حسب قرار محكمة بداءة ناحية واسط َّـ العدد ٦٥/ب/٢٠١٩ 

َّـ تاريخ ٢٠١٩/١٢/٢٤.

رئاسة محكمة استئناف البصرة االتحادية
محكمة األحوال الشخصية َّـ البصرة

العدد: ٦١٤٩/ ش/ ٢٠٢١   
التاريخ: ٢٠٢١/٩/٢٩

اعالن
اُّـ / اِّـدعى عليه (مرتضى عامر قاسم)

قدمت اِّـدعية (اماني إبراهيم فرج) الدعوى اِّـرقمة 
ــي تطلب  ــدك والت ــدد ٦١٤٩/ش/٢٠٢١ ض بالع
فيها تصديق طالق وحيث ثبت ارتحالك اُّـ جهة غري 
ــرة بالعدد  ــرطة البص ــب كتاب مركز ش معلومة حس
١٠٤٧٣ َّـ ٢٠٢١/٩/١٦ وشرح اِّـجلس البلدي 
ــررت هذه اِّـحكمة  ــة الخليلية الثانية. عليه ق ِّـنطق
تبليغك بواسطة النشر بصحيفتني محليتني يوميتني 
بموعد اِّـرافعة يوم ٢٠٢١/١٠/١٤ وَّـ حال عدم 

حضورك سوف تجري اِّـرافعة بحقك غيابيا وعلناً. 
القاضي / راغب محمد حسن اِّـظفر

رئاسة محكمة استئناف البصرة االتحادية
محكمة األحوال الشخصية َّـ الزبري

العدد: ٢١٧٤ / ش/ ٢٠٢١
التاريخ: ٢٠٢١/٩/٢١

اعالن
اُّـ / اِّـدعى عليه (سامي عبد اللطيف كنان)

ــرعية  ــت اِّـدعية (جنان احمد خضري) الدعوى الش اقام
ــدد ٢١٧٤/ش/٢٠٢١ والتي  ــام هذه اِّـحكمة بالع ام
ــا منذ تاريخ  ــا بالنفقة اِّـاضية له ــا الحكم له تطلب فيه
ــن  ــا القاصري ــا وألوالده ــتمرة له ٢٠١٦/٣/١٨ واِّـس
ــاب مركز  ــك بموجب كت ــدى تبليغ ــة ول ــد وفاطم محم
ــدد ٦٨٩٧ َّـ ٢٠٢١/٨/١٧ تبني  ــرطة اِّـربد بالع ش
ــطة  أنك مرتحل اُّـ جهة مجهولة لذا تقرر تبليغك بواس
ــني للحضور امام هذه  ــر بصحيفتني محليتني يوميت النش
ــعة  ــاعة التاس ــة بتاريخ ٢٠٢١/١٠/٢٤ الس اِّـحكم
ــري اِّـرافعة  ــوف تج ــا وَّـ حال عدم حضورك س صباح

بحقك غيابيا. 
القاضي األول / محسن سلمان فيصل
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9 مقاالت

ج / ١إضاءات قانونية

قانون اإلدعاء العام 

اِّـحامي / ماجد الحسناوي
   يعد جهاز االدعاء العام من مكونات السلطة القضائية 
ــي واداري ويكون مقره في  ــتقالل مال االحتادية ويتمتع باس
ــخصية املعنوية وميثله  ــداد ويتمتع االدعاء العام بالش بغ
ــذا القانون  ــه ويهدف ه ــام او من يخول ــس االدعاء الع رئي
ــى املصالح  ــة وامنها واحلرص عل ــة نظام الدول الى حماي
ــة والقطاع  ــوال الدول ــاظ على ام ــعب واحلف العليا للش
ــه  العام ودعم النظام الدميقراطي االحتادي وحماية اسس
ــروعية واحترام تطبيق  ــرام املش ــه في اطار احت ومفاهيم
ــات اخملتصة في  ــاء واجله ــع القض ــهام م ــون واالس القان
ــم  ــرعة حس ــريع عن االفعال اجلرمية وس ــف الس الكش
ــيما  ــل احملاكمات بدون مبرر الس ــي تاجي ــا وحتاش القضاي
ــا الدميقراطي  ــة ونظامه ــن الدول ــس أم ــي مت ــم الت اجلرائ
ــرارات والعقوبات  ــكام والق ــة تنفيذ االح ــادي ومراقب االحت
ــهام في رصد ظاهرة االجرام واملنازعات  وفق القانون واالس
وتقدمي املقترحات العلميو ملعاجلتها وتقليصها واالسهام 
ــرة والطفولة وتقييم التشريعات النافذة  في حماية االس
ــع املتطور ويتكون  ــدى مطابقتها للعصر والواق ملعرفة م
ــب وعدد من  ــاء العام ونائ ــس االدع ــام من رئي ــاء الع االدع
ــام ويتمتع  ــي االدعاء الع ــواب ومعاون ــني العامني ون املدع
ــوق القضاة وامتيازاتهم  اعضاء االدعاء العام بجميع حق
ــس االدعاء العام من بني قضاة الصنف االول من  ويعني رئي
شغل مدة ال تقل عن ثالث سنوات منصب رئيس محكمة 
ــتئناف او نائب رئيس محكمة استئناف او نائب رئيس  اس
ــن مجلس القضاء  ــيح م ــاء العام او مدع عام بترش االدع
ــنوات ويصدر  ــى وموافقة مجلس النواب ملدة اربع س االعل
ــرة واحدة بناء  ــك ويجوز التجديد مل ــوم جمهوري بذل مرس
ــن مجلس القضاء االعلى وموافقة مجلس  على اقتراح م
النواب ٠ ويعني نائب رئيس االدعاء العام مبرسوم جمهوري 
ــدة بناء على  ــد مرة واح ــنوات قابلة للتجدي ــدة اربع س مل
ترشيح من رئيس االدعاء العام من بني املدعني العامني في 
ــن قضاة الصنف االول ممن  ــتئنافية وم مركز املنطقة االس
ــغل منصب نائب رئيس محكمة استئناف ومن الذين  ش
ــنتني ويعني عضو  امضوا في مناصبهم مدة ال تقل عن س
ــام من بني خربجي املعهد القضائي االحتادي او  االدعاء الع
من احملامني او احلقوقيني الذي ال تتجاوز اعمارهم ٥٠ سنة 
ــنوات  ولهم خبرة في مجال عملهم مدة ال تقل عن ١٠ س
ــني املدعون العامون في احملاكم التابعة جمللس القضاء  ويع
من بني املدعني العامني من الصنف االول او الصنف الثاني 
بترشيح من رئيس االدعاء العام وبقرار من مجلس القضاء 
ــتئنافية من  ــى ويعني املدعي العام في املناطق االس االعل
ــني نواب  ــف االول او من ب ــن الصن ــني العامني م ــني املدع ب
رؤساء محاكم االستئناف باقتراح من رئيس االدعاء العام 
وبقرار من مجلس القضاء االعلى ويعني املدعي العام امام 
ــة اجلنايات وامام محكمة االحداث ودائرة االصالح  محكم
من بني املدعني العامني من الصنف االول او الثاني بترشيح 
ــاء العام وبقرار من مجلس القضاء االعلى  من رئيس االدع
ــهادة  ــا لالدعاء العام قانوني حاصل على ش ويعني معاون
ــنة في احملاكم  اولية في احلقوق وله خدمة ال تقل عن ٣س
ــل عن خمس  ــن له خدمة ال تق ــة او م ــر القانوني او الدوائ
سنوات في احملاماة بعد اجتياز االختبار التنافسي والدورة 
ــد التطوير  ــهر في معه ــدة ال تقل عن ٦أش ــة م التأهيلي
ــد القضائي وميارس معاون االدعاء العام  القضائي او املعه
املهام التالية؛ متثيل احلق العام في كل دعوة تكون الدولة 
ــل القانوني  ــى جانب املمث ــون خصما ال ــا فيها ويك طرف
ــام باملهام التي يتوالها االدعاء العام  للدائرة املعنية والقي
ــد تكليفه من رئيس االدعاء ولرئيس االدعاء العام تعني  بع
ــاء العام اذا كانت لديه خدمة ال  ــاون االدعاء نائبا لالدع مع
ــد اجتيازه  ــاون لالدعاء العام وبع ــنوات كمع تقل عن ٣س
الدورة التأهيلية واالمتحان التنافسي ويتولى االدعاء العام 
ــاد  املهام التالية كإقامة دعوى باحلق العام وقضايا الفس
ــول احملاكمات  ــتنادا الى اص ــي واالداري ومتابعتها اس املال
ــن اجلرائم وجمع االدلة التي  اجلزائية ومراقبة التحريات ع
ــف  ــأنه الكش ــزم بالتحقيق فيها واتخاذ كل مامن ش تل
ــف معاملها واحلضور عند اجراء التحقيق  عن اجلرمية وكش
ــداء مالحظاته وطلباته القانونية  في جناية او جنحة واب
ــدا محكمة  ــم اجلزائية ع ــات احملاك ــي جلس ــور ف واحلض
ــون والطلبات الى محكمة  التمييز االحتادية وتقدمي الطع
ــا االصلية  ــتئناف بصفته ــى محكمة االس ــات وال اجلناي
ــي الدعاوى  ــرارات الصادرة ف ــكام والق ــر باالح ــد النظ عن
ــا التمييزية  ــتئناف بصفته ــة االس ــى محكم ــح ال واجلن
ــاص. االختص ــب  ــة وحس االحتادي ــز  التميي ــة  او محكم

الواجب على كل ناخب النظر الى مصلحة 
بلده واختيار االفضل واالبتعاد عن القبلية 
ــذه  تهدم االوطان  ــة واحلزبية فه والطائفي
ــراق الى  ــات وأرجعت الع ــكك اجملتمع وتف
ــح يجب  ــة اختيار املرش ــف. إن قضي اخلل

ــخص  ــتحقة للش ــون دقيقة ومس ان تك
ــة  ــع عجل ــتطيع دف ــذي يس ــب ال املناس
ــام.ان اكثر ما  ــة الى االم ــالح والتنمي االص
ــلوبه في  ــتهويني في املرشح هو اس يس
ــى االقناع والفكر الذي  احلديث وقدرته عل
يحمله ولهذا فأهم صفات املرشح املقبل 
ــا في مجال  ــون اكادمييا ومتخصص ان يك
ــب فقط.إن  ــون يقرأ ويكت ــه وان ال يك عمل
ــي اصواتهم وتنوع  ــحني وتعال كثرة املرش

ــم االنتخابية لن تؤثر على اختيار  برامجه
ــدرة على العمل فمن غير  االكثر كفاءة وق
ــلقني  ــب املتس ــار الناخ ــول ان يخت املعق
ــخصية  ــة الش ــى املصلح ــاعني إل والس
ــالح ال ياتي  ــم باالصالح الن االص ويطالبه
اال من اصحاب الكفاءة والنزاهة.هذا األمر 
ــب واملنتخب  ــا حلقيقة جهل الناخ يقودن
ــة  ــات احلقيقي ــث باآللي ــا الثال ــي عاملن ف
ــات الدميقراطية.من  للتعاطي مع املمارس

خالل نظرة سريعة لواقع الكتل واألحزاب 
ــاهد  سنش ــام  ع ــكل  بش ــية  السياس
ــوه واملدخالت  ــس الوج ــراز نف ــة إف عملي
ــعارات واملطالبات  وتكرار عام لنفس الش
ــا زال الناخب يختار  التي تكررت فحيث م
ــاط  نق ــق  وف ــات  االنتخاب ــي  ــحه ف مرش
ــار وفق أحد  ــددة ولم يفارقه فهو يخت مح
ــل عن  ــا يغف ــة فيم ــيمات الفرعي التقس
أهم ما تتميز به عملية االختيار للمرشح 

ــف هذه  ــو ”البرنامج االنتخابي“!لألس وه
ــة الدميقراطيات اجلديدة في العالم  حقيق
ــرب جوهر  ــا زالت لم تتش ــث التي م الثال
وفكرة الدميقراطيات العريقة التي تصوت 
ــح في حال الفوز  ــاس وعود املرش على أس
ــه وكيفية  ــه لتحقيق ما وعد ب ــا خطت وم
ــي ذلك.وفي  ــبته في حال أخفق ف محاس
ــم باختيار االصح وصاحب  اخلتام نوصيك
ــخصية. ــدأ والبعيد عن مصاحله الش املب

ــي الدكتور (محمد عبد الوهاب  حدثن
ــف تنهار  ــن موضوع كي ــري ) ع العام
ــقوط االحتاد  ــا فبعد س االمم بكامله
ــوفيتي كرمت اخملابرات االمريكي  الس
عميلها الروسي وكان يشغل منصب 
وزير اخلدمة املدنية في موسكو.حيث 
ــأله ضابط في اخملابرات الروسية:   س

ــن مراقبتك ولم  ــؤوال ع انا كنت مس
اجد لك عالقة مع اخملابرات االمريكية 
ــلة فماذا عملت  ــل وال مراس وال تواص
ــنيّ كل خريج  ــت اع ــال كن ــا ؟ فق له
ــي غير مجاله.  ــي غير تخصصه وف ف
واشجع علي ترقية االغبياء مع دعاية 
ــود  ــول دون صع ــم . واح ــة له اعالمي
ــروط  الش نقص  باختراع  ــاءات  الكف
ــاد حتي  ــرة واالبتع ــم للهج . وادفعه
بقي في رأس الدولة العجائز القدامى 

ــاد  االحت ــب  فأصي ــدد  اجل ــاء  واالغبي
السوفيتي باالفالس الفكري وسقط .

 كتب االساتذة اجلامعيون    لطالبهم  
ــتير  ــوراه واملاجس ــي مرحلة الدكت ف
ــرة.. معب ــالة  رس ــوس  والبكالوري

ــة   الكلي ــل  مدخ ــى  عل ــت  وضع  
ــا افريقي ــوب  بجن ــة  اجلامع ــي  ف

ــا  نصه ــذا  ه
ــر أي أمة ال يحتاج إلى قنابل  (إن تدمي
. ــدى  امل ــدة  بعي ــخ  صواري أو  ــة  نووي

ــض  تخفي ــى  إل ــاج  يحت ــن  ولك
.. ــم  التعلي ــة  نوعي
 ( ــش!!!  بالغ ــة  للطلب ــماح  والس
ــى  عل ــض  املري ــوت  مي ــد  وق  
! ــش  بالغ ــح  جن ــب  طبي ــد  ي
ــد  ي ــى  عل ــوت  البي ــار  وتنه
! ــش  بالغ ــح  جن ــدس  مهن
ــد  ي ــى  عل ــوال   االم ــر  ونخس
  ! ــش  بالغ ــح  جن ــص  ل ــب   محاس
ــد  ي ــى  عل ــن  الدي ــوت  ومي

! ــش  بالغ ــح  جن ــال  دج ــيخ   ش
ــاض  ق ــد  ي ــى  عل ــدل  الع ــع  ويضي
! ــش  بالغ ــح  جن ــالق  اخ ــال   ب

ــول االبناء   ــي عق ــى اجلهل ف ويتفش
!!! ــش  بالغ ــح  ــم جن ــد معل ي ــى  عل
ــالق هو  ــم  واألخ ــار التعلي ــإن انهي ف
ــة بكاملها .فأين التعليم  انهيار األم
ــه؟. رافق ــا  وم ــع  اجملتم ــاب  اص ــا  وم

ــات املبكرة  ــرون بأن االنتخاب يتفق كثي
ــر من  ــري في العاش ــا ان جت ــرر له واملق
ــدأ فعليا العد  ــي والتي ب ــهر احلال الش
ــتحقاق وطني  ــي اس ــا ه ــي له التنازل
ــن خاللها  ــة دميقراطية يُعبّر م وممارس
ــعب عن خياراته وارادته احلرة بكل  الش

شفافية ونزاهة وانا على ثقة اكيدة بأن 
ــى درجاته  ــعب اليوم في اعل وعي الش
ــتأتي تلبية  ومن هنا فأن االختيارات س
ــعبية ومعبّرة خير تعبير  للحاجة الش
عن التطلعات املشروعة نحو مستقبل 
واعد ومشرق للعملية السياسية التي 
ــتوى الذي يرقى  ــا ان تكون باملس نريده
ــه في بناء  ــعب ورغبات مع مطالب الش
ــأنها  ــاتية من ش ــة قوية ومؤسس دول

ــي  ــية الت ــات االساس ــدم اخلدم ان تق
ــي للعراقيني  ــتور العراق ــا الدس كفله
ــم  ــم واديانه ــف قومياته ــى مختل عل
ــع  يتطل ــا  كم ــم  ومدنه ــم  ومذاهبه
ــذه االنتخابات  ــن خالل ه ــون م العراقي
ــاد  املفصلية ملغادرة كل مظاهر الفس
ــة التي امتدت على  التي طبعت املرحل
ــاء  ــو بن ــه نح ــا والتوج ــدى (١٨) عام م
حقيقي يرقى الى مستوى التضحيات 

ــعب ألجل  ــيمة التي قدمها الش اجلس
ــص  والتخل ــتقالله  واس ــه  ــل حريت ني
ــد .. ومن  ــام الدكتاتوري البائ ــن النظ م
يستعرض تاريخ العراق سيتوقف امام 
ــا بُذلت  ــدة بالدم كله ــات معم تضحي
ــراق والعراقيني  ــص الع ــل ان يتخل ألج
من حقبة االستبداد والطغيان البائدة 
ــظ على هذا  ــا احوجنا اليوم لنحاف وم
ــا بتوجيه دفة  ــعى جميع الوطن ونس

ــة  االمن ــواطيء  الش ــو  نح ــفينته  س
ــة دون انزالق العراق الى مهاوي  واحليلول
ــب .. املنا كبير  ــودة العواق ــر محم غي
ــع مصلحة  ــذي يض ــب ال ــي الناخ بوع
ــا كبير  ــار واملن ــوق كل اعتب ــراق ف الع
ــي اجواء  ــري االنتخابات ف ــا بأن جت ايض
ــون بأصواتهم مبلء  آمنة ليدلي الناخب
ــرار وان  ــب ق ــوت الناخ ــم ألن ص ارادته
ــتحقاق وطني بجدارة. ــات اس االنتخاب

ــر ابحث عن  ــن ابحث عن مصي    مواط
ــتقبل ابحث عن  ــث عن مس وطن ابح
ــرق ابواب قلقي  ــؤال في كل مرة يط س
ــت اترك تلك  ــن ضياعي والزل وبعضاً م
ــئلة التي صعبت اجابتها وألنني  االس
اعيش في غابة من الوحوش املفترسة 
ــة لي و لغيري ولكنها  التي التضع قيم

ــار منهجها  ــاء الناس وص ــت بدم توغل
ــلطة  ــى قيد الوجود والس ــا عل وبقائه
ــن  والضياع  ــودة والالوط ــق الالع ، طري
ــردة من معاني  ــا حتمل تلك املف بكل م
ــي  ــن نفس ــل م ــتطيع  ان اجع ، ال اس
ــاكتاً عن احلق حتى لو تطلب  ابكماً س
ــز وال ميكنني  ــر حياتي فالوطن عزي األم
ــه وهو ليس  ــو بذرة من تراب التفريط ول
استعراض او نوع من التباهي واالعتداد 
ــن وهذا  ــي كلها وط ــس فأنفاس بالنف

ــني امثالي ، وبعد هذا  ديدن كل الوطني
ــراخ  ــذا الص ــم وه ــتعراض العقي االس
ــة  اذان صاغي ــد  ــن ال جن ــل ونح الطوي
ــاً على  ــيطة التي لزام ــا البس ملطالبن
ــون ان تعمل بها  ــع حكومات الك جمي
ــا ومهامها دون  ــن واجباته ــا ضم النه
مطالب متكررة فلو نظرنا للعالم حولنا 
ــد تظاهرة  ــدول  الفقيرة الجن ــن ال وليك
واحدة تطالب بخدمات  الكهرباء على 
ــب بفرص عمل او  ــبيل املثال او تطال س

ــك  مهام  ــارع فتل ــب بتبليط ش تطال
الدولة ، والزلت ابحث عن وطني ، فالذي 
يطلب وطنا اليوم خائن ومتآمر وعميل 
ومخرب وارهابي ساعد في ذلك اجلهلة 
ــة واملتملقون  ــاق االحذي ــع ولع والقطي
ــول املهني  ــن ذلك التح ــتفيدون م املس
ــذي وضع العراق في موقف الضعيف  ال
والدولة الفاشلة بكل معاني الفشل ، 
ــد الدخول بتفاصيل الكارثة  وهنا ال اري
ــر  التي اجتاحت البالد منذ ثمانية عش

ــار لزاماً على كل  ــا املنصرمة ، فص عام
ــعبه  ــف ش ــي ان ينص ــف واعالم مثق
وينقذه ولو بكلمة حق فالسكوت جنب 
ــذا ما نالحظه لدى االكثرية  وتخاذل وه
ــف ، فأما ان نتصدى لهذا  لشديد االس
ــالن  ــحاب واع ــا االنس ــتهتار وام االس
ــوم  فالي  ، ــة  مجامل دون  ــالمنا  استس
ازدادت مسؤوليتنا الوطنية والبد لألقالم 
ان تسلك  طريق احلق مهما كلف االمر.

ــى علينا بعد ما  ــزال االرتدادات تتوال الت
ــراق وحتديدا في  ــمال الع ــل في ش حص
ــدق ديفان..  ــل وداخل فن ــة اربي محافظ
ــو األوطان  ــرار وبائع ــث اجتمع االش حي
ــن خطوتهم في التطبيع مع  واعلنوا ع
ــا على يقني ان  ــان الصهيوني.. وان الكي
هذا املؤمتر لم يعقد لوال موافقة اجلميع 
ــي  ــراء ام ف ــة اخلض ــي املنطق ــواء ف س
ــد انتباهي  حكومة اربيل احمللية. ما ش
هو احد الشخصيات املهمة والرئيسة 
ــطا يصول  في عقد هذا املؤمتر وكان نش
ــات  ويجول داخل اروقة املؤمتر امام فالش
ــتوديوهات  اس ــواء  واض ــرات  الكامي
الفضائيات.. أنه املدعو آدم احمد سمينة 
سويدي اجلنسية.. يهودي الديانة هكذا 
كان يقدم نفسه للجميع.. في كل مرة 
ــات الفضائيات  ــى شاش ــر آدم عل يظه
ــوداء تدل على  ارى في جبينه نقطة س
ــن الكذب  ــه رياحا م ــه يحمل بداخل ان
ــه ليتصور ان  ــس تخرج من فم والتدلي

ــه وصدقوا ما يقوله  ــع قد وثقوا ب اجلمي
وانه يدافع عن ( حق لليهود) اجداده في 
العراق وانه يبحث عن السالم والسلم. 
امتهن  ــي  ــي كصحاف ــبب فضول وبس
ــوال ٣٨ عاما اخذت اقلب  هذه املهنة ط
ــة آدم احمد  ــري وابحث عن حقيق دفات
ــمه  ــمينة.... كيف يكون يهوديا واس س
ــون كره  ــد.. واليهود يكره ــي احم الثان
العمى أسم (احمد ومحمد)؟ وان اسمه 
ــم ابن  ــمينة يذكرني مبطع ــث س الثال
ــهير في بغداد وان صاحب  سمينة الش
ــي مدينة  ــكن ف ــذا املطعم كان يس ه
االعظمية... وهذه املدينة العريقة اعرف 
ــا والعوائل  ــوارعها ودرابينها وازقته ش
ــن جد وال  ــي تقطنها ابا ع ــرة الت الكبي
ــد بني ظهرانيهم يهوديا ... من هذه  يوج
النقطة بدأت سلسلة احلقائق تتكشف 
ــت اتصاالتي الى مملكة  لي بعد ان وجه
السويد حيث لي فيها أصدقاء عراقيون 
ــة االعظمية حيث  ــى احلبيب ــك إل وكذل
ــت  ــاء... وطرح ــام واالصدق ــا االعم فيه
ــؤاال محددا من هو آدم احمد  عليهم س
ــوره في  ــم ص ــت عليه ــمينة وعرض س

ــدة فديوهات  ــي اربيل وع ــر العار ف مؤمت
ــات... واجلميع فتح  أجراها مع الفضائي
ــآت  الصادمة...  ــن املفاج ــالل م عليّ ش
ــي أن آدم احمد  ــي االعظمية اكدوا ل فف
سمينة هو نفسه أركان احمد البياتي.. 
ــده كان يعمل في  ــلم وال تركماني مس
ــرته  ــمينة ليعيل أس ــن س ــم اب مطع
ــي مطعم  ــبب مهنته ف ــرة وبس الفقي
ــمينة اطلق عليه في االعظمية  ابن س
احمد سمينة... وابنه أركان كان متأخرا 
ــه وبعد وفاة  ــبب غبائ ــته بس في دراس
ــمينة.  والده اختفى أركان ابن أحمد س
اذن فهذه اولى املفاجآت و اخلطوات التي 
وضعتني على الطريق الصحيح ملعرفة 
بقية احلقيقة ومعرفة كيف حتول أركان 
ــلم إلى  ــد البياتي التركماني املس احم
ــودي... هنا كان  ــمينة اليه ادم احمد س
ــويد... حيث  ــن التواصل مع الس البد م
ــاك ان معلوماتي  ــد بعض االخوة هن أك
ــن أركان احمد  ــت عليها ع التي حصل
البياتي صحيحة فهو جاء إلى السويد 
ــعر به  ــبب النقص الذي يش الجئا وبس
ــله  من ناحية ضعف احلالة املادية وفش

ــة  العقلي ــه  قدرات ــف  وضع ــي  الدراس
ــا يبتعد  ــا اخر لطامل ــار طريق ــد اخت فق
ــواء اكانوا عراقيني ام  عنه الالجئون س
ــا... فقد انخرط أركان احمد البياتي  عرب
للعمل لصالح االستخبارات السويدية 
(السيفو) و بعد أن حصل على اجلنسية 
ــويدية وحسب القوانني السويدية  الس
النافذة بإمكان املتجنس ان يغير اسمه 
األول فقط فاختار اسم آدم... ليكون آدم 
احمد سمينة الذي غير ديانته اإلسالم 
ــق آدم احمد  ــة اليهودية  لينطل بالديان
سمينة لعالم التجسس على الالجئني 
ــكل عام والعراقيني بشكل  العرب بش
خاص.. وباالخص لو كانوا من العراقيني 
ــي جتمعات  ــا تواجده ف ــنة... وايض الس
ــينيات املوجودة في  العراقيني في احلس
يافال والعاصمة ستوكهولم... واملعروف 
ــن مثل هذه  ــة اليهودية حتتض ان اجلالي
ــال و  ــا امل ــدم له ــدة وتق ــب الفري املواه
ــن الدعم  ــل كنوع م ــرص العم ــى ف أرق
ــبع أركان  ــجيع... كل هذا لم يش والتش
احمد البياتي او آدم احمد سمينة فهو 
ــعور  كلما حصل على مايريد يزداد الش

ــزداد... فأخذ  ــع وي بان النقص فيه يتس
ــة كعميل  ــار العربي ــي االقط ــل ف يتنق
وجاسوس يبحث عن االنتقام لنفسه... 
ــرأة عراقية  ــى ام ــرف عل ــي مصر تع وف
وتزوجها وسكن معها في االسكندرية 
ــة رغم ان  ــاريع جتاري ــدة مش ــح ع وافتت
ــويد...  ــرته وزوجته يقيمون في الس أس
ــويد ومصر  ــل مابني الس ــح يتنق وأصب
ــرب العربي ولندن  وبلدان عربية في املغ
ــكر  ــد ان تعرف على اوين ش ــة بع خاص
ــودي  اليه ــت  الكنيس ــس  رئي ــب  نائ
البريطاني.. الذي  جنده للعمل لصالح 
ــاد الصهيوني واول عملية  جهاز املوس
ــمى  ــد مؤمتر ما يس ــي عق ــا ه ــام به ق
ــراق  الع ــي  ف ــترداد)  واالس ــالم  بـ(الس
ــوح من  ــم مفت ــل وبدع ــة اربي محافظ
ــودي البريطاني.  ــت اليه ــل الكنيس قب
ــد البياتي  ــي حقيقة أركان احم هذه ه
ــمى آدم  ــي او ما يس ــلم التركمان املس
ــويدي  الس ــودي  اليه ــمينة  ــد س احم
ــية. وكان اهللا في عونك يا عراق.  اجلنس

الشيخ احمد جاسم الدبي

صالح الحسن

د. صادق النوري اِّـربقع 

عبدالسالم علي السليم 

مراقب

كـيــف تـخـتـار مـرشـحـك فــي االنـتـخـابــات الـقــادمــــــة؟  

كــيـــــــــــف تـنـهــــــــــــــار األمـــــــــــــــــم ؟

االنــتـخـابــات الـمـبـكــرة .. اســتــحـقـــاق وطـنـــــي 

أقــــــــــــالم  تـنـطــــــــــــق بـالـحـــــــــــــــــق 

من هو آدم امحد سمينة املسؤول التنفيذي ملؤمتر اربيل.. ؟ حقائق .. صادمة
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ــة  االداري ــى  الفوض ــط  وس ــاع  ش
ــراء املناصب بحفنة  ــية ش والسياس
ــرف اصبح  ــذا العُ ــدوالرات ، وه ــن ال م
ــاً عند  ــرعاً وقانون ــوالً ومحلالً ش مقب
ــية التي لها  ــض الطبقة السياس بع
ــتطيع احلكومة ان  ــوي التس ــند ق س
ــن ، الول  ــرة . ولك ــن هذه الظاه حتد م
ــؤوالً  ــراق بأنّ مس ــي الع ــدث ف مرة حت
ــهِ . وهذه احلالة  ــترى منصبهُ بعمل اش
ــهر  ــي محافظة ذي قار بش ــت ف حدث

ــاند  ــان من عام ٢٠٢١ ، عندما س نيس
ــور تقنيات القلب  ابناء احملافظة،  دكت
واالوعية الدموية احمد غني اخلفاجي 
الذي يعمل في مركز القلب بالناصرية، 
ــرين ،  والداعم احلقيقي إلنتفاضة تش
ــاً لذي قار  ــد ان مت اختيارهُ  محافظ بع
ــه في  ــص وتفاني ــه اخملل ــة عمل نتيج
ــالص،  ــدق، واإلخ ــك الص ــهِ ، وكذل ادائ
ــاطة والتواضع، والكرم، وغياب  والبس
ــة اآلخرين  ــرور، والقدرة على خدم الغ

وهي صفات للرجل الذي يريد ان يخدم 
مدينته وبلده . وإن خدمة الناس حتتاج 
ــني عنصرين ال غني  ــى رجل يجمع ب ال
ــر.. األول: اإلخالص  ــن اآلخ الحدهما ع
ــذكاء العميق  ــق هللا، والثاني: ال العمي
ــياء  ــي رؤية االش ــج ف ــم الناض والفه
على طبيعتها.هذه الصفات حتلى بها 
ــي احملافظة  ــذي االول ف ــل التنفي الرج
بأول يوم من تسنمه هذا املنصب الذي 
ــابق والالحق الذي  اشتراه بعمله الس

للعمل  ــتيراتيجية  اس ــة  ــع خط وض
ــز الناصرية واالقضية  اخلدمي في مرك
ــور اخلفاجي  الدكت .ومتكن  ــي  والنواح
ــاريع اخلدمية املتلكئة  ، ان يبدأ باملش
ــرعة فائقة بعد ان وجد  ويعاجلها بس
الدعم الالمحدود من ابناء املدينة ومن 
ــوزراء الكاظمي الذي  رئيس مجلس ال
ساند كل طلبات ذي قار ، وهذه احلالة 
ــات اخلفاجي  ــوة ومعنوي ــت من ق رفع
ــىً حثيثة واثقة  ــير بخط وجعلته يس

ــي ، ومنها  ــه اخلدم ــق برنامج لتطبي
ــاد  ــى الفس ــاء عل ــو القض ــم ه امله
والروتني االداري ، وتغيير بعض مفاصل 
ــط والبرامج  ــر .ومن اخلط ادارات الدوائ
ــترى املنصب  ــن اش ــام بها م ــي ق الت
ــوزراء جميعاً  ــهِ ، هي : لقاءات ال بعمل
ــتحقات ذي قار  ــى مس ــول عل واحلص
ــة على  ــوال او املوافق ــن االم ــواءً م س
ــي لها  ــة الت ــاريع اخملتلف ــذ املش تنفي
متاس مباشر مع حياة املواطن.ومع هذا 

كله استطاع احملافظ ان يُنهي عملية 
اإلبتزاز التي كانت سائدة في التعامل 
ــابقاً ، وكذلك اعطى  االداري واملالي س
اهتماما للجوانب الثقافية والرياضية 
ــول مبارك للعمل  واالعالمية .واننا نق
ــترى املنصب  ــكل من اش ــح ول الصال
خلدمة الناس ، ومنهم الفقراء الذين مت 
توزيع االراضي عليهم في عهد احملافظ 
ــق ذي قار .(وان  ــي في كل مناط اخلفاج

بركة العمر حسن العمل).

بـــورصـــة شــراء الـمـنـــــاصـــب ... مـحـافــظ ذي قـــار إنــمـــوذجــــــــــــاً !
كاظم العبيدي
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بغداد / تغريد العزاوي 

النائب في مجلس النواب العراقي 
واألمني العام حلزب للعراق متحدون 
، الدكتور أسامة النجيفي يقول إن  
ــة البرملان ستكون من حصة  رئاس
ــاء مجلس النواب  من يتوافق أعض
عليه ، وكما هو معروف أن أية كتلة 
ــتطيع أن مترر مرشحها ، دون  ال تس
توافق وقبول من الكتل األخرى ، وفي 
كل األحوال نتمنى أن يكون البرملان 
ــق تغييرات  ــل محركا لتحقي املقب
ــات  تطلع ــع  م ــق  تتف  ، ــة  إيجابي
ــرى  الكرمي.وي ــي  العراق ــعب  الش
النجيفي إن اخلالفات واإلنقسامات 
موجودة في كل القوى السياسية، 
ــواء اكانت من الطوائف الكرمية  س
ــنية أو الكردية ،  ــيعية أو الس الش
ــق باخلالفات بني القوى  وفيما يتعل
ــت خالفات  ليس ــا  فإنه ــنية  الس
ــر بنا ،  ــدر تعلق األم ــخصية ، ق ش
وإمنا هي تباين في املناهج والبرامج 
ــد أن نتائج  ــن املؤك ــدة ، وم املعتم
ــهد  ــات وما بعدها ستش اإلنتخاب
ــل ذات الرؤية ،  ــا بني كل الكت تقارب
ــن اإلتفاق حولها من أجل  التي ميك
ــدة ، كما  ــكيل احلكومة اجلدي تش
ــكيل  ــل أن تكلل اجلهود بتش ونأم
ــى مطالب  ــتجيب إل ــة تس حكوم
ــيما بعد  ــعب احلقيقية ، الس الش
أن عانى الشعب العراقي من فشل 
وإخفاق احلكومات السابقة بتلبية 
أبسط حقوقه ، في احلياة الكرمية 

واملستقبل املضمون.

اخلالفات قائمة ومتجذرة ! 
ــب واألمني  ــه يوضح النائ من جهت
ــر ، محمد  ــارق اخلي ــام حلزب بي الع
ــن الكتل  ــع أي م ــدي : ال اتوق اخلال
ــنية  ــية الس والتحالفات السياس
ــة األكبر  ــتفوز  بالكتل ــة س احلالي
أو  ــة   املقبل ــة  النيابي ــدورة  لل
ألن   ، ــان  البرمل ــة  برئاس ــى  حتظ
ــة ، واعتقد  ــا فردي ــات هن اإلنتخاب
ــوف يكونوا  ــن س ــب الفائزي إن أغل
ــتقلني ، ومن  ــحني املس ــن املرش م
ــرة ،  ــية الصغي ــزاب السياس األح
ومن غير التابعني لهاتني الكتلتني 
ــا بينهما  ــزم ) ، وذلك مل ــدم ، ع ( تق
ــكالت وإتهامات سياسية  من مش

خطيرة.
اندماج  ــود  ــتبعد اخلالدي وج ويس
سياسي موحد للقوى السياسية 
ــد إجراء  ــا بينها ، بع ــنية فيم الس
ــا  ــة مل ــة املقبل ــات النيابي اإلنتخاب
ــامات  ــات وانقس ــه من خالف حتمل
ــبة  ــه بالنس ــا ان ــة ، موضح قائم
ــذه  فه ــية  السياس ــات  للخالف
ــا بينهم ، إذ  ــة ومتجذرة فيم قائم
ــاس  إن حتالفاتهم تكونت على أس
مصالح كتل سياسية ، وال اعتقد 
ــق بتلك  ــور العراقي يث ــأن اجلمه ب
ــكلت بهذه  ــات ، التي تش التحالف

الطريقة.
ال وجود لزعامات سنية عراقية! 

ــاق  ــزب اإلتف ــام حل ــني الع ــا األم أم
ــي، الدكتور مأمول  ــي العراق الوطن
ــد  ــه : ال توج ــني إن ــامرائي فب الس
ــنية  ــية س هنالك زعامات سياس
ــنة في العراق ،  لدى الساسة الس

ــنية قائمة  نظرا لوجود خالفات س
ــث كلما يتقدم  ــا بينهم ، حي فيم
ــرعان ما يهبط ،  ــني فس زعيم س

ــم آخر ،  ــر زعي ــع دوره ويظه ويتراج
وسبب ذلك ألنهم قد جاءوا بالتزوير 

في اإلنتخابات ، وهذا يعد مخالفا 
ــف  العراقي.ويضي ــعب  الش إلرادة 
ــات  اخلالف ــع  جمي إن  ــامرائي  الس

ــة  الناجم ــنية  الس ــية  السياس
ــرض زراعة الفوضى  اليوم ، هي لغ

ــدى املواطن العراقي ، كي  واليأس ل
ــيم ،  ــة والتقس ــى بالفيدرالي يرض
ألنها باألخير ستكون احلل الوحيد 

ــع املزري  ــذا الوض ــن ه ــالص م للخ
ــدث أي إندماج  ــن يح ــذا  لم ول ، ول

موحد ، نتيجة التدخالت اخلارجية 
ــا  ــات ، وتدخالته ــؤون اإلنتخاب بش
ــد رأينا قبل  ــزاب القائمة ، وق باألح
ــر خارجية  ــف كان لوزي ــهور كي ش
ــد األحزاب في داره ،  ــران ، زيارة أح إي
ــا للبروتوكوالت  ــد مخالف وهذا يع

السياسية الدولية.
أسامة النجيفي أو أحمد اجلبوري

ــل  احملل ــح  يرج ــك  ذل ــب  ــى جان إل
ــي علي البيدر ، إن هنالك  السياس
أكثر من طرف موجود داخل السباق 
ــني ، وقد  اإلنتخابي في البيت الس
ــس البرملان مبنيا  يكون اختيار رئي
ــق ، دون النظر  ــاس التواف على أس
إلى الكتلتني األكبر واملتمثلة على 
ــدم ، عزم ) ،  ــب بتحالفي (تق األغل
ــخصية  ــر اللجوء إلى ش وذلك عب
ــد معظم  ــى بتأيي ــية حتظ سياس
ــيد  كالس  ، ــة  الفاعل ــات  الزعام
ــر  ــال ، أو عب ــي مث ــامة النجيف أس
ــخصية أخرى تكون أقرب  تقدمي ش
ــع ، في حال تعذر اإلتفاق  إلى اجلمي
ــى بالقبول  ــخصيات حتظ على ش
ــخصية  ــة بش ــون متمثل ، كأن تك
ــيد أحمد اجلبوري أبو مازن ، أو  الس
ــخصيات األخرى  ــن الش ــا م غيره
ــها داخل املكون  ــي تطرح نفس الت
السني ، كبديل للمرحلة القادمة.

ــل البيدر دائما ما جند موضوع  ويعل
ــة أو املناصب ، محط توافق  الرئاس
ــذا التوافق قد  داخل املكونات ، وه
ــخصية من خارج الكتلة  يأتي بش
ــون ، مثلما حصل  ــي املك األكبر ف
ــد تعذر  ــابقة بع ــبات س في مناس
ــخصية الرئيسية ،  التجديد للش

ــودة على  ــبب املالحظات املوج بس
األداء والتي دائما ما يتم تشخيصها 
ــؤدي إلى  ــرار ، مما ي ــي التفرد بالق ف
إن  الشركاء عليها.ويعتقد  انقالب 
ــاج حتالفي تقدم  ــن اندم من املمك
وعزم ، في نهاية املطاف بعد إجراء 
اإلنتخابات البرملانية املقبلة ، وبعد 
األهداف  ــس  نف ــي  ف ــتراكهما  اش
ــكلت من أجلها  واملواقف التي تش
تلك التحالفات ، وهي التخفيف من 
ــنة في العراق  وطأة ما يعانيه الس
ــيطرة تنظيم  ــا بعد س ، وخصوص
ــى مناطقهم  ــي عل ــش اإلرهاب داع
ــتباحتها لسنوات ، األمر الذي  واس
ــون وتكبيده  ــظي املك أدى إلى تش
ــرية  البش ــارات  اخلس ــن  م ــد  املزي
ــد يجبر  ــذا ما ق ــا ، وه ــة مع واملادي
الزعامات السياسية السنية على 
التفكير بطريقة «اخلادم» للمكون 
، ال املنتصر في صراع سياسي ، قد 
ــرين ، وفي  ــون فيه اجلميع خاس يك
ــم املواطنني األكثر تضررا  مقدمته

من هكذا صراعات . 
احللبوسي مرشحنا األول

ــي مجلس النواب  ويختم النائب ف
العراقي والقيادي في حتالف تقدم ، 
عبد اهللا اخلربيط مؤكدا : إن حتالف 
ــيكون الفائز األول من بني  تقدم س
ــنية  الس ــية  السياس التحالفات 
ــارق كبير عن غيره من  األخرى ، وبف
ــا إلى  ــات ، الفت ــزاب والتحالف األح
ــي هو  ــد احللبوس ــيد محم إن الس
ــحنا للمنصب السني األول ،  مرش
ولكن ليس شرطا أن يكون مرشحا 

لرئاسة البرملان القادم.

تشهد القوى السياسية السنية اليوم ، خالفات وإنقسامات سياسية واضحة ، وتنافسا انتخابيا حادّا يجري حتت نار هادئة ، وذلك لنيل الكتلة األكبر في البرملان العراقي املقبل ( الفائز األول) ، 
واحلصول على لقب الزعامة السنيّة ، وهذا ما يبدو غير مألوف لدى الشارع السني الذي انقسم إلى شطرين بني مؤيد ومعارض لتلك الكتل ، وبني مقاطع لها برمتها في اإلنتخابات املقبلة.باحثون 
ومختصون في الشأن العراقي ، يرون إن اإلنتخابات البرملانية املقبلة ستشهد مقاطعة شعبية واسعة ، نظرا ملا شهده العراقيون من إحباط وأزمة ثقة لدى العملية السياسية احلالية ، ال سيما 

بعد تظاهرات تشرين األخيرة ، هذا وسيشهد العراق إجراء اإلنتخابات البرملانية املبكرة ، في العاشر من تشرين األول اجلاري ، وسط تنافس انتخابي شديد بني الكتل واألحزاب املشاركة.

حتت مفهوم الزعامة السنيّة .. من سيحظى برئاسة الربملان املقبل ؟ 

النجيفي : ال يمكن مترير أي مرشح لرئاسة الربملان  دون توافق وقبول الكتل األخرى 
اخلربيط : احللبويس مرشحنا للمنصب السني األول ! 
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مــوقـــــف

   رغم احتدام اآلراء واختالف املواقف أُسدلت فصول خدمتنا 
الوظيفية أهدابها بحزن . إن هي إال سنوات من العمر أُهدرت 
ــال لتحقيق ولو بعضاً من  ــر الوقت من بني أيدينا وال مج ليف
طموحاتنا املشروعة ..وألننا متمرسون مبعاشرة األلم وجتارب 
ــيطان   ــدع اخليبة تقهقه بداخلنا كش ــق املذهلة لم ن الضي
لتُعلن انتصارها . رمبا تنتابنا غصة لكننا لن نعجز عن ترتيب 
ــنا في املراحل الصعبة وعوداً  أفكارنا , بل قطعنا على أنفس
ــى إرادتنا ، فكم  ــأس وإخضاعه إل ــتئصال الي ــا اس كان أوله
ــا البرملان فكان  ــكالت تفتقها احلكومة ويقره أُرهصنا مبش
ــدالالت الهادية إلى  ــلّ اهتمامنا أن نومئ للحلول ونضع ال ج
ــأيَّ مجتمعٍ تريدون  ــديدا ... ف ــا كي نبني الدولة بناءً س حلّه
ــلطكم قد أجهدنا حتى نضجت مالمحنا باأللم ,  بناءه وتس
وأيَّ أمنٍ ترغبون خلقه وأنتم ال تفقهون التخطيط ملستقبلنا 
ــاغل  ــغلكم الش ــا . فبدالً عن أن يكون ش ــاً إيجابي تخطيط
ــأفتهم   اب واجتثاث ش القبض على اجملرمني من القتلة والنّهّ
ــوائية كان  ــم بالعش صار همكم قتلنا بقوانني وقرارات تتس
ــراً )  ــل األوان ( قانون التقاعد قس ــون املوت قب ــن بينها قان م
ــاة . لذا ال يخفى على كل  ــني أن مهمتكم حفظ احلي متناس
ــيء  ذي ذهن راجح إنكم أهملتم الرّعيّة ولم ترغبوا بفعل ش
ــبب للفوضى  ــوى متتعكم  بامللذات , فال تنفعون إال للتس س
ــي أعماق الواجب  ــا ثمة مطلب يقيم ف ــادة الويالت ، وهن وزي
ــن دون أن تطرحوا جيالً  ــباب اجلديد لك أن حتتضنوا جيل الش
ــا هائالً  ــالم العقل وكمًّ ــن منتلك س ــاء فنح ــي قمة العط ف
ــيخوخة وآالمها  ــرات ... وتظنون إن الش ــن املعلومات واخلب م
ــتعرضوا ما قدمناه من منجزات في أزمنةٍ  داهمتنا دون أن تس
كان املمنوع فيها مباحاً ولم نأكل لقمةً مغموسةً ببشاعة 
ــة والعملية  ــاة العلمي ــل بتيار احلي ــنْ اتص ــا مَ اإلذالل . فمن
ــاط ,  ــاير احلقائق دائب النش ــوائبها يس ــا نقيًا عن ش صافيً
ــر يرمق من  ــى ناصية أم ــنّي القابض عل ــا ذو املقام السّ ومن
شرفات املاضي شعاب املستقبل فيضيء بسناه ثنايا احلياة 
ــة ثورية متكنه  ــك طاقة حيوية ورؤي نْ ميتل ــة , ومنا مَ املظلم
ــو العدالة متجاوزاً  ــود اجملتمع وقيادتهم نح ــن حتطيم جم م
ــا الغزير ..! ؟  ولكن  ــة . أفهكذا يتوج نتاجن ــد النفعي املقاص
ا من ولهنا باحلقيقة ولكي ال نهدر وقتنا في نقاشات  انطالقً
نْ  ــنيّ الصحيح إن مَ ــل وترهق اجلّهد اخترنا أن نب تنهك العق
ــى محط رحال  ــرج من برجه إل ــاً دنيويًا فليخ ــنّم منصب تس
ة ليترك أثرًا طيبًا  العقول ولتجذب قدراته إعجاب الناس عامّ
في واقعنا املرير قبل أن ينبثق حجر الزّجر في وجه التّقاعس 
ــفي الغليل ويروي الغلّة إال انسجامنا الذي  . ولم جند ما يش
ــهامه ويسقط  في  ــيضع نهاية لتحكمه وسيصرع بس س

حضيضٍ تقبع فيه أرواح لم ترجُ الرحمة.

@pÏfl@aäé”@Ü«b‘n€a
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علي ابو الهيل سعودي 

إىل / السيد وزير الرتبية ..  
مناشدة و التامس 

 نلتمس من سيادتكم املوقرة ونظرا للظروف التي 
مير بها بلدنا أثناء العام الدراسي لهذه السنة وما 
ــات النهائية من ظروف لوباء كورونا  قبل اإلمتحان
ــي وخاصة للصفوف  ــدم إنتظام الدوام الدراس وع
ــني  ــني وطلبة الدارس ــة اخلارجي ــة الطلب املنتهي
ــة ولكونك أبا كرميا لكل أبنائك  للصفوف املنتهي
ــك أن تصدر أمركم  ــه نلتمس معالي ــة علي الطلب

بأمتحانات دور ثالث للمكملني للصفوف املنتهية 
ــادس  ــني الس ــي والطلبة الدارس ــة اخلارج لطلب
ــط والسادس اإلعدادي .  اإلبتدائي والثالث املتوس

مع فائق شكرنا وتقديرنا.

مجموعة كبرية من آباء وأمهات هؤالء 
الطالب والطالبات

حتت انظار دولة رئيس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي
ارسى حرب اخلليج الثانية يطالبون بتفعيل األمر الديواين ( ١٠٧) وانصافهم

للمرة الرابعة .. أمام دولة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي

محمد الفوادي
ــرب اخلليج  ــرى ح ــر عدد كبير من اس تظاه
ــام ( جمعية احملاربني)  ــام ١٩٩١ ام الثانية ع
ــرة ١٢  ــي ١٠٧ الفق ــر الديوان ــل االم بتفعي
اخلاصة بأسرى حرب  (  العراقية- الكويتية)  
لنيل حقو قهم املسلوبة واملغيبة  منذ ثالثة 
ــنوات  عقود وقد عانوا كثيرا طوال هذه الس
التي اعقبت احلرب الى يومنا هذا للمطالبة 
القانونية والشرعية والتي كفلها الدستور 

ــف املوقعة  ــب اتفاقية جني العراقي وحس
ــادة ١٩  ــون االول / ١٩٤٨ ، امل ــخ  ١٠/ كان بتاري
ــرى  املفقودين  ــوق االس ــن حق ــي تتضم الت
ــة  الصحية  ــد والرعاي ــهداء بالتقاع والش
ــكن،، لالن لم تطبق هذه  والتعليمية والس
ــرى  ــرت قضية االس ــث جي ــة ٠ حي االتفاقي
ــاف عليها  ــتحقيها ومت االلتف الى غير مس
واعطيت الى الجئي رفحا ،علما ان الصليب 
ــرى  ــر العراقي زودنا بكتاب تأييد االس االحم

ــات واملراجعات  ــد املطالب ــف، وبع ــن جني م
ــرة امام  ــا مبظاهرات كبي ــاة وخروجن واملعان
مكتب دولة رئيس الوزراء السابق مت شمولنا 
ــن مكتب  ــادر م ــي ( ١٠٧) الص ــر الدوان باالم
ــادل عبد املهدي)  ــابق ( ع رئيس الوزراء الس
وبالفقرة (١٥) التي تسمح بترويج املعامالت 
ــم، اال ان اي امر لم يصدر  اخلاصة  بحقوقه
ــات الكثيرة للدوائر ذات  بذلك ورغم املراجع

العالقة.

ــتجير بك ويطلب املثول  مواطن مظلوم يس
امامك .. فأغثه وانت األب وصاحب القرار

ــكلته  ــبق ان طرح مش املواطن ( ص . ع ) س
على صفحات جريدة ( البينة اجلديدة) ملرتني 
ــرق ابواب دولة  ــا هو اليوم يط ــني وه متتاليت
ــي احملترم  ــوزراء مصطفى الكاظم ــس ال رئي
ــتجير به ويطلب املثول امامه .. ويقول  ويس
املواطن ( ص . ع ) في رسالته املعنونة لدولة 
ــام الصدامي  ــرم ان النظ ــس الوزراء احملت رئي
ــوال املنقولة وغير  ــام مبصادرة األم املقبور ق
املنقولة لوالده اضافة الى تصفيته جسدياً 
ــف  ــة .. ويضي ــه القمعي ــل اجهزت ــن قب م
ــور تنفس  ــام املقب ــقوط النظ ــد س انه بع
الشعب الصعداء وراح املظلومون يطالبون 

ــروعة التي اغتصبت او متت  بحقوقهم املش
ــن قبل النظام  ــاً وعدواناً م مصادرتها ظلم
ــد هللا ووفقا للقانون متت  ــوري. واحلم الدكتات
ــن  ــم ولك ــم وامالكه ــض امواله ــادة بع اع
ــف له ان بعض هذه األموال واألموال  مايؤس
ــه حق رغم  ــت معلّقة دون وج ــادرة ظل املص
امتالك املواطن (ص . ع) كل الوثائق والكتب 
الرسمية التي تثبت عائدية تلك املمتلكات 
ــق الى اهله  ــده ولكي يعاد احل للمرحوم وال
ــن املذكور  ــان املواط ــر منقوص ف ــالً غي كام
ــوزراء  ــيد رئيس ال ــار الس ــى انظ ــع ال يتطل
مصطفى الكاظمي منطلقاً من كونه األب 
ــم احليف  ــن حلِقَ به ــني والذي ــكل املظلوم ل
ــات النظام املقبور .  واالجحاف جراء سياس

ــالته ان من  ويؤكد املواطن ( ص . ع ) في رس
ــة التي لم تعاد حلد اآلن  بني ممتلكات العائل
هي مطبعة ( دار القاضي للطباعة) وكذلك 
ــك املطبعة وهو  ــي تقع عليها تل األرض الت
ــة بغداد  ــد قامت امان ــروع صناعي وق مش
ــه حق  ــة دون وج ــى وزارة الداخلي ــه ال ببيع
ــمية تؤيد  رغم ان كل الكتب والوثائق الرس
عائديتها الى املرحوم والد املواطن .. ( البينة 
اجلديدة) اذ تنشر هذه املناشدة فألنها على 
ــة رئيس  ــع عليها دول ــأن يطلّ ــة اكيدة ب ثق
ــجاعاً ومنصفاً  ــراراً ش ــذ ق ــوزراء وان يتخ ال
يعيد احلقوق الى اهلها وفقاً للقانون وأملنا 
ــريعة وهذا ليس  ــارة س ــر ان تأتي البش كبي

غريباً عن دولة رئيس الوزراء احملترم.

أمام أنظار السيد رئيس الوزراء
موظفي وزارة الشباب والرياضة 
ومجيع مديرياهتا يف املحافظات 

يناشدونكم

امام انظار دولة رئيس الوزراء 
مصطفى الكاظمي 

ــالة مناشدة معنونة الى     تلقت (البينة اجلديدة) رس
السيد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بعثها لفيف 
من موظفي وزارة الشباب والرياضة وجميع مديرياتها 
ــهرية  ــا ان رواتبهم الش ــون فيه ــي احملافظات يقول ف
ــاً الى نظرائهم املوظفني في وزارات  متدنية جدا قياس
الدولة علماً بأن اغلبهم من خريجي الكليات وخاصة 
ــون من عدم حصولهم  ــة ويؤكدون انهم محروم التربي
على اخملصصات التي يحصل عليها باقي املوظفني في 

وزارات الدولة.

ــتُ موظفا في  ــبق ان كن ــي املواطن (لفتة جامغ) س ان
هيئة التصنيع العسكري ولدي خدمة امدها (١٣)سنة 
ــتقيال عن العمل  ــهر وقد تركت الدائرة مس واربعة اش
ــبب ذلك  ــابق حيث لم احصل بس في زمن النظام الس
على اي شكل من اشكال التقاعد او اي راتب من هيئة 
ــي االن مريض  ــكري املنحلة علما انن ــع العس التصني
ــلل نصفي وامراض  ومصاب بجلطة دماغية وعندي ش
ــة اي عمل اخر  ــبب ذلك مزاول ــتطيعُ بس مزمنة وال اس
ــة كبيرة وليس لدي مورد  اضافة الى أنني صاحب عائل
ــغ (٢٢٠)  ــة االجتماعية البال ــب الرعاي ــوى رات مالي س
ــم يادولة رئيس الوزراء  ــف دينار فقط وأملي كبير بك ال
بإنصافي ورفع الظلم عني ومنحي حقوقي التقاعدية 
ــاوية  ــب خدمتي املذكورة حيثُ اعيش حالة مأس حس
ــرج من الكلية ولكنه عاطل  ويكفي ان لي ولدا قد تخ
عن العمل واهللا على ما اقول شهيد وأملي بكم كبير.

املواطن/ لفته جامغ // هاتف/٠٧٧١٠٠٣٥١٨٠

اسامة النجيفي محمد الخالدي مأمول السامرائي علي البيدر عبد اهللا الخربيط
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جمهورية العراق
مجلس القضاء األعلى

رئاسة استئناف بغداد / الرصافة اإلتحادية
دار القضاء َّـ الزهور

محكمة األحوال الشخصية
العدد : ١٨٥٦ / ش / ٢٠٢١
التاريخ :        ٢٩ / ٩ /  ٢٠٢١

إعـــــــــــالن
اِّـدعي / مروة محمد كاظم

اِّـدعى عليه / عبد اإلله نجم عبد
أقامت اِّـدعية ( مروة محمد كاظم ) الدعوى اِّـتضمنة طلب الحكم بالتفريق للهجر .وِّـجهولية محل إقامتك قررت 
ــة تبليغك بالحضور بصحيفتني محليتني يوميتني ، والحضور بموعد اِّـرافعة اِّـصادف٢٠٢١/١٠/٢٨ أو  اِّـحكم

إرسال من ينوب عنك قانونا ، وَّـ حالة عدم حضورك ستجري اِّـرافعة بحقك غيابيا وعلنا وحسب األصول.
القاضي سامر عادل عبد الواحد

٢٩ / ٩ /  ٢٠٢١                                                                                                                          

وزارة العدل 
مديرية التسجيل العقاري العامة 

من دائرة التسجيل العقاري َّـ الزهور بغداد 
اعالن تبليغ مدين مجهول االقامة
اُّـ الراهن:عباس مهاوي حمود 

نوع التبليغ اول 
التسلسل او رقم القطعه:٦/١٩٦٢١ 

اِّـحله او رقم واسم اِّـقاطعه :١٠الحسينية 
الجنس:قطعه أرض 

مقدار الدين:(١٢٥٠٠٠٠٠) دينار 
اسم الدائن اِّـرتهن:مصرف الرافدين 

تاريخ االستحقاق: مستحق االداء 
وصف سجل التأمينات العينية: ٦٢/٢٠٠٨ / ١ب ١٠٦ 

بناء على استحقاق الدين اِّـبني اعاله وطلب الدائن تحصيله وبالنظر لعدم اقامتك 
َّـ اِّـحل اِّـبني بالعقد وانه ليس لك محل اقامة معلوم غريه فتعترب بذلك مجهول 
ــالل ١٥ يوما  ــع الدين وتوابعه خ ــا تبليغك بلزوم دف ــة، وعليه قررن ــل االقام مح
ــيباع عقارك اِّـوصوف اعاله  ــر االعالن واال فس اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نش

باِّـزايدة وفقا للقانون.

جمهورية العراق
ديوان محافظة واسط

مديرية بلديات واسط 
لجنة البيع وااليجار

م/ اعــــــــالن
تعلن لجنة البيع وااليجار َّـ مديرية بلديات واسط عن تأجري االمالك اِّـدرجة اوصافها َّـ ادناه والعائدة اُّـ مديرية بلدية  النعمانية وفق قانون بيع وايجار اموال 
ــرتاك َّـ اِّـزايدة العلنية مراجعة مديرية بلدية النعمانية خالل فرتة (٣٠) ثالثون يوما  ــاطحة) فعلى الراغبني باالش ــنة ٢٠١٣ (بطريقة اِّـس الدولة رقم (٢١) لس
ــتجري  ــتصحبني معهم التأمينات القانونية البالغة (١٠٠٪) من القيمة  التقديرية بصك مصدق او نقدا وس ــرها َّـ الصحف اليومية مس تبدأ من اليوم التالي لنش
ــمية تكون اِّـزايدة َّـ يوم  ــرة صباحا) وإذا صادف موعد اِّـزايد عطلة رس ــاعة (العاش اِّـزايدة َّـ اليوم االخري من مدة االعالن َّـ مقر البلدية اعاله َّـ تمام الس
ــتأجر جلب هوية االحوال اِّـدنية مصورة واصلية ويتم  ــر واالعالن وكافة اِّـصاريف االخرى وعلى اِّـس ــو عليه اِّـزايدة اجور النش العمل الذي يليه ويتحمل من ترس

االلتزام بكافة التعليمات والضوابط والشروط الصادرة من البلدية بهذا الصدد.
الشروط:ـ

١- ان مدة العقد (١٧) سبعة عشرة سنة محضر التقدير ومن ضمنها مدة التنفيذ.
٢- يتم تسديد بدل اِّـساطحة سنويا على ان يتم مراجعة البدل كل خمس سنوات من تاريخ ابرام العقد.

٣- يلتزم اِّـساطح بتنفيذ اِّـساطحة وفق اِّـواصفات اِّـحددة َّـ بالكشف وباشراف الجهة اِّـستفيدة (البلدية).
ــييد خاللها يصادر مبلغ الضمان ويعترب عقد اِّـساطحة الغيا ويؤول ماهو  ــاطحة لتلك اِّـدة وَّـ حالة عدم التش ــييد يعادل بدل اِّـس ٤- تقديم مبلغ ضمان التش

قائم من مشيدات اُّـ  البلدية  دون مقابل.
٥- اذا تأخر اِّـساطح عن تسديد االيجار السنوي َّـ موعده ففي هذه الحالة يحمل اِّـساطح غرامة تأخريية.

٦- ليس للمساطح ان يتصرف باِّـساطحة بالبيع او التنازل او االيجار.
٦- تنقل ملكية البناء واِّـنشآت عند انتهاء عقد اِّـساطحة اُّـ الجهة اِّـستفيدة (البلدية) وحسب محضر االستالم االبتدائي وبحالة جيدة وصالحة لالستعمال.

اِّـهندس حيدر جسام حمود
مدير بلديات واسط 

رئيس لجنة البيع وااليجار

فقدان هوية

ــادرة من وزارة  ــدت مني الهوية الص فق
النفط شركة توزيع اِّـنتجات النفطية 
ــروان  ــم (م ــن بأس ــالح الدي ــرع ص / ف
غائب دحام) فالرجاء ممن يعثر عليها 

تسليمها لجهة االصدار.
 مع التقدير

فقدان هوية

ــادرة من وزارة  ــدت مني الهوية الص فق
النفط شركة توزيع اِّـنتجات النفطية 
ــم (وائل روكان  / فرع صالح الدين بأس
ــاء ممن يعثر عليها  دحام ذرب) فالرج

تسليمها لجهة االصدار.
 مع التقدير

العدد:٢٩٥١
العدد: ٢٠٢١/٩/١٤



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

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

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

جريدة 
يومية 
سياسية 
عامة
مستقلة

أو  يصوِّب  أن  يريد  من  لكل  مكفول  الرَّد  حق  إن    

ح معلومة وردت في خبر أو مقال ويعتقد أن  يصحِّ

فيها جتنيا او مغالطة إذا رغب في ذلك، وإن ديدننا 

هو احترام الرأي والرأي اآلخر.

„zzzzzÁÊfih

(السنة السادسة عشرة) العدد (٣٧٣١) - اإلثنني - ٤ - تشرين األول - ٢٠٢١

حداد عىل ارواح شهداء الوطن 

12

7mbÿÌâb◊

ÚÓ‰Ìäín€a@Úôb–n„¸a@ÜÓí„@NN@ÚÓ„br€a@ÚÌÏ‰é€a@bÁaä◊á@ø

نازل.. نازل ..  
بأقدامي الدامية

نازل .. أحقق مراميَّ 
 نازل .. 

أبحثُ عن وطن 
سحقته أقدامٌ 

همجية 
نازل ..

أشمُ عطرَ الشهداء  
أتلمسُ اشياءهم .. 
أبحثُ عن صورهم 

عن اصواتهم 
نازل ..

  سأرفعُ صوتي مدويّاً 

صاعقاً .. ال .. ال   
الغتيال

انتفاضتي السلميّة
نازل ..

في ساحات  النصر  
واحلريّة 

   ألزيلَ حواجزَ الذلّ 
والطائفية
ياجواد ...

تْ لنا جداريةً  إنحَ
لتشرين

 انشودةً عراقيّة ..
 فأنا من  فجر التاريخ  

أبحثُ عن عشبةِ
 اخللودِ واحلريّة

عبد الزهرة البياتي 

وجع يومي

* رئيس التحرير التنفيذي

بغداد / البينة اجلديدة
ــة  طلب ــيقية  تنس ــت  أعلن
ــي الوقفني في  وطالبات خريج
ــني )  ــيعي والس ــراق ( الش الع
ــلمية حاشدة  عن تظاهرات س
ــواب مبنی وزارة التعليم  امام اب
ــي  العلم ــث  والبح ــي  العال
ــادف   املص ــني  االثن ــوم  الي  ،

ــوع  موض ــم  ٢٠٢١/١٠/٤حلس
ــكلة  املش ــة  الوزاري ــة  اللجن
ــوزاري ٣٦٩٠ في  ــب االمر ال مبوج
٢٠٢٠/١١/١٧واملشتركة من وزارة 
التربية  ووزارة  ــي  العال التعليم 
ــي تدرس  ــج الت ــة املناه لدراس
ــة التابعة  ــدارس الديني ــي امل ف
ــة  املقاص ــد  وحتدي ــني  للوقف

ــعة  توس ــمل  لتش ــة  العلمي
اإلعالم،  ــة  ــي كلي ف ــوالت  القب
والتربية  ــية،  السياس والعلوم 
ــي االختصاصات  ــة وباق البدني
ــم بااللتحاق مع  ــماح له والس
اقرانهم الذين قبلوا في الكليات 
ــة،  ــنوات املاضي ــورة للس املذك
ــي تصريحات  ــوا الطلبة ف وقال

صحفية أنه في حال واجهتهم 
وزارة التعليم بالرفض ستكون 
لهم تظاهرات عارمة واعتصام 
مفتوح امام ابواب وزارة التعليم 
العالي، مطالبني كافة اجلهات 
ــوي حلل  ــر االب ــؤولة بالنظ املس
قضيتهم وشمولهم بالكليات 

املذكورة .

ــد اجراء  ــا عن موع ــد يفصلن ــت لم يع ــابات الوق ــي حس ف
ــر من شهر  االنتخابات النيابية املبكرة واملقرر لها في العاش
تشرين االول احلالي والتي هي في االساس نتاج ارادة الشارع 
ــرين التي مضى عليها سنتان، سوى  العراقي وانتفاضة تش
ــوم االثنني (٢٠٢١/١٠/٤) حيث  ــبعة ايام اعتبارا من هذا الي س
ــب هذه االنتخابات اهمية استثنائية ملا ستفرزه من  تكتس
ــار  ــكل نقطة حتوّل في مس ــج يؤمل ان تش ــات ونتائ معطي
ــم خارطة جديدة لها بعد تغيير  ــية ورس العملية السياس
ــت .. وانطالقا من  ــنة خل ــا عليه منذ (١٨)س ــاط ما درجن امن
مسؤوليتنا الشرعية والصحفية واالخالقية والوطنية فإننا 
ــم وأديانهم  ــى مختلف قومياته ــب كل العراقيني عل نطال
ــكنهم ان  ــية ومناطق س ــاربهم السياس ومذاهبهم ومش
يضعوا نصب اعينهم اليوم مصلحة العراق الوطنية العليا 
وسيادته وكرامته في سلم االولويات، وان يرتقوا الى مستوى 
ــؤولية الكبرى ومبا يتناسب وحجم التحديات واخلطوب  املس
ــة بنا، وليتذكروا ان الكرة االن في مرماهم وان صناعة  احمليط
ــود هو رهن إرادتهم احلرّة ,  ــتقبلهم املنش غدهم اآلتي ومس
سن االختيار، بعيدا  ــجاع من خالل حُ الواعية ,وقرارهم الش
ــوالءات او ضغط االمالءات وان  ــن العواطف واالنحيازات وال ع
ــحاب، وان العراقي احملُب  ــوا متاما بأن الفرص مترّ مرّ الس يدرك
ــعبه ولوطنه البد، في املنعطفات التاريخية، ان ينتخي  لش
ــروعة النابعة من  لثوابته الوطنية وخياراته وتطلعاته املش
ــي رؤية صورة  ــديدة ف ــة اصال من رغبة ش ــه املنطلق قناعات
ــاد  ــاته الفس ــه االزمات ونخر اساس ــراق انهكت ــدة لع جدي
فتالشت وتبخرت ثروات البالد التي اخذت طريقها الى جيوب 
وكروش حفنة من آكلي السحت احلرام .. وعلى العراقيني أال 
ينحازوا سوى للعراق وسوى للشعب النتشاله من هذا البالء 
ــامخ , معافى ,ليس فيه لصوص  ــع نحو بناء وطن ش والتطل
ــيطية»ممن ال مهنة او صنعة  ــة» و «قش ــالة و «حثلكي ونشّ
ــام والنهب املنظم  ــطو على املال الع ــوى الس يجيدونها س
ــرائح مليونية  ــعب غير آبهني او مبالني بحال ش لثروات الش
ــكن حتت اجلسور  ــفل خط الفقر وتس من الناس تعيش اس
ــبوع  ــام على الطوى ، بطونها جائعة وهي نائحة !! ..اس وتن
ــة زمنية قصيرة جدا .. جدا  تلك التي تفصلنا  واحد .. فاصل
ــرس االنتخابي الذي نريده هذه املرة، ونحن نعيد  عن ذلك الع
ــعة وان  ــعبية واس ــاركة ش الكرّة تلو الكرّة، ان يحظى مبش
ــاس الى مراكز االقتراع زحفا  تهتز لوقع اقدامهم  يزحف الن
ــماع  ــؤولية وال نريد س الگاع ليدلوا بأصواتهم بوعي ومس
ــعليه) الن صوتك ايها العراقي االصيل قرار  من يقول (آني ش
ــتحق التهليل .. وصوتك ياعراقي مسؤولية كل نبيل !!  يس
ــيدي الناخب ان املسيرة لن تستقيم والبُنيان لن  وتذكر ياس
ــاد والتطور صعب املنال  ــالد املنهوبة لن تُع ــاد وثروات الب يُش
ــلون  ــدون والفاش واخلدمات لن تكون في البال اذا ظل الفاس
كر ان اخلراب الذي تتذمر  مون وتذّ ــل الدولة يتحكّ بكل مفاص
ــادره كي ترتاح اال باختيارك  ــهُ وتئن من آثاره لن يُزاح او نغ من
ــكوتنا  ــا حصل في املاضي هو نتاج س ــح وان كل م الصحي

نحن ُ ونتاج اختياراتنا اخلطأ في اللحظة الغلط  .
يتبع

نينوى / البينة الجديدة
ــارق  ــفق ط ــة ش ــت الباحث متكن
ــي محافظة  ــة املوصل ف بجامع
 ٣ ــى  إل ــل  التوص ــن  م ــوى،  نين
ــا التي لديها  ــواع من البكتيري أن
ــى إنتاج دقائق الذهب. القدرة عل

وبحسب مواقع  فإن طارق متكنت 
ــاف  من الوصول الى هذا االكتش
ــوراه  ــة الدكت ــالل أطروح ــن خ م
ــا «إنتاج دقائق  التي تناولت فيه
وألول  ــا».  البكتيري ــن  م ــب  الذه
 ٣ ــاف  اكتش ــم  يت ــا  عاملي ــرة  م
ــدن الذهب.من  ــج مع ــات تنت بيئ
ــارت مشرفة البحث  جهتها، أش
ــود الراوي  ــرة محم ــورة أمي الدكت
ــاف يعد األول  إلى أن هذا االكتش
ــهادات  ــت عنه ٣ ش ــا، ونال عاملي
ــاز املركزي  ــراءة اختراع من اجله ب
ــيطرة النوعية،  ــس والس للتقيي
ــجل هذا االكتشاف في بنك  وسُ

اجلينات بأميركا حامال اسميهما 
ــارق وأميرة  ــفق ط (مختصرا) «ش
الراوي» (Sham).واكدت الراوي، أن 
ــاف ميكن االستفادة  هذا االكتش
ــالل التربة التي تضم  منه من خ
ــا،  ــن البكتيري ــة م ــذه النوعي ه
ــات عديدة في  ومن خالل تطبيق
ــب  ــي الط ــة ف ــاالت مختلف مج
ــة  العلمي ــاالت  واجمل ــة  والصناع

والتطبيقية.

متابعة / البينة الجديدة
ــمي  ــق حفل االفتتاح الرس انطل
ــي يوم  ــبو ٢٠٢٠ دب ــرض إكس ملع
أبوابه  وافتتح  ــي،  املاض اخلميس 
ــة  اجلمع ا  ــميًّ رس ــور  للجمه

املاضية.
ــيخ محمد بن  وحضر احلفل الش
ــس الوزراء  ــد آل مكتوم، رئي راش
اإلماراتي وحاكم دبي، ومحمد بن 

زايد، ولي عهد أبو ظبي.
ــارك في احلفل محمد عبده،  وش
ــمي، وفنانون عرب  وحسني اجلس

وأجانب.
وكان االفتتاح الرسمي قد تأجل 

ملدة عام بسبب فيروس كورونا.
ــن أقدم  ا م ــبو واحدً ــد إكس ويُع
ــا،  وأكبره ــة  الدولي ــات  الفعالي
يختص املعرض بتقدمي االبتكارات 

ــات  للتحدي ــول  واحلل ــة  احلديث
ــوام  أع  ٥ كل  ــد  العاملية.ويُعق
ــهر،  ــدار ٦ أش ــى م ــتمر عل ويس
ــارك في هذه النسخة نحو  ويش
ــي  ف ــر  مص ــارك  دولة.وتش  ٢٠٠
ــبو ٢٠٢٠ بجناح مميز، ويقع  إكس
في منطقة الفرص، ويزين اجلناح 
ــن  ــا للكاه ــا أثريً ــا فرعونيً تابوتً
بسماتيك.  ويقدم موقع مصراوي 
ــبو  ــة خاصة ملعرض إكس تغطي

٢٠٢٠ دبي.. 
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