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ــات، امس  ــة االنتخاب ــت مفوضي وجه
ــتالم بطاقاتهم  الثالثاء، الناخبني باس
ــة الدوام  ــوم حتى نهاي ــة الي االنتخابي
ــم  باس ــة  املتحدث ــمي.وقالت  الرس
ــي تصريح  ــة جمانة الغالي ف املفوضي
ــالم، إن اليوم  ــائل االع ــه على وس وزعت
ــاء، هو اخر موعد لتوزيع البطاقة  االربع
ــني، مبينة أن  ــة على الناخب البايومتري
ــة نهاية  ــتمر لغاي ــة التوزيع تس عملي
ــت  ــت صادق ــي وق ــمي. ف ــدوام الرس ال
ــات، امس  ــة القضائية لالنتخاب الهيئ
ــح  ــتبعاد املرش ــاء، على قرار اس الثالث
ــباق  في حتالف تقدم حيدر املال عن الس
ــرر  املقدم.وق ــن  الطع ورد  ــي  االنتخاب
مجلس املفوضني في املفوضية العليا 
ــوم اجلمعة  ي ــات،  ــتقلة لالنتخاب املس

ــح عن حتالف  ــتبعاد املرش املاضي، اس
ــات البرملانية املبكرة  تقدم من االنتخاب
ــت هيئة   ــب آخر أعلن ــة. من جان املقبل
ــاء، عن  ــة، امس الثالث ــة االحتاديَّ النزاه
ــادرة  ــتقدامٍ الص ــض واالس ــر القب أوام
ذة بحقِّ ذوي الدرجات العليا خالل  واملُنفَّ
ــةً أنَّ مجموع  بيّن ــهر آب املُنصرم، مُ ش
ــغ (٥٥) أمراً.وذكرت دائرة  ــر بل تلك األوام
ــة ، ان اجلهات  ــي الهيئ ــات ف التحقيق
ــضٍ  ــر قب ــدرت (٥٥) أم ــة أص القضائيَّـ
ــات العليا؛  ــتقدامٍ بحق ذوي الدرج واس
قت  ــاتٍ حقَّ ــة قضايا وملفَّ على خلفيَّ
ــى القضاء  ــة وأحالتها إل ــا الهيئ فيه
ــيرةً إلى  ش ــهـر آب املُنصرم، مُ خالل ش
، و(٤٦) أمر استقدامٍ  صدور (٩) أوامر قبضٍ
ــت الدائرة،  ــى (٣١/ ٨ / ٢٠٢١).وأضاف حت
ــملت  ــتقدام ش أن أوامر القبض واالس
اب، فضالً  ــوَّ ــاء في مجلس الن (٧) أعض

ــبق، و(٣) وكالء  ــابقٍ ووزيرٍ أس عن وزيرٍ س
ــملت تلك األوامر  وزير سابقني، كما ش
ــابقني و(٥) محافظني  (٤) محافظني س
أسبقني، و(٩) مديرين عامِّني حاليِّني و(٩) 
نيِ أسبقني، و(١٤)  سابقني ومديرينِ عامَّ
ــاء مجالس احملافظات. عضواً من أعض

ــت في تقريرها  ــت الهيئة قد أعلن وكان
النصفي للعام اجلاري عدد أوامر القبض 
ــى حتقيقاتها، مـؤكدة  الصادرة بناءً عل
، فيما بلغ عدد  ــضٍ ــدور (٨٥٨) أمرَ قبـ ص
ــا  ــدة ذاته ــالل امل ــتقدام خ ــر االس أوام
ــر. في وقت رد عضو مجلس  (٣٢٠٨) أوام
ــياع السوداني، امس  النواب محمد ش
ــأن  ــاء، على بيان لوزارة املالية بش الثالث
ــدي ٤ مليارات  ــي النق ــادة االحتياط زي
دوالر.وقال السوداني في تغريدة له على 
منصة تويتر، ان املالية تتحدث عن زيادة 
ــارات دوالر،  ــدي ٤ ملي ــي النق االحتياط

متجاهلة االرتفاع الكبير بنسب الفقر 
ــة والتضخم في البالد، نتيجة  والبطال
ــرف الدوالر.واضاف  ــعر ص ــع س ــرار رف ق
ــم تقم بتنفيذ  ــوداني، ان الوزارة ل الس
ــق البرنامج احلكومي، بزيادة  وعودها وف
ــبكة  ــة وش ــة والزراع ــم للصناع الدع
ــي التطورات  ــة. وف ــة االجتماعي احلماي
ــتان  ايضاً أعلنت وزارة املالية في كردس
ــار دينار من  ــلمها (٢٠٠) ملي ــن  تس ، ع
ــي بغداد.وقالت  ــة ف ــة االحتادي احلكوم
ــاق املوجود  ــي اطار االتف ــوزارة ، إنه ف ال
بني حكومة اقليم كردستان واحلكومة 
ــل امس، الى االقليم مبلغ  االحتادية وص
ــب بيان الوزارة،  (٢٠٠) مليار دينار.وبحس
فأن االتفاق املبرم بني بغداد واربيل ينص 
على أن ترسل احلكومة االحتادية مبلغاً 
ــة نهاية  ــار لغاي ــار دين ــدره (٢٠٠) ملي ق
ــني االنتهاء  ــلفة حل ــام اجلاري كس الع

ــن تدقيق واردات االقليم من قبل جلنة  م
ــني اكد رئيس  ــة. في ح ــة االحتادي الرقاب
ــح ،  ان تغييرات  ــة برهم صال اجلمهوري
ــات  االنتخاب ــد  بع ــتحدث  س ــرة  كبي
ــر من الشهر  النيابية املقررة في العاش
ــي  ــة ف ــس اجلمهوري ــال رئي ــاري. وق اجل
حديث للصحفيني خالل زيارته لضريح 
ــي في  ــالل طالبان ــبق ج ــس االس الرئي
السليمانية، ان االنتخابات التشريعية 
ــة خاصة ومصيرية  هذه املرة لها اهمي
ــتان،  ــراق واقليم كردس ــبة للع بالنس
ــون  ــارك املواطن ــروري ان يش ــن الض وم
ــى صناديق  ــا ويتوجهوا ال بكثافة فيه
ــاف، ان هذه  ــت. واض ــراع للتصوي االقت
ــا تغييرات  ــتخلف وراءه االنتخابات س
ــيكون هناك اجراء تعديالت  كبيرة وس
للدستور وهذه كلها امور مهمة للعراق 

واقليم كردستان.

كتب اِّـحرر السياسي
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بغداد /
ــهم في زيادة  ــعر الصرف أس أكدت وزارة املالية، امس الثالثاء، إن تغيير س
ــات األجنبية لدى البنك املركزي العراقي إلى ٦٠ مليار دوالر في  االحتياطي
شهر نيسان ٢٠٢١، بعد أن كان ٥٤ مليار دوالر في شهر كانون األول ٢٠٢٠.
ــرات تخفيض قيمة العملة  ــتمرار مؤش وقالت الوزارة ، إنها تابعت وباس
أمام الدوالر وعلى مدار تسعة أشهر املاضية، وتبني املؤشرات إلى أن تغيير 
ــهم في زيادة االحتياطيات األجنبية لدى البنك املركزي  سعر الصرف أس
ــان ٢٠٢١، بعد أن كان ٥٤ مليار  ــهر نيس العراقي إلى ٦٠ مليار دوالر في ش

دوالر في شهر كانون األول ٢٠٢٠، جاء ذلك بعد تطبيق إجراءات اإلصالح.
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البطاقة البايوماترية
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ــة  ــات النيابي ــني االنتخاب ــا وب بينن
املقررة في العاشر من شهر تشرين 
ــمرة عصا)  ــي مجرد ( ش االول احلال
ــا  ــون وم ــا الطيب ــول اهلن ــا يق كم
ــني  ومتفائل ــني  ــا متحمس يجعلن
ــو  ــة، ه ــات ،صراح ــذه االنتخاب له
ــون نقلة نوعية  ــا نريدها ان تك انن
حقيقية في احلياة السياسية في 
ــة جديدة بعد  ــراق لنبدأ صفح الع
ــنوات طويلة لم تنتج لنا سوى  س
ــل .. وفي ظل  ــل وخيبات األم الفش
ــعب ان  ــهد من حق الش هذا املش
ــأل كل قواه السياسية : متى  يس
تتفقون النتشال العراق مما هو عليه 
ــراب واالهمال في كل  اآلن حيث اخل
ــل احلياة وحيث  ــل من مفاص مفص

جيوش األرامل والثكالى والعاطلني 
ــوائيات  ــث العش ــن العمل وحي ع
ــن مظاهر  ــراً م ــارت مظه ــي ص الت
حياتنا اليومية حيث لم نسمع عن 
مؤمترات او لقاءات لتوحيد الصفوف 
ــأنها ان  ــن ش ــرارات م ــروج بق واخل
ــعبه والشروع  ــل العراق وش تنتش
.. وألن  ــار  واعم ــاء  بن ــة  ــي عملي ف
ــف  ــابع ضيم فهو يأس العراقي ش
ويردّد من اعماقه مخاطباً ساسته 
ــم الفئوية  ــد غلّبتم مصاحلك : لق
والشخصية وصارت العالقات فيما 
التجارية  بينكم حتكمها املصالح 
ــعب  ــا مصلحة الش ــة أم والنفعي
ــية  األساس ــه  ومطالب ــاه  وقضاي
ــة فهي في ذيل  ــي حياة حرة كرمي ف
ــتنا اليوم  االهتمام .. نعم ان ساس
ــغلون في حتديد  ومنش منهمكون 

ــل  ــوزراء املقب ــس ال ــات رئي مواصف
بحسب مقاساتهم ورغباتهم لكن 
الشعب يقولها مبلء فمه ان رئيس 
ــذي يريده يجب ان  ــوزراء املقبل ال ال
ــجاع  يكون صلباً وصاحب قرار ش
ــط وامالءات  ــت ضغ ــي حت وال ينحن
ــية التي  ــزاب والقوى السياس األح
ــد  وتري ــتهي  تش ــا  كيفم ــيّره  تس
ــعب  ــل الش ــوزراء املقب ــس ال .. رئي
ــة) مؤمنا بالعراق  ــده (ابن حمول يري
ومخلصا ومحبا لشعبه وال تأخذه 
ــة الئم. والنقطة  في قول احلق لوم
ــوزراء هذا  ــم ان يكون رئيس ال األه
ــات  ــادرا على بناء دولة املؤسس ق
ــاد  ــس والية بطيخ .. ان الفس ولي
ــد  ــي واالداري الذي نخر جس املال
ــى جثة  ــالد ال ل الب ــوّ ــة وح الدول
ــجاعا  ــب قائدا ش ــدة يتطل هام

ــوص  اللص كل  ــوة  بق ــرب  يض
واحلرامية والنشالة من دون هوادة 
ويعيد هيبة الدولة ويستعيد كل 
دينار أو دوالر سرق من ثروة البالد.. 
ــوزراء الذي نريد  ــو رئيس ال هذا ه
وليس غيره .. أفهموها يا ساسة 
ــعب يسأل  ــأن آخر الش .. وفي ش
ــرّ اللقاء  ــؤاالً لوجه اهللا عن س س
ــع الرئيس التركي رجب  الذي جم
ــان بالغرميني محمد  ــب اردوغ طي
ــر ال  ــس اخلنج ــي وخمي احللبوس
ــح  ــم تترش ــارة ل ــيما وان الزي س
ــن اغلب  ــا اي معلومات لك عنه
الظن هو ان اردوغان جمع األثنني 
ــي انقرة  ــر ف ــي واخلنج احللبوس
ــي  ــنية ف ــة الس ــد اجلبه لتوحي
ــكة  العراق لتظهر قوية ومتماس

في االنتخابات املقبلة.

كتب رئيس التحرير
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ــة االنتخابات ومت  ــوم أمس مفوضي * زرنا ي
ــي املرة األولى  ــة، وه إجراء احملاكاة اخلامس
ــذا العدد قبل  ــرى بها محاكاة به التي جت

االنتخابات، وكانت جتربة ناجحة. 
ــاع كبيرة؛  ــن، ونبذل مس ــل جاهدي * نعم
ــة  ــات فرص ــون االنتخاب ــل أن تك ــن أج م

للمنافسة العادلة والنزيهة.
ــة؛  مكثف ــة  أمني ــراءات  إج ــا  اتّخذن  *
ــة  ــي العملي ــل ف ــاوالت التدخّ ــع مح ملن

االنتخابية.
ــة،  ــات للمفوضي ــع املتطلب ــا جمي رن * وفّ
ــن أجل  ــتركة؛ م ــات املش ــادة العملي وقي
ــراء انتخابات  ــي إج ــم ف ــام مبهامه القي

سليمة ونزيهة.
ــعب  ــات الش ــع فئ ــا جلمي ــرّر دعواتن * نك
ــعة، ونثني على موقف  للمشاركة الواس
املرجعية العليا، وجميع اجلهات الوطنية 
والدولية التي دعت الناخبني إلى املشاركة، 
ــتقر  ونؤكد أنه ال خيار لنا لبناء عراق مس

ومزدهر إال عن طريق صناديق االقتراع.
ــية االلتزام  * على جميع اجلهات السياس
ــني، ونؤكد  ــق القوان ــة مهنية وف مبنافس
ــنقف بقوة أمام أي محاولة تأثير  بأننا س

على أصوات الناخبني.
ــتمرار بالعمل بالوتيرة  ــى الوزراء االس *عل
ــر  ــن عم ــرة م ــة األخي ــها، وللحظ نفس

احلكومة؛ لتقدمي اخلدمة للمواطنني

pbibÇn„¸a@ÚÓ‰flc
@¥fldn€@�bËÓuÏm@âÜñm@

 a6”¸a@å◊aäfl
ــا لالنتخابات،  ــدرت اللجنة األمنية العلي اص
ــاء، توجيهاً لتأمني مراكز االقتراع.  امس الثالث
وذكرت اللجنة في بيان، ان رئيسها عقد مؤمتراً 
ــكرية املشرفة على  أمنياً مع القيادات العس
ــس اللجنة، على  ــني االنتخابات.وأكد رئي تأم
ــة لتأمني جميع  ضرورة تنفيذ اخلطط احملكم
ــع محافظات البالد  ــراع في جمي مراكز االقت
ــة الى جميع  ــام والواجبات املناط وتوزيع امله
ــر والتوجيهات  ــزام باالوام ــاور وااللت ــادة احمل ق
ــة العليا والتأكيد  الصادرة من اللجنة االمني
ــتخباري املرافق خلطة تأمني  على اجلهد االس

انتخابات تشرين. 

ــرمي  ــد ك ــح محم ــن الفت ــب ع ــد النائ أك
ــيادة  ــداوي، امس الثالثاء، أن صيانة س البل
البالد وعدم بقاء أي قوات عسكرية قتالية 
ــتكون  ــى األراضي العراقية، س أجنبية عل

من أولويات التحالف خالل املرحلة املقبلة.
وقال البلداوي في تصريح متلفز ، إن الوجود 
األجنبي على األراضي العراقية يعد احتالال 
وال يحقق السيادة  الكاملة للبالد، مضيفا 
ــة  ــكرية القتالي ــوات العس ــروج الق ان خ

ــتكون من  ــة واألمريكية حتديدا س األجنبي
ــار النائب  أولوياتنا في املرحلة املقبلة.وأش
ــت لوجود  ــى أن احلاجة انتف ــن الفتح، إل ع
ــذه القوات منذ إعالن النصر على تنظيم  ه

داعش اإلرهابي. 

ــفير عبد الكرمي  ــاء، انتخاب الس ــة، امس الثالث ــت وزارة اخلارجي أعلن
ــال املتحدث  ــر األونكتاد.وق ــدورة الـ (١٥) ملؤمت ــاً لرئيس ال ــم نائب هاش
ــم اخلارجية، أحمد الصحاف ، انتخاب املمثل الدائم ل جمهورية  باس
العراق لدى مكتب األمم املتحدة في جنيف السفير عبدالكرمي هاشم 
ــدة للتجارة  ـــ(١٥) ل مؤمتر األمم املتح ــاً لرئيس الدورة ال ــى، نائب مصطف

والتنمية (األونكتاد) املنعقدة حالياً للمدة من (٣ - ٨ / ١٠ / ٢٠٢١.

@èÓˆä€@�bjˆb„@·ëbÁ@·Ìäÿ€a@Üj«
HÖbnÿ„Î˛aI@ä∑˚Ω@H15I�€a@ÒâÎÜ€a

Ú‹j‘Ωa@Ú‹yäΩa@ø@b‰mbÌÏ€Îc@êcâ@Û‹«@ÚÓj‰u˛a@paÏ‘€a@xÎäÅ@Z@|n–€a @Ô‡√bÿ€a@Û–�ñfl@ÜÓé€a@ıaâãÏ€a@è‹©@èÓˆâ@Èi@t�Ü§@bfl@ãäic
ıbq˝r€a@èfla@pÜ‘ �«@>€a@ıaâãÏ€a@è‹©@Úé‹u@fi˝Å

بغداد /

÷Ïé€a@paãbug@Êdíi@aÜÌÜu@bËÓuÏm@âÜñm@âÎäΩa
ــائقي  ــبة س ــتقوم مبحاس ــة، امس الثالثاء، انها س ــة املرور العام ــت مديري أعلن
ــارز املرورية  ــوقهم.وقالت املديرية ان املف ــازات س ــة صالحية اج ــات املنتهي املركب
ــائقي املركبات الذين ال  ــديد احملاسبة على س ــتقوم بتش في بغداد واحملافظات س
يحملون اجازة سوق او اجازة سوق غير نافذة.واضاف البيان ندعو املواطنني الكرام 

للمراجعة الكمال معامالت منح او جتديد االجازة لتجنب احملاسبة القانونية.

بغداد /

بغداد /

بغداد /
بغداد /



@H32I@Â«@xaäœ�a@ZfiÜ»€a
@ÔôbΩa@fiÏ‹Ìc@äËë@fi˝Å@�bqÜy
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@ÚÓ€e@szjÌ@Ú”b«�a@Îá@Ú˜ÓÁ@èÓˆâ
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2محليات
p¸Ï‡ßa@Ú«Ï‰nfl@kˆb‰¶aÎ@Â–é€a@Âfl@aÖÜ«@›j‘néÌ@êÏ‹œ@Ïia@ıb‰ÓflÎ@ÚÓy˝Ωa@Ú◊äßa@ø@�aÜÌaånfl@�aÏ∏@ÜËím@ÚÓ”aä»€a@¯„aÏΩa

البصرة / البينة الجديدة
ــة ملوانئ   ــركة العام ــجلت الش س
ــفن  ــتقبال عددٍ من الس العراق اس
ــت  رس التي  ــة  والنفطي ــة  التجاري
ــور الزبير  ــي خ ــة مينائ ــد أرصف عن
ــر  ــال مدي ــمالي. وق ــر الش وام قص
ــدس  املهن ــور  الدكت ــئ  املوان ــام  ع
ــذه الزيادة  ــي إن ه فرحان الفرطوس
ــات التنمية  ــاءت مواكبة ملتطلب ج
ــاد وضمن عمليات التطوير  واالقتص
 ، ــالد  الب ــهدها  تش ــي  الت ــة  املهم
ــر النقل  ــى توجيهات وزي ــيراً ال مش
ــني بندر الشبلي  الكابنت ناصر حس
ــات  ــتوى اخلدم ــع  مس ــرورة رف بض
ــي تعزيز قوة  ــهم ف املينائية مبا يس

ربط موانئ العراق مع موانئ الشرق 
ــة  املناول ــات  كمي ــادة  وزي ــرب  والغ
ــاً أن ميناء خور الزبير  فيها.  موضح
النفطي التخصصي استقبل تسع 
ناقالت حتمل مشتقات نفطية فيما 
ــمالي  ــتقبل ميناء أم قصر الش اس
ــرت  وج  ، ــة  جتاري ــفن  س ــس  خم
عمليات التفريغ والشحن واالرساء 
ــيق بني  ــاون والتنس ــالع بالتع واالق
ــات املالحة  ــني وعملي ــي املينائ إدارت
الشركة  ــتقبلت  اس البحرية. كما 
ــدات  الوح ــن  م ــددا  وع ــفينتني  س
ــى  عل ــت  رس ــة  التجاري ــة  البحري
ــوس التجاري  ــاء ابو فل ــة مين ارصف
جنوب شرق البصرة .وقال مدير عام 

ــدس فرحان  ــور املهن ــئ الدكت املوان
الفرطوسي ان ميناء ابو فلوس يعمل 
ــيراً  ــة عالية. مش ــات انتاجي بطاق
ــل الكابنت  ــى توجيهات وزير النق ال
ــني بندر الشبلي بضرورة  ناصر حس
ــة  ــات املينائي ــل اخلدم ــدمي افض تق
ــركات  ــأنها جذب ش ــن ش ــي م الت
ــة . الفتا الى  ــل البحري العاملي النق
ــتقبل سفينتني وعددا  ان امليناء اس
ــب احململة  ــاحبات واجلنائ ــن  الس م
ــيلمان  ــر وحديد الش ــواد الكلنك مب
ــات التفريغ  ــات  وجرت عملي واحلاوي
والشحن واالرساء واالقالع بالتعاون 
والتنسيق بني ادارة امليناء وعمليات 

املالحة البحرية.

 b‡nua@êc6Ì@Ú«aâå€a@ÒâaãÏ€@?–€a@›Ó◊Ï€a
@ÔˆaàÃ€a@Âflˇ€@bÓ‹»€a@ÚÓ‰üÏ€a@Ú‰v‹€a@

@fib‡«a@åv‰m@fib‡í€a@ıbiäË◊@…ÌãÏn€@Úflb»€a@Ú◊äí€a@pb◊˝fl
@pb”b‰nÅ¸a@ŸœÎ@Òâb„¸a@›ÓÁdm

@ÕÌä–mÎ@›Ó‡§@Û‹«@bÓ„aÜÓfl@“äím@ÚÓˆaàÃ€a@ÖaÏΩa@Ú◊äë@ÒâaÖa@Z@Òâbvn€a
@äñ”@‚a@ıb‰Ófl@ø@ÚÓˆaàÃ€a@Ú‹é€a@lbéß@ÖâÏnéΩa@ãä€a@@ÒäÅbi@Ú€Ïª

بغداد / البينة الجديدة
ــوزارة  ــداث التابعة ل ــالح األح ــرة إص ــت دائ أعلن
العدل عن موقفها الشهري اخلاص بعدد املطلق 
سراحهم لشهر أيلول املاضي من عام ٢٠٢١.وقال 
ــدد الكلي للمفرج  ــن الوزارة: إن الع بيان صادر ع
عنهم خالل الشهر املاضي بلغ (٣٢) حدثاً بينهم 
ــة بعد قضائهم مدة احملكومية، و(١٤)  (١٦)  تخلي
ــم  ــلوكهم واجتيازه ــن س ــرطي حلس ــراج ش إف
ــث  البح ــة  توصي ــب  ــة حس التأهيلي ــدورات  ال
االجتماعي ومصادقة اجلهات القضائية باإلضافة 
ــى حدثني بالعفو اخلاص.وأضاف البيان: إن دائرة  إل
إصالح اإلحداث تتابع بشكل مستمر آلية إطالق 
ــراءات القانونية حرصاً  ــراح بعد انتهاء اإلج الس

منها على إمتام العمل بالشكل األمثل.

بغداد / البينة الجديدة
ــة ذوي االعاقة واالحتياجات  بحث رئيس هيئة رعاي
ــة  ــؤون االجتماعي ــل والش ــي وزارة العم ــة ف اخلاص
ــؤول برنامج  ــع مس ــادي بنيه م ــد ه ــي احم احلقوق
ــيق املنظمات غير  التواصل احلكومي في جلنة تنس
ــترك  ــبل التعاون املش ــل العراق، س احلكومية ألج
ــة  ــة ذوي االعاق ــة لفئ ــات املقدم ــاء باخلدم لالرتق
واالحتياجات اخلاصة ، وبني رئيس الهيئة ان املرحلة 
ــات  ــى املنظم ــاح عل ــا االنفت ــم علين ــة حتت القادم
ــناد للهيئة  ــة لتوفير الدعم واالس ــة الفاعل الدولي
ــالل اللقاءات  ــن خ ــا م ــن خدماته ــتفيدين م واملس
والبرامج املعدة لغرض التعريف بآلية عمل الهيئة 
ــنة ٢٠١٣ .من جانبه اكد  ــا للقانون رقم ٣٨ لس وفق
ــى اعداد  ــل احلكومي عل ــج التواص ــؤول برنام مس
ــتراتيجية لتدريب  ــودة عمل تتضمن خطة س مس
ــي الهيئة ورفع قابلياتهم في  املالكات الوظيفية ف
كيفية التعاطي والتعامل اإليجابي مع هذه الفئة، 
فضال عن اخضاع مجموعة من عوائل ذوي االعاقة 
ــن التواصل  ــات متكنهم م ــاص من التدريب لنوع خ

االجتماعي مع ذويهم.

بغداد / البينة الجديدة
عقدت شركتا تنفيذ مشاريع النقل 
ــركة العامة للنقل  واملواصالت والش
ــتركاً في مقر  ــاً مش ــري إجتماع الب
ــاريع ، ضمّ مدير  ــركة تنفيذ املش ش
عام النقل البري السيد مرتضى كرمي 
ــاريع  ــحماني ومدير تنفيذ املش الش
ــعالن االسدي  ــيد زيد خليل ش الس
ــان توزيع  ــادة اعضاء جل بحضور الس
ــة  بداي ــركتني.وفي  للش ــي  االراض
ــام تنفيذ  ــر ع ــبّ مدي ــاع رحَ االجتم
ــة  العام ــركة  الش ــد  بوف ــاريع  املش
ــال: كان لتوجيهات  ــل البري وق للنق

ــني  ــنت ناصر حس ــل الكاب ــر النق وزي
ــتنفار جهودنا  ــبلي االثر في إس الش
بتأمني توزيع االراضي السكنية على 
ــكيالتها ، وبعد  موظفي الوزارة وتش
ــوبي شركتنا  ان وزعنا االراضي ملنس
ــعى جاهدين ان تشمل موظفي  نس
الوزارة وتشكيالتها كافة.من جانبه 
ّ مدير عام النقل البري : إن شركتنا  بنيَ
حترص على توفير سكن الئق ألبنائها 
ــوق املواطن على  ــط حق كونها ابس
الدولة التي يتطلب توفيرها للعيش 
ــر عام  م مدي ــدّ ــام ق ــي اخلت الكرمي.وف
ــكره وإمتنانه لإلدارة  النقل البري ش

ــاريع  ــركة تنفيذ املش ــا في ش العلي
ــيداً ذات الوقت بروح التعاون بني  مش
ــل اجلماعي من اجل  ــني والعم الطرف
ــودة.فيما اتفق  حتقيق االهداف املنش
الطرفان على تشكيل جلان مشتركة 
ــركتني تتولى اجناز االجراءات  بني الش
الالزمة الستمالك االراضي وتوزيعها 
ــتكمال  ــد اس ــوبني بع املنس ــى  عل
ــات  ــن اجله ــمية م ــات الرس املوافق
ــركة تنفيذ  ــار ان ش ذات العالقة.يش
ــاريع قد خصصت (٥٥) دومن في  املش
ــركة  ــش لصالح الش ــة كوري منطق

العامة للنقل البري.

البينة الجديدة / هيثم مجيد
ــراف  اعلنت وزارة التجارة عن اش
ــارة  ــة لتج ــركة العام ادارة الش
باملهندسة  ممثلة  الغذائية  املواد 
ملى املوسوي على حتميل وتفريغ 
ــتور في  ــة باخرة الرز املس حمول
ــر اخملصص ملفردات  ميناء ام قص
ــة . وقالت املدير  ــلة الغذائي الس
ــج  ــور نتائ ــد ظه ــه بع ــام ان الع

الفحص اخملتبري حلمولة الباخرة 
ــة ٤٢٤٩٥ الف  ــتر ) لكمي ( بالس
ــتورد واخملصصة  طن من الرز املس
ــة  الغذائي ــلة  الس ــاب  حلس
ــركة  الش ــالكات  م ــتنفرت  اس
العاملة في امليناء بتفريغ وحتميل 
املادة ونقلها الى مخازن الشركة 
لغرض  ــات  واحملافظ ــداد  بغ ــي  ف
ــة الثانية  ــا ضمن الوجب جتهيزه

ــلة الغذائية  ــردات الس ــن مف م
ــويقية  التس ــة  اخلط ــب  وحس
ــذا  ــركة به ــا الش ــي اعدته الت
اخلصوص .وذكرت انه رافقها في 
تواجدها واشرافها على التفريغ 
العام  ــر  املدي ــاون  مع والتجميل 
ــويق  وبتواجد إدارة  لشؤون التس
فرع البصرة واإلخراج واخملتبر في 

ميناء أم قصر .

بغداد / البينة الجديدة
ــة العليا  ــة الوطني ــدت اللجن عق
ــا في مقر  ــن الغذائي اجتماع لالم
الوزارة ترأسه الوكيل الفني لوزارة 
الزراعة نائب رئيس اللجنة الدكتور 
ــور  ــني، وبحض ــد احلس ــاق عب ميث
السادة اعضاء اللجنة ممثلي وزارات 
ــارة،  التج ــط،  التخطي ــة،  (الزراع
ــة واملعادن،  ــوارد املائية، الصناع امل
ــارية  ــة، ومستش والبيئ ــة  الصح
ــالل  ــرى خ ــد ج ــن القومي).وق االم
ــتكمال بحث فقرات  االجتماع اس
ــابق ومناقشة عدد  االجتماع الس
ــرات املدرجة  ــع والفق ــن املواضي م
ــا بحث  ــه منه ــدول اعمال ــي ج ف
الوطنية  ــتراتيجية  االس ــودة  مس
لالمن الغذائي في العراق بشكلها 
النهائي للفترة (٢٠٢٢-٢٠٣٠)، واهم 

ــة اخلاصة  متطلبات انعقاد الورش
ــتراتيجية  االس ــودة  مس ــرض  بع
ــث  وبح ــا،  الحق ــا  عقده ــع  املزم
ــأن  ــرة التفاهم بش ــروع مذك مش

احتياطيات االمن الغذائي في دول 
ــداد البرز  ــالمي، واالع التعاون االس
ــتقوم  ــطة التي س اخلطط واالنش
ــرة  الفت ــي  ف ــة  اللجن ــا  بتنفيذه

املقبلة.حيث اشار السيد الوكيل 
ــة  االهمي ــى  ال ــاع  االجتم ــالل  خ
البالغة التي توليها اللجنة ووزارة 
ــن الغذائي  ــى ملف االم الزراعة ال
ــس املواطن  ــه مي ــراق كون ــي الع ف
واالمن القومي للبلد، مبينا العمل 
ــع  ــى ارض الواق ــذه عل ــى تنفي عل
ــب  ــتقبل القريب وحس ــي املس ف
ــاهمة اجلهات  االختصاصات ومبس
ــذي  ــر ال ــاندة، االم ــوزارات الس وال
ــن مواجهة  ــأنه التمكني م من ش
التحديات املتعلقة باالمن الغذائي 

في البلد.
ــتراتيجية هي  ــذه االس ــد ه  اذ تع
ــتحدد  ــن نوعها والتي س االولى م
ــارات االمن الغذائي في العراق  مس
ــن الغذائي  ــن حتقيق االم مبا يضم

املستدام للمواطن العراقي.

صالح الدين / البينة الجديدة
اجنزت املالكات الفنية والهندسية 
ــاء صالح  ــع كهرب ــرع توزي في ف
ــركة العامة  ــع للش ــن التاب الدي
ــمال اعمال  ــع كهرباء الش لتوزي
ــك االختناقات  ــارة وف تاهيل االن
ــي  ف ــة  اجلباي ــور  اج ــم  وتعظي
ــالح الدين.تضمنت  محافظة ص
ــل  ــارة مدخ ــل إن ــال،. تأهي االعم
ــليمان بيك في قطاع  ناحية س
ــل متقدمة  ــن مراح ــوز ضم الط
ــملت نصب (٤٠ )عمود مزدوج  ش
، ومحولة انارة لتغذية اخلط، الى 
ــو فنلندي حجم  ــب مد قابل جان
(٤x٢٥ )بطول ٢٠٠٠ متر ،مع إجناز 
 LED) وتشغيل( ٨٠ ) تركيب نوع
 ، )واط   ٢٥٠) ــم  حج ــادي  )اقتص
ــب (٥) محوالت  ــى نص اضافة ال
سعة( ٢٥٠ )ك.ف مع نصب( ٢٠ )
عمود ضغط عالي، إضافة الى مد 
ــلك املنيوم مختلف االحجام  س
ــي منطقة  ــر ف ــول ٤٠٠٠ مت بط
السيد غريب والرفيعات، لتوفير 
ــودة  ــهل ع ــي تس الت ــات  اخلدم

ــن جهود  ــل النازحة.وضم العوائ
ــم  ــة ، نفذت مالكات قس متصل
ــرقاط  الش ــي قطاع  ف املبيعات 

ــي جباية  ــة ف اليومي ــا  حمالته
ــتهالك وتدقيق  أجور قوائم االس
القراءات  عمل املقاييس وتثبيت 

الالحقة، وقطع التيار الكهربائي 
ــديد أجور  ــن املمتنعني في تس ع

االستهالك.

ميسان / ابو الحسن السعد
قام محافظ ميسان علي دواي الزم  بجولة ميدانية تفقدية 
ــراف واملتابعة لعدد من املشاريع واخلدمات في قضاء  لإلش
ــروع تبليط منطقة حي الروضة ٢  اجملر الكبير  منها (مش
ــروع تأهيل وتطوير مدخل قضاء اجملر  وحي الصناعة ومش
الكبير وعدد من مشاريع املدارس)  كذلك متابعة مستوى 
ــر اخلدمية. ــن قبل الدوائ ــة للمواطنني م ــات املقدم اخلدم
رافقه في اجلولة املعاون الفني للمحافظ ومدير بلدية اجملر 

الكبير .

بغداد / البينة الجديدة
ــلحة ووزير  ــام للقوات املس ــات القائد الع ــذا لتوجيه تنفي
ــرطة اجملتمعية في  الداخلية، نفذت ٢٤٠ مفرزة تابعة للش
ــع في بغداد  دائرة العالقات واالعالم حملة هي األكبر واألوس
ــة االنتخابات وحثهم  ــات لتوعية املواطنني بأهمي واحملافظ
على استالم بطاقاتهم البايومترية واملشاركة الفاعلة في 
ــر من تشرين  االنتخابات البرملانية املزمع اجراؤها في العاش
ــة املثلى للتغيير  ــيلة الدميقراطي ــا الوس األول ٢٠٢١، كونه

وبناء البلد وفق األطر الدستورية والدميقراطية املعتمدة.

البينة الجديدة / علي شريف
ــة التابع الى  ــاء الهندي ــفى العام في قض ــهد املستش ش
ــة  أول والدة طبيعية  ــرة صحة محافظة كربالء املقدس دائ
ــن أهالي القضاء  بعمر ( ٢٥ ) عاماً أجنبت  بدون ألم المرأة م
ــفى  الدكتور واثق  دير املُستش ــا مولوداً ذكرا.وقال مُ خالله
ــفى وبعد  ــت املستش ــة دخل ــناوي:ان املريض ــاد احلس جي
ــراء الوالدة  ــة لها وتهيئتها إلج ــال الفحوصات الالزم إكم
ــة  ــى املريضةأخصائي ــرفة عل ــة املش ــتدعاء الطبيب مت إس
النسائية والتوليدالدكتورة نادية حامت احلسيني وأخصائي 
التخديرالدكتور زيد محمد علي املوسوي حيث مت إعطائها 
ــود مالك طبي و  ــع وج ــر  (epidural anadthesia) وم التخدي
ــت االم مولودها  ــي متميز ومتخصص وضع متريضي وصح
ــناوي:ان  ــعر باأللم.واضاف الدكتوراحلس ــر دون أن تش الذك
ــفى وهما بصحة جيدة.مؤكدا  األم ووليدها غادرا املُستش
تميزة  ــات مُ ــوات واثقة نحو تقدمي خدم ــير بخط على الس
ــن واملراجعني  ــى الراقدي ــر املرض ــاء وتقدي ــون محط ثن تك
ــيد املدير  ــم الالمحدود الذي يوليه الس ــك بفضل الدع وذل
ــوي ومتابعته املستمرة  العام للدائرة الدكتور صباح املوس
ــهم  ــه مبا يُس تطلبات ــفى ومُ ــات املُستش ــة إحتياج لتلبي
ــياق  ــي القضاء. وفي س ــع الصحي ف ــاء بالواق ــي اإلرتق ف
ــنوات أبصر طفل  ــبع س ــة وبعد عقم أولي جتاوز س ذي صل
ــائية  ــفى النس النور بعملية قيصرية أجريت في مستش
ــة.وقالت  ــد التعليمي في محافظة كربالء املُقدس والتولي
أخصائية النسائية والتوليداملشرفة على احلالة الدكتورة 
ــن اهللا تعالى وجهود  ــورا صباح اجلابري:متكنت وبفضل م ن
الفريق الطبي والصحي املساعد من متكني إمرأة من أهالي 
ــى اإلجناب بعد  ــاعدتها عل ــر ٣١ عاماً  ومس ــة بعم احملافظ
عقم أولي جتاوز سبع سنوات.واضافت الدكتورة اجلابري: إن 
ــل وإلتزامها باألدوية والعالجات  املُتابعة الدورية لألم احلام
ــة كان له الدور  ــادات الطبي اخلاصة بها وبالنصائح واإلرش
ــتمر تسعة أشهر،وقد وضعت  الكبير في حملها الذي إس

خالله مولودها األول ويتمتع حاليا بصحة جيدة جداً.
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ــدرت وزارة املالية بيانا امس أوضحت  أص
ــعر الصرف  ــرار تغيير س ــت عن ق ودافع
مبررة ان ذلك زاد من احتياطيات العملة 
ــوق عن  ــل من اعتماد الس ــة وقل الصعب
ــراء الدوالر وغيرها  املستورد وقلل من ش
ــة ... ويبدو ان  ــر احلقيقي ــن املبررات غي م
هناك توجيها سياسيا من بعض الكتل 
ــات  ــل االنتخاب ــان قب ــذا البي ــدار ه الص
ــان هزيال ومخادعا  ــك ظهر هذا البي ولذل
ــق التالية  ــن احلقائ ــر م ــا لكثي ومخفي
ــل او جناح قرار  والتي هي من تعكس فش
ــعر الصرف ، وهذا تطور خطير  تغيير س
ــيادية مسؤولة عن  في ان تندرج وزارة س
أموال ومصير الشعب في هكذا أسلوب  
بعيد عن العلمية والتحليل االقتصادي 

الصحيح.
١- لم تذكر وزارة املالية نسبة الفقر التي 
زادت ووصلت الى ٣٠٪ في هذا العام بعد 
ــب بيان  ــت ٢٠ ٪   في ٢٠١٩ وحس ان كان

رسمي من وزارة التخطيط.
ــبة البطالة التي وصلت  ٢- لم تذكر نس
ــابقاتها بأضعاف  الى مديات اكبر من س

وحسب بيانات وزارة التخطيط . 
٣- لم تذكر نسبة التضخم التي وصلت 
ــهرين  ــى من ٨ ٪  في هذين الش الى اعل
ــنة ٢٠١٩ .  ــد ان كانت اقل من ١ ٪ س بع
وهذا معناه زيادة األسعار باضعاف املرات 

عن سابقاتها . 
ــا ان املعدل  ــوزارة ببيانه ــم تذكر ال ٤- ل
ــة اصبح فوق  ــي للبيع مبزاد العمل اليوم
ــتمرة  ــون دوالر وبصورة مس ـــ٢٠٠ ملي ال

ومنذ اشهر وهذه نسب ومعدل اعلى من 
ــى وزارة املالية مراجعة  ــابقاتها.  وعل س
ــرة اليومية ملزاد العملة في موقع  النش
ــدل يعكس  ــي.ان هذا املع البنك العراق
وبوضوح  ان االستيرادات  بأوجها كما ان 
قسما من العملة تذهب هروبًا او تهريبا 

خارج العراق. 
ــا ان وزارة  ــوزارة في بيانه ــم تذكر ال ٥- ل
ــابقة  الزراعة تراجعت عن قراراتها الس
ــتيرادات وهذا ما حدث للبيض  مبنع االس
ــا من املواد  ــاج والطماطة وغيره والدج
ــود الورقة البيضاء  ــل بن وهذا يؤكد فش
ــتيرادات حتى  ــث على منع االس التي حت
ــن ان يتم  ــواد التي ميك ــلع وامل ــي الس ف
ــل العراق .إذن ما فائدة زيادة  زراعتها داخ
ــذي  ــارات دوالر وال ــع ملي ــي ارب االحتياط
ــائر  ــوزارة في ظل اخلس ــه ال ــح في تتبج
ــن العراقي  ــاد واملواط ــة لالقتص الفادح
ــرات أعاله . وعليه  التي تعكسها املؤش
ــي ذكرناها أعاله   هي   ــرات الت فأن املؤش
ــة وموثقة  وواضح ــيطة  ــرات بس مؤش
ــها  تعكس االنحدار  من احلكومة نفس
ــه العراق في ظل  ــر الذي وصل الي الكبي
ــة  ــة االقتصادي ــر للسياس ــل كبي فش
ــوزارة املالية والنقدية  (املالية املتمثلة ب
ــن   ــزي ) ... إذن م ــك املرك ــة بالبن املتمثل
ــي وزارة  ــة وه ــى  وزارة املالي ــب عل الغري
سيادية أن تصدر مثل هكذا بيان يفتقد 
ــل االقتصادي  ــط مقومات التحلي البس

واملالي والنقدي .

شبكة االقتصاديني 
العراقيني

âbjÇnç¸a@ÊÎb»n€a@s°@b‡Ën€Îbü@Û‹«Î@ÖaÜÃi@ø@bÓ„b�Ìäi@7–ç@Ô‘n‹Ì@Ôuä«˛a

3

رئيس مجلس االدارة
رئيس التحرير

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

أسسها الراحل  

NO.3733.WED.6.OCT.2021

paÏ‰ç@10@Âfl@är◊˛@ b�‘„a@Ü»i@Ú‹ÌÜj€a@›ïÏΩa@Ú�0@…ˆböi@âb�”@fiÎc@fiÏïÎ@
Û����€bÌÖ@Û�����€a@¥�����������yãb‰€a@ÒÖÏ��������«@—������‹fl@›������‡nÿÓç@‚b»���������€a@aàÁ@ÚÌbË„@Z@äflb»€a

@ÚÓΩb»€a@pb◊äí€a@pbÌ5◊@Üya@…fl@âaÏy@|nœ@@Â«@Â‹»Ì@¡–‰€a@äÌãÎ@NN@ÚÓiäÃ€a@ıaäzñ€a@ø@ãbÃ€a@Â«@kÓ‘‰n€a@“ÜËi@@@
ــري ، أن  ــادي العام ــف الفتح ه ــن زعيم حتال أعل
ــيكتمل ملف عودة النازحني  نهاية هذا العام س
ــري من قضاء  ــى. وقال العام ــى محافظة ديال ال
ــى، إن محافظة ديالى  ــعدية مبحافظة ديال الس
ــلمي بني جميع  ــي كانت مثاالً للتعايش الس الت
ــروف صعبة ودخلت في احلرب  املكونات مرت بظ
ــم نتجاوز  ــة.  وأضاف نحن ل ــة البغيض الطائفي
ــاء الزكية  ــتطعنا بالدم ــل اس ــاب فقط ب االره
الطاهرة ان نتجاوز صفحة الطائفية البغيضة، 
ــمح بعودة االرهاب  ــدداً بالقول ولم ولن نس مش
مرة اخرى وهذه املنطقة حتررت والى االبد ان شاء 
ــت الى أنه املنا كبير وثقتنا باهللا عالية  اهللا. ولف
ــادة اهلنا  ــعنا من اجل اع ــل كل مابوس ان نعم
ــيراً الى أن  ــكل ما اوتينا من قوة، مش النازحني ب
ــني اال اذا اراد  ــام نهاية ملف النازح ــذا العام ع ه
بعض السياسيني ان يستغلوا هذا امللف كورقة 
لعب للضغط ونحن مؤمنون بان ال معنى للنصر 
بدون عودة النازحني ونهاية هذا العام سيكتمل 

ملف عودة النازحني الى محافظة ديالى.

ــركة  ــن قيام ش ــر النفط ع ــف وزي كش
ــوار مع احد  ــة  بفتح ح ــط الوطني النف
كبريات الشركات العاملية حول التنقيب 
عن الغاز في الصحراء الغربية مبحافظة 
ــان عبد  ــر النفط احس ــار .وقال وزي االنب
ــة  الوطني ــط  والنف ــوزارة  ال ان  ــار  اجلب
حريصتان على استقطاب االستثمارات 
ــا العاملية املتقدمة  واخلبرة والتكنلوجي
الهيدروكربونية  التراكيب  للتنقيب عن 
ــا ، والعمل على  وخصوصاً الغازية منه
زيادة  االنتاج الوطني من «الغاز احلر» الى 
ــار  ــتثمار الغاز املصاحب .واش جانب اس
اسماعيل الى انه سيتم كشف النقاب 
ــم الشركة في حال التوصل الى  عن اس

اتفاق واضح يخدم املصالح املشتركة.
ــرت  ــوزارة باش ــط ان ال ــر النف ــد وزي واك
ــافي بتقنية  «ثنائي  بالعمل االستكش
ــي االنبار  ــاد في محافظت ــي»  االبع وثالث

ونينوى 
ــى  ــة عل ــرق الزلزالي ــل  الف ــث تعم حي
ــة ،وفق احدث  ــوحات املطلوب اجراء املس
ــة جلميع الرقع  ــزة واملعدات الفني االجه
ــل الوزارة  ــث تعم ــافية ، حي االستكش
على زيادة عدد الفرق االستكشافية الى 
اربعة  فرق في محافظة االنبار، والى اكثر 
ــي محافظة نينوى  ــة زلزالية  ف من فرق

وحسب متطلبات احلاجة والعمل . 

بغداد /

ــم األعرجي، امس الثالثاء، مبكتبه السفير  ــار األمن القومي، قاس ــتقبل مستش اس
ــي القومي ، انه جرى  ــارية االمن ــون.وذكرت مستش البريطاني في بغداد، مارك برايس
ــبل تطويرها مبا يخدم  ــة البريطانية، وس ــتعراض العالقات العراقي ــالل اللقاء، اس خ
ــتقرار املنطقة.وأكد األعرجي خالل اللقاء، أن العراق  ــة البلدين ويعزز أمن واس مصلح
ــعى إلى تعزيزها وفي جميع اجملاالت، خصوصاً  حريص على عالقاته مع بريطانيا، ويس
ــيرات للعراقيني، لدخول اململكة املتحدة، مشيدا بدور  ــهيل إجراءات منح التأش تس
ــفير  ــتقرار في املنطقة.من جانبه رحب الس بريطانيا اإليجابي لدعم التهدئة واالس
ــيع دائرة  ــعودية، معربا عن أمله في توس ــي باحلوارات اجلارية بني إيران والس البريطان

احلوار لتشمل جميع دول منطقة اخلليج، لضمان األمن واالستقرار.

بغداد /

ــركة  ــت وزارة النقل الش اعلن
العامة لسكك حديد العراق، 
ــار بضائع  ــول اول قط عن وص
ــى محطة قطار  امس االول ال
ــل البديلة بعد انقطاع  املوص
دام أكثر من ١٠ سنوات محمل 

بالبضائع   بالشاحنات املبردة.
وقال مدير عام السكك طالب 
ــيني ، ان  ــم احلس ــواد كاظ ج
هذا االجناز جاء نتيجة الدعم 
الالمحدود من قبل وزير النقل 
ــني بندر  ــر حس ــنت ناص الكاب
ــة اليومية  ــبلي ومتابعت الش
ــال لهذا االجناز  حليثيات االعم
ــاز تأهيل  ــد أجن ــي، بع التاريخ

ــكك حديد (بغداد_ خط س
ــي. قياس ــت  بوق ــل)  املوص

ــيني، على كوادر  وشدد احلس
ــمالية باملضي  ــة الش املنطق
ــل وأدامة خطوط  قدماً لتأهي
السكة وصوالً الى الصابونية 
خالل جولته االخيرة التاسعة 
للموصل، مؤكداً على الكوادر 
ــج  برنام ــع  لوض ــة  املتقدم

اخلطوط  ــة  الدام ــتقبلي  مس
ــة ربيعة  ــى منطق ال ــوال  وص
ــادل  التب ــاش  النع ــة  احلدودي
ــم  لدع ــلعي  والس ــاري  التج
اقتصاد العراق وتعظيم املوارد 
املالية والنهوض بواقع سكك 
حديد عراقية متطورة تواكب 

سكك دول اجلوار. 

بغداد /

بغداد /

بغداد /

بغداد /

بغداد /

السنة السادسة عشرة / العدد (٣٧٣٣) األربعاء  ٦ / ١٠ / ٢٠٢١
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فرق املسح الزل
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وأضافت، كما ساعد تغيير سعر الصرف 
ــى العملة  ــب عل ــاض الطل ــى انخف عل
االجنبية وانعكس ايجابيا على انخفاض 
االستيرادات وزيادة اإلنتاج احمللي.وتابعت 
ــن  ــرات إلى حتس ــت املؤش ــوزارة، وبين ال
واضح في النشاط التجاري في األشهر 
التسعة املاضية من العام احلالي ٢٠٢١ 
 ١٩-COVID في ظل أزمة انتشار فايروس

كما ساعد في إيقاف استباحة السوق 
ــلع الرخيصة  ــة وإغراقها بالس العراقي
ــاء باإلنتاج  ــح محاوالت االرتق التي تكب
ــارت إلى أن الوزارة تعمل على  احمللي.وأش
إعادة استثمار إيرادات األموال املتحققة 
ــتهدفة  بهدف بناء قاعدة إنتاجية مس
ــاع النفطي، واالعتماد على  خارج القط
ــهم  ــي ستس ــرى والت ــات األخ القطاع

ــدوالر نتيجة  ــاض الطلب على ال بانخف
ــة والتي  ــلع املنتج ــض بعض الس تعوي
جعلت انحسار نسبة االستيرادات إلى 
ــتهالك احمللي.ولفتت إلى أن الوزارة  االس
ــة احلالية  ــكيل احلكوم ــت منذ تش تبن
وضع اخلطط واالليات للعمل على إصالح 
السياسة املالية للعراق وكللت باعتماد 
ــة اإلصالحية الورقة البيضاء التي  الورق

ــمت خطوات السياسة االقتصادية  رس
باإلنتاج  للنهوض  ــتقبلية  واملالية املس
ــتيرادات للبلد، كما  احمللي وتقليل االس
ــني وضع  ــراء في حتس ــاهم هذا اإلج س
ــتيرادات  ــة وتقليل االس العام ــة  املوازن
ــج احمللي  ــجيع املنت ــه نحو تش والتوج

وتوفير فرص العمل.

 

ــركة العامة  اعلنت وزارة النقل / الش
ــدل احصائية  ــراق عن مع ــى الع ملوان
ــهر ايلول مليناء ام قصر الشمالي  ش
ــدل االنتاجية هي  ــيرة الى ان مع مش
ــهر السابق من حيث  االعلى من الش
ــال مدير  ــدل احلاويات . وق ــوزن ومع ال

ــئ الدكتور املهندس فرحان  عام املوان
ــب توجيهات وزير  الفرطوسي : حس
ــبلي ان  ــر الش ــنت ناص ــل الكاب النق
ــاء ام قصر  ــهر ايلول ملين انتاجية ش
الشمالي تضمنت ارساء ٧١ سفينة 
محملة مبختلف البضائع على ارصفة 
ــالكات امليناء  ــيرا الى ان م امليناء مش
ــو ( ٧٩٥,٦٦٠ ) طنا ومعدل  افرغت نح

تفريغ احلاويات القادمة ( ٥٦٠٧) حاوية 
ــال عن اعادة  ــة بالبضاعة فض محمل
ــة الى مصدرها  ــة فارغ (٢٢٨٩٢) حاوي
ــى ان انتاجية  ــت املدير العام ال . و لف
شهر ايلول في تصاعد حيث اظهرت 
ــابقه  االحصائية بانها االعلى من س
ــة من حيث  ــدل تفريغ احلمول في مع

الوزن وعدد احلاويات .

 

ــلم وزير اخلارجيَّة، فؤاد حسني،  تس
ــن أوراق  ــخة م ــاء، نس ــس الثالث ام

ــفير أملانيا  ــغ س ــن يي ــاد مارت اعتم
ــدى بغداد. وذكرت اخلارجية  اجلديد ل
ــني  ــؤاد حس ــة ف ــر اخلارجيَّ ، أن وزي
ــن أوراق  ــخة م ــس، نس ــلم ام تس
ــفير أملانيا لدى  اعتماد مارتن ييغ س

ــأن  ــداد، ثم جرى التباحث في ش بغ
ل  ــبُ العالقات بني العراق وأملانيا، وسُ
االرتقاء بها إلى ما يُلبِّي طموح كال 
بـمواقف  ــر،  الوزي ــاد  الشعبني.وأش
ما ما  ــيّ أملانيا الداعمة للعراق، والس

مته من مساعدات في احلرب على  قدّ
ــة، داعياً  ــش اإلرهابيّ ــات داع عصاب
إلى االستثمار،  األملانيّة  ــركات  الش
ــاريع إعادة إعمار  ــيَّما في مش والس

البنى التحتيّة.

@ÒÖbÌã@ø@·Ëçc@NN@â¸ÎÜ€a@“äï@ä»ç@Êdíi@�bflbÁ@�bËÌÏ‰m@âÜñm@\ÚÓ€bΩa^
â¸ÎÖ@âbÓ‹fl@HVPI@µa@ÚÓj‰u¸a@pbübÓny¸a

ــح، أن املرجعية الدينية  ــس برهم صال ــد  الرئي أك
ــرة حلقوق  ــت دوما منتص ــي النجف كان العليا ف
ــي ، ان رئيس اجلمهورية  املكونات.وذكر بيان رئاس
ــالم  ــتقبل، امس في قصر الس ــح اس ــم صال بره
ــاف العراقية  ــني عن املكونات واألطي ببغداد، ممثل
ــوم البالد،  ــي عم ــدن واملناطق ف ــف امل ــن مختل م
ــة وأهميتها  ــث االنتخابات املقبل حيث جرى بح
ــالل اللقاء،  ــات العراقية. وقال صالح، خ للمكون

ــد أيام قليلة  ــتحقاق كبير بع ــراق أمام اس إن الع
ــتكون نقطة  ــات التي س ــي االنتخاب ــد ف يتجس
ــم مستقبله، ويجب أن تكون  حتول في البلد ورس
ــع احلالي مبا  ــا نحو إصالح الوض منطلقا حقيقي
ــوق والواجبات  ــيد، ويُقرُّ احلق يضمن احلكم الرش
ــون ويحفظ  ــيادة القان ــرض س ــني، ويف للمواطن
ــعة   ــاركة الواس ــاف، أن املش ــيادة البلد. وأض س
ضرورة ملنع املتربصني ومن يحاول التالعب بأصوات 
ــة االنتخابية  ــى أن العملي ــيراً إل ــني، مش العراقي
ــع  ملن ــتثنائية  اس ــة  فني ــراءات  إلج ــتخضع  س

ــار الرئيس،  ــوت العراقيني.وأش ــر وضمان ص التزوي
ــراق من مختلف  ــى أن التنوع الذي يزخر به الع إل
املكونات واألطياف عنصر إثراء للوضع االجتماعي 
ــول هذا  ــي أن يتح ــي، وينبغ ــي والثقاف والسياس
ــاوز مصطلح  ــر قوة، وأن يتم جت ــوع إلى عنص التن
ــد توصيف  ــح املكونات عن ــات إلى مصطل األقلي
ــس اجلمهورية  ــي الكبير. وأكد رئي ــوع العراق التن
ــة  العراقي ــات  للمكون ــعة  الواس ــاركة  املش أن 
ــل وفعلي في مجلس  ضرورة من أجل حضور فاع
ــوق املكونات، الفتاً إلى  النواب املقبل لتثبيت حق

ــوراً حقيقياً  ــن حض ــي يُضم ــام االنتخاب أن النظ
للمكونات رغم أنه ليس ما نطمح له، إلى جانب 
ــد اخملصصة  ــى املقاع ــتحواذ عل ــاوالت لالس مح
للمكونات. وشدد على أهمية املشاركة الواسعة 
للعراقيني في االنتخابات وخصوصا من املكونات 
للتصويت ملن يرونه مناسبا وممثال حقيقيا عنهم.
ــذي ينتظر البلد  ــتحقاق املهم ال وأوضح أن االس
ــكيل احلكومة، هو  بعد االنتخابات إلى جانب تش
استحقاق مراجعة الدستور، واملكونات العراقية 
ــك، وحضوركم في  ــي ذل ــكل كبير ف ــة بش معنّي

ــتورية اخملتصة  ــان املقبل وفي اللجان الدس البرمل
سيكون مهما.ولفت الرئيس، إلى أن الدولة تعمل 
ــى وجود متثيل للمكونات في جميع مفاصلها  عل
ــة الدينية في  ــيراً إلى أن املؤسس احلكومية، مش
البلد وحتديدا املرجعية الدينية العليا في النجف 
ــات والدفاع  ــوق املكون ــا منتصرة حلق ــت دوم كان
ــع، أن زيارة البابا  ــم أكثر من أي طرف آخر.وتاب عنه
ــد التنوع  ــت فرصة لتأكي ــيس للعراق كان فرنس
ــلمون وباقي  ــارة املس ــذه الزي ــي، وفرح به العراق

املكونات كما فرح بها املسيحيون. 

بغداد /
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ــب  ــي للمنتخ ــق اإلعالم ــال املنس ق
ــد، إن املدرب  ــام محم ــي هش العراق
ــتدعى  ــك أدفوكات اس ــدي دي الهولن
كرار عامر لتعويض غياب سعد ناطق 

بسبب اإلصابة.
وأضاف محمد في تصريحات خاصة 
ــوض  ــرر أن يخ ــي ق ــاز الفن ان «اجله
ــن الالعبني  ــان مبا متوفر م مباراة لبن
في القائمة احلالية ومن املنتظر حلاق 
ــارات حيث  ــاراة اإلم ــد فاضل مبب أحم
ــيرة الدخول، فيما  ينتظر إكمال تأش

ــت كافٍ لتعويض  ــاك وق لم يكن هن
مهند علي ميمي وريبني سوالقا».

وتابع: ان «املنتخب خاض مرانه األول 

ــع للحجر الصحي  كون الفريق خض
ــروس كورونا،  ــات في ــبب فحوص بس
ــم  جميعه ــون  الالعب اهللا  ــل  وبفض

بوضع سليم».
ــدرب الهولندي وصل  ــار إلى أن امل وأش
ــعى مع الالعبني لتقدمي  الدوحة ويس
ــارة أمام  ــدة، تعوض اخلس ــاراة جي مب
ــد املنتخب العراقي ألجواء  إيران وتعي
ــب  املنتخ أن  ــيما  الس ــة،  املنافس
ــات التي  ــن املباري ــيخوض عددًا م س
ــة على إحدى  يراهن عليها للمنافس

بطاقات التأهل للمونديال.

تغلب منتخب العراق األوملبي على نظيره 
ــطيني، بهدف دون رد، ، في افتتاح  الفلس
ا، التي تقام  بطولة غرب آسيا حتت ٢٣ عامً

حاليًا في السعودية.
ــد حمل توقيع الالعب  هدف اللقاء الوحي
البديل حسن عبد الكرمي في الدقيقة ٨١.
ــيطرته على  ــرض املنتخب العراقي س وف
ــل من حيث  ــرف األفض ــاراة، وكان الط املب

االستحواذ واحملاوالت.
ــن منتظر عبد  ــة، تصويبة م وردت العارض
ــا رد حارس  ــة ٤٣، فيم ــي الدقيق ــر ف األمي

العراق، فرصة خطيرة لبدر موسى.
ــديدات  وحاول املنتخب العراقي عبر التس
ــديدة  ــارج منطقة اجلزاء، ومرت تس من خ

وكاع رمضان فوق العارضة.
ــيطرته في  ــب العراقي س ــل املنتخ وواص
الشوط الثاني، وكاد حسن عبد الكرمي أن 

يهز الشباك، لكن الكرة علت العارضة.
وأبعد محمد الباقر، عرضية بشار شوبكي 
العب فلسطني، كما تألق احلارس العراقي 

ــة خطيرة  ــاد فرص ــد في إبع ــن أحم حس
ــل أحمد  ــي. وفي الدقيقة ٨١، أرس للفدائ
ــن عبد  ــزي، عرضية وصلت إلى حس مكن
الكرمي، الذي وضعها برأسه داخل الشباك 
ــطني أن يدرك  بنجاح. وكاد منتخب فلس
ــديدة حسني أمني،  التعادل عن طريق تس

لكن احلارس حسن أحمد تصدى لها.
ــة،  ــة للبطول ــة املنظم ــارت اللجن  واخت
ــن  ــى املنتخب العراقي، حس ــارس مرم ح

أحمد، األفضل في املباراة.
وتصدى حسن أحمد لـ ٣ فرص خطيرة من 

جانب الفدائي.

ــابقات في االحتاد العراقي  أجرت جلنة املس
ــة الثانية من  ــة املرحل ــرة القدم،  قرع لك
ــاد  ــر االحت ــي مق ــراق، ف ــة كأس الع بطول
بحضور رئيس اللجنة حيدر عوفي وبقية 

األعضاء.
وأبلغت جلنة املسابقات األندية املشاركة 
ــوفاتها  ــرورة تقدمي كش ــي القرعة، بض ف
ــدور املقبل، في  ــل انطالق ال ــمية قب الرس
ــهر احلالي كحد أقصى،  ــابع من الش الس
ــوض  ــن خ ــة م ــتُمنع األندي ــه س وبخالف

مباريات بطولة كأس العراق.
ــت بحضور  ــة، التي أُجري ــفرت القرع وأس
ممثلي األندية، عن املواجهات اآلتية ألندية 

بغداد:

حيفا يلتقي املرور واحلشد الشعبي يواجه 
ــني  ــي والصليخ يالقي احلس ــاع املدن الدف
ــات الكهربائية،  ــب الصناع ــدود يالع واحل
ــية واملصافي  ــيكون فريق اجلنس فيما س

بوضع االنتظار.
ــرات  ــة والف ــة اجلنوبي ــة اجملموع ــا قرع أم
ــطرة  ــا الش ــيواجه خالله ــط، فس األوس
ــيلعب  ــهداء، بينما س ــق مدينة الش فري
ــي الدير من  ــام كربالء، ويلتق الناصرية أم
ــري، فيما  ــق البح ــة البصرة فري محافظ
يواجه السماوة فريق عفك، فيما سيكون 

سوق الشيوخ باالنتظار.
ويواجه ميسان فريق بابل، ويلتقي مصافي 
اجلنوب نظيره املعقل، وفريق العراق يالعب 
ــي الصادق، بينما  ــامية يالق الكوفة والش

سيكون فريق املثنى باالنتظار.

ــمالية  الش ــة  اجملموع ــة  قرع ــفرت  وأس
ــع  ــوك م ــع ده ــاء يجم ــن لق ــة ع والغربي
ــادي، بينما  ــع الرم ــم م ــرقاط، والعل الش
ــه بلدية  ــع املصلى، ويواج ــب بابان م يلع

املوصل نظيره فريق الصوفية.
ــق  فري ــمال  الش ــي  مصاف ــي  ويلتق
ــمركة، وفريق األمواج املوصلي مع  البيش
ــمال، بينما يواجه الرياض فريق  نفط الش
ــمال،  عنه، ويالقي الدجيل نظيره غاز الش
ــى، ويواجه  ــهربان مع ديال ــا يلعب ش فيم

أعالي الفرات فريق احلويجة.
ــة  ــة الثاني ــات اجلول ــى أن مباري ــار إل يُش
ــتنطلق في  ــة كأس العراق، س ــن بطول م
السابع من الشهر احلالي، حيث سيتأهل 
ــة الثانية، ملواجهة فرق  ١٢ فريقا للمرحل

الدوري املمتاز.

ــش  إبراهيموفيت ــان  زالت ــح  من
نفسه هدية باهظة الثمن في 
احتفاله ببلوغه ٤٠ عاما. وأكد 
ــن أي وقت مضى»  ــه «أقوى م أن
مع اقتراب تعافيه من اإلصابة.

ــويدي، الذي  وبلغ املهاجم الس
ــي وتر  ــكلة ف ــن مش ــى م عان
ــوب، ٤٠ عاما، وانضم إلى  العرق
ــز تدريب ميالن  ــه في مرك زمالئ
قبل مواجهة أتاالنتا، حيث قدم 
له باولو مالديني املدير الرياضي 

كعكة بهذه املناسبة.
ــورة  ــش ص ــر إبراهيموفيت ونش
ــيارة  ــه وهي عبارة عن س هديت
فيراري ذهبية اللون، عبر حسابه 
ــتجرام، وعلق  على تطبيق إنس
عليها قائال «عيد ميالد سعيد 

إلى زالتان».
ــالن  مي ــداف  ه ــتهدف  ويس
ــي، العودة  ــم املاض ــي املوس ف
ــالل فترة التوقف  للمباريات خ
ــر  ــهر، وأص ــذا الش ــة ه الدولي

ــل  أج ــن  م ــل  يقات ــه  أن ــى  عل
ــه وال يفكر في  ــتعادة لياقت اس
ــة ميالن  ــال حملط وق ــزال.  االعت
ــد اللعب  ــة «اآلن أري التلفزيوني
بقدر املستطاع. ال أشعر بأنني 
ــة  ــوة التالي ــى اخلط ــت إل وصل
ــعر  أش ــت  زل ــا  م ــزال)،  (االعت
ــن أي وقت مضى،  ــي أقوى م أنن
ــق النتائج وإرضاء  ميكنني حتقي

اجلماهير».
وتابع «أشعر باملزيد من الهدوء 
والكثير من اخلبرة. لدي أسلوب 
ــي دور داخل  ــف اآلن ألن ل مختل
ــتمتع بذلك  وخارج امللعب. أس
كثيرا وال أفعل أي شيء بسرعة 
ــاعة بل أخذ  ٢٠٠ ميل في الس

وقتي».
ومدد إبراهيموفيتش عقده ملدة 
ــان  ــي أبريل/ نيس ــام واحد ف ع
املاضي، ليكمل عامه الـ٤٠ في 
ــيرته  وواصل ميالن مس ميالن. 
ــدوري  ال ــي  ف ــة  هزمي دون  ــن  م
اإليطالي حيث فاز على أتاالنتا 

٣-٢ في اجلولة .

ــدرب  ــون م ــس فيرجس ــد أليك أك
ــابق، أن  ــد الس ــتر يونايت مانشس
ــدو كان يجب أن  ــتيانو رونال كريس
يلعب أساسيا في التعادل ١-١ مع 
ــاركة  ضيفه إيفرتون بدال من املش

بديال في الشوط الثاني.
ودفع املدرب أولي جونار سولسكاير 
برونالدو بعد مرور ساعة من اللقاء 
ــم، وكان يونايتد متقدما  الذي أقي
ــن إيفرتون أدرك  وقتها ١-صفر، لك
ــك  ــادل في الدقيقة ٦٥ ومتاس التع

ليخرج بنقطة.
ــراره بأنه يريد  ــكاير ق وبرر سولس
ــغ عامه  ــدو، الذي بل ــة رونال حماي

ــاراة كاملة أمام  ــاض مب الـ٣٦، وخ
ــاء  ــوم األربع ــباني ي ــال اإلس فياري

املاضي في دوري األبطال.
ــر على  ــع فيديو انتش ــي مقط وف
ــي،  االجتماع ــل  التواص ــائل  وس
ــطورة  ألس ــون  فيرجس ــال  ق
ــة اخملتلطة حبيب  ــون القتالي الفن
ــون حصل  ــدوف، إن إيفرت نورمحم
ــني عرف أن  ــى دفعة معنوية ح عل

رونالدو لن يلعب.
ــدوف  نورمحم ــال  ق ــا  وعندم
ــدو نزل بديال  ــون، إن رونال لفيرجس
في الشوط الثاني، أضاف أسطورة 
ــرف  «أع ــكتلندي:  االس ــب  التدري
بالطبع.. لكن يجب عليك دائما أن 

تبدأ املباراة بأفضل الالعبني».

إبراهيموفيتش يكافئ نفسه بهدية 
فارهة َّـ عيد ميالده!

فريجسون يلوم سولسكاير بشأن 
«التعامل مع رونالدو»

ــة  ــات الكروي ــهدت املنافس ــا ش طامل
ــن النجوم في البطوالت  ظهور عدد م
اإلقليمية ومنها بطولة كأس العرب، 
ــخها املاضية  ــهدت عبر نس والتي ش
ظهور الكثير من النجوم الذين سرقوا 
ــكيالت  األضواء وباتوا مؤثرين في تش

املنتخبات الوطنية.
ــراق واحد من املنتخبات  ومنتخب الع
ــه العبني ولدوا من  التي ضمت صفوف

بطوالت كأس العرب.
نذكر بالنجوم العراقيني الذين تألقوا 
ــكل  ــرب بش ــوالت كأس الع ــي بط ف

استثنائي:
١٩٦٤

ــخة  ــب العراق بلقب نس ــوج منتخ ت
ــه الكثير من  ــق في صفوف ١٩٦٤ وتأل

الالعبني.
هشام عطا عجاج: أحد أملع املهاجمني 
ــالق،  اإلط ــى  ــرعهم عل وأس ــني  احمللي
ولعب مبركز اجلناح األمين وأصبح أكثر 
ــة في املنتخب الوطني  الالعبني أهمي
ــام عطا مناصب  فيما بعد، وتبوأ هش

إدارية كثيرة بعد اعتزاله كرة القدم.
ــكلٍ  ــة): برز بش ــود (زوي ــم محم قاس
ــدر خطورة على  الفت وقد أصبح مص
املنافسني من خالل صناعته لألهداف، 
واشتهر بلقب قاسم زوية وكان مرعبا 

للمنافسني.
ــات  عملي ــدس  مهن ــرة:  طب ــامل  ش
ــب  ألغل ــر  املدب ــل  والعق ــب  املنتخ
ــن العناصر املؤثرة  ــات ويعد م الهجم
ــة لبطولة كأس  ــخة الثاني في النس
ــف  ــتطاع أن يخط ــد اس ــرب، وق الع

األنظار .
١٩٦٦

ــراق على اللقب  ــظ منتخب الع حاف
ــخة ١٩٦٦ وسط تألق الكثير  في نس

من النجوم.
ــف: قصير القامة كبير  شدراك يوس
ــوب بدرجة رفيعة،  اإلمكانيات، موه

ــاً  ــاً وتفاني ــني حرص ــر الالعب كان أكث
ــات  ــي البطولة وقد قدمته املنافس ف
ــني وهو ما جاء  ــى أنه أفضل الالعب عل

ــل بتلك  ــاره األفض ــال باختي ــع ح واق
النسخة.

ــق رياضي بل  ــا كمعل ــتهر الحق واش

ويعد من أبرز املعلقني الرياضيني على 
املستوى احمللي.

ــب  الصل ــم  النج ــل:  خزع ــب  صاح
ــب أي مهاجم،  ــذي لم يه ــع ال واملداف

أصبح الالعب السوبر فيما بعد ومثل 
لفترة طويلة املنتخبات الوطنية، وهو 
ــم طاملا يقتدى به كثير من العبي  اس

اجليل الذي حلقه لصالبته وشجاعته.
١٩٨٥

ــي هذه  ــب أيضا ف ــراق اللق ــت الع نال
النسخة مع تألق الكثير من العبيه.

حميد رشيد: كابنت املنتخب (ب) وكان 
ــببا في  لهدفه في املباراة النهائية س
ــول العراق على اللقب بعد الفوز  حص
ــج باللقب، ومت  ــى البحرين والتتوي عل
ــيد للمنتخب  ــد رش ــتدعاء حمي اس
األوملبي ضمن تصفيات أوملبياد سيئول 

بعد املستوى املميز.
حسن كمال: مدافع صلب مت اكتشافه 
ــاركة املنتخب (ب) في  ــالل مش من خ
بطولة كأس العرب ليجد طريقه إلى 
ــي ومثله  ــب الوطن ــكيلة املنتخ تش

لعدة سنوات.
ــم: قدم أداء رجوليا وهو  ــم قاس باس
مدافع شرس تألق في النسخة الرابعة 
ــن ثم متت دعوته إلى  لكأس العرب وم

املنتخب الوطني في املونديال وشارك 
ــيك  في كأس العالم ١٩٨٦ في املكس

بشكل أساسي.
ــة العربية  ــداف البطول ــاد عبد: ه عن
ــد ٥ أهداف  ــختها الرابعة برصي بنس
ــيا في  العب مؤثر أصبح بعدها أساس
الوطني ولعب باملونديال في املكسيك 
عام ١٩٨٦ ويعد من النجوم التي برزت 

بكأس العرب.
١٩٨٨

ــى اللقب  ــيطرته عل واصل العراق س
العربي في نسخة .١٩٨٨

ــب  ــر لع ــاح طائ ــم: جن ــاد جاس عم
ــرعته  لس ــع  اجلمي ــل  أذه ــتوى  مبس
ــع  م ــارك  وش ــداف  لأله ــه  وصناعت
ــق بعدها في  ــي وتأل ــب الوطن املنتخ

بطوالت اخلليج بشكل الفت.
ــذ أخذ  ــي: مهاجم ف ــد عل ــس عب يون
ــه وكان العبا مهماً ومتت دعوته  فرصت
للمنتخب الوطني وشارك في بطوالت 

عديدة ويعد من الهدافني املوهوبني.
ــط واعد لعب   نعيم صدام: العب وس
ــح بعدها  ــار وأصب ــب األنظ ــأداء جل ب

أساسيا.
ــه كصانع  ــدم نفس ــني: ق ــث حس لي
ــد أحد  ــأداء مميز، ويع ــر ب ــاب خطي ألع
ــل املنتخبات  ــاطير كرة القدم ومث أس

الوطنية ألكثر من ١٢ عاما.
حبيب جعفر: ماكينة لم تهدأ بصنع 
األهداف وخطف األضواء وأحد أساطير 
ــا احملبوب من  ــة وجنمه ــرة العراقي الك

قبل اجلماهير.
ــنة  ــدة قاربت ١٥ س ــل املنتخب مل مث
ــكل ثالثيا خطيرا مع سعد قيس  وش

وليث حسني.

ــابقات باالحتاد  ــة املس أجرت جلن
العراقي لكرة القدم، ، قرعة دوري 
الدرجة األولى ملوسم ٢٠٢١-٢٠٢٢ 
ــور رئيس  ــر االحتاد، بحض في مق
ــدر عوفي  ــور حي ــة الدكت اللجن

واألعضاء وممثلي األندية.
ــاركة في  ــمت األندية املش  وقس

ــاد،  ــا ٢٤ن ــغ عدده ــدوري، البال ال
كل  ــم  تض ــني،  مجموعت ــى  عل
ــا، يتأهل متصدر  واحدة ١٢ فريق
ــة إلى الدوري املمتاز  كل مجموع

املوسم املقبل.
ــفرت القرعة عن وقوع فرق   وأس
ــيوخ  ــوق الش ــدود واملرور وس احل
ــادي  والرم ــوب  اجلن ــي  ومصاف

ــي والكوفة ودهوك  والدفاع املدن
وعفك وميسان والعلم والصليخ 

في اجملموعة االولى.
ــة  الثاني ــة  اجملموع ــت  وضم
ــة  الكهربائي ــات  «الصناع ــرق  ف
ــى  وديال ــية  واجلنس ــة  والناصري
ــرقاط  والش ــل  وباب ــني  واحلس
ــاز  وغ ــماوة  والس ــري  والبح

ــمركة  بيش ــالء  وكرب ــمال  الش
السليمانية».

 وينطلقُ الدوري في التاسع عشر 
ــهر احلالي، إذ يالعب في  من الش
اجلولة االولى املرور سوق الشيوخ 
ــوب يواجه الرمادي  ومصافي اجلن
ــي الكوفة  ــي يالق ــاع املدن والدف
وميسان يضيف العلم والصليخ 

ــي  ــوك يلتق ــدود وده ــل احل يقاب
ــي اجملموعة الثانية،  عفك . أما ف
ــية  اجلنس ــرقاط  الش ــب  فيالع
ــة  الناصري ــي  يالق ــري  والبح
ــات  ــتضيف الصناع ــى يس وديال
ــة وكربالء يالعب فريق  الكهربائي
احلسني وبيشمركة السليمانية 
ــمال  ــماوة وغاز الش يلتقي الس

يقابل بابل.
ــابقات،  املس ــة  رئيس جلن ــال  وق
ــى  ــي: «عل ــدر عوف ــور حي الدكت
ــوفاتها في  ــدمي كش ــة تق األندي
ــاه ١٠/١٤ /٢٠٢١ حتى  موعد أقص
ــاعة الثانية عشرة، وترسل  الس
ــمي  الرس البريد االلكتروني  عبر 

لالحتاد».
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خالد جاسم

ــترى وفقا ملقتضيات  ــلعة تباع وتش ــا س  *الوطنية وحب الوطن ليس
ــأنه في كل  ــمعته واعالء ش ــة املزايدات..واحلرص على الوطن وس بورص
مناسبة ال يتطلب استعراض عضالت وتهريج على الهواء ألن الوطنية 
ــل املاء الذي ال  ــري في العروق ومث ــاة ..متاما كالدم الذي يس ــير حي إكس
ــة والكائنات.. ــظ دورة حياة الطبيع ــواء الذي يحف ــاة بدونه وكاله حي
ــرة علينا فقط ..  ــت مقتص ــلمات أو بديهيات معروفة وليس ــذه مس ه
ــق ومحب لوطنه ويتمنى له  ــوي في هذا العالم عاش ــان س فكل انس
ــعار الدفاع عنه  ــتغل حب الوطن وش اخلير والفالح دائما من دون أن يس
ــاص من االخرين  ــهره البعض لالنتق ــيفا دعائيا فارغ املضمون ويش س
ــا وكما هو حال  ــدر تعلق األمر برياضتن ــقيطهم هنا وهناك . وبق وتس
ــارت طبيعية الظهور في  ــاز التي ص ــاهد والصور النش الكثير من املش
واقعنا احلالي , باتت كل مشكلة أو أزمة رياضية مهما كانت بسيطة أو 
سهلة منذ زمن ساحة للمزايدات واخلطابات التي يصنف الكثير منها 
ــابات أكثر منها قضية  ــقيط والتشهير وتصفية احلس في خانة التس
ــكوب  ــمعة وبكاء على اللنب املس ــرص على الرياضة ودفاع عن الس ح
ــبب غياب الرؤى الرصينة الى معارك -   ــاق كثيرون وبس ــف إنس .ولألس
فضائية -  في بعض القنوات التي استثمرت األمر حتقيقا لالثارة من دون 
حساب ما تفرزه املعارك والتصريحات االعالمية ونشر غسيلنا بكل ما 
يحتويه من اثار ونتائج جعلت منا مصدر تندر وسخرية االخرين . كنت 
ــوق املزايدات والفوضى  ــى أن يبعد هذا امللف الرياضي أو ذاك عن س أمتن
ــالف على طاولة الصراحة في حوار العقل  وتعالج نقاط اخلالف واإلخت
ــتغالل أي ملف مختلف عليه أو هو مصدر تباين في  والعقالء وعدم اس
وجهات النظر ويتحول الى ورقة لعب على طاولة املتصارعني واخملتلفني 
ــن بعضهم  ــن والوطنية , لك ــون بالوط ــم يتحدث ــني وكله واملتخاصم
ــذا املنتخب أو  ــارة ه ــبيل املثال - خس ــي كرة القدم -على س ــى ف يتمن
ــارة هي  ــي كل مباراة  العتقاده وفق منطق ورؤية مريضة ان اخلس ذاك ف
ــف جدا أن تصل احلال  هزمية أو ضربة قاصمة لفالن أو عالن  . ومن املؤس
بالبعض الى هذا املستوى من الضحالة ولن أزيد أكثر . وفي ظل الواقع 
الرياضي املرير الذي يزداد بؤسا يوما بعد اخر فإن صوت احلكمة الغائب 
ــتمر يفرض على العقالء من أصحاب القرار  ــكل شبه مس واملغيب بش
ــهد الرياضي إعادة تفعيله وتغليب قوته وصداه على  واملؤثرين في املش
ما عداه من أصوات نشاز وإرادات منفعية وأجندات مغرضة ال تريد خيرا 
ــه قبل طعنات املتربصني من  ــة هذا الوطن اجلريح بطعنات أبنائ لرياض
ــيد املوقف من  اخلارج , وصوت احلكمة املغيب ال ميكن عودته ليكون س
ــق عليه إرادات  ــاق تتف ــودات كبيرة ومحاوالت جادة وعمل ش دون مجه
ــتدعي  ــة حقيقية في بالدي وهو أمر يس ــاعني الى رياض ــن والس اخليري
ــو كانوا حريصني فعال  ــة من أهل القرار في ما ل ــادرات فاعلة ورصين مب
ــن النوازع اخلاصة  ــة الرياضية العليا وتخلى بعضهم ع على املصلح
ــاب األمور  ــب انية على حس والرؤى املرحلية الهادفة الى حتقيق مكاس

األهم .
رياضتنا بحاجة الى إعادة نظر ومراجعة شاملة في معظم تفاصيلها 
ــرة وترتيبات  ــول يتطلب جهودا كبي ــبق الق وفروعها لكنه أمر كما س
ــط امللفات  ــمني قبل بس ــن الس ــرز الغث م ــعى أوال نحو ف ــادة تس ج
ــاركة أهل اخلبرة  ــح والرصني مبش ــوار الصري ــى مائدة احل ــا عل والقضاي
ــم  ــاءة والنزاهة من أجل التوصل الى مقاربات موضوعية وقواس والكف
ــتركة تصلح أن تكون منطلقات عملية لوضع األمور امللحة والتي  مش
ــح ..فمن يكون  ــريعة على جادة العمل الصحي ــتدعي معاجلات س تس

صاحب اإلرادة احلريصة وميسك صوجلان املبادرة األولى ؟
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ــوا  ــن خرج ــدد الذي ــع أن «ع وتاب
ــدته (دعما  ــوارع ملناش إلى الش
لقراراته االستثنائية)، وصل إلى 
ــي (من  ــف تونس ــون و٨٠٠ أل ملي
أصل نحو ١٢ مليون نسمة)».وفي 
ــذ الرئيس مجموعة  ٢٥ متوز اتخ
من اإلجراءات االستثنائية منها 
ــان،  البرمل ــات  اختصاص ــد  جتمي
ــواب،  الن ــن  ع ــة  احلصان ــع  ورف
وإلغاء  العامة،  النيابة  ــه  وترؤس
هيئة مراقبة دستورية القوانني، 
ــيم  مبراس ــريعات  تش ــدار  وإص
ــية، وإقالة رئيس احلكومة،  رئاس
هشام املشيشي، على أن يتولى 
ــلطة التنفيذية مبعاونة  هو الس
ــها.ورأى  رئيس ــني  يع ــة  حكوم
طو على إرادة  سعيد أنه «مت السّ
ــامٍ خفي  ــن قبل نظ ــعب م الشّ
ولة، ولسنا  يريد التّحكم في الدّ
ــا  ــة أي كان، ومهمتن ــت وصاي حت
ــعبنا».وأردف  إرادة ش هي حتقيق 
«من يتحدث عن انقالب، فلينظر 
ــيوخ فرحا بهذا  في رقصات الشّ
ــه  املنعرج التّاريخي الذي تعيش
ــه.وزاد بأن  ــس»، على حد قول تون
ــيني «ليسا حتت  تونس والتّونس
ــد، وعلينا االنصات  وصاية أي أح
ــاك  هن أن  ــم  رغ ــعبنا،  ش إلرادة 
ــاندة دوائر  ــن مس ــن يبحث ع م

ــر قال  ــب آخ ــن جان خارجية».م
ــي قيس سعيد  الرئيس التونس
ــس اجمللس  ــتقباله رئي خالل اس
بوزاخر  ــف  يوس للقضاء  األعلى 
ــب  ــق مطال ــن حتقي ــه ال ميك ان
التونسيني دون قضاء عادل ونزيه.

وطالب الرئيس التونسي بضرورة 

ــاء  القض ــتقاللية  اس ــة  حماي
ــال التقاضي  ــي آج ــريع ف والتش
ــه. حق ــق  ح ذي  كل  ــاء  وإعط

ــي ان من  ــس التونس ــد الرئي وأك
وصفهم باجملرمني الذين انتهكوا 
ــلل الى  ــة متكنوا من التس الدول
ــب  نه ــن  « م ــا  ــم مضيف احملاك

ــرا دون  ــعب يظل ح ــروات الش ث
حترك من السلطات القضائية».

وتؤيد العديد من القوى اجراءات 
ــرى  ــث ت ــي حي ــس التونس الرئي
ــورة  ــار ث ــا ملس ــا «تصحيح فيه
ــية  ٢٠١١»، في ظل أزمات سياس
ــة  ــة (جائح ــة وصحي واقتصادي
ــذه الثورة  ــت ه ــا). وأطاح كورون
ــم الرئيس آنذاك زين  بنظام حك
ــي (١٩٨٧-٢٠١١). العابدين بن عل
ــن  م ــتقيل  املس ــب  النائ ــد  وأك
ــد عمار ان  ــان اجملمد محم البرمل
الرئيس التونسي سيفتح حوارا 
ــة النهضة  ــا يقصي حرك وطني
ــالمية وحليفها حزب قلب  اإلس
ــبب  تونس التي اتهمهما بالتس
ــة  االقتصادي ــات  األزم ــي  ف
ــا  ــرت به ــي م ــة الت واالجتماعي
البالد.وكان قيس سعيد اكد في 
اتصال هاتفي بالرئيس الفرنسي 
اميانويل ماكرون االسبوع املاضي 
العمل على فتح حوار وطني في 
البالد وتشكيل حكومة في اقرب 
ــت أحزاب وكتل  وقت. فيما أعلن
برملانية محسوبة على املعارضة 
ــوم األربعاء دعمها  في تونس الي
ــس احلكومة املكلف  ملقترح رئي
ــكيل  تش ــي  املشيش ــام  هش
ــتقلة“  ــاءات مس ــة ”كف حكوم

ــراض احلزب األول حركة  رغم اعت
النهضة اإلسالمية.وأعلن احلزب 
ــارض الذي  ــر املع ــتوري احل الدس
ــارك للمرة األولى منذ دخوله  ش
البرملان بعد انتخابات ٢٠١٩، في 
ــاورات تكوين حكومة بلقاء  مش
ــي.ويعترض  باملشيش ــه  ممثلي
ــدا/، الذي ينحدر  احلزب /١٦ مقع
ــابق قبل  ــا النظام الس من بقاي
ــن حيث املبدأ على  ثورة ٢٠١١، م
اللدود  حكومات تضم خصمها 
ــالمية  اإلس ــة  النهض ــة  حرك
ــتعدادا هذه املرة  ولكنه أبدى اس

ــة متاما من  ــم حكومة خالي لدع
رئيسة  األحزاب.وقالت  مشاركة 
احلزب عبير موسي، عقب لقائها 
املشيشي للصحفيني: ”موقفنا 
أنه ال ميكن إصالح حال تونس إال 
ــية إلعالء  ــر إرادة سياس مع توف
التي  ــات  واملؤسس القانون  دولة 
ــدة األخيرة وذلك  فقدناها في امل
بالقطع مع اإلسالم السياسي“.
ــة اإلصالح  ــا كتل أيض ــت  وأعلن
ــا  ــان أنه ــي البرمل ــي ف الدميقراط
ــاءات  كف ــة  حكوم ــتدعم  س
ــة  عالق ــي  ف ــون  تك ــتقلة  مس

ــع األحزاب“. ــراكة وتعاون م ”ش
وقال النائب عن الكتلة حسونة 
ــني: ”رئيس  ــي للصحفي الناصف
ــى الطريق  ــة املكلف عل احلكوم
ــرات  مؤش ــاك  وهن ــليم…  الس
ــه لنيل ثقة  ــة تعزز فرص إيجابي
ــة  أزم ــس  تون ــش  البرملان“.وتعي
ــن  ع ــي  التخل ــد  بع ــية  سياس
ــة منذ انتخابات  احلكومة الثالث
تشرين أول ٢٠١٩، ويضغط احلزب 
ــة من أجل  ــة النهض األول حرك
ــية تضم  تكوين حكومة سياس
ــزاب في  ــن من األح ــر ما ميك أكث

ــدت أحزاب أخرى إمكانية  حني أب
ــحي  ــني الكفاءات ومرش املزج ب
األحزاب.ومينح النظام السياسي 
ــس (برملاني معدل) احلزب  في تون
ــح لتكوين  ــدمي مرش تق ــز  الفائ
حكومة، وكانت حركة النهضة 
قدمت مرشحها احلبيب اجلملي 
بعد استنفاد اآلجال الدستورية 
ــقط  تس أن  ــل  قب ــوى  القص
ــي البرملان في كانون  حكومته ف
ــس  الرئي ــح  املاضي.وأصب ــي  ثان
ــعيد هو اخملول، بحسب  قيس س
ــح بديل،  ــتور، بتقدمي مرش الدس
الفخفاخ. إللياس  اختياره  وكان 
ــة النهضة وأحزاب  وقدمت حرك
ــة لوم  ــة لها الئح ــرى حليف أخ
ــة  ــن حكوم ــة م ــحب الثق لس
ــارب  بتض ــم  املته ــاخ  الفخف
ــة  ــو خمس نح ــد  بع ــح  املصال
ــب، ولكن  ــهر من نيله املنص أش
استقالة الفخفاخ أبقت املبادرة 
ــتوريا عند رئيس اجلمهورية  دس
ــزم  ــر، وال يل ــح آخ ــار مرش الختي
ــي  املشيش ــام  هش ــتور  الدس
أحزاب.وبرر  ــة  ــكيل حكوم بتش
ــه إلى  ــراره بالتوج ــي ق املشيش
ــراط  تكنوق ــة  حكوم ــن  تكوي
ــية احلادة بني  باخلالفات السياس
األحزاب. وفي السياق ذاته أثارت 

ــي قيس  التونس الرئيس  خطوة 
ــس احلكومة  ــعيّد بإقالة رئي س
ــد  وجتمي ــي  املشيش ــام  هش
ــني يوما ردود  ــل البرملان لثالث عم
ــارع وفي  ــل متباينة في الش فع
ــدأت  وب ــية.  السياس ــاط  األوس
ــزاب في  ــف األح ــف مختل مواق
ــني مرحب ومندد  اخلروج للعلن ب
ــدد منها في إصدار  فيما تأخر ع
موقف واضح من قرارات الرئيس 
ــى املادة  ــتند فيها عل ــذي اس ال
ــالد. أما االحتاد  ــتور الب ٨٠ من دس
ــغل، الذي  ــي للش العام التونس
ــب دورا محوريا في  ــا لع كثيرا م
كل احملطات املفصلية في البالد، 
ــزم الصمت إلى حد اآلن. فقد الت
باالحتجاجات  ــل  يوم حاف وبعد 
ــة  ــة حلكوم ــعبية املناهض الش
ــة  وحرك ــي  املشيش ــام  هش
ــس  تون ــتيقظت  اس ــة،  النهض
على وقع مشهد سياسي جديد 
يتزعم فيه الرئيس قيس سعيد 
التنفيذية  ــلطة  الس صالحيات 
ــان ثالثني  ــد عمل البرمل مع جتمي
ــم  معظ أن  ــدو  يب ــن  لك ــا.  يوم
وخصوصا  ــية  السياس األحزاب 
ــا، فضلت التريث  املعارضة منه
وترقّب ما ستؤول إليه األمور بعد 

ليلة من األحداث املتسارعة.
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5عربي ودولي

قال الرئيس التونسي، قيس سعيد، إنه مت تشكيل احلكومة بعيدا عن االنتهازيني وأطماعهم دون أن يسميهم. جاء ذلك خالل 
استقباله جنالء بودن رمضان، التي كلفها بتشكيل احلكومة، في قصر قرطاج الرئاسي بتونس العاصمة، بحسب بيان للرئاسة 
نقلته وكالة األنباء الرسمية.وأضاف سعيد «سيكون تركيز عمل احلكومة بعيدا عن االنتهازيني وأطماعهم، وبعض األطراف لم 

عب». يعد لهم مكان في تونس بعد أن رفضهم الشّ

متابعة / البينة اجلديدة
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ــلطات اجلزائرية  إعادة إحياء ضريبة  أعلنت الس
ــوم املطبقة على أجور  ــروة» وتخفيض الرس «الث
العمال واملوظفني، مبوجب قانون املوازنة العامة 
للسنة املقبلة.جاء ذلك، وفق بيان توج اجتماعا 
ــس عبداجمليد تبون  ــور الرئي ــس الوزراء بحض جملل
ــنة  ــون املوازنة العامة لس ــة قان خصص لدراس
ــره  ــة اجلزائرية الذي نش ٢٠٢١.ولفت بيان الرئاس
ــبوك، إلى أن تبون  ــابها الرسمي على فيس حس
وجه بضرورة العمل بالضريبة على الثروة وإعادة 
ــون املوازنة  ــروطها)، في قان ــا (حتديد ش تعريفه
العامة للسنة املقبلة.وكان قانون املالية لسنة 
٢٠٢١ قد تضمن فرض ضريبة على الثروة بالنسبة 
لألمالك (عقارات) واألموال، لكن تطبيقها واجه 
ــود إحصائيات بعدد  ــل عدم وج صعوبات في ظ
ــة حينها بـ ١٥  ــاء املعنيني.وحددت الضريب األثري
ــا بني ١٠٠  ــك أمواال تتراوح م ــة لكل من ميل باملئ
و١٥٠ مليون دينار (١٫١ مليون دوالر)، وترتفع كلما 
ــروة قيمة الثورة اململوكة.ووفق البيان،  ارتفعت ث
ــى الدخل  ــة عل ــض الضريب ــون بتخفي ــه تب وج
ــى مرتبات وأجور العمال  اإلجمالي املفروضة عل
واملوظفني.ومنذ سنوات، تطالب نقابات عمالية 
ــل املطبقة على  ــى الدخ ــض الضريبة عل بخف

ــمح  ــال واملوظفني، مبا يس ــات العم ــور ومرتب أج
ــهرية.والضريبة على الدخل،  برفع املرتبات الش
عبارة عن رسم إجباري تفرضه الدولة على أجور 
ــبته من قطاع  العمال واملوظفني، وتختلف نس
ــض األحيان ٣٥ باملئة من  ــى آخر، وتصل في بع إل
أجرة العامل.وتقول نقابات في اجلزائر، إن القدرة 
ــنوات  ــارت في الس ــني انه ــرائية للمواطن الش
ــور، وارتفاع كبير  ــرة، بفعل جمود في األج األخي
ــلع واملنتجات.وتتوقع السلطات  في أسعار الس
ــوق ٣٧ مليار دوالر  ــرادات إجمالية تف ــة إي اجلزائري
ــاري، منها ٣٣ مليار دوالر عائدات  نهاية العام اجل
ــار دوالر في  ــودا من ٢٣ ملي ــة وغازية، صع نفطي
ــرات اقتصاد  ــإن مؤش ــان، ف ــب البي ٢٠٢٠.وحس
ــنة املقبلة،  ــي الس ــنا ف ــهد حتس اجلزائر ستش
ــراءات التحفيزية  في  ــل اإلصالحات واإلج بفض
ــش فيه البالد على وقع ازمة اقتصادية  وقت تعي
ــاد.وكان قانون املوازنة  واحلديث عن ملفات الفس
ــجل عجزا  ــنة ٢٠٢١ قد س ــة اجلزائري لس العام
ــة  ــبب األزم ــار دوالر، بس ــاق ٢٢ ملي ــا ف تاريخي
ــرى  ــا أخ ــي رافقته ــنة ٢٠٢٠ الت ــة لس الصحي
ــتويات  ــعار النفط إلى مس اقتصادية هوت بأس
ــة  ــة مفرط ــر تبعي ــاد اجلزائ ــي اقتص دنيا.ويعان
ــل ٩٣ باملئة من ايرادات  ــدات احملروقات، إذ متث لعائ

البالد من النقد األجنبي وفق بيانات رسمية.

واشنطن / وكاالت / البينة الجديدة 
ــتوى إن  ــي رفيع املس ــؤول أميرك قال مس
ــيبلغون  س ــارا  كب ــني  أميركي ــؤولني  مس
ــرائيليني ا أن إدارة الرئيس  ــم اإلس نظراءه
ــية  ــدن ال تزال ملتزمة بالدبلوماس جو باي
ــتعدة إذا  ــتكون مس ــران، لكنها س مع إي
لزم األمر ألن تسلك «سبال أخرى» لضمان 
ــلحة نووية.وأضاف  عدم حيازة طهران أس
ــار األمن القومي  املسؤول أن زيارة مستش
ــنطن  ــا إلى واش ــال حوالت ــرائيلي إي اإلس
ستتيح للبلدين احلليفني تبادل معلومات 
ــي»  ــرات والتوصل إلى «تقييم أساس اخملاب
ــووي. الن ــران  طه ــج  برنام ــور  تط ــدى  مل

ــووي، قيدت  ــام ٢٠١٥ الن ــب اتفاق ع ومبوج
ــب اليورانيوم في  إيران برنامجها لتخصي
ــات االقتصادية عنها.  ــع العقوب مقابل رف

ــابق  الس ــي  األميرك ــس  الرئي ــحب  وانس
ــي ٢٠١٨،  ــاق ف االتف ــن  ــب م ترام ــد  دونال
ــرائيلية اجلهود  ــة اإلس ــارض احلكوم وتع
ــؤول  املس االتفاق.وقال  ــاء  األمريكية إلحي
ــف عن  ــذي طلب عدم الكش ــي ال األميرك
ــني يعتقدون أن  ــمه إن اخلبراء األميركي اس
ــران جلمع ما يكفي  الوقت الذي حتتاجه إي
ــن اليورانيوم اخملصب لصنع قنبلة نووية  م
ــى فترة  ــهرا إل ــن حوالي ١٢ ش ــص م «تقل
ــهور» منذ انسحاب ترامب  تبلغ بضعة ش
ــؤول للصحفيني  ــن االتفاق.وأضاف املس م
قبيل محادثات حوالتا مع مستشار األمن 
ــوليفان «هذا  ــي األميركي جيك س القوم
ــي إيران  ــق للغاية».وتنف ــوح أمر مقل بوض
ــؤول  ــلحة نووية.وقال املس دوما تطوير أس
ــا زلنا ملتزمني  ــي «نحن بالطبع م األمبرك

ــات  تصريح ــررا  مك ــي»  دبلوماس ــار  مبس
ــي اجتماع في البيت  ــس جو بايدن ف الرئي
ــرائيل نفتالي  ــس وزراء إس األبيض مع رئي
ــاف «لكن وبكل وضوح  بينيت في آب.وأض
ــبل أخرى ميكن  إذا لم يفلح هذا فهناك س
ــلكها، ونحن ملتزمون متام االلتزام  أن نس
ــالحا نوويا أبدا». ــان أال تطور إيران س بضم

ــراءات التي جتري  ــؤال عن اإلج وردا على س
ــمل خيارات  ــت تش ــا إذا كان ــتها وم دراس
ــنكون على  ــؤول «س ــكرية، قال املس عس
ــتعداد التخاذ اإلجراءات الالزمة» لكنه  اس
ــل  لم يذكر تفاصيل.وأضاف أن إيران «ترس
إشارات إلى عدد من األطراف بأنها تستعد 
ــرت الواليات  ــى فيينا» حيث أج ــودة إل للع
ــرة في  املتحدة وإيران محادثات غير مباش
ــا توقفت. ــام، لكنه ــابق هذا الع وقت س

ــي  اليمين ــي  السياس ــت،  بيني ــح  وأوض
ــو حزيران  ــي يوني ــذي أنهى ف ــرف ال املتط
ــة بنيامني نتنياهو للوزراء على مدى  رئاس
ــدد  ــن بايدن أن يش ــد م ــه يري ــا، أن ١٢ عام
ــرائيل اللدود. ــران، عدو إس ــه جتاه إي موقف

وهناك خالف أيضا بسبب معارضة بايدن 
ــرائيلية في  ــتوطنات اإلس ــيع املس لتوس
األراضي احملتلة التي يريدها الفلسطينيون 
ــؤول  ــتقبلية.وقال املس ــة دولة مس إلقام
ــا إذا كانت  ــؤال عم ــي، ردا على س األميرك
محادثات امس الثالثاء ستشمل القضية، 
ــرائيل تدرك جيدا وجهة نظر اإلدارة  إن إس
بضرورة االمتناع عن األعمال التي ميكن أن 
يُنظر إليها على أنها «استفزازية» وتقوض 
ــة لتحقيق حل الدولتني بني  اجلهود الرامي

إسرائيل والفلسطينيني.
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 كشف حتقيق نشره االحتاد الدولي 
أن  ــتقصائيني  االس ــني  للصحافي
الكثير من قادة الدول، بينهم العاهل 
األردني ورئيس وزراء تشيكيا ورئيسا 
ــني  ــوا مالي ــوادور، أخف ــا واإلك كيني
ــركات خارجية  ــر ش عب ــدوالرات  ال
ــة. ــالذات ضريبي م ــي  ف ــور)  (اوفش
ويستند التحقيق الذي أطلق عليه 
ــاهم فيه  ــم «وثائق باندورا» وس اس
نحو ٦٠٠ صحافي، إلى حوالي ١١,٩ 
ــركة  ــون وثيقة مصدرها ١٤ ش ملي
ــا  ــي دول منه ــة ف ــات املالي للخدم
ــنغافورة  قبرص وبيليز واإلمارات وس
ــلط  ــزر فيرجني.وس ــرا وج وسويس
الضوء على أكثر من ٢٩ ألف شركة 
أوفشور.وورد ذكر نحو ٣٥ من القادة 
ــابقني  والس ــني  احلالي ــؤولني  واملس
ــي حللها االحتاد في  في الوثائق الت
ــاد  ــراوح بني الفس ــاءات ت إطار ادع
ــل األموال والتهرب الضريبي. وغس
ــق أن العاهل  ــذه الوثائ ــاء في ه وج
ــس  األردني امللك عبداهللا الثاني أس
ــور  ــركات األوفش ــلة من ش سلس
ــي بلدان  ــا على األقل ف ــني منه ثالث

ــا ضريبيا  ــد نظام ــق تعتم أو مناط
متساهال.ومن خالل هذه الشركات 
اشترى ١٤ عقارا فخما في الواليات 
ــدة بقيمة  ــدة واململكة املتح املتح
ــني دوالر.رفضت  ــن ١٠٦ مالي ــد ع تزي
سفارة األردن في واشنطن التعليق 
ــي» عن  فيما نقلت هيئة «بي بي س
الثاني  ــداهللا  ــك عب للمل ــني  محام
قولهم إن كل املمتلكات مت شراؤها 
ــددين على  ــة مش ــوال خاص من أم
ــا  ــادة م ــارزة ع ــخصيات الب أن الش
ــكات عقارية  ــراء ممتل تعمد إلى ش

ــور للمحافظة  ــركات أوفش عبر ش
أمنية. على خصوصيتها وألسباب 

ــس  ــا أن رئي ــق أيض ــرت الوثائ وأظه
ــه بابيس الذي  ــيكيا اندري وزراء تش
ــي وقت الحق  ــات ف ــوض انتخاب يخ
ــي، تخلف عن  ــبوع احلال ــن األس م
ــتثمار  ــركة اس ــن ش ــح ع التصري
ــراء قصر  ــور استخدمها لش أوفش
بيغو، وهو دارة شاسعة في موجان 
جنوب فرنسا بسعر ٢٢ مليون دوالر.

ــدة «لم أقدم  ــق بابيس في تغري وعل
يوما على أي فعل غير قانوني. وأودع 

رئيس اإلكوادور غييرمو السو أمواال 
ــي والية  ــني مقرهما ف ــي صندوق ف
داكوتا اجلنوبية في الواليات املتحدة.

ــي للصحافيني  ــاد الدول ــام االحت وأق
ــني أصول  ــط ب ــتقصائيني رواب االس
ــور و٣٣٦ من قادة  في شركات أوفش
ــيني  السياس ــؤولني  واملس ــدول  ال
ــفراء ووزراء  ــن بينهم س ــار وم الكب
ــركة، أكثر  ــي ألف ش ــأوا حوال انش
ــني  فيرج ــزر  ج ــي  ف ــا  ثلثيه ــن  م
ــاد  االحت ــر  مدي ــر  البريطانية.واعتب
الدولي للصحافيني االستقصائيني 
ــو  ــع فيدي ــي مقط ــل ف ــرارد راي جي
ــر األحد أن التحقيق «يظهر أن  نُش
األشخاص الذين ميكنهم وضع حد 
ــرية الشركات األوفشور، لوضع  لس
ــتفيدون  ــري عبرها، يس ــد ملا يج ح
ــاف «األمر يتعلق  ــا أيضا». وأض منه
الباحثة  الدوالرات».أما  ــات  بتريليون
الدولية  ــفافية  الش ــة  ــي منظم ف
مايرا مارتيني، فقد رأت أن التحقيق 
ــا على  ــدا واضح ــال جدي ــل «دلي ميث
ــهل  تس ــور  األوفش ــاط  أوس أن 
ــة وتعرقل  ــم املالي ــاد واجلرائ الفس
العدالة». واضافت أن «هذا النموذج 
ــرية  ــادي» القائم على الس االقتص

ــتمر».ومن  ــن أن يس ــة «ال ميك املالي
ــخصيات الواردة أسماؤها  بني الش
ــاكيرا  ش ــة  الكولومبي ــة  املغني
ــا  ــة كلودي ــاء األملاني ــة األزي وعارض
ــدي  ــت الهن ــم الكريك ــيفر وجن ش
ــاد  االحت ــدد  تندولكار.وش ــني  ساش
على أنه في غالبية الدول ال تعاقب 
ــال. لكن  ــى هذه األفع ــني عل القوان
ــيني،  ــد القادة السياس ــى صعي عل
ــاد خطابات البعض منهم  أورد االحت
ــاد في  الفس ــة  ــة مبكافح املتعلق
ــي مالذات  ف ــتثماراتهم  اس مقابل 
ــم الرئيس  ضريبية.ولم يرد ذكر أس
ــي فالدميير بوتني مباشرة في  الروس
ــركاء  ــق إال انه يرتبط عبر ش الوثائ
ــماء  األس ــي موناكو.وبني  ف بأصول 
الواردة رئيس وزراء بريطانيا السابق 
ــارا  ــترى عق ــذي اش ــر ال ــي بلي تون
ــي اخلارج. ــركة ف ــدن عبر ش في لن
ــق أن عائلة رئيس  ــفت الوثائ وكش
أذربيجان الهام علييف وشركاء له 
ــات عقارية تبلغ  ضالعون في صفق
ــات املاليني في بريطانيا  قيمتها مئ
ــا اوهورو  ــس كيني ــك رئي ــا ميل فيم
ــه  ــراد عائلت ــن أف ــتة م ــا وس كنيات

مجموعة من شركات األوفشور.

بريوت / وكاالت / البينة الجديدة 
ــان إن البالد  ــة اللبنانية في بي ــت وزارة املالي قال
استأنفت «التواصل» مع صندوق النقد الدولي 
ــب للتعافي. ــدف االتفاق على برنامج مناس به
ــعى فيه حكومة  يأتي ذلك في الوقت الذي تس
ــد جنيب ميقاتي إلى معاجلة  رئيس الوزراء اجلدي
ــي البالد.وقالت  ــة االقتصادية الطاحنة ف األزم
ــان «تظل احلكومة ملتزمة متاما  الوزارة في البي
ــفافة وعادلة  ــي عملية بناءة وش ــاركة ف باملش
إلعادة هيكلة الديون، كما أنها ترحب باهتمام 
ــان أن احلكومة  ــندات».وأضاف البي ــة الس حمل

تكرر التزامها بحل عادل وشامل لكل الدائنني 
ــتتواصل بنية طيبة في املناقشات مع كل  وس
ــرب فرصة.ويعاني لبنان  ــات املانحة في أق اجله
ــذ أواخر ٢٠١٩ ومنذ ذلك  ــة مالية طاحنة من أزم
ــو ٩٠ باملئة  ــة نح ــة احمللي ــدت العمل ــني فق احل
ــكل حاد  ــبة الفقر بش ــن قيمتها وزادت نس م
ــلل.وتخلفت  بالش ــي  النظام املصرف ــب  وأصي
ــي آذار ٢٠٢٠  ــيادية ف ــداد ديون س ــالد عن س الب
ــد أجنبي  ــات نق ــاج الحتياط ــا حتت ــت إنه وقال
ــد  ــية.ويعيش البل ــات أساس ــاء باحتياج للوف
ــي تنعكس  ــح احملروقات الت ــع أزمة ش ــت وق حت

ــات من  ــف القطاع ــر على مختل ــكل كبي بش
ــواد غذائية،  ــفيات وأفران واتصاالت وم مستش
في خضم انهيار اقتصادي مستمر منذ عامني 
ــي العالم  ــوأ ف ــه البنك الدولي بني األس وصنف
ــة في  ــة اللبناني ــت وزارة املالي ــذ ١٨٥٠.وقال من
ــان دياب أن  ــابق حس عهد رئيس احلكومة الس
ــيتوقف عن تسديد كافة مستحقات  لبنان س
سندات اليوروبوند بالعمالت األجنبية في إطار 
ــارت احملادثات  ــاملة للدين.وانه إعادة هيكلة ش
بني احلكومة اللبنانية السابقة وصندوق النقد 
ــكل كبير  ــي الصيف املاضي مبا يعود بش الدول

ــة اللبنانية واملصارف  ــات بني احلكوم إلى خالف
واملصرف املركزي واألحزاب السياسية احلاكمة 
بشأن حجم اخلسائر في النظام املالي.وطالبت 
ــاعدة «تقنية» من  ــا مس ــة دياب حينه حكوم
ــباط  ــذي أوفد في ش ــد الدولي ال ــدوق النق صن
ــروت، إال أن احلكومة لم تطلب  ــني له إلى بي ممثل
ــة.وكان ميقاتي تعهد  ــاعدة مالي ــا مس حينه
أثناء توليه مسؤولية تشكيل احلكومة بإيجاد 
ــان من أزمته حيث عمل على  صيغة اخلراج لبن
ــعودية  ــركاء تقليديني على غرار الس إقناع ش

وبقية دول اخلليج ملساعدة بالده اقتصاديا.
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ــن  ــاً م ــذا حلم ــون ه ــكاد يك ي
ــي ظل  ــه، ف ــتحيل حتقيق املس
ــلط  والتس ــوف  اخل ــة  جمهوري
والقسوة املتناهية في العقاب، 
ــة  ــت طائل ــع حت ــن يق ــل مل الوي
ــاك  ــت هن ــن كان ــون.. لك القان
ــاء القدر أن  مفاتيح متعددة، ش
ــق لتحقيق أحدها،  د الطري ميهّ
ــي، الذي  ــد.. مفتاح املط على ي
ــرارة  ــعل ش ــر أول من أش يعتب
ــط،  ــس الضاب ــي نف ــروب ف اله
ــددة عبر  ــاً متع ــه طرق ــح ل وفت
مفتاح آخر.. -أم اللنب- في كراج 
ــا  ــي لديه ــة ببغداد،الت النهض
ــارف، فدبرت له  ــر من املع الكثي
األمر لتزويرا لوثائق حيث أرشدته 
ــى مفتاح آخر.هي -أم القيمر-  ال
في كراج البصرة.. وهذه بدورها 
أوصلته الى مفتاح آخر.– بائعة 
السمك- في ميسان وهذه املرأة 
ــا منضوية حتت  ــذة، ألنه متنف
ــتخبارات.. هنا  ــة اإلس منضوم
ــراع الذاتي،  ــاش البطل الص ع
ــوف والقلق  ــدة اخل اململوء بش
من هذه املرأة.. قائالً: في نفسه 
أبحث  ــا  وأن ــاعدني؟  كيف تس
ــروب بعيداً عن  ــبيل لله عن س
ــى أن  ــلطة.. أخش ــون الس عي
أتعرّض للغدر من قبل أحد تلك 
املفاتيح، التي فتحت لي اآلفاق 
ــك  للهروب.. لكن يقلقني الش
ازرع  ان  ــتطيع  أس ال  ــراً..  كثي
ــي مجبر  ــأي فرد، لكنن الثقة ب
على اجملازفة من أجل انقاذ حياة 
ــذا  وبه ــاق..ص١١٧-  املع ــدي  ول
ــوق  ــرد الروائي الرائع، املش الس
ــعرية  للقارئ، حيث اللغة الش
ــم.  واألل ــى  باألس ــزة،  املكتن
ــرد  ــدع الكاتب بتقنية الس فأب
ــث تداخل  ــن حي ــي، م الزمكان
التحوالت التي مارسها البطل 
. الى  ــدود بلدهِ بانتقاالته عبر ح
بلد العدو الذي يحاربه شعبه، 
ــو تركيا وصل  ــر.. ه ــى بلد آخ ال
اليها عن طريق اجلبال بواسطة 
البغال، ثمّ عبر الغابة السوداء. 
ــاً  طريق ــر  تعتب ــي  الت ــرة  اخلط
للموت، لكنه جتاوزه بنجاح، ثمّ 
ــا.. ونقلتهما  ــى النمس دخل ال
ــا،  أحدهم ــعاف،  اس ــيارتا  س
ــده والبطل  ــذت بهروزي لوح أخ

وابنه في السيارة األخرى، وظل 
املركزة  ــة  والعناي ــالج  الع حتت 
ــاً.. واجتمع  ــفي متام ــى أن ش ال
البطل بابنه بعد امتام شفائه.. 
ــى  ــة ليتلق ــى املدرس ــل ال ودخ
تعليمه. ثمّ يتعرف البطل على 
مراد املترجم وهو يهودي عراقي. 
ــة الى  ــة رائع ــدم خدم ــذي ق ال

ــار مراد وامه  البطل.. بحيث ص
يزوران ابن البطل املريض الراقد 
ــفى.. وبعد سقوط  في املستش
النظام يعود البطل   - األب- الى 
ــراق، ويبقى األبن هناك  بلده الع
في النمسا.. فالشاب العائد من 
النمسا الى العراق على أحرٍ من 
ــديد بعد  اجلمر مملوء باحلزن الش
ــداد. بأن  ــالة وصلته من بغ رس
ــة من اخلطر، بعد  والدهُ في حال
ــدهُ الوعي  ــف، أفق حادث مؤس
ــر ذلك.. يصل ابن البطل  على اث
ــداد، برفقة الدليل  الى مطار بغ
الى الوطن.. الغارق في الفوضى، 
وسطوة احملتل واخلراب الذي عمّ 
ــفى  البالد.. ليصل الى املستش
ــد فيه والدهُ،  الكندي، الذي يرق
ــزور والده وهو فاقد الوعي..  ثمّ ي
وبعد ذلك ينقل الى مستشفى 

ــم العناية  ــر.. ليوضع بقس آخ
ــمّ يلتقي بابيه لكنه  املركزة.. ث
ــا ذكرت. وكما  فاقد الوعي، كم
ــريرياً- وأكد  ــت س ــون- مي يقول

الرواية،  الكاتب شخصيته في 
ــى ايقاف  ــل ال ــمّ يعمد البط ث
ــي في  ــردي الزمن ــداد الس االمت
ــد. وفيه  ــاب العائ ــات الش جتلي
ــرد  ــاح اجملال حملور آخر للس افس
باسترجاع زمني لذاكرة الشاب 
ــن  ع ــث  الباح األب  ــح  ومفاتي

ــتدعاء  ــالص، ومن خالل اس اخل
ــجيالته  تس ــر  عب األب  ــرة  ذاك
الصوتيه، كذكرى لولدهِ الشاب 
ــنى له  ــة العمر ليتس ــن رحل ع
ــن الحق.  ــي رواية بزم طبعها ف
وهو ما عمل عليه اإلبن (أقلب.. 
ــاورني  يس ــجيل  التس ــاز  جه
ــط  ــغيله، أضغ ــول لتش الفض
ــالق ينبعثُ صوت  على زر اإلنط
خافت يطابق صوت أبي.. أتأكد 
منه. أضعه لصق أذني، ينساب 
ــاس.. اإلحس ــا  خالي كل  ــى  ال

أقنط في حضرة البوح املهيب) 
ــب  الكات ــق  حق ــد  لق ص-١٧- 
والوجداني من  العاطفي  الشد 
ــرد، وحتويل  ــاب في الس دون اطن
طاقة اللفظة بتجليات ذهنية، 

ــب  الكات ــعى  س ــد  بصرية..لق
ــذه الى  ــي روايته ه ــدي- ف - مه
ــرد  وضع بصمة مغايرة في الس
ــلوب تعشيق احلرف  باتباع اس
الطباعي وتفاعله مع األصوات، 
من خالل تداخلها.. بتغيير لون 
ل على  احلرف الطباعي، مما سهّ

ــارد  النقاد التمييز بني لغة الس
الولد  الوالدة،  ــد،  الوال العليم.. 
ــون الكاتب قد أضاف  وبهذا يك
ــرد لم  ــي الس ــدة ف ــة جدي جترب
ــط الثقافي.. من  يعهدها الوس
ــة، التي  ــة الرواي ــي كتاب قبل ف
ــق الذات واخلوف من  امتألت بقل
ــاد الكاتب  ــث اج ــول.. حي اجمله
رسم األدوار، لشخصيات روايته 
ــكاً  ــكل متقن.. وظل ماس بش
ــردي، دون قطع أو  ــط الس باخلي
ــة.. تفقد  ــداث جانبي ــرد أح س
ــتطاع  واس ــا.  نكهته ــة  الرواي
ــعرية  الش ــه  بلغت ــب  الكات
املتألقة أن يرسم ادواراً مختلفة 
ــكل  بش ــه  روايت ــخصيات  لش
ــا  فيه ــل  البط كان  ــل،  متداخ

بـ.. املطي)  ــب.  هو.(مفتاح امللق
الذي ضرب أروع مثل في التفاني 
والتضحية اإلنسانية، من اجل 
ــض واملعاق.  ــد املري ــفاء الول ش
حيث كانت شخصيه (مفتاح) 
هي التي فتحت كل العقد أمام 

البطل وابنه املريض.
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فنارات

6ثقافية

البينة الجديدة / علي شريف
ــت الثقافي في قضاء  ــن أهتمامات البي ضم
الفلوجة بتطوير املواهب والطاقات الشبابية 
ــاالت تهتم مبواهب  ــم عدة كرنف وبعد تنظي
ــماعيل زيدان  ــيد مثنى اس الطفولة زار الس
ــدع، البيت  ــة للتعليم املب ــر مركز احملط مدي
ــيد  ــي الفلوجة حيث رحب الس ــي ف الثقاف
ــتمعا  مدير البيت الثقافي بتلك الزيارة مس
الى مهام احملطة للتعليم املبدع وبرنامجهم 
التعليمي في تدريب االطفال من االعمار ٦ - 
ــق لهم بفوز فريق  ــام . واالجناز الذي حتق ١٦ ع
ــز الثاني في  ــدع باملرك ــة للتعليم املب احملط
ــة الوطنية الثانية للربوت في العراق  البطول
والتي نظمت في محافظة النجف االشرف . 
من املعروف ان احملطة هي مكان للتزود بالوقود 
ــة او مبعنى اخر احملطة التي يتم فيها  والطاق
ــن مكان  ــل لألنتقال م ــائل النق ــار وس انتظ
ــدع ) هي للتزود  ــر و( احملطة للتعليم املب ألخ

ــم واملعرفة وطاقة العقل واالنتقال من  بالعل
العقل اجلاهل للمعلومة الى العقل العالم 
ــهم  ــة وابداعية تس ــرق حديث ــدع  بط واملب
ــب مع التطور  ــر املهارات مبا يتناس في تطوي
ــة لالجيال  ــى واضح ــم خط ــي وترس العلم
اجلديدة وهذا املكان يستهدف فئتني :االولى  
ــباب اخلريجني من العاطلني عن العمل  الش

ــم العلمية  ــم وامكانياته ــر مهاراته لتطوي
ــات من خالل اقامة  في مختلف االختصاص
الدورات التطويرية  وزجهم في سوق العمل.

ــات العمرية  ــة : االجيال اجلديدة للفئ الثاني
من ٦ الى ١٦ سنة لتعليمهم العلم احلديث 
ــة  ــا والبرمج ــص التكنولوجي ــا يخ ــي م ف
والروبوت واحلساب الذهني واللغة االجنليزية 
ــج( STEAM )العاملي والذي  ــتخدام منه باس
ــة /  ــي ( العلوم / التكنولوجيا / الهندس يعن
الرسم /الرياضيات ) و تطوير املهارات وغرس 
ــم في الصغر حتى يكون  االبداع و بذرة العل
ــا ويواكب  ــا ومتعلم ــال واعي ــر جي ــي الكب ف
التطور العلمي في العالم .وفي نهاية اللقاء 
ــاء بذلك االجناز  ــاق على تنظيم احتف مت االتف
ــيكون خالل  ــز الثاني والذي س والفوز باملرك
ــم املعنوي  ــن الدع ــة كجزء م ــام القادم االي
ــم املدينة  ــك املتميزين الذين رفعوا اس الولئ

عاليا في تلك البطولة .

نصيف علي وهيب
ثوب الحياة

ــي الذكرى  ــا أحتس ــدت وأن ــذ ول م
ــح بثوب احلياة ترقص  حلظات تتش
ــام األمل تعدو الهية على  على أنغ
ــباب آلهة  براءة طفولتي حاملة بش
ــزن مكانا  ــيب ال تعرف للح ال تش
ــذي أفكر فيه موجود  أليس هذا ال
ــات  ــم كلم ــراف أناملك ــى أط عل

ــحرية تنطقها شفاه ما عرفت  س
قيظاً وعيون حتدق في وجه حبيب 
ــت  ــا طرفا أليس ــد إليه دون أن يرت
هذه امنياتي وإياكم أحلم أن أبقى 
ــاملا أجتول بني الكلمات أختار  مس
احلرف الشمسي بداية جملة أنبه 
القارئ ملا أريد قوله في بناء مدينة 
ــب فاضلة ال أحلم مبحارب ميوت  ح
ــول لكم  ــرة وأق ــارك كثي ــي مع ف

باحلرف القمري إن القتلَ حرام.
قرة عيني فجر 

ــرابٌ من  ــون، أس ــماء العي ــي س ف
، يدنو  ــدٌ ــطُ منها واح األحالم، يح
ــمُ  ــان، يحل ــق اجلفن ــب، يتعان بح
، رآها  ــي بالنهر، الضفةُ مكانٌ حلم
بٌ بالضفةِ هذا  على املاءِ وطناً، عذِ
، لرحيل  احللُم، ادخرتُ لهُ دمعَ فرحٍ

، وهذا الوطن. الغزاة، عن ذاكَ

متابعة / البينة الجديدة 
ــة الدكتور أحمد  ــر عام دار اخملطوطات العراقي زار مدي
ــد - رئيس هيئة  ــاوي ، برفقة الدكتور ليث مجي العلي
ــسَ التنفيذي لهيئة  ــراق - الرئي ــار والتراث في الع اآلث
ــر احلربش في  ــعودية ، الدكتور جاس ــراث في الس الت
ــور احلربش  ــة مؤخرا.وأكد الدكت ــر الهيئ ــه مبق مكتب
ــوات كثيرة في  ــاء الذي يختصر خط ــة هذا اللق أهمي
ــترك  ــني ، والعمل املش ــاون بني الهيئت ــاريع التع مش
ــدمي - في  ــدة - طريق احلج الق ــجيل درب زبي ــى تس عل
ــة مواقع التراثي العاملي ، بعد إعالن وزير الثقافة  قائم
ــان - رئيس  ــدر بن عبد اهللا بن فرح ــعودي األمير ب الس
ــالق برنامج درب زبيدة. ــس إدارة هيئة التراث - إط مجل
ــى التعاون بني  ــور ليث مجيد إل ه الدكت ــن جانبه نوَّ م

ــيداً  البلدين في مجاالت الثقافة وحفظ التراث ، مش
باحتفاء وزير الثقافة ببدء التعاون الفعلي بني البلدين 
، وتبادل اخلبرات والتجارب في مجال التراث ، لتحقيق 
املصلحة العامة للبلدين.وجرى خالل اللقاء مناقشة 
ــي تتعلَّق بالتراث الثقافي في  عدد من املوضوعات الت
ــدُّ كنزاً معرفياً  ــيما اخملطوطات التي تع البلدين ، الس
ــث العلمي بني  ــز البح ــهم في تعزي ــن له أن يس ميك
ــا لدى دار  ــار العلياوي إلى م ــن جانبه أش الطرفني.وم
اخملطوطات العراقية ، من مخطوطات ثمينة ، ولوحات 
ــة فريدة ، ومهارات فنية بارعة ، قادرة على توفير   ي خطِّ
ــروعُ  ــن املؤمل أن ينطلق مش ــي رصني.وم تعاون ثقاف
ــترك بني دار اخملطوطات العراقية ودارة امللك  عمل مش

عبد العزيز للمخطوطات في الرياض قريبا.

هيثم صبحي

وتركت 

أحزاني

وصحت يا انتصار

قالت نعم

خذني إليك 

امنا أنت خذيني إليك 

أريد أن ألبسك ثوب ضوء

على جسدي

وأغنيك 

وأحتويك 

ومن فرحة قلبي

بكت عيوني

رفة لها جفوني

وأخذت تقبلني

 وأقبلها

وطرنا إلى السماء 

أنفاسنا

كأنفاس حمامتني

سالما أيها احلب

سالما 

حني جمعت باحلب 

رأسني

 العرض املسرحي مبني على اخليال،  خيال صناع العرض  وتتشكل 
ــرحي  ــال، وإذا كان العرض املس ــك اخلي ــق ذل ــه وف ــة عالمات أنظم
ــؤال  ــس إال، كما يقول أمبرتو إيكو. والس ــال، فألنه عالمة لي متخي
ــات متخيّلة؟.  رها العرض عالم ــي يصدّ ــا هو: هل العالمات الت هن
يؤكد إيكو أن «العديد من العالمات ليست تخيالت وذلك مبقدار ما 
ــير إلى أشياء توجد حقيقة  تدعي، على العكس من ذلك، أنها تش
ــرحي يتشكل عالماتياً  كما تعينها وتدل عليها»، إن العرض املس
ــة  ــكل اجملتمع املؤسس بناءً على مرجعية عالماته الثقافية، ويش
ــات التي يحملها العرض. وال  ــال العالم التي تعمل بدينامية إلرس
ــواء بني اخملرج وثقافته  ــذه العالمات عن مبدأ االتفاقية، س حتيد ه
ــف وثقافته. لكن هذا ال يلغي املبدأ  ــي ينتمي إليها، أو بني املؤل الت
ــط مبرجعية  ــل املنتج لها يرتب ــم أن العق ــة، رغ ــي للعالم التخيل
ة من  ثقافية واجتماعية، مبعنى آخر: إن العالمة متخيلة ومستمدّ
ــه  ــياق االجتماعي والثقافي. فهي خيالية، وفي الوقت نفس الس
نتاج اتفاقي فرضه اجملتمع والثقافة كمؤسسة إنتاجية، تؤسس 
ــة  ــر العالم ــال. وتتظاه ــا اخلي ــي يفترضه ــدوال Signifiahts الت ال
ــق (بخدعة)، أي:  ــة، ألن األمر يتعل ــت عالم ــرحية بأنها ليس املس
ــرحية  ــا ال وجود له، فالعالمة املس ــيء م عالمة تعمل إليصال ش
ــخص ما كعالمات  ــي إلى جنس العالمات التي يصنفها ش «تنتم
طبيعية ال مصطنعة، مبررة اعتباطيا، متاثلية ال اصطالحية». وإذا 
سلّمنا مع إيكو بأن العالمة املسرحية حتول العالمات املصطنعة 
إلى عالمات طبيعية، فإن ذلك سيضعنا أمام إشكالية كبيرة، ألن 
ــتعارة واإلبدال. فاخمليال  ــرحي يخضع دائما ملبدأ االس العرض املس
اجلمعي يتعامل مع العالمات وفق مبدأ االتفاقية وليس االستعارة، 
ــتعارة) التي  ــل العالمات الطبيعية (اس ــل اخملرج على حتوي إذ يعم
ــدال). ويحول املتفرج  ــات اصطناعية (إب ــا النص إلى عالم يحمله
حلظة العرض االصطناعية (إبدال) إلى عالمات طبيعية (استعارة)، 
ــح عند إيكو، ألن العالمات االصطناعية التي  والعكس غير صحي
ــة األولى.  ــات طبيعية بالدرج ــرحي، عالم ــا العرض املس يحمله
مبعنى آخر: إن العملية تخضع آلليَّة التركيب واإلبدال، وال ميكن أن 
ــبه إيكو العرض املسرحي بـ  تعمل بعيدا عن هذه اآلليَّة. ولهذا ش
ير بورس)، الذي يصدر عالمات مختلفة فرضتها حالته أثناء  ــكّ (س
ــكر) وفقدان التوازن،  ــدان الوعي. والعمل بـالالوعي   (حالة الس فق
ــرها املتلقي للتدليل على  وما يصدر عنه يحيل على عالمات يفسّ
وضعيته أثناء السكر. فترنّحه اخلارجي وعدم التوازن احلركي الذي 
يتصف به، ميثل أمارة Symptome لالستدالل على حركة الشخص 
السكير ويؤولها املتفرج من دون صعوبة تذكر. ولكن هذه العالمة 
ــل فرضتها احلالة  ــكير، ب ــون قصدية من قبل الس ــن أن تك ال ميك
ــه من عالمات  ــه ينطبق على ما ينطق ــيء ذات الظاهرية له، والش
ــرحي عالماتياً  ــكل عرض مس ــارية. يصعب أن يتش ــة وإش لفظي
ــتراطات الدرامية:  ــتراطات الدرامية. ونعني باالش مبعزل عن االش
القوانني الدرامية والفعل واللغة وبالغة احلوار وإشكالية اخلطاب. 
ــيميولوجيا للمسرح ال تأخذ في اعتبارها تلك  فال ميكن تصور س
ــاعرية للدراما ال  ــتراطات، كما يؤكد كير إيالم على أن «أي ش االش
ــل أن تكون أكثر  ــروط ومبادئ العرض ليس من احملتم ــع إلى ش ترج
ــع جماليات  ــا ندر». فم ــيمياء األدب إال فيم ــاذ بس ــن ملحق ش م
السيميولوجيا، يتم التمييز «بني الذات واملوضوع. الذات أو الفنان 
ــكل وجوداً وكياناً مستقالً عنه،  (١) يخلق العمل الفني، الذي يش
ــرط أن يقوم املتلقي (٢) بتلقي العمل الفني، ومن ثم  وذلك حتت ش
ــيره وتأويله، وهذا يعني   ومبساعدة التقاليد الفنية املتوارثة  تفس
، أن العمل الفني كموضوع مستقل يضمن االشتباك واجلدل مع 
املتلقي؛ الكتشاف أبعاد ومستويات جديدة للمعنى والبنية مراراً 

وتكراراً؛ مما يعني بدوره خلق أثر فني ما لدى املتلقي.

@fibÓÇΩaÎ@ÔyäéΩa@ûä»€a
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 د.أحمد شرجي

جاءت رواية الكاتب  - مهدي 

علي ازبني الصادرة عن دار 

نينوى- للدراسات والنشر 

والتوزيع. سورية- دمشق- 

زاخرة بقلق الذات من خالل 

البعد السايكولوجي، 

لشخصيات الرواية، 

وعمق املعاناة والصراعات 

النفسية، التي عاشها 

البطل بسبب مرض ولدهِ 

الوحيد املعاق، الذي عجز عن 

شفائه األطباء في بلده، وهو 

مشتت األفكار بني العناية 

، والبحث عن عالج  بولدهِ

شافٍ له خارج الوطن، خلف 

احلدود لكن احلرب مستعرة 

بني العراق وايران، ومن مينح 

ضابط اجازة، كي يعالج 

ولده.. ويسمح له بالسفر 

للعالج بدولة اخرى. 

قراءة / كاظم السعيدي
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كاظم اِّـيزري

ثمالتي األبدية 
أحرقت طقوس العويل 

وعادت تسقي 
أزهار املرارة 

تعيد ترتيب البحور 
في مرايا كسل املعنى 

لتتصاعد الرغبة 
بني الفراديس الكاذبة 

وتنتحر البراءة 
في قعر اجلمجمة 
لتمحو عن وجهها 
مساحيق التأويل 

ترسم ظالل اخلرافة 
في ايقونة املتاهات 

هناك تتنهد الشمس 
ملوحة فوق جتاعيد األرض 

بقايا عصور خلت 
بقايا تأخذنا معها 

أحالما وعيونا بال رموش 
إلى أفق غامض الشكل 

خارج املعنى 

متابعة / البينة الجديدة 
ــد (١٢) من مجلة كلية  ــدر حديثا العدد (٤٩)  اجملل ص
التربية األساسية للعلوم التربوية واإلنسانية والتي 
ــالت العلمية احملكمة الصادرة عن كلية  تعد من اجمل
ــية في جامعة بابل  واملعنية بنشر  التربية األساس
ــانية وعلم النفس التربوي  البحوث اللغوية واإلنس
ــوث االجتماعية. ــس فضال عن البح وطرائق التدري

ــاوي رئيس  ــليم حي ــتاذ الدكتور فراس س وبني األس
ــن ٨٨٤ صفحة تضمنت  ــر اجمللة ان العدد تضم حتري
(٥٧) بحثا لباحثني من مختلف اجلامعات العراقية. 
ــي اختصاصات  ــورة ف ــت البحوث املنش ــد تنوع وق
ــة وعلم النفس  ــخ واجلغرافي ــات واألدب والتاري اللغ
ــامها  ــاع والقانون وطرائق التدريس بأقس و االجتم

وفروعها كافة.
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8سينما و تلفزيون 
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قحطان جاسم جواد

ــي  ف ــون  والتلفزي ــينما  الس ــة  رابط
ــات الفنية في  ــن ابرز اجله ــرة، م البص
ــينمائية في  ــات الس ــة املهرجان اقام
ــة  رابط اول  ــي  وخارجها.وه ــرة  البص
اقامت اول مهرجان سينما بعد ٢٠٠٣ 
ــنويا بدون  ــي اقامته س ــتمرت ف واس
ــول مديرها  ــوم. ويق ــد الي ــاع حل انقط

ومؤسسها الفنان علي املالكي:- 
ــة العديد من  ــبق ان أقامت الرابط س
ــينمائية في البصرة. املهرجانات الس

ــن  ــر م ــرة ألكث ــت الفك ــا انتقل بعده

محافظة ومدينة،منها كربالء وخانقني 
والسليمانية. وأهمها كان في االنبار. 
ــان في االنبار، طلب  وبعد جناح املهرج
ــي  ــينمائي ف ــاط س ــة نش ــا اقام من
ــل. ويضيف املالكي تأخر الوقت  املوص
ــي املوصل  ــوادث الوضع ف ــبب احل بس
ــا اللعينة .فوضعنا  .ثم تداعيات كرون
ــا  ــا وجدن ــوى بعدم نين ــي  ف ــا  رحالن
ــتقبال والكرم وقلوب  ــاب واالس الترح
ــار املالكي:-وكان  فرحة بتواجدنا. واش
ــتار حبة  ــدس عبدالس ــتاذ املهن االس
ــؤول اإلعالم  ــر بلدية املوصل ومس مدي
ــني  ــر  مع ــد خي ــالء محم ــتاذ ع األس
ــة مهرجان املوصل  لتنفيذ فكرة اقام
دور  ــا  لهم وكان  االول.  ــينمائي  الس

ــيق إلجناح  ــاون والتنس ــر في التع كبي
ــان في  ــة املهرج ــي اقام ــان ف املهرج
ــرين اول اجلاري.  ــي من تش االول والثان
ــان عدة اهداف اولها  وقد حقق املهرج
ــينمائي جماهيري لدى  ــي س خلق وع
جماهير املوصل وقد انعكس ذلك من 
ــف في فعاليات  ــالل التواجد الكثي خ
السينما  املهرجان.وكذلك في عروض 
ــتقبال  املتنقلة في الهواء الطلق واس
ــرح ومحبة ال توصف  ــور لها بف اجلمه
ــق العزيز  ــادرة الصدي ــذه املب ــام به وق
ــد وجهت الدعوة  محمد اخلفاجي. وق
ــاركة  للمش احملافظات  ــن  م ــد  للعدي
فيه. وقال املالكي: كما وجهنا العديد 
ــوات للضيوف والنجوم، التي  من الدع

ــذا الكرنفال  ــي ه ــارك معنا ف ستش
ــود  ــون محم الفنان ــم  ــل. منه اجلمي
ــي ود. رياض  ــاس وزهرة الربيع ابو العب
ــل وعايدة  ــان جالل كام ــهيد والفن ش
ــم ومحمد االمارة  ــب وعلي كاظ الغري
ــني ماهود  واخملرجني فاضل وعبداحلس
ــودي  ــاس العب ــني وعب ــم غمك وقاس
ــردي  ك ــان  بريف ــة  الكردي ــة  والفنان
والفنان محمد ابو يوسف والصحفي 
والكاتب قحطان جاسم جواد واخملرج 
ــب فناني املوصل  ــاح رحيمة ونقي صب
والكثير من فناني احملافظة.وقد وصلت 
للمهرجان اكثر ٧٣ فيلما للمشاركة. 
ومت اختيار ٢٠ فيلما منها للمسابقة. 
ــال للفن  ــة كرنف ــان مبثاب وكان املهرج

ــها املوصليون على مدى  والفرح عاش
ــي:- نامل ان  ــال املالك ــرا ق يومني.اخي
ــة خير لفعاليات  يكون املهرجان فاحت
ــيط الراكد  فنية وثقافية اخرى لتنش
ــة العريقة. وفي  ــي الثقافة املوصلي ف
يوم اخلتام مت توزيع اجلوائز على االفالم 
ــان فيلما  ــا عرض املهرج ــزة. كم الفائ
ــادر احللبي  ــن الفنان عبدالق خاصا ع
ــمه تضمن  ــميت الدورة باس ــي س الت
استعراضا عن اعماله والشخصيات 
التي مثلها وقد نال الفيلم استحسان 
ــور باعتبارها تكرميا لكل فناني  اجلمه

املوصل وكانت كما يلي:-
ــل فلم (ال تخبروا اجنيلينا) جائزة افض

للمخرج ذو الفقار املطيري

جائزة افضل تصوير فلم (انا عراقي)
جائزة افضل ممثل من فلم (عزة نفس)

ــم (ضوء  ــيناريو فل ــل س ــزة افض جائ
اصفر)

افضل إخراج  ألحمد الشمالي مخرج 
فلم (الماسو) 

افضل ممثلة كاني جاالك عن فلم خط 
احمر

ــم ارض  ــى فل ــم إل ــة احلك ــزة جلن جائ
الغراب

ــف  ــان محمد ابو يوس ــا قام الفن كم
ــينما الهواة  اخلفاجي رئيس رابطة س
ــالم باالبيض  ــدم فعالية عرض اف بتق
ــواء الطلق،  ــة في اله ــود وامللون واالس
ــت قبوال  ــد الق ــدة. وق ــن ع ــي اماك وف

ــور املوصلي.فعرض  ــنا من اجلمه حس
ــام النافورة  ــهداء وام في حديقة الش
ــات املوصل واماكن  ــة وفي غاب الراقص
ــرة االولى التي تقدم فيه  اخرى.وهي امل
مثل هذه الفعالية ويحسب ذلك لالخ 
ــف الذي حمل اجهزة العرض  ابو يوس
ــة من بغداد لكي يقدم فيها  والشاش
ــد كانت اياما  هذه املبادرة اجلميلة.لق
ــل املثقف  ــني جمهور املوص جميلة ب
والواعي رمبا انسته بعض همومه التي 
تعرض لها ايام احتالل داعش للمدينة 
والعبث بها.شكرا للفنان علي املالكي 
وشكرا ملدير بلدية املوصل عبدالستار 
ــى ضيافته الكرمية واهتمامه  حبة عل

الشديد بالوفد.

›�ÓÇnΩaÎ@Ô±âbn€a@¥ibfl@xåΩa

اِّـخرج السوري منري فنري
ــرون   كامي ــس  جيم ــرج  اخمل ــر  يعتب  
ــوارث  ــالم الك ــراج اف ــص باخ املتخص
ــى  ــد عل ــي تعتم ــي الت ــال العلم واخلي
ــة والصوتية وضخامة  املؤثرات الصوري
ــا  افالم ــر  تعتب ــي  وه ــتعراضات.  االس
ــانية  جتارية خالية من العواطف االنس
ــن  ــم م ــا جله ــة ، جمهوره واحلميمي
ــاق افالم اخليال العلمي  املراهقني وعش
ــد ( تايتنك)  ــل بفلمه اجلدي والذي انتق
ــي  ــال العلم ــالم اخلي ــرج ألف ــن مخ م
ــرة  الى الضفة  ــتعراضات الكبي واالس
اآلخرى من االنواع السينمائية.محققا 

ــن  ــه ع ــرا مبوضوع ــدا مغاي ــا جدي فلم
ــاده العواطف  ــى. فلم عم ــه األول افالم
ــانية احلميمية الراقية ليسيطر  االنس
ــك) على قلوب  ــه اجلديدة( تايتن بتحفت
املاليني من املشاهدين.لكن هذا النجاح 
ــات كبيرة  ــق دون وجود حتدي ــم يتحق ل
واجهت (كاميرون) وهو يشرع في كتابة 
ــوع  ــد ان املوض ــم اذ وج ــيناريو الفل س
ــفينة تايتنك  ــي وهو غرق الس التاريخ
ــا بجبل جليدي عندما  بعد اصطدامه
كانت تقوم برحلة من لندن الى نيويورك 
عبر احمليط االطلسي وهي تعتبر وقتها 
ــفينة االكبر في التاريخ بحجمها  الس
ــر  ــل اكث ــى حم ــا عل ــل وبقدرته الهائ

ــد اخملرج  ــخص فقد وج ــن (٣٥٠٠) ش م
ــاة لوحده  كاميرون ان هذا احلدث املأس
ــينمائي قادر  ــع فلم س ــر كاف لصن غي
على استقطاب املاليني من املشاهدين 
ــف انتاجه  ــد تكالي ــر قادر على س وغي
ــت حينها املئات من  ــرة التي بلغ الكبي
املاليني.فالبد اذا من ايجاد عنصر جديد 
ــيج  ــل ويتداخل مع نس ــل يدخ متخي
ــه  هنالك  ــة التاريخية فوجد ان القص
ــرورة ايجاد قصة حب تضاف الى  من ض
ــفينة. القصة احلقيقية وهي غرق الس

ــل باحلياة  ــراع بني األم ــد في الص فوج
بالنجاة من الغرق وقصة احلب املتخيلة 
ــتقراطية وهي  ــني (روز) الفتاة االس ماب

ــفينة  ــر الس ــى ظه ــة عل ــوم برحل تق
ــة والدتها  ــركا بصحب ــك الى امي تايتن
ــه عالقة  ــذي ال تربطها ب ــا ال وخطيبه
حب وهو رجل نبيل وثري ،ومابني ( جاك) 
ــى اميركا  ــر ال ــر املهاج ــاب الفقي الش
ــرج في هذا  ــا للعمل.فقد وجد اخمل طلب
ــرورة التي البد  ــل الض ــر املتخي العنص
ــدث التاريخي  ــاء بهذا احل ــا لالرتق منه
ــع ، وقد جتلت  ــة نهايته للجمي املعروف
ــزج مابني احلدث  عبقرية هذا اخملرج بامل
ــر املتخيل  ــني العنص ــا ب ــي وم التاريخ
هذا مبعاجلة بصرية وسينمائية خالقة 
محققا اجنازا سينمائيا سيبقى خالدا 

في ذاكرة املاليني الذين شاهدوه.

اِّـخرج د.سالم شدهان    
                         

                
ــت  ــام ١٩٨٤-١٩٨٥ جلس ــن ايام ع يوم م
أمامه في نقابة فنّاني بابل اراقب شفتيه 
كيف تنطبق الواحدة فوق األخرى بايقاع 
ــردات عجيبة  ــيقي أنيق لتنتج مف موس
ــل, ممزوجة  ــي في األق ــبة ل غريبة بالنس
ــامة  ــكل األبتس ــيكارة.. ش بدخان الس
ــر ابدا طوال احلديث, كأنها  التي لم يتغيّ
لة باسمه, كان يرتدي الزي  ماركة مسجّ
ــه,  ــي وعقاله يتكئ بثقة على رأس العرب
كنت أراه ثابتا كأنه قبّة بدون جسد ألنني 
ــوى  ــاهد س في تلك اللحظة لم أكن أش
رأسه العتيد من أعلى العقال الى اسفل 
ــى عينيه  ــرا عل ز كثي ــت اركّ ــك, كن احلن
ال من العسل  ــبهان كثيرا شالّ اللتني تش
ــت عيناه تضحكان ايضا.. ى, وكان املصفّ
ــاء بطلب مجموعة  ــرا فهمت انه ج أخي
ــي فيلم  ــاركة ف ــي بابل للمش ــن فنّان م
العاشق للمخرج محمد فنري وسيناريو 
ــتاذ ثامر مهدي عن رواية عبد اخلالق  االس
ــرة حينما  ــت فرحتي كبي ــي وكان الركاب

ــذا الولد خل  ــار باصبعه لي قائال : ه أش
يجي ويّاكم ..ابتسمت حينها وتخيّلتني 
ــي كانت كبيرة  ــق لكن صدمت أنا العاش
ــق (بطل  ــدا حينما تبنيّ لي بأن العاش ج
ــكرجي,  ــم) كان الفنّان جواد الش الفيل
ــوقتي  ــة األولى مع معش ــا الفرص لكنه
السينما.. كانت ازمتي كبيرة وأنا احضر 
التصوير ألربعة ايام متتالية اراقب فيها 
ــني  ــت أن يجالس ــم متني ــيء, وك كل ش
ث مع  ــدّ ث معي كما حت ــدّ ــي ويتح الفرات
ــكل  ــدا وال ــم ج ــه مزدح ــن، لكنّ األخري
ــه, وهو يضحك  ــابق في احلديث مع يتس
مع اجلميع بنفس الشكل كأنهم كلّهم 
شخص واحد, وكأنه هو الشخص الثاني 
الذي ميثّل مركز احلدث, كان يضحك كثيرا 
على قفشات (راسم اجلميلي) املتواصلة, 
ى,  ل العينني مازال يبثّ عسال مصفّ وشالّ
ــر نهائيا  ــام تركت التصوي ــد أربعة أي بع
ــرج املنفذ املرحوم  غاضبا من طريقة اخمل
ــل معنا, وبقيت  ــني أمني في التعام حس
زت  ــي تركّ ــي الت ــطورة الفرات ــش أس اعي
ــرف امللح ,  ــاهدة (ج ــي ذهني بعد مش ف
ــا ان ما  ــورت حينه ــي تص ــر) الت والدواس
ــو واقع  ــال بل ه ــس مسلس ــاهده لي أش

ــخصيتان  يقوده (غافل وفزع)، وهما الش
ــذي  ــل ال ــذا املسلس ــي ه ــان ف املتضادت
ــوان) وكنت  ــاح عط ــره املبدع (صب ابتك
ــل) الذي  ــى (غاف ــل كثيرا ال ــا أمي حينه
ــب الفراتي). ومتنيت ان  ميثّله الفنّان (طال
اقف معه كي نضع العقال في رقبة فزع 
ــان (غازي الكناني )،  الذي كان ميثله الفن
ل من يعادي طالب  فال طاقة لي على حتمّ
الفراتي (غافل), الذي لم يكن غافال ابدا, 
ــق لهذه  ــدا وكأنه خل ــا ج ــل كان واعي ب
ــها  ــخصيّة العجيبة التي لم ينس الش
ــرت وتأثّر فيها كل  ــاهدها, وأثّ كل من ش
ــاهد املسلسل, وبقي هذا الصراع  من ش
ــا  ــخ الدرام ــي تاري ــاخصا ف ــي ش الثنائ
العراقية اذ تكرّر مايشبه ذلك  كثيرا في 
مسلسل (الذئب والنسر وعيون املدينة) 
ــتطاع  ــوان اس ــاح عط ــداع صب وكأن اب
ــي ذهن  ــخصيتني ف ــزرع هاتني الش ان ي
ــل) الذي اخرج  ــرج (ابراهيم عبد اجللي اخمل
ــتذكار بسيط نالحظ  املسلسلني..وباس
ــماعيل اجللبي )  ــادر بيك واس ــد الق ( عب
ــح طالب الفراتي  ــزع وغافل )، ومالم و (ف
ــون فريد), العينان  مع مالمح (بدري حس
ــني وصالبة  ــث, وقوة العين واحلاجب الك
ــة وو.., و(غازي  ــف والصرام الوقفة واملوق
ــد ان كل  ــوقي), جن ــل ش ــي و خلي الكنان
ة  ــوب بدقّة متناهية, والدقّ ــيء محس ش
ية،  ــخصّ ــكل الش في الفن واأللتزام بش
وهذا يحيلنا الى كيفية الربط مابني الزي 
ــل املبدع على  ــخصيّة وقدرة املمث والش
ــكل  ــكل, فالش ــم صفات على الش رس
ــد ال ميتلك في الفن نفس الصفات  الواح
ــاد, اذ تتحكم الصياغة والوظيفة  واالبع
في هذا, ولو درسنا هذا الشيء الذي تكرر 
ــب الفراتي جند  ــان طال ــرا لدى  الفن كثي
ــعبي بوعي تام,  انه  تعامل مع الزي الش
ــيا عنيفا  فهو مرّة يطوّعه ليجعله قاس
ــر),  واخرى  ــا في (جرف امللح والدواس كم
ــه الى مصاف الطيبة واألصالة  يرتقي في
ــة كما في  ــا الراقي ــة والكوميدي واحلكم
ة ), ولم تتكرر عنده نفس  مسرحيّة (احملطّ
الشخصية التي تنبع من نفس الشكل 

ــا الزمان، بل كان يعتمد على  واملكان ورمب
ية, فلكل  طبيعة ووظيفة تلك الشخصّ
ــزي الواحد ال  ــده روح, وال ــخصيّة عن ش
ــة أو قريبة الى  ــون متطابق ــي ان تك يعن
بعضها البعض, فهناك خصوصية لكل 
ــخصية, الفالح والشيخ وابن اجلنوب  ش
ــكن نفس املكان ونفس الزمان  الذي يس
ومن نفس الطبقة االجتماعية, كل واحد 
ــكل ادائي  ــه خصوصية وش ــن هؤالء ل م
يختلف متاما, بالرغم من ان بعض املمثلني 
ــهم  ــررون أنفس ــني يك ــة العراقي وخاص
ــابه في  ــرد انها تتش ــخصية جمل في الش
ــزي واللهجة اذ حتول البعض  الروحية وال
ــن غافل  ــل منطي,  لك ــاطة الى ممث ببس
ــا في  مه ــخصيّة قدّ ــباهي(( ش ــو س وأب
ــة حياته الفنّية))  برنامج اذاعي في بداي
والشيخ مجيد(( فيلم يوم آخر)) والفالح 
ــل احلكيم  ــم (الظامئون) والرج ــي فيل ف
ة) وغيرها من  العليل في مسرحيّة (احملطّ
ــخصيّات التي وضعها فيه اخملرجني  الش
حا منطيّا,  ــطّ ــتطع ان جتعله مس لم تس
ــكل ينتمي  ــل كان دائم البحث عن ش ب
ــات كل رجل ريفي .. طالب  الى خصوصيّ
الفراتي كان ميثّل وكأنه الشخصيّة التي 
ــها, كأنها طالبية فراتيّة  ميثّلها, يعيش
ــروق االّ  ــمه, الت لت باس ــجّ كتبت له, وس
ــينما  له, وللفراتي أعمال كثيرة في الس
ــارس واجلبل,  ــألة الكبرى, الف منها(املس
ــة, الباحثون, عمارة ١٣,  يوم اخر, التجرب
ــق,  ــوار, الظامئون, العاش ــط, األس األرق
ــن, حفر  ــر احلزي ــوة, الفج ــيء من الق ش
الباطن,العم عناد،احالم) وله في املسرح 
ــالم  ــة, أح ــط املدين ــدق وس ــة, فن (احملط
ــون  ــي التلفزي ــوان) وف ــر, البهل العصافي
(جرف امللح, الدواسر, القضية ٢٣٨, رجل 
ــبهات, ايام التحدي, الالهثون,  فوق الش
بركان الغضب, الدفتر االزرق, وجهة نظر, 
ــاق الرغبة, الفضوة). جذور وأغصان, أعم
وكان يوم األربعاء ٦ حزيران عام ٢٠٠٥ يوما 
ــير خلف نعش  مرعبا حزينا, اذ كنت أس
ــير  ق ان الذي أس ــي وأنا ال أكاد أصدّ الفرات

ت عيناه عن بث العسل.  خلفه قد كفّ
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تكوين الضوء والكاميرا واخملرج  vittrio  de sica واملمثلة املشهورة سلفانا مانگانو
في مقدمة الكادر  وفي العمق منه املمثل االمريكي كلينت إستوود في فيلم الساحرات 

الذي كنت اشتغل فيه مساعد مخرج متدرب. (الكاتب واِّـخرج عبدالوهاب الدايني)

صورة  و حكاية 

ä�ªc@¡�Å@·‹�Óœ

البينة الجديدة خاص
ــة  ــرحية ومديري ــتي املس ــة اش ــاركت فرق ش
ــم ( اخلط االحمر)  ــون كركوك  بفيل ــة وفن ثقاف
ــي  ــني ف ــم غمك ــرج قاس ــت واخمل للسيناريس
ــر  ــع عش ــينما والتلفزيون التاس مهرجان الس
ــي املوصل.  ــادر احللبي )ف ــان عبدالق ( دورة الفن
ــينما والتلفزيون  ــان اقامته رابطة الس واملهرج
ــاركة  ــي مدينة املوصل احلدباء مبش ــي ف العراق
ــرا. و حصل  ــينمائيا قصي ــا س ــرين فيلم عش
ــم القصير اخلط األحمر على جائزة افضل  الفل
ممثلة للفنانة (كاني جاالك) في املهرجان .وهي 
ــات  كركوك ولها  ــرة ومن افضل فنان ممثلة قدي
ــارك فيه  ــات واضحة في هذا الفيلم وش بصم
ــارس ، جاالك زه نكنة  ــيروان بيالنه ، هوار ف ( س
ــه يي ، محمد جوهر  ــدر علي ،عبداهللا كاك ، حي
ــر نافع  ــاالك ، عم ــوراوي ، كاني ج ــدي ش ، مه
ــد )  ونفذ تصوير  ــاد ، احمد محم ــد فره ، محم
ــينما   ــركة ارت لينز للس ــل ش ــم من قب الفيل
ــد ، فيما مت  ــني احم ــر التصوير حتس ــادارة مدي ب
ــاهد الفيلم بعدسة الفنان مهدي  تصوير مش
ــوكت.  رضا ، وقام مبونتاج الفيلم الفنان آري ش
ــني ان قصة  ــم غمگ ــان اخملرج قاس ــني الفن وب

ــادرة وخطيرة في  ــدث عن ظاهرة ن الفيلم تتح
ــكل عام ، اال وهي املتاجرة باعضاء  اجملتمع بش
ــان من قبل ذوي ضعاف النفوس  ــم االنس جس
ــن الطبقات الفقيرة   ــتغالل املواطنني م في اس

الذين ال حول لهم وال قوة. ويقول غمكني:
ــوك مصادفة.. ــون في كرك ــا كان النازح عندم
ــرا في االخبار من  ــاهدت عبر التلفزيون تقري ش
ــي احد اخمليمات في منطقة  تلفزيون كركوك ف
ــرية من  ليالن . فرأيت عوائل تتبرع باعضاء بش
ــت إلى اخمليم  ــش. وعندما ذهب اجل لقمة العي
ــا فتحدثت معه  ــخص كان مريض التقيت بش
ــاع احدى  ــه انه ب ــي زوجت ــن مرضه،واجابتن ع
ــتعد  ــرد الرجل واهللا مس ــه من اجلنا. ف كليتي
ــل ان يعيش  ــن اج ــة م ــي الثاني ــع كليت ان  ابي
ــعادة ودون ان يحتاجوا  ــي بس ــي وعائلت اطفال
ــرى... هناك  ــة كثيرة في تقارير اخ ألحد.. وامثل
ــال أحدهم  ــرة. ق ــذه الظاه ــت ه ــل مارس عوائ
ــدأ بها لن  ــان ،عندما تب ــت كاالدم ــا اصبح انه
تتركها. فتناولت قصة الفلم من هذا املوضوع. 
ــم فهو يهدف إلى  ــا الغاية والهدف من الفل ام
تخطي هذه اخلطوة املرعبة ألنها خطوة تأخذنا 

إلى الهالك واملوت في النهاية.

محمد ابو يوسف صاحب مبادرة السينما اِّـتنقلة

اِّـخرج قاسم غمكني بوسرت خط احمر

طالب الفراتي
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يف ذكرى وفاة الرسول حممد (ص) .. «                            » تستطلع اراء نخبة من األدباء واملثقفني

تحقيق / 
علي صحن عبد العزيز

و آيات حاتم
ــد ( ص)  ــة محم ــي الرحم ــاة نب بوف
ــهر  ــرين من ش ــن والعش ــي الثام ف
صفر، انقطع وحي السماء عن أهل 
ــالمية  اإلس ــة  األم ــدت  وفق األرض، 
ا  ــال اهللا تعالى : «وَمَ ــان ،حيث ق األم
ا  مْ وَمَ يهِ ــمْ وَأَنتَ فِ ذِّبَهُ  لِيُعَ

ُ
انَ اهللا كَ

 « رُونَ فِ تَغْ مْ يسْ مْ وَهُ ذِّبَهُ عَ  مُ
ُ
انَ اهللا كَ

ــه وآله  ــدكان علي ــال: ٣٣). لق (األنف
ــوراً وخيراً  ــالم ن أفضل الصالة والس
ــا  ــاً ومنطق ــالةً وخلق ــةً ورس ورحم
ر  ــا نتذكّ ــاء ، فإنّن ــانية جمع لإلنس
ــغل باله  الهمّ الكبير الذي كان يش
ــو يقول :  ــوت وه ــرض امل ــو في م وه

ــالم، وفتحت  ــتُ همّ اإلس لقد حمل
ــور في احلياة، وهو  لكم به طريق الن
مسؤوليتكم؛ أن حتفظوه لتحفظوا 
ــزّوه  ــكم، وأن تع س ــه أنفُ ــن خالل م
ة العزيزة، وأن  لتكونوا من خالله األُمّ
ــه، وأن تنطلقوا به  ــتقيموا علي تس
في حياتكم؛ ألنّ اإلسالم هو أساس 
نيا  عزّتكم وقوّتكم وجناتكم في الدُّ
ــن األنبياء  ــك فإن م ــرة ) ، ولذل واآلخ
ــات ومنهم من  ن م ــة منهم مَ واألئمّ
ــالة والوالية  ّ فإن الرس ــهد،  استش
بقيت، وبقى اخلطّ اإلسالمي األصيل، 
ة أن تتحرّك  وهذا ما يفترض على األُمّ
ن  به لتصنع قادةً ومصلحني مكان مَ
يرحل من املصلحني والقادة ، السالم 
، ويوم  عليك يا رسول اهللا، يوم وُلِدتَ
ــك إلى اهللا، ويوم تُبعث  ارتفعت روح

ــدة البينة اجلديدة) تناولت  حيّاً.(جري
ــن األدباء  ــع نخبة م ــذه الذكرى م ه

واملثقفني وكانت هذه اآلراء الواردة
مبادئ عظيمة 

ــث  ــف / باح ــني يوس ــعد ياس د . س
ــالم الذي جاء  ــي : جوهر اإلس أكادمي
ــالم وإشاعة  به محمد (ص) هو السَّ
ــانية،ولذلك علينا أن  ــم اإلنس القي
الم التي جاء بها  ــخ مبادئ السَّ نرسّ
ــو  ــالم ه ــيّما وأنَّ السَّ ــالم ، س اإلس
ــماء اهللا احلسنى ، وما  إسم من أس
ــول أنْ  ــرى وفاة الرّس ــا في ذك أحران
نتمثل املبادئ العظيمة التي أرسى 
ــد  ــني محم ــول األم ــها الرّس أسس
ــاء أمة  ــاهمت في بن ــي س (ص) والت
ــاعة روح  وغيّرت مجرى التّاريخ بإش
ــي مجتمعاتنا  ــامح واحملبة ف التّس

واحترام اآلخر .
عمق الشخصية 

ــرحي : الثامن  د. عالء كرمي/ ناقد مس
ــر ذكرى  ــهر صف ــرون من ش والعش
ــيد الكائنات  وفاة النبي األعظم س
ــبة  املناس ــذه  وبه (ص)،  ــد  محم
األليمة يجب أن يسلط الضوء على 
النعم اإللهية الكبرى التي أفاضها 
ــى االمة  ــى عل ــبحانه وتعال اهللا س
ة والكاملة  االسالمية واملعرفة التامّ
ــرمي (ص)  ــوله الك ــاهللا تعالى ورس ب
ــي من عمق  ــا يتمتع به النب وذلك مل
ــع جوانبها  ــن جمي ــخصية وم الش
ــالية  ــة والرس ــة واالجتماعي الفردي
واجلهادية واألخالقية، كما أن النبي 
ــن، «خير  ــه يعد م ــي طفولت (ص) ف
ــة طفالً»، وتصف عناية اهللا عزّ  البري

وجلّ به وهو طفل بقوله: «ولقد قرن 
م  ــلّ ــه صلّى اهللا عليه واله وس اهللا بِ
ان فَطيماً أَعظم ملك  ــدن أن كَ من لَ
ن مالئكته يسلكُ به طريق املكارم،  مِ
ن أخالق العالم ليله ونهاره»  ومحاسِ
ــم اهللا أجورنا وأجوركم بذكرى  ، عظ

وفاة الرسول األعظم محمد (ص) .
إختبار اإليمان 

ــس حترير مجلة  ــي لعيبي / رئي د. عل
ــاة  وف ــن  تك ــم  ل  : ــون  والفن اآلداب 
ــه  ــل اهللا علي ــد ص ــول محم الرس
ــه حدثا عاديا ، بعدما أكمل  وعلى آل
ــه النظرية إلى  لهم الدين وتفاصيل
ــة اختبار  ــا كانت مرحل ــة، إمن عملي
ــرك والتخلف ،  اإلميان كله ضد الش
فمنهم من أرتد وباع وخان ، ومنهم 
ــار على  ــن صمد وجاهد وظفر وس م

ــا  ــر ، وكان لزام ــؤة الكبي ــط النب خ
ــخصية النبي  علينا أن جنعل من ش
(ص) نبراسا نهتدي به ، وكما وصفه 
اهللا تعالى (وأنك لعلى خلق عظيم)، 
وسعيد احلظ من متسك بهم ، فهم 
ــى للوصول لتيار اإلميان  العروة الوثق

الرسالي.
الرعاية إاللهية  

ــة  ــر وكال ــس حتري ــع / رئي ــاد ناف عم
ــع  ــة : أجم ــوز اإلخباري ــاءات ني فض
ــفة في  ــاء والكتاب والفالس العلم
ــف الديانات , بأن  العالم ومن مختل
ــولنا االكرم محمد «  شخصية رس
ــه» تعتبر أعظم  صلى اهللا عليه وال
ــانية  االنس ــهدتها  ش ــخصية  ش
ــواء قبل  ــتثناء ,س ــاء دون اس جمع
ــالمية  االس ــالة  بالرس ــف  التكلي

ــن قبيل  ــم يأت ذلك م ــا , ول اوبعده
ــة  االلهي ــة  للرعاي ــل  ب ــة  الصدف
ــى  ــد «صل ــا محم ــخصية نبين لش
ــذ والدته وحتى  ــه» من ــه وال اهللا علي
ــر األثر في  ــماء , أكب ــه بالس التحاق
ــد  الصعي ــى  عل ــخصيته  ش ــاء  بن
الديني والدنيوي وهو النور الذي هزم 
ــداد وهدم عروش  ــة ومزق االرت الظلم
ــي  يبن إن  ــتطاع  واس  , ــت  الطواغي
ــخصية العربية اخلشنة والتي  الش
ــة  ــة القبلي ــن العصبي ــوا م ال تخل
ــاحة انسانية الفتة ,  ليمنحها مس
ويفعل اجلانب الفكري لها ,  ورحيله 
ــلم» ترك  ــى اهللا عليه واله وس «صل
ــع مركب ,  ــي مجتم ــا كبيرا ف فراغ
ومازال حديث الدخول إلى االسالم ، 

محمد «ص» هبة اهللا لإلنسانية.

إضاءات قانونية

ج / ٣

قانون 
اإلدعاء 
العام 

اِّـحامي / ماجد الحسناوي
ــام الطعن مبقتضى  ــو االدعاء الع    ولعض
ــكام والقرارات  ــي االح ــون ف ــكام القان اح
ــو االدعاء  ــع عض ــادرة ويتاب ــر الص والتدابي
ــرارات والتدابير  ــام تنفيذ االحكام والق الع
ــون واذا وجدت  ــوص عليها في القان املنص
ــا باالعدام حامال فعلى دائرة  احملكوم عليه
ــد ورود االمر بتنفيذ  ــالح العراقية عن االص
ــي دائرة  ــي العام ف ــة املدع ــم مفاحت احلك
ــالح بذلك ليبدي مطالعته الى رئيس  االص
ــاء العام  ــى رئيس االدع ــاء العام وعل االدع
ــس القضاء  ــس مجل ــى رئي ــا ال ان يقدمه
ــببا تأجيل  ــه مس ــفوعة برأي ــى مش االعل
ــق اجراء  ــم او تبديله على وف ــذ احلك تنفي
ــاء العام في  ــو االدع ــوم عض ــون ويق القان
ــي كابداء  ــالح او االحداث مبا يل ــرة االص دائ
ــرطي وتنفيذ  الرأي في طلبات االفراج الش
الشروط وااللتزامات التي فرضتها احملكمة 
وله االستعانة باجملالس احمللية واملنظمات 
ــق ذلك وتزويد احملكمة  االجتماعية لتحقي
ــادة النظر في  ــات التي توجب اع باملعلوم
ــرطي كال او جزءا او  ــراج الش ــا باالف قراره
ــذه او تنفيذ ما قررت  ــل ما قررت تنفي تاجي
ــن العقوبات االصلية او الفرعية  تاجيله م

وتستمع احملكمة الى مطالعة عضو االدعاء 
العام قبل ان تصدر قرارها بالغاء قرار االفراج 
ــروط االفراج  ــرطي خملالفة املفرج لش الش
ــه بعقوبة  ــرطي او لصدور حكم علي الش
ــالبة للحرية ويحضر املدعي العام في  س
ــة عند تنفيذ حكم  دائرة االصالح العراقي
ــي هيئة التنفيذ  ــدام باعتباره عضو ف االع
ــذا الغرض  ــد نوابه له ــدب اح ــه ان ينت ول
ــراف  ــارس رئيس االدعاء العام حق االش ومي
ــب  ــى جهاز االدعاء العام ومراقبة حس عل
ــه باختصاصاتهم املنصوص  قيام اعضائ
ــم  ــون وتصرفاته ــذا القان ــي ه ــا ف عليه
ــخصي وانتظام اعمالهم  وسلوكهم الش
ــم املنصوص  ــم ومراقبة التزاماته ودوامه
ــراف  عليها في القانون ولرئيس هيئة االش
القضائي تنفيذا ملهامه باالشراف والرقابة 
ــي القانون  ــه املنصوص عليه ف على الوج
ويقوم بتفتيش جهاز االدعاء العام بكافة 
ــاء العام ان ينبه  ــكيالته ولرئيس االدع تش
ــا يقع من  ــام الى كل م ــو االدعاء الع عض
ــس  وجملل ــه  وظيفت ــات  لواجب ــات  مخالف
ــهيل  القضاء االعلى اصدار تعليمات لتس

تنفيذ احكام القانون.

ــة هي مرحلة صعبة وحرجة     املرحلة املقبل
يجب أن يكون املتصدي لها قويا وشجاعا في 
اتخاذ قرارات صعبة وال يخدع الشعب ويصف 
ــعارا  ــام بالوردية وهو يرفع ش ــل من االي القاب
ــوم وموتني  ــني الي ــف الكواليس» عيش خل
ــة أخطاء  ــب أن يضع خطة ملعاجل ــر» يج باج
ــة للحكومات  ــات اخلاطئ وتراكمات السياس
السابقة ومنها سياسة التوظيف احلكومي 
ــة «بس توزع  ــراق دولة ريعي ــي جعلت الع الت
ــر من  ــغيلية اكث ــة التش ــب» الن امليزاني روات
ــي أن اية  ــذا يعن ــاف وه ــتثمارية باضع االس
ــاريع واي بناء واعمار وخدمات لن تتحقق  مش
ــه . ننتظر من  ــو علي ــا ه ــع كم ــى الوض ويبق
ــحني أن تكون لهم وقفة جادة  الشباب املرش
ــراق بحاجة إلى والء وطني اكثر . لهذا   الن الع
ــد رؤيتي لصورة  ــور كتبته بع ــإن هذا املنش ف
مرشح قد انتخب لفترات طويلة في مجلس 
ــواب مع العلم  ــداد ومجلس الن محافظة بغ
ــروا العراق وال يتحدثون  ان عائلته وأوالده لم ي

العربية وباملناسبة كاتب اسم عشيرته وهي 
ــائر األصيلة والعريقة! انتخبوا من  من العش
يحمل شرف وقدسية العراق ووالؤهم للعراق 
ــباب الواعي  ــرا لنمنح الفرصة للش اوال واخي
ــة املقبلة ال تقل صعوبة عن حربنا  الن املرحل
ــحني  مع داعش ومصيرية . ابتعدوا عن املرش
ــة ويجعلون  ــلطة غنيم ــن يرون في الس الذي
ــة . أن الكثير  ممن  ــراق ضحي ــعب الع ــن ش م
ــت  اعترف ــادات»  «القي ــهم   أنفس ــمون  يس
ــرى فأي  ــحت مرة اخ ــادت ورش ــلها وع بفش
استهزاء وازدراء بالشعب العراقي ؟؟ التغيير 
أصبح بيدك فابتعد عن اجملامالت الن مصيرنا 
ــر أبنائنا ذمة في رقابنا جميعا . أن هذا  ومصي
ــات اجملتمع التي  ــور للواعني وكل طبق املنش
يجب أن تعي خطورة املرحلة املقبلة ،تقديري 
ــل العراق وعراقي  ــكل مخلص يعمل من أج ل
ــخة منه لكل الشباب املرشحني ،  (قح).. نس
الرؤية االقتصادية اساس القيادة في املرحلة 

املقبلة.

القيــادة الـمستقبلية 
والرؤية االقتصـادية

جمعة ناصر طوفان

رويدا ابراهيمقاسم وادي الربيعيد. عالء كريمعباس العيدعلي صحن عبد العزيز د. علي لعيبي

ابتهال خلف الخياطحسن اِّـوسويثامر الخفاجيعدنان كاظم السماويد.سعد ياسني يوسف عماد نافع صفاء الدين البلداوي

آيات حاتم
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املرأة واالنتخابات .. كوادر نسوية قادرة عىل صنع القرار السيايس

حضور الفت 
ــور  ــة ن ــرأي، الصحفي ــاطرها ال وتش
ــت املرأة من  ــي إذ قالت : « متكن الالم
ــي كافة  ــت ف ــور الف ــجيل حض تس
ــة  واالجتماعي ــة  احلياتي ــاالت  اجمل
ــية».  ــاة السياس ــك احلي ــي ذل ــا ف مب
ــتقالل  ــي إلى أن « االس ــت الالم وأردف
السياسي مفاتيح  والذكاء  والنزاهة 
ــباب  ــحة، وأحد أس تفوق املرأة املرش
ــي  ــوز ف ــل الف ــا لني ــادة حظوظه زي

ــبل إلتي  ــات». وأما عن الس االنتخاب
متكن املرشحة في تعزيز الثقة لديها 
فقد حتدثت الصحفية املغتربة فريدة 
ــي  ــراكها ف ــت : «إش ــني فقال احلس
ــع القرار من خالل تفعيل  عملية صن
دورها السياسي في البرملان، ودمجها 
ــز  وتعزي ــية  السياس ــا  القضاي ــي  ف
ــاهمتها  بكل مفاصل العملية  مس
ــاعد  ــية ، كلها أمور ستس السياس
ــورة النمطية جتاه  ــر الص ــى تغيي عل

املرأة».
مشاركة فعالة 

ــر  متاض ــورة  الدكت ــت  وأوضح
ــة العربية في  ــتاذة اللغ الفياض،أس
ــة بجامعة بغداد، قائلة:  كلية التربي
ــاع  «املرأة هي نصف اجملتمع كما يش
ــا  ــول بأنه ــي اق ــال، لكنن ــا يق وكم
ليست نصفه بحسب، بل هي مربية 
للنصف اآلخر وهي نواة اجملتمع، وعلى 
املرأة اخذ دورها وحقها في التصويت 

والترشيح على محمل اجلد، وال يحق 
ــداء رأيها».  ــد أن مينعها من إب ألي أح
وتكمل حديثها بالقول : «يجب علينا 
ــاركة الفعالة في  ــى املش حثهن عل
ــن خالل زيادة تثقيفهن  االنتخابات م
عن طريق برامج توعوية وندوات وورش 
ــة لكي يكنّ عناصر فعالة في  تدريبي

املشهد السياسي». 
قرار سياسي 

ــي  ــي ول ــث االجتماع ــب الباح ويذه

ــول بأن :  ــى الق ــي، ال ــل اخلفاج جلي
ــاركة املرأة في االنتخابات تعد  «مش
ــات احلياة  ــن ضروري ــرورة ملحة م ض
ــول املراة  ــية، ودخ ــيما السياس ال س
ــذ صداه  ــي اخ ــي املعترك السياس ف
ــد ان كانت  ــدة بع ــي املرحلة اجلدي ف
ــس اجملتمع)،وزاد  ــف ( كوالي تقبع خل
ــات املعنية بث روح  ــأنّ : « على اجله ب
ــي لدى كافة ابناء وفئات اجملتمع  الوع
ــادرة على  ــرأة بأنها ق ــة دور امل باهمي
ــاندة  ــي ومس السياس ــرار  الق صنع 
ــتدرك اخلفاجي  الرجل في ذلك». وأس
بأن « املرأة بحاجة الى اثبات نفسها 
بصورة اكثر فعالية من خالل تكثيف 
ــي مختلف  ــاركتها ف ــا ومش دخوله
ــالح  ــلح بس ــرض التس ــاالت، لغ اجمل
الكفاءة واملهنية والعلمية ألخذ حيز 

كبير في اجملتمع».

احتياجات اجملتمع 
في حني جتد الصحفية آيات حامت بأن 
ــاء في السياسات  : «مشاركة النس
احمللية، هو مدخل خللق كوادر نسوية 
ــس  التالم ــى  عل ــادرة  ق ــية،  سياس
ــي  ــا احملل ــات  مجتمعه ــع احتياج م
ــاء اللواتي يتعرضن  وخصوصا النس
ومراكز  روابط  التهميش،لتكوين  إلى 
ــني  ــاعدة والدعم،لتمك ــادل املس لتب
ــا».  ــع له ــرة اجملتم ــر نظ ــرأة وتغيي امل
ــتطيع  ــرد حامت بأن : «ال أحد يس وتس
ــرة بني  أن ينكر ظاهرة التمييز املنتش
الرجال والنساء مع اختالف الدرجات، 
ــرى أن األمر بات  ــي النهاية ن ــن ف ولك
ــبب  ــكل تدريجي، بس ينخفض بش
ــات تدعم  ــور منظمات ومؤسس ظه
املرأة ألخذ دورها الريادي». وتضيف :» 
ــاء  فبالرغم من محدودية متثيل النس

ــات احمللية الرسمية، إال  في السياس
ــع القرار  ــي مواقع صن ــا ف أن وجوده

يؤدي إلى فارق واضح في األداء». 
دور اِّـرأة 

ــب  ــن مناص ــي تبوئ ــاء اللوات «والنس
ــات  احلكوم ــي  ف ــتوى  املس ــة  رفيع
ــاهمنّ بتعزيز دور  ــابقة، فقد س الس
ــا  ــام بقضاي ــع واالهتم ــرأة باجملتم امل
ــن بحقوقهن  ــادة وعيه ــاء لزي النس
ــع» هذا  ــن نصف اجملتم ــن ميثل كونه
ــة هويده  ــه اإلعالمي ــت عن ــا حتدث م
ــأن  ــا ب ــتدركة بحديثه احلسني،مس
ــة  ــات ثقافي ــا إمكان ــرأة لديه : « امل
ــية، فقد دخلت  واجتماعية وسياس
السلك العسكري واإلعالم والقانون 
وحتى املهن التي كانت للرجال فقط، 
لكنها ال زالت بحاجة إلى دعم لتعزيز 

ال في اجملتمع». نتاجها الفعّ

ــية، ففي الدورة  ــاالت العمل، فأصبحت تأخذ دورها الريادي في احلياة االجتماعية والثقافية والسياس ــزت املرأة العراقية في كل مج متي
ــاء املرشحات بنسبة تصل إلى ٣٠٪ من املرشحني،  ــحن ألخذ دور برملاني ليبلغ عدد النس ــاء ترش االنتخابية احلالية نرى الكثير من النس
ــاء، فقد يواجهن حتديات ومصاعب كبيرة، لذلك أصدر القضاء العراقي قرارات حتد من  ــي ال يكتمل إال بوجود النس وصنع القرار السياس
ــعيد، مدير  ــددت األجهزة األمنية على اتخاذ التدابير الالزمة حلمايتهن.  حتدثت لـ (البينة اجلديدة) رافعة محمد س تعرضهن للعنف،وش
ــيا، ألنها تعتبر  ــا الكثير من الدورات التدريبية والورش لتمكني املرأة سياس ــني املرأة في محافظة نينوى، فقالت : «لقد أقمن ــم متك قس
ــل في كافة اجملاالت،  ــيا فأصبحت تنافس الرج ــرأة اجتماعيا وثقافياً وسياس ــة البرملان». مضيفة : « متكنت امل ــية في قب ــزة أساس ركي
ــية البارزة في احلكومة املقبلة»، وأشارت إلى أن الدورة االنتخابية احلالية تختلف عن  ــتكون املرأة هي الواجهة السياس وعلى األرجح س

سابقاتها ألنها تشهد إقباال واسعا من النساء   ألخذ دور برملاني ميثل شريحة النساء والدفاع عن حقوقهن.

تحقيق / مصطفى منري

رافعة محمد سعيدهويده الحسنيد.تماضر الفياضولي جليل الخفاجي

ــذي تتميز بها  ــم ال ــن املفاهي ــاك كثير م هن
ــد  بالعدي ــات  واملعلوم ــة  االنظم ــاالت  مج
ــات  والتعريف ــيرات  التفس ــن  م ــر  والكثي
ــة الاللكترونية واحلوكمة  ــح احلكوم ملصطل
ــرا ما يختلف الباحثون في  االلكترونية وكثي
شرح وتوضيح تلك املفاهيم وتفسيرها كل 
من وجهة نظرة ومنظوره الشخصي معتمدا 
على خلفيته العلمية في هذين اجملالني . يرى 
البعض  ويعرفها ان احلكومة االلكترونية هي 
ــات املعلومات  ــتخدام فعال جلميع تقني اس
ــراءات  ــات واالج ــادل املعلوم ــاالت وتب واالتص
ــني  ــة ب ــات واالنظم ــع اخلدم ــل جمي وتكام
ــام االدارية  ــة ومواطنيها وبني االقس احلكوم
كافة والتفاعالت من ضمن احلكومة باكملها. 
لتسهيل وتسريع املعامالت واخملاطبات بدقة 
ــض االخر من  ــدا ويرى البع ــرعة عالية ج وس
ــاس  ــة االلكترونية اس ــني ان احلكوم الباحث
قيامها ومهام عملها قائم على انها شبكة  
ــات  ــة واملعلوم ــم االنظم ــي عال ــورة ف متط
احلاسوبية التي متكن املواطن من الوصول الى 
ــي تقدمها الدولة  ــدد من اخلدمات الت اكبر ع
ــة االلكترونية  ــات احلكوم ــالل تطبيق من خ
ــالل او عبر  ــراء معامالته من خ ــهيل اج لتس
ــة واالنترنيت  ــة العاملي ــبكة العنكبوتي الش
ــاتها بعضها البعض  وربط دوائرها ومؤسس
وضع كل مايحتاجه افراد اجملتمع من انظمة 

ــاول املوطن من  ــة وجعلها في متن معلوماتب
ــني املواطن  ــفافية ب ــدأ الش ــل حتقيق مب اج
ــه  ــريع معامالت ــى تس ــة ال ــة اضاف واحلكوم
ــوم احلوكمة  ــودة االداء.اما مفه ــاء بج لالرتق
ــود بها هي مجموعة  االلكترونية او مامقص
ــراءات والعمليات ضمن اطار قانوني  من االج
وتشريعي وسياسي هدفها تنظيم اخملاطبات 
ــتندات الرسمية وغيرها من  الرسمية واملس
املعامالت احلياتية بني املوطن وحكومته ومبا 
ــلطتها عبر  ــه له من خدمات ضمن س تقدم
ــات تختلف  ــل الكترونيا وهذه اخلدم التعام
ــب احتياج املستخدمني ميكن تصنيف  حس
ــى عدة فئات  ــة االلكترونية ال مهام احلكوم
ــة الى املوطن  ــام احلكومة االلكتروني هي نظ
ــى القطاع  ــة االلكترونية ال ــام احلكوم ونظ
ــام احلكومة  ــاع التجاري ونظ ــاص والقط اخل
ــة الى موظف  ــام احلكوم ــى احلكومة ونظ ال
ــول ان ال حكومة الكترونية  (وعليه ميكن الق
ــت الذي  ــة في الوق ــة الكتروني ــدون حوكم ب
ــة بوجود  ــدأ احلكومةااللكتروني ــن ان تب ميك
ــة قائمة على نظام  ــة متكامل ادارة الكتروني
ارشيف الكتروني . ومن اهم العوامل لنجاح 
ــو الوعي املعلوماتي  احلكومة االلكترونية ه
ــية  االساس ــة  البني ــل  وتكام ــع  للمجتم

لتطبيقات تكنولوجيا املعلومات).

   في جميع دول العالم وحتى املتخلفة 
ــة وخصوصا  ــون اجهزة الدول منها تك
ــاف  ــام ضع ــا ام ــدا منيع ــرطة س الش
النفوس الذين يحاولون االستحواذ على 
امالك الدولة وموجوداتها وما يعود لها 
ــي العراق نالحظ ان  وللمواطنني .. اال ف
بعضا من منتسبي الشرطة وخصوصا 
احمللية (املراكز ) هم من يشجع ويسهل 
ــي  ف ــم  مهمته ــوس  النف ــاف  لضع
ــتيالء على امالك الدولة والشوارع  االس
واالرصفة العامة.ان مركز شرطة املنتظر 
ــدر – قطاع ٣  ــة الص ــداد –مدين في بغ
ــلبية  ــداق لهذه الظاهرة الس خير مص
والتي ترفضها وزارتكم املوقرة بالتأكيد 
ــدة حيث قام هذا  ــب عليها بش وحتاس
ــل رصيف  ــى كام ــاوز  عل ــز بالتج املرك
ــاحة  ــام بنايته ملس ــام ام ــارع الع الش
اكثر من (٢٠٠٠) متر مربع ولم يترك مترا 
واحدا ملسير املواطنني بحجة الضرورات 
ــرورات  (الض ــول  للق ــا  ــة تطبيق االمني
ــات ) واال فما معنى قطع  تبيح املمنوع
ــر  ــذ ثمانية عش ــني من ــة املواطن حرك
ــودة حتى في  ــة غير موج ــنة بطريق س
ــى امام بناية  ــة اخلضراء بل وحت املنطق
ــرس االمريكي ولم  ــون والكونغ البنتاغ
ــاله بهذا الرصيف فقد  يكتف املركز اع
اغلق الساحة املقابلة للعيادة املركزية 
ــام بتحويل الباب  ــاع ٣ حيث ق في قط
ــارع  العام الى  الرئيس للمركز من الش
ساحة العيادة اعاله بحيث ال يستطيع 

اي مواطن مراجعة العيادة الطبية دون 
ــز ومزاجية  ــت عارضة املرك املرور من حت

حرسه واسالكه الشائكة . 
ــة للمركز فقد  ــة اجلنوبي ــن اجله اما م
ــكل  ــارعا فرعيا مجاورا له بش اغلق ش
ــام   وق ــائكة  الش ــالك  باالس ــم  محك
ــه   وبعد ضغط  ــض بالتجاوز علي البع
ــرة البلدية على املتجاوزين مت االتفاق  دائ
ــرطة واملتجاوز على ازالة  بني مركز الش
ــني هدوء  ــت حل ــكل مؤق ــقف بش املس
ــاوزات ومن ثم اعادته  ــة ازالة التج حمل
الى مكانه السابق وستعود معه ايضا 
الكمية الكبيرة للنفايات (خلف املركز)  
كما ان جتاوز املركز منع دائرة البلدية من 
شق الشارع اخلدمي في قطاع ٣ اسوة 
ــي هذا  ــة   وبق ــات املدين ــة قطاع ببقي
ــارع خدمي حلد  القطاع الوحيد دون ش
االن. واالن يرفض املركز ازالة جتاوزه الذي 
سيعطل عمل البلدية في اعمار شارع 
الداخل  .نأمل من سيادة وزير الداخلية 
ان  ــرطة  ــؤون الش ــوزارة لش ال ــل  ووكي
ــلبية  يضعا حدا ملثل هذه الظاهرة الس
ــرطة اعاله بالسماح  وااليعاز ملركز الش
ــات بعد  ــدمي اخلدم ــة لتق ــرة البلدي لدائ
ــيادتكم وافر التقدير  ازالة التجاوز ولس
ــارة الى ان الواجهة  واالحترام. مع االش
ــب  ــى مك ــت ال ــز حتول ــة للمرك اخللفي

للنفايات.
لفيف من سكنة مدينة الصدر 

اىل وزارة الداخلية .. ماهكذا تورد االبل؟ .. 
هذا ما حيصل يف مركز رشطة املنتظر

مفاهيم احلكومة االلكرتونية 
واحلوكمة االلكرتونية

احالم محمد عبود
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 بدل التقدير كتابة بدل التقدير المساحة رقم العقار و الموقع ت
 مليون ومائتان الف دينار ١,٢٠٠,٠٠٠ ٢م٢٩ باب المعظم ٧هـ/٦/٤دكان  ١
 ثمنمائة الف دينار ٨٠٠,٠٠٠ ٢م١٢,٥ الشيخ عمر ٢٤١د /١دكان  ٢
 مليون ومائتان الف دينار ١,٢٠٠,٠٠٠ ٢م٧٩,٧ باب المعظم ٧ب / ٤دكان  ٣
 مليون ومائتان الف دينار ١,٢٠٠,٠٠٠ ٢م١٥,٦ باب المعظم / حي العلوم ١٦كان د ٤
 مليون وخمسمائة الف دينار ١,٥٠٠,٠٠٠ ٢م٢٢ باب المعظم / حي العلوم ١٨دكان  ٥
 مليون وثمنمائة وخمسة وسبعون الف دينار ١,٨٧٥,٠٠٠ ٢م١٧,٨ باب المعظم / كراج الطريحي ٥/١٥دكان  ٦
 مليون وخمسمائة الف دينار ١,٥٠٠,٠٠٠ ٢م٣٢,٧ كراج الطريحيمعظم / باب ال ١٧دكان  ٧
 مليون وخمسمائة الف دينار ١,٥٠٠,٠٠٠ ٢م٢٠,٥ كراج الطريحيباب المعظم /  ٨دكان  ٨
 مليون دينار ١,٠٠٠,٠٠٠ ٢م١٤,٧ كراج الطريحيباب المعظم /  ٢٠دكان  ٩

 وثمنمائة الف دينار مليون ١,٨٠٠,٠٠٠ ٢م١٨ باب المعظم ٣٩/٤٣٥/٢٣دكان  ١٠

 وكذالك قطع االراضي الزراعية

 دينار للدونم الواحد مليون ١,٠٠٠,٠٠٠ دونم ١٢ البودالي ٣٤م٧/١٣٨ارض زراعية  ١١

 دونم ١ البودالي ٣٤م٧/١٣٨ارض زراعية  ١٢
 مليون دينار للدونم الواحد ١,٠٠٠,٠٠٠ اولك١١و

 دونم ١ البودالي ٣٤م٧/١٣٨ارض زراعية  ١٣
 مليون دينار للدونم الواحد ١,٠٠٠,٠٠٠ كاول١٢و

 دونم ١ البودالي ٣٤م٧/١٣٨ارض زراعية  ١٤
 مليون دينار للدونم الواحد ١,٠٠٠,٠٠٠ اولك٢٠و

 دونم ١ البودالي ٣٤م٧/١٣٨ارض زراعية  ١٥
 مليون دينار للدونم الواحد ١,٠٠٠,٠٠٠ اولك١٢و

 خمسمائة الف لعموم المساحة ٥٠٠,٠٠٠ اولك ١٢ البودالي ٣٤م٧/١٣٨ارض زراعية  ١٦
 خمسمائة الف لعموم المساحة ٥٠٠,٠٠٠ اولك ١٢ البودالي ٣٤م٧/١٣٨ارض زراعية  ١٧
 خمسمائة الف لعموم المساحة ٥٠٠,٠٠٠ اولك ٦ البودالي ٣٤م٧/١٣٨ارض زراعية  ١٨
 خمسمائة الف لعموم المساحة ٥٠٠,٠٠٠ اولك ٦ البودالي ٣٤م٧/١٣٨ارض زراعية  ١٩
 خمسمائة الف لعموم المساحة ٥٠٠,٠٠٠ اولك ٩ البودالي ٣٤م٧/١٣٨زراعية  ارض ٢٠
 خمسمائة الف لعموم المساحة ٥٠٠,٠٠٠ اولك ٢٤ البودالي ٣٤م٧/١٣٨ارض زراعية  ٢١
 خمسمائة الف لعموم المساحة ٥٠٠,٠٠٠ اولك ٢٣ البودالي ٣٤م٧/١٣٨ارض زراعية  ٢٢

 
   

 
 
 
 
 

 عبد الرحمن يوسف بكري                                                     رباح خليل ابراهيم            
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 رئيس اللجنة                                                                                              

 

     Email: isthmar@sunniaffairs.gov.iq                                                     Email:  sunninvestment@yahoo.com 

 

 إعــــــالن
 ١٩٦٩لسنة  ٤٥استناداً لقانون المزايدات و المناقصات الخاصة باالوقاف المرقم 

تعلن هيئة إدارة واستثمار أموال الوقف السني عن اجراء مزايدة علنية في ديوان الوقف السني / القاعة المركزية في 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                صــــــــــــــــــــــباحًا لتــــــــــــــــــــــأجير               العاشــــــــــــــــــــــرةمنطقــــــــــــــــــــــة الســــــــــــــــــــــبع ابكــــــــــــــــــــــار فــــــــــــــــــــــي الســــــــــــــــــــــاعة 

، فعلـى الـراغبين فـي االشـتراك بالمزايـدة  أدنـاه أرقامهـا وأوصـافها المبينـةوقطـع األراضـي الزراعيـة  المحالت التجارية
مراجعة ديوان الهيئة مستصحبين معهم بطاقة السكن  والبطاقـة التموينيـة وهويـة األحـوال المدنيـة وشـهادة الجنسـية 

ــد ســكن  مــع صــك مصــدق مــ      ن مصــرف الرافــدين ممغــنط ويحتــوي علــى خــتم حــراري  العراقيــة  أصــل و صــورة وتأيي
% من بدل التقدير وعلى من ترسـو ٢٠ألمر ( هيئة إدارة واستثمار اموال الوقف السني) بالتأمينات القانونية البالغة 

مــن نظــام  ١٨زايــدة دفــع اإليجــار الســنوي صــفقة واحــدة مــع أجــور اإلعــالن واللجــان مــع مالحظــة المــادة عليــه الم
المزايدات الخاصة باألوقاف والتي منعت المسؤولين والموظفين في دوائر األوقاف وأقـاربهم حتـى الدرجـة الرابعـة مـن 

 االشتراك في المزايدة وكذلك المدينين لجهة الوقف . 

 
 ٢٠٢١/ ١٠/  ١٣) الموافق  االربعاءلمزايدة يوم ( يكون موعد ا 
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المزايدات الخاصة باألوقاف والتي منعت المسؤولين والموظفين في دوائر األوقاف وأقـاربهم حتـى الدرجـة الرابعـة مـن 
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إعادة إعالن مناقصة رقم (٢٠٢١/٣)
ــركات اِّـتخصصة من  ــة دعوتها للش ــود َّـ وزارة الداخلي ــة العق ــن مديري تعل
القطاعني العام والخاص لتقديم عطاءاتهم الخاصة ِّـناقصة (إطعام طالب كلية 
ــركة) واِّـمول من اِّـوازنة الجارية وبكلفة  ــرطة ومعهد إعداد مفوضي الش الش
ــتة مليارات ومائة واثنان واربعون مليون  تخمينية (٦,١٤٢,٩٥٠,٠٠٠) س
ــون الف دينار عراقي فقط. وفقا لجداول الكميات اِّـطلوبة  وتسعمائة وخمس
التي يمكن الحصول عليها من قبل شعبة العطاءات  َّـ مقر وزارة الداخلية – 
مديرية العقود لقاء مبلغ  قدرة (١٥٠,٠٠٠) الف دينار عراقي غري قابلة للرد 
والوزارة غري ملزمة بقبول اوطأ العطاءات وتكون مدة نفاذية العطاءات اِّـقدمة 
ــات اولية مقدارها  ــق اِّـناقصة ويقدم اِّـناقص تأمين ــا من تاريخ غل (٩٠) يوم
ــكل صك مصدق او  ــن القيمة الكلفة التخمينية  اِّـذكورة انفا وعلى ش (١٪) م
ــروط صادر مصرف عراقي معتمد حكومي او اهلي غري  خطاب ضمان غري مش
متلكئ او متعثر ويكون نافذا ِّـدة (٩٠) يوما من تاريخ غلق اِّـناقصة ويتحمل 
من ترسو عليه اِّـناقصة اجور نشر االعالن وان اخر يوم الستالم العطاءات يوم 
ــاعة ١٢٠٠وَّـ حال صادف يوم الغلق  الثالثاء اِّـوافق ٢٠٢١/١٠/١٩ الس
ــق على ان تكون جميع اوراق  ــمية فيعترب اليوم الذي يليه يوم الغل عطلة رس

العطاءات مرقمة ومفهرسة ومختومة بختم مقدمي  العطاءات.
محالحظة : َّـ حالة حصول اي مخالفة (فساد مالي) مراسلتنا على االيميل

E-mail:contracts_ moi@ahoo.com
اللواء الحقوقي
مدير عام العقود
وزارة الداخلية

محكمة قوى االمن الداخلي الرابعة 
           للمنطقة الثالثة 

ــة  لواء  ــتها العلنية يوم (الثالثاء) اِّـوافق ٢٠٢١/٨/٣١ برئاس عقدت محكمة قوى االمن الداخلي الرابعة للمنطقة الثالثة جلس
الشرطة الحقوقي حمزة عناد بشاري وعضوية كل من عميد الشرطة الحقوقي قحطان عبد اهللا سلمان وعميد الشرطة الحقوقي 
نصري عودة صالح وبحضور اِّـدعي العام عميد الشرطة الحقوقي سلمان حسني صعيم . حكمت اِّـحكمة غيابيا على اِّـدان ش.م 

(احمد فاضل عباس صحن البو محمد ) اِّـنسوب اُّـ (الفوج االول/ لواء حرس الحدود التاسع ) باسم الشعب بما يلي : 
قرار حكم غيابي

ــنة ٢٠٠٨  ــتنادا الحكام اِّـادة (٣١) ق.ا.د رقم (١٧) لس ١- تعديل مادة االحالة من اِّـادة (٥)ق.ع.د اُّـ اِّـادة (٥/اوال) منـه  اس
لكونها اكثر انطباقا مع فعل اِّـتهم .

ــنة  ــادة (٦١/اوال و٦٥) ق.أ.د رقم (١٧) لس ــادة(٥/اوال) من ق.ع وبداللة اِّـ ــنوات ) وفق اِّـ ــديد ِّـدة ( خمس س ــس الش ٢-الحب
ــم (١٨٣٢٨) َّـ ٢٠١٧/٢/٢٧ الصادر من مديرية  ــر االداري اِّـرق ــخ ٢٠١٦/٢/٢٤ ولغاية طرده باالم ــه بتاري ٢٠٠٨ لغياب

ادارة اِّـوارد البشرية /قسم تقاعد اِّـراتب .
٣-طرده من الخدمة َّـ قوى االمن الداخلي كعقوبة تبعية استنادا الحكام اِّـادة (٣٨/ثانيا) من ق.ع.د رقم (١٤) لسنة ٢٠٠٨ 

اِّـعدل بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية .
٤-اعطاء اِّـوظفني العموميني صالحية القاء القبض على اِّـدان اينما وجد لتنفيذ الحكم الصادر بحقه استنادا الحكام اِّـادة (٦٩/

ثانيا) من ق.ا.د رقم ١٧ لسنة ٢٠٠٨ .
٥-الزام اِّـواطنني باالخبار عن محل اختفاء اِّـدان استنادا الحكام اِّـادة ٦٩/ثالثا من ق.ا.د رقم ١٧ لسنة ٢٠٠٨. 

٦-حجز اموال اِّـدان اِّـذكور اعاله اِّـنقولة وغري اِّـنقولة استنادا الحكام اِّـادة ٦٩/ رابعا من ق.ا.د رقم ١٧ لسنة ٢٠٠٨. 
ــي تصرف له من خزينة الدولة  ــالم حمادي) مبلغ قدره (٥,٠٠٠)االف ينار عراق ــاب اتعاب اِّـحامي اِّـنتدب (حمادي س ٧-احتس
ــال لالعرتاض وأفهم علنا  ــا صادرا باتفاق االراء قاب ــنة ٢٠٠٨ .حكما غيابي ــكام اِّـادة (٣٧/ثانيا) ق.ا.د رقم ١٧ لس ــتنادا الح اس

بتاريخ ٢٠٢١/٨/٣١.
رئيس اِّـحكمة

رقم القضية:  ٢٠٢١/٣٣
التاريخ: ٢٠٢١/٨/٣١



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 (٣٧٣٣) - األربعاء - ٦ - تشرين األول - ٢٠٢١

حداد عىل ارواح شهداء الوطن 
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قصيدة للشاعر حميد حلمي البغدادي

رحلَتْ قوافينا احلِسانُ بَواكيا
رنَ خواليا ومرابعُ االخيارِ صِ

ودِّعاً فلقد مضى طه النبيُّ مُ
ن تُتُوِّجَ هاديا أهلَ الوالءِ ومَ

أبكي رسولَ اهللاِ حزناً إنّهُ
باحلزنِ أغدو عارفاً أهدافيا

رقةٍ فلقد رزُئنا بالنبيِّ وفُ
جرَّتْ علينا النائباتِ تنائيا

وتِ نبيِّنا ولقد طمعنا بعد مَ
أن يصنعَ املتآلِفون تدانيا

وتعاضداً حولَ الوصيِّ أمينِهِ
وهو الذي حملَ األمانةَ واعيا

هُ لكنما الشيطانُ أتقنَ كيدَ
تواريا فغدى وصيُّ محمدٍ مُ

رِهِ فَّ بقدْ اً واستِخُ منعوهُ حقّ
يا أسفاً عليهِ وقد تصبّرَ سامِ

يبكي رسولَ اهللاِ واجلسدَ الذي
تركوه مطروحاً وحيداً شاكيا

واحزنَ أهلِ البيتِ يومَ رحيلهِ
صائبٍ زحفتْ عليهم تالِيا ومَ

صلّى اإللهُ على النبيِّ املصطفى
أبداً فقد دامَ الضياءَ الهاديا

وعلى ثُمالَةِ أحمدِ خيرِ الورى
ن حبُّهم فرضٌ ينيرُ فؤاديا مَ

عبد الزهرة البياتي 

وجع يومي

* رئيس التحرير التنفيذي

البينة الجديدة / حسني السومري
ــاب العراقي املبدع  ــت ادارة تطبيق (تيك توك) بتعيني الش قام
ــك توك) في  ــركة (تي ــمير الالمي) كأول موظف لش (محمد س
العراق كونه من الطاقات الشابة املبدعة في مجال  السوشيال 
ــدة» تبارك لهذا  ــي .. «البينة اجلدي ــويق االلكترون ميديا والتس
ــاب املنجز الذي حققه والذي يعد مفخرة عراقية تستحق  الش

التقدير واالعجاب.

متابعة/ البينة الجديدة
ــن موظفيها  ــتبعد عدد م بعد أن اس
ــل الذي ضرب  ــبب العط أن يكون س
ــل، هجمات  التواص ــع  مواق ــالق  عم
ــبوك  فيس ــفت  كش ــة،  إلكتروني
ــذي حرم أكثر  ــبب ال النقاب عن الس
من ٣ مليارات انسان حول العالم من 
خدمات الشركة الشهيرة. وأوضحت 
ــس  الثالثاء،  ــان، ام ــبوك في بي فيس
ــي اإلعدادات  ــة ف ــالت خاطئ أن تعدي
ــبب الرئيسي وراء العطل  كانت الس
ــان ٣٫٥ مليار  ــي حرم ــبب ف الذي تس
مستخدم ملدة نحو ست ساعات من 
ــتغرام  ــبوك وإنس دخول مواقع فيس
ــاب. كما أوضحت بحسب ما  وواتس
ــية  أفادت رويترز، أن « فرقها الهندس
ــى أجهزة  ــفت أن تعديالت عل اكتش
ــية التي  ــر» الرئيس ــه «الراوت التوجي
ــز البيانات  ــني مراك ــق احلركة ب تنس
ــاكل أدت إلى توقف  تسببت في مش

االتصال».
ــبوك  ــر أن انقطاع خدمات فيس يذك
ــاب التابعني لها  ــتجرام وواتس وإنس
ــرا  ــاعة ١٢٠٠ ظه ــي الس ــع حوال وق
بتوقيت شرق الواليات املتحدة (١٦٠٠ 
ــت جرينتش، ثم بدأت اخلدمات  بتوقي
ــاعة ٠٥٤٥  تعود تدريجيا حوالي الس

مساء بتوقيت شرق الواليات املتحدة. 
إلى ذلك، شكل هذا االنقطاع املدوي 
ــاعات املاضية،  ــع خالل الس الذي وق
ــبوك  فيس ــا  تواجهه ــة  ضرب ــي  ثان
ــني بعدما واجهت اتهامات  خالل يوم
ــرارا على  ــح م ــل الرب ــد بتفضي األح
تضييق اخلناق على خطاب الكراهية 
واملعلومات املضللة. منصة فيسبوك 
ــر..  ــل الكبي ــر بالعط ــة تتأث الداخلي
املوظفون عالقون فيما هبط سهمها 
ــارة يومية  ٤٫٩ في املئة، في أكبر خس
ــي  ــرين الثان ــر تش ــذ نوفمب ــا من له
ــع  ــط عمليات بيع أوس ــي، وس املاض
ألسهم التكنولوجيا يوم االثنني، مع 
تدفق العالم على تطبيقات منافسة 

مثل تويتر وتيك توك.
ــو نصف  ــهم بنح ــا ارتفع الس فيم
ــالت ما بعد  ــي تعام ــة مئوية ف نقط

اإلغالق عقب استئناف اخلدمات.

ــكن في قمة اجلبل او الهور  ــواء أكان يس ما من عراقي س
ــوادي  او الصحارى.. في املدن او االرياف ..في القصور  او الب
ــوائيات، يراجع  ــة او في بيوت (التنك) حيث العش الفاره
دائرة حكومية ألجل احلصول على مستمسكات ثبوتية 
ــية،  ــوال املدنية واجلوازات واجلنس ــر االح ــداء من  دوائ ابت
مرورا بالبطاقة التموينية او ترويج معاملة تتعلق بوثائق 
ــراء عقار، أو أرض ليس فيها مطار، أو  ــمية كبيع او ش رس
ــجيل مركبة أو مايتعلق بنقل ملكيتها أو عائديتها  تس
ــول على اجازة  ــا، أو احلص ــجيل له ــت لوحات تس أو تثبي
ــنوية.. ما من عراقي يريد احلصول على وثيقة  ــوق أو س س
ــطة او اعدادية او  ــية من مدرسة ابتدائية او متوس دراس
ــول االمتحان او  ــا يروم دخ ــة او حتى عندم ــد او كلي معه
ــد احلصول على بيان والدة  ــراض على  النتيجة او يري االعت
ــل الى رحمة اهللا. او  ــاة ملن غادر الدنيا وانتق ــهادة وف او ش
ر  ــة او يصدّ ــى وكالة عامة او خاص ــعى للحصول عل يس
بضاعة او يستوردها من اخلارج. او يجري فحصا طبيا في 
ــفى او مؤسسة صحية اال ويكون ملزما ( غصنب  مستش
عليه) بالوقوف في الطابور امام محاسب الصندوق لدفع 
ــي لم تنظم  ــوم الت ــل بالضرائب والرس ــوم املتمث املقس
بقانون وامنا يجري استيفاؤها حسب املزاج ورحمة اخملمن 

وانت املمنون!!
ــا ليحصي ما  ــك ورقة وقلم ــول: ان من ميس ــار اق باختص
ــة العراقية عبر املطارات  ــق من ايرادات مالية للدول يتحق
ــر الضريبة  ــيء والكمارك ودوائ ــة واملوان ــذ احلدودي واملناف
ــوزارة  ــة ل ــة التابع ــر اخلدمي ــة والدوائ ــدات البلدي والوح
الداخلية  واحملاكم والكتّاب العدول واملستشفيات ودوائر 
املرور واحملاكم ودوائر التسجيل العقاري ومحطات الوقود 
ــوف يتوصل الى  ــات يطول تعدادها س وغيرها من قطاع
ــة صادمة وهي ان حجم االيرادات املالية املتحققة  حقيق
ل ارقاما مهولة وهي تعادل  يوميا او شهريا او سنويا تشكّ
ــن ايرادات مالية من تصدير  اضعافا مضاعفة مما يتأتى م
النفط.. لكن السؤال الكبير الذي ال جتد له اجابة شافية 
او تفسير حتى لو تنتحر وتلقي بنفسك في( البير)!! وهو 
ــذ طريقها كاملة غير  ــك التالل من االموال تأخ هل ان تل
ــم)؟؟ وهل يجري  ــة الدولة حد ( امللي ــة الى خزين منقوص
ــعب  ــط ايقاعها كل على حدة وإعالم الش تبويبها وضب

بكل شفافية عن ارقامها احلقيقية؟؟
ــأن تلك االيرادات  ــي ال نبخس حق احد فإن ما يدور بش  ولك
ــكوك والتخوين. وعليه  هو مثار جدل ونقاش يصل حد الش
ــورا بإيالء هذا املوضوع  ــروع ف فإن وزارة املالية مطالبة بالش
ــتحقه من اهتمام حلجم خطورته، السيما في هذه  ما  يس
الظروف حيث بات البعض يتحدث عن احتمال حصول عجز 
ــة  مالي  وهو ماحصل فعال، من خالل جلوء احلكومة لسياس
ــتفهام  ــارج.. وهو مايضيف لعالمات االس ــراض من اخل االقت

احلالية عشرات اخرى.  فهل من إجابة ياحارس البوابة؟؟
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البينة الجديدة / عبد الحافظ الجبوري
ــة األمنية  ــم اللجن ــدث بأس ــد املتح أك
العليا لالنتخابات العميد غالب العطية 
ــرة القطعات األمنية ملهام مسك  مباش
ــا (٨٢٧٣)  ــغ عدده ــراع البال ــز االقت مراك

ــات. مبينا أن  ــداد واحملافظ ــزا في بغ مرك
ــك املراكز جاء بعد قيام فرق الكالب  مس
ــات تفتيش  ـــ (K9) بعملي ــية ال البوليس
شملت مراكز االقتراع ومحيطها، حيث 
مت توزيع القوات األمنية عليها، استعدادا 

ــار  ــاص والعام. وأش ــي االقتراع اخل ليوم
ــى أن القوات األمنية مبختلف  العطية ال
ــتعداداتها ليوم  ــت اس ــد أمت صنوفها ق
ــي بكامل جهوزيتها األمنية  االقتراع وه

واللوجستية.

لقطة اليوم / عدسة علي اِّـياحي

@ÒbœÎ@Ùä◊á@ıbÓyg@ÒâbÌã@Ú�Å@ZäçbÓ€a
ÚÓibÓé„bi@7ém@·ƒ«¸a@fiÏçä€a

أعلن محافظ النجف األشرف لؤي الياسري، 
ــق اخلطة  ــدء بتطبي ــاء، عن الب ــس الثالث ام
ــارة أمير املؤمنني  ــة إلحياء زي األمنية اخلاص
ــالم) مبناسبة ذكرى وفاة الرسول  (عليه الس
ــار الى أنها  ــد (ص) فيما اش ــم  محم األعظ

تسير بانسيابية عالية.
وقال الياسري إن "اخلطة األمنية سيشترك 
ــا مختلف األجهزة األمنية في  في تطبيقه
احملافظة واجليش العراقي واحلشد الشعبي 
ــع األجهزة األمنية  وفرقة اإلمام علي وجمي

األخرى الساندة للخطة األمنية".

بغداد / الدائرة الثالثة 

مدينة الصدر االولى / الداخل
احلبيبية / نواب الضباط 

حي االمانة


