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ــة  ــرت وثيقة صادرة عن رئاس اظه
ــادرا في  ــراراً ص ــواب ق ــس الن مجل
ــخ ٣١ /٣/  ــدة بتاري ــته املنعق جلس
ــتنادا  ــة ( ٤٦) انه اس ٢٠٢١ واملرقم
ــاً ) واملادة  ــادة (٥٩ / ثاني ــكام امل ألح
ــتور  ــن الدس ــاً ، أ ) م (١٣٨ ، خامس
ــر للطلب  ــي : بالنظ ــا يأت ــى م عل
ــاً  نائب  (١٧٢  ) ــل  قب ــن  م ــدم  املق
املنصوص  ــكلية  الش ــتيفاء  والس
ــكام البند ( اوال)  عليها مبوجب اح
ــتور تقرر :  ــن املادة ( ٦٤) من الدس م
ــواب بتاريخ ٧ / ١٠  ــلّ مجلس الن ح
ــات  ــري االنتخاب ــى ان جت / ٢٠٢١ عل
ــي البالد بتاريخ  ــة العامة ف النيابي
ــس  ــن رئي ــوة م ١٠ / ١٠ / ٢٠٢١ بدع

ــتناداً ألحكام البند  اجلمهورية اس
ــتور  (ثانياً ) من املادة ( ٦٤) من الدس
ــد اخلبير  ــه أك ــياق ذات ــي الس . وف
ــرب، ان مجلس  ــي طارق ح القانون
النواب سيكون منحال واعضاؤه بال 
ــمي  حصانة في نهاية الدوام الرس
ــس، وتتحول احلكومة  اليوم اخلمي
احلالية الى حكومة تصريف أعمال 
ــي ، أنه بالنظر  ــال حرب ف يومية.وق
لصدور قرار مجلس النواب في حل 
ــابع من شهر تشرين  نفسه بالس
ــي فان مجلس  ــي، بالتال االول احلال
ــال في نهاية  ــيكون منح النواب س
ــد  ــوم ، ويفق ــمي الي ــدوام الرس ال
أعضاؤه صفة عضو مجلس النواب 
ــى مواطنني اعتياديني  ويتحولون ال
او  ــازات  امتي او  ــات  مخصص ــال  ب

القانون.وتابع،  ــه  ل حصانة كفلها 
انه بامكان اي مواطن لديه شكوى 
ــاك دعوى  ــي وهن ــب حال ــى نائ عل
ــر قبض  ــة او أوام ــة متوقف قضائي
ــع احلصانة  ــتقدام بانتظار رف واس
ــرض ان  ــن املفت ــا م ــا جميع فانه
ــمي  تتحرك بعد نهاية الدوام الرس
اليوم.واضاف حرب، ان حل مجلس 
ــى  ال ــة  احلكوم ــل  وحتوي ــواب،  الن
حكومة تصريف أعمال يومية الى 
ــوم جمهوري او  ــرار جديد او مرس ق
ــذي بل هي  ــي او تنفي ــراء قضائ اج
ــب  ــذ واج ــل وتنفي ــل حاص حتصي
لقرار مجلس النواب السابق، الفتا 
ــذ الغد ينبغي  ــى ان احلكومة من ال
ــور  ــال لالم ــف االعم ــا تصري عليه
ــية فقط والتي ال  اليومية االساس

ميكن تأجيلها دون اتخاذ اي قرارات 
ــا. ــن تأجيله ــي ميك ــا الت او قضاي
ــواب صوت خالل  ــس الن وكان مجل
ــي ٣١ آذار  ــي عقدت ف ــته الت جلس
٢٠٢١، على حل نفسه في تاريخ ٧ 
/ ١٠ / ٢٠٢١ على أن جترى االنتخابات 
في موعدها ١٠ / ١٠ / ٢٠٢١ . وأكدت 
ــة النيابية، امس  ــة القانوني اللجن
األربعاء، أن مجلس النواب ال يحتاج 
ــه كونه  ــه حلل نفس ــد جلس لعق
ــابقاً على أن يحل البرملان  صوت س
ــابع من تشرين األول (الذي  يوم الس
ــريطة  ــوم اخلميس)، ش الي يتزامن 
ــي موعدها. ــري االنتخابات ف أن جت
وقال عضو اللجنة، رشيد العزاوي، 
ــمية، إن  ــب الصحيفة الرس بحس
ــة  ــاج لعقد جلس ــان ال يحت البرمل

ــيحل  ــا اليوم س ــه وإمن ــل نفس حل
ــريطة إجراء االنتخابات  تلقائياً ش
ــيء  ــا، وإذا ما حدث ش ــي موعده ف
ــة االنتخابات فان البرملان  منع إقام
ــال  ــه وإكم ــة مهام ــيعود ملزاول س
ــتورية.وأضاف أن نتائج  مدته الدس
 (٢٤) ــالل  خ ــتعلن  س ــات  االنتخاب
ــاعة، وبعدها تذهب للمصادقة  س
ــة االحتادية، كما  عليها في احملكم
ــون املقدمة،  ــيتم النظر بالطع س
لذلك فان مدة انعقاد أول جلسات 
ــر معلومة.وأكد  ــان اجلديد غي البرمل
ــتوري  ــه لن يكون هناك فراغ دس أن
ألن االنتخابات إذا ما جرت سيكون 

هناك مجلس منتخب.

كتب اِّـحرر السياسي
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بغداد /
ــد الوطنية مبناقلة (١٢٥)  ــت وزارة املالية، أمس األربعاء، هيئة التقاع ابلغ
ــة واالجازات  ــة اخلدم ــآت التقاعدية لنهاي ــة املكاف ــار لتغطي ــار دين ملي
ــب الوثيقة التي  ــابق ، وبحس ــش العراقي الس ــبي اجلي املتراكمة ملنتس
ــملت (٧٥) مليار دينار  ــإن املناقلة ش ــة اجلديدة) ف ــت عليها ( البين حصل
للمكافآت التقاعدية املدنية و (٥٠) مليار دينار للعسكرية ..يا وزارة املالية 
ــيما  ــيما وان مئات من املتقاعدين وال س ــوب املزيد من االيضاح ال س مطل
ــون التقاعد املوّحد رقم (٩)  ــم احيلوا للتقاعد قبل نفاذ قان املدنيني منه

لسنة (٢٠١٤) حرموا من مكافأة نهاية اخلدمة ظلماً.
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الشعب على موعد مع صناديق االنتخابات األحد اِّـقبل
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ــابع  الس ــس  اخلمي  .. ــوم  الي
ــرين اول احلالي  ــهر تش ــن ش م
ــس النواب  ــون مجل (٢٠٢١) يك
لت  العراقي قد حلّ نفسه وحتوّ
ــها  احلكومة احلالية التي يرأس
ــيد رئيس الوزراء مصطفى  الس
الكاظمي الى حكومة تصريف 
ــي  ــل ف ــا يعتم ــال .. وألن م اعم
ــب وزعل من  ــن غض ــا م صدورن
ــول ( باي  ــعب ان نق حقنا كش
ــك لم تترك  ــا برملان ألن ــاي) ي .. ب
في اذهاننا سوى ذكريات مريرة 
ــوأ  ــيان ألس ــة على النس عصيّ
ــة عرفها العراق منذ  دورة برملاني
ــد  ــث فق ــد اآلن حي (٢٠٠٣) وحل
ــكل مطلق  مجلس النواب بش

ــريعي ولم  دوريه الرقابي والتش
ــدة  ــرد ( احدي ــوى مج ــد س يع
ــان  ــة ف ــل) ولألمان ــن الطنط ع
شعبكم يسألكم أيها السادة 
ــؤوالً  ــراً ومس ــم وزي ــواب : ك الن
ــتطعتم استجوابه  فاسداً اس
على خلفية ملفات فساد مالي 
واداري وسقتموهم الى القضاء 
ــذي  ال ــادل  الع ــزاء  اجل ــوا  لينال
ــم  اخفقت ــاذا  ومل ــتحقون؟  يس
ــتجواب  ــات اس في عقد جلس
ــكل قانوني  ــم فيها بش يحاك
وعلى مرأى ومسمع من الشعب 
ــاول على املال العام  كل من تط
واساء لسمعة العراق واستهان 
ــهم في  ــيادته وهيبته واس بس
اشاعة اخلراب واوصلنا الى احلال 
ــر ؟!. لقد غادرمت أيها  الذي ال يس

ــوم وانتهت  ــادة النواب الي الس
الرابعة غير  ــة  دورتكم البرملاني
ــد تركتم  ــم وق ــوف عليك مأس
ــني  القوان ــرات  عش ــم  وراءك
ومشاريع القوانني النائمة فوق 
رفوف البرملان وهي كلها تتعلق 
ــم  وحقوقه ــاس  الن ــح  مبصال
ــتقبله فهل  العراق ومس وبناء 
ــك  ــا .. أم بذل ــون به ــم عارف أنت
ــف  ــيء مؤس ــون؟!. ش ال تعلم
ــة  ــورة البائس ــذه الص ــاً ه حق
ــدورة  ال ــا  فيه ــرت  ظه ــي  الت
ــب  اغل ــة ألن  الرابع ــة  البرملاني
ــم  ــغلوا مبصاحله ــواب انش الن
الشخصية أو مصالح احزابهم 
وكتلهم السياسية أما مصالح 
ــرة  ــن حاض ــم تك ــعب فل الش
ــم .. وازاء ذلك فأننا  ــي اذهانه ف

ــعبنا العراقي  ــد ابناء ش نناش
ه الى صناديق  األصيل وهو يتوجّ
ــاعة من  ــد (٧٢) س ــراع بع االقت
ال   ) ــة  ــه بصراح ل ــول  ونق اآلن 
تقل آني شعليّه) ألن مستقبل 
ــت  ــعبه أن ــر ش ــراق ومصي الع
تصنعه أيها العراقي من خالل 
ــارس دورك بحماس  ــك فم ارادت
ــت للمغرضني  ــني وال تلتف ال يل
ــوم أمام  ــت الي ــلني .. أن والفاش
ــؤولية التغيير والت ساعة  مس
ــؤولية وتذكر ان  مهرب من املس
من يريد التغيير وينشد االرتقاء 
ــى األمام  ــعب ال ــن والش بالوط
ــاء كي ال  ــه  اختيار االكف فعلي
ام ) ..  نعود لنفس (الطاس واحلمّ
ال نريد تكرار األخطاء والتجارب 

الفاشلة .. صوتك أمانة.

كتب رئيس التحرير
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ــس اجلمهورية، برهم صالح،  علق رئي
ــت  تصوي ــأن  بش ــاء،  األربع ــس  ام
ــروع انعاش بالد  ــة على مش احلكوم
ــر  تويت ــر  عب ــح،  ــال صال الرافدين.وق
ــوزراء املوقر  ــن تصويت مجلس ال نُثم
ــالد الرافدين  ــروع انعاش ب ــى مش عل

ــة اجلمهورية لتكون  املُقدم من رئاس
ــتراتيجية البيئية  اطارا لتطوير االس
ــي  خطر#التغير_املناخ ــة  ومواجه
في البلد.واضاف، أن ازمة املناخ باتت 
ــتقبلنا،  ــكل تهديدا وجوديا ملس تش
ــروري االنطالق اآلن، وال مجال  من الض

للتقاعس.  

ــة،  ــرطة االحتادي ــادة الش ــت قي أعلن
ــاء، ضبط ١٤ صاروخاً  امس اول الثالث
منساوياً جنوب شرق العاصمة بغداد.
ــن اجلهود  ــة ، إنه ضم ــت االحتادي وقال
األمنية املستمرة لقطعات الشرطة 
ــة واملتابعة امليدانية الدقيقة  االحتادي

ــواء  ــن الل ــؤولية، متك ــع املس لقواط
ــرطة احتادية  ــع الفرقة األولى ش الراب
ــتخبارات  ــارز اس ــتراك مع مف باالش
ــتخبارات  اللواء التابعة لوكالة االس
ــات االحتادية، من ضبط ١٤  والتحقيق
ــي منطقة جابر  ــاوياً ف ــاً منس صاروخ

االنصاري جنوب شرق بغداد.
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ــى  ــة والبن ــر الطاق ــس وزي ــداد ام ــل بغ وص
ــة املتحدة  ــارات العربي ــة بدولة االم التحتي
سهيل محمد املزروعي . وكان في استقباله 
ــماعيل  ــان عبد اجلبار اس وزير النفط احس
ــارة العراق  ــعادته بزي ــر املزروعي عن س .وعب
واللقاء بإشقائه  في احلكومة ووزارة النفط  
ــزة التي تربط  ــيراً الى العالقات املتمي ، مش

ــي جميع اجملاالت  ــن ، وافاق التعاون ف البلدي
ــة .من جانبه  ــاع النفط والطاق ــا قط ومنه
ــة الوزارية  ــس اللجن ــر  النفط رئي ــد  وزي أك
ــماعيل  ــار اس ــد اجلب ــان عب ــة احس للطاق
حرص احلكومة والوزارة على تعزيز العالقات 
ــقيقني ، ومبا يخدم  الثنائية بني البلدين الش
ــذه الزيارة  ــال ان ه ــتركة .وق ــح املش املصال
ــاق التعاون  ــث تطوير حجم اف ــن بح تتضم

الثنائي في قطاع النفط والطاقة ، والتوقيع 
ــني وزارة  ــددة ب ــة املتج ــد للطاق ــى عق عل
ــع مصدر االماراتية لتوليد ١٠٠٠  الكهرباء م
ــاريع  ــكاواط «واحد كيكا»وهو احد املش مي
ــا ، وفق مذكرة  ــة التي مت االتفاق عليه املهم
التفاهم املوقعة بني االطراف املعنية .ضمن 
ــوزارات املعنية  ــة وال ــتراتيجية احلكوم اس

للتحول الى الطاقة املتجددة والنظيفة. 

ــاء خصوصا)  ــى ومراجعني (من النس ــة اجلديدة) ان مرض ــت (البين   علم
يتعرضون لعمليات سرقة نقودهم ومحافظهم . ويبدو ان هناك عصابة 
ــفى.   وذكر  ــام املراجعني في املستش ــتغل زح ــوية متخصصة تس نس
ــفى ان هذه احلاالت حتصل يوميا  .. يرجى من  بعض العاملني في املستش

حرس وإدارة املستشفى االنتباه لوضع حد لهذه املشكلة.

÷�Ü����������ñ�m@¸@Îa@÷ �Ü�������ï
HÔ�çaÏ€a@Û–ínéflI@ø@ÂyäπÎ@ÂyäéÌ@p¸b �í„

ــب األحمر، امس  ــة الدولية للصلي ــت اللجن أعلن
ــاء، أن العراق وإيران تبادال رفات ٣١ جنديا من  األربع
كال البلدين عبر منفذ الشالمجة احلدودي.وقالت 
ــرفت على  ــدر عنها، إنها أش ــة في بيان ص اللجن
إعادة رفات ١١ جنديّا عراقيا، و٢٠ جنديّا إيرانيا إلى 
بلديهما عند منفذ الشالمجة احلدودي قرب مدينة 
البصرة جنوب العراق، وال تزال آالف العائالت جتهل 
ــتواصل دعمها  ــدة أنها س ــر أحبائها، مؤك مصي
ــات املعنية في تقدمي إجابات لهذه العوائل. للجه
ــن البلدان بني فترة  ــنوات يعل واضافت انه منذ س
ــليم رفات للجنود بني الطرفني،  وأخرى، تبادل تس
ــليم  ــم تس ــة، إذ تقام مراس ــر احلدودي ــي املعاب ف
ــت اللجنة الدولية  ــمية في تلك املواقع.وأعلن رس
للصليب األحمر، في آذار املاضي، عن تبادل العراق 

وإيران رسميا رفات ٦٨ جنديا فُقدوا خالل احلرب.

@Ê¸ÖbjnÌ@ÊaäÌgÎ@÷aä»€a
bÌÜ‰u@31@pbœâ

بغداد /

أفاد مصدر أمني، امس االربعاء، بتفعيل صافرات االنذار داخل 
ــال املصدر ، إن  ــة اخلضراء.وق ــة في املنطق ــفارة االمريكي الس
ــفارة األمريكية داخل املنطقة اخلضراء فعلت صافراتها  الس

لغرض الفحص التجريبي.

@›ÅaÖ@âaà„�a@paäœbï@›Ó»–m
ÖaÜÃi@ø@ÚÓÿÌäfl¸a@Òâb–é€a

بغداد /

وكاالت /

بغداد /

بغداد /



@äëbjm@ÚÓ‰fl˛a@pb»�‘€a
@ÖaÜÃi@ø@ a6”¸a@å◊aäfl@Ÿéfl

@pbƒœb0aÎ

@fib�‡«c@à�–‰�m@Ú�flb»€a@Ü�ubfl@Â�ia@Ú�◊äë
@Ú�◊äë@|�€bñ€@Ú�Ó�Ãô@Ú�Ó«Îc@…�Ó‰ñm

Ú�flb»€a@paä�–€a

@ÚÓ„br€a@ÚjuÏ€a@ÚÓˆaàÃ€a@Ú‹é€a@åÓËvn€@ÔflÏÓ€a@—”ÏΩa

2محليات
ÔôbΩa@fiÏ‹Ìa@äËí€@Ô€b‡í€a@äñ”@‚a@ıb‰Ófl@ø@Ú€Îb‰ΩaÎ@ÕÌä–n€a@ÚÓˆbñya@Â‹»mÎ@ÚÓy˝Ωa@Ú◊äßa@ø@�aÏ∏@ÜËím@¯„aÏΩa

البصرة / البينة اجلديدة
ــة ملوانئ   ــركة العام ــجلت الش س
ــفن  ــتقبال عددٍ من الس العراق اس
ــت  ــة التي رس ــة والنفطي 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
التطوير  واالقتصاد وضمن عمليات 
 ، ــالد  الب ــهدها  ــي تش الت ــة  املهم
ــر النقل  ــيراً الى توجيهات وزي مش
الكابنت ناصر حسني بندر الشبلي 
ــات  ــتوى اخلدم ــع  مس ــرورة رف بض
ــي تعزيز قوة  ــهم ف املينائية مبا يس
ربط موانئ العراق مع موانئ الشرق 

والغرب وزيادة كميات املناولة فيها. 
موضحاً أن ميناء خور الزبير النفطي 
ــتقبل تسع ناقالت  التخصصي اس
ــا  فيم ــة  نفطي ــتقات  مش ــل  حتم
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
املالحة  ــات  املينائني وعملي ــي  إدارت
ــركة عن  ــا اعلنت الش البحرية.كم
ــهر ايلول مليناء  معدل احصائية ش
ــيرة الى ان  ــمالي مش ام قصر الش
ــى من  ــي اعل ــة ه ــدل االنتاجي مع
ــث الوزن  ــن حي ــابق م ــهر الس الش
ــال مدير عام  ــات .وق ــدل احلاوي ومع
ــدس فرحان  ــور املهن ــئ الدكت املوان

ــات  ــب توجيه ــي : حس الفرطوس
ــبلي  ــر النقل الكابنت ناصر الش وزي
ــول مليناء ام  ــهر ايل ــة ش ان انتاجي
ــمالي تضمنت ارساء ٧١  قصر الش
ــفينة محملة مبختلف البضائع  س
ــيرا الى  ــاء. مش ــة املين ــى ارصف عل
ــو  ــت نح ــاء افرغ ــالكات املين ان م
ــغ  تفري ــدل  ومع ــا  طن  (  ٧٩٥,٦٦٠  )
ــة ( ٢٥٦٠٧ ) حاوية  ــات القادم احلاوي
ــة بالبضاعة فضال عن اعادة  محمل
(٢٢٨٩٢) حاوية فارغة الى مصدرها. 
ــام الى ان انتاجية  ــت املدير الع و لف
ــث  ــد حي ــي تصاع ــول ف ــهر ايل ش
ــرت االحصائية بانها اعلى من  اظه
ــغ احلمولة  ــابقه في معدل تفري س

من حيث الوزن وعدد احلاويات .

@Ô€bÓßa@·¨@êÜ‰ËΩa@‚�äÿm@“äë¸a@—v‰€a@ıbfl@ÚÌäÌÜfl
@ÍÖÏË¶@b‰Ó‡rm@Êb‰nfl¸a@ âÜi

@ÚÌäÌÜfl@ø@ÚÓ‰ÿç@ûâa@Ú»�”@HXWI@…ÌãÏm@Z@ÊbéÓfl@≈œb™
@äÿé€a@…‰ñfl@Ô–√ÏΩ@7jÿ€a@ä1a@ÚÌÜ‹i

pbibÇn„¸a@ÚÓôÏ–fl@¥i@·Áb–m@Òä◊àfl@…Ó”Ïm
@pbibÇn„¸a@Új”aäfl@Êdíi@ÚÓiä»€a@fiÎÜ€a@Ú»flbuÎ@

بغداد / البينة الجديدة
ــة العليا  ــة األمني ــم اللجن ــدث باس ــد املتح أك
ــرة  ــة مباش ــب العطي ــد غال ــات العمي لالنتخاب
ــز االقتراع  ــك مراك ــات األمنية ملهام مس القطع
البالغ عددها (٨٢٧٣) مركزا في بغداد واحملافظات. 
مبينا أن مسك املراكز جاء بعد قيام فرق الكالب 
ــية الـ (K٩) بعمليات تفتيشية شملت  البوليس
ــز االقتراع ومحيطها، حيث مت توزيع القوات  مراك
ــراع  االقت ــي  ليوم ــتعدادا  اس ــا،  عليه ــة  األمني
ــى أن القوات  ــة ال ــار العطي ــاص والعام. وأش اخل
ــتعداداتها  األمنية مبختلف صنوفها قد أمتت اس
ــا األمنية  ــي بكامل جهوزيته ــوم االقتراع وه لي

واللوجستية.

بغداد / البينة الجديدة
ــركات  ــن ماجد العامة إحدى ش ــركة اب تواصـل ش
ــن  م ــا  ــود كوادره وبجه ــادن  واملع ــة  الصناع وزارة 
ــد املُبرم  ــذ أعمال العق ــني تنفي ــني والفني املُهندس
ــات الكيمياوية  ــركة الفرات العامة للصناع مع ش
ــتة  ــدات التابعة للوزارة واملُتضمن تصنيع س واملُبي
لـت عمليات التصنيع عمل  ــمِ أوعية ضغطيـة .وش
دبة ودرفلة الصفيح مع كافة املُلحقات  النهايات احملُ
ــي عملية  ــة الداخلة ف ــواد األولي ــز جميع امل وجتهي
ــي وأعمال  ــغيل امليكانيك ــع وأعمال التش التصني
التبطني مبادة ( الربـر ) كون األوعية تُستخدم إلنتاج 
ــور والهايبـو ) ، وقد متَّ  ــواد احلامضية مثل ( الكلـ امل
ــب  إجراء املُعادلة احلرارية لألوعية الضغطية وحس
ــة  ــال املُعامل ــاص بأعم ــي اخل ــلك التكنولوج املس
ــوط املطلوبة واملُطابقة  ــة احلرارة والضغ وحتتَ درج
ــة التبطني  ــال عملي ــك بعدَ إكم ــات وذل واصف للمُ
ــات الفيزيائية  ــة الفحوص ــع إجراء كاف ــاح م وبنج
ــتاتيكية ، ويجري العمل  والكيميائية والهايدروس
ب املوقعي لألوعية املُصنعة  حالياً على إكمال النصُ
ــذاً لبنود  ــرات العامة تنفي ــركة الف ــي مصانع ش ف
ــد املُبرم ووفق املُواصفات العاملية املُعتمدة في  العق

واصفات خاصـة . إجناز هكذا أعمال ذات مُ

البينة الجديدة / هيثم القيسي
ــارة  التج ــر  وزي ــات  لتوجيه ــذا  تنفي
ــوري تواصل  ــور عالء احمد اجلب الدكت
مالكات الشركة العامة لتجارة املواد 
ــروع احملافظات جتهيز  ــة في ف الغذائي
ــة  ــة الوجب ــلة الغذائي ــردات الس مف
ــز املدن  ــتوى مراك ــة وعلى مس الثاني
واالقضية والنواحي بانسيابية عالية 
ــالق التجهيز  ــاع ومنذ انط ودون انقط
ــهر ايلول  ــن ش ــر م ــي اخلامس عش ف

اجلاري وحسب ما مدرج في ادناه :
ــز  ــتمرار بتجهي ــار  االس ــرع ذي ق ١. ف
ــي والقلعة ،  ــق التالية  الرفاع املناط

ــرز للحصة  ــز مادة ال ــال عن جتهي فض
االولى  حيث بلغت  نسبة ١٠٠٪ /فرع 

ذي قار
ــز الوجبة االولى  ــان جتهي ٢.فرع ميس
ــبة ١٠٠٪   ــلة الغذائية وبنس من الس

واالستمرار بتجهيز الوجبة الثانية .
ــز مادة  ــال جتهي ــى مت اكم ــرع املثن ٣.ف
ــبة ١٠٠٪مع  ــرز احلصة االولى وبنس ال
ــلة  الس بتجهيز مفردات  ــتمرار  االس

الغذائية احلصة الثانية.
ــتمرار   اس (ع)  ــي  عل ــام  االم م  م.   .٤
ــله  الس ــردات  مف ــز  وجتهي ــتالم  باس
الغذائية الوجبة الثانية حيث مت فتح 

ــة االورفلي عدد وكالئها  جتهيز منطق
١٢١ وكيال .

ــتمرار بتجهيز  ــار  االس ــرع االنب ٥.  ف
ــث مت  ــة حي ــلة الغذائي ــردات الس مف

جتهيز  وكالء الفلوجة مركز ٥٠  . 
ــبة   ــو وزارة التجارة بهذه املناس وتدع
املواطنني الساكنني في هذه  املناطق 
ــواد  ــة وكالء امل ــى مراجع ــه ال للتوج
الغذائية في مناطقهم لغرض استالم 
مواد السلة الغذائية للوجبة الثانية 
ــات عبر اخلطوط  ــغ عن اخملالف والتبلي
الساخنة املعلنة او عبر موقع الفيس 

بوك الرسمي للوزارة.

البينة الجديدة / هيثم مجيد
املفوضني  ــس  ــس مجل رئي ــتقبل  اس
ــف، امس  ــل عدنان خل ــي جلي القاض
 ،٢٠٢١ األول  ــرين  تش  ٥ ــاء  الثالث االول 
ــفير  رئيس بعثة اجلامعة العربية الس
ــق له،  ــي والوفد املراف ــو عل ــعيد أب س
ــة  ــب للجامع ــدور املرتق ــة ال ملناقش
ــات العراقية.وفي  في مراقبة االنتخاب
ــفير أبو علي عن  بداية اللقاء عبّر الس
ــات ملا لذلك  ــاح االنتخاب متنياته بنج
من أهمية للعراق وللمنطقة العربية 

ــة  العربي ــة  إن اجلامع ــة  ككل، خاص
ــذه االنتخابات  لديها نظرة خاصة له
ــوّل عليها من  ــا مفصلية ويُع لكونه
ــوره  ــد عب ــراق، بع ــتقرار الع ــل اس أج
ــة من مواجهة اإلرهاب  محطات صعب
وخطوات إعادة بناء مؤسسات الدولة.

ــي جليل عدنان  ــن جهته بنيّ القاض م
ــات جرى  ــذه االنتخاب ــى أن ه خلف إل
ــون مختلفة  ــي تك ــا لك ــداد له اإلع
وتؤسس ملا بعدها من جتارب انتخابية 
ــد املنهج املتبع في  مقبلة على صعي

ــل اجلهود املبذولة  التحضيرات ومجم
ــق. وفي نهاية  ــدول زمني دقي ضمن ج

ــاء وقع اجلانبان مذكرة تفاهم بني  اللق
الدول  ــات وجامعة  االنتخاب مفوضية 
ــة مراقبي بعثة  ــأن مهم العربية، بش
اجلامعة في انتخابات ١٠ تشرين األول 
ــم بنودها: مراقبة  ٢٠٢١، وتضمنت أه
ــار احلملة  ــة االنتخابية ومس العملي
ــج،  النتائ ــرز  ف ــة  وعملي ــة  االنتخابي
ــراً  ــة تقري ــس البعث ــد رئي ــى أن يُع عل
ــور انتهائها  ــأن مهمة املراقبني ف بش
ليرفعه إلى األمني العام جلامعة الدول 

العربية.

البينة الجديدة / علي شحونه الكعبي
ــد مدير ماء  ــني محم ــرّم املهندس علي حس ك
ــد الرضا    ــدس جالل عب ــف ومعاونه املهن النج
ــم احليالي مدير  ــة، املهندس جن ــي مقر املديري ف
ــي وزارة االعمار  ــاء ف ــة العامة للم ــام املديري ع
ــدرع االمتنان  ــة ب ــات العام ــكان والبلدي واالس
ــناد مديرية  ــا جلهوده في دعم وإس وذلك تثمين
ــرف وتقدمي كافة التسهيالت  ماء النجف االش
ــالل فترة إحياء زيارة األربعني من  من املديرية  خ
ــدمي افضل اخلدمات لزوار مدينة النجف  أجل تق
ــرف.وأثنى  املهندس جنم احليالي مدير عام  االش
ــود الطيبة  ــاء على  اجله ــة للم ــة العام املديري
ــي مديرية ماء  ــل  إدارة وموظف ــن قب ــة م املبذول
ــرف على  اخلدمات التي مت تقدميها  النجف االش
ــزوار الوافدين من دول العام الى محافظة  الى ال
ــة. الفتا إلى  ــالء املقدس ــرف وكرب النجف االش
ــاركة ودعم  املديرية العامة للماء بكل   أن  مش
ــبة دينية تقام  ــتمرة في اي مناس طاقتها  مس

ــرف كربالء املقدسة  في محافظة النجف االش
سواء باآلليات احلوضية لنقل املاء إلى  املواكب 
ــكرية  او سيارات نقل الزوار. والقطاعات العس

ــرف موقف  ــر ماء النجف االش ــكر مدي هذا وش
املديرية العامة للماء في هذه الزيارة املليونية .

ميسان / ابو الحسن السعد

ــل محافظ  ــاز من قب ــه وإيع بتوجي
ــان علي دواي الزم  رئيس جلنة  ميس
ــكنية في  توزيع قطع األراضي الس
ــان . مت توزيع وجبة  محافظة ميس
جديدة من قطع األراضي السكنية 
في مديرية بلدية اجملر الكبير ويبلغ 
ــكنية  ــا (٨٧) قطعة أرض س عدده
ــكر وذلك بعد  ملوظفي مصنع الس
اإلدارية  اإلجراءات  استكمال كافة 
ــتوفية  والقانونية للمعامالت املس
ــور  بحض ــك  ذل وكان    . ــروط  للش
ــع األراضي  ــاء جلنة توزيع قط أعض
السكنية ومجموعة من املوظفني 
ــيتم  وس ــع   بالتوزي ــمولني  املش
ــرى تباعاً في  ــع الوجبات االخ توزي
ــي احملافظة  ــة ونواح ــز واقضي مرك
ــك بعد  ــام القادمة  وذل ــالل االي خ
اإلدارية  اإلجراءات  استكمال كافة 
ــتوفية  والقانونية للمعامالت املس
للشروط . وقال السيد احملافظ : أن 
محافظة ميسان تعمل على مزيد 
من إفرازات قطع األراضي السكنية 

ــارة وبلديات  ــة العم ــل بلدي من قب
ــتوزع في وجبات  ميسان والتي س
ــرائح  ــع الش ــى جمي ــة عل متتالي
ــا املوظفني  ــمولة ومن ضمنه املش
ــب  ــر الدولة وبحس ــي كافة دوائ ف
املتوفر من االراضي املفروزة  واضاف 
سنقدم كافة التسهيالت والدعم 

ــر من أجل فرز قطع األراضي  املباش
ــي  ــى املض ــداً عل ــكنية  مؤك الس
ــة إيجاد السكن املناسب  بسياس
ــل  عوائ ــاً  وخصوص ــني  للمواطن
ــني  واملوظف ــى  واجلرح ــهداء  الش
ــات االخرى  الفئ ــني وكافة  واملعلم
ــرز اراض جديدة  ــتكمال ف بعد اس

ــارة وبلديات  ــة العم ــل بلدي من قب
ميسان. علماً  أن محافظة ميسان 
ــوام املاضية اكثر  ــت خالل االع وزع
ارض  ــة  قطع ــف  ال  (٢٦٫٠٠٠) ــن  م
سكنية ملستحقيها من مختلف 

الشرائح املشمولة بالتخصيص .

بغداد / البينة الجديدة
ــرة العالقات  ــي دائ ــرطة اجملتمعية ف ــارز الش ــت مف أوقف
ــيدة  ــالم بوزارة الداخلية (حالتي) ابتزاز الكتروني لس واإلع
ــاة في العاصمة بغداد، و (٣) حاالت أخرى في محافظة  وفت
ــر صورهن  ــزون ضحاياهم بنش ــدد املبت ــث ه ــار، حي األنب
ــائلهن على مواقع التواصل االجتماعي مقابل املال أو  ورس
ــي األثناء متكنت اجملتمعية  الرضوخ لرغباتهم الدنيئة، وف
ــول للمبتزين واتخذت بحقهم اإلجراءات الالزمة  من الوص

وحذفت محتويات االبتزاز وأمنت حسابات الضحايا.

بيــدي  الـبـيـنـة الـجـديـدة / كـاظـم الـعُ
اشرف محافظ ذي قار الدكتور احمد غني اخلفاجي  ،على 
اعمال صب وتبليط شوارع حي الشهداء ، وسط الناصرية 
.جاء ذلك خالل زيارة تفقدية قام بها محافظ ذي قار ، بعد 
ــاركته في املؤمتر االول العمار ذي قار برعاية الكاظمي  مش
ــا في العاصمة  ــن االجتماعات عقده ــلة م وانتهاء سلس
ــاريع املقامة في  ــير عمل املش ــرة س بغداد ، ليتابع مباش
ــات الفنية  ــام العمل وفق املواصف ــة ، موجهاً بإمت احملافظ
ــركات االخرى  ــدة الزمنية احملددة .ووجه الش املطلوبة، وامل
ــة ، والتي  ــة ونواحي احملافظ ــن اقضي ــة في عدد م العامل
ــراع والدقة في اجناز العمل  ــر اعمالها قريبا ، باالس تباش

خدمة الهالي احملافظة.

بغداد / البينة الجديدة
ــمري  ــن الش ــيعي الدكتور حيدر حس برعاية رئيس ديوان الوقف الش
ــات بالديوان ملتقى مدراء االوقاف في بغداد  اقامت دائرة اوقاف احملافظ
ــة وتنفيذ  ــر الفصلي ــات التقاري ــة توصي ــة ومتابع ــات ملناقش احملافظ
ــنوية ملديريات ومالحظيات االوقاف في بغداد واحملافظات. اخلطط الس
افتتح امللتقى الذي اقيم مبقر الديوان في بغداد, بكلمة مدير عام دائرة 
ــرع, اكد فيها على ضرورة تواصل  اوقاف احملافظات الدكتور فاضل الش
ــي تنفيذ خططهم  ــيعي في احملافظات ف ــات الوقف الش عمل مديري
ــاريعهم اخلدمية والثقافية والدينية والتعليمية  ــنوية وإجناز مش الس
فضال عن الواجبات اإلدارية.وشدد الدكتور الشرع في كلمته على بذل 
ــرية واملادية لرفع مستوى االداء للعاملني  كل اجلهود واإلمكانات البش
ــنوية للمديريات.  ــرات اخلطط الس ــن اجل تنفيذ كافة فق باألوقاف م
ــاليب  ــاف باحملافظات الى االعتماد على االس ــرع, مدراء االوق ودعا الش
ــني املديريات ومركز الديوان وتقليل  احلديثة باالتصال إلجناز املعامالت ب
ــنوية  ــل خدمة للصالح العام وكذلك اعداد اخلطة الس الروتني بالعم
ــات للعام القادم ٢٠٢٢ وفق منهج علمي وابتكار أدوات  اخلاصة باملديري
ــيق  ــاز من خالل التنس ــدم في االجن ــتوى متق ــبة لتحقيق مس مناس
والتعاون مع احلكومات احمللية باحملافظات.واستضاف امللتقى مدير عام 
دائرة املؤسسات االسالمية واخليرية االستاذ حسني جبارة هادي ومدير 
ــام ومدير عام دائرة  ــتاذ عالء القس ــات االس عام دائرة البحوث والدراس
التعليم الديني والدراسات االسالمية السيد عمار املوسوي, ملناقشة 
ــرات خططهم  ــي تنفيذ فق ــل املديريات ف ــي تواجه عم ــات الت املعوق
ــنوية املتعلقة باختصاصات تلك الدوائر والعمل على تذليلها من  الس

اجل تقدمي افضل اخلدمات خدمة للصالح العام.
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ــباب  ــة، امس األربعاء، أس ــت وزارة الصح أوضح
ــارت  ــروس كورونا، فيما أش ــع اإلصابات بفي تراج
ــفيات ومالكاتها في يوم  ــى آلية عمل املستش ال
ــيف  ــوزارة س ــم ال ــدث باس ــال املتح االقتراع.وق
ــداد املنافذ وكذلك  ــدر ، إن زيادة اللقاحات وأع الب
ــوارع  ــي الش ــة ف ــالت امليداني ــتمرار باحلم االس
واألحياء الشعبية، وداخل املؤسسات احلكومية 
وغير احلكومية، أدَّت الى زيادة نسب التلقيح بني 

ــبي لإلصابات  ــني وبالتالي االحتواء النس املواطن
بفايروس كورونا.وأعرب عن أمله بوصول ماليني من 
جرع اللقاح قبل نهاية العام احلالي، مشيراً، إلى 
وصول وجبة من كوفاكس بنحو مليونني ونصف 
ــرى تباعاً،  ــات أخ ــتصل وجب ــون جرعة، وس امللي
ــر  ــتمرار احلكومة بالتعاقد املباش إضافة إلى اس
مع املناشئ، خاصة أن جميعها أثبتت فعاليتها 
في حتقيق نسب وقاية جتاوزت ٩٠ باملئة، وفي حال 
ــخص املتلقح بكورونا تكون إصابته  أصيب الش
خفيفة الحتتاج الدخول الى مستشفى وبالتالي 

ــات الصحية. ــى املؤسس ــف الضغط عل تخفي
ــة رابعة من  ــاوف من موج ــاف، أن هناك مخ وأض
ــة، ولتقليل اخلطر من  ــالل حدوث حتورات جيني خ
تلك االحتماالت ؛ البد للناس من االلتزام بالوقاية 
ــن اإلقبال لتلقِّي  ــد االجتماعي، فضالً ع والتباع
اللقاح. من جانب آخر أكد البدر، أن املستشفيات 
مستمرة بتقدمي خدماتها بيوم االقتراع والتعامل 
ــعاف ستكون  مع احلاالت الطارئة، مبيناً، أن اإلس
منتشرة وفق خطة سيتم اإلعالن عن تفاصيلها 

خالل الساعات املقبلة.
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ــس األربعاء، عدد  ــت أمانة مجلس الوزراء، ام أعلن
ــار  ــة ذي قار.وأش ــي محافظ ــزة ف ــاريع املنج املش
األمني العام للمجلس، حميد نعيم الغزي إلى أن 
ــة ترجمت اهتمامها باحملافظة عبر حزمة  احلكوم
من القرارات الفنية، واإلجراءات القانونية، واألوامر 
ــداث نهضة خدمية  ــتهدفت إح اإلدارية التي اس
ــار في مختلف  ــة ألهالي محافظة ذي ق ملموس
ــريع وتيرة اإلعمار وتنفيذ  القطاعات من خالل تس
ــني العام  ــج الطموحة.وأكد األم ــط والبرام اخلط
ــروعاً وزارياً،  ــة بعد إجنازها لـ (١١٤) مش أن احلكوم
ــروعات تنمية  ــت بوصلتها نحو تفعيل مش وجه
ــرة مع الشركات احمللية  األقاليم، فضالً عن املباش
إلجناز املدرجة منها ضمن صندوق إعمار محافظة 
ذي قار، متوقعاً أن يتم إجنازها في تشرين األول من 

العام املقبل ٢٠٢٢.

ــان، امس  ــم خش ــب باس ــف النائ كش
ــن صفقة الثالجات  األربعاء، تفاصيل ع
ــا إلى هرب  ــوزارة الصحة، الفت اخلاصة ب
املتورطني وبحوزتهم أكثر من ٦ مليارات.

ــبوك، إن اليد  ــان، عبر الفيس وقال خش
الواعية العارفة بالقانون ميكن أن تصفق 
ــة املتورطني في صفقة  وحدها، بعد إدان
الثالجات وحبسهم ألربع سنوات، وبعد 
ــت وزارة الصحة  ــم، وجه ــق احلك تصدي
ــي فيه عدم  ــى جلنة العفو تدع ــا ال كتاب
ــعر ٤٢  وجود ضرر على املال العام، وإن س
ــب جدا،  ــون للثالجة الواحدة مناس ملي
ــمولهم  فأصدرت جلنة العفو قرارها بش
بالعفو، وأفرج عن املدانني دون أن يعيدوا 
االموال املسروقة. واضاف ملا علمت بهذا 
ــرار، اتصلت بهيأة النزاهة في بغداد،  الق
ــة العفو،  ــز قرار جلن ــت منهم متيي وطلب
ــة التمييز القرار وقررت  فنقضت محكم
ــم هربوا  ــجن، لكنه ــم الى الس إعادته
ــف حمله  ــراق، ومعهم ما خ ــارج الع خ
ــرقوها.وأردف خشان  من األموال التي س
ــتور علي من  ــه الدس ــا يوجب ــت م فعل
ــوزارة كانت  ــام، لكن ال ــة املال الع حماي
ــم أكثر من  ــببا لهروب املدانني ومعه س
ــرقوها من أموال عالج  ــتة مليارات س س
ــن قرار  ــب، صورة م ــر النائ الفقراء.ونش

نقض شمول املدانني بالعفو. 

بغداد /

أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات املسلحة 
ــاء، تدمير اوكار  ــول، امس االربع اللواء يحيى رس
لعصابات داعش في وادي الثالب ضمن محافظة 
ــذت طائرات  ــه بعد ان نف ــول ، أن ــال رس ديالى.وق
ــة ناجحة  ــة ضربات جوي ــة العراقي ــوة اجلوي الق
على اوكار عصابات داعش في وادي الثالب ضمن 
محافظة ديالى.وأضاف، أن قوة من قيادة عمليات 
ــت للبحث والتفتيش حيث مت العثور  ديالى خرج

على جثث لإلرهابيني وطائرة مسيرة.

بغداد /

ــات  ــة للصناع ــة العام ــزم الهيئ تعت
ــوزارة الصناعة فتح  ــة التابعة ل احلربي
ــاد  ــاج العت ــة النت ــوط متخصص خط
ــد  ــكرية لس اخلفيف واملناطيد العس
ــلحة وتقليل  ــات القوات املس احتياج
ــع  م ــيق  بالتنس ــتيراد  االس ــة  عملي
ــتثمار. ــب التركي عن طريق االس اجلان

ــع احلربي  ــة التصني ــس هيئ ــال رئي وق
ــي ، إن الهيئة  ــب الدراج محمد صاح
العامة للصناعات احلربية تعمل على 
ــاء خطوط النتاج العتاد اخلفيف  انش
ــراض أمنية  ــرية الغ واملناطيد العكس
ــع اجلانب التركي  ــد االتفاق م وذلك بع
ــوط  اخلط ان  ــح  الصدد.واوض ــذا  به
ــاؤها عن طريق  ــيتم انش االنتاجية س
االستثمار، وتشمل نقل التكنولوجيا 
ــة  ــاج العراقي ــوط االنت ــة خلط التركي

ــد محلية لغرض  ــون التصنيع بأي ويك
ــل البالد  ــكرية داخ ــاء صناعة عس بن
وتزويد القوات االمنية بالعتاد والتقليل 
ــتيراد.وبني أن هيئة  ــة االس ــن عملي م
ــكري تسعى لتحقيق  التصنيع العس
االكتفاء الذاتي جلميع انواع االسلحة 
ــيما بعد ان  ــة الس ــات احلربي والصناع
شهدت افتتاح عدد من خطوط االنتاج 
ــد الدراجي أن  ــدة املاضية.واك خالل امل
احلربية  للصناعات  التركية  الشركات 

ــتعدادها لتقدمي الدعم الالزم  ابدت اس
ــات احلربية  ــركة العامة للصناع للش
ــوط االنتاجية. ــدث اخلط ــا بأح ورفده

ــركة  الش وادارة  ــة  الهيئ ان  ــاف  واض
ــة حترصان  ــات احلربي ــة للصناع العام
على رفد املصانع بأحدث التكنولوجيا 
ــات  بالصناع ــة  املتخصص ــة  العاملي
احلربية التي تعود بالفائدة على قواتنا 
املسلحة في زيادة قدرتها القتالية في 

الدفاع عن البالد.

بغداد /

بغداد /

السنة السادسة عشرة / العدد (٣٧٣٤) الخميس  ٧ / ١٠ / ٢٠٢١

تتمة ص «١»

الصحة تطلق احلملة التوعوية الوطنية اخلاصة باللقاحات املضادة لكوفيد ١٩

HÔ„aÖÏé€a@ bÓë@Ü‡™I@ø@@Üuc@NN@Âéy@Ï‹»€a@b„cÎ
Úπå»€aÎ@ÚÁaå‰€a@êb–„a@Âfl@�bé–„@

ــيرات  تفس ــبب  بس ــاً  وعدوان
(عنجوقية) بدعوى أن هؤالء احيلوا 
قبل نفاذ القانون اعاله دومنا مراعاة 

ــأة نهاية اخلدمة  حقيقية أن مكاف
ــس له عالقة  ــتحقاق قانوني لي اس
بإحالة املتقاعد قبل سنة (٢٠١٤) أو 

ما بعدها .. ( البينة اجلديدة) تناشد 
ــافية ووافية  وزارة املالية بإجابة ش
وعليها ان تتذكر ان احلق لن يسقط 

بتقادم الزمن وهي لن تسكت حتى 
ــن األبيض  ــود م ــني اخليط األس يتب

ويتم اعطاء كل ذي حق حقه .

وفي حال عدم املصادقة على 
الطعون  ــت  أو كان ــج  النتائ
ــت االنتخابات  ــرة وألغي كثي
ــان مجلس النواب  املقبلة ف
ــيعود إلى  القدمي (احلالي) س
مزاولة أعماله.وتوقع العزاوي 
االنتخابات بصورة  أن متضي 
ــة  املفوضي ألن  ــة  طبيعي
ــات  لالنتخاب ــتقلة  املس
ــراءات كثيرة جداً  اتخذت إج
ــات  باالنتخاب ــر  التزوي ــع  ملن
ــداً  ج ــازة  ممت ــا  واجراءاته
وتعليماتها ستحد كثيراً من 
التزوير. وفي التطورات ايضاً 
ــا  العلي ــة  ــت املفوضي أعلن

املستقلة لالنتخابات، امس 
األربعاء، انها تستعد إلطالق 
مواكب حتمل مكبرات صوت 
مهمتها حث الناخبني على 
ــي االنتخابات. ــاركة ف املش

ــه  علي ــة،  املفوضي ــرت  وذك
ــن  م ــتركة  مش ــود  بجه
ــات  اإلنتخاب ــة  مفوضي
ــارية األمن القومي  ومستش
ــتخبارات  االس ــدة  ووح
اطالق  ــيتم  ــكرية س العس
ــة من عجالت  مواكب مؤلف
سيارة  بعدد (١٣) موكبا حتمل 
ــا  ــوت، مهمته ــرات ص مكب
حث الناخبني على املشاركة 
في االنتخابات جتول مناطق 

ــداد  ــة بغ ــوارع العاصم وش
ــق ٩ / ١٠  ــبت املواف يوم الس
ــيكون  س ــت  ٢٠٢١.وأضاف  /
ــالق  االنط ــكان  وم ــد  موع
ــعة صباحاً  ــاعة التاس الس
ــتخبارات  من امام مقر االس
ــكرية في الكاظمية. العس

ــائل  ــة، وس ــت املفوضي ودع
ــالم لتغطية احلدث. من  اإلع
مستشار  آخركشف  جانب 
رئيس الوزراء للشؤون املالية 
ــد صالح، امس  مظهر محم
ــة  املوازن ــر  مصي ــاء،  األربع
ــال  ــام ٢٠٢٢.وق ــة لع اخلاص
ــم  ــم يت ــال ل ــح، إن بح صال
ــي اجتماع  ــرض املوازنة ف ع

ــوزراء، فانها  ــس ال ــر جملل آخ
ــكيل  تش ــى  ال ــتؤجل  س
ــدة لتحولها  احلكومة اجلدي
ــف  تصري ــة  حكوم ــى  ال
ــار  املستش ــح  االعمال.ورج
احلكومي، عدم إمكانية مترير 
املوازنة بهذا الظرف القصير 
مع اقتراب املوعد االنتخابي 
ــكل  وانها معدة ومهيأة بش
ــروع قانون.وتابع  جيد كمش
صالح، أن املوازنة حتتاج الى 
بعض التخفيف واننا نشك 
بان هذه احلكومة قادرة على 
ــح  ــت اصب ــا الن الوق متريره

ضيقا.

NN@ÚflÜ®a@ÚÌbË„@Òdœbÿfl@Âfl@aÏfläy@HRPQTI@›j”@Ü«b‘n‹€@aÏ‹Óya@ÊÎÜ«b‘nfl
A_@ÚÓ€bΩa@ÒâaãÎ@bÌ@“bñ„a@Âfl@›Ëœ@

Z@Ü◊˚m@ÚÓ„Ï„b‘€a@Ú‰v‹€aÎ@èÓ‡®a@‚ÏÓ€a@Èé–„@ �›∞@\ÊbΩ5€a@^

AA@¬äíi@Âÿ€Î@ûäÃ€a@aà:@Úé‹¶@Úuby@\¸@^@

ــرة اإلصالح العراقية التابعة  أعلنت دائ
ــاء، اإلفراج  ــس األربع ــوزارة العدل، ام ل
عن ٥٥٧ نزيالً خالل شهر أيلول املاضي.
ــراح ٥٥٧  وذكرت الدائرة ، أنه مت إطالق س
ــي لعام  ــهر أيلول املاض ــالً خالل ش نزي
ــة  ــذت كاف ــا اتخ ــت، أنه ٢٠٢١.واضاف
ــأنها  ــراءات التي من ش ــر واإلج التدابي
ــفير وتأمني  ــريع وتيرة حركة التس تس

ــر بالذكر إن  ــام احملاكم.واجلدي النزالء إم
ــفير ونقل  مالكات الدائرة كل من التس
ــات  ــة واآللي ــان القانوني ــزالء واللج الن
ــكل  ــوارئ تعمل بش ــات والط واحلراس
ــاعات  ــي والوقات متاخرة تعدت س يوم
ــمي بغية متابعة القضايا  الدوام الرس
والدعاوى مع اجلهات القضائية واجلهات 
ــريع بإجراءات إطالق  ذات العالقة للتس
ــا منها على إمتام  ــراح النزالء، وحرص س

العمل بالشكل األمثل. 

بغداد /بغداد /

 aä���n”¸a@‚ÏÌ@Ô��������œ@pbÓ–ínéΩa@›‡«@ÚÓ€eÔôbΩa@fiÏ‹Ìc@fi˝Å@�̋ Ìå„@UUW@Â«@xaäœ�a@Z@fiÜ»€a

ابايعه بيعة ال رجعة عنها في مسعاه.لتولي 
ــاء االنقياء. وادعو من  ــر هو من رجاله االتقي ام
ــهام الفعلي بنصرة من  ــاركنا الرأي لالس يش

ينصر الكادحني الى ربهم كدحا.
ــط شاعت به االسماء  انه عملة نادرة في وس

اخلائبة..
ان قدراته العقلية والبدنية.وتاريخه الناصع 

ــة الفجر .كل ذلك يؤهله الن يقف  مثل نصاع
ــا  ــى حركتن ــني عل ــن والطارئ ــه املغموري بوج
الوطنية العريقة التى اشادها زعيم الوطنية 

ــو التمن.ليتبني اخليط  االولى محمد.جعفر اب
االبيض من اخليط االسود..

ــن اختارته  ــوداني هو م ــياع الس ان محمد ش
املقادير لينتشل ما بقي للعراقيني من امل في 

دولة لها جذور ضاربة بتاريخ املنطقة.
انه رمز صاف كماء الفراتني.اصال..وفرعا.

ابايعه بيعة ال نكوث عنها.
ــي بأن  ــي العائلي والسياس واخاطب محيط
ــاحة  ــف لنظيف الس ــه النظي ــي صوت يعط

والباحة. 

كتب اِّـفكر حسن العلوي



ــوي  النس ــب  املنتخ ــدرب  م ــن  أعل
ــام  ــب، اختت ــل متع ــات كام للدراج
ــتمر  ــذي اس ــي ال ــكر التدريب املعس
ــة اربيل، حتضيرا  ــهر في مدين ملدة ش
ــا  ــي حتتضنه ــة الت ــة العربي للبطول
ــرين  ــر من تش ــي الثاني عش مصر ف

الثاني املقبل. 
ــح صحفي:  ــي تصري ــال متعب ف وق
ــات حرص  ــزي للدراج ــاد املرك إن االحت
ــل االمد  ــكر طوي ــر معس ــى توفي عل
ــات  لغرض تهيئة الالعبات للمنافس

ــكل جيد واالرتقاء باالرقام، وفعال  بش
ــن الناحية  ــا م ــكر ناجح كان املعس
ــر  ــالل توف ــن خ ــة م ــة والبدني الفني

ــابقات، وقد  ــواء املثالية للمتس االج
بدأنا مبرحلة االعداد العام ثم االعداد 
ــكيلة املنتخب  ــاص، مبينا ان تش اخل
ــات، اربع لفئة  ــت من ثماني العب تألف
ــابات،  ــة الش ــع لفئ ــات وارب املتقدم
ــد وداهات كاوة  وهن هدير نعمة احم
ــان عدنان  ــادي برايتي، وئاف ــادر من ن ق
ــزت واراز غازي  ــد ع ــز والفان مجي عزي
ــدر عبد اهللا من  ــماعيل واميان حي اس
ــاد من نادي  ــوزي دلش فتاة اربيل، وس
ــد من اليات  ــوروز، ومروة فاضل احم ن

الشرطة.

ــف تقرير صحفي إسباني، عن طلب  كش
ــد لنجمه الكرواتي  مفاجئ من ريال مدري

لوكا مودريتش.
ا) حاليًا خلوض  ويستعد مودريتش (٣٦ عامً
ــلوفاكيا مع منتخب  ــي قبرص وس مبارات
ــات األوروبية املؤهلة  بالده، ضمن التصفي

لكأس العالم ٢٠٢٢ بقطر.
ــينترال»  ــا س ــع «ديفينس ــب موق وبحس
ــد من  ــال مدري ــب ري ــإن طل ــباني، ف اإلس
ــا،  كرواتي ــب  مبنتخ ــق  متعل ــش،  مودريت

ا بشأن مشاركاته الدولية. وحتديدً
ــال مدريد طلب من  ــاف التقرير، أن ري وأض
ــض مباريات  ــوض بع ــدم خ ــش ع مودريت
ــره ولياقته  ــبب عم ــب كرواتيا، بس منتخ
البدنية. وأوضح التقرير، أن هناك حالة قلق 
داخل ريال مدريد، من تأثير خوض مباريات 
ــى أداء مودريتش مع  ــا عل ــب كرواتي منتخ
ــون فترة  ــث يفضلون أن تك ــي، حي امليرجن
التوقف الدولي مبثابة فترة راحة لالعب بدالً 
من الدخول في دوامة جديدة من املباريات. 

ــال مدريد لن  ــك، أكد التقرير، أن ري ومع ذل
ــيترك له  ــي قرار مودريتش، وس يتحكم ف
حرية قبول هذا الطلب من عدمه. ويفضل 
ــو كان مودريتش أكثر تركيزًا  ريال مدريد، ل
ا  ــب كرواتيا، متامً مع ريال مدريد من منتخ
ــل األملاني توني كروس، الذي اتخذ قرارًا  مث

باالعتزال الدولي بعد خروج أملانيا من يورو 
ــة بالالعب  ــنه مقارن ٢٠٢٠، رغم صغر س
ــال مدريد لن يطلب من  ــي. إال أن ري الكروات
ــي، ولكن  ــزال اللعب الدول ــش اعت مودريت
ــتدعاءات الدولية،  التغيب عن بعض االس

حتى ال تتأثر لياقته البدنية.

ــس  لوي ــي  األوروجويان ــتعرض  اس
ــد،  مدري ــو  أتلتيك ــم  جن ــواريز،  س
ــلونة قبل  ــس رحيله عن برش كوالي
ــيرًا إلى  ــم املاضي، مش ــة املوس بداي
ــات يصعب عليه  ــه تعرض ملضايق أن

نسيانها.
ــواريز في تصريحات نقلتها  وقال س
ــة:  الكتالوني ــبورت»  «س ــة  صحيف
ــتحق الطريقة  ــد أنني لم أس «أعتق
ــت لديك  ــا، فإذا كان ــي غادرت به الت
ــك أن تواجهني  ــلطة، كان علي الس
ــيء،  ــرح لي كل ش وجها لوجه، وتش

ــوف  وال تخبرني أنني إذا لم أرحل، س
يتم االعتماد عليّ في مباراة فياريال». 
ــي  ــب ف ــلوني للتدري ــاف: «أرس وأض
ــن اجملموعة،  ا ع ــب رقم ٣، بعيدً امللع
ــياء صعب نسيانها، لكنني  إنها أش
لست مضطرًا للتفكير فيها، ولكن 
ــكل جيد  ــي بش ــام بعمل ــي القي ف
وإظهار أنني سأستمر في القتال من 

أجل أشياء مهمة».
ومع ذلك، أكد سواريز أنه حزين على 
ــلونة حاليًا، وقال: «رؤية ما  حال برش
ــي ألنني كنت  ــا يؤملن يحدث للبارس
ا بالنادي، لقد منحني كل  ا جدً مغرمً

ــي وقت صعب  ــيء، لقد وثق بي ف ش
ــيرتي املهنية، وهو أمر مؤلم  في مس
ــل، وللصداقات  ألصدقائي في الداخ
ــخاص الذين  ــودة هناك، ولألش املوج
ــون بالداخل كل يوم، من املؤلم  يعمل
أن أرى برشلونة على هذا النحو». ثم 
ــواريز للحديث عن مواجهة  تطرق س
برشلونة في كامب نو العام املاضي، 
ــه األرجنتيني  ــك رحيل صديق وكذل
ــان  ــى باريس س ــي، إل ــل ميس ليوني
ــام املاضي،  ــي الع ــال: «ف جيرمان.وق
ــبة لي العودة  كان من الغريب بالنس
ــي  ــو ومواجهة ميس ــب ن ــى كام إل

كمنافس، وسيكون األغرب اآلن عدم 
ــلونة، لكن  ــص برش ــة ليو بقمي رؤي
ــا، اآلن هو في  ــبب م األمور حتدث لس
ــي أتلتيكو مدريد، وقبل  باريس وأنا ف

ا في برشلونة». عام كنا معً
ــه باحلديث  ــواريز تصريحات وختم س
عن جتربته احلالية مع أتلتيكو مدريد، 
: «أمتتع بثقة زمالئي في الفريق،  قائالً
واملوظفني، واملشجعني، إنهم يثقون 
في إمكانياتي وما ميكنني املساهمة 
ــذا مينحني  ــم يؤمنون بي وه ــه، فه ب
ــعورا بأهميتي، هناك أجواء رائعة  ش

في الفريق».

ــيو  ــي ماوريس ــاد األرجنتين أش
ــان  الفني لس املدير  بوكيتينو، 
ــام ناديه بالتعاقد  جيرمان، بقي
ــي،  ــه ليونيل ميس ــع مواطن م
ــة بـ»هدية من  ــا الصفق واصفً

احلياة».
ــان  س ــى  إل ــي  ميس ــل  وانتق
ــي امليركاتو الصيفي  جيرمان ف
ــي صفقة انتقال حر،  األخير، ف
بعد انتهاء عقده مع برشلونة.

ــو في تصريحاته  وقال بوكيتين
ــدو  «مون ــة  صحيف ــا  نقلته
ديبورتيفو» اإلسبانية: «ميسي 
ــخصية عاملية، رمبا األفضل  ش
ــود ليو هنا في  في التاريخ، وج
باريس كان هدية من احلياة، لم 
يتوقع أحد رحيله عن برشلونة، 

وال حتى هو».
ــد  «لق ــو:  بوكيتين ــاف  وأض
ــر اخلليفي)  ــس (ناص ــز الرئي أجن
ــكل عام،  وليوناردو والنادي بش
ــالل التعاقد  ــال رائعا من خ عم

ــي». وتابع: «أحب في  مع ميس
ــخص طبيعي،  ــي أنه ش ميس
وشعوره بأنه عليه أن يرد احلب 

الذي يتلقاه».
ــرق بوكيتينو للحديث  كما تط
ــال:  وق ــار،  ونيم ــي  مباب ــن  ع
ا أن يستمر مبابي  «الفكرة دائمً
ــع، وأنا  ــرف رائ ــا، إنه محت معنً

أحترم وضعه التعاقدي».

ــى ذكي،  ــان فت ــل: «كيلي وأكم
ــه ناضج، العب كرة  صغير لكن
ــل العالم،  ــتثنائي، بط قدم اس

إنه احلاضر واملستقبل».
ــار، فقال:  ــبة لنيم ــا بالنس أم
«لديه عالقة رائعة مع اجلميع، 
ولديه قلب كبير، وعلى املستوى 
ــد  متواج ــو  فه ــي  التنافس

باستمرار، إنه رجل رائع».
ــي  وعن اجلمع بني الثالثي ميس
ــار ومبابي في فريقه، قال:  ونيم
«إنهم أسماء كبيرة، لكن األداء 
ــيمنحك  ــي هو الذي س اجلماع

الفوز».

ــد من  ــن أحم ــي حس ــب عل الالع
االن  ــغل  يش  ١٩٩١  /١١/٧ ــد  موالي
ــي نادي  ــدرب لياقة ف ــاعد وم مس
ــي املعروف  ــده الرياض ــة وال الطلب
مدرب املنتخبات واألندية العراقية 
ــد   أحم ــن  حس ــاطر  الش ــدرب  امل
ــد على عدد  ــن أحم حاز علي حس
ــي اجملال  ــهادات املهمة ف ــن الش م
ــكا كما حاصل  ــي من أمري الرياض
ــن  م ــيوية  األس  C ــهادة  ــى ش عل
ــتعد لدخول دورته  ــان واالن يس لبن
ــيوية B في بغداد،  ــة األس التدريبي
ــل نهاية هذا  ــل ان يدخ ــن املؤم وم
ــة تدريبية مع فريق  ــام معايش الع
sporting kc األمريكي الذي يلعب 

دوري احملترفني األمريكيني.
ــز األكبر في ولوجه عالم  كان احلاف

ــن  الرياضي حس ــده  وال ــة  الرياض
أحمد كذلك عمه الرياضي الالعب 
ــي لبنان، يطمح  ــدرب احملترف ف وامل
ــه  حلم ــق  يحق ان  ــن  حس ــي  عل
ــل مدرب  ــأن يكون أفض ــود ب املنش
عراقي يشار له بالبنان أينما يحل 
ــده العراق في كل احملافل  ليمثل بل

الرياضية العراقية والعربية.

بوكيتينو: ميسي هدية من الحياة.. 
ومبابي الحاضر واِّـستقبل

رياضي من بالدي

ــي وحدة  ــا الوطن ــرى منتخبن أج
ــي ملعب النادي  ــة ثانية ف تدريبي
ــة  القطري ــة  بالعاصم ــي  العرب
ــة  مكتمل ــوف  بصف ــة،  الدوح
ــتاد  هاملس ــب  الع ــاق  بالتح
ــويدي امير العماري، واحملترف  الس
ضمن فريق االهلي بنغازي الليبي 
ــارق، حتضيرا ملالقاة لبنان  همام ط
ــات  اليوم اخلميس، ضمن منافس
اجلولة الثالثة من اجملموعة االولى 
للتصفيات االسيوية املؤهلة الى 

كأس العالم ٢٠٢٢.  
ــدة  الوح ــا  منتخبن ــاض  وخ
ــد ٢١ العبا، هم  ــة بتواج التدريبي
ــل وعلي  ــد طالب واحمد باس فه
ــاوي وعلي فائز  ــني وعالء مه ياس
ــر وعلي  ــرار عام ــم جبار وك وميث
ــوان وصفاء  ــد عط ــان وامج عدن
هادي وامير العماري ومحمد علي 
عبود وهمام طارق وسجاد جاسم 
ــم  قاس ــد  ومحم ــن  رس ــار  وبش
ــم وابراهيم  ــريف عبد الكاظ وش
ــيركو كرمي وامين حسني  بايش وش

وعالء عبد الزهرة.
ــك  دي ــدي  الهولن ــدرب  امل ــث  وح
ــدمي  تق ــى  عل ــا  فريقن ــوكات  ادف
ــتويات مميزة والظهور بصورة  مس
ــابقة،  املباراة الس ــن  مختلفة ع

التي تكبد فيها منتخبنا خسارة 
ــام نظيره االيراني بثالثة  كبيرة ام
ــيء، وبالتالي  ــداف مقابل ال ش اه
ــة  ــت قائم ــا زال ــة م ــإن الفرص ف
ــي اجلولتني  ــوز ف ــض والف للتعوي
واالمارات،  ــان  لبن ــام  ام املقبلتني 
ــابات  ــر الذي يعيدنا الى حس األم

التأهل مجددا.
ــة  ــة موجع ــا ضرب ــى فريقن وتلق
ــاب املهاجم مهند  ــد تأكد غي بع
ــالونيكا  ــس س اري ــب  ــي الع عل
ــي صفوف  ــرف ف ــي، واحملت اليونان
ــد التايلندي ريبني  ــرام يونايت بوري
ــعد ناطق،  ــع س ــوالقا، واملداف س

اضافة  ــني،  املقبلت ــني  املبارات عن 
الى احمد ابراهيم الذي سيغيب 
ــبب  عن مواجهة لبنان فقط بس
ــم البطاقات الصفراء، وعلى  تراك
الرغم من ذلك، فإن آمال جماهيرنا 
ــوب بقية  ــي لقاء اليوم ص ترنو ف
ــق نتيجة جيدة،  الالعبني لتحقي

ــود ضمن  ــي بقاء االس ــهم ف تس
ــي  ــى بطاقت ــة عل ــرة املنافس دائ
ــح الى مونديال قطر. يذكر  الترش
ــل املركز االخير  ــا يحت أن منتخبن
ــد نقطة  ــه، برصي ــي مجموعت ف
ــادل امام  ــدة حصدها من تع واح

كوريا اجلنوبية بنتيجة سلبية.

ــلة اقامة  ــرة الس ــرر احتاد ك  ق
مباراة كأس املثابرة بني فريقي 
النفط والكهرباء في العشرين 
ــي قاعة  ــهر احلالي ف ــن الش م
ــعب املغلقة، وبينما حدد  الش
االحتاد الثاني عشر من الشهر 
ــة قرعة  ــدا القام ــي موع احلال
الدوري املمتاز، قرر اضافة ثالث 
نقاط للنادي في الدوري املمتاز 
ــئني  في حال فوز فريقه للناش
ــيكون  ــدوري الذي س ــب ال بلق
ــار، الى  ــدوري الكب ــا ل مصاحب
 A ــك احرز فريق اكاد عنكاوة ذل
لقب الدوري النسوي، بعد فوزه 
في املباراة النهائية على نسوة 

ــة ٥٢ – ٤٨  ــنحاريب بنتيج س
ــرا العتذار اندية  ــة .   ونظ نقط
ــعبي  ــد الش ــرطة واحلش الش
ونفط البصرة عن املشاركة في 
ــيطية الودية  ــة التنش البطول
ــمية، التي كان من  شبه الرس
ــي اخلامس  ــام ف ــل ان تق املؤم
ــر من الشهر احلالي ، فقد  عش
ــاد تنظيم مباراة كاس  قرر االحت
ــي  فريق ــع  ــي جتم الت ــرة  املثاب
النفط والكهرباء في العشرين 
ــي قاعة  ــهر احلالي ف ــن الش م
الشعب املغلقة، على ان جترى 
املباراة االولى من املرحلة االولى 
للدوري املمتاز في اليوم التالي 
ــهر، في ضوء  ــن هذا الش ٢١ م

ــام في ١٢ من  ــة التي تق القرع
ــهر احلالي، وسيتم في ما  الش
بعد حتديد مكانها وتوقيتها . 

ــل، قرر احتاد  على صعيد متص
ــيط ودعم  ــة وبغية تنش اللعب
ــة ثالث  ــئني، اضاف دوري الناش
ــي  ــارك ف ــادي املش ــاط للن نق
الدوري املمتاز في حال حصول 
ــى لقب  ــئني عل ــه للناش فريق
ــئني، الذي سيكون  دوري الناش
ــدوري الكبار، بينما  مصاحبا ل
ستضاف نقطتان للنادي الذي 
ــي،  ــز الثان ــه املرك ــرز فريق يح
ــادي الذي  ــدة للن ــة واح ونقط
ــث،  ــز الثال ــه املرك ــرز فريق يح
ــع .  من  ــز  الراب ــا للمرك ومثله

ــق اكاد  ــرى، احرز فري ــة اخ جه
ــن اربيل لقب بطولة  عنكاوة م
ــي  الت ــاء،  للنس ــراق  الع دوري 
ــس االول في قاعة  اختتمت ام
ــور ثائر عبد االحد مبدينة  الدكت
ــي املباراة  ــكاوة، بعد فوزه ف عن
النهائية على نسوة سنحاريب 
ــاء افروديت باملركز  ٥٢ – ٤٨، وج
ــه على فريق  ــث بعد تغلب الثال
الشهداء واجلرحى بنتيجة ٤٩ 
ــة . وكانت البطولة  – ٣٨ نقط
ــوم االربعاء من  ــد انطلقت ي ق
ــاركة  مبش ــي  املاض ــبوع  االس
ــني  ب ــت  وزع ــة  اندي ــة  ثماني

مجموعتني .
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كاظم الطائي

املركز احلالي الذي يشغله منتخبنا الوطني بكرة القدم 
ــر احدا من عشاق كرتنا  في التصفيات املونديالية اليس
ــق االيراني  ــوة االخيرة امام الفري ــتغربوا الكب الذين اس
بثالثية من دون رد مع سوء واضح في االداء على العكس 
ــي في انطالق  ــون الكوري اجلنوب ــن مواجهة الشمش م
مباريات اجملموعة االولى من املنافسات االسيوية املؤهلة 

الى مونديال الدوحة العام املقبل .
ــب االخير  ــا في الترتي ــت منتخبن ــارة ثقيلة وضع خس
ــجل  بنقطة واحدة ودخلت مرماه ٣ كرات من دون ان يس
العبونا اي هدف في مباراتني مما يولد العديد من عالمات 
ــن التهديف  ــا الغائب ع ــال هجومن ــتفهام عن ح االس
ــاءات عديدة وعلى املالك الفني بقيادة الهولندي  منذ لق
ــزز القدرات  ــريعة تع ــوكات البحث عن معاجلات س ادف
الفاعلة لهذا اخلط سواء بالتسديد البعيد او استغالل 
ــاحات املتاحة لطرق مرمى اخلصوم واستثمار ميزة  املس
ــية وغير ذلك  ــجيل اهداف من كرات رأس الطول في تس

من اساليب تعيد ترتيب اوراق تشكيلتنا.
ــهر  ــابع من الش ــان في املباراة الثالثة في الس لقاء لبن
ــا لالنطالق لو  ــعة لكرتن ــيكون البوابة الواس احلالي س
ــتغالل ما تبقى من مواجهات  ــار واس ارادت تعديل املس
حلصد النقاط والظفر مبركز يؤهلها لبلوغ عتبة الدوحة 
ــابات التاريخ  ــي الذي تقبع فيه بحس ــرك املوقع احلال وت
ــر ملرحلة جديدة من  ــيكون الضوء االخض واجلغرافية س

التنافس .
ــرة واخر  ــة االخي ــي االون ــا ف ــت العبين ــات الحق االصاب
ــهد اخلط الدفاعي تصدعا  ــعد ناطق ليش الضحايا س
ــل اجراء اللقاء املرتقب في الدوحة اليوم اخلميس مع  قب
ــيغيب ضرغام اسماعيل املصاب  الشقيق اللبناني وس
ــان بدوري  في مباراة فريقه القوة اجلوية امام نفط ميس
الكرة املمتاز عن التشكيلة واحتمالية عدم التحاق علي 
ــفره الى املانيا لغرض التعاقد مع احد  عدنان بسبب س
ــب ما نشره في صفحته الشخصية  االندية هناك حس

وابعاد فرانس بطرس وكرار عامر.
ــتدعاء  ــريف عبد الكاظم واس ــوالقه وش عودة ريبني س
محمد علي عبود وتغيير مركز شيركو كرمي في تشكيلة 
ــع في  ــدرب حرية اوس ــيمنح امل ــك س ــب  كل ذل املنتخ
ــة للظفر بنقاط املباراة وتعزيز  التعامل مع اوراقه الفني
خطوط اللعب للوصول الى شباك منتخب االرز واحداث 
ــي اخلبرة واملهارة في منطقة  تفوق ميداني بفضل عامل

العمليات .
ــيخفف  ــاء املقبل س ــي اللق ــر ف ــدف مبك ــجيل ه تس
ــاراة ويعزز من فوزهم على  ــط على العبينا في املب الضغ
ــع مبعنويات جيدة حقق فيها التعادل  فريق طموح يتمت
ــر بصعوبة مع  ــض االماراتي في ملعبه وخس ــام االبي ام
ــيفلح منتخبنا في  ــل س ــوري اجلنوبي فه ــره الك نظي

اجتياز حاجزه ؟
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ــر  الناص ــد  عب ــد  محم ــب  وكت
ــس األعلى  ــم اجملل املتحدث باس
ــر تويتر  ــي تغريدة عب ــة ف للدول
ــات  خروق ــض  يرف ــس  «اجملل أن 
ــتمرَة  املس ــواب  الن ــس  مجل
ــن  املضم ــي  السياس ــاق  لالتف
ــتوري آخرها  ــالن الدس ــي اإلع ف
ــماه قانون انتخاب  إصدار ما أس
ــان، دون االلتزام بنص املادة  البرمل
ــي» التي  ٢٣ من االتفاق السياس
تستوجب التوافق بني اجمللسني 
ــير  ــذا القانون. وكان يش حول ه
ــي الليبي  ــى االتفاق السياس إل
الذي وقع في الصخيرات باملغرب 
ــد الناصر  ــام ٢٠١٥.وأضاف عب ع
ــة عزمه  ــس الدول ــد مجل «يؤك
ــد االنتخابات في  ــه مبوع والتزام
ــون االول القادم»،  ـــ ٢٤ من كان ال
ــى حتميل مجلس النواب  الفتا إل
ــؤولية، في حال  ــه املس وأعضائ
حدوث أي «تأجيل» أو «تعطيل» 
ــبب  بس ــات،  االنتخاب ــد  ملوع
ــب». ــة اجلان ــات «أحادي التصرف

ــى  عل ــوب  احملس ــس،  اجملل وكان 
ــرّه في طرابلس، قد  اإلخوان ومق
االنتخابات  ــل  تأجي إلى  ــعى  س
ــراء انتخابات  ــل أن يقترح إج قب
ــون  ــوم ٢٤ كان ــط ي ــة فق برملاني
ــاب مجلس  ــل النتخ االول املقب

ــيات عاما  األمة، وتأجيل الرئاس
ــتور  آخر إلى ما بعد عرض الدس
ــتفتاء.وصادق مجلس  على االس
ــون االنتخابات  ــواب على قان الن
ــريعية املقررة نهاية العام  التش
ــهر من  ــد أقل من ش ــاري بع اجل
املصادقة على قانون االنتخابات 

ــية املثير للجدل من قبل  الرئاس
ــواب عقيلة  ــس الن ــس مجل رئي
صالح من دون طرحه للتصويت، 
ــتياء بني عدد  ــار موجة اس ما أث
ــية. ــر من األطراف السياس كبي

ــون في  ــا برملانيون ليبي ــد دع وق
ــني وفدين عن  ــاورات ب ختام مش

ــواب واجمللس األعلى  مجلس الن
ــع الدولي إلى دعم  للدولة اجملتم
ــررة نهاية العام  االنتخابات املق
ــني، لكن  دولي ــني  ــر مراقب وتوفي
ــن توافق حول  من دون اإلعالن ع
ــون االنتخابات الذي ميثل أبرز  قان
ــتني. ــة خالف بني املؤسس نقط

ــي الذي تلي  ــال البيان اخلتام وق
ــني  ــت يوم ــاورات دام ــد مش بع
ــة الرباط  ــة املغربي في العاصم
«ندعو املنتظم الدولي إلى دعم 
ــي ليبيا  ــة االنتخابية ف العملي
ــا،  ــق عليه ــني متواف ــق قوان وف
ــاس مخرجات ملتقى  وعلى أس
ــي،  الليب ــي  السياس ــوار  احل
ــني دوليني لضمان  ــر مراقب وتوفي
ــير اجليد لهذا االستحقاق  الس
يوضح  ــم  الهام».ول ــي  االنتخاب
ــاله عضو مجلس  ــان الذي ت البي
ــي الصغير،  ــادي عل ــواب اله الن
ــد  ق ــاورات  املش ــت  كان إذا  ــا  م
ــول قانون  ــفرت عن توافق ح أس
ــارة  باإلش واكتفى  ــات.  االنتخاب
ــي  ــت «ف ــات مت ــى أن النقاش إل
ــودها  ــة وأخوية يس ــروف ودي ظ
ــركاء  ــم والتوافق بني ش التفاه
الوطن الواحد».وكانت بعثة األمم 
ــارك  ــدة إلى ليبيا التي ش املتح
ــون عنها في لقاءات الرباط،  ممثل

ــى  «عل ــن  املتحاوري ــت  حثّ ــد  ق
اغتنام هذه الفرصة واالضطالع 
ــة  التاريخي ــؤولياتهما  مبس
ــتكمال اإلطار  ــي اس ــي ف واملض
التشريعي لالنتخابات».وعقدت 
ــي حضرها أيضا  ــاورات الت املش
ــا  ــى ليبي ــي إل ــوث األميرك املبع
ــاب  ــي أعق ــد، ف ــارد نورالن ريتش
ــبب  ــروز خالف بني طرفيها بس ب
ــس مجلس النواب  مصادقة رئي
ــرق) على  ــرق (ش ــرّه في طب ومق
قانون لالنتخابات الرئاسية قال 
ــي صالح  ــه يصبّ ف ــون إنّ مراقب

املشير خليفة حفتر الذي يقود 
ــع  ــن املتوق ــي وم ــش الوطن اجلي
ترشحه لالنتخابات.وعارض هذا 
ــى للدولة  ــون اجمللس األعل القان
لقت آمال  ومقرّه في طرابلس. وعُ
ــي املغرب  ــاء الوفدين ف على لق
لتذليل اخلالف.وسبق أن احتضن 
ــن احلوار بني  ــرب ٥ جوالت م املغ
ليبيا،  ــي  ف ــة  املتنازع ــراف  األط
ــون الثاني ٢٠٢١،  ــا في كان آخره
ــة  ــى آلي ــاق عل ــا االتف مت خالله
ــيادية.ومنذ  ــي املناصب الس تول
القذافي  ــر  ــقوط نظام معم س

ــي ٢٠١١، غرقت ليبيا  ومقتله ف
ــة وفوضى أمنية  ــي حرب أهلي ف
ــام سياسي ال سيّما بني  وانقس
شرق البالد وغربها، وقد شاركت 
في االقتتال ميليشيات محلية 
ــات  وجماع ــب  أجان ــة  ومرتزق
األمم  ــة  برعاي ــكلت  جهادية.وش
ــدة مؤقتة  ــدة حكومة وح املتّح
ــل األعمال  ــها رج في آذار يترأس
عبداحلميد الدبيبة إلدارة الفترة 
االنتقالية وصوال الى االنتخابات 
الرئاسية والتشريعية املقررة في 
٢٤ كانون األول.لكن اخلالف حول 

ــه ضربة  ــات وج ــون االنتخاب قان
ــي تدعمها  ــوية الت جلهود التس
األمم املتحدة للخروج من األزمة، 
ــب مجلس النواب  فاقمها حج
ــدة  ــة الوح ــن حكوم ــة ع الثق
ــبوع املاضي، وهو  الوطنية األس
ــا اجمللس األعلى  قرار رفضه أيض
للدولة.وأثارت املادة ١٢ من قانون 
انتقادات  ــية  الرئاس االنتخابات 
ــصّ على إمكان  ــادة كونها تن ح
ترشح مسؤول عسكري بشرط 
ــة  وممارس العمل  ــن  «ع التوقف 
ــد االنتخابات  ــه قبل موع مهام
ــم يُنتخب  ــهر، وإذا ل ــة أش بثالث
يعود لسابق عمله».ويقود إخوان 
ــعة ملنع قائد  ــا حملة واس ليبي
ــح لالنتخابات  اجليش من الترش
ــون  ــن أن قان ــية، معتبري الرئاس
ق عليه  ــدّ ــاب الرئيس املص انتخ
ــس النواب  ــل رئيس مجل من قب
ــت  ــاري مت ــبتمبر اجل ــي ١٤ س ف
ــير خليفة  صياغته ليالئم املش
حفتر، قائد اجليش الليبي، الذي 
ــبتمبر إلى «جتميد  بادر في ٢٣ س
ــكرية  العس ــه  ملهام ــت»  مؤق
ــى الفريق  ــادة قواته إل ــل قي ونق
ــوري الذي  ــد الرزاق الناظ أول عب
ــس  ــب رئي ــا منص ــغل أيض يش
أركان للقوات التي يقودها.ودفع 

اخلالف حول القوانني االنتخابية 
ــي  ــية مجلس ــيما الرئاس والس
ــواب واألعلى للدولة إلى عقد  الن
املغرب  ــي  ف ــاوري  ــاع تش اجتم
لبحث  املاضي  ــبوع  األس نهاية 
ــرار القوانني  ــأن إق ــق بش التواف
ــي  ــا ف ــش ليبي االنتخابية.وتعي
ــف وصراعات  ــى ودوامة عن فوض
ــة في شرق  بني القوى املتنافس
البالد وغربها منذ سقوط نظام 
معمر القذافي عام ٢٠١١. ولكن 
ن نسبيا منذ بداية  الوضع حتسّ
ــى وقف  ــل إل ــع التوص ــام م الع
ــكيل حكومة  إلطالق النار وتش
وحدة وطنية برئاسة عبداحلميد 
ــرة  ــا إدارة الفت ــة مهمته الدبيب
االنتقالية وصوال إلى االنتخابات.
التي  ــة  الدبيب ــة  وصلت حكوم
الليبي  ــوار  احل ــا ملتقى  اختاره
ــي فبراير على ثقة  في جنيف ف
ــارس، في  ــس النواب في م مجل
«تاريخي». ــه  بأن وُصف  تصويت 

اجمللس  ــاء  أعض ــر  اختي ــك  كذل
ــلطة  ــى س ــو أعل ــي وه الرئاس
لّف  تنفيذية من ثالثة أعضاء وكُ
توحيد املؤسسات وإخراج البالد 
ــراف على  ــن الصراعات واإلش م
ــة الوطنية بني  ــة املصاحل عملي

األطراف املتصارعة.
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5عربي دولي

أعلن اجمللس األعلى للدولة في ليبيا، الذي يعد مبثابة غرفة ثانية للبرملان، امس االول الثالثاء رفضه 

قانون االنتخابات التشريعية الذي صادق عليه مجلس النواب، في تكرار ملا حصل عند إقرار قانون 

االنتخابات الرئاسية.

متابعة / البينة اجلديدة

باريس / وكاالت / البينة الجديدة
ــرائيلية  ــرار وزيرة الطاقة اإلس ــت كارين احل  قال
ــل  ــود ح ــاء جه ــتعدة إلحي ــرائيل مس إس إن 
ــيم حدود مياههما  نزاعها مع لبنان حول ترس
ــط لكنها لن تقبل  اإلقليمية في البحر املتوس
ــروط التفاوض.وبدأت احملادثات  أن متلي بيروت ش
ــات املتحدة قبل عام  ــط فيها الوالي التي تتوس
ــبب في إرجاء  ــي محاولة حلل النزاع الذي تس ف
ــن أن تكون  ــي ميك ــة الت ــي املنطق ــب ف التنقي
ــت احملادثات في أيار املاضي. غنية بالغاز. وتوقف

ــوث األميركي اخلاص  ــر أن يزور املبع ومن املنتظ
ــتاين كال البلدين هذا الشهر في  آموس هوكس
ــدة للمحادثات  ــوة دفع جدي ــة إلعطاء ق محاول
ــب فيه لبنان إيضاحات من  في الوقت الذي طل
ــرائيل شركة  اجملتمع الدولي بعد أن منحت إس
ــة هاليبرتون عقدا  اخلدمات البترولية األميركي
ــي  ــرار ف ــاحل.وقالت احل ــة الس ــب قبال للتنقي
ــة في باريس «نحتاج إلى البحث عن حل  مقابل
يؤدي إلى تقدم كبير وأال نحاول التفكير بالطرق 
ــوط». وأضافت  ــم خط القدمية املتمثلة في رس
ــتاين قريبا.وفي  ــى هوكس ــتتحدث إل ــا س أنه
ــس اللبناني  ــار قال الرئي ــة احملادثات في أي نهاي
ــروط  ــال عون إنه يحب أال تكون هناك ش ميش
ــبقة. ورفض اقتراحات الوسيط األميركي  مس
ــاس  ــراء املفاوضات على أس ــب بإج التي تطال
ــان واحملالة  ــرائيل ولبن ــني إس ــوط احلدود ب خط
ــجلة لديها. ــدة واملس ــى األمم املتح ــل إل بالفع

ــات بخط واحد ثم  ــت احلرار «بدأنا املفاوض وقال

ــون ويدفعون  ــط. يدفع ــوا (اللبنانيون) اخل دفع
ــت هذه هي  ــا»، مضيفة «ليس ــوط حرفي اخلط
ــا مفاوضات. ال ميكنهم  الطريقة التي جترى به
إمالء اخلطوط».وتوقفت احملادثات السابقة بعد 
ــة توضح  ــط متعارض ــب خرائ ــدم كل جان أن ق
ــدود والتي زادت بالفعل  اخلطوط املقترحة للح
مساحة املنطقة املتنازع عليها.وبالفعل تضخ 
ــرائيل الغاز من حقول بحرية ضخمة، فيما  إس
ــد احتياطيات  ــم يجد بع ــه لبنان الذي ل يواج
ــوأ أزمة  من الغاز بكميات جتارية في مياهه أس
ــرب األهلية التي دارت رحاها  اقتصادية منذ احل
بني عامي ١٩٧٥ و١٩٩٠.وقال محمد عبيد اخلبير 
ــابق  ــي في احملادثات احلدودية واملدير الس اللبنان
ــيط  ــن املقرر أن يزور الوس ــالم إنه م ــوزارة اإلع ب
ــي النصف الثاني من  األميركي اجلديد بيروت ف
تشرين األول.وأضاف أنه عندما سئل عن حقيقة 
أن لبنان غير رأيه بشأن اخلطوط «لألسف عدنا 
ــن الذهاب  ــة بدال م ــاحنات الداخلي ــى املش إل
ــف واحد».ومنذ تعثر احملادثات  للمفاوضات مبوق
وافق رئيس الوزراء اللبناني املؤقت حينها ووزيرا 
ــغال العامة على مشروع مرسوم  الدفاع واألش
ــان ويضيف  ــع مطالبة لبن ــأنه أن يوس ــن ش م
ــه  ــى منطقت ــع إل ــر مرب ــي ١٤٠٠ كيلومت حوال
ــارك  ــت احلرار «نتش ــة اخلالصة.وقال االقتصادي
ــأن كيفية  ــي حقل غاز ويتعني أن جند حال بش ف
ــتخدامه مبا يجعل كل جانب يحصل على  اس
ــة»، مضيفة «نحن  ــه بطريقة عادل نصيبه من

مستعدون إلعطاء األمر دفعة أخرى».

الرباط / وكاالت / البينة الجديدة
ــات مجلس  ــة النتخاب ــج أولي ــرت نتائ  أظه
ــان)  للبرمل ــة  الثاني ــارين(الغرفة  املستش
باملغرب، فوز حزب «التجمع الوطني لألحرار» 
ــه على ٢٧ مقعدا،  ــز األول بعد حصول باملرك
ــس اجلماعات  ــي مجال ــات ممثل ــي انتخاب ف
املهنية.  ــرف  الغ ــات) وممثلي  الترابية(البلدي
ــوزارة الداخلية املغربية،  جاء ذلك في بيان ل
حول النتائج األولية لالنتخاب بوقت متأخر 
امس االول الثالثاء.وجرى انتخاب ١٢٠ عضوا 
ــالد، يتوزعون  ــق الب ــف مناط ــون مختل ميثل
ــون البلديات، و٢٠ ميثلون  على ٧٢ عضوا ميثل
ــة، و٨ ميثلون أرباب العمل، و٢٠  الغرف املهني
ــاص (النقابات). ــاع اخل ــال القط ميثلون عم
ــزب  ح ــل  حص ــة،  املعلن ــج  النتائ ــق  ووف
ــي انتخابات  ــي لألحرار» ف ــع الوطن «التجم

ا،  ــة، على ٢٧ مقعدً ــات والغرف املهني البلدي
ا، ثم  ـــ١٩ مقعدً ــة واملعاصرة» ب تاله «األصال
ــا جاء حزب  ــتقالل» بـ١٧ مقعدا.فيم «االس
ا بـ١٢ مقعدا، يليه  ــعبية» رابعً «احلركة الش
ــتراكي للقوات الشعبية» بـ٨  «االحتاد االش
ـــ٣ مقاعد،  ــة والتنمية» ب ــد، و»العدال مقاع
ــتوري» مبقعدين. ــاد الدس ــزب «االحت ــم ح ث
ــية من أصل ٦  ــالث أحزاب سياس ومتكنت ث
ــة من احلصول على مقعد واحد لكل  متبقي
منها، فيما متكن مترشح واحد مستقل من 
الفوز مبقعد.وبخصوص انتخاب ممثلي عمال 
ــات) البالغ عددهم  ــاص (النقاب القطاع اخل
ــغل»  ا، حصل «االحتاد املغربي للش ٢٠ عضوً
ــى ٨ مقاعد،  ــالد عل ــة بالب ــر نقاب ــو أكب وه
ــذراع  ــغالني» ال ــام للش ــاد الع ــه «االحت يلي
ــتقالل بـ٦ مقاعد. فيما  النقابية حلزب االس

ــة الدميقراطية  ــة «الكونفدرالي ــت نقاب نال
ــاد الوطني  ــم «االحت ــد، ث ــغل» ٣ مقاع للش
ــزب العدالة  ــة حل ــذراع النقابي ــغل» ال للش
ــة بعد حصوله على مقعدين، بعده  والتنمي
ــغل»  ــاءت «الفيدرالية الدميقراطية للش ج
ــحو  ــد واحد.كما فاز مرش ــد فوزها مبقع بع
ــرب» باملقاعد  ــاوالت املغ ــام ملق «االحتاد الع
ــة اخملصصة ملمثلي أرباب العمل في  الثماني
الغرفة الثانية من البرملان.وجتري االنتخابات 
ــر كل ٦ سنوات،  باالقتراع العام غير املباش
ــزون في  ــارون الفائ ــارك فيها املستش ويش
ــة) التي جرت في  ــات احمللية (البلدي االنتخاب
ــو املأجورين (املوظفني  ٨ أيلول املاضي، وممثل
ــاص) من  ــاع اخل ــي القط ــتخدمني ف واملس
ــة  ــرف املهني ــاء الغ ــذا أعض ــات، وك النقاب
ــي، وممثلون عن  ــن انُتخبوا في أب املاض الذي

ــة ألرباب العمل (النقابات). املنظمات املمثل
وتعتبر هذه ثان انتخابات يعرفها هذا اجمللس 
بعد التعديل الدستوري الذي شهده املغرب 
ــاء اجمللس من  ــذي قلص عدد أعض ٢٠١١، وال
ــهر املاضي أعلن  ــى ١٢٠ عضوا.والش ٢٧٠ إل
ــي املكلف عزيز أخنوش  ــس الوزراء املغرب رئي
ــى مقاعد  ــزاب حصوال عل ــر ثالثة أح إن أكث
ــزاب  أح ــي  ــة وه البرملاني ــات  االنتخاب ــي  ف
التجمع الوطني لألحرار واألصالة واملعاصرة 
ــتقالل، اتفقت على تشكيل حكومة  واالس
ــادس في  ــك محمد الس ــف املل جديدة.وكل
ــر من أيلول أخنوش، وهو زعيم حزب  العاش
التجمع الوطني لألحرار، بتشكيل حكومة 
جديدة بعد أن جاء حزبه في صدارة الفائزين 
ــات بحصوله على ١٠٢ من ٣٩٥  في االنتخاب

مقعدا في البرملان.

باريس / وكاالت / 
البينة الجديدة

عبّر الرئيس الفرنسي إميانويل 
ــاء  ــس االول  الثالث ــرون ام ماك
ــاء التوتر  ــي انته ــه ف عن أمل
الدبلوماسي القائم مع اجلزائر 
قريبا. وقال ماكرون في مقابلة 
ــس إنتر « نرجو  ــع إذاعة فران م
ــة األمور  ــن من تهدئ أن نتمك
ــد أن من األفضل أن  ألني أعتق
ــا بعضا  ــى بعضن ــدث إل نتح
ــاف أنه  ــرز تقدما».وأض وأن نح
ــة جدا»  ــات «ودي ــه عالق تربط

مع الرئيس اجلزائري. 
ــرا  مؤخ ــر  اجلزائ ــتدعت  واس
ــس بعد أن  ــي باري ــفيرها ف س
ــو موند عن  ــت صحيفة ل نقل
ــام  «النظ إن  ــه  قول ــرون  ماك
ــكري»  العس ــي  السياس
ــخ  ــة تاري ــاد كتاب ــري أع اجلزائ
للجزائر  الفرنسي  االستعمار 
على أساس «كراهية فرنسا».
ــواره مع  ــرون في ح ــال ماك وق
لومند أنه «كان هناك استعمار 

ــي»  الفرنس ــتعمار  االس قبل 
ــرة  ــارة لفت ــي إش ــر، ف للجزائ
ــد العثماني بني عامي  التواج
١٥١٤ و١٨٣٠م.وقال «أنا مفتون 
ــا على جعل  ــة قدرة تركي برؤي
الناس ينسون متاما الدور الذي 
ــر، والهيمنة  ــه في اجلزائ لعبت
أن  ــرح  وش ــتها،  مارس ــي  الت
املستعمرون  ــيني هم  الفرنس

ــر يصدقه  أم ــدون، وهو  الوحي
ــة  رئاس ــت  اجلزائريون».وقال
ــة في بيان  اجلمهورية اجلزائري
إنه «على خلفية التصريحات 
املصادر  ــد  لعدي بة  املكذّ ــر  غي
للرئيس  واملنسوبة  الفرنسية 
الفرنسي، ترفض اجلزائر رفضا 
ــؤونها  قاطعا أي تدخل في ش
الداخلية، وهو ما جاء في تلك 

التصريحات».وفي اليوم التالي 
ــر مجالها اجلوي  أغلقت اجلزائ
ــكرية  ــرات العس ــام الطائ أم
الفرنسية، وفقا ملا قاله اجليش 
الفرنسي.ويأتي هذا اخلالف إثر 
ــبوع املاضي  ــدث األس توتر ح
ــا  ــا إنه ــت فرنس ــا قال عندم
ــيرات  التأش عدد  ــتخفض  س
ــة ملواطني بلدان املغرب  املتاح

ــذي دفع  ــي، وهو األمر ال العرب
ــميا.  اجلزائر إلى االحتجاج رس
ــة  اجلزائري ــة  اخلارجي ــت  وقال
ــوا  ــفير فرنس في بيان إن الس
ــا  «احتجاج ــغ  تبل ــت  غويي
ــميا من احلكومة اجلزائرية  رس
على خلفية قرار أحادي اجلانب 
ــية ميس  من احلكومة الفرنس
بنوعية وسالسة تنقل الرعايا 
ــا». فرنس ــاه  باجت ــني  اجلزائري

ــيتم  ــا أنه س ــت فرنس وأعلن
ــيرات في  ــديد منح التأش تش
غضون أسابيع قليلة ملواطني 
ــس التي  ــرب واجلزائر وتون املغ
ــح  التصاري ــدار  إص ــض»  «ترف
ــودة  لع ــة  الالزم ــة  القنصلي
لني من فرنسا. املهاجرين املرَحّ
ــهد العالقات  ــذ فترة، تش ومن
ــية  والدبلوماس ــية  السياس
بني اجلزائر وباريس توترا وفتورا 
ــادي لدى  ــا نزيف اقتص رافقه
شركات فرنسية غادرت البالد 
ــلطات اجلزائرية  ولم جتدد الس

عقودها.

طهران / وكاالت / البينة الجديدة 
ــة للطاقة الذرية  ــران من الوكالة الدولي تريد إي
اتخاذ موقف من عملية «تخريب» تتهم إسرائيل 
ــأة كرج  ــتهدفت منش ــا، اس ــوف خلفه بالوق
ــهر، وفق  لتصنيع أجهزة الطرد املركزي قبل أش
ــمية «إرنا».وشكلت املنشأة  وكالة األنباء الرس
ــران، موضع جتاذب  ــى الغرب من طه الواقعة ال
بني الوكالة الدولية واملنظمة اإليرانية للطاقة 
الذرية في اآلونة األخيرة. وشكت األولى من منع 
ــأة لصيانة معدات  ــيها من دخول املنش مفتش
ــالمية  ــددت اجلمهورية اإلس ــة، بينما ش مراقب

ــأة التي استهدفتها عملية  على أن هذه املنش
ــن مدرجة ضمن  ــب» في حزيران ، لم تك «تخري
ــس  رئي ــق  «وف ــا»  «إرن ــني.وأوردت  الطرف ــاق  اتف
ــد  ــة (محم ــة الذري ــة للطاق ــة اإليراني املنظم
ــا في كرج تعرض لعمل  إسالمي)، مجمع تيس
ــي، وعلى الوكالة  ــي من النظام الصهيون إرهاب
ــة أن توضح موقفها من  ــة للطاقة الذري الدولي
احلادث».وتخصص منشأة كرج، املدينة الواقعة 
ــرد املركزي  ــع أجهزة الط ــران، لتصني غرب طه
ــتخدمة في تخصيب اليورانيوم. وأعلنت  املس
ــة «تخريب»  ــي ٢٣ حزيران إحباط عملي إيران ف

تستهدف مبنى تابعا ملنظمة الطاقة اإليرانية، 
ــي حينه أنه كان  ــائل إعالم محلية ف أفادت وس
ــة الدولية في أواخر  ــأة كرج.وقالت الوكال منش
ــيها منعوا من دخول املنشأة،  أيلول ، إن مفتش
ــرم مع إيران  ــا اعتبرته مخالفا لتفاهم أب في م
ــتبدال معدات مراقبة موضوعة  ــماح باس للس
ــران ردت بأن اجملمع  ــآت النووية.لكن إي في املنش
ــزال يخضع  ــه «ال ي ــن االتفاق ألن ــم يكن ضم ل
ــائل  ــة وقضائية».ونقلت وس ــات أمني لتحقيق
ــؤولي  ــالمي قوله إن مس ــالم إيرانية عن اس إع
ــا مقرا لها أبلغوا  ــة التي تتخذ من فيين الوكال

ــرار كبيرة خصوصا  «بأن هذا اجملمع تعرض ألض
ــة» فيه ضمن  ــي كانت موضوع الكاميرات الت
ــف  إجراءات الوكالة للمراقبة.وتابع «من املؤس
أن الوكالة الدولية والدول التي تنتقدنا (بسبب 
ــأة) ال يدينون  ــول املنش ــني من دخ منع املفتش
ــران ان اتهمت  ــبق إلي هذا العمل اإلرهابي».وس
ــرائيل بالضلوع في عمليات  عدوتها اللدود إس
استهدفت برنامجها النووي. وإضافة الى كرج، 
أعلنت طهران تعرض منشأة نطنز (وسط إيران) 
ــوز ٢٠٢٠  ــوم، حلادثني في مت ــب اليوراني لتخصي

ونيسان ٢٠٢١.
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ــمية لفرع  ــه من تس ــا ابتدع وهو م
ــم  عل  ) ى  ــمّ مس ــت  حت ــفي  فلس
ــف  ويضي  . ــري)  البش ــران  العم
يز ما  ــدون مّ ــن خل ــأن اب ــداوي ب الهن
ــع للتجربة) في  ــم ( اخلاض ــني العل ب
ــه الفكرية  ــه املعرفي وعالقت منطق
ــتقالله عن مصادر  ــة ، واس بالطبيع
( ميتافيزيقية) تخص العقيدة التي 
يكون مصدرها الرئيس هو ( العقيدة) 
ــها ثم يتوقف ( الهنداوي) عند  نفس
ــفة) فيتناوله  عنوان ( ابطال الفلس
ــوان مفارق يضمر الدفاع عن  بأنه عن
ــا ، وجاءت  ــفة وليس ابطاله الفلس
التسمية في ظرف عصيب سياسياً 
ــر) بعد  في املغرب ( القرن الرابع عش
انتشار حلقات الصوفية ، كما فعل 
ــرى ان (  ــه بقرنني ، في ــد قبل ابن رش
املوضوع) الوجود االنطولوجي يسبق  
ــتمولوجي)  فيظهر الصراع  ( االبس
ــل  ــة ، مقاب ــيائه اجلزئي ــادي بأش امل
ــي كليّة مفاهيمه العامة ،  املثالي ف
كما أكد ابن خلدون الذي نفى األفكار 
ــاً  ــي ايض ــا ه ــت بأنه ــة وثبّ الفطري
ــت قبلية باملطلق  ــبة وليس مكتس
ــينا ، او  ــع ابن س ــد يلتقي م ــو ق وه
الفارابي لكنه ال يؤمن بوجود (عقل 
ال) يستمد منه العقل االنساني  فعّ
ــأن (للتجربة) دوراً  ــه ، الميانه ب معارف
ــماً ، ونوعياً  في هذا اخلصوص، حاس
. ويذهب ( ياسر جاسم) الى جدلية 
ــد الرزاق الذي  ــر في فكر د. عب التنوي
ــا  ــه ، كم ــي مصرع ــبب ف كان الس
ــن املقفع وابن  ــم من قبله اب قد أُتهّ
ــي العوجاء بالكفر  عبد القدوس واب
ــاد .. كما حصل مع (  والزندقة واالحل
ــره واصل بن  ــار بن برد) الذي كفّ بش
ــوريا  ــاء فهرب الى (الرقة) في س عط
ــرزاق في  ــكار د. عبد ال ــم يتابع اف ، ث
ــكل لوعي  ــة األخالق ، وهي ش نظري
تاريخية  اجتماعي يخضع ملتغيرات 
واقتصادية ، بطابع طبقي في صراع 
ده قوانني  العامل مع الرأسمالي ، حتدّ
(موضوعية) خارجية ، مما تعني ضرورة 
ــي التطور ،  ــا ف ــا ومواكبته معرفته
ل ( امليول)  بارادة انسانية حرّة . ويحوّ
ــا بالتاريخي ، الى  الفطرية باقترانه
ــت جامدة  ــم متحركة وليس مفاهي
ــزة ، وبتطبيق عملي ملموس  أو جاه
ويرّد على منطق ( هيجل) حني يقارنه 
ــف األول مثالي  ــدون ، بوص ــن خل باب
تأملي خالص ، في حني د. عبد الرزاق 

ــال هيجل  ــني امث ــى التأملي ــرد عل ي
ــدى افكار  ــكارت والينبتز على ه ودي
ــها تطابق  ( ابن خلدون) التي اساس
ــات التجربة  الفكر على وفق معطي
ــة  ــخ) ، مقرون ــة) و ( التاري ( للطبيع
ــي عملية املعرفة  بدور ( النظرية)  ف
ــاس والفكر ويدمغ  من خالل االحس
ــا تخدم  ــة، ألنه ــة) بالرجعي ( اجلبري

ــتبدين ، وثمة  ــراد املس الطغاة واألف
ــاء احلركة  ــة بني فيزي ــة محوري عالق
ــبية  ــة والطاقة ونس ــادة والكتل وامل
احلقائق العلمية اخلاضعة للتطور ، 
ــاف  كما خضعت ( الذرة) عند اكتش
نة لها  األلكترونات والبروتونات املكوّ
ــد ، وهنا يتضح اهتمام  ملفهوم جدي
ــرزاق) باملقوالت ( املفاهيم)  (د. عبد ال
 ، ــك  بالديالكتي ــة  اخلاص  category
وصراع األضداد ، والتحوالت النوعية 
الفوقية  والبنية  والصدفة  واحلتمية 
ــة ( املادية) وحتمية الثورات  والتحتي
منذ انتفاضة ( سبارتاكوس ) في عهد 
ــية  ــى الثورة الفرنس ــة ، حت العبودي
ــفية وتكريس ( املادية  والثورة البلش

 idealism التاريخيةـ  اجلدلية) مقابل
ــذا  ــة .. وه ــة ) وامليتافيزيقي ( املثالي
ــا يذكرنا بـ ( توماس مور))  الصراع رمب
ــة) مبقولته  ــة اخليالي ــي ( جمهوري ف

ــر) للتعبير  (لقد أكلت النعاج البش
ــاع والفالحني في  ــراع االقط ــن ص ع
ــة التأريخية ،  ــرا) بتلك املرحل ( اجنلت
ــوف في مرحلة  ــار صناعة الص الزده
ــراع ما  ــتمر الص ــمالية ، اذ يس رأس
ــدمي وتناقضه مع  ــكل الق ــني ( الش ب
ــد ) وجوهر احلياة يروم  (احملتوى) اجلدي

ــو التنوير والنهضة ويرى  التغيير نح
ــل محمد ) ضرورة فتح ( ملف  ( باس
ــر من نصف  ــرزاق) بعد اكث ــد ال د. عب
ــى  ــع عل ــه الفاج ــى اغتيال ــرن عل ق
ــي ( العراق)  ــح احلرية والتقدم ف مذب
دوره  ــل  وجتاه ــيانه  نس ــك  وكذل  ،
ــعى لبناء  التاريخي ال يليق مبفكرٍ س
ــتورية  ــات دس دولة مدنية ومؤسس
ــة  االجتماعي ــة  العدال ــق  وحتقي  ،
ــوفينية  الش ــة  هيمن ــن  ع ــداً  بعي
ــل محمد)  الظالمية ، ويحرص ( باس
ــص  ــب والفح ــرورة التنقي ــى ض عل
ــير  ــق لتوثيق س ــة والتدقي واملراجع
ــاتذة العلماء  هؤالء املناضلني واألس
ــذا الوفاء  ــفة واملبدعون ، ه والفالس
يّب  ــه الذي غُ ــا أراد حتقيق احالم لرج
ــعبه وعائلته  ــريعا عن وطنه وش س

اً  ومشروعه الوطني ، لكنه يبقى حيّ
ــل ) ..  ــم اغتياله كما يثبت ( باس رغ
ــص كاتب  ــوم كما يخل ــو كان الي ول
هذه السطور كان فيه ( د. عبد الرزاق) 
ــو ياما)   ــاب ( فوك ــد اطلع على كت ق
ــوم ( نهاية التاريخ) الستطاع  املوس
ــمالية  الرأس ــة  شراس ــم  يحاك ان 

ــراع  ــروعية الص ــن مش ــع ع ، ويداف
ــح طوباويات التفوق  الطبقي ويفض
ــوم  مفه ــاط  وانحط ــي  التكنلوج
ــعوب بحروب  ــر الش ــة لتدمي العدال
ــر مصيرها  ــي تقري ــا ف ــادر حقه تص
ــاري  ــا احلض ــع تطوره ــا ، ومتن وحترّره
ــاً  ــاً ، وثقافي ــياً ، واجتماعي ، سياس
ــا مفككة  ــي جعله ــي توغل ف ، وه
ــدة،  ــرة ، جام ــات متحج ــي كيان وف
ــات ( صموئيل  ــاوز طروح ــا لتج ورمب
ــن ( التراث)  ــه م ــون) وموقف هنتنجث
األمم،  ــات  بثقاف ــاص  اخل ــراع  والص
ــاً بناء من  ــوراً حضاري ــرح منظ وألقت
م ايضاً  ــاني متوازن ولقدّ منظور انس
ــه باللغة  ــة جديدة الطروحت اطروح
ــدون) ـ  ــر ابن خل ــية عن ( فك الروس
 (١٩٦٦ ـ   ١٩٦٠  ) ــكو  موس ــة  جامع

ــد  ــاني  اجلدي ــر االنس ــى الفك وألغن
ــرية  ــاق عمران بش واملعاصر في أنس
ــاء  ــر باالقتن ــاب جدي ــدة .. الكت جدي
ــاء وتكرمي  ية والوف ــى اجلدّ لتوفره عل
ــن التخلّف واجلهالة  العلماء في زم

واحلروب .
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فنارات

6ثقافية

عبداألمري اِّـجر

بعد ان قرأت له ثالثة 
ــة، آخرها  ــب مهم كت
(جدل اإلتصال) وبفارق زمني قصير، ايقنت اني 
ــيما  ــى كاظم املقدادي مفكرا، الس تعرفت ال
ــده مثقفون  ــه األخير الذي توقف عن في كتاب
ــدوا فيه  ــراق وخارجه ووج ــي الع ــون ف مرموق
ــة والعربية..  ــة للمكتبة العراقي اضافة نوعي
ــذه، اهداني اول  ــد رحلتي القرائية ه اقول، بع
ــي باريس في  ــا كان ف ــه عندم ــدر ل ــاب ص كت
ــرن املاضي،  ــات الق ــن ثمانين ــف االول م النص
ــن عمره..  ــع الثالثينات م ــث كان في مطل حي
ــية) .. وظل الكتاب  عنوان الكتاب (اوراق باريس
ــهر يغفو بني زحمة الكتب القريبة مني،  ألش
ــات عابرة في  ــبت انه كتاب يتناول يومي وحس
ــيطر عليّ هذا الشعور  باريس، وال أدري ملاذا س
الذي مردّه بالتأكيد سطوة كتابه االخير (جدل 
ــعور بانه لن يكتب  االتصال)، حيث متلكني ش
ــام املاضية  ــدأت صباح أحد االي افضل منه !ب
في تقليب الصفحات االولى من اوراق املقدادي 
ــية، واذا بي اتسمر في مكاني مأخوذا  الباريس
ــزّ من بينها  ــة، كما لو ان جنيا ن مبتعة ودهش
ــس اخلفية والعلنية!  واخذني نحو عوالم باري
ــب وعقلية  ــة االدي ــحرتني لغ ــد س ــم، لق نع
(الشاب املفكر) بصدق، وابهرني وضوح الصور 
ــت تتدفق امامي  ــي عندما راح وغناها الثقاف
كما لو اني اجتول في باريس محلقا ومتخففا 
ــني مختلفة، عني تبصر  ــدي ألراها بع من جس
ــي دخلها  ــك املدينة الت ــي اعماق تل ــر ف وتبح
هذا الشاب البغدادي املغامر والطموح مطلع 
ــرف لغة  ــي وهو اليع ــرن املاض ــبعينات الق س
ــا تدريجيا  ــج اعماقه ــم، ليل ــا وثقافته اهله
ــئ، اذ كان  ــذه اآلل ــاد به ــاص متاما وع ــى غ حت

ــد قراءته  ــرح ومكان ليعي ــف عند كل ص يتوق
ثقافيا وبلغة ادبية راقية وعذبة، ثم يعود معه 
ــه االولى وتأثيراته ومدياته الثقافية  الى منابع
ل عليها  ــف حتصّ ــة التي الا ٔعرف كي واحلضاري
ــعة والدقة،  بتلك املرحلة العمرية وبهذه الس
ــرة االماكن والصروح واالثار  على الرغم من كث
ــاب، الذي  ــود بهذا الكت ــول بينها ليع التي جت
ه واحدا من اهم االعمال الروائية العراقية  ــدّ أع
ــل متحف  ــني تدخ ــكان، فح ــى بامل ــي تعن الت
ــني املقدادي وعقله   ــر تدخله من خالل ع اللوف
ــد كان صريحا جدا وهو يعري ايامه هناك  .. لق
ــش معه رحلة  ــه ولنعي ــف عن معانات ليكش
ــية ليسبر  كفاحه من اجل ان يتعلم الفرنس
ــحري  ــحري، واقول الس اغوار هذا العالم الس
ــيئا قدمها لي بهذا  ألني لم اقرأ عن باريس ش
السحر والبذخ الثقافي واالنساني في جتلياته 
املتعددة.. اجزم باني رأيت (باريس) مختلفة عن 
ــمع واقرأ عنها، واجزم ان الذي توصل  التي اس
اليه املقدادي في بصره وبصيرته  هو اقصى ما 
ــن ألي اديب محترف وكبير ان يصله، واقول  ميك
ــل للموضوعية  ــة ب ــس بدافع احلماس هذا لي
ــا ان نتجاهل مبدعينا  ــاف، ألننا اعتدن واالنص
حتت ضغوطات احلسد والتنافس غير الشريف 

ــث مقتلنا  ــري والعقائدي، حي ــر الفك والتناف
ــرية لباريس تغري  املستمر!لعل العوالم الس
ــرون  ــا كثي ــب عنه ــد كت ــا، وق ــة عنه للكتاب
ــك الظواهر  ــف تل ــن ان تفلس ــد، لك بالتأكي
ــبر  ــق مركب من لغة جميلة وس وتعرض بطب
ــم وعوالم،  ــخصيات ومعال ــوار ش ــق ألغ عمي
ــني واملنبوذين واالجانب وعلب الليل  كاملهمش
ــال ورشاقة،  وغيرها، ومن ثم حتليلها باسترس
ــة ويترك  ــة واملتع ــأن هذا يجمع بني الدهش ف
ــع التفاصيل التي  ــوع م ــة مختلفة تض نكه
ــن اهم مدن  ــال حياة واحدة م ــس باإلجم تعك
ــيما منذ  ــهدته من احداث، الس ــم مبا ش العال
ــكل  ــرورا ب ــام ١٧٨٩ م ــية الع ــورة الفرنس الث
ــته فرنسا من ايام  مغامرات نابليون وما عاش
ــية  ــو وإذالل، أو كل ما ميثل الذاكرة الفرنس زه
ــا اخملتلفة.الكتاب بدا في  وإحتدامات مراحله
ــث اخذ الكاتب  ــجيليا، حي اوراقه االخيرة تس
ــة وعربية لها صلة  ــدون وقائع واحداث عراقي ي
بفرنسا الدولة والسياسة، فبدت اقل جاذبية 
من غيرها، لكن اهميتها تكمن في انها وثقت 
لفترة من حياتنا وانها تعلقت بأذيال اوراق اخرى 
كثيرة سبقتها، ما جعلني ال اشعر بامللل عند 
قراءتها ألني اطلعت على تفاصيل اجتماعية 
ــرب وغيرهم  ــن الع ــاة الكثيرين م ــص حي تخ
ــي واالجتماعي،  هناك والتداخل بني السياس
ــف يراقب التحوالت ويرصد  مرصودا بعني مثق
ــرح ان يعاد  ــؤولية. اقت ــا بوعي ومس تداعياته
طبع هذا الكتاب من قبل الدولة، بعد تنقيحه 
ــياء مرحلية  ــاك اش ــل الكاتب الن هن ــن قب م
ــياء اخرى  ــا الزمن، ورمبا لدى الكاتب اش جتاوزه
ــيما انه سيذهب الى هناك بعد  يضيفها الس
ــني عاما على  ــرب مرور خمس ــراق طويل ولق ف
ــل عودته مطلع  ــه الذهبية تلك، قب بدء رحلت

التسعينات واستقراره نهائيا في بغداد.

البينة الجديدة / محمد رسن
ــار ولليوم  ــياحة واالث ــاح وزارة الثقافة والس ــر جن زخ
ــاض الدولي  ــرض الري ــي مع ــى التوالي ف ــس عل اخلام
ــملت  ــة التي ش ــدارات الثقافي ــم االص ــاب بأه للكت
ــث كان لدور  ــداع حي ــة واإلب ــوف املعرف ــف صن مختل
ــاركة في اجلناح والتي ضمت( دار الشؤون  النشر املش
ــر ودار  ــة ودار املأمون للترجمة والنش ــة العام الثقافي
ــر الكردية والهيئة  ثقافة األطفال ودار الثقافة والنش
ــراث) حضور متميز ملا حتمله عناوين  العامة لالثار والت
ــهد  ــة بالغة األثر في املش ــن أهمي ــا املتميزة م كتبه
ــروي ظمأ  ــأنها ان ت ــي والتي من ش ــي واالبداع الثقاف
ــئلة املتجددة في عالم القراءة الفسيح وكل ما  االس
ــياء في بنية  ــأنه ان يعيد البهاء ويرتب االش هو من ش

ــالل هذه  ــة والعربية من خ ــة العراقي ــد الثقاف وجس
ــة واالنفتاح على االخر امياناً من وزارة  اجلهود التواصلي
ــياحة واآلثار لتعزيز الصلة مع التجارب  الثقافة والس
ــا واقامت  ــيما العربية منه ــرى والس ــات االخ والثقاف
ــر العربية واجلهات  ــور املعرفية مع كل دور النش اجلس
ــاهمة في  ــة على تنوعها لتعزيز الصلة واملس الثقافي
ــودها قيم الثقافة  ــاة الثقافية التي تس ــة احلي صناع
ــوزارة اقباال كبيرا  ــهد جناح ال ــال واملعرفة ، وش واجلم
ــة بكافة احلقول  ــاً للنظر لتنوع الكتب املعروض والفت
ــر فرصة  ــر الذي وف ــة األم ــة والفني ــة والعلمي الفكري
مثالية لرواد املعرض القتناء مايالئم توجهاتهم كرس 
ــة والعلمية  ــم املعرفي ــال الثقافي للقي ــذا الكرنف ه
ــأنها ان حتطم  جدران اليأس  ــانية التي من ش واالنس

ــى التفكير  ــذوره وحتث بقوة عل ــع اجلهل من ج وتقتل
ــة  كما أكد لنا  ــذي وهذا ديدن وزارة الثقاف االيجابي ال
مدير عام دار الشؤون الثقافية الدكتور عارف الساعدي 
ــا معرفيا جماليا يدفع اجملتمع  باعتبارها صرحا ثقافي
ــييد افق ابداعية  ــد حتوال تساهم في تش الى رؤية اش
ــل هذا  ــا تخل ــي واملعرفي.كم ــد العقل ــرة باجله مغاي
ــدة برامج وحلقات ثقافية  ــرس الثقافي البهيج ع الع
واصبوحات وامسيات معرفية حضرها الكتاب والقراء 
ــوا بها بصناع  ــة واالدب والتق ــالب املعرفة والثقاف وط
ــق من خاللها  ــف دول العالم لتنبث ــاب من مختل الكت
ــابقاتها  ــة لتضيف لبنة الى س ــات وورش ثقافي اتفاق
ــاحة  ــي ربط الثقافة العراقية مبا هو جديد  في الس ف

العربية من  نتاجات العلماء واملثقفني واالدباء .

ــوم كنت أعمل  ــرح الالمعقول، ي ــت في حلقة نقاش عن مس  كن
ــة في بلجيكا لصالح ثقافة ١١، وكنا مجموعة متباينة  في ورش
ــرج واملمثل والناقد ومن  ــت واخمل املهمات، بيننا املؤلف والسينارس
ــا الكتابة» واملقصود  ــوع احللقة هو «م ــني، وكان موض كال اجلنس
ــاط تعبيري ميكنه أن يؤدي غرضاً معيناً، واتفقنا  بالكتابة كل نش
ــع في احلوار حول الكتابة أو األشياء أو املوضوعات  على أن ال نتوس
أو األفكار، عندئذ يتشعب املوضوع ولم نحصل إالّ على مجموعة 
آراء قد ال يربط بينها أي خيط معرفي. ما الكتابة هو سؤال املعرفة 
ــؤال القراءة التي تلحق مبا  ــوف تكتبه، وهو س ــبق ما س التي تس
كتبته. فالكتابة تكوين في املكان الوسط الذي يصوّب عيناً على 
ــابق هو ميدان الكتابة عنه، وعيناً أخرى على موضوع  موضوع س
ــاس هو  ــكل األس ــوف يُقرأ من املكتوب. وكان املش الحق هو ما س
ــم أو يتحرك أو يقال  ــؤال ماهي الكتابة؟. هل هي ما يقرأ أو يرس س
ــال اإلرادية والال إرادية  ــمع أو يرى؟، فكل هذه األفع ــفاهة أو يُس ش
ــن دون الكتابة  ــي كتابة من نوع خاص، وم ــد ه التي يؤديها اجلس
ــمع  ــاهد عرضاً فاحلركة كتابة، وال تس الميكنك أن تقرأ، وال أن تش
ــوط واأللوان  ــرى لوحة فاخلط ــة، وال ت ــات كتاب ــيقى فالنغم موس
ــال، وعبثاً نقول عن  ــح الكتابة ترجمة لألفع ــة، وهكذا تصب كتاب
ــكيالت  ــا كان نوع النص، بل هي تش ــال أبجدية مهم ــذه األفع ه
ــرة واالدراك والذوق  ــماع واخلب ــة والس ــة والرؤي ــة من اللغ مختلف
ــي كل ثانية ماليني الصور،  ــم، نحن في عالم يضخ علينا ف والش
ــادنا التي عليها أن تكون واعية بها،  ــتقبلها بأجس وعلينا أن نس
ــة  ــة، ما يترجم منها على الورق أو القماش ــذه األبجدية الكوني ه
ــيقى أو أي مكان، ليس إال النص  ــبة املسرح أو صالة املوس أو خش
ــس الكتابة من دون نص، من هنا يكون فعل الكتابة  املكتوب، ولي
فعلني: األول هو أنك ستترجم ما تعيشه بكلمات وهذا هو النص 
الذي يخصك، اما الفعل الثاني فهو ما يحتويه النص من اشارات 
ــة،  ــموعة أو محسوس ــون كلها مرئية او مس ــالت قد ال تك وتأوي
ــائل االتصال.  ــراغ غير مكتوب يلفه غموض في وس عندئذ ثمة ف
ــة.من يكتب؟ ومن يتلقى ما  دائماً يرافق الغموض املواقف امللتبس
ــون  ــني يتلقون ما يجري ليكتبوا، فهم يجلس ــب؟ كل الروائي يكت
ــعراء يقتربون من احلدث ثم  في املقعد اخللفي لألحداث، وكل الش
ــون فيه ثم يكتبون ما ميلي عليهم احلدث، ألنهم ال ميلكون  يندمج
ــرآة مختفية تعكس  ــهد م ــي، في حني للمش ــهد العيان إال املش
ــاعر يكتب الالمرئي مما يرى. شيء ما  ــياءه على ما ال يرون، والش أش
ــاهد عن كتابة نفسها، عندئذ  غامض يحدث عندما تتعطل املش
ــب كتابته. قد يقول البعض كيف، تكتب  تتولى املرآة كتابة ما جت
ــد يتوقف القارئ من تأويل أي كلمة،  املرآة؟ في منهجية التأويل ق
ــها في  ــها، من خالل إنعكاس ــذ تتولى الكلمات تأويل نفس عندئ
ــا، ال توجد كلمة في النص تكتفي مبا هي في موضعها، كل  مرآته
ــي القارئ فيحركها ويجد  ــة كائن يتحرك خارج موضعه، يأت كلم
لها مأوى ومن ثم يوسع من دائرة اشتغالها بالتأويل، وكل كلمة ال 
ــا كلمة ميتة، حتى لو قرئت وأولت وأصبحت  تتحرك في موضعه
ــي مواضعها، هو ما حتتويه في  ــيئاً آخر، ما يحرك الكلمات وه ش
ــا، قد ال يكون ثمة عامل خارجي مؤثر، ولكن احلركة مالزمة  داخله
ــا النحوي والداللي، والنصوص الكبرى مهما تقادم زمنها  لوجوده
ــنني، وكأنها تواجه  ــحونة مبا يجعل كلماتها تنطق عبر الس مش
ــأن اآلثار املدفونة  ــكلة ما إذا لم تنظر في مرآة ذاتها. ماذا بش مش
في أعماق التربة؟ أال تتكلم وهي في صمتها؟ وحتى لو نُقب عنها 
ــارات تعلن  وأخرجت من ظالم أمكنتها، كانت وهي هناك تبث اش
ــها. فالكتابة حتركها الكتابة، ودائماً ما تكتبه نفسها،  عن نفس
هو ما يستوجب البحث عنه. هذا النص الذي تكتبه الكلمات هو 

الذي يبقيها حية ومدار اشتغال.
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ياسني النصري

يستذكر باسل محمد عبد 

الكرمي وياسر جاسم قاسم 

في حترير الكتاب املوسوم ( 

العالم الدكتور عبد الرزاق 

مسلمّ املاجد .. سطور بيضاء 

من حياته ) وما متخضت عنه 

« ورشة» عمل ما بني بغداد 

والبصرة ، قصة اغتيال د. عبد 

الرزاق االستاذ اجلامعي الذي 

كتب اطروحته في موسكو 

عن فلسفة ( ابن خلدون) .. 

يذكر د. حسني الهنداوي بأن 

الفرنسي ( ايف الكسوت) 

كتب عن ابن خلدون بوصفه 

مؤسساً لعلم التاريخ (١٩٥٤) 

ـ وان ( روزنتال)  ترجم مقدمة 

ابن خلدون ( نيويورك) ( ١٩٥٨) 

ـ وان الروسية ( سفتلينا ) 

تناولت ( العمران البشري) في 

مقدمة ابن خلدون (١٩٥٨) و 

. (١٩٦٥)

أ.د عقيل مهدي يوسف
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د. وليد جاسم 
الزبيدي 

 

، خمسٌ رحلْنَ

.. نّ عجافُ  وكلّهُ

..؟ ماذا زرعتُ

..؟  وهلْ يحنيُ قطافُ

نّ منازالً  أمتمتُهُ
ومساجداً

وسعيتُ يحتبسُ ،

.. اخلشوعَ طوافُ

نّ بكلّ عشقٍ أمتمتُهُ

 للوفا

وجريتُ نهراً ،

.. واحلننيُ ضفافُ

نّ مع  ونسجتُهُ

الضلوعِ 
متيمةً

ومعَ اجلراحِ

.. نّ يُدافُ  عبيرُهُ

خمسٌ أصوغُ من 

، اخليالِ

 رغابَها
لَالً وتشابكتْ مِ

..  بها األحالفُ

وقبلتُ أن أحيا 

حٍّ بعدما بشُ
كنتُ الندميَ

.. الفُ  وللكؤوسِ سُ

ورضيتُ عيشاً في 

الفالةِ
داً  تزهّ

والرّيحُ بيتي ،

.. حافُ والدروبُ صِ

وجفوتُ أهلي، 

والعشيرَ ،

حبتي، وصُ

بْتُ ما قالوا  كذّ

عليكِ وشافوا..

تُ كذبَكِ سْ قدّ

،  والذنوبُ تصوّفٌ

رٌ  ذْ والغدرُ عُ

.. والكالمُ خالفُ

في أيّ حالٍ ألتقيكِ 

فإنّني
نٌ جَ شَ

نونِ   وفي كلّ الظّ

.. فافُ عَ

ما كنتُ أدري..
ةٌ  للخيانةِ أُمّ

ولها بكلّ خديعةٍ 

.. أعرافُ

مري  فحزمتُ عُ

واملشيبَ 

وأضلعي

ومضيتُ نحوي،

.. زافُ نونُ جُ  والسّ
غادرْتُها األطاللَ

 لمْ تُسعفْ فمي

ووجدتُ صبري 

.. والنّهى اإلسعافُ

ورجعتُ من بعدِ 

اللِ الضّ
تيّماً  مُ

حبّ احلياةِ 
نّ كفافُ هُ وعشقُ

عبداالله ماهل / اِّـغرب
 

ــى صبح  ــر عل آذن الفج
ــوادر  ب ــت  ــل، والح جمي
إشراقات محتشمة من 
تزامنت  ــحاب،  الس وراء 
ــل  والتهلي ــاعتها  س
ــي القيوم على وقع  للح
حناجر ومن أعلى املآذن، 
ال تلوي على شيء اللهم 
ــيء غير  ــادة وال ش العب
ــض له  ــم يغم العبادة.ل
ــات ليلته هاته  ــن، ب جف
ــك واليقني، ال  ــني الش ب
ــو على بر، يقعد وال  يرس
يقوم إال كما يقوم الذي 
ــيطان  الش ــه  يتخبط
ــم تعد حيله  من املس.ل
تنطوي على أحد، انخدع 
فيه القوم وباسم الدين 
ــك املقام الرفيع؛  تبوأ ذل
ــع،  اجلمي ــه  علي ــد  ليرت

ــحر على  ــب الس وينقل
لعن  وتف،  ــاحر.أف  الس
والسياسيني؛  الساسة 
ــة  واألبالس ــم  وكأنه
ــان لعملة  ــيان وجه س
ــا،  ــب واقف واحدة.انتص
ــه افتقد  ــف ودار وكأن ل
ــيئا أو به علة ال تعل  ش
على خير؛ ليجد نفسه 
ــمر على ذراعيه،  وقد ش
ــر  خلري ــان  العن ــق  وأطل
املياه، توضأ في عجالة، 
ــل كاللص خارجا  وانس
ــتعجل اخلطو نحو  يس
أقرب مسجد.لم يبق له 
على املسجد إال بضعة 
ــأ  ليتفاج ــوات،  خط
ــام والصالة  ــاس قي والن
ــس له  ــا، ولي ــى أمته عل
ــظ منها إال  واهللا من ح
أن يعود أدراجه من حيت 
ــر اليدين، يجر  أتى، صف
ــن ورائه؛  أذيال اخليبة م
وصالته  ــعاه  مس وكأن 
ــواذي  والع ــه  علي ردت 
ــر آخر أوراقه،  باهللا.خس
ــى  ــزوى بركنية واألس ان
ــن آخره؛  ــكاد ميينه وع ي
ــى أحر من  ــر وعل ينتظ
ــا، أنى يأتيه  جمر الغض

باخلبر السعيد.
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albaynanew@yahoo.com

عملوا هنا في (                    ) ورحلوا

املرحوم اخلبير اللغوي
 كرمي توفيق الزبيدي

املرحوم الكاتب اللواء 
ماضي اخلزاعي

املرحوم مـاجد الصكر  
رئيس القسم الرياضي

لهم الذكر الطيب
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العتبة العلوية تعلن عدد الزائرين ممن أحيى ذكرى وفاة النبي الكريم (ص)
النجف االشرف / البينة اجلديدة

ــم اإلعالم في العتبة  أعلن رئيس قس
ــة، امس األربعاء، عن  العلوية املقدس
ــة الزائرين  ــط املعدة خلدم جناح اخلط
ــزاء للمولى أمير  ــن لتقدمي الع الوافدي
ــالم) في مناسبة  املؤمنني (عليه الس
ــد (صلى اهللا  ــاة النبي األكرم محم وف
ــلم)، وذلك بتوافد ستة  عليه وآله وس
ماليني زائر الى العتبة املقدسة طيلة 
ــال رئيس  ــاء الذكرى.وق ــم إحي مراس
ــمري  ــي العتبة، فائق الش ــم ف القس
امس اكتملت زيارة وفاة النبي محمد 
( صلى اهللا عليه وآله) وقدمت العتبة 
ــن رئيس  ــة ابتداء م ــة املقدس العلوي
جلنة إدارة العتبة املقدسة وحتى آخر 
ــرة وجبارة  ــب فيها أعماال كبي منتس
ــة من املتطوعني  ــة ومؤازرة نخب مبعون
ــاند  ــينية كجهد س ــب احلس واملواك
ــن التعاون  ــة فضال ع للعتبة املقدس
ــة  ــة املقدس ــني إدارة العتب ــر ب الكبي
ــرف  ــي النجف األش ــة ف واإلدارة احمللي
ــط. ــرات األوس ــات الف ــادة عملي وقي

ــات لـ ٦  ــث مت تقدمي اخلدم واضاف حي
مليون زائر وصلوا الى العتبة املقدسة 
ــمل هذه اإلحصائية من وصل الى  تش
مشارف العتبة املقدسة وميحطها ، 
ــاء الداخلني الى احلدود  ولم يتم إحص

اإلدارية ملدينة النجف األشرف إذ ميكن 
ــدد أكبر.وتابعت قدمت  ــون الع أن يك
ــن ، األول  ــالل محوري ــات من خ اخلدم
يتعلق باخلدمة اللوجستية والضيافة 

والنقل،  والعالجية  الطبية  واخلدمات 
والتي مت تقدميها للزائرين في مختلف 
ــتراحة  مواقع الضيافة واإليواء واالس
ــن  وم ــة  املقدس ــة  للعتب ــة  التابع

ــا.وأردف أما احملور  ــاندة له املواقع الس
ــا الفكرية  ــق بالقضاي ــي فيتعل الثان
ــة والقرآنية،  ــة والتوجيهي والعقائدي
ــني ثر  ــارة من مع ــذه الزي ــه ه ــا متثل مل

ــرمي وقد انبرت  ــه الزائر الك ــرف من يغت
العتبة املقدسة بهذا اجلهد من خالل 
ــي ومحطات اإلجابة عن  املنبر الفقه
ــرعية ومحطات اإلجابة  املسائل الش
عن األسئلة القرآنية ، ونحن في جوار 
صنو القرآن الكرمي اإلمام أمير املؤمنني 
(عليه السالم) ومبن تنزل عليه القرآن 
ــد (صلى  ــول محم ــرمي وهو الرس الك
ــه وآله) ، وكلل العمل بنجاح  اهللا علي
ــذ زيارة  ــع من ــهادة اجلمي ــر وبش كبي
األربعني حيث مت تقدمي أقصى اخلدمات 
لل  ــمري قائال كُ ــل الش للزائرين.وأكم
ــي مميز  ــر بجهد إعالم ــل الكبي العم
ــوادر اإلعالمية العاملة  من خالل الك
ــة  ــة العلوي ــالم العتب ــم إع ــي قس ف
ــة بفضائية العتبة  ــة املتمثل املقدس
العلوية املقدسة ، وأثير بثها اإلذاعي 
ــات التواصل  ــز اخلبري ، ومنص ، واملرك
ــي ،  ــيق اإلعالم ــي ، والتنس االجتماع
وغيرها من الشعب امليدانية العاملة 
ــد  للجه كان  ــا  فيم  ، ــم  القس ــي  ف
ــر في  ــر الكبي ــاند األث ــي الس اإلعالم
ــن وإحياء هذه  ــة الزائري مواكبة حرك
املناسبة املليونية مبظاهر احلزن بفقد 
ــانية سيد الكونني الرسول  رمز اإلنس
الكرمي ونبي الرحمة محمد (صلى اهللا 

عليه وآله). 

بغداد / البينة اجلديدة
ــك املركزي  ــات البن ــاودت مبيع ع
ــة الصعبة  ــن العمل ــي م العراق
االرتفاع مرة اخرى، امس االربعاء، 
ــن ٢٠٠ مليون  ــر م ــجل اكث لتس

دوالر.
ــك املركزي لبيع  ــهد مزاد البن وش
ــراء العمالت االجنبية، امس،  وش
ــبة ٣٠  ــا في مبيعاته بنس ارتفاع
٪ عن مبيعات أمس االول الثالثاء، 
لتصل إلى ٢٠٨ مليوناً، و٨١٨ الفا 
و ٨٠٠ دوالرا أمريكيا غطاها البنك 

ــغ ١٤٦٠  ــاس بل ــعر صرف اس بس
ديناراً لكل دوالر.وذهبت املشتريات 
ــا  ــاً و٢٩٨ الف ــة ١٦٤ مليون البالغ
و٨٠٠ دوالر لتعزيز األرصدة باخلارج 
واعتمادات،  ــكل حواالت  على ش
ــغ املتبقي البالغ  ــا ذهب املبل فيم
٤٤ مليوناً و٥٢٠ ألف دوالر بشكل 
نقدي.هذا وقام ٣٤ مصرفاً بتلبية 
طلبات تعزيز االرصدة باخلارج، و ١٠ 
مصارف لتلبية الطلبات النقدية، 
إضافة ملشاركة ٤ شركة صرافة، 

و٢٠١ شركة توسط. 

انطالق عملية أمنية ملالحقة 
العنارص اإلرهابية يف دياىل

ديالى / البينة اجلديدة
ــعبي، امس االربعاء،  ــد الش اطلقت قيادة عمليات ديالى للحش
ــي ديالى.وقال قائد  ــر االرهابية ف ــة ملالحقة العناص ــة أمني عملي
ــي األلوية ٤ ،  ــاة ف ــوي ، إن قوات من املش ــات طالب املوس العملي
ــعبي شرعت صباحا بعملية أمنيّة واسعة  ٢٣ ، ٢٤ باحلشد الش
ملالحقة فلول داعش في حوض الثالب في ديالى، مبينا ان العملية 
مسندة بنيران املدفعية وطائرات مسيرة وكاميرات حرارية ملعاجلة 
األهداف التي وردت عنها معلومات استخبارية مؤكدة عن تواجد 
ــذه العملية طبق فيها نظام  ــوي إلى ان ه االرهابيني.ولفت املوس
ــكل قفزات  ــدم األهداف راجال وبش ــهدت تق ــروب اجلبلية وش احل
ــيرا الى ان دور اجلهد االستخبارات و الهندسة  لتأمني احملاور، مش
ــكرية للحشد الشعبي فعال جدا في فتح الطرق وايصال  العس
القطعات الى أهدافها، فضال عن مفارز مكافحة املتفجرات التي 
ــى طول الطريق،  ــع العبوات املزروعة عل ــا دور كبير في رف كان له
اضافة الى جهود جميع الصنوف األخرى.وأكد املوسوي استمرار 
ــن القانون في  ــر اخلارجة ع ــة ملالحقة العناص ــات األمني العملي

احملافظة وسيعلن عن نتائجها حال االنتهاء منها.

السفري العراقي يبحث مع رئيس الربملان اللبناين العالقات الثنائية وملف االنتخابات

الناطق باسم القائد العام مقتــل ثالثة ارهابيني بمنطقة محام العليل

بغداد/ البينة اجلديدة
ــي لبنان حيدر  ــفير العراقي ف بحث الس
البراك، مع رئيس مجلس النواب اللبناني 
ــف  ــة ومل ــات الثنائي ــري، العالق ــه ب نبي
االنتخابات العراقية.وقال السفير البراك 
، انه التقى برئيس مجلس النواب اللبناني 
نبيه بري في زيارة برتوكولية بعد تسلمه 
مهامه كسفير للعراق لدى لبنان، مبينا 

ــرى خاللها  ــبة ج ــارة كانت مناس ان الزي
ــة والعالقات  ــاع العام ــي االوض بحث ف
ــراق ولبنان.وأضاف، انه  ــني الع الثنائية ب
ناقش مع الرئيس بري العالقات الثنائية 
ــن مختلف  ــقيقني م ــن الش ــني البلدي ب
ــية واالقتصادية، وقدم  اجلوانب السياس
ــة املزمع  ــن العملية االنتخابي ــرحا ع ش
ــر من  ــي العاش ــراق ف ــي الع ــا ف اجراؤه

ــاد  ــا الى ان بري اش ــهر اجلاري، الفت الش
ــا احلكومة العراقية  باجلهود التي تبذله
ــني االنتخابات  ــا لتأم ــة العلي واملفوضي
ــراق احلديث. وتابع  ــي تاريخ الع املهمة ف
ــرحا  ــكورا ش كما قدم الرئيس بري مش
ــية في  ــة السياس ــن العملي مفصال ع
لبنان، معبرا عن جناح احلكومة اللبنانية 

جناح البرنامج الوزاري.

بغداد / البينة اجلديدة
ــام للقوات  ــم القائد الع ــن الناطق باس أعل
ــن إلقاء  ــول، ع ــلحة، اللواء يحيى رس املس

ــن داعـش في  ــى ( ٩ ) عناصر م ــض عل القب
خمس محافظات.وقال رسول ، إنه بناءً على 
ــلحة،  ــات القائد العام للقوات املُس توجيه

ــذ جهاز مكافحة اإلرهاب عمليات أمنية  نف
ــا عصابات داعش  ــتباقية ملالحقة بقاي اس
ــة، إذ  ــات عراقي حافظ ــي ( ٥ ) مُ ــة ف اإلرهابي
ــى ( ٩ ) عناصر  ــض عل ــن إلقاء القب متكن م
ــار، نينوى،  حافظات األنب ــي مُ ــن داعـش ف م
ــاف، أن  ــداد، كركوك.وأض ــن، بغ ــالح الدي ص
نصرين إرهابيني  ــاز ألقى القبض على عُ اجله
ــة آخرين في كركوك وصالح  في األنبار وثالث
ــة من اجلهاز  ــذت قوة خاص ــن، كما ونف الدي
ــي بغداد  حافظت ــي مُ ــني نوعيتني ف عمليت
ــض على  ــن إلقاء القب ــفرتا ع ــوى أس و نين
إرهابيني أثنني.وبالتنسيق مع أسايش أقليم 
ــل، متكن  حافظة أربي ــراق، مُ ــتان الع كردس
ــاء القبض على  ــق البيان، من إلق اجلهاز، وف
ــات داعـش،  ــي لعصاب ــر إرهابي ينتم نص عُ
واحكمت قبضتها على ارهابي خر بعملية 

منفصلة.

اىل / السيد مدير دائرة عقار مدينة الصدر
دوائر العقار يف مدينة الصدر ومشكلة يوم 

األحد .. املواطنون يستنجدون بكم
ــرات املواطنني  ــماعيل) ان عش ــم مجيد اس ــول الزميل ( هيث يق
ــكلة  الذين يراجعون دوائر العقار في مدينة الصدر يواجهون مش
ــمية  ــهر حيث كثرت العطل الرس عويصة خاصة خالل هذا الش
ــب تأخير اجناز  ــد األمر الذي ترت ــد على وجه التحدي ــي يوم األح ف
ــد  ــون في دوامة ومن هنا فهو يناش معامالتهم وجعلهم يعيش
السيد مدير عام دائرة العقار في مدينة الصدر للتدخل شخصيا 
ومعاجلة مشكلة العطل التي صادفت كلها في يوم األحد ونأمل 
ــون العبد مادام العبد  ــريعة وفورية واهللا في ع ان نرى معاجلة س

في عون اخيه.

امام انظار دولة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي و وزير الصحة وكالة   .. معاجلة مريض
اني املريض بتورم القدمني (عباس 
ــداد /  ــكنة بغ ــه عبود) من س ط
ــير  ــتطيع الس الرحمانية ال اس
ــي متحرك مبعاونة  اال على كرس
ــم بطلبي  ــر جئتك ــخص آخ ش
ــن اهللا اوال ومنكم  ــا م ــذا راجي ه
ثانيا التفضل مبقابلتكم للنظر 
ــت عائلتي  اتعب ــي  الت ــي  بحالت

ــا أيضا وهذا  ــرا واتعبتني ان كثي
املرض جعلني ال  استطيع السير 
ــة عائلتي مما  ــن اعال وال امتكن م
ــكنات  جعلني اعتمد على املس
ــا  ــي مادي ــي ارهقتن ــة الت الوقتي
ــى  ــادي كان عل واعتم ــيا  ونفس
ــورين  ــاس امليس ــن الن ــض م بع
ــل عائلة مكونة  ــا انني اعي علم

ــم التي هي  ــتة أفراد وامه من س
ــرى تعاني االمرين اترك لكم  االخ
ــي ومن اهللا  ــبونه ل االمر مبا تنس

التوفيق وكل الشكر لكم.

املريض /عباس طه عبود 
هاتف / ٠٧٧١١١٤٣٩٣٧ 

ــمية صادرة  ــر « البينة اجلديدة» وثيقة رس تنش
ــؤون  ــوزارة لش ــة ال ــة / وكال ــن وزارة الداخلي م
ــث  االداري حي ــاء  االحص ـ  ــالك  امل  / ــرطة  الش
يتداولها منتسبو وزارة الداخلية من املفسوخة 
ــم من املالك والذين  ــم أو احملذوفة قيوده عقوده
ــة الوزارة مع  ــم تضمينهم خالل مصادق لم يت
ــن  ــل م ــي ( ٢٠١٧ـ  ٢٠١٨) فه ــة لعام وزارة املالي

ايضاح يا وزارة الداخلية ؟.

حضر الى مقر جريدتنا املواطن ( فالح عبد احلسن 
ــد  ــح) وذكر بانه متقاعد وراتبه ال يكفي لس فلي
نفقات املعيشة ومصاريف ولده (حيدر) الطالب 
ــية / جامعة بغداد /  ــة العلوم السياس في كلي
ــوائيات  ــاكن في العش ــة الثالثة وانه س املرحل
ــتئجار بيت ،  ــتطيع تأمني مبلغ اس كونه ال يس
ــؤول عن اعالتهم  وبنيّ ان عدد افراد عائلته املس
ــملوه بعطفكم  (٦) ويلتمس من دولتكم ان تش
ــة ظروفه  ــى مواجه ــاعدته عل ــوي في مس األب
ــه يعاني من  ــة خصوصاً وان ــية والصعب القاس

مرض السكري وضغط الدم وسوفان في القدمني 
وان صحته ال تساعده على مزاولة اي عمل ، وان 
العالج يكلفه كثيرا من املال ال يستطيع تأمينه 
.. ( البينة اجلديدة) اذ تضع هذا األمر امام دولتكم 
ــم أب لكل العراقيني  لهي على ثقة اكيدة بأنك
ــم األبوية ملا  ــملونه بعطفكم ورعايتك وستش
ــانيتكم .. وفقكم الباري  ــن انس ــرف عنكم م ع

وسدد خطاكم خلدمة العراق والعراقيني .
املواطن / فالح عبد احلسن فليح

هاتف / ٠٧٧٤٠٩١٤٢٥ 

امام انظار السادة املسؤولني امام انظار السيد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي
يف وزارة الداخلية

نعرض لكم وثيقة .. الناس تريد اجابة

مبيعات البنك املركزي 
من الدوالر تعاود االرتفاع

السفري الدكتور لقامن الفييل 
يستحق الشكر والتقدير

القنصل العام يف فرانكفورت 
دريد العوادي ملسة وطن 

احللبويس والزمانان 
يبحثان دور املجتمع الدويل 

بالرقابة عىل االنتخابات

ــون الصورة  ــفراء هم رسل بلدانهم ويعكس ــك في ان الس الش
ــمعة البلد  االيجابية للبلد، وكلما كانوا متزنني وقورين زادت س
لعا ومهنيّا ويعرف التعامل احلسن.  خصوصا ان كان السفير مطّ
وقد لفت انتباهنا سفير العراق في املانيا الدكتور لقمان الفيلي 
ــة، ويتابع كل  ــع اجلالية العراقي ــع عن التواصل م ــذي ال ينقط ال
ــاوب مع أي اتصال يأتيه من أي  ــرة وكبيرة تهمهم كما يتج صغي
ــتحق الشكر  ــي من الدرجة االولى ويس احد فهو رجل دبلوماس

والثناء والتقدير.

ــة هي الوحيدة من بني  ــا في مدينة فرانكفورت االملاني قنصليتن
ــر البوابة  ــة العراقيني في منازلهم عب ــدن تنجز معامل ــة امل بقي
ــغل املواطنني  ــا وال تش ــدث ضجيج ــن دون ان حت ــة م االلكتروني
ــر من األمور من  ــهلت الكثي العراقيني عن اعمالهم فهي قد س
ــتاذ دريد  ــي فرانكفورت  االس ــام ف ــخص القنصل الع ــالل ش خ
ــوادي لذا جتد اجلميع كاالصدقاء او املقربني منه ملا يقدمه من  الع
ــادة اضافة الى تعامله االنساني  ــتحق االش خدمات جليلة تس

واملهني مع العراقيني هناك.

بغداد / البينة اجلديدة
بحث رئيس مجلس النواب محمد احللبوسي والسفير الكويتي 
ــي الرقابة على االنتخابات  ــالم الزمانان، دور اجملتمع الدولي ف س
ــي بيان، إن رئيس  ــي ف ــررة األحد املقبل.وقال مكتب احللبوس املق
ــفير دولة الكويت لدى  ــتقبل امس االول ، س ــس النواب اس مجل
ــالم الزمانان، وبحث اللقاء العالقات والتعاون الثنائي  العراق، س
بني البلدين الشقيقني، وتطورات املشهد السياسي في العراق، 
ــتجرى في العاشر  وأهمية االنتخابات النيابية املبكرة والتي س
ــب البيان أهمية ودور  ــهر اجلاري. كما بحث اللقاء بحس من الش
ــفافية  ــي في الرقابة على االنتخابات لضمان الش اجملتمع الدول
ــم على  ــات، وحتفيزه ــج االنتخاب ــني بنتائ ــة املواطن ــز ثق وتعزي

املشاركة الواسعة الختيار ممثليهم.

هموم الناسهموم الناسهموم الناسهموم الناسهموم الناسهموم الناسهموم الناسهموم الناسهموم الناسهموم الناسهموم الناسهموم الناسهموم الناس



9 تحقيقات
إضاءات قانونية

ج / ١

الـجــريـمــــة 
الـمـعـلـومـاتية 

(االلكرتونية) 
اِّـحامي / ماجد الحسناوي

  ان ظهور التقنية احلديثة كشبكات االنترنيت 
ــع التواصل االجتماعي مما ادى الى ظهور  ومواق
جرائم الكترونية وظهور مصطلحات قانونية 
لم تكن معروفة سابقا نظرا لطبيعة الوسيلة 
املستخدمة لتحقيق الفعل اجلرمي للعصابات 
ــة  ــتوجب الدراس ــن هنا يس ــات وم والتنظيم
ــائل  ــبابها والوس والتحليل والوقوف على اس
ــا وان  ــدي له ــات للتص ــتخدمة واملقترح املس
ــع العراقي  ــغلت اجملتم ــة املعلوماتية ش اجلرمي
ــاط مختلفة  ــدا بامن ــرارا وتهدي ــبب اض مما يس
ــات وتهدد االمن اجملتمعي   ضد االفراد واملؤسس
وبيان التنظيم التشريعي للجرمية املعلوماتية 
ــاب هذه  ــتغل االره ــون العراقي واس ــي القان ف
ــباب  ــاعة ٠ ومن اس ــة وظهر باكثر بش التقني
ــم الدين وفي  هذه اجلرائم وأغلبها ترتكب باس
ــد العديد من  ــراء منها وجن ــالم ب احلقيقه االس
ــع االلكترونية حتمل افكار متطرفة تدعو  املواق
ــر االخرين وهناك  الى التعصب االعمى وتكفي
ــية نتيجة  ــرى سياس ــباب اقتصادية واخ اس
ــض الدول  ــي تنتهجها بع ــدان العدالة الت فق
ــارس عليهم  ــا والكبت الذي مي ــد مواطنيه ض
وتهميش دور املواطن في املشاركة السياسية 
ــة احتياجاته  ــدم تلبي ــوق او ع ــاك احلق او انته
وعدم املساواة في توزيع الثروات والفساد املالي 
ــباب اجتماعية كالتفكك  ــاك اس واالداري وهن
االسري والبطالة وفقدان العقيدة الصحيحة 
ــباب تؤدي  ــنة كلها اس ــة احلس ــاب التربي وغي
ــباب  ــي اضافة الى االس ــرم االلكترون ــى اجل ال
ــة  ــي مجموع ــة وه ــة وااليديولوجي االقتصادي
ــا الكيان  ــي يعتنقه ــادئ الت ــم واملب ــن القي م
ــي بهدف لها  ــي اي االفكار واالراء الت السياس
ــي للوصول الى السلطة  واستغلت  السياس
ــة التكنولوجيا احلديثة من  املنظمات االرهابي
خالل زيادة التحويالت املالية وسهولة االتصال 
ــاذة وتوفير  ــج االفكار الش ــني عناصرها وتروي ب

ــم االجرامية وان  ــط لعملياته مناخ للتخطي
ــباب  الفراغ القانوني لدى بعض الدول من االس
ــار هذه الظاهرة اجلرمية التي  ــة النتش الرئيس
ترتكب عبر االنترنيت ولو وجدت قوانني حازمة 
ــرم االنتقال الى دول ال توجد  وصارمة يؤدي باجمل
ــانة قانونية  بها قوانني صارمة وعدم توفر ترس
ــان اجلرائم املعلوماتية يشجع التنظيمات  بش
ــبكة  ــا التدميرية ومتثل الش ــام باعماله القي
املعلوماتية كونها وسيلة سهلة االستخدام 
ــا وجهدا مما  ــتغرق وقت ــة الكلفة وال تس وقليل
ــول الى  ــهلة للوص ــني فرصة س ــأ للمجرم هي
اهدافهم غير الشرعية وتعتبر هذه من اجلرائم 
ــاك عالقة بني  ــرة احلدود وهن ــتحدثة وعاب املس
الدعاية واالرهاب وهي صيغة من صيغ التوجيه 
ــتجابة نحو هدف تخطط  ــع املتلقي لالس ودف
ــة وتضخيم قدراتهم  له التنظيمات االجرامي
ــم احلقيقي  ــكل اكبر من احلج ــا بش واظهاره
لها وهناك مواقع  التواصل االجتماعي لغرض 
ــخاص والهامهم مبعتقداتهم ومن  جتنيد االش
ــباب مستغلني  خالل االغراء باملال لبعض الش
ــي وتقدمي  ــل املعيش ــاط املعنوي والفش االحب
ــويق املبررات  ــروح لالنشطة االجرامية وتس ش
ــات صوتية  ــالت وملف ــرض ايضاحات ومج وع
ــتقدام عناصر جديدة للبقاء على  ومرئية الس
هذه التنظيمات واستمرارها من خالل تعاطف 
ــن املراهقني وهم  ــة م ــم وخاص ــن معه االخري
ــت للثرثرة مع  ــي االنترني ــون في مقاه يجلس
ــر في العالم والتهديد االلكتروني  جميع البش
ــى الواقع املادي  ــر جرمبة ما لم تخرج ال ال يعتب
ويأخذ التهديد عبر االنترنيت اشكاال وصورا عدة 
ــواء التهديد بالقتل لشخصيات سياسية  س
ــة االجرامية الى  ــرات وحتتاج العملي او التفجي
تدريب وتتضمن ارشادات والتخطيط والتخفي 
ــة املتفجرات والقنابل  وتعلميهم كيف صناع

احلارقة واالسلحة املدمرة.

بابل / البينة اجلديدة

ــهادة وتوزيع اجلوائز تلي  بعد انتهاء مهرجان ينابيع الش

البيان اخلتامي للمهرجان .وقد جاء فيه :-تشكلت جلنة 

ــهادة املسرحي الوطني  التحكيم ملهرجان ينابيع الش

ــذي اقامته نقابة الفنانني فرع بابل للمدة من  الثامن ال

ــوت االحرار  ــني ص ــعار ( احلس ــت ش ١ - ٤ / ١٠ / ٢٠٢١ حت

وعنوان االبداع ) ..  من الذوات ؛

الفنان الدكتور محمد حسني حبيب - رئيسا 

الفنان احمد عباس - عضوا 

الفنان بيات مرعي  - عضوا 

الفنان رائد محسن - عضوا 

الفنان ابراهيم حنون - عضوا 

ــم بتقدمي  ــة التحكي ــذي تتقدم فيه جلن ــت ال ــي الوق ف

ــي املهرجان  ــاركني ف ــر الى كافة املش ــكر والتقدي الش

ــود اللجنة التاكيد  ــاندة له ، ت ــات الداعمة واملس واجله

على املالحظات التالية:- 

ــرة ومن اجل احقاق  ــدت جلنة التحكيم مضط اوال : عم

احلق واملوضوعية ، عمدت الى استبعاد عرض مسرحية 

( االشارة ) لفرقة جامعة بابل ونقابة الفنانني في بابل ، 

استبعاد هذا العمل من جوائز املهرجان وذلك لالسباب 

التالية : وهي ان العمل سبق وان مت عرضه في املهرجان 

ــهادة  ــام ٢٠١٦ اي في مهرجان   ينابيع الش ــه ، ع نفس

ــادس والذي أقيم للمدة من ٢٦  ــرحي الوطني الس املس

ــم  ــن بعنوان اخر هو ( انعاش ) باس – ١٨ / ١١ / ٢٠١٦ لك

ــان احلر الثقافية ، مت  ــة الفنانني بابل وجمعية الفن نقاب

ــة جامعة بابل  ــة الفنان احلر ووضعت فرق الغاء جمعي

ــكل العرض حتددت  ــات طفيفة جدا على ش ــع  اضاف م

ــط .. وكان حينها التاليف  ــجني فق في قنينتي االوكس

باسم ميثم راضي واالشارات النصية لـ اطياف رشيد ، 

ــيناريو واخراج – محمد زكي ابو شادي وايضا بنفس  س

ــف السياف ب اصيل عساف ،  املمثلني باستبدال يوس

ــان ٢٠٢١ الى تغيير عنوان  ــل اخملرج في هذا املهرج فعم

ــارة ) واضعا تاليف  ــرحية من ( انعاش ) الى ( االش املس

اطياف رشيد ، من دون االشارة هذه املرة الى ميثم راضي 

ــاءة واملؤثرات  ــور واالض ــراج والديك ــه بذات االخ ، وقدم

ــر للممثل الثاني  ــل مع بديل اخ ــة ونفس املمث الصوتي

ــه مسجال في  ــياف نفس ــف الس رغم بقاء صوت يوس

ــا للجنة  ــا حينها رئيس ــة .. وكنت ان ــرات الصوتي املؤث

ــزة في املهرجان  ــا ومنح العمل حينها جائ احلكم ايض

السابق ، ان جلنة احلكم ال اعتراض عندها اذا كان العمل 

ــابقا في مكان اخر او مهرجان اخر او اكثر ،  معروضا س

ــكلة انه معروض في املهرجان نفسه ال غيره  لكن املش

ــن التقييم وعن  ــتبعاد العرض ع ــباب مت اس لهذه االس

جوائز املهرجان حفاظا على مهنية التعامل موضوعيا 

والتاكيد على مصداقية الفن ومصداقية سلوك الفنان 

ال سيما الشباب منهم .

ــا : اصبح من الثابت واملعيب حقا ، في مهرجاناتنا  ثاني

ــان الى  ــي كل مهرج ــارة وف ــة االش ــرحية العراقي املس

فداحة االخطاء اللغوية والنحوية املنبعثة من املنطوق 

ــيء نفسه تكرر في اغلب عروض  احلواري للممثل والش

هذا املهرجان مع االسف. 

ــي اغلب   عروض املهرجان  ــا : غياب املنت احلكائي ف ثالث

ــراع من قبل  ــة القبض على طرفي الص ــى محاول او حت

ــض تبريرا  ــه البع ــع عن ــاب يداف ــذا الغي ــي ، وه املتلق

وتسويفا بوصفه عرضا مسرحيا يضعونه في خانة ما 

بعد احلداثة او ما بعد بعد احلداثة ، وما ذلك اال وهم من 

اوهام احلداثة وما بعدها .

رابعا : تزايد الثرثرة الزخرفية حلشر العالمات وامللحقات 

ــت في صالح العرض  ــرحية املبالغ فيها هي ليس املس

ــوش  ــا وقلقا ، وهذ التش ــل   جتعله مشوش ــا ، ب مطلق

والقلق ينسحب حتما على ذائقة التلقي . 

ــور الضعيف جدا  ــرت جلنة احلكم احلض ــا : اش خامس

للعنصر النسوي وهذا يؤثر سلبا في القابل من السنوات 

على تقدمي العروض واختيار النصوص املسرحية املهمة 

من قبل اخملرجني واملتوفرة على عناصر نسائية. 

نتائج املهرجان ( اجلوائز) ) 

ــهادة التقديرية اخلاصة منحت الى : ( الفنان  اوال : الش

جبار مشجل ) و ( الفنانة ابتهال سميسم ) 

ثانيا : جائزة افضل نص مسرحي في املهرجان .. ترشح 

لها نص مسرحية القمر االخير ، و نص مسرحية مرثية 

ــرحية ( القمر  االنتظار ، وقد ذهبت اجلائزة الى نص مس

االخير ) تاليف دخيل العكاشي. 

ثالثا : جائزة افضل سينوغرافيا .. ترشح لها مسرحية 

مرثية االنتظار و مسرحية حلم منتصف ليلة العرض.. 

ــرحية ( حلم منتصف ليلة  ــد ذهبت اجلائزة الى مس وق

العرض). 

ــح لها  ــا : جائزة افضل ممثل لدور رئيس ، وقد ترش رابع

الفنان عبد حبيب اخلفاجي و الفنان كرار جاسم .. وقد 

ــب اخلفاجي ) عن  ــى الفنان (عبد حبي ــت اجلائزة ال ذهب

دوره في مسرحية موت اليعاسيب. 

ــح  ــل ممثل لدور ثانوي ، وقد ترش ــا : جائزة افض خامس

ــاب سجاد  ــاب صادق رزاق و الفنان الش لها الفنان الش

ــاب  ــزة الى الفنان الش ــد ذهبت اجلائ ــاعاتي ... وق الس

ــم  ــرحية حل ــي مس ــن دوره ف ــاعاتي ) ع ــجاد الس (س

منتصف ليلة العرض. 

سادسا : جائزة افضل ممثل واعد وقد منحت الى الفنان 

ــاب ( محسن حيدر ) عن دوره في مسرحية ( القمر  الش

االخير) . 

سابعا : جائزة افضل مخرج مسرحي : وقد ترشح لها 

ــم عن اخراجه ملسرحية منتصف  ــلم باس الفنان مس

ليلة العرض و الفنان علي مجيد عن اخراجه ملسرحية 

ــرج ( علي  ــزة الى اخمل ــد ذهبت اجلائ ــود ) وق ــاب الوج ( ب

مجيد). 

ــا : جائزة افضل عرض متكامل في املهرجان : وقد  ثامن

منحت الى عرض مسرحية ( موت اليعاسيب )  تاليف 

ــاعدي – فرقة نقابة  ــم فنجان و اخراج جواد الس قاس

الفنانني في صالح الدين.

ختام وتوزيع جوائز مهرجان ينابيع الشهادة يف بابل

NO.3734.THU.7.OCT.2021العدد (٣٧٣٤) الخميس ٧ / ١٠ / ٢٠٢١ 

ــى اجراء  ــام معدودة عل ــوى اي ــم يتبقَ س ل
ــباق االنتخابي  ــات والس ــال االنتخاب كرنف
ــاره يتصاعد في  ــذ غب ــد اخ ــي ذروته فق ف
ــات بغداد وباقي محافظات العراق  متنفس
ــاس العباد حتت  ــى ضاقت انف ــزة حت العزي
ــعارات الرنانة  ــأة الصور املفبركة والش وط
ــكل يلهث وهم  ــرى ال ــة وت ــود الوردي والوع
ــباق  عند اخلطوات االخيرة من مراحل الس
ــذا اجلهد وهذا  ــتحق ه ــر فعال يس الن االم
ــوز وباي قناع ميكن من  العناء والبد من الف

ــن العراقي  ــة عواطف املواط ــه مغازل خالل
ــتقطابه حتى أن بعضهم لم يجد ما  واس
يعبر به عن نهجه فراح يدعي استقالليته 
ويعد منتخبيه بتنازله عن رواتبه وامتيازاته 
ــى وتر عقدة  ــوزه واآلخر عزف عل في حال ف
وراح  ــني  للتعي ــعيهم  س ــي  ف ــباب  الش
ــم وكأنه  ــر فرص العمل له ــم بتوفي يعده
ــذا البلد  ــيد املوقف مع ان ه ــيصبح س س
جميع مؤسساته متخمة ومترهلة وابواب 
ــا  ــركاته ابتلعه ــه وش ــه ومعامل مصانع
ــول ان الكل معذور  ــدأ ولكن نعود ونق الص
ــل فيه الن  ــاع الذي يط ــاره للقن ــي اختي ف
الفوز في ذلك يعني االباحة واطالق العنان 
ــتهيات النفس ونوازعها واعتقد  لكل مش

ــم يكن موفقا  ــعراء وان ل ان قول أحد الش
في وصفه اال انه ينطبق متاما على من ينال 
ــاعر  ــمح لنا هذا الش هذا الفوز فيما لو س
باستبدال كلمة ( املقاعد ) بدال عن الكلمة 
ــذر عن  ــني التي نعت ــني القوس ــودة ب املوج
ذكرها لتكون أكثر انسجاماً وتوافقا حيث 
ــروج حقيقة فالسرج  يقول ان (... ) لكالس
ــرجك ريثما ال تنزل فإذا نزلت فأن غيرك  س
نازل ذاك املكان وفاعـل ما تفعل. هكذا هي 
مقاعد املسؤولية لألسف الشديد وظفت 
ــخصية  ــتغلت ألغراض وانتفاعات ش واس
ــدراً للثراء الفاحش  وحزبية واصبحت مص
ملن نال شرف اجللوس عليها ولهذا يتناوبون 
ــزل احدهم مرغماً  ــا ما ان ن على امتطائه

ــا نهش  ــر لينهش كم ــد اآلخ ــى يصع حت
ــابقه هذه هي احلدود التي تثقف عليها  س
ــقوط  ــذه املدة منذ س ــة ه ــتنا طيل ساس
النظام السابق ولغاية يومنا هذا ولم يجنِ 
ــوى ترقني قيد  املواطن العراقي من ذلك س
ــو الصراعات  ــه الوطنية واجنرافه نح هويت
ــة واملذهبية  ــة والديني ــة والقومي الطائفي
ــد من اهمال  ــا أصاب هذا البل وغفلته عم
ــار صناعاته  ــة الى انهي ــي البنى التحتي ف
ــقوط مؤسساته احلكومية في  احمللية وس
ــاد االداري واملالي فماذا  مستنقعات الفس
تنتظر من مرشحينا اليوم ان كان املوضوع 
ــدارج . (ذاك  ــول ال ــن نطاق الق ــرج ع ال يخ

الطاس وذاك احلمام).

ماجد جواد خيون

كـــرنــفـــال االنـتـخـــابـــــــــــات

حوراء خلف الدراجي

استغالل املواطن
ــد (مدرس):  ــدر املرش ــت مع حي ــة كان البداي
ــل  قب ــحني  املرش ــا  يطلقه ــي  الت ــود  الوع
ــب الهدف منها  ــي إال أكاذي ــات ماه اإلنتخاب
ــن الوصول  ــي يتمكنوا م ــذج لك اقناع الس
ــل  ــة تط ــي كل دورة برملاني ــان , ف ــى البرمل إل
ــالم الكذابة  ــة، واألح ــود املزيف ــا الوع علين
ــم  ــطاء وجتهله ــاس البس ــل الن ــي تضل الت
ــاطة التي يتحلى بها  ــتغالل تلك البس واس
ــر للوصول إلى  ــة كبيرة من اجلماهي مجموع
ــلطة,قبل كل انتخابات يحاول  كراسي الس
ــلطة التركيز على اهم عاملني  اصحاب الس
ــي اجملتمع  ــل النفوذ ف ــن عوام ــيني م اساس
ــائري (القبلي), والعامل  وهم, العامل العش
ــدي, لذلك اإلنتخابات خالية  املذهبي العقائ
من بناء الوطن ومن ضمان مستقبل األجيال 

القادمة.
فرصة التغيير

الى ذلك قالت زهراء الساعدي (صحفية):ـ ال 
شك ان املواطن العراقي فقد الثقة بالعملية 
ــبب استمرار  ــية برمتها، وذلك بس السياس
ــر عاما  ــبعة عش املعاناة ذاتها على مدى س
ــذه الفترة،  ــالل ه ــدد احلكومات خ ــم تع رغ
ــحني في كل حملة انتخابية يبدأون  فاملرش
ــادي بتغيير  ــي تن ــة الت ــعارات الوطني بالش

ــبثوا  احلال نحو االفضل، لكن مبجرد ان يتش
كل  ــون  ينس ــم  جنده ــلطة  الس ــي  بكرس
ــون اي منها فتبقى معاناة  الوعود  وال يطبق
املواطن العراقي كما هي، لكن مع هذا يوجد 
ــخاص اكفاء ونزيهون يعملون من  هناك اش
ــا ارى ان االنتخابات هي  ــل خدمة البلد،ان اج
ــة الوحيدة للمواطن العراقي الحداث  الفرص
ــود، بشرط ان يختار الشخص  التغيير املنش
ــب، ال الشخص  ــب في املكان املناس املناس

الذي ينتخبه الجل مصلحة شخصية.
دعايات مكررة ومستهلكة 

ــي (حقوقي ):  ــليم احلمدان فيما بني علي س
ــي يتقدم  ــعار الت ــة و الش ــود اإلنتخابي الوع
ــع ال تختلف من  ــي الواق ــحون ف ــا املرش به
ــات إلى أخرى، كلها مكررة وفي بعض  انتخاب
ــارع العراقي  ــون مضحكة للش األحيان تك
ــن الراتب  ــا (اتنازل ع ــض منه ــب، بع و الناخ
واخملصصات في حال الفوز ومرة أخرى اتعهد 
ــكل  ــة قانون لغرض توزيع املوارد بش بصياغ
ــعب العراقي ومرة أخرى  ــادل بني أبناء الش ع
ــن اجلمهور )  ــى االنتخابات بطلب م جئت إل

ــج التي ال متت  ــن الدعايات و التروي وغيرها م
ــل دورة البرملان احلالية  ــع باي صلة، وقب للواق
ــد  ــابقة (بالتحدي ــة الس ــة االنتخابي الدعاي
ــواب و املدعومني من قبل  أعضاء مجلس الن
ــية) اجتهوا إلى فكرة تبليط  الكتل السياس
الشوراع و نصب محوالت الكهرباء واملاء في 
ــيطة والتي هي  ــاء ذات اخلدمات البس األحي
ــة و احمللية حصراً،  من عمل احلكومة املركزي
ــد  ــى املزي ــول عل ــور و احلص ــب اجلمه لكس
ــي احلقيقة عمل  ــي هي ف ــن األصوات والت م
ــلطة التنفيذية، كان األجدر على هؤالء  الس
ــة عمل احلكومة  ــني مراقب النواب و السياس
ــخيص اخللل في عدم تنفيذ البرنامج  و تش
ــي فترة  ــاريع ف ــاز املش ــدم إجن ــي و ع احلكوم
ــي رقابي  ــه عمل البرملان ــل احلكومة، ألن عم
ــل احلاصل في األداء  ــخيص اخلل بامتياز لتش

احلكومي.
انعدام الثقة 

ــة ): الثقة  ــم (محامي كما ذكرت انوار جاس
ــحني  ــن العراقي واملرش ــة بني املواط معدوم
ــود الكاذبة  ــبب الوع ــك بس لألنتخابات,وذل
ــع العراقي منذ عام  ــي اعتاد عليها اجملتم الت
٢٠٠٣ وحتى يومنا هذا ا, ان اغلب الوعود التي 
قطعها املرشحون في السنوات السابقة لم 
تنفذ ولم تطبق فأصبح املواطنون   ال يثقون 
ــحني   وان اغلب العراقيني يرون  بأغلب املرش
ــرد حبر على  ــة هي مج ــود االنتخابي ان الوع
ورق وما هي اال وسيلة لوصول املرشحني الى 
ــن العراقيني  ــدد كبير م ــم وهناك ع مبتغاه

ــاركة في  ــع للمش ــم القاط ــوا رفضه اعلن
ــرون ان ال جدوى من  ــة وي ــات القادم االنتخاب
ــها سوف  ــاركة فيها   الن الوجوه نفس املش
ــتطيع هذه الوجوه  تعود الى البرملان  وال تس

تقدمي النفع للعراق.
غياب البرامج احلقيقية 

ــة اجتماعية ):  ــرمي (باحث ــت فاطمة ك أضاف
ــة وجزء  ــس إال دعاي ــة لي ــج االنتخابي البرام
ــة وترويج  ــل للدعايات االنتخابي ــر مكم كبي
ــناه من خالل الدورات  ــح، هذا ما ملس للمرش
ــب اآلن في دائرة  ــابقة، الناخ االنتخابية الس
ــحني وحتى  ــة بجميع املرش ــا الثق ــد به فق
ــن أن يكون  ــدة التي من املمك ــوه اجلدي الوج
ــتفادة منها،وهذا  بحوزتها برامج ممكن االس
ــيس الدولة، ووضع  ــى تاس ــم عل خطر يترس
ــود عودتها، في  ــية التي ال ن الكتل السياس
ــح  دائرة الفوز دون منافس، كذلك على املرش
ــج حقيقية  ــة وبرام ــة ثقة صادق ــاء عالق بن
تؤمن للناخب أنه صوته قد (يحدث خيراً) وان 

سبابته (تركت أثرا).
دعايات ساخرة

ــن  ــد احلس ــدث احم ــه حت ــياق ذات ــي الس ف
ــد االن برنامجا انتخابيا  (مهندس):  لم ار حل
باهداف مهمة وحقيقية غير «نصب احملوالت 
ــق  ــن ان اث ــف ميك ــوارع « فكي ــط الش وتبلي
بأشخاص بال اهداف واضحة واصوت له ,من 
ــتخدامهم لصفحات مواقع  ــب اخر اس جان
ــك الدعايات  ــر تل التواصل االجتماعي لنش

الساخرة.

ــالوي أن موازنة  ــر املالية   علي ع ــن وزي أعل
ــوزارة بإعدادها قبل  ــرعت ال ٢٠٢٢ التي ش
ــي فهي  ــد إصالح ــتكون ذات بع ــام، س أي
«تختلف عن املوازنات السابقة» وتعكس 
ــح أن الوزارة  ــات العراق، وأوض ــع التزام واق
سوف تسعى إلى رفع هذه املوازنة اجلديدة 
ــات النيابية  ــل االنتخاب ــان قب ــى البرمل إل
ــرين األول/أكتوبر،  ــررة في تش ــرة املق املبك
ــتكون «موازنة إصالحية  ــاً أنها س مضيف
ــتكون صعبة سياسياً,, وقال  لكن رمبا س
ــابقة  ــي املوازنة الس ــوزارة حاولت ف إن ال
ــت املوازنة  ــابه فقد قدم ــام بأمر مش القي
ــم  حج ــؤولني  للمس ــر  تظه ــة  بطريق
ــدون دفعها  ــراق احلقيقية ب ــات الع التزام
ــاء الرقم كبيراً ولم  في زوايا متأخرات فج
يكن مقبوالً سياسياً فتم تعديله وصدرت 
املوازنة بشكلها احلالي, وأملح الوزير بذلك 
ــر امليزانية  ــى صعوبة متري ــى األرجح إل عل
ــة العجز  ــى ارتفاع قيم ــرًا إل ــدة نظ اجلدي
ــابقة,  فيها مثلما حدث في امليزانية الس
وأوضح الوزير أن سعر البرميل في املوازنة 
ــيكون ٥٠ دوالراً، وهو رقم قابل  اجلديدة س
ــل النفط في  ــة برمي ــل. إال أن قيم للتعدي
ــوق حالياً أعلى بكثير وتفوق الستني  الس
ــراق مفاوضات مع  ــري الع ــال يج دوالراً, وق
ــى قرض بقيمة  ــدوق النقد الدولي عل صن
ــا  ــارات دوالر، كم ــى ٤ ملي ــني ٣ إل ــراوح ب ت

ــل إلى اتفاق مع  ــح الوزير، آمالً التوص أوض
ــام احلالي ,  ــة الع ــدوق بحلول نهاي الصن
ــراض ذو طابع نقدي  ــذا االقت ــح أن ه وأوض
ــح مصداقية لإلصالحات» التي ترغب  ومين
ــا، وتعتمد نهايتها على  الوزارة بتطبيقه
نا  ــة ٢٠٢٢ إذا ما متكّ ــا احلالي وموازن وضعن
ــن تقدميها للبرملان، من جهة أخرى , أكد  م
ــار املالي لرئيس الوزراء مصطفى  املستش
ــروع قانون  ــودة مش ــي، اجناز مس الكاظم
ــا  وفيم  ،٢٠٢٢ ــام  لع ــة  االحتادي ــة  املوازن
ــادي ومن  ــكل حي ــت إلى أنها امتت بش لف
ــن  ــدا ع ــية، وبعي ــات سياس دون ضغوط
ــن قبل أي  ــا م ــتثمار فيه ــاوالت االس مح
ــار الى حجم  ــي كان، اش مشروع سياس
ــلطة  العجز واالنفاق فيها.,, وقال إن «الس
ــوزارة املالية االحتادية قد  املالية املتمثلة ب
ــودة  ــكت على االنتهاء من اعداد مس أوش
ــة لعام  ــة االحتادي ــون املوازن ــروع قان مش
ــتراتيجية  ــا أن «اللجنة الس ٢٠٢٢»، مبين
ــا التي  ــالل اجتماعاته ــن خ ــة وم للموازن
ــاً على مدى  ــدت بأكثر من ٢٤ اجتماع عق
ــقف االنفاق  ــام، قد توصلت إلى أن س الع
ــقف  ــي موازنة عام ٢٠٢٢ لن يزيد عن س ف
ــاق في موازنة ٢٠٢١، وفي حال حدثت  االنف
ــتكون ١٠٪».وأضاف أن  زيادة من املرجح س
ــيء الوحيد الذي استجد في موازنة  «الش
ــيكون  ــل النفط س ــعر برمي ٢٠٢٢، أن س
ــد، وذلك  ــل الواح ــدود ٥٠ دوالراً للبرمي بح
ــة، وهناك إيرادات غير  كما أعلن وزير املالي
ــة من املفترض أن تتعاظم، وبالتالي  نفطي
ــي موازنة  ــرض الذي ثبت ف ــز املفت فالعج
ــدود ٢٩ تريليون دينار، من املتوقع  ٢٠٢١ بح
ــون دينار، ما  ــينخفض إلى ١٨-٢٠ تريلي س
سيؤدي إلى انخفاض في العجز وتعظيم 

في اإليرادات,, مستشار رئيس الوزراء لفت 
ــن املمكن أن تكون  ــى أن «هذه املوازنة م إل
ــروعة إذا ما قدمت إلى مجلس الوزراء  مش
ــيير  ــول احلكومة إلى مرحلة تس قبل دخ
األعمال، أو تعليق البرملان لعمله»، مشيرا 
ــات املتوفرة فأن  ــب املعلوم إلى أنه «وحس
مشروع املوازنة مهيأ وسيقدم في الوقت 
ــتدرك قائال إن «موازنة ٢٠٢٢  القريب».واس
ــتقراراً وانفتاحاً  ــتكون أكثر توازناً واس س
على االستثمارات بشكل أوسع من موازنة 
عام ٢٠٢١، كما أن مجيئها بعد كوفيد ١٩ 
أيضا له حسابات، الفتا إلى أنه من املؤكد 
أن املساعي في اجناز مشروع املوازنة خالية 
ــية على اعتبار إنها  من أي مصالح سياس
ــا العدالة  ــن مبادئه ــا وهناك، وم متيل هن
ــادل للدخل قدر  ــة والتوزيع الع االجتماعي
ــن دون أي  ــدت م ــا اع ــد أنه ــكان , وأك االم
ــك ألن احلكومة  ــية، وذل ضغوطات سياس
ــتقلة بطبيعتها، ومن  ــاس مس ــي األس ف
ــا واثق  ــية، وأن ــوط السياس ــارج الضغ خ
بأنها اعدت مبهنية عالية خارج أي حتيزات 
سياسية، وإن األيام ستثبت ذلك، مشيرا 
ــد  ــتان عن ــم كردس ــة إقلي ــى أن «حص إل
ــتؤخذ بعدالة عالية وواقعية  تقديرها، س
وانسجام يتسق والوحدة الوطنية, كما ان 
ــعر صرف الدوالر ثابت لهذا العام وذلك  س
ــي قانون املوازنة،  ــاء على ما مت حتديده ف بن
ــير إلى استمراره  وأن جميع املؤشرات تش
ــعر احلالي إلى نهاية ٢٠٢٢ على  على الس
ــني  ــتحقات املوظف ــر, وأن مس ــل تقدي أق
ــي ٥٥-٦٠ تريليون  ــغ حوال ــني، تبل مجتمع
ــذا املبلغ  ــيرا إلى أن ه ــي، مش ــار عراق دين
ــن ٦٠-٧٠٪  ــتنزف م ــرا جدا ويس ــد كبي يع
ــة، التي تعاني  ــن واردات الدولة العراقي م

ــل أن الدولة العراقية  ــف، وباملقاب من ضع
ــا يدفع  ــغ، م ــك املبال ــر تل ــة بتوفي مطالب
لالبقاء على سعر صرف الدوالر على ما هو 
ل الفساد الذي كلّف العراق  ــكّ عليه.ويش
ما يساوي ضعفي إجمالي ناجته الداخلي 
اإلجمالي، أي أكثر من ٤٥٠ مليار دوالر، أبرز 
ــن يعانون من نقص  ــوم العراقيني الذي هم
ــفيات واملدارس,  ــاء واملستش ــي الكهرب ف
ــي البالد في عام  ــف معدل الفقر ف تضاع
٢٠٢٠ وصار ٤٠٪ من السكان البالغ عددهم 
ــق البنك  ــراء وف ــرون فق ــاً، يعتب ٤٠ مليون
ــر الدينار العراقي ٢٥٪  الدولي، بينما خس
من قيمته, وبلغت قيمة العجز في موازنة 
ــان ١٩,٨ مليار دوالر،  ٢٠٢١ كما أقرها البرمل
مقابل ٢٣,١ مليار في العام ٢٠١٩، علماً أن 
ــبب التوتر  العراق لم يقر موازنة ٢٠٢٠ بس
السياسي الوضع السياسي واالقتصادي 
ــي نهاية املطاف.  له ف ــراق ال ميكن حتمُّ للع
ــتمرار في خلق  ــة االس ــتطيع الدول ال تس
ــكانها  س ــاء  إلرض ــة  حكومي ــف  وظائ
العاطلني عن العمل، الذين يتزايد عددهم 
ــتياؤهم، ما  ــن يتزايد اس ــتمرار والذي باس
ــتمرّة في أسعار  عدا الزيادة الهائلة واملس
ــواح  ــي ن ــراق، ف ــتقرار الع ــط. ان اس النف
ح أن  ــيطرته. من املرجّ كثيرة، خارج عن س
ــا الداخلية الصعبة  تطغى ديناميكياته
ــر وأكثر  ــة أكب ــات إقليمي ــى ديناميكي عل
تهديداً. متارِس كل من دول اجلوار وإسرائيل 
ــا على األراضي العراقية،  وتركيا صراعاته
األمر الذي يؤدّي إلى زعزعة استقرار العراق 
ــن بني هذه  ــط الكبير. وم ــرق األوس والش
ــترك فيها  الصراعات، تعتبر تلك التي تش
ــورة على  ــر واألكثر خط ــي األخط ــران ه إي

العراق واملنطقة.

نهاد الحديثي

الربامج والوعود االنتخابية .. هل ستتمكن من كسب ثقة املواطن؟

موازنة ٢٠٢٢ .. هل تكون اصالحية و ختتلف عن املوازنات السابقة؟

ــم  األنتخابية للدورة  ــحون  في برامجه ــود االنتخابية التي جاء بها املرش الوع
ــت بجديدة حيث أن اكثرها مكررة   األنتخابية القادمة جاءت أغلبها بوعود ليس
ــوى انها من «اخليال».حيث أثارت جدل  ــعارات الجدوى منها س واالخرى مجرد ش
ــارع العراقي حول مدى مصداقية املرشح من تنفيذ تلك الوعود وخاصة ان  الش
ــة املواطن بالعملية االنتخابية بات من الصعب .في الوقت ذاته حتولت  اعادة ثق
ــحني وهذا دليل  ــع التواصل االجتماعي لدعم املرش ــر الصفحات على مواق اكث
ــة اجلديدة ) ــابق.جريدة (البين ــن بات اصعب من الس ــب ثقة املواط على ان كس

استمعت آلراء املواطنني
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محكمة بداءة سوق الشيوخ
العدد: ١٣٥٣/ب/٢٠٢١

اعـــــــــــــــالن
اُّـ/ اِّـدعى عليه/ جالل زياد سرحان/ يسكن سوق 

الشيوخ محلة الحويزه –سابقا ومجهول محل االقامة 
حاليا

ــاء على الدعوى اِّـقامة من قبل اِّـدعي عقيل عدنان  بن
ــة ١٣٥٣/ ــة  اِّـرقم ــذه اِّـحكم ــام ه ــا ام ــد الرض عب

ــر  ب/٢٠٢١ والذي يطلبك فيها مبلغ قدره ثالثة عش
ــن لكونك مرتحل اُّـ  ــون دينار عراقي عن قيمة دي ملي
جهة مجهولة وحسب كتاب مركز شرطة االسماعيلية  
ــعار  ــق اش ــدد ٥١٢٣ َّـ ٩/٢١ /٢٠٢١ ومرف بالع
ــإن اِّـدعى عليه غري  ــة الحويزة اِّـتضمن ب ــار محل مخت
متواجد َّـ اِّـنطقة ومجهول محل االقامة وعليه قررت 
ــطة صحيفتني محليتني بموعد  اِّـحكمة تبليغك بواس
ــعة  ــاعة التاس ــوم ١٠/١٨/ ٢٠٢١ الس ــة  ي اِّـرافع
صباحا وَّـ حال عدم حضورك او ارسال ما ينوب عنك 
قانونا فإن  اِّـرافعة ستجري بحقك غيابيا ووفقا للقانون 

واالصول.
القاضي/ عبد اهللا صالح ناصر الناشي

دائرة التسجيل العقاري َّـ النصر 
اعــــــــــالن

طلب تسجيل عقار مجددا 
ــذه الدائرة بتاريخ  ــى الطلب اِّـقدم إُّـ ه بناء عل
ــل  ــام العقار تسلس ــجيل تم ٢٠٢١/٢/١  لتس
ــن عبد الرزاق  ــراي باسم/ سوس ١٢٤ محلة الس
ــه بصفة اِّـالك  ــددا باعتبارها حائزا ل غضيب مج
ــت اِّـلكية اِّـذكورة  للمدة القانونية ولغرض تثبي
ــجيل  ــجيل وفق إحكام  قانون التس تمهيدا للتس
ــنة ١٩٧١ قررنا إعالن هذا  العقاري رقم ٣٤ لس
الطلب فعلى كل من يدعي بوجود عالقة او حقوق 
ــا لديه من بينات  ــة على هذا العقار يقدم م معين
اُّـ هذه الدائرة خالل مدة ثالثون يوما اعتبارا من 
ــالن وكذلك الحضور  ــر هذا اإلع اليوم الثاني لنش
ــرة صباحا  ــاعة العاش ــار َّـ الس ــع العق َّـ موق
ــذا االعالن وذلك  ــن اليوم التالي النتهاء مدة ه م
ــف الذي سيجري  ألثبات الحقوق موقعيا َّـ الكش

َّـ اليوم اِّـذكور لهذا الغرض.
مالحظ التسجيل العقاري َّـ النصر

بيداء عبد علي طريخم

محكمة األحوال الشخصية َّـ الناصرية
العدد: ٥١٢٧/ش/٢٠٢١

إُّـ/اِّـدعى عليه/ حيدر راضي عبد العظيم
م /تبليغ

ــي الدعوى  ــني عبد النب ــت اِّـدعية غفران حس اقام
ــب فيها التفريق  ــرعية اِّـرقمة أعاله والتي تطل الش
ــب شرح القائم  وبالنظر ِّـجهولية محل إقامتك حس
ــني محليتني  ــك بصحيفت ــرر تبليغ ــذا تق ــغ ل بالتبلي
ــاح يوم  ــذه اِّـحكمة صب ــور امام ه ــني بالحض يوميت
اِّـرافعة اِّـوافق ٢٠٢١/١٠/٢٥ الساعة التاسعة 
صباحا وعند عدم حضورك أو إرسال من ينوب عنك 
ــا ووفقا  ــك  غيابيا وعلن ــة بحق ــوف تجري اِّـرافع س

للقانون.
القاضي/بسام فريد حسن

محكمة االحوال الشخصية َّـ الرفاعي
العدد: ٦٦٤٠/ش/٢٠٢١

                  اعـــــــــــــالن
اِّـدعية/ بيداء مرزوك جار اهللا

اِّـدعى عليه/مبارك حمدان جار اهللا
ــخصية َّـ الرفاعي  اصدرت محكمة االحوال  الش
بالدعوى اِّـرقمة ٦٦٤٠/ش/٢٠٢١ حكما غيابيا 
ــق الواقع  ــن التفري ــخ ٢٠٢١/٩/٨ اِّـتضم بتاري
بينكما بتاريخ ٢٠٢١/٩/٨  ونظرا ِّـجهولية محل 
اقامتك عليه اقتضى تبليغك بصحيفتني محليتني 
ــه  ولك حق االعرتاض خالل اِّـدة القانونية وبعكس

يكتسب القرار الدرجة القطعية.
القاضي/ احمد محمود مدلول

اُّـ / اِّـشتكي علي عبد الستار 
احمد جمعة البياتي

العنوان/ م٩٠٤ ز ١٤ د٣١
ــة  ــر وكال ــورك اُّـ مق ــى حض اقتض
ــادي  ــن االتح ــؤون األم ــوزارة لش ال
ــغ وبدون تأخري  ــوم من التبلي ثاني ي
وبخالفه تتخذ بحقك كافة االجراءات 

القانونية.
القائم بالتبليغ

مديرية تنفيذ الناصرية 
رقم االضبارة:٢٠١٦/٢١٣٤

إُّـ /اِّـنفذ عليها/ليلى نكيل عريان
إعالن

ــرطة الفداء  لقد تحقق لهذه اِّـديرية من مركز ش
ــم ٦٩٤٧ َّـ ٢٠٢١/٩/٢٦ انك  ــم اِّـرق بكتابه
ــن دائم  ــس لك موط ــة ولي ــل االقام ــول مح مجه
ــغ عليه  ــراء التبلي ــار يمكن إج ــت أو مخت أو مؤق
ــذ تقرر  ــون التنفي ــن قان ــادة ٢٧ م ــتنادا للم واس
ــام هذه اِّـديرية خالل  تبليغك إعالنا بالحضور ام
ــر  ــر يوما تبدأ من اليوم التالي للنش ــة عش خمس
لغرض تسديد اِّـبلغ الذي بذمتك وَّـ حالة عدم 
حضورك ستباشر هذه اِّـديرية بإجراءات التنفيذ 

الجربي وفق القانون.
منفذ العدل / هند سلمان بخيبخ                                                                            
أوصاف اِّـحرر: قرار محكمة بداءة الناصرية العدد 
ــغ  مبل   ٢٠١٥/٧/٩ َّـ  /١٠٢٩/ب/٢٠١٥ 
مائة وستة مليون واربعمائة واربعون الف دينار.

الشركة العامة لتسويق األدوية
واِّـستلزمات الطبية

ــتلزمات  ــويق األدوية واِّـس ــركة العامة لتس تعلن الش
ــني  للمناقصت  (1) ــم  رق ــق  ملح ــالن  اع ــن  ع ــة  الطبي

اِّـرقمتني
  95/20212/39/R 95/2021/38 و/R

ــبوعني من تاريخ  ــذي يتضمن تمديد اِّـفاتحتني اس وال
الغلق والذي تم االعالن عنها على موقعنا 

www.kimadia.iq
محكمة االحوال الشخصية َّـ الرفاعي 

العدد: ٧٤٦/ش/٢٠٢١
اعـــــــــــــالن

اِّـدعية/ رحاب محمد خضري
اِّـدعى عليه/علي جبار شاكر – اُّـ/اِّـدعى 

عليه/علي جبار شاكر
اقامت اِّـدعية رحاب محمد خضري الدعوى اِّـرقمة 
ــب  ــي تطلب الحكم باثبات نس ٧٤٦ /٢٠٢١ والت
ــرا ِّـجهولية  ــوراء علي جبار ونظ ــا الطفلة ح ابنته
محل اقامتك استنادا لكتاب مركز شرطة الرفاعي 
ــعار  واالش  ٢٠٢١/٩/٨ َّـ   ٨٣٦٤ ــدد  بالع
اِّـصدق من مختار اِّـنطقة َّـ قضاء الرفاعي اِّـؤرخ 
ــة تبليغك عن طريق  ــررت اِّـحكم ٢٠٢١/٩/٧ ق
ــرض الحضور  ــني يوميتني لغ ــالن َّـ صحيفت االع
امام هذه اِّـحكمة َّـ موعد اِّـرافعة اِّـصادف يوم 
ــوف  ٢٠٢١/١٠/١٧ وَّـ حال عدم حضورك س

تجري اِّـرافعة بحقك غيابيا وعلنا.
القاضي/ احمد محمود مدلول
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  CNOOC Iraq LTD 

شركة سينوك العراق المحدودة                                                       

 
 

 

 

  

 

Announcement 

CNOOC Iraq Limited, a company existing under the laws of British Virgin 

Islands, acting as lead contractor of the Technical Service Contract for 

Missan Oil Fields entered into by and between Missan Oil Company, TP 

Missan Limited and Iraqi Drilling Company, is pleased to make the 

following public tender announcement: 

1- Tender Details  

Tender 

title 

MATERIALS FOR CAMP DAILY OPERATION 
AND MAINTENANCE (ON-CALL) 

Tender 

number 

CMIT-PRT-10.30-210082 

 

 

Tender 

Announc

ement 

Website 

ITT documents and all Bulletins during the tender period 
will be published on the following website: 
https://www.cnoociraq.com/share/page/site/BiddingDoc/d
ocumentlibrary#filter=path%7C/ITT%2520210082%2520
-%2520Materials%2520for%2520Camp%2520Daily%25
20Operation%2520and%2520Maintenance%2520%2528
On-call%2529&page=1  
User name: contractor      
Password: contractor 
The user name and password for access ITT are prohibited 
to change by Tenderer. 

Composit

ion of 

Invitation 

to Tender 

(ITT) 

packages 

Tender Announcement 

Section 1 INSTRUCTION TO TENDERERS 

Section 2 PROPOSAL CONTENTS AND FORMS 

Section 3 TECHNICAL REQUIREMENT 

Section 4 SCHEDULE OF COMPENSATION 

Section 5 PRO FORMA CONTRACT 

ITT 

Section 1. 

Claus 9.0 

Bid Closing Date: no later than 16:00 (Baghdad Time), on 
or before 31/10/2021 

ITT 

Section 1. 

Clause 

4.2 

The bid document purchase receipt must be received by 
emails to ex_badreddin@cnoociraq.com; 
ex_chafikben@cnoociraq.com; 
ex_abderrahm@cnoociraq.com; 
ex_rafkhat.r@cnoociraq.com;  
(“Tender Contact Emails”) on or before deadline. 

ITT 

Section 1. 

Clause 5 

All clarification and correspondences from Tenderers must 

be sent to all aforementioned Tender Contact Emails with 

official letter. 

                 

 

 

 

 أعالن مناقصة

سينوك عراق المحدودة و القائمة بموجب قوانين جزر فيرجين البريطانية إن شركة 

بوصفها المقاول الرئيسي لعقد الخدمات الفنية في حقول ميسان النفطية و الموقع بين 

ميسان المحدودة و شركة الحفر العراقية، يسرها   TPشركة نفط ميسان و شركة 

 تالية بطريقة االعالن العام.االعالن عن المناقصة ال

 تفاصيل المناقصة -1

       م��������واد للتش��������غيل الي��������ومي للمخيم��������ات وص��������يانتها  اسم المناقصة
 (عند الطلب)

 CMIT-PRT-10.30-210082 رقم المناقصة
 
 
 
 
 

 إعالن مناقصة
 

 الموقع االلكتروني

إن جميع وثائق المناقصة و النشرات المتعلقة بها سيتم 
موقع االلكتروني التالينشرها على رابط ال : 

https://www.cnoociraq.com/share/page/site
/BiddingDoc/documentlibrary#filter=path

%7C/ITT%2520210082%2520-%2520Mat
erials%2520for%2520Camp%2520Daily%
2520Operation%2520and%2520Maintena
nce%2520%2528On-call%2529&page=1     

contractor :  سم المستخدما  
  contractor:     كلمة المرور

تجدراإلشارة انه يحظرتغييراسم المستخدم وكلمة 
 المرورمن قبل العارض.

 
 

مكونات وثائق 
 المناقصة

 

 اعالن مناقصة

 تعليمات للعارضين 1القسم 

 محتوي المقترحات و اشكالها - 2القسم 

 المتطلبات الفنية 3القسم 

 جدول األسعار 4القسم 

 نموزج العقد 5م القس
ITT 
 

 9.0،  بند  1القسم 

         16:00موع�������د إغ�������الق المناقص�������ة قب�������ل الس�������اعة 
 )31/10/2021( (توقيت بغداد) في أو قبل

 
ITT 

 4.2،  بند  1القسم  

يس���توجب اس���تالم ف���اتورة الرس���وم ع���ن طري���ق البري���د 
اإللكترون�����ي ("عن�����اوين البري�����د اإللكترون�����ي الخاص�����ة 

   إغالق المناقصة أو قبل الموعد بالمناقصة") في موعد
ex_badreddin@cnoociraq.com; 
ex_chafikben@cnoociraq.com; 
ex_abderrahm@cnoociraq.com; 
ex_rafkhat.r@cnoociraq.com;   

ITT 
 5،  بند  1القسم 

على الشركات التي تود تقديم عرض في إطار هذه المناقصة 

اب رسمي إلى إرسال جميع المراسالت واالستفسارات بكت

كافة عناوين البريد اإللكتروني الخاصة بالمناقصة والمذكورة 

 ث�����الثمية رس�����نوك ف�����ي ص�����حف / تنش�����ر إعالن�����ات ش�����ركة س�����يتنوي����ه 
نفط وش�����ركة نف�����ط ميس�����ان وش�����ركة والموق�����ع االلكترون�����ي ل�����وزارة ال�����

            غير مسؤولين عن النشر في غير هذه المواقع.     سينوك

Attention : CNOOC Iraq LTD announcing the bids on three official a 

newspaper and websites for MoO , MOC , and CNOOC Iraq LTD and 

we are not responsible for other announcements except the said above.  

  CNOOC Iraq LTD 

شركة سينوك العراق المحدودة                                                       

 
 

 

ITT 

Section 1. 

Clause 

10.2 

Bid Proposals must be delivered to Iraqi Office 

Attention: Mr. Badreddine Larafi, Mr. Chafik 
Benlamri, Mr. Rafkhat Rakhmetov, Mr. 
Abderrahmane Zanoun 

Address: Room 239, FOD Administrative Building. 
Work Base, CNOOC Camp, Missan Oil Fields. 

Tel: +964 781 080 8814/ +964 782 506 0675/ +964 
7828803687 

ITT 

Section 1. 

Clause 

11.1 

Tenderer’s bid Proposal shall be irrevocable for a 
period of 240 calendar days (“Bid Validity Period”).                     

 

 

 

 

 

ITT 

Section 1. 

Clause 

12.1 

Fail to meet any of below key factors will lead to 

disqualification: 

1) Scope of Business must be related to the scope of work of 

the tender. 

2) Legal Entity and Qualification of Bidder 

3) Bid proposals are in properly sealed condition 

4) Bid Proposal Period of Validity shall be as required in this 

TENDER DATA SHEET (TDS) (aforementioned Clause 

11.1)  

5) Bid Bond submission 
6) Signed & Stamped Cover Letter (as per Section 2 
PROPOSAL CONTENTS AND FORMS, Attachment 
2A: Proposal Format of Cover Letter) 
7) Price proposal is separate from Technical & 
Commercial proposal. 
8) Bidders should provide justification about having 
experiences and business references with Iraqi oilfields 
relating to materials supply in the past three years 
starting from Jan.1st, 2019 until now.  
9) Bidders should confirm that Delivery Period of any 
ordered item must not exceed Fifteen (15) Days from 
the purchase order date. 
10) Bidders should send to Company samples of the 
following items (Refer to Section 3 of the ITT 
documents) along with their Bid Proposals to confirm 
they can handle and cover this project: 
- One set of the microcomputer time controlled switch 
(Item Number  EM-48),  
- One set of the original LG 3HP compressor(Item 
Number EM-129),  
- One set of the original Gree 3HP compressor(Item 
Number EM-132),  

 أعاله.
 
 
 
 

ITT 
 10.2،  بند  1القسم 

يجب على جميع الشركات الراغبة في المشاركة في المناقصة 

 -: تقديم جميع وثائق المناقصة في مكاتب الشركة في العراق

      عمري / السيد: بدر الدين لعرافي / السيد شفيق بن ال 

 السيد عبد الرحمن زانون / السيد رفخت رخمنوف

المحدودة، مبنى االدارة، مخيم  العنوان: شركة سينوك عراق

زركان، ميسان، العراقب  

/  0675 506 782 964/ + 3687 880 782 964هاتف: +

+964 781 398 1554 + /964 781 080 8814 + /964 

782 880 0342 
 

ITT  بند 1القسم  ، 
11.1 

يجب أن يكون العرض المقدم غير قابل لإللغاء لفترة 
 يوما ("فترة صالحية العطاء"). )240(

 
 
 
 
 

 
 
 

ITT 
 12.1،  بند  1القسم 

 

سيتم إعتبار أي مشترك غير مؤهل في حالة عدم تقديم 

                             -: الوثائق حسب ما مطلوب بالمناقصة

مال مرتبطًا بمجال العمل عيكون نطاق األيجب أن  -1 

 .بالمناقصة المطلوب

 .توفرالمؤهل القانوني والمؤهالت الالزمة لمقدم العطاء -2

 .يجب على العروض المقدمة أن تكون مغلقة بشكل صحيح -3

 صالحية مدة عرض العطاء تكون كما هو مطلوب في   -4

 المذكور أعاله. ) 11.1تفاصيل المناقصة  (بند

 .الضمان للعطاءتقديم خطاب  -5

المحتويات  ٢تقديم الخطاب (وفقا للقسم  -6

 .أ: خطاب العطاء) موقعاً ومختوماً ٢والمقترحات،الملحق 

 .فصل عرض السعرعن العرض الفني و العرض التجاري -7

يجب على مقدمي العطاءات تقديم اثباتات المتالكهم  -8

الخبرات والمراجع التجارية مع حقول النفط العراقية فيما 

 1يتعلق بتوريد المواد في السنوات الثالث الماضية ابتداء من 

 .وحتى اآلن 2019كانون الثاني (يناير) 

 يجب على مقدمي العطاءات التأكيد على أن فترة التسليم  -9

) يوًما 15نصر مطلوب يجب أال تتجاوز خمسة عشر (ألي ع

 .من تاريخ أمر الشراء

 :جنبًا إلى جنب مع عروض العطاءات الخاصة بهم لتأكيد قدرتهم على التعامل مع هذا المشروع وتغطيته (ITT من وثائق 3يجب على مقدمي العطاءات إرسال عينات إلى الشركة من العناصر التالية (راجع القسم  -10

مجموعة واحدة من مفتاح التحكم في وقت الحواسيب   -

 ، (EM-48 رقم الصنف) الصغيرة

رقم ) األصلي LG 3HP مجموعة واحدة من ضاغط - 

 ، (EM-129 الصنف

رقم ) األصلي Gree 3HP مجموعة واحدة من ضاغط  -

 ، (EM-132 الصنف

رقم ) QD-65 مجموعة واحدة من ضاغط الفريزر - 

 ، (EM-139 الصنف

أمبير (رقم  250مجموعة واحدة من قاطع الدائرة شنايدر  -

 )EM-430الصنف 
 
 

ITT 

 دوالر اميركي   10,000  : خطاب الضمان
يجب تقديم خطاب الضمان في ظرف مستقل و علي�ه خ�تم 

  CNOOC Iraq LTD 

شركة سينوك العراق المحدودة                                                       

 
 

 

- One set of the freezer QD-65 compressor(Item 
Number EM-139),  
- One set of Schneider 250A case circuit breaker (Item 
Number EM-430). 

ITT 

Section 1. 

Clause15.1 

Bid bond: 10,000 USD (Ten Thousand USD), The Bid 
Bond must be presented to Company in a separated and 
sealed envelope and duly marked and stamped on outer 
envelope. 
The original validity of the bid bond shall be the same as 
aforementioned Bid Validity Period in Clause 11.1. 

ITT 

Section 2. 

Clause3.6 

Joint bidding is NOT accepted by Company. 

2. Tender Fee : 
Tender Fee Amount 100USD 

Tender Fee is required only for the bidder who decides to submit Tender 

Proposals, and the invoice shall be received at Contact Emails before submitting 

Tender Proposals. Failure to do so may lead to rejection. Payment can be cash or 

T/T to our financial department: 

For T/T payment, Tenderer must mention the tender number and title in the bank 

payment receipt, any receipt without the tender number and title will not be 

accepted. 

Dubai office: Mr. Tamer Nawwar   E-mail: Tamernawwar@cnoociraq.com 

 •Tel: +971-50-3245664 

Address: Room 3100, 7WB, Dubai Airport Free Zone, Dubai, U.A.E Iraq Office: 

•Contact person: Mr. Qassim Wajid Hashim /Mr. Hisham Abdulkareem 

•Tel: +9647805492468 (Mr. Qassim Wajid Hashim), +9647827200099 (Mr. 

Hisham Abdulkareem)  E-mail: Qassimwajid@cmitfod.com / 

HishamAbdulkareem@cmitfod.com /Address: CNOOC Buzurgan camp, Missan 

3.This announcement is made both in English and in Arabic, if there is any 

discrepancy, the English version shall prevail. 

يج����ب أن تك����ون .  الش����ركة وأن يك����ون مغل����ق ومخت����وم 15.1،  بند  1القسم 
 ص����الحية خط����اب الض����مان األص����لية ه����ي نف����س فت����رة

 11.1صالحية العطاء المذكورة في البند.
 ITT 2 القسم ، 

 3.6 بند 
 .العطاءات المشتركة ال تقبلها الشركة

 -: مبلغ رسوم المناقصة -2
 )USDدوالر امريكى ( 100 رسوم المناقصة

رسوم المناقصة مطلوبة فقط للشركات التي تود وتقررتقديم عرض في اطارهذه المناقصة، اذ 

م فاتورة الرسوم عن طريق البريد اإللكتروني وذلك قبل تقديم العطاء. عدم القيام يستوجب استال

 لى قسم المالية ،اعن طريق تحويل ممكن  وأ بذلك قد يؤدي إلى رفض العطاء. الدفع نقدا

بالنسبة للدفع عن طريق تحويل ، يجب أن يذكر مقدم العطاء رقم و اسم المناقصة في إيصال الدفع 

  لن يتم قبول أي إيصال بدون رقم المناقصة و االسم.المصرفي ، و

 3245664-52-971+ / السيد تامر نوار   :قسم المالية (مكتب دبي)

 TamerNawwar@cnoociraq.com : البريد االلكتروني•

  3100رقم   , 7WBالعنوان :االمارات العربية المتحدة ، دبي، المنطقة الحرة بدبي ، بناء •

 لسيد قاسم هاشم  / السيد هشام عبد الكريما : مكتب العراق

(السيد هشام عبد   9647827200099(السيد قاسم هاشم )، + 9647805492468هاتف: +•

 / Qassimwajid@cmitfod.comالبريد اإللكتروني:  الكريم)

HishamAbdulkareem@cmitfod.com 

 ان، ميسان، العراقكزرالمحدودة، مبنى االدارة، مخيم ب ن: شركة سينوك عراق العنوا

هذا االعالن مصاغ باللغتين االنجليزية والعربية، إذا كان هناك أي تناقض بين النسختين يجب  -3

 إعتماد النسخة اإلنجليزية.

نموذج إعالن / دعوة تقديم العطاء
جمهورية العراق / وزاة النفط / شركة الحفر العراقية / شركة عامة

اُّـ:  الشركات اِّـتخصصة واِّـجهزين اِّـخولني الذين لديهم (هوية غرفة تجارة الصنف الثالث او هوية اتحاد 
ناقلني)

م/ اعالن اِّـناقصة العامة اِّـرقمة ١٣ – خدمات – ٢٠٢١ البصرة (معلنة للمرة الثانية)
نوع اِّـوازنة (تشغيلية) – نوع التبويب / مياه

ــني وذوي الخربة لتقديم  ــركة عامة) اعادة دعوة مقدمي العطاءات اِّـؤهل ــركة الحفر العراقية - ش ــر (ش ١- يس
ــب اِّـواصفات  ــرب معبئة ومعقمة باالوزون وحس ــم للعمل الخاص (تقديم خدمة تجهيز قناني مياه ش عطاءاته
العاِّـية وخاضعة للسيطرة النوعية سعة ٣٣٠ مللرت بكمية ٣٠,٠٠٠ شرنك َّـ الشهر قابلة للزيادة او النقصان 

حسب متطلبات العمل وِّـدة ٣٦٥ يوما).
ــغيلية وتنوي  ــات اِّـالية ضمن اِّـوازنة التش ــركة عامة) التخصيص ــركة الحفر العراقية – ش ــر لدى (ش ٢- تتوف
ــب  ــرب معبئة ومعقمة باالوزون وحس ــتخدام جزء منها لتنفيذ الخدمات (تقديم خدمة تجهيز قناني مياه ش اس
اِّـواصفات العاِّـية وخاضعة للسيطرة النوعية سعة ٣٣٠ مللرت بكمية ٣٠,٠٠٠ شرنك َّـ الشهر قابلة للزيادة 

او النقصان حسب متطلبات العمل وِّـدة ٣٦٥ يوما).
٣- بإمكان مقدمي العطاء الراغبني َّـ شراء وثائق العطاء باللغات (اللغة العربية) بعد تقديم طلب تحريري اُّـ 
ــركة الحفر العراقية – شركة عامة َّـ محافظة البصرة – الزبري – الربجسية) وبعد دفع قيمة البيع للوثائق  (ش
ــرتدة البالغة (١٠٠,٠٠٠) مائة الف دينار بامكان مقدمي العطاء الراغبني َّـ الحصول على اِّـزيد من  غري اِّـس

اِّـعلومات على العنوان اِّـبني اعاله.
٤- على مقدمي العطاء اِّـؤهلني والراغبني َّـ الحصول على معلومات اضافية االتصال (شركة الحفر العراقية / 

   (LOGISTIC.CONT.S@IDC.GOV.IQ) (الهيأة التجارية / قسم العقود اللوجستية
(8) ساعات يوميا) وكما موضح بالتعليمات ِّـقدمي العطاء.

٥- سيتم العمل وفق االلية اِّـعتمدة للمناقصات الدولية العامة والتي تتيح ِّـقدمي العطاءات كافة من الدول 
اِّـؤهلني االشرتاك فيها كما هو محدد َّـ النشرة التوضيحية الصادرة من االمم اِّـتحدة (الخاصة بتعريف الدولة 

اِّـؤهلة).
٦- اخر موعد لتسليم العطاءات اُّـ العنوان االتي (مقر شركة الحفر العراقية َّـ البصرة – الزبري - الربجسية – 
مقر لجنة فتح العطاءات) َّـ اِّـوعد اِّـحدد هو (يوم االثنني اِّـصادف ٢٥ / ١٠ / ٢٠٢١ الساعة الثانية عشرة 
ــاء او ممثليهم الراغبني  ــاءات بحضور مقدمي العط ــيتم فتح العط ــوف ترفض العطاءات اِّـتأخرة وس ظهرا) وس
ــركة الحفر العراقية  لجنة فتح العطاءات) َّـ  ــية – مقر ش بالحضور َّـ العنوان االتي (البصرة – الزبري- الربجس
ــادف  ٢٠٢١/١٠/٢٥) ويجب ان تتضمن  ــرا من يوم االثنني اِّـص ــرة ظه ــاعة الثانية عش الزمان والتاريخ (الس
العطاءات ضمان للعطاء (خطاب ضمان مصرَّـ او صك مصدق او سفتجة) وبمبلغ (١٢,٩٦٠,٠٠٠) اثنا عشر 

مليون وتسعمائة وستون الف دينار عراقي.
٧- اخر موعد لشراء وثائق اِّـناقصة يوم (الخميس) اِّـصادف ٢١ / ١٠ / ٢٠٢١.

٨- َّـ حالة مصادفة يوم الغلق عطلة رسمية يكون اليوم التالي موعد الغلق الذي يكون فيه دوام رسمي ويكون 
موعد فتح العطاءات بنفس اليوم اِّـحدد لغلق اِّـناقص.

ــغ (٤٣٢,٠٠٠,٠٠٠) اربعمائة واثنني وثالثون  ــدة (٣٦٥) يوما تبل ــة لتنفيذ االعمال ِّـ ــة التخميني ٩- الكلف
مليون دينار عراقي.

ــتبعاد  ــيتم اس ــامها فانه س ــية بكافة اقس ــة عدم التزام مقدم العطاء بما تتطلبه الوثيقة القياس ١٠- َّـ حال
عطائه.

١١- يتم استبعاد العطاء الذي لم ترفق به معايري التأهيل اِّـطلوبة (السيولة النقدية) الواردة بتعليمات ِّـقدمي 
العطاء (ورقة بيانات العطاء) بموجب وثائق اِّـناقصة.

اِّـدير العام 
رئيس مجلس االدارة 



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 (٣٧٣٤) - الخميس - ٧ - تشرين األول - ٢٠٢١

حداد عىل ارواح شهداء الوطن 

ــبوك   هل حدث حقا .. انقالب مفاجيء ضد جمهورية الفيس
وزعيمها الشاب مارك زوگر بيرغ 

ــاعات .. ثم انتهى دون معرفة  ــت س ..  التمرد  دام اكثر من س
هوية االنقالبيني .. و مطالبهم .. ونواياهم ..؟؟

هناك من قال ... انها جيوش سبرانية غير مرئية .. ومن افترض 
ــد الهيمنة  ــية( تيك توك ) ض ــرة صينية / روس ــا مؤام .. بانه
ــه  ــركة مارك نفس االمريكية للمواقع االلكترونية ، وضد  ش
ــل مبنع اخملترقني من هكر حساب اكثر من ٥٠٠ مليون  النه فش

مشترك ، لم تعد لهم ال اسرار ، وال افكار .
ــدت االنامل ..  ــم مذهوال.. جتم ــاعات .. توقف  العال ــت س  س
ــيب  ــل .. وحتولت االجهزة الذكية ، واحلواس ــت احلوام وتضايق
ــار وال نكات ، ال  ــات .. ال اخب ــة  / ال حكاي ــات هالمي الى شاش
دعاية انتخابية .. وال صوالت فيسبوكية.. وال ثرثرة شباب .. وال 
ــناء حائرة بجمالها .. تظهر   ــاق  .. وال صور حلس تنهيدات عش

يوميا .. وكأننا  امام مسابقة ألجمل فتاة فيسبوكية .
ــل مئات  وال عزاء .. وال لطمية .. وال فرصة لصديقنا  الذي يرس
ــائل والفيديوهات واحلفالت واللطميات ، وكأنه يشتغل  الرس
ــل االجتماعي .. واذا لم يعثر  ــفتات ) على منصات التواص ( ش
على شيء مغر  .. يروح ( يبحوش) بصوره القدمية .. ليعثر على 
ــر  له .. مع مطرب مشهور  .. او ممثل مبتور .. او اعالمي  ما تيس

مغرور  .
اما ذاك .. الذي  كان يشغلنا بفديوهات .. ليالي األنس في ڤينا 
ــية)   ــا في اثينا  .. او يفاجئنا  بصورة ( رومانس ــات زورب , و رقص
ــرة .. معلقا  ــم في وادي العباق ــا مع راعي غن ــة  التقطه قدمي
عليها.. / انه الزمن اجلميل .. وينتظر  منا الاليكات والتعليقات 

.. على صورته النادرة .
ــركة ( الفيسبوك )  ــر فيها مؤسس ش ــاعات .. خس ست س
ــبعة مليارات .. لكنها   ــتگرام س ــاب ، وانس واخواتها  .. واتس
ــكان العالم املزيد من  القلق واالنتظار   ايضا كلفت  نصف س
والتأفف والضجر بسبب ( دگة ) مارك اخلزعلية ... التي سببت 
ــت عمل البنوك  ــركات الطيران ، وأربك ــي تأخير  مواعيد ش ف
ــات املالية والبوررصة  ــوان .. وعطلت البيان ــات النس ، وصالون
ــون في  ــر / انهم  يعيش ــعر املليارات  من البش العاملية .. وش
عصر  العبودية االلكترونية .. وزد على ذلك  شهادة / فرنسيس 
ــس  هوغن .. وهي اخلبيرة التي عملت مع زميلها  القائد املؤس
ــبوك .. خرج عن  ــت / بأن الفيس ــرغ التي اعترف ــارك زوگربي م

السيطرة ، وبات يؤثر على عقول وتربية االطفال .
كل هذا  يحدث والسيد مارك قال بهدوء بارد:

ال شيء .. انه  عطل تقني عابر .. !؟  
ــة الفصل ، وقائد  ــرد  جاء من  املنافس صاحب الكلم ــن ال لك

العمليات اخلاصة السيد  ( تويتر ) الذي رحب بزائريه قائال:
مرحبا بكم/ انا معكم  .. لن اغيب عنكم ..

د كاظم اِّـقدادي  

راي

@ÚÌâÏË∫@ø@l˝‘„a
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صباح الشيخلي

بدون مجاملة

عضو نقابة الصحفيني العراقيني وعضو اتحاد الصحفيني العرب

البينة الجديدة - عقيل العمران
ــانية عظيمة..  ــالة إنس ــن رس الف
ــدوة للجميع، لكونه  والفنان هو ق
ــامية  ــد القيم واملبادئ الس يجس
ــب الوطن..  ــر وح ــث على اخلي ويح
ــن الفنانني الذين  ــاك الكثير م وهن
برزوا واصبحوا أسماء مهمة ولهم 
ــا  ــة مل ــع، نتيج ــم الواس جمهوره
ــل متميز  ــر فني وعم ــوه من اث قدم
ــان. بطلنا  ــي االذه ــخا ف ــل راس ظ
ــه  ــه ثقل ــز ، ل ــان متمي ــوم، فن الي
ــه احملببة واعماله  وبصمته وإطاللت
ــدت الواقع بكل همومه  التي جس
ومعاناته.. انه الفنان الكبير محمد 
ــه صحيفة  ــذي التقت ب ــم ال هاش
(البينة اجلديدة) لكي يطلعنا على 
آخر نتاجاته وما يحضره من أعمال 
ــغولون  قادمة، حيث قال. نحن مش
االن بالعرض املسرحي اجلديد الذي 
اطلق عليه اسم ( the home) الذي 
ــات املهرجان  ــن فعالي ــرض ضم ع
ــي الذي  ــرح العراق ــي للمس الوطن
ــني العراقيني  ــه نقابة الفنان اقامت
بدعم من الهيئة العربية للمسرح 
ــن االول من اب  ــه للفترة م ومت تقدمي
ــادس من نفس  املاضي  ولغاية الس

الشهر ولي الفخر انني فزت بجائزة 
افضل ممثل في املهرجان لدور اول. 

ــا  ــل يتضمن حس ــداً أن العم مؤك
ــة  ــة ملحم ــرا اي مبثاب ــا كبي وطني
ــرى، ولذلك قررنا نتيجة  عراقية كب
ــدن العراقية  ــزور كل امل ــك ان ن لذل
ــارع، حيث سيكون  وننزل إلى الش
لنا اول عرض في يوم اجلمعة القادم 
ــرقاط، وهذا ميثل حتديا  مبدينة الش
كبيرا ان يتم عرض مسرحي ضخم 
ــا  ــاب، وبعده ــدي االره ــاك لتح هن
ــذا العمل في  ــرض ه ــق لنع ننطل

ــادي وغيرها  والرم والبصرة  املوصل 
كما هو مخطط له  .وحول االعمال 
ــان،  برمض ــة  اخلاص ــاطات  والنش
ــد.. انه  ــم محم ــد الفنان هاش اك
ــب  اغل ان  ــديد  الش ــف  االس ــع  م
الفضائيات ال تقوم بعملية األعداد 
ــهر مبكرا،  ــذا الش ــر له والتحضي
وامنا تتم التهيئة قبل ذلك بشهر او 
شهرين االمر الذي يؤدي إلى حصول 

سباق سريع جدا مع الزمن. 
ــن األعمال  ــا ان هناك عددا م منوه
واملشاريع الفنية التي عرضت علي 

ولكن ال أستطيع التصريح بها االن 
ــم  ــم اصل إلى اتفاق حاس النني ل
ــروع  مش ــدي  ل ــانها.مضيفا..  بش
ــه يخص األطفال  جديد أعمل علي
ــرة لألطفال  ــة قصي ــن اغني يتضم
ــل وغيرك  ــوان (انت البط ــل عن حتم
ــب احلياة  ــى ح ــث عل ــي حت ال) والت
ــأس وان  ــا وعدم الي ــك به والتمس
ــرة باهللا، وهذا  ــون لديه ثقة كبي تك

خبر حصري لكم. 
ــاني، فإننا  ــب االنس ــي اجلان ــا ف ام
ــاطاتنا  متواصلون في أعمالنا ونش
خلدمة املواطنني وان بيت األصدقاء 
ــنتني قد  ــل س ــته قب ــذي اسس ال
اصبح مؤسسة رسمية استطعت 
ــتحصال اجازة قانونية لها عن  اس
طريق  منظمات اجملتمع املدني  دائرة 
ــر احلكومية.مختتما  املنظمات غي
ــكر والتقدير  ــه بتوجيه الش حديث
ــرمي الذي  ــور الك ــرام للجمه واالحت
ــة َالذي اضعه  ــاس احلقيق ميثل اس
ــاط  ــب عيني في اي عمل ونش نص
اقوم به واعدهم ان اقدم لهم عمالً 
ــم ويرضيهم في  ــي طموحاته يلب

شهر رمضان.

ــوم اخلميس هي  ــذا الي ــاراً من ه ــة أيام اعتب ثالث
ــد االنتخابات النيابية  الفاصلة الزمنية مع موع
ــي والتي  ــهر احلال ــر من الش ــي العاش ــررة ف املق
ــعب العراقي بكل قومياته وأديانه  ينتظرها الش
ــا نافذة  ــر، ألنه يرى فيه ــارغ الصب ــه، بف ومذاهب
ــي أكثر  ــتقبل عراق ــا على مس ــلُ من خالله يط
ــراقاً وأمالً بعد (١٨) سنة مضت كانت معبأة  اش
ــل واخلراب وضياع اآلمال .. أن شعبنا  بكل الفش
العراقي مطمئن هذه املرّة ألن جتري االنتخابات في 
ــتطيع  افة ونزيهة لكي يس ــفّ أجواء إيجابية وش
ــح  ان يعبّر عن إرادته بكامل حريته ويختار املرش
ــب واملرحلة  الذي يرى فيه املواصفات التي تتناس
املقبلة، ألنها مرحلة يريدها شعب العراق جديدة 
ــكل ما تعني هذه املفردة من معانٍ ودالالت، كما  ب
ــذا عهدنا  ــة من جهتها، وه ــة مطالب أن احلكوم
ــواء االيجابية لضمان اجراء  بها، بتوفير كل األج
ــيابية عالية ومن دون تدخالت أو  االنتخابات بانس
تزوير أو ضغوطات متارس من هذا الطرف السياسي 
أو ذاك، مع االشارة بأن املرجعية الدينية العليا في 
النجف األشرف ممثلة بسماحة آية اهللا العظمى 
ــتاني قد أصدرت  ــيد علي احلسيني السيس الس
ــدت عبر  ــبوع بياناً صريحاً وواضحاً ناش قبل اس
سطوره كل املواطنني الى ايالء االنتخابات اهمية 
كبرى واعتبار املشاركة فيها واجباً وطنياً وشرعياً 
من خالل انتخاب األكفأ واألصلح لقيادة املرحلة 
ــبباً  ــرار الوجوه التي كانت س ــدم تك املقبلة وع
ــات واخلراب الذي  ــي كل املعاناة واألزم ــراً ف مباش
ساد العراق خالل (١٨) عاماً من الزمن .. وتأسيساً 
ــذه هي مفصلية  ــة أن االنتخابات ه على حقيق
ــد كل مواطن عراقي اصيل  ومصيرية فإنني أناش
ــود  ــعبه ويريد أن يعمّ اخلير ويس يحب وطنه وش
األمن ويشمخ البناء،ويطوي الفساد صفحاته، أن 
ة وأن يدلي بصوته حسب إرادته احلرّة  يشارك بقوّ
ــتقبل العراق  ــه العميق بأن مس ــه وإميان وقناعات
ــهم  ــؤولية اجلميع وأن الكل عليه ان يُس هو مس
كل من موقعه، في بناء هذا املستقبل وعلينا ان 
نبرهن للعالم أجمع بأن شعب العراق هو صاحب 
ــق، وإن إرادته هي في املقدمة  ــارة وتاريخ عري حض
ــحّ إال الصحيح. واختتم مقالي هذا بقول  وال يص
ــم اهللا  ــى في محكم كتابه الكرمي (بس اهللا تعال
ِ إِنَّ 

لَى اهللاَّ لْ عَ كَّ تَوَ تَ فَ زَمْ إِذَا عَ
الرحمن الرحيم .. فَ

). صدق اهللا العظيم لِنيَ كِّ ُتَوَ بُّ املْ  يُحِ
َ اهللاَّ

@pbibÇn„a@laÏia@Û‹«@Â≠Î

@@›�◊Ïnœ@ �o�flå �«@aáhœ

@÷aä»‹€@ �ÜÀ@›u˛@ a6”¸a@÷ÎÜ‰ï@µa@b�ÓÁ

ZC@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@C�€@Èj‹”@|n–Ì@·ëbÁ@Ü‡™@Êb‰–€a

ÂüÏ€bi@Ÿé‡n€aÎ@ÒbÓßa@ky@Û‹«@s§@fib–üˇ€@ �ÊbÀc@‚Ü‘‰ç@@

@Ú‹ª@’‹�m@ÚÓ»‡n1a@Úüäí€a
Ô”aä»€a@kÇn‰Ωa@Òäïb‰Ω

بغداد / الدائرة الثالثة 

مدينة الصدر االولى / الداخل
احلبيبية / نواب الضباط 

حي االمانة

ــات التي نعيشُ على  ــرة هي القضايا واملوضوع كثي
ــك حتتاجُ منك  ــا اليومية وهي ال ش ــع تفاصيله وق
ــا بأهتمام  ــؤولية الكتابة ان تتناوله ــدٍ ملس كمتص
وتؤشر عليها بالبنان لتضعها امام اعني املسؤولني 
ــزم بصددها  ــا واتخاذ ما يل ــني لالطالع عليه املعني
ــك املطلقة بأن البعض من هؤالء يتعامل  مع قناعت
ــكاوى الناس  ــذاع او يُبث من ش ــر او يُ ــا يُنش مع م
ــائل االعالم املقروءة  ــروعة في وس وتطلعاتهم املش
ــموعة واملرئية بأذن من طني وأخرى من عجني  واملس
ــني.. لكن  ــات املالع ــادات وطبائع وصف ــن ع ــي م وه
الفاصلة الزمنية بيننا وبني موعد اجراء االنتخابات 

النيابية التي باتت قصيرة وال تتعدى الـ(٧٢) ساعة 
ــابع من  ــاح هذا اليوم اخلميس الس اعتبارا من صب
ــدتُ ان اولوية  ــي (٢٠٢١) فقد وج ــرين االول احلال تش
ــك احلدث العراقي  ــة يجبُ ان تنصرف الى ذل الكتاب
ــي نُريدها  ــات النيابية الت ــم املتمثل باالنتخاب امله
ــر من  ــاً يعب ــاً انتخابي ــروطها عرس ــرطها وش بش

ــم الوطنية وخياراتهم  خالله العراقيون عن ارادته
املشروعة ألجل غدٍ مشرق ينهضُ من خالله الوطن 
من حتت رُكام السنوات العجاف والفشل والفساد 
ــبة  ــيء .. وفي هذه املناس ــى على كل ش ــذي طغ ال
التاريخية ال املكُ اال ان اطلق صيحتي بأقصى مافي 
ــا الى صناديق  ــوة مناديا : هيّ ــال حنجرتي من ق حب

ــراق .. هيّا الى  ــد للع ــم غد جدي ــراع ألجل رس االقت
ــق االقتراع بكل عزمية وحماس لنمارس دورنا  صنادي
ــه ويزيحُ الغبار  ــعب يصنعُ الفجر اآلتي بنفس كش
ــرية  ــذي علق او تراكم على صورة وطن علّم البش ال
ــن عرف  ــة وأول وط ــراءة والكتاب ــروف الق ــع ح اجم
ــريعات وشاد شعبهُ املدن والزقورات  القوانني والتش
ــعاع للعلم  ــادة واجلامعات وكان مركز اش ودور العب
ــتقطب على امتداد القرون املاضيات  واملعرفة فاس
ــني للعلم واملعرفة من كل حدب وصوب ..  املتعطش
وانت تتوجه ايها العراقيُ صوب مراكز االقتراع ضع 
ــته الضباع  ــك صورة الوطن الذي نهش امام ناظري
ــرقت  ــه تقطيعا ومتزيقا وس ــت ب ــة واوغل املتوحش
كر  لته الى ضياع وساقته الى اجملهول .. تذّ ثروتهُ وحوّ
ــيا على االقدام  ــير مش ايها العراقي وانت تغذ الس
ــذي تريدهُ هو  ــتقبل ال الى صناديق االقتراع ان املس
طوع ارادتك ورهن صوتك وقرارك فال تفرّط بصوتك، 
ــم به  ــم، واختر من تتوس ــتحلفك باهللا العظي اس
ــئمنا من  ــل وس ــئمنا من جتارب الفش خيرا فقد س

اختيارات لم تقدم لنا سوى الفشل !!.

ــب  املنتخ ــرة  ــة ملناص ــة حمل ــرطة اجملتمعي الش ــت  أطلق
ــة املؤهلة  ــات النهائي ــار التصفي ــو يخوض غم ــي وه العراق
ــاول النيل منه.. ــن التي حت ــال الدوحة وللرد على األلس  ملوندي

#اِّـنتخب العراقي يمثلني

رئيس التحرير التنفيذي

عبد الزهرة البياتي 

وجع يومي


