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ــهر  ــر من ش ــهد العراق في العاش ش
ــات  انتخاب أول  ــي  احلال األول  ــرين  تش
ــاركة  ــت ألول مرة من مش ــة خل نيابي
ــوزراء أو زعماء األحزاب والقوى  رئيس ال
السياسية خالف ما كان يحصل سابقاً 
ــخ العملية  ــوا ألول مرة في تاري واكتف
ــحيهم وليس  االنتخابية برعاية مرش
كمنافسني كما كانوا يفعلون سابقاً 
ــي بأشياء  ــية تش وهي ظاهرة سياس
ــه رئيس مجلس  ــرة . في وقت وج كثي
ــكره  ــوزراء مصطفى الكاظمي ، ش ال
ــحني النتخابات على  للناخبني واملرش
حد سواء.وقال الكاظمي في تغريدة ، 
أمتمنا بحمد اهللا، واجبنا ووعدنا بإجراء 
انتخابات نزيهة آمنة ووفرنا اإلمكانات 

إلجناحها.واضاف، أشكر شعبنا الكرمي، 
أشكر كل الناخبني واملرشحني والقوى 
ــني والعاملني في  ــية واملراقب السياس
ــات والقوى األمنية  مفوضية االنتخاب
البطلة التي وفرت االمن، واالمم املتحدة 
ــيدة. وجاءت  ــة الدينية الرش واملرجعي
تغريدة الكاظمي بعد حلظات من اغالق 
ــراع لالنتخابات النيابية  صناديق االقت
ــاعة السادسة مساء  املبكرة في الس
ــد. وقد ادلى رئيس  يوم امس االول االح
ــي بصوته  ــى الكاظم ــوزراء مصطف ال
ــط  ــز االنتخابية وس ــد املراك ــي اح ف
ــوار املنطقة اخلضراء  الناس خارج اس
ــة على االدالء  حيث اعتاد كبار الساس
ــيد . وقد  ــدق الرش ــم في فن باصواته
ــتقلة  ــة العليا املس ــت املفوضي أعلن
لالنتخابات، امس االثنني، تطابق نتائج 

ــدوي في االقتراع العام  العد والفرز الي
باسم  املتحدثة  اإللكتروني.وقالت  مع 
ــالي ، إن تطابق  ــة جمانة الغ املفوضي
ــد والفرز اليدوي في االقتراع  نتائج الع
العام مع اإللكتروني جاء بنسبة ١٠٠٪.

ــك مت في جميع احملطات  واضافت ان ذل
ــة اليدوية.  ــا بالقرع ــي مت اختياره الت
ــارق حرب ،  ــر القانوني ط ــدد اخلبي وح
ــدة الزمنية العالن نتائج االنتخابات  امل
ــدة  ــرب ان  امل ــال ح ــورة نهائية.وق بص
القانونية العالن النتائج والطعن فيها 
واقرارها في احملكمة االحتادية ال تتجاوز 
الـ ١٠ ايام.واضاف، ان  ال مجال للطعن 
ــات الن اجراءات  ــذه االنتخاب بنتائج ه
ــت دقيقة وصارمة. وفي  املفوضية كان
الشأن األمني أكد اخلبير االمني فاضل 
ابو رغيف، امس االثنني، ان نائب ابو بكر 

ــببا مبقتل االالف من  البغدادي كان س
ــني ، وقال ابو رغيف في تغريدة  العراقي
ــوز زئبق  ــامي العج ــى تويتر ، ان س عل
التنظيم، ٢٠٠٤ التحق مع ابو مصعب 
ــام ٢٠٠٥ اعتقل ببوكا مع  الزرقاوي وع
ــراحه وفي  ــق س ــالوي و٢٠١١ اطل البي
ــرقاط  ــلم امنية الزاب والش ٢٠١٤ تس
ــركاز بعد  ــر ال ــلم امي ــي ٢٠١٥ تس و ف
ــتلم  ــي ٢٠١٧ اس ــاري وف ــل االنب مقت
ــاء البغدادي لديوان  بيت املال بعد الغ
الركاز.واضاف، ان جهاز اخملابرات تابعه 
ــتدرجه مبصيدة محكمة،  الشهرٍ واس
ــببا مبقتل االالف من  مؤكدا انه كان س
ــس، اعلن  ــاح ام ــي صب العراقيني.وف
ــى الكاظمي،  الوزراء مصطف رئيس 
لداعش  ــال  امل ــرف  بـمش ــة  اإلطاح
ــي  الكاظم ــب  العراق.وكت ــارج  خ

ــي الوقت الذي  ــدة عبر تويتر، ف تغري
ــي القوات  ــا ف ــون أبطالن ــت عي كان
ــة االنتخابات،  ــة يقظة حلماي األمني
ــي جهاز  ــم األصيلة ف كانت ذراعه
ــن أصعب  ــذ واحدة م ــرات تنف اخملاب
ــارج احلدود،  ــات اخملابراتية خ العملي
للقبض على املدعو سامي جاسم، 
ــرف املال لتنظيم داعش ونائب  مش
ــأن  املقبور أبو بكر البغدادي..وفي ش
ــية  ــر قال رئيس الهيئة السياس آخ
ــار الربيعي في  ــدري نصّ للتيار الص
ــرقية ان الكثير  تصريح متلفز للش
ــي البالد  ــية ف من األحزاب السياس
ستفقد دورها خالل املرحلة املقبلة 
ـــ «ديناصورات»  ــماهم ب ــا اس وان م
ــيكون  ــراق س الع ــي  ف ــة  السياس

مكانهم املتحف الطبيعي.

كتب اِّـحرر السياسي
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بغداد /
ــابق هيثم اجلبوري أن صندوق  ــف رئيس اللجنة املالية النيابية الس كش
املتقاعدين فيه مدخالت ومخرجات .. واملدخالت هي التوقيفات التقاعدية 
ــا مخرجاته فهي  ــمية للموظفني أم ــن الرواتب األس ــي تتراوح ١٠٪ م الت
الرواتب التقاعدية ، واضاف في تصريح متلفز  ـ أن ما يؤسف له ان هناك 
ــكالية من  نوعني من املتقاعدين ( قدامى وجدد) وقد حاولنا حل هذه االش
ــنة (٢٠١٩)  ــريع املادة (١٤) في قانون التعديل األول رقم (٢٦) لس خالل تش

ت على توحيد الرواتب التقاعدية. والتي نصّ

\3^ò@Ú‡nn€a

انجاز امني يستحق التقدير .. الكاظمي يعلن القبض على نائب أبو بكر البغدادي
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ــا  العلي ــة  املفوضي ــت  اعلن
ــات  لالنتخاب ــتقلة  املس
ــني  االثن ــس  ام ــوم  ي ــاء  مس
ــة  االولي ــات  االنتخاب ــج  نتائ
التي  التشريعية  لالنتخابات 
ــر من تشرين  جرت في العاش
االول ٢٠٢١. واكدت املفوضية 
ــي  ف ــاركة  املش ــبة  نس ان 
ــت (٤١٪) من  االنتخابات بلغ
ــات االقتراع  ــوع محط مجم
ــد تنافس  ــة (٩٤٪).. وق البالغ
ــذه (٣٢٤٠)  ــي االنتخابات ه ف
مرشحا بينهم (٩٥٠) امرأة من 
ــا النتخاب  ــل (٢٦١) حتالف اص
(٣٢٩) نائبا وهو اجملموع الكلي 

ــواب البرملان وبلغ عدد  لعدد ن
ــي  ــراع (٨٢٧٣) ف ــز االقت مراك
ــحني  ــدد املرش ــغ ع ــني بل ح
ــت  ــي وق ــتقلني (٧٨٩) ف املس
شارك في مراقبة االنتخابات 
ــت  ــا وبلغ ــا دولي (١٣٠) مراقب
نسبة املشاركة البصرة  ٤٠٪  
ــية   ــان ٤٣٪ و القادس و ميس
٤٢٪  و ذي قار  ٤٢٪   و النجف 
ــداد/  ــى ٤٤٪  وبغ ٤١٪  واملثن
الرصافة ٣١٪ وبغداد- الكرخ  
٣٤٪  وكربالء ٤٤٪  وبابل  ٤٦٪  
 ٪٤٣ ــار  واالنب  ٪٤٦ ــى   وديال
 ٪٥٤ ــوك  ٤٤٪ وده ــط  وواس
ــليمانية  والس  ٪٤٦ ــل  وأربي
 ٪٤٨ ــن  الدي ــالح  وص     ٪٣٧
ــوك ٤٤٪    ونينوى ٤٢٪.  وكرك

ــات ما  ــي االنتخاب ــارك ف وش
ـــ (١٠) ماليني ناخب  يقارب ال
ــون ناخب  ــن اصل (٢٥) ملي م
يحق لهم التصويت وشهدت 
االنتخابات هذه هزمية مدويّة 
لـ (١٢) مسؤوال عراقيا بينهم 
ــواب بارزون  ــابقون ون وزراء س
ــن املولد بال  ــوا م حيث خرج
ــارت النتائج الى  حمص. وأش
فوز كاسح للكتلة الصدرية 
ــى عدد  ــتحوذت عل التي اس
ــوات في اغلب  كبير من االص
ــط واجلنوب  محافظات الوس
ــى العاصمة بغداد  اضافة ال
ــبة نطالب  ــذه املناس وفي ه
ــية بأن  ــوى السياس كل الق
ــت  كان اذا  ــج  النتائ ــل  تتقب

ــن بالعملية  ــال تؤم ــي فع ه
ــة او لنقل اللعبة  الدميقراطي
الدميقراطية التي فيها الفوز 
ــا نطالب كل  ــارة. كم واخلس
باالرتقاء  ــية  السياس القوى 
ــؤولية  املس ــتوى  مس ــى  ال
ــكيل  ــا وتش ــة العلي الوطني
ــرعة  بس ــدة  جدي ــة  حكوم
ــوى.. حكومة قوية قادرة  قص
ــوض بالبالد وحذار  على النه
ــي  الفراغ السياس حذار من 
ــلطوي الذي ال  والصراع الس
يخدم احدا ويكون سببا في 
خلق االزمات التي من شأنها 
ــي منعطفات  ادخال البالد ف
ــذا ما ال نتمناه وال  خطيرة وه

نريده اطالقا.

كتب رئيس التحرير

شعبكم انتخبكم فانتفضوا من اجل معالجة اآلمه و اوجاعه
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املقدسة،  العتبة احلسينية  أعلنت 
ــالة اجلماعة  ــني، عودة ص امس االثن
ــريف  الش ــيني  احلس الصحن  ــي  ف
اعتباراً من اليوم الثالثاء. ونوه إعالم 

ــتكون  ــالة س ــى ان الص ــة ال العتب
ــرعية للعتبة  ــي الش ــة املتول بإمام
ــيخ عبد  الش املقدسة  ــينية  احلس
املهدي الكربالئي، مع مراعاة التباعد 

املكاني بني املصلني.

ــة برهم صالح،  ــق رئيس اجلمهوري عل
ــة  ــات النيابي ــاء االنتخاب ــى انته عل
ــي تغريدة  ــال صالح ف ــالد. وق في الب
ــات  االنتخاب ــام  إمت ان   ، ــر  تويت ــر  عب
ــالح الذي  ــاه اإلص ــروع باجت نقطة ش
ــعب وتأكيد على خياره  ــده الش ينش

الدميقراطي،وتنتظرنا مهمة جسيمة 
ــلطات معبّرة عن ارادته  لتشكيل س
قق تطلعاته نحو مستقبل أفضل. حتُ

واألجهزة  ــة  احلكوم ــكر  واضاف، نش
ــات  االنتخاب ــة  ومفوضي ــة  األمني
واملراقبني الدوليني لتهيئة مستلزمات 

النجاح لهذا اليوم التاريخي. 
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أكدت رئيسة بعثة االحتاد األوروبي ملراقبة االنتخابات  
ــروق في  ــجيل اي خ ــدم تس ــون كرامون، ع ــوال ف في
ــي مؤمتر صحفي   ــت العام.وذكرت كرامون ف التصوي
لم نسجل مشكالت من الناحيتني التقنية والفنية 
في مراكز االقتراع.واضافت، ان البعثة لم تسجل أي 

خروق منذ بدء التصويت العام.
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كربالء اِّـقدسة /

بغداد /
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ــيد مقتدى  ــار الصدري، الس ــا زعيم التي دع
ــل  التدخ ــدم  لع ــني،  االثن ــس  ام ــدر،  الص
ــي بقرارات املفوضية العليا  اإلقليمي والدول
ــدة عبر  ــي تغري ــدر ف ــال الص لالنتخابات.وق

ــذه االنتخابات أنها جرت  ــر، إن ما مييز ه تويت
ــي ودولي وعربي، وقد  ــراف أمم حتت غطاء وإش
ــه فال ينبغي  ــا منهم.وأضاف، علي مت إقراره
ــل بقرارات املفوضية أو تزايد الضغط  التدخ
ــض الدول  ــن الداخل وال من بع ــا، ال م عليه

ــأن  ــات ش ــة.. فاالنتخاب ــة والدولي اإلقليمي
ــن واضحاً  ــدر، قائالً ليك ــم الص داخلي.وخت
ــة كل التدخالت  ــع بدق ــا نتاب ــع أنن للجمي
ــة، وكذلك اخلارجية  الداخلية غير القانوني

التي تخدش هيبة العراق واستقالليته.

ــى توقيف متهم  ــس القضاء األعل قرر مجل
ــه ٨٥ كارت  ــحني بحوزت ــد املرش ــروّج ألح ي
ــة  ــس ، أن اللجن ــان للمجل ــر بي دعاية.وذك
ــي ابي غريب اوقفت متهما روج  القضائية ف
ألحد املرشحني بتوزيع كارت بأسم املرشح. 

واشار إلى ضبط ٨٥ كارت دعاية بحوزته.

ــت وزارة االتصاالت، امس االول االحد، وجود ضعف في خدمة اإلنترنت في عموم العراق.   نف
ــية  ــهداني في تصريح صحفي إن «الكوادر الهندس ــم الوزارة رعد املش وقال املتحدث باس
ــى أن «اخللل الذي حصل في  ــيرا إل ــة للوزارة متواجدة في كل املراكز»، مش ــة التابع والفني
ــات وليس في االنترنت».   ــو خلل في األجهزة التابعة ملفوضية االنتخاب ــض احملافظات ه بع
وكانت مفوضية االنتخابات قد أكدت تواصلها مع جميع مراكز االقتراع، فيما أشارت إلى 
أن هناك جلنة فنية توفر الدعم للمراكز ملعاجلة أي خلل.وأعلنت الشركة العامة لالتصاالت 

واملعلوماتية، في وقت سابق، صيانة ١٦٠ جهازاً داخل املراكز االنتخابية. 
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البصرة / البينة الجديدة

ــة  العام ــركة  الش ــاركت  ش
ملوانئ العراق باجتماع اللجنة 
ــام  النظ ــل  بتعدي ــة  املعني
االكادميية  ــي  ملوظف ــاس  األس
العربية للعلوم والتكنولوجيا 
والنقل عبر التطبيق االكتروني 
ــام  ع ــر  مدي ــال  .وق  ZOOM
ــدس  ــور املهن ــركة الدكت الش
ــي ان موانئ  ــان الفرطوس فرح
الشركات  العراق اصبحت من 

ــرى في املنطقة  البحرية الكب
ــل وجهة  ــا متث ــم كونه والعال
العاملية  ــة  البحري ــركات  الش
ــالل التطور احلاصل  ذلك من خ
ــيرا  مش العمالقة  ــاريع  واملش
ــل  النق ــر  وزي ــات  ــى توجيه ال
ــدر  ــني بن ــر حس ــنت ناص الكاب
ــت دافعا  ــبلي والتي أعط الش
ــذه  ــا به ــي قدم ــا للمض مهم
املشاريع التي من شأنها زيادة 
ــاد  االقتص ــاش  وانتع ــل  الدخ
الوطني .الفتا ان موانئ العراق 

ــة  ــي االكادميي ــال ف ــو فع عض
العربية للعلوم والتكنولوجيا 
ــركة تعمل  ــل وادارة الش والنق
ــكلة  مع اللجنة العربية املش
مبا  ــاس  األس النظام  ــل  لتعدي
ــة  الدولي ــة  واالنظم ــم  يتالئ
ــدة .من جانبه  البحرية املعتم
ــركة في اجتماع  بني ممثل الش
ــد أملوانئ  ــر معه ــة مدي اللجن
ــني ماهر سالم  رئيس املهندس
ــاع  اجتم ــد  عق مت   ، ــدي  بري
ــي  ف ــي  املاض ــبت  الس ــوم  ي

ــد وضعت  ــة وق ــر االكادميي مق
ــام  ــرة للنظ ــالت األخي التعدي
ــاس التي ستناقش فيها  األس
ــكل نهائي يوم  التعديالت بش
ــرين االول اجلاري  اجلمعة ١٥تش
 .ZOOM عبر التطبيق االكتروني
ــيتم  ــر املعهد س ــاف مدي واض
ــودة النظام  ــي مس ــل ف تعدي
ــة  االكادميي ــس  رئي ــب  ومنص
ــة  التنظيمي ــة  والهيكلي
ــع  م ــق  تتواف ــي  الت ــورة  بالص
ــة وتنفيذا لقرار  وضع االكادميي

اجمللس االقتصادي واالجتماعي 
ــه االعتيادية  ــد في دورت املنعق
تتمتع  االكادميية  ــون  وك  (١٠٧)
بوضعية مماثلة لتلك املمنوحة 
لبعض منظمات العمل العربي 
ــة  املؤسس ــا  ومنه ــترك  املش
ــة لالتصاالت الفضائية  العربي
ومجلس وزراء الداخلية العرب 
ــل العربي  ــات التموي ومؤسس
ــل والتوافق  ــيتم التعدي لذا س
ــي  ــرح العلم ــذا الص ــى ه عل

الكبير .
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بغداد / البينة الجديدة
ــؤون  والش ــل  العم وزارة  ــل  وكي ــت  اجتمع
ــي مؤخرا  ــر اجللب ــورة عبي ــة الدكت االجتماعي
ــا  ــق تكنلوجي ــي وفري ــك الدول ــة البن مبنظم
ــة املالحظات  ــوزارة ملناقش ــي ال ــات ف املعلوم
ــروع  ــتراتيجية تنفيذ مش ــة على س النهائي
ــبكي اخلاص بدوائر وهيئات.واكدت  الربط الش
اجللبي خالل االجتماع على ضرورة االسراع في 
ــبكي اخلاص بعمل  ــذ برنامج الربط الش تنفي
ــة لها واعداد  ــوزارة والدوائر والهيئات التابع ال
برامج موحدة لبيانات العاطلني املسجلني في 
ــة االجتماعية  ــل والتدريب واحلماي دائرة العم
ــل الوزارة  ــهيل عم والضمان االجتماعي لتس
واالرتقاء مبستوى اخلدمات املقدمة للمواطنني 
ــروع  ــير املش ــل العقبات التي تعرقل س وتذلي

الجنازه حسب التوقيتات الزمنية احملددة.

سامراء / البينة الجديدة
ــة  األدوي ــة  لصناع ــة  العام ــركة  الش ــفـت  كش
ــتلزمات الطبية في سامراء إحدى تشكيالت  واملُس
ــهر  وزارة الصناعة واملعادن عن قيمة مبيعاتها لش
ــول املاضي والبالغة ( ٤ ) مليارات و ( ٧٠٠ ) مليون  أيل
ــيد : خالـد  ــركة الس دير عام الش ــادَ مُ ــار .وأفـ دينـ
ــب اإلعالمي  ــح للمكت ــي تصري ــوان ف ــي علـ محيـ
قارنةً  ــى مُ ــة تُعد األعل ــذه القيم ــوزارة بأن ه في ال
ــة  م من املُنافس ــى الرغُ ــابقة عل ــهر الس مع األش
ــة واألجنبية ،  ــركات األدوية احمللي ــديدة مع ش الش
مؤكداً ان الشركة استطاعت احلفاظ على مُستوى 
ــهر  الل الش ــى حققت أعلى قيمة خِ مبيعاتها حت
ــت بني وزارة  ــى ان املبيعات توزع ــيراً إل ش املذكور ، مُ
صية  الصحة والبيئة والوكالة التسويقية التخصُ
املُتمثلة بشركة الناقوس الفضي ومكتب االكليل 
ــات مصنع بغداد للغازات  الفضي إضافة إلى مبيع
الطبية من األوكسجني الطبي ، مُشدداً على سعي 
ــادة إيراداتها  ــركة الدائم لتحقيق أهدافها وزي الش
الل إنتاج مُستحضرات دوائية جديدة وتطوير  من خِ
ــي  ــي األجنب ــكل يُضاه ــة وبش ــات النمطي املُنتج

املُستورد من ناحية الفعل العالجي والشكـل .

البينة الجديدة / علي شحونه الكعبي
ــات العامة   ــكان والبلدي ــر االعمار واالس ــات وزي ــب  توجيه حس
ــة نازنني محمد مبتابعة سير عمل مشاريع املاء  لغرض  املهندس
ــتثمارية للوزارة.  ــاريع اخلطة االس ــاز في مش ــب االجن ارتفاع نس
ــة العامة  على      ــام املديري ــم احليالي مدير ع ــرف املهندس جن اش
ــال حديثا الى احدى  ــروع  ماء النهروان واحمل ــة اعمال   مش متابع
ــز  والتفاني  ــروع بالتمي ــا  العمل باملش ــوزارة . واصف ــركات ال ش
ــملت  االستمرار  ــرعة في التنفيذ. احليالي ذكر ان االعمال ش وس

مبد  االنبوب الناقل قطر ١١٠٠ ملم ، فضال عن  االستمرار باعمال 
ــليح و قالب اجلزء  ــر و اعمال تس ــب في الفالت ــليح و القال التس
ــط الطبقة  ــيب و اعمال قش ــي احواض الترس املتبقي من مماش
الترابية اخلاصة بالطرق الداخلية في محطة املعاجلة للمشروع.

ــروع  بطاقة تصميمية تبلغ   ٤٠٠٠ م٣/في الساعة.يذكر أن  املش
املشروع يغطي احتياجات ناحية  النهروان و قرى  الكرغولية و٩ 
ــروع قرابة ٢٥٠ ألف نسمة ومن تنفيذ  ــان حيث يخدم املش نيس

شركة سعد العامة .

البينة الجديدة / هيثم مجيد
ــن  ع ــارة  التج وزارة  ــت  اعلن
ــركة  الش ــام  ع ــر  مدي ــد  تفق
ــوب أثير  ــة لتصنيع احلب العام
الدورة  ــة  ــلمان مطحن داود س
ــالع على آلية  احلكومية، لالط
عمل املطحنة ونوعية الطحني 
ــز  التجهي ــب  ونس ــج  املنت
ــر العام  ــة. واكد املدي املتحقق
ــتالم املواطن نوعية  اهمية اس

ــن الطحني خاصة وان  جيدة م
احلنطة املسوقة من الفالحني 
ــم الزراعي  واملزارعني في املوس
ــح للخبازة  كانت جيدة وتصل
. مؤكدا  ــة  العراقي ــة  بالطريق
ــود  اجله كل  ــر  تضاف ــة  اهمي
الجناح اليات االنتاج والتجهيز 
ــوكالء واملواطنني  وصوال إلى ال
ومعاجلة معوقات العمل بطرق 
الروتني،  ــاوز فيها  مبتكرة نتج

ــركة  ــام الش ــر ع ــاد مدي واش
ــام  ــق العالي بني اقس بالتنس
ــركة ومواقعها االنتاجية  الش
ــات الروتني وانتاج  لتجاوز حلق
ــن الطحني  ــات متميزة م نوعي
املوزع ضمن احلصة التموينية. 
مشيدا في الوقت نفسه باداء 
ــر   ــي تطوي ــة ف ــالك املطحن م
ــة  االنتاجي ــدرة  الق ــز  وتعزي

للموقع.

بغداد / البينة الجديدة 
اجرى السيد وزير الكهرباء وكالة املهندس 
ــي ، زيارة  ــبت املاض ــاء الس عادل كرمي، مس
ميدانية ملركز سيطرة كهرباء بغداد التابع 
ــاء بغداد  ــع كهرب ــة لتوزي ــركة العام للش
ــتمرار  ــال واس ــير االعم ــالع على س لالط
انسيابية توزيع الطاقة الكهربائية.رافقه 
السيد مدير عام الشركة العامة املذكورة 
ــش الزبيدي،  ــا ده ــني عط ــدس حس املهن
ومدير مكتب السيد الوكيل،ومدير مكتب 
ــيد  ــالم واالتصال احلكومي .اطلع الس االع
الوزير، على وضع املنظومة والطاقة اجملهزة 
وعدد ساعات التجهيز،الى جانب االطالع 
ــات واحملطات  ــال املغذي ــم احم ــى حج عل
الثانوية، ومناقشة خطط فك االختناقات 
ــن توزيع  ــال ع ــات، فض ــتخراج املغذي واس
ــني املغذيات وعدم  ــة بصورة عادلة ب الطاق
ــررة للتخلص  ــى احلصص املق ــاوز عل التج

ــروع  ــال الزائدة،اضافة الى الش ــن االحم م
ــبكة  ــاوزات احلاصلة على الش برفع التج
ــى  عل ــاء  القض ــل  اج ــن  م ــة  الكهربائي
ــتقرار التجهيز واستمراره. الضائعات واس

ــاً،  مبراعاة ما اعلنته الوزارة من نفير  موجه
عام لكافة مالكاتها من اجل اجناح العرس 
ــيق  االنتخابي، اضافة ان يكون هناك تنس
ــري املراكز  ــع ومدي ــالكات التوزي ــام بني م ت
االنتخابية من اجل استدامة جتهيز املراكز 
بالطاقة الكهربائي بصورة مستمرة.وأوعز 
سيادته بوقت سابق، بحرف احمال املغذيات 
ــز االنتخابية من  ــتنثناء جميع املراك واس
القطع املبرمج ومتابعة الشبكة وصيانة 
ــر ان وزارة  ــة اوالً باول.يذك ــوارض الفني الع
الكهرباء كانت قد نسقت العمل بشكل 
ــع مفوضية االنتخابات ،واجرت  متكامل م
ــز  ــتقرارية التجهي ــى اس ــارب عل ــدة جت ع
ــز االنتخابية. ــني الطاقة جلميع املراك وتأم

ــام مهمة  ــر بأننا ام ــيد الوزي ــح الس واوض
ــرعية علينا ان نكون  وطنية وشعبية وش
على قدرها من املسؤولية لنمضي عنصراً 

للنجاح وحتقيق اخلدمة.

البينة الجددة / علي شريف

ل بصالحيات مدير  ــوّ تفقد اخمل
ــة محافظة  ــرة صح ــام دائ ع
بابل الدكتور حيدر عبد االمير 
البيرماني عددا من املؤسسات 
ــة  احلكومي ــر  غي ــة  الصحي
ــة  االهلي ــات  الصيدلي ــن  م
ــادات  ــة وعي ــادات الطبي والعي
ــراس  واخملتبرات.  الفحص باملف
ــم   ــه فيها فريق من  قس رافق
ــال  ــكاوي. وق ــش والش التفتي
الدكتور البيرماني:لقد التقينا 
واستمعنا  املواطنني  بعدد من 
الى املالحظات املتعلقة بعمل 
الدكتور  اخلاص.ووجه  القطاع 
الوصفة  ــاد  باعتم ــي  البيرمان
ــرورة  وض ــة  املطبوع ــة  الطبي
ــي  الصح ــاع  القط ــاون  تع
ــى  ــع املرض ــي م ــر احلكوم غي
ــاة  ومراع ــة  االدوي ــوص  بخص
ــذي  وال ــادي  االقتص ــع  الوض
يتطلب التعاون والتنسيق بني 

ومثيالتها  الصحية  املؤسسة 
ــاص لضبط  ــاع اخل ــي القط ف
ــة  الصحي ــة  العملي ــاع  ايق
املريض  ــة وحالة  واعتبار حاج
ــتحق  تس ــانية  انس ــة  غاي

ــة واملتابعة.  ــام والرعاي االهتم
ــتقبلت  ــر اس اخ ــياق  وفي س
ــعبة التاهيل اجملتمعي في  ش
مركز بابل لتاهيل املعاقني ٤٢ 
املاضية  ــرة  الفت ــالل  معاقا خ

ــدة لهم  ــح اضابير جدي ومت فت
ــه اخلدمات الطبية  وتقدمي كاف
ــا  يقدمه ــي  والت ــة  والصحي
املركز مجانا وبذلك يكون عدد 
ــجلني  املس ــي  الكل ــني  املعاق
١٢٥٣٣معاقا.وقال  ــز  املرك لدى 
مسؤول الشعبة رئيس ممرضني 
طبي اقدم حمزة عمران حسان: 
ان الشعبة تقدم عدة خدمات 
ــن بينها عرضهم  للمعاقني م
ــات  ــرف املعين ــة ص ــى جلن عل
ــل املركز والزيارات  الطبية داخ
امليدانية لدورهم و استقبالهم 
واكمال املعامالت اخلاصة بهم  
القرارات  ــليم  وتس ــتالم  اس و 
ــز  بالعج ــة  اخلاص ــة  الطبي
ــال  والعطل وقرارات املرور وارس
ــجيل  املعاقني الراغبني بالتس
لدى املركز  الى شعبة اللجان 
ــرض احلصول على  لغ الطبية 
نسبة العجز واكمال اجراءات 

التسجيل.

ميسان / ابو الحسن السعد 
ــن جناح اخلطة  ــان  «علي دواي الزم» ع ــن محافظ ميس أعل
االمنية اخلاصة باالنتخابات البرملانية في محافظة ميسان 
ــرطة  ــه .جاء ذلك أثناء زيارته ملديرية ش بحمد اهللا وتوفيق
ــان ولقائه بقائد شرطة محافظة ميسان  محافظة ميس
ــم راضي» وعدد من ضباط  ــن هاش ــآت اللواء «حس واملنش
ــيد احملافظ  ــة في احملافظة. حيث أثنى الس االجهزة األمني
ــتخبارية وجميع الضباط  ــى دور األجهزة األمنية واالس عل
ــي والدوائر  ــان االنتخاب ــبني وموظفي مكتب ميس واملنتس
ــاندة جلهودهم الكبيرة في إجناح العملية االنتخابية  الس
ــاركة املواطنني من ابناء احملافظة الكرام  وثمن موقف ومش
ــات االقتراع من أجل  ــاركة وااللتزام بكافة متطلب في املش

مستقبل زاهر للعراق احلبيب .

البصرة / البينة الجديدة
ــري رئيس  ــة للنقل الب ــركة العام ــر عام الش زارَ مدي
ــحماني  ــرمي الش ــى ك ــيد مرتض ــس االدارة الس مجل
ــرة ، ورافق  ــة في البص ــجيل املرور العام ــة تس مديري
ــادة مدير عام تنفيذ مشاريع  ــركة الس مدير عام الش
النقل واملواصالت زيد خليل شعالن ومعاون مدير عام 
البري املهندس ستار عودة ومدير قسم البصرة احمد 
ــرور البصرة  ــتقبالهم مدير م ــي اس ــنون ، وكان ف ش
ــل البري : إن  ــر عام النق ــدر عبود.وقال مدي ــواء حي الل
ــن توجيهات وزير النقل الكابنت  هذه الزيارة تأتي ضم
ــاون والعمل  ــر التع ــبلي مبد أواص ــني الش ناصر حس
املشترك بني تشكيالت الوزارة والدوائر احلكومية في 
بغداد واحملافظات لتنسيق العمل مبا يخدم املصلحة 
ــن ترحيبه  ــيد اللواء ع ــن جانبه أعرب الس العامة.م
ــت باخلدمات التي  ــيداً في ذات الوق بهذه الزيارة ،مش
ــتي  ــل البري والدعم اللوجس ــطول النق يقدمها أس
الكبير للدوائر احلكومية في احملافظة.متطرقاً الى دور 
ــاحنات  ــهيل حركة الش مديرية مرور البصرة في تس
ــئ العراقية ومواقع  ــيابيتها للوصول الى املوان وانس
مّ مدير  التفريغ خملتلف السلع والبضائع.وفي اخلتام قدَ
عام النقل البري شكره ملنسوبي املرور ضباطاً ومراتب 

جلهودهم في تقدمي اخلدمة العامة للمحافظة.

بغداد / البينة الجديدة 
ــالمي مجلس القضاء االعلى   ــويق ملصرف النهرين االس زار فريق التس
ــان لوحدة االعالم  ــني رواتب موظفيهم لديه.وقال بي لتقدمي عرض توط
ــيتيح ملوظفي مجلس القضاء  واالتصال احلكومي ،ان» هذا العرض س
ــا مصرفنا وفق  ــات التي يقدمه ــن جميع اخلدم ــتفادة م ــى  االس االعل
ــب».ومن جهة اخرى استقبل  ــالمية ومبقدار ربحي مناس الصيغ االس
ــمير عباس)   ــتاذ (محمد س ــالمي االس مدير عام مصرف النهرين االس
ــال بيان لوحدة  ــماع طلباتهم «.وق ــة من املواطنني لغرض س مجموع
االعالم واالتصال احلكومي ،ان» كادر املصرف يعمل بروح الفريق الواحد 
لغرض تذليل العقبات والصعاب التي تعترض معامالت املواطنني وفق 

السبل القانونية.

ــوار عدنان مديرة  ــت ان ــكر والتقدير واالمتنان إلى الس اتقدم بالش
قسم التعليم االهلي واالجنبي، والست سوزان سمير معاون مدير 
ــاليب الروتني في تسهيل  لتفانيهما في عملهما واالبتعاد عن اس
ــة ويسر .. فبارك اهللا بهما وبكل  اجناز معامالت املواطنني وبسالس

جهد خير من اجل خدمة العراق والعراقيني .

الصحفية مروة عباس
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ــة، امس  ــينية املقدس ــت العتبة احلس أعلن
ــركة أميركية  ــع ش ــد م ــع عق ــني، توقي االثن
ــة  ــة ملعاجل ــة وارث الدولي ــز مؤسس لتجهي
ــة  باجلراح ــاص  خ ــوت)  (روب ــاز  بجه االورام، 
االشعاعية، مبينة أنه يعد أول جهاز من نوعه 
ــراق واملنطقة. وقال رئيس هيئة الصحة  بالع
والتعليم الطبي بالعتبة احلسينية، الدكتور 
ستار الساعدي في حديث للموقع الرسمي 
ــة وحرص ممثل  ــه من خالل متابع ــة، إن للعتب
املرجعية الدينية العليا، الشيخ عبد املهدي 
الكربالئي، على جتهيز مؤسسة وارث الدولية 
ــزة املتطورة، مت  ــة األورام بأحدث االجه ملعاجل
ــركة (ACCURAY) لتجهيز  ــع ش ــع م التوقي
ــو  ــوت (Cyber knife s7)، وه ــة بروب املؤسس
جهاز جراحي باإلشعاع، وهو اول جهاز يدخل 
ــرق االوسط.  للعراق، واالول من نوعه في الش
ــيدخل اخلدمة خالل  وأوضح أن هذا اجلهاز س
ــهر، وأن خدمات املؤسسة وايضا هذا  (٦) أش
ــن  ــتكون مجانية لألطفال دون س اجلهاز س

(١٢) سنة، وبسعر التكلفة لبقية االعمار.
يذكر أن العتبة احلسينية املقدسة افتتحت 
ــة وارث الدولية ملعاجلة االورام مطلع  مؤسس
ــه املتنوعة  ــهر آب املاضي، ليقدم خدمات ش
ــنة،  ــال دون (١٢) س ــكل مجاني لألطف وبش
ــار ومن خالل  ــي االعم ــعر الكلفة لباق وبس
ــة على  ــزة الطبي ــات واالجه ــدث التقني اح

مستوى العراق واملنطقة. 

ــن البنك الدولي، امس االثنني، أن الناجت  أعل
احمللي االجمالي في العراق منا بنسبة ٠٫٩٪ 
على أساس سنوي بالنصف األول من عام 
ــدل الدين إلى  ــن مع ــا حتس ٢٠٢١، متوقع

الناجت احمللي اإلجمالي.
ــو  ــه ، ان النم ــر ل ــي تقري ــك ف ــال البن وق
ــى تدريجيا  ــراق يتعاف ــادي في الع االقتص
ــاء في العام  ــد االنكماش املرتبط بالوب بع
ــى ارتفاع  ــك جزئيًا إل ــع ذل ــي، ويرج املاض
ــا أن يؤدي  ــر النفطي، متوقع ــاط غي النش
ــط العاملية إلى  ــوق النف ــن ظروف س حتس
ــط وحتويل  ــز النمو على املدى املتوس تعزي

أرصدة املالية العامة واخلارجية إلى فوائض 
ــاع  االرتف ــينعكس  وس  ،٢٠٢١ ــام  ع ــن  م
ــاف ان الناجت احمللي  ــر في الديون. واض األخي
ــف األول  ــا في النص ــراق من ــي للع اإلجمال

ــاس  ــبة ٠٫٩٪ على أس من عام ٢٠٢١، بنس
ــنوي، ومنا االقتصاد غير النفطي بأكثر  س
ــام ٢١  ــف األول من ع ــي النص ــن ٢١٪ ف م
ــنوي) بسبب األداء القوي  (على أساس س
ــيرا إلى أن هذا  في قطاعات اخلدمات، مش
االنتعاش جتاوز التباطؤ في قطاع النفط، 
ــبة ١٠٪ في النصف األول  بانخفاض بنس
ــف العراق مع  ــام ٢١٢١، حيث تكي ــن ع م
ــت مبكر من  ــي وق ــي أوبك + ف ــه ف حصت
العام.وأشار إلى ان آفاق االقتصاد العراقي 
ــواق النفط  ــاش في أس ــن مع االنتع حتس
-COVID ــرات ــار متغي العاملية، لكن انتش

ــر املناخ هي رياح  ــدة وحتديات تغي ١٩ اجلدي
ــى  أن يتعاف ــا  ــرة، متوقع ــة كبي معاكس
ــة ارتفاع  ــاً على خلفي ــاد تدريجي االقتص

ــعار النفط وحصص إنتاج أوبك+ التي  أس
ــا تدريجياً في عام ٢٠٢٢،  من املقرر إلغاؤه
ــي اإلجمالي  ــيكون الناجت احملل وبالتالي س
النفطي احملرك الرئيسي للنمو على املدى 
ــك أن يتعافى الناجت  ــط.وتوقع البن املتوس
ــي في العراق  ــي اإلجمالي غير النفط احملل
ــط  ــن ٣٪ في املتوس ــل م ــل أق ــه يظ لكن
ــر  متغي ــر  تأثي ــبب  بس  ٢٠٢١-٢٠٢٣ ــي  ف
ــد إلى جانب نقص  COVID-١٩ Delta اجلدي
ــى الزراعة  ــاء الذي يؤثر عل ــاه والكهرب املي
ــيناريو،  ــذا الس ــل ه ــي ظ ــات، ف والصناع
ــل رصيد املالية العامة  ومن املتوقع أن يظ
ــط مما يؤدي  ــى املدى املتوس ــي فائض عل ف
ــى الناجت احمللي  ــن معدل الدين إل إلى حتس

اإلجمالي بشكل مطرد. 

ــس االثنني، عن  ــوارد املائية، ام ــت وزارة امل أعلن
اتخاذها مجموعة قرارات بشأن األهوار، بينما 
ــني  ــعة لتحس ــارت الى اطالق حملة واس أش
الوضع املائي.وقال املتحدث باسم الوزارة عوني 
ــنة  ــهر أيلول تنتهي الس ــر ش ــاب ، إن أواخ ذي
ــيب املياه واطئة  ــي تكون مناس املائية وبالتال
وأقل كميات تدفق خالل هذه الفترة.وأوضح، أن 
اجتماعاً عقد مع وزير املوارد بشأن األهوار وإعادة 

تأمني املياه الكافية لها، مبيناً، أن هناك قرارات 
ــراً بخصوص دفع كميات أكبر  متّ اتخاذها مؤخ
الى منطقة هور احلويزة،والسيما انها منطقة 
معرضة للجفاف أكثر من باقي املناطق نتيجة 
ــة عن املنطقة بالكامل  قطع إيران نهر الكرخ
ــني املياه.وأضاف، أن  ــة تأم ــبب بصعوب ؛ ما تس
ــماك أيضاً  ــني ومربي األس ــاوزات من  املزارع جت
تسببت بقلة مناسيب املياه، مؤكداً، أن الوزارة 
ــدد والوضع  ــعة بهذا الص أطلقت حملة واس

سيتحسن خالل األيام املقبلة.

علقت وزارة اخلارجية اإليرانية، امس 
ــأن االنتخابات العراقية. اإلثنني، بش

ــة  ــة اإليراني ــدث اخلارجي ــال متح وق
سعيد خطيب زاده في مؤمتر صحفي 
ــدث في  ــا إن ما ح ــة إرن ــه وكال نقلت
ــتمرار للعملية  ــراق أمس هو اس الع
ــذا البلد. واضاف،  الدميقراطية في ه

ــب بإجراء االنتخابات بنجاح في  نرح
العراق، وقال اننا نعتقد أن هذا البلد 
ــق الصحيح نحو  ــير على الطري يس
ــات  املفاوض ان  ــع،  الدميقراطية.وتاب
ــزال جتري  ــعودية الت ــران والس ــني اي ب
ــد ونحن على  ــكل جي في العراق بش
تواصل مع اجلانب السعودي بشكل 
ــى  ــت إل ــات وصل ــتمر واملفاوض مس

مرحلة أكثر جدية.

ــبة  ــت مفوضية االنتخابات ان نس اعلن
ــراع العام  ــي االقت ــة ف ــت األولي التصوي
ــة بلغت  ــات البرملانية اخلامس لالنتخاب
ــة، وذكرت املفوضية  واحدا واربعني باملئ
ــني للمحطات  ــدد املصوت ــي بيان أن ع ف
ــني  ــرة مالي ــو عش ــغ نح ــتلمة بل املس
ــكاوى في  ــدة ان عدد الش مصوت، مؤك
ــر اما  ــتة عش ــت اخلاص بلغ س التصوي
ــكاوى  ــام فبلغ عدد الش ــت الع التصوي
ــفت املفوضية  ــني. وكش ثمانية وخمس
ــني باملئة في  ــد وثالث ــاركة واح عن مش

ــبة  بغداد الرصافة في حني بلغت النس
ــني باملئة،  ــرخ اربعةً وثالث في جانب الك
فيما احتلت دهوك املركزَ االول من حيثُ 
املشاركةُ بنسبةِ اربعةٍ وخمسني باملئة.

كما أعلنت مفوضية االنتخابات تطابق 
نتائج العد والفرز اليدوي مع اإللكتروني 
ــراع العام،  ــبة ١٠٠ باملئة في االقت بنس
وقالت املتحدثة باسم املفوضية جمانة 
ــد والفرز  ــج الع ــق نتائ ــالي إن تطاب الغ
اليدوي في االقتراع العام مع اإللكتروني 
جاء بنسبة ١٠٠ باملئة، وأضافت الغالي 
أن عملية التطابق متت في جميع احملطات 

التي مت اختيارها بالقرعة اليدوية.

ــار األمن القومي قاسم  ــتقبل مستش اس
ــفير الروماني في بغداد رادو  األعرجي، الس
أوكتافيان دوبرى والوفد املرافق له.وذكر بيان 
ملكتب االعرجي ، أنه جرى خالل اللقاء بحث 
سبل تعزيز العالقات بني العراق ورومانيا في 
اجملاالت التي تخدم مصلحة البلدين وتعزز 
ــتقرار املنطقة.وأضاف، أن اجلانبني  أمن واس
تطرقا إلى امللف العسكري واألمني، وأهمية 
ــتخباري في مجال مكافحة  التعاون االس
ــات، والتأكيد على  ــاب وتبادل املعلوم اإلره
ــات  ــر العالق ــاد لتطوي ــل اجل ــرورة العم ض
ــار  الثنائية بني البلدين بكافة اجملاالت.وأش
ــد أن عصابات  ــي أك ــى أن األعرج ــان إل البي
داعش اإلرهابية ماتزال تشكل خطرا على 
املنطقة، والبد من استمرار التعاون الدولي، 
ــن هذا التنظيم اإلرهابي، الفتا   للتخلص م
ــماوي يدعو للقتل،  إلى أنه ال يوجد دين س
ــاء اآلخر هو  ــرف وإلغ ــو للتط ــن يدع وأن م
ــوار اإليراني  ــانية.وأوضح، أن احل عدو لإلنس
اخلليجي يدعونا للتفاؤل بحل اخلالفات من 
خالل احلوار والتفاهم املشترك.من جهته، 
ــي التهنئة بنجاح  ــفير الرومان قدم الس
االنتخابات البرملانية العراقية، لوجستيا 
ــعب العراقي املزيد  ــا، متمنيا للش وأمني
ــار، موجها في الوقت  ــن التقدم واالزده م
ــار  مة من قبل مستش ــه دعوة مقدّ نفس
ــى األعرجي،  ــي الروماني إل ــن القوم األم

لزيارة رومانيا.

بغداد /

ــجلت مبيعات البنك املركزي العراقي من العملة الصعبة، امس االثنني،  س
ــزاد البنك املركزي  ــهد م ــا ملحوظا، حيث بلغت ١٨٩ مليون دوالر.وش تراجع
لبيع وشراء العمالت االجنبية، انخفاضا في مبيعاته بنسبة ١٠٫٨٥ ٪ لتصل 
ــاس  ــعر صرف اس إلى ١٨٩ مليوناً، و٤٩٥ الف دوالر أمريكيا غطاها البنك بس
ــتريات البالغة ١٧٣ مليوناً و٣٧٥ الف  ــغ ١٤٦٠ ديناراً لكل دوالر.وذهبت املش بل
دوالر لتعزيز األرصدة باخلارج على شكل حواالت واعتمادات، فيما ذهب املبلغ 
ــكل نقدي.هذا وقام ٣٢ مصرفاً  ــي البالغ ١٦ مليوناً و١٢٠ ألف دوالر بش املتبق
ــة طلبات تعزيز االرصدة باخلارج، و ١١ مصرفا لتلبية الطلبات النقدية،  بتلبي

إضافة ملشاركة ٥ شركات صرافة، و ٩٦ شركة توسط. 

بغداد /

ــم رئيس حتالف قوى  وصف عمار احلكي
ــرين  ــر من تش الدولة، انتخابات العاش
ــاف الى  ــي تض ــة الت ــة الوطني بامللحم
التي  ــات  والتضحي االنتخابات  ــجل  س
ــعب العراقي  رفعة للوطن  قدمها الش
ــي تغريدة عبر  ــال احلكيم ف وكرامته.وق
ــان نتقدم  ــارات الثناء والعرف ــر بعب تويت
ــعبنا العراقي العظيم الذي سجل  لش

ــجله  ــة وطنية كبرى تضاف لس ملحم
ــازات والتضحيات من أجل  احلافل باإلجن
ــكر  ــعبه، الش ــة الوطن وكرامة ش رفع
ــعبنا  ــان الوافر ألبناء ش ــل واإلمتن اجلزي
ــاركوا في  ــم وش ــوا بأصواته ــن أدل الذي
ــؤولية  ــعورا منهم باملس اإلنتخابات ش
ــح الثقة  ــيما من من ــب الس ألداء الواج
ــة الوطنية،  ــحي حتالف قوى الدول ملرش
ــكر والعرفان  ــذات الش ــدم ب ــا ونتق كم
ــا التي دعت  ــة الدينية العلي للمرجعي

ــاركة  للمش ــني  املواطن ــجعت  وش
ــكر   ــة، ونتقدم بالش ــعة والواعي الواس
ــة واملفوضية  ــوزراء وللحكوم لرئيس ال
ــتقلة لإلنتخابات واألجهزة  العليا املس
ــز  ــة ملراك ــرت احلماي ــي وف ــة الت األمني
اإلقتراع.ووجه رسالة شكر وثناء جلميع 
ــني الذين حضروا ملراقبة  املراقبني الدولي
سير هذه املمارسة الدميقراطية، معربا 
عن امله من املفوضية العليا املستقلة 
ــالن النتائج  ــراع بإع ــات اإلس لإلنتخاب

ــاعة). خالل الفترة التي حددتها (٢٤ س
ودعا إلى احملافظة على أصوات الناخبني 
باعتبارها أمانة وطنية كبرى، فيما دعا 
ــياقات  ــى اإلحتكام إلى الس ــع إل اجلمي
ــكاوى  ــي التعامل مع الش ــة ف القانوني
ــول بنتائج  ــون اإلنتخابية والقب والطع
ــة جديدة بني  ــات وفتح صفح اإلنتخاب
ــاون  ــزة للتع ــية الفائ ــوى السياس الق
ــن  الوط ــح  ملصال ــة  خدم ــم  التفاه و 

واملواطن.

بغداد /

بغداد /

بغداد /

طهران /

بغداد /

بغداد /

السنة السادسة عشرة / العدد (٣٧٣٥) الثالثاء  ١٢ / ١٠ / ٢٠٢١

   لكل املتقاعدين العراقيني السابقني 
ــكل الصنوف ولكل  منهم والالحقني ل
الدرجات مدنيني وعسكريني وانه ليس 
صحيحاً وليس من املعقول ان متقاعداً 
قبل (٢٠٠٨) راتبه (٥٠٠) ألف دينار ونظير 
ــه بعد (٢٠٠٨) أمنحه راتباً قدره مليون  ل
ــد اجلبوري ان  ــون دينار واك ــف امللي ونص
ــذا  ــر له ــماعة أو التبري ــة أو الش احلج
ــدمي  ــد « الق ــادح أن املتقاع ــن الف التباي
ــة بـ «  ــات تقاعدي ــي توقيف « كان يعط

ــار» ولكن الدينار في حينها كانت  الدين
ــان مادة  ــرّع البرمل ــه ش ــه قيمة وعلي ل
ــي نصت  ــادة (١٤) الت ــي امل ــة وه واضح
ــاب الرواتب التقاعدية قبل  على احتس
ــنة (٢٠١٤)  ــم (٩) لس ــاذ التقاعد رق نف
ــمولني بأحكام  ــم املش ــوة بأقرانه اس
هذا القانون جميعهم من دون استثناء 
واكرّر من دون استثناء ، وقال اجلبوري أنه 
ــرار قضائي وتوجه  ــف فوجئنا بق لألس
لهيئة التقاعد على ان املادة (١٤) تطبق 

ــد بعد (٢٠٢٠) وبذلك  للمحالني للتقاع
ــار بأن اموال  فقدت املادة قيمتها . واش
ــي  ف اآلن  ــتثمر  ــد تس التقاع ــدوق  صن
ــدة قدرها ( ٢/٥  ــارف العراقية بفائ املص
ــرض املدخالت  ــث ان املفت ٪ـ  ٥ /٣٪ ) حي
ــاوي أو قريبة  زائداً (٣/٥٪) ارباح عادة تس
ــع من الصندوق  ــن اخملرجات التي تطل م
ــيابية  ــذه االنس ــى ه ــي نحافظ عل ك
ــاف املدخالت  ــن اخملرجات هي اضع ولك
ــتثمارات  ــك يحتاج إما حجم االس لذل

ــد كي نحافظ  ــد في صندوق التقاع تزي
ــيابيته ونستطيع زيادة رواتب  على أنس
ــاه ان تتحمل  ــن أو نذهب باجت املتقاعدي
خزينة الدولة هذه الفروقات أو الـ (١٠٪) 
ــا على  ــمية نعطيه ــن الرواتب االس م
اخملصصات وحسب دراستنا فإن األموال 
ــدوق التقاعد  ــتنفد من صن ــوف تس س
ــب ان تتحمل  ــنة (٢٠٢٣) وبذلك يج س

خزينة الدولة كل رواتب املتقاعدين.
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ــباب،   ــب تونس للش ــزم منتخ انه
ــا (١-٢)،  ــره العراقي وديً ــام نظي أم
ــزه. وتقدم منتخب  على ملعب املن
ــة  الدقيق ــي  ف ــة،  بثنائي ــراق  الع
ــي  ــزاء، وف ــة ج ــر ركل ــابعة إث الس
ــور قرطاج  الدقيقة ١٩. وقلص نس
ــة ٤٣، عن طريق  الفارق في الدقيق
ــي. وكان املنتخبان  ــراس مهدوان ف
ــبة أولى،  ــال وديا في مناس قد تقاب
اخلميس املاضي، وانتهت املواجهة 
بالتعادل السلبي. ويجري منتخب 

ــي  ــكرا ف ــباب معس ــراق للش الع
ــي ٣ و٢١ أكتوبر/ ــني يوم ــس، ب تون
ــتعدادا  اس ــاري،  اجل أول  ــرين  تش

ــررة في  ــيا املق ــرب آس ــة غ لبطول
ــرة من ٢١ إلى ٣٠  ــل، خالل الفت أربي

نوفمبر/تشرين ثان املقبل.

ــي غضون دقائق قبل  أحرزت األرجنتني هدفني ف
نهاية الشوط األول، أحدهما عبر ليونيل ميسي، 
لتفوز ٣-صفر على أوروجواي في تصفيات كأس 

العالم، الليلة املاضية.
ــل ٨ دقائق من  ــجيل قب ــي التس ــح ميس وافتت
ــتراحة، عندما أرسل متريرة من ٣٥ مترا إلى  االس
ــل املهاجم نيكوالس  داخل منطقة اجلزاء، فش
ــا لتمر من احلارس  ــس في الوصول إليه جونزالي

فرناندو موسليرا إلى داخل املرمى.
وبعد ست دقائق أهدر الوتارو مارتينيز فرصة لكن 
ــو دي بول ليضعها في  ــرة ذهبت إلى رودريج الك
ــجيل الهدف  ــى. وعوض مارتينيز ذلك بتس املرم
ــد متريرة دي بول العرضية املنخفضة،  الثالث بع

بعد ١٧ دقيقة من الشوط الثاني.
ــيء  ــاراة جيدة، كل ش ــي «قدمنا مب وقال ميس
ــواي انتظرتنا وهددت  ــرام، أوروج ــار على ما ي س
مرمانا، مبجرد أن سجلنا الهدف األول عثرنا على 

مساحات وعززنا تفوقنا».
ــارق مع البرازيل املتصدرة  وقلصت األرجنتني الف
ــرة بالتعادل  ــد اكتفاء األخي ــت نقاط بع إلى س
ــا كولومبيا. ويتأهل  ــع مضيفته بدون أهداف م
أصحاب أول أربعة مراكز إلى النهائيات في قطر 

ــز اخلامس  ــوض صاحب املرك ــرة فيما يخ مباش
التصفيات العاملية.

ــات  ــي ٨ مباري ــرة ف ــواي ألول م ــرت أوروج وخس
لتتراجع إلى املركز الرابع في التصفيات.

ــواريز ٣ فرص  وهاجمت أوروجواي وأهدر لويس س
في الشوط األول منها كرة ارتدت من القائم.

ــو  ــي ل ــاع جيوفان ــني وأض ــن أداء األرجنت وحتس
ــا راوغ احلارس  ــرة عندم ــة خطي ــو فرص سيلس
ــفل  ــرة اصطدمت بأس ــدد ك ــأ وس ــه تباط لكن
ــجيل  ــاح األرجنتني التس ــة. وبعد افتت العارض

ــجلها اخلالي  بدت في طريقها للحفاظ على س
من الهزمية للمباراة ٢٤ على التوالي.

ــون كافاني مهاجم أوروجواي في  وشارك إدينس
ــت الطرف  ــن األرجنتني كان ــوط الثاني لك الش
ــي أن يحرز هدفا ثانيا وأنقذ  األفضل. وكاد ميس

موسليرا فرصتني من البديل أنخيل دي ماريا.
ــي ٨ مباريات  ــا األول ف ــيلي فوزه ــت تش وحقق
ــى آمالها الضئيلة  ــي التصفيات لتحافظ عل ف
ــا ٢-صفر على  ــات بتغلبه ــل للنهائي في التأه

باراجواي.

رمبا ميثل الدور قبل النهائي والنهائي بدوري 
ــرة، لكن هذه  ــة مصغ ــة بطول األمم األوروبي
ــر بواحدة من أبرز  املواجهات أعادت التذكي
ــمون  ــني يحس ــي أن املهاجم ــق، وه احلقائ

املباريات.
وفازت فرنسا ٢-١ على إسبانيا في النهائي، 
ــيرو، عبر هدفني من أبرز  ــان س ــتاد س باس
ــديدة  ــا: كرمي بنزميا، بتس ــني، وهم املهاجم

رائعة في الزاوية البعيدة، وكيليان مبابي.
ــة بطلة العالم،  ــى النقيض من فاعلي وعل
ــوط األول،  ــى الش ــبانيا عل ــيطرت إس س
ــح، ولم  ــم صري ــت دون مهاج ــا لعب لكنه
ــكل خطورة على مرمى هوجو لوريس،  تش
حارس فرنسا.وغاب املهاجمان ألفارو موراتا 

وجيرار مورينو عن إسبانيا، بسبب اإلصابة، 
ــي، مدرب الروخا، إنه كان  وقال لويس إنريك

ضد االعتماد على مهاجم «حقيقي».
ولم يظهر تأثير غياب مهاجم حقيقي في 
ــاء املاضي،  ــى إيطاليا، األربع ــوز ٢-١ عل الف
حيث شارك اجلناح فيران توريس كمهاجم، 

وأحرز هدفي إسبانيا.
ــى مركزه  ــا، عاد توريس إل ــن ضد فرنس لك
ــى من خط  ــة اليمن ــي الناحي ــل ف املفض
ــبانيا للوجود داخل  ــر إس الهجوم، لتفتق

منطقة اجلزاء.
وقام ميكيل أويارزابال بعمله في الهجوم، 
ــن دفاع  ــارابيا، لك ــاره بابلو س ــى يس وعل
ــم إصابة رفائيل  ــا تأقلم مع ذلك رغ فرنس

فاران، وخروجه في الشوط األول.
ــرعته  ــر تفوق مبابي بس ــي املقابل، ظه ف

وحتركاته وشكل بنزميا خطورة، في كل مرة 
هاجمت فيها فرنسا.

ــر كان األمر ممتعا عندما  وعلى اجلانب اآلخ
تهاجم إسبانيا، لكنها لم تشكل الكثير 

من اخلطورة.

مهاجم بارز

وستكون إسبانيا بحاجة إلضافة مهاجم 
بارز إلى تشكيلتها، التي تضم العديد من 
الالعبني الرائعني في الوسط والهجوم، لو 

أرادت استعادة قمة الكرة العاملية.
أما فرنسا، فستذهب إلى كأس العالم في 
ــحني  قطر، العام املقبل، وهي من بني املرش

للقب.
ويواصل مبابي تطوره، فبسرعته وسيطرته 

ــاحات،  على الكرة وقدرته على إيجاد املس
يشكل خطورة على املنافسني، وبات يكون 
ــا. وبوجود أنطوان  اآلن ثنائيا رائعا مع بنزمي
جريزمان خلفهما، متلك فرنسا هجوما رمبا 

يتفوق على املنتخبات األخرى.
ــدا أن  ــة ٣-٤-٣، ب ــاد على خط ــع االعتم وم
املدرب ديدييه ديشامب عثر على األسلوب 
املثالي، لالستفادة من املواهب التي ميلكها 

فريقه.
ــي خطوة  ــع لويس إنريك ــي املقابل، قط ف
ــبانيا،  ــادة بناء منتخب إس ــرة نحو إع كبي
ــرة، وأظهر  ــنوات األخي الذي عانى في الس
فريقه قدرته على هزمية املنتخبات الكبرى، 
عندما يسير كل شيء على ما يرام، مثلما 

حدث ضد إيطاليا األسبوع املاضي.

فازت البولندية إيجا شيانتيك، 
ــى  عل ــة،  الثاني ــة  املصنف
 ٦-١ ــا  كوديرميتوف ــكا  فيروني
و٦-٠، في الدور الثالث لبطولة 
ــس،   بينما  ــز للتن ــان ويل إندي
ــر ماتيو بريتيني املصنف  انتص
ــابع عامليا على التشيلي  الس
أليخاندرو تابيلو ٦-٤ و٧-٥، في 

الدور الثاني.
ولم تخسر شيانتيك املتألقة 
ــن نقاط  ــرات م ــوى ثالث م س
ــح  متن ــم  ول األول،  ــالها  إرس
ــر  ــتها أي فرصة لكس منافس
ــة  خمس ــددت  وس ــال،  اإلرس
ــد  ض ــاحقة  س ــاالت  إرس
ــتها الروسية، في ظل  منافس

أداء قوي على مدار ٥٤ دقيقة.
وأنقذ بريتيني، الذي خسر أمام 
ــش املصنف  ــاك ديوكوفيت نوف
ــا، في نهائي بطولة  األول عاملي
ــام، فرصتني  ــدون هذا الع وميبل

 ١١ ــدد  وس ــال،  اإلرس ــر  لكس
إرساال ساحقا، قبل أن يحتفل 
ــة  بصرخ ــي  اإليطال ــب  الالع

الفوز.
يانيك  ــي  اإليطال ــر  انتص كما 
ــينر، املصنف العاشر، على  س
ــان ٦-٢  ــترالي جون ميلم األس
ــي  ــوق الفرنس ــا تف و٦-٢، فيم
ــل مونفيس ٦-٤ و٦-٢ على  جاي

جيانلوكا ماجر.
ــفيتولينا،  س ــا  إيلين ــت  وجن
ــن مأزق  ــة، م ــة الرابع املصنف
الرومانية سورانا كيرستيا في 
ــوز ٤-٦ و٦-٤  ــدور الثالث، لتف ال

و٧-٦.
وأنقذت األوكرانية سفيتولينا، 
ــة  برونزي ــى  عل ــة  احلاصل
ــات الفردي في أوملبياد  منافس
ــة  فرص  ١٦ ــن  م  ١٢ ــو،  طوكي
لكسر اإلرسال، لتنهي املباراة 
في ساعتني و٣٢ دقيقة، حيث 
قلبت تأخرها ٤-٢ في اجملموعة 

الثالثة.

ــب  املنتخ ــب  الع ــل  يواص
ــوالقا،  س ــني  ريب ــي،  العراق
ــرام يونايتد  ــي بوري ــرف ف احملت
ــدي، غيابه عن الفريق  التايالن

الوطني بسبب اإلصابة.
ــر اإلداري للمنتخب  وقال املدي
ــل كوركيس، ،  ــي، باس العراق
ــق مبباراة  ــوالقا لن يلتح إن س
ــام املنتخب  ــوم الثالثاء أم الي
اإلماراتي، ضمن اجلولة الرابعة 

من تصفيات مونديال ٢٠٢٢.
وأضاف: ان «سوالقا سيتواجد 
ــي مواجهتي  ــع املنتخب ف م
اجلنوبية، خالل  وكوريا  سوريا 
املقبل،  الثاني  نوفمبر/تشرين 
ــة اإلعداد  ــاء مرحل ــد انته بع

البدني».
ــي املقابل  ــار كوركيس ف وأش
ــتعادة منتخب العراق  إلى اس
خدمات العبه، أحمد إبراهيم، 
ــاب عن مواجهة لبنان  الذي غ

بسبب اإليقاف.

شيانتيك تحقق انتصارا 
كاسحا َّـ إنديان ويلز

سوالقا يغيب عن مواجهة اإلمارات

تأهل املنتخب السعودي إلى نهائي 
ــت ٢٣ عاما،  ــيا حت ــة غرب آس بطول
ــره العراقي بهدف  ــوزه على نظي بف
ــف النهائي، باملباراة  دون رد في نص
التي أقيمت مساء امس االول على 
ــن فهد في  ــر محمد ب ــتاد األمي س
ــة العربية  ــام باململك ــة الدم مدين

السعودية.
ــعودية سجله  الهدف الوحيد للس
ــي الدقيقة  ــب خالد الغنام ف الالع
ــع  ــدا م ــر موع ــرب األخض ٤٩، ليض

األردن في الدور النهائي.
بدأ فريق السعودية املباراة بضغط 
ــاظ على الكرة  كبير من خالل احلف
ــة منتخب العراق وحاول  في منطق
ــاع  ــدم بدف ــه اصط ــر لكن األخض
ــب العراقي  ــم، وباغت املنتخ منظ
ــة مرتدة  ــعودي بهجم ــره الس نظي
ــرتيب جتاوز  ــا الالعب أحمد س قاده
ــادق  ــل لص ــل أن تص ــني قب مدافع
ــرة اصطدت باملدافع  زامل لكن الك

السعودي.
ــجل  ــدان أن يس ــد اهللا حم وكاد عب
ــه بدفاعات األوملبي  هدفا بعد توغل
ــارس ومرر الكرة  ــي وجتاوز احل العراق
العرضية لم جتد من يكملها داخل 

الشباك.
ــدى الهجمات  ــال في إح وتكرر احل

ــد اهللا حمدان لكن  ــث توغل عب حي
ــن أحمد عرقله خارج  احلارس حس
ــى  عل ــل  ليحص ــزاء  اجل ــة  منطق
ــارف اجلزاء لم  ــرة على مش ركلة ح

يستثمرها الفريق السعودي.
هجمات سرتيب

ــرعة  ــتغل س املنتخب العراقي اس

ــرتيب في  ــارة الالعب أحمد س ومه
الهجوم املرتد وحصل على فرصتني 
للتسجيل، حيث مر بكرة وسددها 
ــذات  ب ــرى  واألخ ــة  العارض ــت  عل
ــيناريو بعد جتاوزه املدافع لكن  الس

تسديدته كانت ضعيفة.
ــعودي فرصة  املنتخب الس ــدر  وأه

ــة وصلت  ــرة عرضي ــرة من ك خطي
ــددها  ــل س ــى الالعب نواف بوش إل
ــدر فرصة ممكنة  فوق العارضة ليه
ــرعة املباراة إال  للتسجيل ورغم س
ــادل  ــى بالتع ــوط األول انته أن الش

السلبي.
هدف سعودي

استغل املنتخب السعودي الفوضى 
ــي  العراق ــب  املنتخ ــات  دفاع ــي  ف
ــام رائد وتلقيه  نتيجة إصابة حس
ــرر كرة  ــارج امللعب ليم ــالج خ الع
ــارس في خروجه  عرضية أخطأ احل
لتصل إلى رأس خالد الغنام سجل 
ــا هدف التقدم في الدقيقة ٤٩  منه

ليرجح كفة األخضر السعودي.
ــار النتيجة  ــف العم وكاد أن يضاع
ــن  ــن احلارس حس ــعودية لك للس
أحمد تصدى للكرة، وأهدر املنتخب 
ــل النتيجة  ــة تعدي ــي فرص العراق
ــدان اقبال بدفاعات  بعد أن توغل زي
السعودية ومرر كرة عرضية وصلت 
ــددها على  إلى مؤمل عبد الرضا س

الطائر مست الشباك اجلانبية.
تبديالت سكوب

ــكوب الذي  ــدرب العراق س حاول م
ــد الكرمي  ــن عب ــن حس ــكل م زج ب
ــان وعامر غالب وأحمد  ووكاع رمض
مكنزي ومصطفى وليد وإخراج كل 
ــا ورضا فاضل  ــن مؤمل عبد الرض م
ــد األمير  ــر عب ــال ومنظ ــدان اقب وزي
وحسن رائد، االستحواذ على الكرة 
ــن باحلد الذي  ــن اخلطورة لم تك لك
يهدد مرمى السعودي الذي جنح في 
بناء جدار أمام مرماه لتنتهي املباراة 

بفوزه بهدف دون رد.

ــة    والرياض ــباب  الش ــر  وزي ــد  أك
ورئيس احتاد الكرة عدنان درجال أن 
ــاعي التي يبذلها االحتاد في  املس
ــر للدخول  ــماح إلى اجلماهي الس

إلى املالعب ستثمر قريبا.
وقال درجال في تصريح ان «هناك 
مؤشرات إيجابية من جلنة الصحة 
ــماح للجماهير  ــالمة بالس والس
ــة  ــب ملتابع ــى امللع ــول إل بالدخ
ــروي املمتاز  ــدوري الك ــات ال مباري
اعتبارا من اجلولة الرابعة».وأوضح: 

السماح لعدد  «القرار سيتضمن 
من اجلماهير الدخول إلى مباريات 
ــبة تتراوح من ٣٠ إلى  الدوري بنس
٥٠ ٪ من املقاعد الكلية للملعب 
ــودة  لع ــة  حقيقي ــة  فرص ــي  وه
ــر إلى املالعب بعد انتظار  اجلماهي
ــة  جائح ــاح  اجتي ــراء  ج ــل  طوي
كورونا».وأشار: «االحتاد سيستغل 
ــية  ــد اللجنة التفتيش ــارة وف زي
املرسلة من قبل االحتاد الدولي في 
ــرين من الشهر  ــادس والعش الس
ــب احلبيبية  ــاري الفتتاح ملع اجل

ــداد ونأمل أن يكون  الدولي في بغ
ــا  ــي يعتمده ــب الت ــن املالع ضم
ــد أن رفع  ــي قادم األيام بع فيفا ف
ــن ملعب البصرة وكربالء  احلظر ع

وأربيل».
ــل على قرار  ــر أن العراق حص يذك
أولي من االحتاد الدولي باستضافة 
املباريات الدولية في ملعب البصرة 
الذي سيستضيف مباراتي سوريا 
ــهر املقبل  ــة الش ــا اجلنوبي وكوري

ضمن تصفيات كأس العالم.
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فاهم حسن فتاح

ــان طالبنا املنتخب  ــابقة وحتديدا قبل مباراة لبن في مقالة س
ــن األداء الباهت  ــة والغاضبة م ــع اجلماهير الكروي ــح م بالصل
ــع جوانبه الفنية. وكنا  ــب الوطني والعقيم من جمي للمنتخ
ــة وكانت لنا من  ــق العالمات الثالث ــي النفس بالفوز وحتقي منن
الثقة الكبيرة، اننا سنرى ما نبغيه من خالل الشحن االعالمي 
ــاه للمنتخب ولم  نكن راضني عن  ــي واملكتوب الذي قدمن املرئ
ــب واحلقيقة املرة  ــرت على اغلب العبي املنتخ احلملة التي ج
ــان مباريات  ــود ثم ــى الالعبني لوج ــني عل ــم نكن قاس ــا  ل انن
ــتائم واطالق  ــن الش ــور بالكف ع ــا نطالب اجلمه ــرى وكن اخ
ــباب  ــة هذا اجلمهور ليس بالس ــة رغم احقي ــات النابي الكلم
ــتائم ولكن الحقيتهم برؤية منتخب يلعب كرة حديثة  والش
ــاف ان نقول  ــات التي من االنص ــوازي باقي املنتخب ومنتخب ي
ــوريا  ــة وخاصة لبنان وس ــرة قدم حديث ــا تلعب ك ــا انه عليه
ــاراة لبنان والتي  ــا علينا اال ان نطوي صفحة مب ــوم أيضا م الي
ــوط الثاني مع العلم  ــتوى املنتخب في الش فيها حتسن مس
ــكيلة املنتخب في املباراة الثالثة غير مستقرة وتعاني  ان تش
ــرى لالعبي  ــذارات اقول مرة أخ ــادات واالن ــن اإلصابات واالبع م
ــب ان مباراة االمارات هي الفرصة األخيرة وهي لنا تعتبر  املنتخ

ــة للترشح ومن اسواء املنتخبات   امل البقاء في دائرة املنافس
ــارات واذا حتقق الفوز    ــب اإلم ــات هو منتخ ــوم في التصفي الي
ــتكون هنالك  ــث عندها س ــي الترتيب الثال ــون ف ــوف نك فس
ــتتحقق امور  ــهر س ــهر واحد وفي هذا الش ــتراحة ملدة ش اس
كثيرة منها وهو االهم اكتمال رفع احلظر عن مالعبنا جميعها 
ــد صدور بيان من الفيفا برفع احلظر في االجتماع االول قبل  بع
ــتكون هنالك بعض التوصيات  يومني وفي االجتماع الثاني س
ــيعاد احلظر من جديد اذكر  للعراق ملزمة وفي حالة جتاوزها س
ــة اربعة  ــا كصديق مكروه طيل ــذي الزمن ــذا اخلبر اجلميل ال ه
ــي على واقعنا الكروي لالسف الشديد  عقود من الزمن القاس
وهذا الرفع سيكون ملصلحة منتخبنا وهو يلعب بني جمهوره 
ــب اال ان  يكون هذه املرة مبادرا باخلروج  ــه وما على املنتخ وأرض
من النفق املظلم الذي ادخل نفسه به ومصاحلة اجلمهور الذي 
ــن اربع مباريات وحتى لو كانت الغلة في  يترقب هدفا واحدا م
ــون رؤية املدرب الهولندي  ــداف واحدة املهم الفوز حتى تك األه
ديك ادفوكات ومجموعته قد وضحت له خاصة وفي تصريحه 
األخير قال ان مت رفع احلظر عن املالعب العراقية فسوف اتواجد 
ــا كل ماذكرته اعاله  ــي املالعب االخرى وأن مت لن ــي بغداد وباق ف
ــوف تختلف األمور جذريا لصالح املنتخب وسيكون  عندها س
حتما مختلفا عما مضى فاملنتخب االماراتي يسعى لكسب 
ــه وجمهوره ليأخذ  ــة وهو على أرض ــاط الثالث باي طريق النق
املركز الثالث من عندنا السمح اهللا ان خسرنا ونتأمل كل اخلير 
ــعاد    ــي معركة البد من الفوز فيها الس ــة واملثابرة بل ه واجلدي
ــابقة من  ــاهده في املباريات الس ــى ماش اجلمهور حتى يتناس
ــى ماضيه اجلميل كما  ــات فهل نرى منتخبنا يعود ال التصفي
ــه التي عهدناه به  ــا الطيب الى حالت ــاه ويعود جمهورن عهدن

منذ عقود من الزمن .
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ــي  الت ــة  اإلرهابي ــرات  التفجي
ــم أوروبية أو دول  ــهدتها عواص ش
اجلوار السوري وأبعد منها شكلت 
ــذار لتلك  ــي توقيتاتها جرس إن ف
ــا تدخلت في  ــر منه ــدول وكثي ال
ــدف اإلطاحة  ــورية به احلرب الس
ــار  ــوري بش الس الرئيس  ــام  بنظ
الذي  ــد  األس أن  ــد.واملفارقة  األس
ــدول ومنها تركيا  ــه تلك ال اتهمت
ــكاب جرائم  ــدول الغربية بارت وال
حرب وجرائم ضدّ اإلنسانية، صمد 
ــكري الضخم  رغم احلشد العس
في دعم معارضة مسلحة لكنها 
مشتتة وكثير منها متيل للتطرف 
ــوذ وذلك بفضل دعم  وصراع النف
روسي وإيراني.وعلى ضوء املعادلة 
اجلديدة في سوريا وفي ظل إرهاب 
ــواء من جماعات  عابر للحدود س
ــتثمرة الفوضى أو  ــكلت مس تش
ــن صناعة بعض  ــك التي هي م تل
ــي  الت ــات  اجلماع ــا  ومنه ــدول  ال
التركية  ــتخبارات  شكلتها االس
ــم  والدع ــالح  الس ــا  له ــرت  ووف
ــا أبواب  ــت له ــتي وفتح اللوجس
«النصرة» من خارج احلدود القريبة 
اجلهاديني  باستقطاب  البعيدة  أو 
األجانب وتسهيل عبورهم، تتجه 
ــي.  ــار عكس ــى مس ــاع إل األوض
ــى  ــم أن الغرب ال يزال يتحاش ورغ
ــه  ويحمل ــد  األس ــع  م ــل  التعام
ــنوات احلرب األهلية  مسؤولية س

ــر في بالده، بدأت  القاسية العش
ــط تشهد  ــرق األوس منطقة الش
ــه دول عربية  ــوال تعيد من خالل حت
ــنطن العالقات مع  ــة لواش حليف
الروابط  بإحياء  ــوري  الس الرئيس 
ــية.وقد  والدبلوماس ــة  االقتصادي
ــهدتها  ش ــات  انتخاب ــفرت  أس
ــي عن متديد  ــوريا في أيار املاض س

ــذ  ــتمرة من ــد املس ــة األس رئاس
عقدين، لكن هذا لم يفعل شيئا 
ــني الدول  ــه ب ــن عزلت ــه م إلخراج
ــادة عربا بدؤوا  ــر أن ق الغربية، غي
يتقبلون حقيقة استمرار قبضته 
ــلطة في بالده. ــة على الس القوي
ــن  ــي م ــحاب األميرك وأدى االنس
أفغانستان مبا صاحبه من فوضى 

إلى تعزيز اعتقاد بني القادة العرب 
ــارهم  ــم مس بأنهم بحاجة لرس
ــع نهج متيل  ــهم. ومع توق بأنفس
ــى الوقوف على  ــنطن إل فيه واش
ــغالها اآلن بالتحدي  ــاد النش احلي
ــت  أصبح ــني،  الص ــه  متثل ــذي  ال
ــز  حتف ــرب  الع ــادة  الق ــات  أولوي
ــها كيفية  ــم وعلى رأس خطواته
ــذي كبلته  ــالح اقتصادهم ال إص
سنوات الصراع وجائحة كوفيد-
١٩.وتلوح في األفق أيضا اعتبارات 
ــة  ــم عربي ــي عواص ــية ف سياس
ــان وأبوظبي.  ــرة وعمّ ــل القاه مث
ــذه االعتبارات عالقاتها مع  ومن ه
روسيا أقوى الدول الداعمة لألسد 
ــادة دمج  ــى إع ــل عل ــي تعم والت
ــة التصدي  ــوريا وكذلك كيفي س
ــق لكل من إيران  للنفوذ الذي حتق
وتركيا في سوريا.فتركيا ودعمها 
ــنّة  ــالميني الس لفصيل من اإلس
ــا في ذلك  ــاء املنطقة، مب ــي أنح ف
ــوريا ال يزال  ــريط في شمال س ش
خارج سيطرة األسد، متثل مصدر 
ــكام العرب الذين  قلق خاص للح
ــف  ــق موق ــع دمش ــم م يجمعه
ــالمية. ــن اجلماعات اإلس واحد م

ــذي بدأت  ــي الوقت ال ــه ف ــر أن غي
تتنامى فيه العالمات على تقارب 
عربي مع دمشق -إذ أجرى العاهل 
ــي  الثان ــداهللا  عب ــك  املل ــي  األردن
ــد هذا الشهر للمرة  اتصاال باألس

األولى منذ عشر سنوات- ستظل 
السياسة األميركية عامال مربكا.

ــر  ــه ال تغيي ــول إن ــنطن تق فواش
ــتها جتاه سوريا والتي  في سياس
ــي  ــي تنفيذ انتقال سياس تقتض
ــدره مجلس  ــرار أص ــص عليه ق ن
ــزال العقوبات  ــن الدولي. وال ت األم
األميركية التي تستهدف دمشق، 
والتي مت تشديدها في عهد الرئيس 
السابق دونالد ترامب، متثل عقبة 
ــام حركة التجارة.غير أن  كبيرة أم
ــوريا ال متثل  محللني يقولون إن س
ــة اخلارجية  ــي السياس ــة ف أولوي
إلدارة الرئيس جو بايدن. ويشيرون 

ــى تركيزه على  ــذا الصدد إل في ه
ــا أن إدارته  ــني كم ــدي للص التص
ــات  ــى اآلن عقوب ــق حت ــم تطب ل
ــمى قانون قيصر  مبقتضى ما يس
ــام املاضي  ــريانه الع ــذي بدأ س ال
بهدف زيادة الضغوط على األسد.

ــب حتذر  ــت إدارة ترام ــد أن كان وبع
ــن التعامل مع  ــة م ــدول العربي ال
ــدول تلح في  ــق بدأت هذه ال دمش
ــن جديد.وقال  ــا م ــارب معه التق
ــأن  ــر في الش ــش اخلبي ــد لي ديفي
ــوري بجامعة ترينيتي بوالية  الس
ــاء  «حلف ــة  األميركي ــاس  تكس
ــم  العال ــي  ف ــدة  املتح ــات  الوالي

ــجعون واشنطن على  العربي يش
ــق والسماح  رفع احلصار عن دمش
بعودة اندماجها في احمليط العربي. 
ويبدو أن إدارة بايدن تستمع لذلك 
ــك حتوال عن  ــد ما».وميثل ذل إلى ح
ــراع التي  ــى للص ــنوات األول الس
ــوريا في  ــت فيها عضوية س لق عُ
اجلامعة العربية وساندت دول من 
بينها السعودية واألردن واإلمارات 
بعض الفصائل التي كانت حتارب 
ــد.أدى الصراع، الذي بدأ قبل  األس
ــان وتصاعد بعد أن  ــد من الزم عق
ــعبية  كان في مهده انتفاضة ش
ــالل الربيع  ــد خ ــى حكم األس عل

ــات اآلالف  ــى مقتل مئ العربي، إل
ــوريا عن  ــكان س ونزوح نصف س
ديارهم وأرغم املاليني على اللجوء 
ــا.وال يزال  ــاورة وأوروب ــى دول مج إل
املناوئة لألسد موطئ  للمعارضة 
ــمال بدعم من تركيا  قدم في الش
ــيطر قوات بقيادة أكراد  بينما تس
ــمال  ــرق والش ــى الش ــوريا عل س
ــات  الوالي ــا  وتدعمه ــرقي  الش
ــراع ال يزال  ــم أن الص املتحدة.ورغ
غير محسوم، فقد استعاد األسد 
ــم األراضي  ــيطرة على معظ الس
ــيا وإيران  ــل روس ــورية بفض الس
ــر التزاما ببقائه  ــني كانتا أكث اللت
ــنطن بعزله، حتى  من التزام واش
ــلحة كيماوية  عندما مت إطالق أس
ــق املعارضة.وقاد األردن  على مناط
ــة  ــول في السياس ــيرة التح مس
ــت يعاني فيه من  ــة في وق العربي
ــادي وتراجع على ما  ضعف اقتص
ــعودي لعمان. ــم الس ــدو للدع يب

ــح احلدود بني  ــد بالكامل فت وأعي
سوريا واألردن أمام حركة التجارة 
ان  ــهر املاضي وكانت عمّ في الش
ــاق  ــة وراء اتف ــوة الدافع ــي الق ه
ــي املصري  ــاز الطبيع الغ ــخ  لض
ــوريا مبوافقة  ــر س ــان عب ــى لبن إل
ــي  ــال احمللل السياس أميركية.وق
األردني  ــر  الوزي ــميح املعايطة  س
ــابق لتلفزيون اململكة التابع  الس
األردن  ــر  يكس ــا  «عندم ــة  للدول

ــات وبهذه  ــم عالق ــز ويقي احلواج
ــتحذو  ــإن دوال أخرى س ــرة ف الوتي
ــدودي بني  ــر احل ــذوه».كان املعب ح
ــات  ــه مئ ــا تقطع ــن طريق البلدي
الشاحنات كل يوم لنقل البضائع 
بني أوروبا وتركيا ومنطقة اخلليج. 
ــة التجارة  ــيكون إحياء حرك وس
ــوريا  لألردن وس اقتصادية  ــة  دفع
ــا من أزمة  ــي اقتصاده التي يعان
ــيفيد  ــك س ــا أن ذل ــة. كم عميق
ــي اآلن من واحدة  لبنان الذي يعان
ــة  ــات االقتصادي ــوأ األزم ــن أس م
ــال جيم  ــخ احلديث.وق ــي التاري ف
ــري املبعوث األميركي اخلاص  جيف
ــوريا في عهد ترامب  السابق لس
ــة أن األردنيني  ــام الثق «أنا واثق مت
ــعرون بأن الواليات املتحدة لن  يش
ــا «يتردد كالم  ــم»، مضيف تعاقبه
ــائل اإلعالم وأصدقاء  كثير بني وس
ــة أن الواليات املتحدة  في املنطق
ــات بهمة  ــرض عقوب ــد تف لم تع
ونشاط على األسد مبوجب قانون 
قيصر أو غيره».وانعكس هذا املناخ 
في اجلمعية العامة لألمم املتحدة 
ــهر املاضي حيث التقى وزيرا  الش
ــوري للمرة  اخلارجية املصري والس
ــنوات، وفي  ــر س ــى منذ عش األول
ــبو ٢٠٢٠ دبي حيث  ــرض إكس مع
ــوري  ــاد الس ــرا االقتص ــث وزي بح
ــس  مجل ــيط  تنش ــي  واإلمارات

األعمال بني البلدين.
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5عربي ودولي

هل تشهد العالقات العربية- السورية انعطافة تاريخية بعد نحو عقد من القطيعة على خلفية األزمة التي اندلعت مع تفجر ثورة 

سلمية سرعان ما حتولت إلى حرب أهلية تدخلت فيها أطراف دولية وإقليمية وحتولت معها الساحة السورية إلى مرتع لتنظيمات إرهابية 

شرسة من بينها القاعدة وتنظيم الدولة اإلسالمية تقاطر عليهما آالف املتطرفني من أنحاء العالم ليشكلوا بذلك ال تهديدا لسوريا 

فحسب بل تهديدا عامليا وإقليميا.

متابعة / البينة اجلديدة

طهران / وكاالت / البينة الجديدة
ــر  ــني أمي ــي حس ــة اإليران ــر اخلارجي ــرب وزي  أع
ــات  ــأن احملادث ــالده ب ــاؤل ب ــن تف ــان ع عبداللهي
ــرم العام ٢٠١٥  ــأن إحياء االتفاق النووي املب بش
ــريطة أن  ــتؤتي ثمارها، ش مع القوى الكبرى س
ــتأنف الواليات املتحدة التزاماتها بالكامل. تس
ــى إيران في  ــذي خفف العقوبات عل واالتفاق ال
ــا النووي،  ــى برنامجه ــود عل ــرض قي ــل ف مقاب
ــحب  ــا انس ــام ٢٠١٨ عندم ــذ الع ــر من يحتض
ــابق دونالد ترامب  ــس األميركي الس ــه الرئي من
ــددة  ــاد فرض عقوبات مش ــا وأع ــكل أحادي بش
على طهران.وأشار خلفه الدميقراطي جو بايدن 
ــاق، لكن وزير  ــودة إلى االتف ــتعداده للع إلى اس
خارجيته أنتوني بلينكن حذر األسبوع املاضي 
ــي ملعب إيران. ــن أن الوقت ينفد وأن الكرة ف م
ــارات  ــان إن إيران تبحث عن إش ــال عبداللهي وق
ــات املتحدة  ــتعداد الوالي ــول اس ــة ح ملموس
ــتئناف جميع التزاماتها، مبديا تفاؤله من  الس
إمكانية التوصل إلى اتفاق في حال حصل ذلك.
ــي بيروت «من  ــر في مؤمتر صحافي ف وقال الوزي
املهم أن نتلقى إشارات من اجلانب اآلخر، مبا في 
ــدة، تظهر أنهم عازمون  ذلك من الواليات املتح
ــى التزاماتهم». ــكل كامل إل ــى العودة بش عل

ــدة. إذا  ــلوك الواليات املتح ــم س ــاف «نقيّ وأض
ــس عودة كاملة اللتزاماتها، فيمكننا  كان يعك
ــات فيينا». ــأن محادث ــني بش ــون متفائل أن نك
وتوقفت احملادثات في العاصمة النمساوية بني 
ــران واألطراف املتبقية في االتفاقية، بريطانيا  إي
ــيا، منذ انتخاب  ــا وأملانيا وروس والصني وفرنس
ــد أن الرئيس اجلديد  ــي جديد.ويُعتق رئيس إيران
احملافظ املتشدد إبراهيم رئيسي أقل استعدادا 
من سلفه حسن روحاني لتقدمي تنازالت للغرب 
من أجل إحياء االتفاق.وتراجعت طهران تدريجا 
ــحاب  ــة ردا على االنس ــا النووي ــن التزاماته ع
ــب إيران  ــنطن تطال ــي وقد صارت واش األميرك
ــبق  ــرط مس ــا بالعودة إلى التزاماتها كش أيض
ــات املتحدة في  ــارك الوالي ــي قدما.وتش للمض
ــكل غير مباشر. وقال أمير  محادثات فيينا بش
ــه يتوقع  ــكو األربعاء إن ــان في موس عبداللهي
ــاد وأكد في  ــات «قريبا». ثم ع ــتئناف احملادث اس
ــات فيينا».وتابع  ــى محادث ــنعود إل بيروت   «س
ــي داخل احلكومة  ــن اتخاذ قرار نهائ «نقترب م
ــبة للحكومة  اإليرانية. من املهم للغاية بالنس
اجلديدة ضمان مصالح وحقوق الشعب اإليراني 
بشكل كامل في احملادثات. ولن نضيع وقتنا في 

املفاوضات».

القدس / وكاالت / البينة الجديدة
ــركل امس االول  ــارة أجنيال مي ــدت املستش  أك
ــيبقى  ــرائيل س ــي القدس أن أمن إس ــد ف األح
ــبة زيارة  ــة أملانية»، مبناس ــة «ألي حكوم أولوي
ــة وداعية قبل  ــمية لتل أبيب في إطار جول رس
انسحابها من احلياة السياسية بعدما أمضت 
ــي  ــركل الت ــت مي ــم ١٦ عاما.ووضع ــي احلك ف
ــال من الزهور عند  ــوداء إكلي كانت ترتدي بزة س
ــيم. ــذكاري حملرقة اليهود ياد فاش ــب الت النص
ــت في دفتر زوار املوقع أن كل زيارة إلى هذا  وكتب
ــر فيَّ كل مرة من جديد»، مضيفة  النصب «تؤث
ــعب اليهودي  أن «اجلرائم املوثقة هنا ضد الش
ــي نتحملها  ــؤولية الت ــر دائم باملس هي تذكي
ــه، وصف رئيس  ــان، وحتذير».من جهت نحن األمل
ــذي  ال ــت  بيني ــي  نفتال ــرائيلي  اإلس ــوزراء  ال
ــارة األملانية طوال النهار،  ــتضاف املستش اس

ــيدا بدعمها  ميركل بأنها «ضمير أوروبا»، مش
ــني البلدين  ــات ب ــدا أن العالق ــرائيل ومؤك إلس
ــت مضى».  ــا «أقوى من أي وق ــت في عهده بات
وقال إنها «صديقة حقيقية إلسرائيل».وقالت 
ــب بينيت  ــت جتلس إلى جان ــركل التي كان مي
ــم احملرقة  ــدس «بعد جرائ ــادق الق ــي أحد فن ف
ــانية، متكنا من إعادة تأسيس وبناء  ضد اإلنس
ــرائيل».وأكدت أن  ــا وإس ــني أملاني ــات» ب العالق
«قضية أمن إسرائيل ستكون دائما ذات أهمية 
مركزية ومسألة محورية ألي حكومة أملانية»، 
ــرائيل  ــق إس ــرا» أن تث ــه كان «مؤث ــة أن مضيف
ــذه «الثقة يجب  ــا ما بعد احلرب، لكن ه بأملاني
ــها دائما».ونسب بينيت الفضل  أن تثبت نفس
ــبوقة  ــى ميركل في تعزيزها لعالقة غير مس إل
ــة أوروبا  ــا «بوصل ــن ووصفها بأنه ــني البلدي ب
ــرائيل.وكانت  ــبب دعمها إلس ــة» بس األخالقي

ــا في اب لكنها أجلت في  الزيارة مقررة أساس
ــة والدولية  ــحاب القوات األميركي خضم انس
ــتان بعد  ــوات األملانية، من أفغانس وبينها الق
ــيطرة حركة طالبان على البلد.وقال بينيت  س
ــي «التهديدات  ــركل ف ــع مي ــيبحث م ــه س إن
والتحديات في املنطقة خصوصا امللف النووي 
ــرائيل...  ــي وأهمية احلفاظ على دولة إس اإليران
ــائل ثنائية».ومن غير املقرر أن تزور ميركل  ومس
ــطينية  ــلطة الفلس ــر الس ــث مق رام اهللا حي
ــة الغربية  ــاس في الضف ــة محمود عب برئاس
ــل الدولتني». ــد «ح ــا تؤي ــو أن أملاني ــة، ول احملتل
ويعيش أكثر من ٦٧٥ ألف مستوطن في القدس 
ــني احتلتهما  ــرقية والضفة الغربية اللت الش
ــني يعتبر  ــي ح ــام ١٩٦٧، ف ــذ الع ــرائيل من إس
االستيطان غير قانوني مبوجب القانون الدولي.
ورغم معارضتها الصريحة لالستيطان، تواجه 

ــطني مدافعني عن  ــن ناش ــركل انتقادات م مي
حقوق اإلنسان يتهمونها بعدم اعتماد موقف 
ــارة  ــذا الصعيد.وقالت املستش ــى ه حازم عل
ــة «قد نختلف حول ما إذا كان ينبغي أن  األملاني
ــطينيني،  ــون هناك حل الدولتني مع الفلس يك
ــأن الرؤية القائلة  لكنني أظن أننا متحدون بش
ــب أن تكون هناك  ــى األمد الطويل يج بأنه عل
دولة إسرائيل يهودية دميقراطية».وجدد بينيت 
معارضته لقيام دولة فلسطينية، مؤكدا أنها 
ــتصبح على األرجح دولة إرهابية على بعد  «س
ــيركز  ــن منزلي»، مضيفا أنه س ــبع دقائق م س
بدال من ذلك على حتسني ظروف الفلسطينيني 
ــرائيل  ــاكر مدير إس االقتصادية.وانتقد عمر ش
ــن رايتس ووتش  ــطني في منظمة هيوم وفلس
ميركل العتبارها االحتالل اإلسرائيلي الذي دام 

٥٤ عاما «مؤقتا».

تونس / وكاالت / البينة الجديدة 

ــيني املعارضني  نظم آالف التونس
ــعيد  ــيطرة الرئيس قيس س لس
ــى  عل ــل  كام ــبه  ش ــكل  بش
ــد  األح ــا  احتجاج ــلطة  الس
ــي العاصمة في الوقت  املاضي ف
ــرطة  ــه الش ــرت في ــذي انتش ال
ــي محاولة ملنعهم من  بكثافة ف
ــارع احلبيب  التقدم على طول ش
ــد  املدينة.وبع ــط  ــة بوس بورقيب
ــبوع من تظاهر اآلالف تأييدا  أس
لسعيد تثير األعداد املتزايدة من 
ــن كل جانب احتمال  احملتجني م
السياسية  االنقسامات  تصاعد 
في تونس وحتولها إلى مواجهات 
ــني الطرفني.وقال  ــوارع ب في الش
املتظاهر ياسني بن عمر «ال نقبل 
باالنقالب.. يكفي يعني يكفي..» 
ــيرة دون  ــرطة املس ــت الش ومنع
ــى  ــذي ألق ــت ال ــي الوق ــف ف عن
ــض املتظاهرين زجاجات  فيه بع
ــتيكية.وأقال سعيد رئيس  بالس
ــوزراء وعلق عمل البرملان وتولى  ال
ــلطة التنفيذية في متوز في  الس
ــوات يصفها خصومه بأنها  خط

ــهر  ــي الش ــى ف ــالب». وألغ «انق
ــتور  ــم بنود الدس ــي معظ املاض
ــة  ــيعني جلن ــه س ــال إن ــذي ق ال
ــيحكم  لتعديله، مضيفا أنه س
ــكوكا  ش تدخله  ــيم.وأثار  مبراس
ــب الدميقراطية التي  في املكاس
ــا تونس خالل ثورة ٢٠١١  حققته
ــرارة انتفاضات  ــي أطلقت ش الت
الربيع العربي.وعني الرئيس جنالء 

ــوزراء فيما يعد  ــة لل ــودن رئيس ب
متهيدا مهما ألي جهود حلل أزمة 
ــي األفق في  ــي تلوح ف تونس الت
املالية العامة، لكن بودن لم تعني 
ــعيد قال  ــد إال أن س حكومة بع
ــتفعل ذلك  ــبت إنها س يوم الس
ــي إنه  قريبا.وقال الرئيس التونس
سيطلق حوارا مع ممثلي الشعب 
ــة  خاص ــي،  التونس ــباب  والش

ــتقبل  ــأن املس من األقاليم، بش
ــع وزير الداخلية  خالل اجتماع م
ــالوي.وقال  غرس ــا  رض ــت  املؤق
ــم وزارة الداخلية  ــدث باس املتح
ــد احليوني «نحن نتعامل مع  خال
ــافة  كل املتظاهرين بنفس املس
ــي هو  وبحياد تام.. األمن التونس
أن  املرجح  ــن  ــن جمهوري».وم أم
ــم األحزاب  ــوار ال يض يؤدي أي ح

أو غيرها  ــية  الرئيس السياسية 
من عناصر اجملتمع املدني الثابتة 
ــال القوية إلى  ــة العم مثل نقاب
معارضة أكثر صراحة لتحركاته.
ــى  إل ــون  الغربي ــون  املانح ــا  ودع
ــرة  فت ــاء  إلنه ــاملة  ش ــة  عملي
ــدول زمني  ــى جانب ج ــة إل األزم
ــؤالء  ــس له ــاج تون ــح. وحتت واض
ــادي انهيار األوضاع  املانحني لتف
ــعيد إلى تعبئة  ــار س املالية.وأش
ــبب  ــوارع لدعم موقفه بس الش
ــية  املناورات السياس بطء حترك 
ــال  تونس.وق ــتقبل  مس ــول  ح
ــن ثمانية  ــر م ــون إن أكث صحفي
آالف متظاهر احتشدوا األسبوع 
ــعيد،  املاضي في تونس دعما لس
ــة  الداخلي وزارة  ــارت  أش ــا  بينم
ــدد املتظاهرين بلغ نحو  إلى أن ع
ــوم التالي  ــة آالف. وفي الي خمس
قال سعيد إن ١٫٨ مليون شخص 
ــرض عدد من  خرجوا لدعمه.وتع
ــداءات من  ــى اعت ــون إل الصحفي
ــن ضمنهم  وم ــني  ــل محتج قب
ــون احلكومي  ــق تابع للتلفزي فري

(التلفزة الوطنية).

بريوت / وكاالت / البينة الجديدة
ــدادات  إم إن  ــة  اللبناني ــة  الطاق وزارة  ــت  قال  
الكهرباء عادت إلى وضعها الطبيعي امس االول 
األحد بعد انقطاع تام في اليوم السابق عندما 
ــبب  توقفت أكبر محطتي كهرباء في البالد بس
ــد أن حصلت الوزارة  نقص الوقود. وجاء ذلك بع
على شحنة من زيت الغاز من مخزونات اجليش.

وتسبب انقطاع الكهرباء في املزيد من املعاناة 
ــف  ــدان الوظائ ــدون فق ــن يكاب ــني الذي للبناني
ــعار ونقص إمدادات الغذاء نتيجة  وارتفاع األس
ــي البالد.وقالت وزارة  ــي املتفاقم ف لالنهيار املال
الطاقة إنها حصلت على موافقة مصرف لبنان 

ــون دوالر لطرح  ــزي للحصول على ١٠٠ ملي املرك
ــد الكهرباء،  ــتيراد الوقود لتولي ــات الس مناقص
ــبكة كهرباء لبنان عادت للعمل  مضيفة أن ش
ــا التام. ــس طاقتها قبل توقفه ــرى بنف مرة أخ
ــت محطتا الزهراني ودير عمار من اخلدمة  وخرج
ــبكة  ــبب نقص الوقود مما أدى إلى توقف ش بس
ــكل كامل. ــاء اللبنانية عن العمل بش الكهرب
ــة  ونقلت الوكالة الوطنية لإلعالم عن مؤسس
ــرى االتفاق مع قيادة  ــاء لبنان قولها إنه ج كهرب
ــة على  ــي على حصول املؤسس ــش اللبنان اجلي
ــت الغاز من مخزونات  ــتة آالف كيلولتر من زي س
ــي  ــى محطت ــة عل ــا مناصف ــش لتوزيعه اجلي

ــة واملياه  ــدم وزير الطاق ــر عمار.وق ــي ودي الزهران
ــكر لرئيس احلكومة  ــي وليد فياض الش اللبنان
ــة  ــاع الوطني وقائد اجليش ومؤسس ووزير الدف
ــريع من أجل  ــاء لبنان على «جتاوبهم الس كهرب
إعادة ربط الشبكة الكهربائية من خالل تسليم 
قيادة اجليش كمية إجمالية تبلغ ٦٠٠٠ كيلولتر 
من مادة الغاز أويل مناصفة بني كل من معملي 
ــك من احتياطي اجليش  دير عمار والزهراني، وذل
اللبناني».وطمأن فياض، وفقا ملا نقلته الوكالة 
الوطنية لإلعالم، املواطنني إلى أن «الشبكة قد 
عادت إلى عملها الطبيعي، وفقا ملا كانت عليه 
ــي معملي دير عمار  ــاد مادة الغاز أويل ف قبل نف

ــه «مت اليوم ربط  ــان أن ــي بي ــن ف والزهراني».وأعل
ــية في اجلية بالشبكة  معمل احملركات العكس
ــار بقوة ٢١٠  ــاوات ومعمل دير عم ــوة ٥٠ ميغ بق
ــية في الذوق  ميغاوات ومعمل احملركات العكس
بقوة ١٢٠ ميغاوات، كما مت ربط اجملموعة الغازية 
ــة  ــى ازم ــبكة أيضا».وتبق ــي بالش ــي الزهران ف
ــالت املزمنة التي  ــاء في لبنان من املعض الكهرب
ــي العالم والذي  ــد األعلى دينا ف ــا البل يواجهه
ــح في الوقود، ما فاقم انقطاعات  يعاني من ش
ــب اللبنانيون من حكومة  الكهرباء، بينما يترق
ــريعا إلنهاء  رئيس الوزراء جنيب ميقاتي حتركا س

هذه املعاناة.
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ــذ  ــتطيع أن تتخ ــا ال تس ولكنَّه
ــه , وال تبرز  ــي» من ــف «النف موق
ــعري نسقاً  ات في النَّص الشِّ الذَّ
ــر كما نلحظها  ً عن اآلخ منعزالِ
هِ  في أثناء مناجاةِ الشاعر لنفسِ
كن  ــة ؛ إذ ال ميُ اخلي ــهِ الدَّ وغنائيتِ
ــذات متجرِّدةً  ــر إلى جتلِّي ال النظ
ال أن يبرز  ــن احملُ ــن اآلخر , فإنَّ م ع
ــعري بعيداً  اآلخر في النَّص الشِّ
ل  ــكِّ ــذات ؛ ألنَّ الذات تُش ــن ال ع
احملورَ الرئيس في العالقة الثنائية 
ــر لتتمظهر في  ــا وبني اآلخ بينه
ــدٍ فهي  ــبٍ أو بعي ــص من قري النَّ
ــل  ــر ب ــذا اآلخَ لت ه ــكَّ ــي ش الت
ــي النَّص ,  ــهُ ف ــي خلقت ــي الت ه
ــره  , وأنَّ  ــت عالقتَهُ مع غي وأقام
ــذات ال يتم  ــي الوجداني بال الوع
بطريقةٍ ذاتيةٍ , كما ال يتم بناؤها 
ــالل « اآلخر  ــن خ ــا إالَّ م وتطويره
ــير  ــه والوعي به , وتفس « بإدراك
ــتمر معه ,  ــراع املس دوره , والص
سواء أكان ذلك «اآلخر» حقيقةً 
ــا كان بعيداً أو  ــاالً , ومهم أم خي
قريباً , وجند شاعر املعاناة احمد 
ــراه  ــر , فن ــي اآلخ ــي يناج البيات

يقول 
عطش األيام مثل طير شريد

تناثر رماداً في صمت اخملاضات
رافق سراب أزمنة املتعبني

عزف أغنيات الرحيل
بني موتني ، احتراق وحنني 

جند التجسيد واضحا في النص 
ــعري إذ عبر الشاعر البياتي  الش
ــبيه  ــام في تش ــن عطش األي ع
ــريد ,وفي ثنائية  رائع للطير الش
ــع                   ( املوت/  ــة جتم جميل
ــراق احلنني الذي  ــي احت احلياة) ف
ــابق ,  ــف رمادا في بيته الس يخل
ــرَ متجذِّرةً جتمع بني  ةَ أواص إنَّ ثمَّ
لي حقيقة كلٍّ  الذات واآلخر , وجتَ
منهما , فاملوازنة بينهما تُصبِح 
مبنزلة مرآةٍ قد تكون أداةً وسبيالً 
للتعارف والتجاوز , فاآلخر طريقٌ 
ظُ  إلى الوعي بالذات بقدر ما يُوقِ
ــا , ونحن  ــى حقيقته ــذات عل ال
ــرى فيه  ــى اآلخر ن ــنيَ ننظر إل ح
ــر واخملتلف , ولذلك  اجلانب املغاي
ــى ذواتنا فنحتمي  ــد ننكفئ إل ق

ــا حالةٌ  ــا , وتعترين بخصوصيتن
ــى  إل ــود  نع أو  ــية  النرجس ــن  م
ــيتنا األصلية حنيَ تكون  نرجس
 , 

ٍ
العالقة باآلخر عالقة حتدٍّ ونفي

ا هو اختراقٌ  ــى اآلخر إمنَّ فالنظر إل
للذات ؛ إذ إنَّ اآلخر قد ميثل اجلدِّية 
ــا  وجتذبن  , ــهِ  بغيريتِ ــا  فيبهرن  ,
حقيقتُهُ , ويدفعنا إلى التماهي 
ــإنَّ املوازنة معه  ــه , ولذلك ف مع
ــاوز ومن  ــى التج ــي إل ــد تُفضِ ق
ــالف  إنَّ  ــارف واالئت ــى التع ثَمَّ إل
ــى  ــعيها إل ــذات وس ــمَ ال تضخُّ

ــمات  ــر, غدت من الس نفي اآلخ
عري  ــخة في اخلطاب الشِّ املترسِّ
ــى اخلطابات  ــرَبت إل ــه تس , ومن
ــمَّ أصبحت منوذجاً  ر , ومن ثَ األُخَ
ــاد إنتاجه ؛  ــلوكيَّاً ثقافياً يُع س
لكونها قيمةً نسقيةً منغرسة 
ــي وهي ما  ــدان الثقاف ــي الوج ف
ــبَّبت في إحداث انقسامٍ بني  تس
الذات واآلخر في امليدان الشعري 
ــالزُم الذات  ــى ت ــد عل ــذي يؤكِّ ال
ن  ــارةٍ إلى عدم متكُّ باآلخر في إش
ها  ها على نفسِ عِ الذات من تقوقُ
ــيتها وهو ما  واحتفالها بنرجس
ــير إلى  مياثل رأيَ هيغل الذي يُش

أنَّ الفرد يكتشف « األنا « اخلاصة 
ــتبطان,  ــه ليس عن طريق االس ب
ــياق  بل عن طريق اآلخرين في س
ــاط  والنش ــكاك  االحت ــة  عملي
ــاص إلى  ــن اخل ــك م ــالً بذل منتقِّ

العام , فنراه يقول:
رمالٌ تنتظر األمواج

بني أشواق التالل وأزمنة احللم
ــدن  ــي م ــل ف ــق اللي ــدٌ يعان وج

خائفة
ناغمَ صوت ريح شاخت

رسمَ درباً للفرح دون ضياع 
ــني األنا  ــم ب ــدل قائ ــةَ ج  إذن ثمَّ
ــةٍ , وبينها وبني  ــن جه ــا م وذاته
ــرى , فاألنا  ــةٍ أخ ــن جه ــر م اآلخ
ــه  بعين ــمٍ  متكل ــي  ف د  ــدَّ تتح

ــوي , وعلى  ــتوى اللغ ــى املس عل
د  املستوى السيكولوجي , تتحدَّ
ــي الذاتي من  ــاالت الوع ــر ح عب
ــي  ــي ه ــة الت ــة اللغ ــالل بواب خ
ــل الوجدانية ؛ إذ  ــب األفاعي أوج
ــان  اإلنس وعي  ــاطتها  بوس يتم 
ــر فقد يتموضع  ا اآلخ ــهِ , أمَّ لذات
ــرآةً ألناهُ  ــر تكون م ــي ذواتٍ أُخَ ف
ــر في  ــذا اآلخ ــق ه ــد يتحقَّ , وق
ــة  أو في العالم  ــذات الوجداني ال
ــتمل عليه من  الطبيعي مبا يش
ــوٍ يُبرز  ــات وظواهر على نح كائن
ــلَ بني األنا وذاتها أو الذات  التفاع

ــا وبني العالم  ــر أو بينه وذواتٍ أُخَ
ــاعر احمد البياتي   , لقد بدأ الش
ــعري يتمظهر في  هِ الشِّ في نصِّ
نوعٍ من احلوار, واحلوار األعمق بني 
ــر , وهو حوار من  , وذات اآلخ ــهِ ذات
ــأنِهِ أن يعمل على تشخيص  ش
يتألف  التي  واخملتلفات  النقائض 
ــاني , فكان  ــا الوجود اإلنس منه
عري مزيجاً من الداخل  هُ الشِّ نصُّ
ــام املرئي,  ــارج , اخلاص, والع واخل
ــعري  ,  والالمرئي , الواقعي والش

فنراه يقول :- 
في مفترقات احللم

أمسحُ ما تبقى من الذكريات
أحملُ ضحكات طيور حائرة

أعومُ في بحرٍ بال شطآن

خلف شجن شجيرات الغربة
صرخته انزوت في أعماق الوهم 

ــدة  ــي قصي ــث ف ــاول الباح ويح
ــاعر املبدع  ــاق الوهم) للش (اعم
هرات  احمد البياتي أن يُجلي متظُ
ــر  ــز اآلخ ــر , ومتركُ ــذات, واآلخ ال
ــعَ  مواض ــي  ف ــوره  حض ــاد  وازدي
معينةٍ ليعكس اهتمام الذات به 
ــا معه ؛ إذ إنَّه يصدر عن  وتوافقه
ــوِّغاتُها  ــعريَّةٍ لها مس جتربةٍ ش
ــي  ــوب أو الغزل ــر احملب ــو اآلخ نح
ــهِ له  ــن فرط حبِّ ــك فهو م ولذل
ــط له جانباً  وولعه به , نراه يبس

ــه واهتماماته  ــراً من عواطف كبي
ــاب  ــه يتمركز على حس ليجعل

الذات ,فنراه يقول :-
في غابات الهمس

أطوفُ صحبة سواقٍ كفيفة
أتسكعُ خلف سراب الهوى

محمالً بعبير نسيم مسافر 
ــون  يك ــا  هن ــاب  اخلط ــة  طبيع
ــوف من  واخل ــية  باخلش ــالً  محمَّ
ــى  إل ــوق  والت ــدِّ  والص ــدان  الفق
ــون  ــر تك ــاً أُخَ ــالك , وأحيان االمت
ــذيبها ,  الذات مرآة له يقوم بتش
ويستعرض فيها ما يتخلل ذهنه 
ــذا فإنَّ الذات  ــن أفكارٍ ورؤى , ول م
هنا حتتلُّ نسبةَ املركز قياساً إلى 
الً  اآلخر الذي يكون حضورُهُ مكمِّ

ــق صورةَ  ات مبا يُحقِّ ــذَّ ــورةَ ال لص
التَّالزم بني الذات واآلخر , ومبعنى 
ــبي  ــر يكون لآلخر حضور نس آخ
ــتدعي وعياً من الذات بداللة  يس
ــعري  إذ  ــهد الشِّ وجودِهِ في املش
ــكاله  ــر بأش ــذا اآلخ ــل ه يتدخ
ــط على جزءٍ  غ ــة في الضّ اخملتلف
ــه  ــة وتوجي ــذات املتداخل ــن ال م
وعيها  ٠ من خالل ما تقدم يحق 
لي أطالق تسمية شاعر املعاناة 
ــاعر  ــى الش ــق عل ــزن العمي واحل

املبدع احمد البياتي.

ناقد وقاص عراقي *
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البينة الجديدة / هناء طالب العبودي
عقد بيت احلكمة في مجال الترجمة التخصصية 
أمسية افتراضية عبر الفضاء اإللكتروني لدكتورة 
ــة انثروبولوجيا  ــة التخصصية وموضوع الترجم
ــهبت في  ــف والتي اس ــي خلي ــاء غن ــس هن اجلن
ــه انفجارا  ــاً وعامليا وهو يواج ــا عنه عربي حديثه
ــرق  ــوة حضارية بني الش ــب فج ــا بجان معلوماتي
ــادا معوملا قائما  ــش العالم اقتص والغرب، إذ يعي
ــن حلقة وصل،  ــة) فال بد م ــلعة (املعلوم على س
ــة)  ــداً (التخصصي ــة وحتدي ــد الترجم ــك تع ولذل
ــب قولها. ــرا حضاريا بحس ــة ملحة وجس حاج
ــي لغة في  ــوم ه ــاء العل ــقى مب ــة ال تس ــة لغ فأي
ــور خليل  ــول الدكت ــوت، كما يق ــى امل ــا ال طريقه
ــري  النعيمي، ونتيجة ما توصل اليه العقل البش
ــمى بالترجمة  من علوم وتكنولوجيا ظهر ما يس
ــوع خاص من  ــم بنقل ن ــي تهت ــة الت التخصصي
ــه بترجمة ميدان  ــر أصحاب ــوم يقتص االدب والعل
ــي خليف أحد  ــب.والدكتورة هناء غن واحد فحس
اعالم الترجمة التخصصية محلياً وعربياً، نقلت 
ــرى الى العربية  ــال من لغاتٍ أخ ــورة من االعم باك
ــا  ــوارع) و (أنثروبولوجي ــي الش ــش ف ــا (العي منه

ــان)  العنف) و (الصراع وانثروبولوجيا حقوق اإلنس
و(االسالم ودراسات نقدية) و(انثروبولوجيا االسالم) 
ــة التي  و(انثروبولوجيا اجلنس). وكان محور اجللس
ــم الدراسات اللغوية والترجمية  أدارها رئيس قس
ــوي يدور حول  في بيت احلكمة الدكتور رضا املوس
ــاب (انثروبولوجيا اجلنس- لهاندن دكنز وفيوبل  كت
ــة احملتفى بها، إذ ركزت فيه على  اوفال) ومن ترجم
االنثروبولوجيا وكيف أنها فعل حب وعالقة انفتاح 
وتسامح، كما واستحضرت من خالله العهود التي 
ازدهرت في بغداد حتديدا في القرنني الثالث والرابع 

ــالد، وغير ذلك. ــر للمي ــع والعاش للهجرة والتاس
الترجمة بوصفها حقال بينيا عابرا للتخصصات 
والتابوهات من خالل الستراتيجيات املتخصصة، 
ــات املعرفية  ــتدعى املقارب ــو اجملال الذي اس كان ه
ــرت مفاهيم  ــة واالنثربولوجية ولذلك ظه واالدبي
ــيا  ــل الترجمة التخصصية متاش جديدة في حق
ــة التي ال ميكن  ــبكة العنكبوتي مع العوملة والش
ــرات معلوماتية  ــتغناء عنها وعوامل ومتغي االس
متسارعة، وعن أهمية الكتاب وفصوله  ومباحثه. 
فاحلديث عن اجلنس ضرورة اجتماعية واقتصادية، 
ــلبية  الس ــانية  االنس ــات  العالق ــن  ع ــك  وكذل
ــها وعن  ــة وعكس ــورة النمطي ــة والص وااليجابي
ــة وجوانبها واحلمل  ــاء والتضمني والفضيل االقص
ــي ظل هذه الثورة  ــاض والذكورة واالنوثة ف واالجه
املعلوماتية وسهولة السفر واالتصال مبجتمعات 
ــرات االجتماعية حتى تغيير دور  أخرى، ودور املتغي
ــي العالقة.  ــة اجملتمعية وأثره ف ــرأة في املنظوم امل
ــز محاورها  ــي ثمانية فصول ترك ــاب يقع ف والكت
ــات اخلارجية  ــية والعالق ــات اجلنس على التحرش
ــية والعالقات النمطية واملعيارية  واجلرائم اجلنس

بني الذكر واألنثى وغير ذلك.

البينة الجديدة / علي شريف
ــعب اصبوحة لتالوة  ــام البيت الثقافي في الش اق
ــة اهل القرآن. ــران الكرمي بالتعاون مع مؤسس الق

ــباب اجلزائر.وتضمنت  ــدى ش ــهدتها قاعة منت ش
االصبوحة مسابقات للتجويد واالناشيد الدينية 
ــتهلها القارئ علي  ــم الطفولة. وأس زينتها براع
ــر احلكيم  ــن آي الذك ــة م ــالوة مبارك ــي بت اخلزعل
ــن البراعم  ــة لكوكبة م ــراءة جماعي ــم تلتها ق ث

ــتاذهم اخلزعلي. ــة الذين تتلمذوا  على يد أس الفتي
ــابقات في احلفظ والتالوة  بني مجموعة من  ثم مس
ــاركني الذين جادت حناجرهم بالتالوة  االطفال املش
الصحيحة التي أتقنت مخارج احلروف وألقوا بعض 
ــد االطهار.وأخيراً قدمت  القصائد في حب آل محم
ــامل مديرة البيت الثقافي الهدايا واجلوائز  خالدة ش
على األطفال املشاركني معربة عن فخرها وأعتزازها 

العالي بهذه البراعم .

سامية خليفة

ــا تُلجمُ  ــدامُ خطواتِه ــسُ األق تُنكِّ
ــدوى من  ــال ج ــاقِ ف ــلَ االنعت صهي
ــمة  ــعةٍ هزيلةٍ مهشّ ــاقِ بأش اللّح
ــقوط في جلّةٍ تبتلع  يتجاذبُها السّ
ــحذُ  يش ــاغُ  م واحلياة.الدّ فءَ  ــدّ ال
ــنِّه  مبس ــرُ  الفك ــنُّ  يس ــه،  تالفيفَ
ــا  ــن وأن ــةَ اليدي ــفُ مكتوف احلادّ،أق
ــتفهامِ وهي  ــةَ االس ــاهدُ عالم أش
ا وكأنَّها لوحةٌ  ــكالً غرائبيًّ تأخذُ ش
سورياليّة ، ها أنّي محاطةٌ بذراعيها 
ــعلُ  لتنهداتها وهي تش ــة  مصغي
ذبالةَ فكري بسؤال : هل الزّمن الذي 

هِ  لم ينتظرْنا علينا اللّحاقُ بتفاصيلِ
ــراثِ  االكت ــدمُ  وع ــا  حاضرِن ــركُ  وت
ــتفهام  االس ، عالمة  ــتقبلنا؟  مبس
التي لم تأخذْ شكلها التّامَّ إال بعد 
ها في القاع  دِ ــا وجتمّ انهمارِ دمعتِه
ــة الرّكونِ  عب ــا العقولُ الصّ ه دُ جّ ،متُ
ــك العقول  ــة ،تل ــى حقيقةٍ ثابت إل
تغلي في تساؤالتها التي ال تنقطعُ 
ــاخرةً من  ــواجٍ تترى تتالحقُ س كأم
والنّتانة.جدرانُ  الرُّكودِ  مستنقعاتِ 
البيت اخملضلّةُ بندى الذِّكريات، كأنَّ 
لها عقالّ ميتلئ حكمةً حني حتتفظُ 

بني جنباتِها على أصداءٍ لهمساتٍ 
ا يبدأ من  ــا روحيًّ ــئ معها رباطً تنش
ــي تكاد أن  ــك اجلدرانُ الت ــذور ،تل اجل
كرياتِ  قها للذّ ا في تعشُّ تنطقَ وجدً
اذ  يتفتَّحُ من بني مساماتِها بريقٌ أخّ
ه كلّما فتحتْ أناملُها  ــتدُّ وهجُ يش
ألبومَ صورٍ لعاشقنيِ هما أنا وأنت ، 
راب ،اآلن أمسيتُ  أيها الرّاقدُ حتتَ التُّ
ــاتِ  ــة بنبض ــدران احملتفظ ــا واجل أن
ــاتِك صديقتني حميمتني .أنا  همس
احملاطةُ بضجيجِ االنبهار الهاربةُ  من 
ني  ــعفْ فء إلى الصقيع، لم يس الدّ

ــة املفردةِ  ــجَ احملبّ ــي أنَّ ضجي حدس
ه  ــاطَ ــادّا بس ــى م ــا يتنام أجنحتَه
ــداداتِ االنغالقِ  ــرًا س ــرَ داح األخض
اتِ ، وأنَّ بعدَ رفيفِ األجنحةِ  على الذّ
 ، ــة مكبوتةٍ ــوةٍ حلرّي ــن صح ال بدَّ م
ــكيلِ أحالمٍ  ،لتش لتمرّدٍ على الواقعِ
جادّةٍ وواضحةِ املعالمِ تبيدُ األحالمَ 
 ، ــورةَ النّهاياتِ ورِ املبت ــةَ الصّ املنزوع
احلقيقة الثابتة التي ال جدالَ حولَها 

. بأنَّ الهروبَ سمٌّ يقتلُ ببطءٍ

ــه مثقفا فاعال  ــلم الطعان بوصف ــتاذ مس حني التحدث عن االس
يستوجب التمعن مبسيرته الثقافية الطويلة، ولكن ضيق املساحة 
ــعر الشعبي، فهو  في هذه املقالة، جعلني اتناوله في جانب الش
ــت باريجها على  ــددة وبعاطفة فاضت وفاح ــارس ابداعات متع م
ــذه العالقة بوعي قصدي،  ــل كتاباته، وانه صقل ه املتلقي في ج
ــخيصات غرامشي  وعالقته باالخرين وابتعد قدر االمكان عن تش
ــي : (أن خطأ املثقف يتكون من  ــول املثقف، حيث يقول غرامش ح
ــكل خاص دون  ــن أن يعرف بدون فهم، وبش ــان بأنه من املمك اإلمي
ــيس ...ومن اإلعتقاد من أن املثقف ميكن أن يكون  ــاعر وأحاس مش
ــيس  ــعور باألحاس مثقفا إذا متيز وابتعد عن الناس واألمة دون الش
ــاد التبريرات  ــيرها وإيج ــة للناس، دون فهمها ومن ثم تفس األولي
ــتاذ الطعان مارس  ــا في إطار وضع تاريخي محدد.)، ولكن االس له
ــول املعرفة الى  ــي ومنتج للمعرفة، حيث ح ــد اجتماع دوره، كناق
ــاش ويالت الغربة  ــه ومع االخر، ولهذا ع ــلوك وموقف مع نفس س
ــى مدينته املعطاء  ــلطة عليه، ثم رجع ال ــد ان عاش ظلم الس بع
ــعبي  ــعر القريض والش ــقوط الصنم، فكتب الش ذي قار بعد س
ــة لها عواملها الرؤيوية  ــة والرواية، وهي فنون قولية ابداعي والقص
ــعبية ساخرة، تناولت الكثير  اخلاصة.. واليوم اتناول قصيدة له ش
من السلوكيات املتلونة في وفائها وعالقاتها االجتماعية .. وفيها 
ــماها (قاموس الشهامة ..!) واهداها  عتب على الزمن والناس، اس
ــد املقالة  ــى صديقه، واجد من الضرورة اضع االهداء ضمن جس ال
ــول : (اوال: الى أخي وصديقي احلبيب  لضرورات مهمة .. االهداء يق
ــم أعثر حتى هذه  ــاهدي األول الذي ل ــن يونس... ش الزاير عبداحلس
لمت  ــهادة لي بأني قد ظُ ــاطره الش ــاهدٍ ثانٍ يش اللحظة على ش
ــمه من عباس الى عيّاش  لمت أبي كثيرا حني غيرت اس ــرا وظَ كثي
ــي ١١-١١-١٩٩٦ من أجل أن  ــود ف ــي أفرَّ بجلدي من الظلم األس لك
ــاوم الظلم  ــي ولقصائدي التي تق ــال واحلرية ل ــش حلظة اجلم أعي

مهما كان لونه وجنسه...!
ــيط حكمة حملتها  ــي الفالح القروي البس ــا: تعلمت من أب ثاني
: اعلم  ــي في حلّي وترحالي عندما قال لي ذات يوم قرويّ في وجدان
ــهامة متى ما  ــارة عن كتاب ش ــق احلقيقي عب ــا ولدي أن الصدي ي
ــق او حرج متر به  ــردة تنقذك من ضي ــن يبخل عليك مبف ــه ل قصدت
ــحا بوشاح عذر شاحب  ومتى ما أغلق هذا الكتاب بوجهك متش
ــك أن تنفخ  ــد نفدت وال حاجة ل ــهامة ق ــم بأن بضاعة الش فاعل
ــهامة...!) .. لذا  ــد مات بها بريق الش ــاحبة ق احلياة في كلمات ش
ــعبي،  ــعر الش ــاخرة : ونحن ندرك ان الش يقول في قصيدته الس
ــة, فهو جزء من الظروف االجتماعية  قد رصد القضايا االجتماعي
ــلوكيات الفردية، سجل يعكس وجه هذه العالقات  العامة والس
ــاخرة, والصورة اجلادة في  ــا, لذلك نرى فيه الصورة الس ويحاكمه
ــب, إمنّا هوفي كثير  إدانة الظاهرة املتخلفة, وليس في ذلك فحس
من األحيان, يضع احللول, ويصف الدواء, فان الشاعر الشعبي ميثل 
ــوف بنفس  ــد, و الفنان, واملناضل, واحلكيم, واملؤرخ ,والفيلس الرائ
الوقت, ومن هنا تتوالد شعبيته باستمرار, ويحفظ شعره, وتلهج 
ــن, وفي احلياة االجتماعية قد يكون الشعر الشعبي في  به األلس
األغنية أداة لتعليم الطفل حب الوطن, وحب اخلير, وممارسة القيم 
األخالقية, والسير في طريق األفعال احلميدة , وفهمها, ولهذا جند 
ــات الذميمة من خالل قصيدته،  ــاعر الطعان يدل على الصف الش
وكأنه يدل من طرف خفي على الصفات احلميدة املقابلة، املتمثلة 
ــوس وتطيب,  ــي تتعمر بها النف ــوة والوفاء الت ــهامة والنخ بالش

وكانت قصيدة الطعان تسرد قصة تخلي اصدقاءه عنه .

@LNN@ÚÓj»í€a@ÒÜÓñ‘€a
AANN@ÒäÅbé€a@bËmâÏñi

وجدان عبدالعزيز

إنَّ نصَّ احلداثة 
عري يُولَدُ عادةً  الشِّ

من قطبَني متفاعلَني 
ني هما  ومتصارعَ
: الذات والعالَم , 

فالنَّص احلداثي ال 
زْلة أو  يبدأ في العُ

الفراغ , بل في نطاقٍ 
من العالقات التي 

اعر,  مُ بني الشَّ تُرسَ
والعالَم أو الواقع 
بتعارُض مفرداتِهِ 

د عالقاته , إذ  وتعقُّ
من الطبيعي أالَّ توجد 

في هذا الكون ذات 
دة «, مبعنى  « متوحِّ
ارس وجودَها  أنَّها متُ

مبعزل عن اآلخرين وعن 
َا تتخذ  األشياء , رُمبَّ

تلك الذات موقف 
«الرفض» من العالَم . 

قراءة / أ٠د مصطفى لطيف عارف*

Ú‡ÿßa@oÓi@ø@è‰¶a@bÓuÏ€ÏiÎär„a

·Ìäÿ€a@Êeä‘€a@ÒÎ˝n€@ÚyÏjïa@·Ó‘ÌZk»í€a@øb‘q

ÔmbÓj€a@Üªa

@ÒÜÓñ”

@’Ó‹§

@Ô„aÜuÏ€a@Ô«Ï€a
@·nÌ@¸@paà€bi
@~@ �ÚÓmaá@ �Ú‘Ìä�i
@bÁ˙b‰i@·nÌ@¸@b‡◊
@Âfl@ �̧g@bÁäÌÏ�mÎ
CäÅ�a@D@fi˝Å

عبد اِّـنعم حمندي 

في ذلك الزمن اجلميل 

زمن العذوبة والهناء 

ر من رخاء   وما تيسّ

صدح  املُغنّي .. 

نْ سواه ؟  مَ

في آخر العمر صداه 

نِّ لقد طاب الغناء غَ

....

وشربتُ كأسَ احلُبِّ في املعنى، 

 وفي الغنجِ  العليل 

تُ عيني كي أراكِ تهفهفني ، مضّ أَغْ

كِ ، ترقصني ،  الريحُ عزفُ

أراقص األشجارَ واألطيارَ ، 

.. تصعدين ،  أهبطُ

حتلّقني مع  النوارسِ ، تهمسني :

ذني بحضنِكَ    خُ

يا شفيف الروح والقمر النحيل

 فترنُّ في أذني عبارتُكِ الرقيقةُ 

كم أحبّكَ ..

ها.. ها وحروفَ ماعَ م أحبُّ سَ كَ

مةً   تأتي منغّ

ها،  على شفةِ أقبّل شهدَّ

فاً  ،  وبقبلةٍ قلبي  يذوبُ تلهّ
 وعلى محيّاكِ يسيلْ

كِ في دمي ..  وتسيلُ شمسُ

فكيف يشربُها األصيلْ ؟

 

متابعة / البينة الجديدة

ــر  الكتاب  ــة والنش ــن دار رؤى للطباع ــدر ع ص
النقدي  بعنوان (قول في الثقافة واالدب) للكاتب 
ــي الرواية  ــات ف ــد احلريزي وهو عبارة دراس حمي
ــني وعرب  ومن  ــعر  الدباء عراقي ــة والش والقص
غير العرب . الذي يتضمن باالضافة الى مقدمة 
ــة أجزاء  الدكتور جليل ابراهيم الزهيري  خمس
(ج١ مقاالت في الثقافة ،ج٢ مقاالت في الرواية 
ــرة والقصيرة  ــاالت في القصة  القصي ، ج٣ مق
ــني ، واجلزء  ــيرة مبدع ــاالت في س ــدا ، ج٤مق ج

اخلامس مقاالت في الشعر ).

@âaÜïc@@@

@ �Úz‰u˛a@ �—Óœâ@ �Ü»i@Âfl
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سرد تعبريي





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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بارزاين يصدر بيانا بمناسبة انتهاء االنتخابات العراقية
اربيل / البينة اجلديدة

ــتان  ــدر رئيس حكومة إقليم كردس أص
ــبة انتهاء  ــي، بياناً مبناس ــرور بارزان مس
ــي االنتخابات  ــة االقتراع العام ف عملي
ــة. وفيما يلي نص  ــريعية العراقي التش
ــة االقتراع في  ــان (مع انتهاء عملي البي
ــي،  ــواب العراق ــس الن ــات مجل انتخاب
ــكر ملواطني إقليم  أتقدم بخالص الش
ــتان وسائر املناطق الكردستانية  كردس
ــاركتهم الفاعلة  ــم، ملش ــارج اإلقلي خ
ــة الدميقراطية  ــي العملي ــعة ف والواس
ــة  ــؤولية إزاء العملي ــعورهم باملس وش
ــم  حقوقه ــن  ع ــذود  وال ــية  السياس
ــمى  بأس ــه  أتوجّ ــتورية.كذلك  الدس
عبارات االمتنان للبيشمركة وقوى األمن 
ــي عامة، ألداء مهامها في توفير  الداخل
بيئة هادئة وآمنة خالل عملية التصويت 
وحماية مراكز االقتراع، كما ال يسعني 

إال أن أثني على جهود موظفي املفوضية 
العليا املستقلة لالنتخابات في العراق 
ــة، غير أن ما يدعو  إلجناز واجبهم مبهني
لألسف أن املشاكل الفنية التي حدثت 
ــي العديد من مراكز االقتراع واحملطات  ف
حرمت الكثيرين من حق التصويت.وفي 
ــي املناطق  ــيما ف بعض األماكن، وال س
ــم،  اإلقلي إدارة  ــارج  خ ــتانية  الكردس
ــلحة خارجة عن  ــت مجاميع مس منع
ــى  ــول إل ــن الوص ــني م ــون الناخب القان
ــكل مصدر  ــز االقتراع، وهو ما يش مراك
ــاك ملبادئ  ــق وانته ــتياء عمي قلق واس
ــاركة  الدميقراطية واحلق في حرية املش
ــاً  ــت هاتفي ــة االقتراع.وحتدث ــي عملي ف
ــوزراء االحتادي  ــوم، مع رئيس ال عصر الي
ــى  عل ــه  وهنأت ــي  الكاظم ــى  مصطف
إيفائه بوعده بإجراء االنتخابات املبكرة 
وإجناحها. واتفقنا على أهمية التحقيق 

ــاكل التي حدثت  ــأن املش واملتابعة بش
ــفافة  خالل عملية التصويت بصورة ش
وبتوقيتات محددة ومناسبة. وإنني واثق 

ــن قدرة رئيس الوزراء على إدارة مرحلة  م
تصريف األعمال على نحو جيد، وسوف 
ــاندين بهذا الصدد. نكون داعمني ومس

واآلن، وبعد انتهاء العملية االنتخابية، 
ــتبدأ مرحلة جديدة آمل خاللها من  س
ــة مواطني  ــوا ثق ــن نال ــحني الذي املرش
ــس  ــاءً مبجل ــوا أعض ــتان ليكون كردس
ــد  ــوت واح ــاً وبص ــل مع ــواب، العم الن
ــعب  ــتورية لش دفاعاً عن احلقوق الدس
كردستان وترسيخ الثقافة الدميقراطية 
ــوازن  والت ــراكة  الش ــادئ  مب ــرام  واحت
والتوافق في إدارة السلطة االحتادية في 
العراق.وختاماً، أتطلع إلى أن يضع ممثلو 
إقليم كردستان واملناطق الكردستانية 
في مجلس النواب العراقي صراعاتهم 
ــاً، والعمل صفاً متراصاً  الداخلية جانب
ــة إقليم  ــد، لتعزيز مكان ــف موّح ومبوق
ــادي وضمان  ــتان في العراق االحت كردس
ــتانيني،  للكردس ــتورية  الدس ــوق  احلق
ــنكون بهذا الصدد على تواصل مع  وس

جميع األطراف.

بغداد / البينة اجلديدة
ــني، العزوف اجلماهيري  ــالف الوطنية، امس االثن عدّ ائت
ــل النظام  ــل على فش ــة دلي ــات البرملاني ــن االنتخاب ع
ــا حذرنا  ــر االئتالف ، لطامل ــي العراق.وذك ــي ف السياس
ــتمرة ملفوضية االنتخابات  من تكرار االنتكاسات املس
وانعكاساتها السلبية على نسبة املشاركة، وطالبنا 
ــني بتهيئة  ــة واملفوضية احلاليت ــراراً احلكوم مراراً وتك
االجواء املناسبة إلجراء العملية االنتخابية بشفافية 
ــن الكرمي،  ــة االنتخاب للمواط ــهل آلي ــة ومبا يس ونزاه
ــف كان في كل مرة  ــض مع االس ــتدركا اال ان البع مس
ــض عينيه حتى حدثت الكارثة اليوم  يصم أذنيه ويغم
ــية  وامام انظار العالم.واضاف، ان عدم االنتباه حلساس
ملف االجهزة البايومترية االنتخابية، وعدم التعاقد مع 
ــا كان ابرز ماحذرنا  ــركات مختصة ورصينة لتزويده ش
ــابقاً، كشف سوء التخطيط لهذه  منه وطالبنا به س

العملية بعد ان اصاب العطل االجهزة ليتسبب بزيادة 
عزوف الناخبني الكرام وعدم متكنهم من املشاركة في 
ــبة (اخملزية) التي  العملية االنتخابية وهو ما يبرر النس
خرجت بها على العكس مما تطبل له السلطة ويعكس 
ــية برمتها  ــة السياس ــة املواطن باملنظوم ــدام ثق انع
ــنوات  ــببت به طيلة الس على خلفية اخلراب الذي تس
ــز االقتراع  ــهدته مراك ــا ش ــى ان م ــار ال السابقة.واش
ــكل  ــاركة املتدنية يعكس بش ــبة املش فضالً عن نس
ــية واحلال  واضح موقف اجلماهير من العملية السياس
ــاوي الذي وصلت اليه رغم كل دعوات التصحيح  املأس
ــا، ويؤكد مبا ال  ــي اطلقناه ــن االنحراف الت ــر م والتحذي
ــة الدميقراطية في  ــالً ذريعا للعملي ــك فش يقبل الش
البلد والتي ستكرس ذات النهج السابق وتهيء االجواء 
ــلمية ثانية تطيح  ــرى النتفاضة جماهيرية س مرة اخ

ته. بالنظام احلاكم برمّ

ائتالف الوطنية :  العزوف اجلامهريي أثبت فشل النظام السيايس الغزي : مستقبل العراق 
مرهون باملشاركة الواسعة 

يف االنتخابات

خلية حكومية تشيد 
بدور وسائل اإلعالم يف تغطية 

وقائع االنتخابات

كمني بواسطة الكامريات احلرارية يطيح بمهرب خمدرات بارز يف العراق

بغداد / البينة اجلديدة
ــتقبل  أكد األمني العام جمللس الوزراء حميد نعيم الغزي، أن مس
ــع أطياف  ــن قبل جمي ــعة م ــاركة الواس ــراق مرهون باملش الع
دُّ نتاج جهد  ــرة، التي تُعَ ــعب العراقي في االنتخابات املبك الش
ــة كافة،  ــات احلكومي ــدت له املؤسس ــتثنائي أع ــي اس حكوم
بالتنسيق والتعاون مع املفوضية العليا املستقلة لالنتخابات.

ــة  ــهد ممارس ــه ، أن العراق يش ــه بصوت ــزي بعد إدالئ ــال الغ وق
ــة تنبثق  ــكيل حكوم ــتقبل واعد لتش ــم ملس دميقراطية ترس
ــة املطالبة بالتغيير، وأن  ــعب وإرادتهم احلقيقي من أصوات الش
ــابقاتها، كونها جاءت مبكرة ومن  هذه االنتخابات تتميز عن س
األولوليات التي وضعتها احلكومة ضمن برنامجها الوزاري ودعا 
ــز االقتراع لإلدالء  ــة إلى التوجه نحو مراك ــزي املواطنني كاف الغ
ــن أجل صناعة  ــتقبلهم بأياديهم؛ م ــم، وصناعة مس بأصواته
ــات اجلديد يُتيح  ــيما أن قانون االنتخاب ــود، وال س التغيير املنش
ــل املواطنني،  ــعة من قب ــاركة واس ــة تغيير كبيرة ومش لعملي
ــب املشاركة في  ــتزيد عن نس ــاركة س ــبة املش ونتوقع بأن نس
ــاد األمني العام جمللس الوزراء، بجهد  ــابقة وأش االنتخابات الس
ــتثنائي  ــا بذلته من جهد اس ــا لالنتخابات؛ مل ــة العلي املفوضي
ــا أثنى على دور القوات  ــذا اليوم الوطني الكبير، كم لإلعداد له
ــاركة عبر التصويت اخلاص، وأيضاً تأمني املراكز  األمنية في املش

االنتخابية في يوم التصويت العام. 

بغداد / البينة اجلديدة
ــائل  ــادت خلية اإلعالم احلكومي بالدور الكبير واملتميز لوس اش
اإلعالم كافة، التي شاركت في تغطية وقائع االنتخابات العامة 
ــة ، فقد أثبتت  ــان اخللي ــب بي ــرة في عموم العراق.وبحس املبك
ــاركة في التغطيات الواسعة لالنتخابات،  وسائل اإلعالم املش
موقفا وطنيا يرقى إلى مستوى الدور الذي يضطلع به اإلعالم في 
ع الكثير من املواطنني  ــجّ نقل احلقيقة إلى الناس؛ األمر الذي ش
ــم، باطمئنان  ــات واإلدالء بأصواته ــاركة في االنتخاب على املش
ــالم احلكومي،  ــدم خلية اإلع ــبة تتق ــذه املناس ــع، به كبير.وتاب
ــني وبجميع  ــالء اإلعالمي ــع الزم ــر جلمي ــكر والتقدي ــر الش بواف
اختصاصاتهم الذين مثّلوا املؤسسات اإلعالمية، في هذا اليوم 
ــكرها إلى جميع الزمالء  العراقي املتميز، كما تتقدم اخللية بش
ــاء الذين حضروا  ــقاء واألصدق ــني اإلعالميني من األش الصحفي
ــى الوطن؛ لتغطية هذا احلدث التاريخي الكبير، فنقلوا صورة  إل
ــة عن العراق الدميقراطي اجلديد، ليقف العالم كله مبهورا  رائع
ــذه االنتخابات، فنيا  ــتوى النجاح الكبير الذي حتقق في ه مبس
ــه، تتقدم خلية اإلعالم  وإعالميا وأمنيًا.واضاف، في الوقت نفس
ــي بعظيم التقدير لقواتنا األمنية البطلة، التي متكنت  احلكوم
من توفير ظروف مثالية للعملية االنتخابية، فجرت االنتخابات، 
ــكرا ملفوضية االنتخابات، وشكرا  ــاكل تذكر، ش من دون أي مش

ألبناء شعبنا العراقي العظيم.

املوصل / البينة اجلديدة
أفاد مصدر أمني، امس األثنني، بتمكن 
القوات األمنية من القاء القبض على 
ــن ادخال  ــؤولني ع ــد املهربني املس أح
ــال املصدر إن  ــى العراق.وق ــدرات إل اخمل
ــتخبارية دقيقة أشارت  معلومات إس
ــي اخملدرات  ــد مهرب ــة أح ــى محاول ال

ــالل قرية  ــراق من خ ــلل الى الع التس
ــى ناحية ربيعة  ــعالن التابعة ال الش
ــاف، أن القوات األمنية  في نينوى.وأض
ــاهدة  ــت كمني مُحكم بعد مش نصب
ــطة الكاميرات احلرارية،  املهرب بواس
ــت اثناء  ــض مت ــة القب ــا أن عملي مبين
ــح  احلدودي.وأوض ــريط  الش ــازه  إجتي

ــية  ــرب عراقي اجلنس ــدر، إن امله املص
ــو  الرم ــة  قري ــكن  ويس ا)،  (ذ  ــى  يدع
التابعة الى ناحية ربيعة، وفيما لفت 
ــؤوليته عن  ــى إن املهرب إعترف مبس إل
ــال كمية (١٠٨٠٠٠) قرص مخدر مت  إدخ
ــيتم  ــا منذ يومني، أكد أنه س ضبطه

تسليمه الى جهة الطلب إصولياً.

بغداد / البينة اجلديدة
ــي نيكوال  ــني، بنظيره الصرب ــؤاد حس ــر اخلارجيَّة ف ــى وزي التق
ــة بلغراد  ــة الصربيّ ــى العاصم ــه إل ــاء زيارت ــالكوفيتس، اثن س
ؤمتر األول لدول عدم  شاركة في إجتماع الذكرى الستني للمُ للمُ
ــوزارة ، ان اجلانبني قاما مبحادثات تضمنت  ــر بيان لل االنحياز.وذك
العديد من املواضيع والتركيز على تاريخ وعمق العالقات الثنائيَّة 
ــا وتعزيزها. ــبُل تطويره ــي مختلف اجلوانب وسُ ــني البلدين ف ب

ــه لتطوير آفاق التعاون  ــب البيان، عن تطلّع وأعرب الوزير بحس
ــياحيّة،  ــاالت األخرى الزراعيّة، والصحيّة،والس ، واجمل االقتصاديّ
ــداد وبلغراد، ودعوة  ــة، والتعليميّة بني بغ ــة والثقافيّ والصناعيّ
ــي العراق  ــتثمار ف ــاهمة في االس س ــة للمُ ــركات الصربيّ الش
ــا احلروب  ــة التي دمرته ــى التحتي ــار البن ــادة إعم ــاريع إع ومش
وعصابات داعش اإلرهابيّة، مؤكدا على أهميّة تبادل الزيارات بني 
ن  املسؤولني من كال البلدين تعزيراً لهذه العالقات.من جانبه ثمَّ
ــا احلكومة العراقيَّة  ود التي تبذله ــة الصربي اجلُهُ وزير اخلارجيَّ
ــة، واتخاذها خطوات عملية لضمان  إلجناح االنتخابات البرملانيّ
ــعب العراقي في  نزاهتها، وكذلك التضحيات التي قدمها الش
ــن وزير اخلارجيَّة  ــي ختام اللقاء ثم ــه وهزميته لإلرهاب.وف تصدي
ــه دعوة  ــا للعراق ووج ــي دعمه ــف صربيا ف ــني مواق فؤاد حس
ــز العالقات الثنائيَّة  ــره الصربي لزيارة بغداد في إطار تعزي لنظي

بني البلدين الصديقني. 

طهران : ستبقى بغداد أرضا ملفاوضاتنا مع الرياض
وكاالت / البينة اجلديدة

ــة اإليرانية  ــم اخلارجي ــلّط الناطق باس س
ــر  آخ ــى  ــوء عل الض زاده  ــب  ــعيد خطي س
ــد عالقات بالده مع  ــتجدات على صعي املس
العراق والسعودية وأفغانستان، إضافة إلى 
آفاق استئناف املفاوضات النووية في فيينا.

وفيما يتعلق بالعراق، قال خطيب زاده خالل 
ــر صحفي امس االثنني بلغنا أصدقاءنا  مؤمت
ــلطات إقليم  ــة وس ــة العراقي ــي احلكوم ف
ــود مقار جلماعات  ــتان العراق بأن وج كردس
ــران ال تتطابق مع  ــد إي ــط ض ــة تنش إرهابي
ــن أن تواجد  ــن اجلوار.وحذر م ــات حس عالق
ــم لم نعد  ــي اإلقلي ــة ف ــات اإلرهابي اجلماع
ــى األمر. ــرد أينما اقتض ــوف ن نتحمله و س

ــى أن عالقاتنا مع العراق  ــار املتحدث إل وأش
ــى الصعيد  ــيما عل ــازة و ال س ــات ممت عالق
ــكلة  ــادي، مضيفا أنه رمبا أهم مش االقتص
ــتحقاتنا من  ــدم دفع مس ــا هي ع نواجهه
الطرف العراقي و هذا ما نركز عليه.ووصف 
االنتخابات البرملانية التي انتهت في العراق 
ــيرة  ــتمرار للمس أمس االول األحد بأنها اس
الدميقراطية هناك، معربا عن ترحيب طهران 
ــة االنتخابية.وقال خطيب  ــاح العملي بنج

ــعودية تنص على  ــا مع الس زاده إن اتفاقاتن
ــل املفاوضات..  ــن تفاصي ــدم اإلفصاح ع ع
ــات بني  ــن املفاوض ــوالت م ــع ج ــدت أرب عق
ــتمرة و نركز على  ــن واالتصاالت مس البلدي
ــة وعلى وجه  ــات الثنائية واإلقليمي العالق
اخلصوص أمور اخلليج، كما تشمل موضوع 
احلج.وجدد املتحدث دعوة السعودية لوقف 
احلرب على اليمن واملأساة االنسانية هناك.

ــتضافت مفاوضاتنا مع  واعتبر أن بغداد اس
ــكل جيد وال حاجة لتغيير  ــعودية بش الس
مكان املفاوضات، مشيرا إلى أن احلوار بيننا 
دخل مراحل جادة.وفي الشأن األفغاني، قال 
ــعبية وجتارية  خطيب زاده، لدينا عالقات ش
ــتان.. ونحن على اتصال بجميع  مع افغانس
االطراف في أفغانستان ومن املبكر احلديث 

عن االعتراف بأي حكومة أفغانية.

وزير اخلارجية يلتقي نظريه 
الرصيب ويدعوه لزيارة بغداد

اعالناتاعالناتاعالناتاعالناتاعالناتاعالناتاعالناتاعالناتاعالناتاعالناتاعالناتاعالناتاعالناتاعالناتاعالناتاعالناتاعالناتاعالناتاعالناتاعالناتاعالناتاعالناتاعالناتاعالنات
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جمهورية العراق
وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ الكوت
رقم االضبارة : ٢٠١٨/٤٢١
التاريخ : ٢٠٢١/١٠/٧

اُّـ / اِّـنفذ عليه / محمد راضي رحيم 
لقد تحقق لهذه اِّـديرية من جهة ذات اختصاص حسب كتاب مركز شرطة العزة اِّـرقم ١١٢٠٩ َّـ ٢٠٢١/٩/١٦ و مرفق اشعار مختار محلة العزة  انك مجهول 
محل االقامة وليس لك موطن دائم او مؤقت اومختار يمكن اجراء التبليغ عليه , واستناداً للمادة (٢٧) من قانون التنفيذ تقرر تبليغك اعالنا بالحضور َّـ مديرية 
تنفيذ الكوت خالل خمسة عشر يوماً تبدأ من اليوم التالي للنشر ِّـباشرة اِّـعامالت التنفيذية بحضورك وَّـ حالة عدم حضورك ستباشر هذه اِّـديرية باجراءات 

التنفيذ الجربي وفق القانون.
اِّـنفذ العدل
علي رضا علي الخطاوي

اوصاف اِّـحرر:
(دين) بالقيمة التقديرية البالغه  ٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠ مائتان و خمسون مليون دينار عراقي ال غري

جمهورية العراق
وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ الكوت
رقم االضبارة : ٢٠٢١/٢٨٩٠
التاريخ : ٢٠٢١/١٠/٧

اُّـ / اِّـنفذ عليه / سجاد هاشم جواد 
الحسن  و مرفق شعار مختار منطقة  اِّـرقم ١٢٢٠٤ َّـ ٢٠٢١/١٠/٥  الخلود  اختصاص حسب كتاب مركز شرطة  ذات  اِّـديرية من جهة  لهذه  لقد تحقق 
العسكري االوُّـ   انك مجهول محل االقامة وليس لك موطن دائم او مؤقت او مختار يمكن اجراء التبليغ عليه , واستناداً للمادة (٢٧) من قانون التنفيذ تقرر 
تبليغك اعالنا بالحضور َّـ مديرية تنفيذ الكوت خالل خمسة عشر يوماً تبدأ من اليوم التالي للنشر ِّـباشرة اِّـعامالت التنفيذية بحضورك وَّـ حالة عدم حضورك 

ستباشر هذه اِّـديرية باجراءات التنفيذ الجربي وفق القانون.
اِّـنفذ العدل
علي رضا علي الخطاوي

اوصاف اِّـحرر:
(دين) قرار محكمة بداءة الكوت بالعدد ١٨٤٦/ب/٢٠٢١ َّـ ٢٠٢١/٨/٣٠

نينوى / البينة اجلديدة
ــد  ــدام محم ــات ص ــح لالنتخاب ــي املرش توف
ــي محافظة نينوى. ــرابي ، بازمة قلبية ف الش

ــح صدام محمد  ــدر محلي ان املرش وقال مص
الشرابي في االربعينات من عمره توفي اثر ازمة 
ــرابي  قلبية في مدينة املوصل.واضاف، ان الش

توفي مع انتهاء توقيت االنتخابات.

مع انتهاء االنتخابات .. مرشح 
يفارق احلياة بأزمة قلبية يف نينوى

احللبويس : أنجزنا 
انتخابات مبكرة 

استجابة إلرادة الشعب

ملفات تنتظر احلسم من قبل الربملان واحلكومة املقبلني.. هذه أبرزها؟

بغداد / البينة اجلديدة
ــواب  الن ــس  مجل ــس  رئي ــدر  اص
ــي ، تعليقا حول  ــد احللبوس محم
ــي جرت. ــة الت ــات النيابي االنتخاب

وقال احللبوسي في تغريدة ، مبارك 
واختيارهم،  ــم  خياره ــني  للعراقي
ــات مبكرة  ــا انتخاب ــوم اجنزن فالي
ــعبنا العظيم. استجابة الرادة ش

ــهم  ــكرا لكل من اس ــاف، ش واض
ــرس االنتخابي  ــاح هذا الع في اجن
واملراقبني  واملفوضية  الناخبني  من 
ــى  ــاء االعل ــناد القض ــم واس بدع
العام  ــد  والقائ ــة  االمني ــوات  والق
ــلحة والدور االيجابي  للقوات املس
ــالم  االع ــائل  ــدة ووس املتح ــالمم  ل

والصحفيني. 

بغداد / البينة اجلديدة
ــني،  ــس االثن ــع، ام ــي مطل ــدر سياس ــد مص أك
ــن قبل  ــم م ــة تنتظر احلس ــات مهم ــود ملف وج
ــة اجلديدة. وقال  ــواب املقبل واحلكوم مجلس الن
ــت وتأجل  ــدة عطل ــني ع ــاك قوان ــدر، إن هن املص
ــمها واقرارها داخل البرملان بسبب اخلالفات  حس
ــون النفط والغاز  ــية حولها، أهمها قان السياس
وأخرى متعلقة بحضانة الطفل والعنف األسري، 
ــعار  ــتثمار وتنظيم أس ــون االس ــن قان ــال ع فض
ــدر أن من بني اهم  ــلع واخلدمات.وأضاف املص الس
القضايا العالقة ايضا، ملف االعتداءات التركية 

ــي العراقية،  ــل األراض ــرة داخ ــوات أنق ــل ق وتوغ
ــابق وحكومة الكاظمي  والذي التزم البرملان الس
ــأنه، موضحا ان هذا  منتهية الوالية الصمت بش
امللف بحاجة إلى رد عراقي حازم وقرار دولي لردع 
ــى تطبيق قرار  ــاكات التركية، باإلضافة إل االنته
ــابق، القاضي بإخراج جميع  مجلس النواب الس
ــن البالد.ولفت املصدر أن قرار  القوات األجنبية م
ــوات األمريكية من العراق، قوض عمل  إخراج الق
ــل الضغط  ــرار دولي، في ظ ــاه اي ق ــة جت احلكوم
ــك  ــد تل ــض لتواج ــي الراف ــعبي والسياس الش
ــة، بالتالي فإن هذا  القوات على األراضي العراقي
امللف سيوضع اوال على طاولة احلكومة املقبلة.

بغداد / البينة اجلديدة
ــي وزارة الداخلية،  ــوازات ف ــؤون اجل اكد مدير ش
ــني، ان  ــتار، امس االثن ــد الس ــد عب ــواء احم الل
ــروع اجلواز  ــة ال يؤثر على مش ــكيل احلكوم تش
ــتار ، إن مشروع اجلواز  االلكتروني.وقال عبد الس
ــل متقدمة في اجنازه وان  االلكتروني وصل ملراح
ما تبقى منه فقط االتفاق وتوقيع العقود وبعض 

ــكلية.وأضاف، أنه مت اجناز الكلف  االجراءات الش
ــة اجلدوى في مديرية العقود،  التخمينية ودراس
ــاريع  ــا أن عدة وزارات تغيرت ولم تتأثر املش مبين
ــي ال  ــد ان العمل السياس ــة بالوزارة.واك اخلاص
ــيء. ــراءات الوزارة بش ــاريع واج ــى مش يؤثر عل
ــبة  وجرت االنتخابات العراقية، أمس االول، بنس

مشاركة أولية بلغت ٤١٪.

ما تأثري تشكيل احلكومة اجلديدة عىل مرشوع اجلواز االلكرتوين؟
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اجلريمة املعلوماتية 
(االلكرتونية) 

اِّـحامي / ماجد الحسناوي
ــات االرهابية وقد  ــع االلكترونية هدف للتنظيم ــراق املواق    اخت
متتلك وسائل تسهل عملية االختراق وتدمير الشبكات والعبث 
ــتيالء عليها او الدخول الى شبكات الطاقة  مبحتوياتها او االس
ــل لفتره اطول او تدميرها  ــال بهدف تعطيلها  عن العم او االتص
ــهلة االختراق وللحيلولة  ولذلك تعد املواقع االلكترونية بيئة س
ــائل تقنية او  ــائل صعبة وليس هناك وس دون االختراق تعد مس
ــكل  تنظيمية ميكن تطبيقها متاما من تدميرها او اختراقها بش
ــية  دائم والهجمات االرهابية في عصر املعلومات اهداف اساس
ــية واالتصالية واالقتصادية  ــكرية والسياس لها تتمثل بالعس
ــعوب واجملتمعات  ــلها عن العمل واالضرار بها الخضاع الش لش
ــتيالء  ــيطرة واالس ــا وميكن لها الس ــاك امنه ــا وارب ــه له الدولي
ــتيالء  ــرقة واالس ــة بقصد الس ــارف املالي ــوك او املص ــى البن عل
ــب الهجمات  ــم اجلرائم واغل ــادة ودع ــن اجل زي ــى االموال م عل
ــوب  ــبكات احلاس ــكرية املرتبطة بش ــتهدف املواقع العس تس
ــتراتيجية ونظم  ــلحة االس ــات اخلاصة لألس ــراق املنظوم واخت
ــريه  ــفرات الس ــخ وقد يؤدي لفك الش ــوي والصواري ــاع اجل الدف
ــتراتيجيه  ــالق الصواريخ االس ــغيل منصات اط والتحكم بتش
ــتوى العاملي ويقوم اجملرمون  فيحدث ماال يحمد عقباه على املس
بالتجسس على االشخاص والدول واملنظمات ويتميز التجسس 
ــارة التقنية في  ــة جلبتها حض ــة معين ــي عبر انظم االلكترون
ــتخدم عملية التجسس عبر االنترنيت  عصر املعلومات وقد تس
ــي  وكذلك االطالع على اسرار  للتجسس العسكري والسياس
ــائها الى دول معادية وان الكسب املالي من اهداف  الدوله وافش
ــبكات االنترنيت وهو اتفاق بني اجملرمني وشخص  اجملرمني عبر ش
ــه  واصبح  ــر مالي يحصل علي ــراق مقابل اج ــرة باالخت ذات خب
ــن املعلومات التي ال تعرف احلواجز  ــم مزدحما بكم هائل م العال
ــخاص  ــاس التعامل بني االش ــوب اس ــة واصبح احلاس اجلغرافي
ــركات واملؤسسات وقد وردت اراء فقهية عدة بشأن تعريف  والش
ــاط اجرامي تستخدم فيه تقنية  اجلرميه املعلوماتية مبعنى نش
ــل اجرامي وان  ــره لفع ــره اوغير مباش ــوب بطريقه مباش احلاس
ــب االلي وهذا النوع من اجلرائم  محل املوضوع باجلرميه هو احلاس
عابره للحدود وهذه صعوبة اكتشافها واثباتها وذلك لعدم ترك 
ــفك الدماء بل  اثار لها وانها التتطلب قدرات عنيفة كالقتل وس
حتتاج الى ذكاء ومعرفة بالتقنيات وتتخذ صور واشكال مختلفة 
كالقذف والتشهير عبر االنترنيت او مواقع التواصل االجتماعي 
ــد االلكتروني عن طريق الهاتف  ــف االلكترونية او البري او الصح
ــتغالل  ــخص واس ــال واالعتداء على البيانات اخلاصة بالش النق
ــتماع  ــس واالس ــلل اليها لغرض التجس نقاط الضعف والتس
ــه عبر االنترنيت  ــراد وانتهاك االداب العام ــرا خلصوصيات االف س
ــيه  ــن مخالفة القواعد اخلالقه االساس ــر كل فعل يتصم ونش
التي يبنى عليها اجملتمع وخاصة االعمال اخلادشه للحياء واخمللة 
ــا من حيازة  ــالس املعلومات ونقله ــام وكذلك اخت ــام الع بالنظ
ــو حتقيق الربح املادي وكذلك  ــا ومن دوافع هذه اجلرائم ه صاحبه
ــن خالل الذين يعملون  ــخصيه والرغبه باالنتقام م االحقاد الش
ــميه اوغير الرسميه بسبب سوء التعامل  في املؤسسات الرس
او قلة االجور والرواتب  واستخدمت هذه التنظيمات بالتخطيط 
والتنفيذ لضمان مشروعها االجرامي بهدف جني اموال كاالجتار 
ــيل االموال وتشكل خطوره  ــر او االسلحه واخملدرات وغس بالبش
في اجملال االقتصادي والسياسي واالجتماعي وان اجلرميه املنظمه 
هي مشروع اجرامي قائم على اشخاص للقيام بجرائم مستمره 
ــداف كالعنف او التهديد او  ــكل بناء هرمي لتحقيق اه وعلى ش
ــزم حتقيق عقوبه  ــب عليه القانون ويل ــلوك يعاق االبتزاز وانه س
ــه على فاعلها  وهذه اجلرائم املنظمه من حيث االنضباط  جنائي
ــريه وتستدرج اعضائها باملال وحتدد هذه  والطاعه ومتيل الى الس

العصابات املهام واالدوار املطلوبه لكل فرد .

انتهت االنتخابات «بسالم» مبشاركة 
ــم التصويت، وغياب  ــع من يحق له رب
ثالثة ارباع الباقني. وهذا الربع تقاسمه 
عدد كبير من االحزاب، وفق التقسيم 
ــي. وبهذه  ــي العرقي الطائف املكونات
ــحبت  ــة اقول: االنتخابات س النتيج
ــية  ــة السياس ــن الطبق ــاط م البس
ــدم البديل احلضاري  ــة ولم تق احلاكم
احلديث.كيف؟ال اقول ان هذه النسبة 
ــن  م ــرعية  الش ــحب  تس ــة  الضئيل
ــتوري  ــن، لعدم وجود نص دس الفائزي
ــي او دولي، ينص على  او قانوني، محل
ــير  ــبة الضئيلة تش ذلك. لكن النس
ــة الناخبني  ــي ثق ــود تآكل ف ــى وج ال
ــا يقول الري  ــي، كم بالنظام السياس
ــير  ــد وفوكوياما وغيرهما. وتش داميون

ــي الصفة  ــل ف ــى وجود خل ــا ال ايض
التمثيلية للنواب الفائزين. تشير الى 
ــي مريض، ولهذا  ــام السياس ان النظ
ــارك اكثرية الناس في حفلته  لم يش
االنتخابية.ال اقول ان غياب ثالثة ارباع 
الناخبني يعني ان كل هؤالء معارضون 
او رافضون للنظام السياسي احلاكم، 
الن هناك الكثير من االسباب احملتملة 
ــض النظام.  ــاب، وليس فقط رف للغي
لكني اهتم هنا فقط بداللة النسبة 
ــبة  ــاركة والنس ــي املش ــة ف الضئيل
ــرة في الغياب، بغض النظر عن  الكبي
االسباب، بالنسبة للطرفني. والداللة، 
ــعبية  باختصار هي: ان القاعدة الش
ــزة تقلصت  الفائ ــه  ــام والحزاب للنظ
بدرجة كبيرة. وهذا ما اعنيه بسحب 
ــدام الطبقة  ــت اق ــن حت ــاط م البس
ــعب الذي  ــية احلاكمة. الش السياس
ــق االقتراع هو  ــى صنادي ــم يذهب ال ل
ــن الطبقة  ــاط م ــحب البس الذي س

ــة. لكن…لم يقدم  ــية احلالي السياس
ــال حضاريا  ــعب الغائب بدي هذا الش
ــي احلالي،  حديثا عن النظام السياس
ــلبي،  ــه اكتفى فقط باملوقف الس الن
ــاركة بالتصويت. لست  اي عدم املش
مع عدم املشاركة، لكن هذا ما حصل. 
ويبدو ان نداء االمام السيستاني كان 
ــيد  ــر، وكذلك عودة الس ــدود االث مح
ــدى الصدر الى حلبة االنتخابات.  مقت
ــتقول لي  ــلبيا. س ــعب س مازال الش
ــي  ــد الثقة بالنظام السياس النه فق
ــوف اوافقك  ــزاب احلاكمة.  وس واالح
ــنبقى عند نفس النتيجة،  الرأي. وس
ــدم البديل  ــم يق ــعب ل ــي ان الش وه
احلضاري. واالحزاب التي تشكلت بعد 
احلركة االصالحية التي انطلقت بعد 
تظاهرات تشرين االحتجاجية و التي 
ــم متلك  ــي االنتخابات ل ــتركت ف اش
ــة لترفع  ــعبية الكافي ــد الش القواع
بالتصويت. سيبقى  نسبة املشاركة 

ــوف  ــع العراقي على حاله، وس الوض
ــلطة،  ــلطة بالس ــى احزاب الس تبق
ــن معارضة  ــو البرملان م ــوف يخل وس
رقابية جادة. كل هذا بغض النظر عمن 
ــه الكتلة النيابية  سوف يعلن نفس
ــرط اضحى  ــذا ش ــددا. فه ــر ع االكث
ــة جوهرية.  ــه قيم ــكليا، وليس ل ش
ــرة،  امل ــة  باحلقيق ــراف  االعت ــب  يج
بشجاعة، من اجل التقدم خطوة الى 
ــعباً من  ــام الخراج العراق دولةً وش ام
عنق الزجاجة. ال بديل للنظام احلالي 
ــة. وهذا  ــة احلديث ــة احلضاري اال الدول
ــات تفوز  ــق بانتخاب ــل ال يتحق البدي
ــة، او تقاطعها  ــوى التقليدي ــا الق به
ــدة؛ امنا يتحقق  اذا حمل  القوى اجلدي
ــون امنوا  ــه مواطنون فعال لواءه وهم
ــة، واخذوا  ــة احلديث ــة احلضاري بالدول
ــكل الطرق  ــم العمل ب ــى عاتقه عل
السلمية والقانونية من اجل اقامتها 
ــحب  ــي س على انقاض نظام سياس

ــت قدميه.  ــاط من حت ــعب البس الش
ــة او عداوة مع  ــس في االمر خصوم لي
ــوة مخلصة اوجهها  احد، امنا هي دع
للمخلصني من ابناء الشعب للتقدم 
ــة  احلضاري ــة  الدول ــرة  بفك ــذ  واالخ
ــا اعلى بديال.  ــة واتخاذها هدف احلديث
يتطلب االمرُ ايجابيةً ونشاطا وسعيا 
ــنوات االربع املقبلة  مستمرا في الس
ــات بكلمة واحدة هي  خلوض االنتخاب
ــدي  ــة. ال جت ــة احلديث ــة احلضاري الدول
املقاطعة بعد اربع سنوات اخرى، لكن 
ــدأ العمل من االن في  ــن اجملدي ان يب م
التثقيف على فكرة الدولة احلضارية 
ــى تتحول الى هدف اعلى  احلديثة حت
يحلم بتحقيقه الذين  اتخذوا موقفا 
سلبيا من االنتخابات احلالية، ليكونوا 
ــات  االنتخاب ــي  ف ــر  التغيي اداة  ــم  ه
املقبلة واصحاب املصلحة العليا في 
حتقيقه. ال تضيّعوا اربع سنوات اخرى 

من عمر البلد والشعب.

               
ــف   ــابق تعري ــال س ــي مق ــا ف تناولن
واليوم  ــأها  ــة  ومنش الكليبتوقراطي
ــامها ولو  ــف على اقس ــاول ان نق نح
ــه ال يترك  ــار، (وما ال يدرك كل باختص
الكليبتوقراطيون   ــم  وينقس ــه)،  جل

إلى فئتني:
ــرأس  ب ــة  املتمثل ــة  احلكوم ــى  األول  
ــي ادارة  ــترك معها ف ــرم ومن يش اله
ــع جميع الدولة  البلد من خالل تطوي
ــاتها، وتتحكم بها بطريقة  ومؤسس
ــرة، ورسمية أو  ــرة أو غير مباش مباش
ــمية. الفئة الثانية: هي  ادنى  غير رس
ــبكات  من األولى وتكون عبارة عن  ش
ــاد ممتدة طوال وعرضا بني مفاصل  فس

ــة علنية   ــة، وتدخل في  منافس الدول
ــني  ــة مع الدولة أو مع املنافس وعنيف
لها، وحتاول االستحواذ على احلكومات 
ــن  م ــا  ضعف ــر  األكث ــا  ألنه ــة  احمللي
ــة، وقد يكون عملها  احلكومة املركزي
ــية في  غير مرتبط بالنخب السياس
ــر بقراراتها.  ــة املركزية وال تأمت احلكوم
ــة اللصوص  ــر في ظل حكوم وتنتش
ــدرات  اخمل ــارة  وجت ــارج  للخ ــة  العمال
ــتيالء  واالس ــارة،  والدع ــلحة  واالس
ــي العامة والنفط  ــى املياه واالراض عل
ــذ احلدودية  ــارات واملناف ــاز واملط والغ
ــة النظام  ــادر املال، وغاي ــع مص وجمي
اللصوصي هو السيطرة واالستحواذ 
ــل في بعض  ــيء، بل تص ــى كل ش عل
ــني  املافيات  ــراع ب ــى الص ــان إل االحي
ــم على  ــيني واحزابه ــني السياس أو ب
ــى الصراع  ــوارد حتى تصل إل ــك امل تل

الكليبتوقراطيون  ــاول  ويح الصفري، 
ــتغفالها  واس ــر  اجلماهي ــل  جتهي
ــة  ومتنوع ــة  مختلف ــن  عناوي ــت  حت
كالدميقراطية، املدنية، احلداثة، الدين، 
والوطني، وحتاول  العنصرية  القومية، 
ــكل مفاصل اجملتمع  ــط نفوذها ب بس
ــرض ايديولوجيتها على  ــى تف بل حت
ــوة واملال  ــز الق ــى مراك ــم وعل التعلي
ــن معاجلة و تقليل خطر   والقضاء.ميك
هذه االنظمة من خالل تفعيل القانون 
ــاع  واخض ــع  اجلمي ــى  عل ــييده  وتس
ــة القضاء  ــلطته  وتقوي الكل إلى س
ــة وجعل  ــة والرقابي ــزة االمني واالجه
ــاً، وحتجيم دور  ــتقالً متام القضاء مس
ــى  ــا إل ــا واخضاعه ــزاب ونفوذه االح
ــلطة احلكومة وسن قوانني تنظم  س
ــع تفعيل دور  ــاطاتها، م عملها ونش
ــا املعارضة الفاعلة  ــان خصوص البرمل

ــب  ــي تراقب وحتاس ــان والت ــي البرمل ف
ــع  وجمي ــة  احلكوم ــل  عم ــم   وتقي
الهيئات واملؤسسات احلكومية وغير 
ــفافية  إلى الش ــة، ونحتاج  احلكومي
ــاد واطالع  ــف الفس في االعالم وكش
ــة  ــة احلكوم ــى سياس ــر عل اجلماهي
ــمح  ــير التحقيقات مبا يس وعلى  س
ــروف، وتكثيف فرق  ــه  القانون والظ ب
ــكيل هيئات ومنظمات  املتابعة، وتش
ــع  م ــة  جماهيري ــة  وطني ــتقلة  مس
ــكل مفاصله في  ــاركة االعالم ب مش
هذه املهمة والبد من مشاركة النخب 
ــد  ــي أدارة البل ــوءة ف ــة والكف الوطني
ــؤولية التصدي لهكذا  لتتحمل مس
ــف اجملتمع  ــدة، مع تثقي ــة فاس أنظم
ــالل النهوض بالواقع التعليمي  من خ
ــي  وينبغ ــي،  واالجتماع ــي  والثقاف
ــات واملنظمات  ــتعانة باملؤسس االس

ــة النزيهة والرصينة  والهيئات الدولي
ــبة  ومحاس ــاد  الفس ــف  كش ــي  ف
ــل على بناء  ــن والبد من العم املقصري
جيل سليم ناضج ابتداءً من املدرسة 
ــدم اهمال  ــة وع ــى اجلامع ــوالً إل وص
ــعباتها  وتش ــاة  احلي ــق  مراف ــع  جمي
ــون صعبة لكنها  وهي عملية قد تك
ــتغرق وقت  ــتحيلة وقد تس غير مس
ــعوب احلية  ــر حليف الش لكن الظف
النابضة املتحركة التي حتب ان تكون 
ــية  باملقدمة والترضى أن تكون هامش
ــي ال يبني امة، بل تسحقه  فالهامش
ــي مزبلة  ــرة وتلقي به ف ــدام اجلباب اق
ــان اما ان  ــد االنس ــار بي ــخ. اخلي التاري
يكون أو اليكون، بيده أن يصبح انسانا 
ــيره غيره  ذو كرامة أو يصبح عبدا يس
ــال، وهذا اليحقق  ــل عليه االثق ويحم

البناء االنساني اال بالعلم واالميان.

ــى  ال ــوا  توجه ــن  الذي ــني  العراقي ان 
ــوا للعالم انهم  ــق االقتراع اثبت صنادي
ــاح  واجن ــم  بلده ــاء  ببن ــكون  متمس
ــدا عن رغم  ــم الدميقراطية بعي جتربته
ــات واخملططات التي تريد احراق  التحدي
ــه الدميقراطية .  ــال جتربت العراق وافش
ــعب  ولهذا كانت االنتخابات خيار الش
ــداول  ــر الت ــر عب ــي التعبي ــه ف وطريقت

ــلطة بعيدا عن اآلليات  ــلمي للس الس
ــها العراق  ــي كان يعيش ــابقة الت الس
في انتقال السلطة بطرق غير شرعية 
ــة  ــان التجرب ــا ب ــا قلن ــغ اذا م وال نبال
الدميقراطية العراقية قد اصبحت مثاال 
رائعا النتصار ارادة الشعوب ورغبتها في 
ــلمي ورفض اجندات املوت  التغيير الس
والعنف والتدمير . فالعالم كله اصبح 
يتابع النجاحات الكبيرة التي يحققها 
العراقيون في مجال الدميقراطية ولقد 
ــدول واملنظمات  ــن ال ــر م ــهد الكثي ش

ــة الدميقراطية  ــة بنجاح التجرب الدولي
ــوة  ــي خط ــام . فه ــى األم ــا ال وتقدمه
ــة للوصول الى  ــاه عملية دميقراطي باجت
ــكيل حكومة جديدة  برملان جديد وتش
ــب العراقي املؤمن بالدميقراطية  . الناخ
ــه من خالل  ــاه وطن ــه جت ادى دوره وواجب
ــي على  ــات وبق ــى االنتخاب ــه ال توجه
السياسيني الفائزين في االنتخابات ان 
يلعبوا دورهم في حتقيق ارادة الناخبني 
ــيس  تأس ــي  ف ــم  طموحاته ــق  وحتقي
ــتوى املسؤولية  برملان جديد يكون مبس

ــريع القوانني املتعلقة  ويسهم في تش
بحياة املواطن العراقي واألهم من ذلك 
ــكيل حكومة قوية ميكن ان تنجح  تش
ــعب العراقي  ــي حتقيق تطلعات الش ف
ــية  ــق اغلبية سياس ــالل حتقي ــن خ م
وطنية لكي نتجاوز األزمات والصراعات 
ــراكة في  ــة الش ــت حكوم ــي رافق الت
ــة  ــن بحاج ــابقة . فنح ــة الس املرحل
ــي والنضج  ــرة من الوع ــى درجة كبي ال
ــل البعض من  ــي الذي يجع الدميقراط
ــرف بحجمها  تعت ــية  السياس القوى 

ــن دون  ــج م ــل بالنتائ ــي وتقب الطبيع
وتتوقف  االنتخابات  بنزاهة  التشكيك 
ــب  ــب واملكاس ــة باملناص ــن املطالب ع
ــاب مصالح  احلزبية والفئوية على حس
ــراق العليا . نتمنى على التحالفات  الع
ــة اعالن  ــتلي مرحل ــي س ــة الت القادم
ــاه البحث عن  ــل باجت ــج ان تعم النتائ
ــاه مصالح  ــراق وليس باجت مصالح الع
ــات  واملكون ــخصيات  والش ــزاب  األح
ــار الدميقراطية  ــا بذلك لن جنني ثم ألنن

وسندور في حلقة مفرغة.

عادل جبار

ــردده االباء  ــمعه وماكان يُ نا نس ــذا ماكُ ه

فاظا على  ــة وحِ ــم نُصحا وموعظ ألوالده

مايدور داخلها، ال احد يعلم مايدور خلف 

االبواب والحق ألحد بالتدخل مهما كانت 

لته بأهل الدار،  حتى اجلار واالقارب  لذا   صِ

ــاكل داخل البيوت  ل أغلب املش ــت حتُ كان

ــدةً  ــا موص ــون ابوابه ــا ماتك ــي غالب والت

ــل  للتهوي ــوء  اللج دون  ــة  ودِق ــكام  بإح

ــهير  واالمر ايضا ينطبق في حاالت  والتش

ــوت كانت مكامن  ــام الزوجي فالبي اخلص

ها وحتى  خفية اليعلم احد مايدور في كنفِ

املناسابات اخلاصة كانت ال تتعدى جدارن 

املنزل  لذا كان  احدنا يخرج للناس بوجه 

ــوش يخفي جراحاته وهمومه  حسنٍ بش

ــر اال اجلانب  ــني وال يُظه ــن االع ــدا ع بعي

املشرق من حياته. مبرور االيام وتقادم الزمن 

ــاعات وبعد ان اقتحمت  ــتهالك الس واس

ــرت في كل  ــا وحتش ــا اعمارن التكنولوجي

ــا  وخالفا  ــن اصغرها الكبره تفاصيلنا م

لكل ماقد سمعناه من ابائنا واعتدنا على 

حفظه اثرا يبقى ألجيال أُخر ، فما نعيشه 

ــكل جذري حيث  ختلفا بش ــات مُ اليوم ب

ــا اصبحت  ــرا   فكله ــم  يعد للبيت س ل

مبتناول اجلميع خصوصا في االونة االخيرة 

ــي  ــل االجتماع ــع التواص ــار مواق وانتش

وبهذا الكم الهائل التي اجتاحت حياتنا 

ــرار  ــا وانتهكت جميع االس وخصوصيتن

ــت جميع  ــاب واخترق ــا احلج ــع عنه ورُف

ــدأت توثق ادق تفاصيل  القيم والعادات وب

ــان مكمن ألسراره  حياتنا فلم يعد لالنس

اال نفسه التي رمبا ال تريد ذلك هي االخرى. 

ــزان واملواقف  ــات واالفراح واالح فاخلصوم

ــع يعلم  ــة اصبح اجلمي ــة البحت العائلي

ــعور النفسي هو معلوم  عنها حتى الش

ــل عليها  ــات التي تعم ــن خالل اخلاصي م

ــعر  ــع التواصل االجتماعي فالنٌ يش مواق

باجلوع او الغضب او الغبطة او احلزن ، واخر 

ــالده او زوجته او اطفاله.  يحتفل بعيد مي

ــاكل بني  ــة اخرى لديها مش ــاك عائل وهن

ــل  ــون احل ــاء او االزواج ويطلب ــاء واالب االبن

ثر هي حاالت الطالق والزواج  ــورة.  كُ واملش

ــاهد عنها  ــمع ونش والفضائح التي  نس

ــرات احلاالت يوميا او حني ذهابنا الى  عش

ــي ذاتِ مطعم وكان  ــنا ف مكان ما وجلس

ــاس بإعطاء  ــدا ويبدأ الن ــه ليس جي مذاق

ــول املواضيع التي  ــم وحتليالتهم ح ارآئه

ــل االجتماعي  ــرح على مواقع التواص تُط

ــري واالضطهاد  ــى العنف االس .إضافة ال

ــائرية التي سادت  وبعض املفاهيم العش

ــرت  اه العوائل وانتش ــرة جتُ ــرة االخي بالفت

ــات ومواقع  ــع في الفضائي ــكل موس بش

ــورٌ ادت بطبيعة احلال  ــا ام له التواصل كُ

ــرار تلك البيوت واصبحت  الى تالشي اس

حديث الشارع العراقي.فجدران املنازل لم 

تعد تُخفي مايدور خلفها بعدما اُخترقت 

ــة   ــات االجتماعي ــك املنص ــل تل ــن قب م

ــاردة  ــاهدةً على كل ش ــت ش ــي اضح الت

ــهال  ــل كنف العائلة . استس وواردة داخ

ــل االجتماعي ،  ــتخدام مواقع التواص اس

الكبت النفسي، الضغوطات االقتصادية، 

ــتخدام  عدم ايجاد فرص العمل ، عدم اس

لها عوامل  ــليمةٍ كُ ــورةٍ س االنترنيت بص

تضافرت بإعالن املواقف احلياتية للجميع 

ــمى  وإباحتها للعلن كما ان ظهور مايُس

ــال  ــات) على مواقع السوش ـــ( الكروب بال

راقبة  رتاديها كاميرات مُ ميديا جعل من مُ

على تفاصيل احلياة اليومية وتداولها كل 

هذا  يُعد تطورا تكنولوجيا علينا ان نبقى 

ــكل مستمر  هل هو  مفتوحي االعني بش

ــرارك باتت  تطورٌ ام انفتاح ام حريةٌ ان اس

ــر  االلكترونية؟  بني صفحات ماليني البش

ــن املعادلة  ــت موازي ــك املواقع قلب هل تل

ــري  ــكك االس ــذا التف ــل ه ــة وه احلياتي

ــو جزء من كينونة  واالضطهاد والعنف ه

ــة والدميقراطية ،  ــرة احلري ــع في فت اجملتم

ــئلة وتكبر وتتعقد االجابات  تتكاثر االس

ــودا على  فقدان  ــى اجلزء االكبر معق ويبق

ــة التعليمية  ــة االكبر  من املنظوم احلص

ــت جميع  ــوص ، فأضح ــى وجه اخلص عل

ــى اعادة ترميم  ــل احلياة بحاجة ال مفاص

ــادات التي  ــك القيم والع ــه من تل ملافقدت

غادرت ونخشى ان تكون دون رجعة . مالم 

ــة وجادة تبدأ من  تكن هناك وقفة حقيق

ــع افراد  ــوال الى جمي ــة وص ــل العائل داخ

ــة في مفاصلها  ــراك الدول اجملتمع مع اش

ــة القيمية و  ــك املنظوم ــادة تل كافة إلع

االخالقية الى رونقها والسمة االنسانية 

ــكام العقل قبل  ــا ، فإح لقنا به ــي خُ الت

او  ــة  املصيري ــياء  االش ــاه  جتُ ــف  العواط

االسرية للحفاظ عليها من التفكك.

األرسار خلف األزرار ..  (خلف كل باب رس)

محمد الكعبي

محمد صادق جراد

محمد عبد الجبار الشبوط

ســحــب البـســـــاط والـبـديـــل الـحـضـــــــــــــاري

مواجهة  الكلبتوقراطية (حكومة اللصوص)
KLEPTOCRAT 

مــــــــــاذا بـعـــــــد االنـتـخـابــــــات؟

الـــجائـــحـــة و الـــوبــــــــــاء

االمربيولوجي 
رائد عبداالله عباس

ــى قدرته  ــبحانه وتعال ــني اهللا س يب
العظيمة ومدى صغر وضآلة البشر 
ــيء متناهي الصغر  عندما خلق  ش
ال يرى حتى باجملهر البسيط يحصد 
ــب نظام املعمورة  ارواح املاليني ويقل
ــا على عقب , وال يقدر العلم مبا  راس
فيه والتقنيات من ان حتد من قدرة اهللا 
تعالى ال سيما وان عبث االنسان  في 

ــو الذي يجعل من الكائنات  االرض ه
الصغيرة آفة كبيرة تفتك مبن حولها 
م الهائل في فهم  ــول التقدُّ . ان حص
ــهل معرفة  ــراض ومعاجلتها س األم
ة احمليطة بها  االمراض ، إالَّ أنَّ الوصمَ
ــبيل املثال،  ــزال قائمة . فعلى سَ ال ت
ــومُ على املصابني مبرض  ى الل قد يُلقَ
ر إليهم على  بسبب مرضهم أو يُنظَ
ــؤولني ، ممَّا  ــدون أو غيرُ مس أنَّهم بلي
ــات  يؤدِّي إلى عزوفِ واضعي السياس
ــن دفع تكاليف  ــركات التأمني ع وش
ــنَّ اإلدراكَ املتزايد ملقدار  العالج  ولك
ــف الرعاية  ــي تكالي ــر املَرض  ف تأثي
الصحية، وعدد أيام العمل املفقودة، 
اه .ويُعتَقد  يعمل على تغيير هذا االجتِّ
ــن تفاعل  ــرضَ ناجم ع ــا أن املَ حاليًّ
ل الوراثيَّة والبيئية  وامِ د بني العَ معقَّ
ــرت األبحاثُ  ــد أظه ــة وق أو احمليطيَّ
ــة دورًا مهما في  ــه قد متارس الوراث أن

ا متييزُ  التسبب بلمرض  . وال ميكن دائمً
ــلُوك  ــكلٍ واضح عن السُّ املَرض بش
ــبيل املثال، قد  ــى سَ ــي فعل الطبيع
ع الطبيعي  يكون التمييزُ بني التفجُّ
ــخاص  ــا لدى األش ــاب صعبً واالكتئ
ــارةٍ كبيرة، مثل  ــن تعرَّضوا خلس الذي
وفاة أحد الزوجني أو األطفال وباملثل، 
ــخيصَ اضطراب القلق لدى  فإنَّ تش
ــعرون بالقلق  ــخاص الذين يش األش
ــى  ــمَ املَرضَ ــرض  ، ألنَّ معظ ــن امل م
ــاعر في نفس   ــون من هذه املش يعان
الوقت .اجلائحة هي وباء ينتشر على 
ــديد االتساع يتجاوز احلدود  نطاق ش
ــدد كبير من  ــرًا على ع ــة، مؤث وليَّ الدُ
ــى البيئة والكائنات  األفراد لثؤثر عل
ــل  ــية ومحاصي ــن ماش ــة م الزراعي
ــجار وغير  ــماك واألش ــة واألس زراعي
ــمت منظمة الصحة  ذلك . وقد قس
ــن  ــح م ــدوث اجلوائ ــة دورة ح العاملي

ــتة مراحل،  ــن س ــف م ــالل تصني خ
ــن خاللها  ــف العملية التي م ليص
ــروس االنفلونزا اجلديد من  ينتقل في
ــرض أُصيب به أفراد قلة، إلى  كونه م
نقطة حتوله إلى جائحة هذا يحدث 
ــى األغلب  ــروس يصاب به عل مع في
ــة النتقال  ل ــاالت قِ ــات، مع ح حيوان
ــان، يليها مرحلة  العدوى إلى اإلنس
ــر من فرد  ــال املرض ما بني البش انتق
ــول األمر  ــرة، ويتح ــر مباش ــى آخ إل
ــاره  ــى جائحة مع انتش ــة إل بالنهاي
عامليًا .السيطرة عليه، حتى نتمكن 
ــه  ال يُصنّف مرض ما على  من إيقاف
أنه جائحة بسبب انتشاره و الواسع 
ــراد، وإمنا البد  ــن األف ــه لكثير م وقتل
ــن انتقاله من  عديًا وميك ــون مُ أن يك
شخص آلخر. فمرض السرطان مثال 
ــاة الكثيرين حول  ــبب في وف قد تس
عديًا أو منقوالً  العالم ولكنه ليس مُ

بني األفراد.فعندما ينتقل املرض بكال 
ــرة  الطريقتني بالعدوى بصورة مباش
ــال املرض من  ــر، وبانتق ــرد آلخ من ف
الشيء امللوث إلى الفرد دون أنتقاله 
ــطة  ــرى أنش ــر، وأن ن ــرد آلخ ــن ف م
ــار الفيروس  ــرات املرض، وانتش وتغي
وانه  بالوباءخاصة  ــذ  ــمى حينئ يس
ــك   محددة.كذل ــة  منطق ــب  يصي
ــر بني  ــر  مرض ينتش ــة تعتب اجلائح
ــاحة كبيرة مثل قارة  البشر في مس
مثال أو قد تتسع لتضم كافة العالم 
اما االنتشار الواسع ملرض ما ويكون 
مستقرا  من حيث معرفة عدد األفراد 
الذين  ميرضون بسببه فانه  ال يعتبر 
ــروس كورونا  ــذ أن بات في جائحة.من
(كوفيد-١٩) جائحة وفق  ــتجد  املس
ما أعلنته منظمة الصحة العاملية، 
ــاؤالت حول استخدام  باتت تثار تس
انتشار  املصطلح الصحيح لوصف 

املرض.وتبرز ثالثة مصطلحات طبية 
ــار أي مرض، وهي  ــر عن انتش للتعبي
ــى  ــة، عل ــاء واجلائح ــي والوب التفش
ــار  ــوة االنتش ــث ق ــن حي ــي م التوال
ــره  تنش ــا  م ــب  وسرعته.وبحس
ــة ورصدته  ــة الصحة العاملي منظم
ــني املصطلحات  ــرز ما مييز ب ــإن أب ، ف
الثالثة، احليز املكاني النتشار املرض، 

ــه، وإمكانية  ــل مع ــة التعام وطريق
ــالج ولقاح له من عدمه، وإن  وجود ع
ــر خبرة سابقة معه  كان لدى البش
ــني املصطلحات الثالثة  أم ال.ويفرق ب
أيضا، طبيعة تأثيره على اجملتمعات، 
وإمكانية السيطرة عليه، وإمكانية 

وقوع ضحايا باألرواح بسببه.
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 شركة غازبروم نفت بدرة بي. في.

 
GAZPROM NEFT BADRA B.V. 

 TENDER ANNOUNCEMENT عالن المناقصةإ
الشركات ("مقدمي العطاءات") المشغل") “، مشغل عقد التطوير واإلنتاج لحقل بدرة لمنطقة بدرة التعاقدية (المشار إليها بـفي.غازبروم نفت بدرة بي شركة تدعو 

 :للمشاركة في المناقصة التالية
Gazprom Neft Badra B.V., the Operator under the Development and Production Service Contract for the Badra 

Contract Area (the “Operator”), hereby invites the companies (the “Bidders”) to participate in the following Tender: 

3114المناقصة رقم   TENDER No.  1431 
المستأجرةتقديم خدمات الرحالت الجوية  اسم المناقصة:  

مناقصة عامة من خالل التأهيل الفنينوع المناقصة:   
TENDER NAME: Provision of aircraft charter services 

TENDER TYPE: Public Tender through Technical Qualification 
  

لشركة المقدمة العطاء موقعة من قبل ممثل مخول لها) على ورقة رسمية لويمكن لمقدمي العطاءات أن يحصلوا على وثائق هذه المناقصة بعد تقديم طلب خطي (
اإللكتروني حيث ستُرسل الوثائق للمناقصة، وأيضا على االسم الكامل يحتوي على االسم الكامل لمقدم العرض ورقم الهاتف والفاكس والعنوان البريدي والبريد 
 ووظيفة الشخص المخول لالتصال. ويرسل هذا الطلب الخطي للعنوان التالي التابع للمشغل:

 

Please be informed that the Bidders may receive the Tender Documentation under this Tender upon submission 
of a written request (made on the Bidder’s letterhead and signed by the authorized representative) indicating the 
full name of the Bidder, phone, fax, post address, e-mail address for sending the Tender Documentation and full 
name and position of the contact person to the following Operator’s e-mail address: 

Tenders-Services@gazpromneft-badra.com Tenders-Services@gazpromneft-badra.com 
  

أية مسؤولية عن الفقدان بعد استالم الطلب الخطي من مقدم العطاء سيرسل المشغل وثائق المناقصة إلى مقدم العطاء عن طريق البريد اإللكتروني دون أن يتحمل 
 أو التأخر.

Upon receipt of a written request from the Bidder, the Operator will send the Tender Documentation to such Bidder 
by e-mail without any responsibility for loss or late delivery. 

  
  :Please note that in order to be considered for further evaluation under this Tender, the Bidders as a minimum shall يات التقييم ضمن هذه المناقصة يجب على مقدم العطاء أن يستجيب للشروط التالية التي تعتبر الحد األدنى المطلوب:يرجى المالحظة أنه من أجل المشاركة في عمل

  
درة عن هيئة مختصة لنفس الغرض اص ما يعادلها(لمقدمي العطاءات العراقيين المحليين) أو سارية المفعول  شهادة النقل /هوية غرفة التجارة من تقديم نسخة  -

 (لمقدمي العطاءات األجانب غير العراقيين)؛
- submit a copy of valid Transportation Certificate / Chamber of Commerce ID (for Iraqi local Bidders) or 

equivalent issued by a competent authority to the same effect (for foreign, non-Iraqi Bidders); 
تأسيس الشركة، نظام شركة األساسي، شهادة لمقدم العطاء في بلد المنشأ (بما في ذلك، على سبيل المثال ال الحصر، شهادة  المفعول ساريةمستندات التسجيل  -

 مقدم العطاء الرسمي في العراق؛ل)، اضافة إلى مستندات التسجيل في جمهورية العراق في حال وجود فرع , وما الى ذلكة الضريبيةالتسجيل الضريبي، الهوي
- Bidder’s valid registration documents in country of origin (including, but not limited to, Certificate of 

Incorporation, Article of Association, Tax Registration and Tax ID etc.) and in the Republic of Iraq, if there is a 
registered Bidder’s branch in the Republic of Iraq; 

 ات العراقيين) يؤيدعن الهيئة العامة للضرائب التابعة لوزارة المالية العراقية (لمقدمي العطاءتقديم نسخة من خطاب ساري المفعول (خطاب عدم الممانعة) صادر  -
 حق الشركة المقدمة للعطاء في المشاركة في المناقصات؛بوضوح 

- submit a copy of valid letter from the General Commission for Taxes of the Ministry of Finance of the Republic 
of Iraq (for Iraqi local Bidders) clearly stating that Bidder’s company has the right to participate in tenders (No-
objection/Non-prevention letter); 

 ;provide other Bidder’s documents in accordance with ITB - تقديم وثائق أخرى قد تكون مطلوبة وفق الدعوة إلى المناقصة؛ -
 ;have all necessary permits and licenses - أن تكون بحوزته كافة التصاريح والتراخيص الالزمة؛ -
 ;be able to perform the full scope of work - القدرة على تنفيذ نطاق األعمال الكلي؛ -
 ;provide required insurance for aircrafts and life insurance for personnel to be involved in services provision - العاملين الذين سيقومون بتقديم الخدمات؛توفير التأمين الالزم للطائرات والتأمين على حياة  -
 ;provide operation specification and certificate of airworthiness for the proposed aircrafts - تقديم مواصفات التشغيل وشهادة صالحية الطائرات المقترح استخدامها؛ -
ات االمتثال الكامل لمتطلبات المشغل الفنية (أي القدرة الفنية لتنفيذ عمليات الرحالت الجوية، مؤهالت الطاقم و الكادر الفني، والمتطلب معالقدرة على تقديم الخدمات  -

 األخرى وفقاً لوثائق المناقصة)؛
- be able to provide service in full compliance with Operator’s Technical Requirements (i.e. technical capacity of 

air flight operations and flight crew and technical personnel qualification and other requirements in accordance 
with the Tender Documentation); 

 دوالر أمريكي؛ 50,000.00بمقدار (التأمين األولي) ضمان مصرفيتقديم  -
على الرمز لمقدمي العطاءات العراقيين المحليين: يجب إصدار الضمان المصرفي (التأمين األولي) من خالل النموذج اإللكتروني الموحد على أن يحتوي 

 الشريطي للتحقق منه؛.

- provide the bank guarantee (bid bond) in the amount of USD 50,000.00.  
For Iraqi local Bidders: the bank guarantee (bid bond) shall be issued via the Unified Electronic Form and shall 
contain a barcode for verification purpose. 

 ;be financially stable and capable to finance the performance of the works/services under this Tender - المناقصة؛ هذه ضمن الخدمات / األعمال أداء تمويل على قادرا يكون وأن مستقرا المالي وضعه يكون أن -
 ;to comply with the Operator’s security requirements - بمتطلبات المشغل في مجال األمن. مااللتزا -

 .accept key terms and conditions of the draft contract provided by the Operator under this Tender - المناقصة.عقد التي سيقدمها المشغل ألغراض هذه األساسية الواردة في مسودة القبول الشروط واألحكام 
  

التمديد اإلضافي، إذا انطبق األمر، من الفاتورة األولي ضمن العقد الموقع مع سيقوم المشغل باستقطاع مبلغا محددا في وثائق المناقصة مقابل إعالنها، أو إعالن 
 مقدم العطاء الفائز.

The Operator will deduct an amount specified in the Tender Documentation for tender announcement and further 
extension announcement, if applicable, from the first invoice under the contract signed with the successful Bidder. 

  
 23بتاريخ  )بالتوقيت العالمي / غرينتش  (3:00+اصباح 11:00يكون الموعد النهائي لتقديم العطاءات حسب هذه المناقصة (تاريخ ووقت استحقاق العطاء) هو 

 .2021 لثانيتشرين ا
The deadline for submission of bids under this Tender (Bid Due Date & Time) is 11:00 AM (UTC/GMT+3:00) 
November 23, 2021. 

  
 In case of the deadline extension under this Tender, the extended Bid Due Date & Time will be published by the في حال تمديد الموعد النهائي بموجب هذا المناقصة، سيقوم المشغل بنشر المعلومات عن يوم وساعة االستحقاق الجديدين.

Operator accordingly.  
  

 .Strategy: two (2) separate stamped envelopes for Technical bid and Commercial bid للعرض الفني وللعرض التجاري. مختومان االستراتيجية: يُقدم ظرفان منفصالن
  

) يتم تقييم العروض التجارية فقط للمقدمين الناجحين في التقييم الفني، حسب إجراءات المناقصة المعتمدة من قبل 2) يتم فتح وتقييم العروض الفنية أوال. (1التقييم: (
 اركين الذين فشلوا في التقييم الفني دون فتحها عند الطلب من قبلهم.) يتم إرجاع األظرف المحتوية على العروض التجارية للمش3المشغل. (

 

Evaluation: (1) Technical bids shall be opened and evaluated first. (2) Commercial Evaluation shall be conducted 
only for technically qualified bidders in accordance with the Operator’s Tender Procedures. (3) Envelopes with 
commercial offers of the disqualified bidders should be returned unopened upon request. 
 

  
 .Detailed terms and conditions of the Tender will be provided in the Tender Documentation ستُوضح تفاصيل شروط وأحكام المناقصة في وثائق المناقصة.

  
تجاه أي مقدم عطاء يملك المشغل الحق في قبول أو رفض أي عطاء بموجب المناقصة، أو إلغاء المناقصة في أي وقت قبل إحالة العقد دون أن يتحمل أية مسؤولية 

 أو دون أن يبرر أسباب اتخاذه الخطوات من هذا القبيل.
The Operator reserves the right to reject any bid submitted by the Bidder under this Tender, or terminate this 
Tender, at any time prior to award of the contract, without incurring any liability towards any Bidder submitted the 
bid or justifying the grounds for such actions. 

  
قسم العقود والمشترياتفي./  م نفت بدرة بي غازبروشركة   Gazprom Neft Badra B.V. Contracts and Procurement Department 

 

 

  

(اعالن)
جمعية الصالحية التعاونية الخدمية

ــة الخدمية عن اجراء اِّـزايدة العلنية  تعلن جمعية الصالحية التعاوني
للعقارات  العائدة لها وفق الشروط التالية :

١- ان يكون اِّـزايد من سكنه مجمع الصالحية (حصرا).
٢-ان يكون اِّـزايد لديه كتاب ممارسة مهنة لبعض اِّـحالت .

ــرتاك  َّـ اِّـزايدة العلنية جلب معهم كافة  ٣-على كافة الراغبني باالش
االوراق الثبوتية.

٤-يتحمل من ترسو علية اِّـزايدة اجور الداللية  واالعالن والنشر و اي 
مصاريف ادارية.  

٥-ستجرى اِّـزايدة العلنية َّـ مقر الجمعية الكائن َّـ مجمع الصالحية 
ــاعة العاشرة صباحا بعد مرور سبعة ايام ابتداء  السكني  َّـ تمام الس
ــمية  تؤجل  ــر االعالن وَّـ حالة وجود عطلة رس ــن اليوم التالي لنش م
اِّـزايدة اُّـ اليوم الذي يلي  العطلة الرسمية  وتكون اِّـزايدة كاالتي:ـ

١.محل (١-٢-٣-٤)        سنرتB         اليوم االول
٢.محل (٦-٧-١٣-١٥)    سنرتB         اليوم الثاني

٣.محل (١٩-٢٨)          سنرت A        اليوم الثالث
٤.محل (٧-١)         القرية الغربية      اليوم الثالث 

ادارة جمعية الصالحية التعاونية الخدمية

جمهورية العراق
وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ سدة الكوت
رقم االضبارة : ٢٠٢١/٢٨
التاريخ : ٢٠٢١/١٠/٧

اُّـ / اِّـنفذ عليه / (مؤيد عدنان كاظم)
ــل االقامة وليس لك  ــاص انك مجهول مح ــذه اِّـديرية من جهه ذات اختص ــد تحقق له لق
ــتناداً للمادة (٢٧) من قانون  موطن دائم او مؤقت اومختار يمكن اجراء التبليغ عليه , واس
ــر  ــة عش ــدة الكوت خالل خمس التنفيذ تقرر تبليغك اعالنا بالحضور َّـ مديرية تنفيذ س
ــورك وَّـ حالة عدم  ــرة اِّـعامالت التنفيذية بحض ــر ِّـباش ــاً تبدأ من اليوم التالي للنش يوم

حضورك ستباشر هذه اِّـديرية باجراءات التنفيذ الجربي وفق القانون.
اِّـنفذ العدل
فائد عبد الكريم احمد

اوصاف اِّـحرر:
ــرار حكم صادر من محكمة البداءة الكوت اِّـرقم ١٠٢٤/ب/٢٠٢١ َّـ ٢٠٢١/٦/٢٩  ق

(دين) مقداره ٢٤,٧٠٠,٠٠٠  اربعة و عشرون مليون و سبعمائة الف دينار.

١-تدعو شركة نفط ميسان اُّـ تقديم عطاءات مغلقة من مقدمي عطاءات ذوي اهلية ومؤهلني لتنفيذ طلبية الشراء اعاله واِّـتضمنة تجهيز ونصب 
وتشغيل منظومة كامريات مراقبة حرارية متحركة مع جميع محلقاتها . 

٢-سيتم تنفيذ العطاء من خالل اجراءات العطاءات التنافسية الوطنية التي حددتها تعليمات تنفيذ العقود الحكومية العامة رقم ٢ لسنة ٢٠١٤ 
الصادرة عن وزارة التخطيط ومفتوح لجميع اِّـناقصني.

٣-للمناقصني ذوي االهلية الراغبني ان يحصلوا على معلومات اضافية من شركة نفط ميسان / القسم التجاري او على اِّـوقع االلكرتوني  
ــمي من  ــاعات  الدوام الرس ــص وثائق العطاء خالل س ــي MOC_CD@MOC.OIL.GOV.IQ  وتفح ــد االلكرتون ٤.    WWW.MOC.OIL.GOV.IQ  او الربي

الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة الثانية عشرة ظهرا.
٥-تشمل متطلبات التأهيل (معايري التقييم والتأهيل الواردة بالوثيقة القياسية الخاصة باِّـناقصة اعاله).

ــان / القسم القانوني ودفع رسم  ــركة نفط ميس ــراء مجموعة وثائق العطاء الكاملة باللغة العربية من قبل اِّـناقصني الراغبني من مقر ش ٦-يمكن ش
غري مسرتد مقداره ٥٠٠٠٠  فقط  خمسون الف دينار عراقي نقدا.

ــاعة الثانية عشرة ظهرا (غلق  ــركة/ صندوق رقم (٢) َّـ موعد اقصاه الس ــان / استعالمات الش ــركة نفط ميس ــليم العطاءات َّـ مقر ش ٧-يجب تس
اِّـناقصة) من يوم االربعاء اِّـصادف ٢٠٢١/١٠/٣١ .

ــجل اِّـرجع او عرب الربيد السريع الـ  ــليم باليد او الربيد اِّـس ــتالم العطاءات من خالل التس ــمح بتقديم العطاءات االلكرتونية ويمكن اس  ٨ . وال يس
ــني عن اِّـناقصني او  ــح العطاءات فعليا وبوجود ممثل ــيتم فت ــيتم رفضها وس ــن وصولها قبل موعد الغلق. والعطاءات اِّـتأخرة س ــى ان يؤم DHL عل

الحضور شخصيا َّـ مقر شركة نفط ميسان/ مقر لجنة فتح عطاءات اِّـشرتيات اِّـحلية استعالمات الشركة.
٩- يجب ان يرفق بجميع العطاءات ضمان عطاء (التأمينات االولية) بقيمة (٥,٠٠٠,٠٠٠) فقط  خمسة ماليني دينار عراقي على شكل سفتجة او 

صك مصدق او خطاب ضمان (مغطى ائتمانيا) صادر عن مصرف معتمد من قبل البنك اِّـركزي العراقي نافذا ِّـدة ٢٨ يوما بعد تاريخ نفاذ العطاء.
ــون مليون  دينار  كحد ادنى   ــروع  وبمبلغ  ال يقل عن (٥٠,٠٠٠,٠٠٠) فقط خمس ــيولة النقدية  الخاصة باِّـش ١٠- على مقدم العطاء توفري الس

مؤيد بكتاب ( صادر عن مصرف  معتمد َّـ العراقي) .
ــوم االحد  اِّـصادف  ــا  بتوقيت  العاصمة  بغداد  من ي ــعة  صباح ــاعة التاس ــارات  َّـ تمام الس ــر  خاص  لالجابة  عن االستفس ــيعقد  مؤتم ١١- س
٢٠٢١/١٠/٢٤ وذلك على قاعة اِّـركز  الثقاَّـ النفطي الواقعة َّـ دور  النفط بقضاء العمارة وان كل االستفسارات  اِّـتعلقة  بوثائق  اِّـناقصة يجب 

ان تقدم  َّـ موعد اقصاه سبعة ايام تسبق تاريخ  انعقاد  اِّـؤتمر  وعلى العنوان اِّـذكور َّـ الفقرة رقم ٧-١ القسم الثاني  ورقة بيانات العطاء. 
ــتثنائية وطارئة فان موعد انعقاد  ــمي لحاالت اس ــمية او تعطيل للدوام الرس ١٢- اذا صادف موعد انعقاد اِّـؤتمر او موعد غلق اِّـناقصة عطلة رس
اِّـؤتمر او موعد غلق اِّـناقصة حسب الحال سيكون َّـ اليوم الذي يلي العطلة او التعطيل وبتمام الساعة اِّـحددة َّـ التاريخ االساس لعقد اِّـؤتمر 

وساعة الغلق.
ــتبعاد العطاءات غري  ــركة الحق َّـ اس ــرة وللش ــرة او غري مباش ــرتاك َّـ اِّـناقصات بصورة مباش ــبي الدولة والقطاع العام االش ١٣- ال يجوز ِّـنتس

اِّـستوفية للشروط واِّـعايري.
١٤- العطاءات اِّـدونة بقلم رصاص او اي مادة قابلة للمسح سيتم استبعادها.

١٥- يتحمل من ترسو عليه اِّـناقصة اجور نشر االعالن .

١٦- شركة نفط ميسان غري ملزمة بقبول اوطأ االسعار .
١٧- مدة نفاذية العطاء ١٢٠ يوما تبدأ من اليوم التالي لغلق اِّـناقصة .

ــن االداء او توقيع العقد سوف يرتتب عنه الغاء االحالة ومصادرة ضمان العطاء دون  ــل مقدم العطاء الفائز َّـ تقديم ضمان حس ١٨- َّـ حالة فش
حاجة اُّـ حكم قضائي.

١٩-تكون االولوية للمواد االولية اِّـصنعة داخل العراق لتنفيذ اِّـشروع.
٢٠-يلتزم مقدمو العطاءات بتقديم براءة ذمة صادرة من دائرة التقاعد والضمان االجتماعي تؤيد شمول العاملني لديهم بالضمان االجتماعي. 

اِّـدير العام

اِّـناقصة١٤/ميسان/٢٠٢١                        اعالن ثاني                اِّـوازنة التشغيلية طلبية محلي
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شركة التأمني العراقية
(اعالن)

تعلن شركة التأمني العراقية العامة عن اجراء مزايدة علنية 
ــة َّـ محافظة  ــركة الواقع ــة لتأجري بناية الش ــرة الثاني وللم
بغداد/ شارع الخيام رقم العقار (٥٩/١٨٩ سنك) واِّـتكونة 
من سته طوابق بجميع القاعات واالجزاء عدا الطابق االرضي 
ــر سنوات طبقا الحكام قانون بيع  (محالت + فضلة) وِّـدة عش
ــنة ٢٠١٣ اِّـعدل فعلى  ــدول رقم (٢١) لس ــار اموال ال وايج
الراغبني بالتاجري مراجعة مقر الشركة َّـ بغداد /شارع خالد 
بن الوليد قرب ساحة عقبة بن نافع او َّـ فرع الرصافة التابع 
لشركتنا والواقع َّـ شارع الرشيد قرب دائرة عقارات  الدولة 
لتقديم اِّـستمسكات الرسمية وتسديد التامينات  القانونية 
والبالغة ٢٠٪ من القيمة التقديرية عن كل سنة من سنوات 
التأجري علما ان اِّـزايدة ستجرى بعد (١٥ يوما) تبدأ من اليوم 
ــر االعالن واِّـوافق يوم االربعاء ٢٠٢١/١٠/٢٧  التالي لنش
ــف االخرى. ــدة كافة اِّـصاري ــو عليه اِّـزاي ــل من ترس ويتحم
ــمية تؤجل اُّـ  ــادف يوم اِّـزايدة عطلة رس مالحظة- اذا ص
ــمي.وِّـعرفة تفاصيل اكثر زيارة  اليوم التالي من  الدوام الرس

اِّـوقع االلكرتوني للشركة:ـ
www.iq-insurance.com

اِّـدير العام وكالة 

REPUBLIC OF IRAQ
COUNTRY OF MESAN

DEPARTMENT OF GOVERNMENT CONTRACTS

العدد : ٨٢٠٨
التاريخ: ٢٠٢١/١٠/٧

تعلن محافظة ميسان / قسم العقود الحكومية عن اعالن اِّـناقصة العامة والخاصة بـ( فتح واكساء طرق اهالي  قرية الهدى بطول (٦) كم َّـ قضاء العمارة) واِّـدرجة ضمن تخصيصات 
ــبعون مليون وثالثمائة الف دينار عراقي ال غريها). وبمدة تنفيذ امدها (١٢٠)  ــمائة  وثالثة وس ــنة ٢٠٢١) وبكلفة تخمينية مقدارها (٥٧٣,٣٠٠,٠٠٠) (خمس (تنمية االقاليم) لس
ــان –  ــمي اُّـ العنوان (ميس ــم عطاءاتهم خالل اوقات الدوام الرس ــربة واالختصاص تقدي ــني اِّـصنفني من ذوي الخ ــركات واِّـقاول ــرتاك َّـ اِّـناقصة من الش ــني باالش ــى الراغب ــا. فعل يوم
ــود  الحكومية – الهاتف  ــم العق ــابقا وللحصول على معلومات اضافية االتصال على مدير قس ــود الحكومية اِّـوقع البديل) بناية مجلس قضاء العمارة س ــم العق ــبانة/ قس ــارة – الش العم
(٠٧٧٠٧٣٩٥٠٨٦) على ان تقدم عطاءاتهم داخل ظروف مغلقة ومختومة ومثبت عليها اسم مقدم العطاء وعنوانه االلكرتوني ورقم الهاتف واسم ورقم اِّـناقصة مستصحبني معهم 

البيانات االتية:- 
ــكل خطاب ضمان او صك مصدق او سفتجة وتكون نافذة  ــبعمائة وثالثة وثالثون الف دينار عراقي ال غريها)  وعلى ش ــة مليون وس ١ – التامينات االولية والبالغة (٥,٧٣٣,٠٠٠)خمس

ِّـدة (١٢٠) يوما من تاريخ غلق اِّـناقصة. 
٢  - براءة الذمة  او كتاب عدم ممانعة من االشرتاك َّـ اِّـناقصة صادرة من الهيئة العامة للضرائب معنونة اُّـ محافظة ميسان/ قسم العقود الحكومية .

٣ – وصل شراء وثائق اِّـناقصة بنسخته االصلية .
٤ – تقدم شهادة اِّـنشأ للمواد اِّـستوردة لصالح جهة التعاقد خالل فرتة تنفيذ اِّـشروع .

٥ -  َّـ حالة اِّـشاركة ألكثر من شركة او مقاول َّـ التقديم لالشرتاك َّـ تنفيذ اِّـناقصات يتم مراعاة مايلي:
أ – تعتمد نسبة الشراكة بني الشركاء وحسب ما محدد َّـ عقد الشراكة وَّـ حالة لم تذكر النسبة َّـ عقد الشراكة فيتم القسمة بينهم على عدد الشركاء بالتساوي .

ــراكة معززاً بتعهد يقدم  ــراكة موقع من قبل اطراف الش ــراكة اِّـربم بينهما على ان يكون مصدقاً من كاتب العدل اِّـختص ويجوز تقديم نموذج اتفاق اولي على الش ب -  يعتمد عقد الش
من  قبلهم بعدم التنازل او االنسحاب َّـ حالة رسو اِّـناقصة عليهما على ان يتم تقديم عقد الشراكة بينهما مصدقا من كاتب العدل اِّـختص بعد توقيع العقد خالل مدة ال تتجاوز (١٤) 

يوماً من تاريخ توقيع العقد وَّـ حالة انسحاب احد الشركاء فيتم معاملة اِّـشرتكني معاملة الناكل او اِّـخل وحسب واقع الحال.
٦- بامكان مقدمي العطاءات شراء وثائق اِّـناقصة  بعد تقديم طلب تحريري من اِّـدير اِّـفوض للشركة او من يخوله قانوناً اُّـ قسم العقود الحكومية لغرض شراء الوثائق القياسية على 

ان يتم دفع مبلغ مستندات اِّـناقصة والبالغ (١٥٠,٠٠٠) (مائة خمسون الف دينار عراقي  ال غريها) غري قابل للرد.
علماً ان آخر موعد لبيع وثائق اِّـناقصة سيكون يوم االحد اِّـصادف (٢٠٢١/١١/٧) الساعة (الثانية عشرة ظهراً) وهو موعد غلق اِّـناقصة وسيتم فتح العطاءات بشكل علني َّـ نفس 
يوم الغلق امام مقدمي العطاءات ، واذا صادف  يوم الفتح عطلة رسمية فيؤجل اُّـ اليوم الذي يليه وسوف يهمل اي عطاء يتم تقديمه بعد موعد غلق اِّـناقصة على ان تكون العطاءات 

نافذة ِّـدة (٩٠) يوماً من تاريخ غلق اِّـناقصة.
يتحمل من ترسو عليه اِّـناقصة اجور نشر االعالن ، وان جهة التعاقد غري ملزمة بقبول اوطأ العطاءات.

ــم العقود  ــاعة (الواحدة ظهراً) من يوم (االحد) اِّـصادف (٢٠٢١/١٠/٣١) ويكون اِّـؤتمر َّـ قس ــاركني َّـ اِّـناقصة عند الس ــارات اِّـش ــيتم عقد مؤتمر خاص باالجابة على استفس س
الحكومية.

مع مراعاة ان يكون مقدم العطاء مستوفياً للمعايري اِّـدرجة َّـ ادناه فضال عن اِّـعايري االخرى اِّـذكورة َّـ الوثيقة القياسية:

ــتجيبة عند تلبيتها ِّـعايري التأهيل اِّـحددة فيها بفروعها  ــغال الصغرية الصادرة عن وزارة التخطيط وتكون العطاءات اِّـقدمة من اِّـناقصني مس مالحظة// يتم اعتماد وثيقة عقود األش
ــية بكافة اقسامها يتم استبعاد عطائه ويعد غري مستجيب .  ــروط اِّـناقصة َّـ حال عدم التزام مقدم العطاء بما تتطلبه الوثيقة القياس ــروط القانونية واِّـالية اِّـطلوبة َّـ ش كافة والش

وَّـ حالة وجود اختالف بني اِّـعايري  اِّـذكورة انفا مع اِّـعايري  اِّـوجودة بالكتب الصادرة عن وزارة التخطيط تعتمد التعاميم الصادرة عن وزارة وذلك وفقا للتعليمات .
علي دواي الزم
محافظ ميسان
٢٠٢١/١٠/٧

  اعالن مناقصة رقم (٢٠) لسنة ٢٠٢١

جمهورية العراق
محافظة ميسان

قسم العقود الحكومية 
(شعبة التعاقدات)

مديرية زراعة محافظة واسط
تنويه

الحاقا بإعالننا اِّـنشور َّـ جريدة (البينة الجديدة) وجريدة اِّـستقبل 
بتاريخ  ٢٠٢١/٦/٦  حيث ورد خطأ اِّـساحة ٣٥ دونم والصحيح 
٤٠ دونم باسم / الفالح اِّـرتحل عويد محيسن عواد ضمن القطعة 

١٦/ ٢ مقاطعة ١٥ السليمانية. 
لذا اقتضى التنويه

شركة غاز الشمال ش.ع
اعالن اِّـناقصة اِّـرقمة (١٥ – ٢٠٢١)

 االعالن االول
تجهيز معدة جامعة (جرافة و حفارة)
طلبية الشراء اِّـرقمة ٢٠٢١/٧٣١

ضمن تخصيصات اِّـوازنة الراسمالية لسنة /٢٠٢١
تبويب اِّـشروع  ح/١١٣

تعلن شركة غاز الشمال (شركة عامة) عن اِّـناقصة العامة والخاصة 
ــروط  ــب والش ــة – جرافة وحفارة) وحس ــز معدة جامع ـــ( تجهي ب
ــركات التي  تتوفر  ــات اِّـذكورة َّـ اصل الطلب فعلى الش واِّـواصف
ــاركة مراجعة امانة الصندوق َّـ الشركة الكائن  فيها شروط اِّـش
ــروط واِّـواصفات  ــي للحصول على الش ــق كركوك / بيج على طري
مطبوعة على قرص(CD) لقاء مبلغ قدرة (١٥٠٠٠٠) فقط مائة 
ــون الف دينار عراقي غري قابل للرد . وسيتم عقد اجتماع  وخمس
للجنة فتح العروض  َّـ اليوم التالي لتاريخ الغلق وبحضور ممثلي 
ــقط حق اِّـتخلف من الحضور َّـ االعرتاض  اصحاب العروض ويس
ــدوق العطاءات اِّـوجود َّـ  ــرار اللجنة وتقدم العطاءات َّـ صن بق
ــوم االربعاء  ــركة علما ان تاريخ غلق اِّـناقصة ي ــتعالمات الش اس
ــمية فيؤجل اُّـ  ــق ٢٠٢١/١٠/٢٠ واذا صادف عطلة رس اِّـواف
ــة  دفع اجور االعالن  ــذي يليه ويتحمل من تحال اِّـناقص اليوم ال
ــدر بمبلغ (١٧٠٠٠٠٠٠٠) مائة  علما ان الكلفة التخمينية تق
وسبعون مليون دينار عراقي وسيتم عقد اِّـؤتمر الخاص باالجابة 
ــارات مقدمي العطاءات َّـ الساعة العاشرة من يوم  على استفس
ــور اِّـختصني وذلك َّـ  ــق٢٠٢١/١٠/١٧ وبحض ــد) اِّـواف (االح

استعالمات شركتنا.
مالحظة:ـ

١- يمكنكم االطالع على موقع شركتنا
 WEBSITE:www.ngc.oli.gov.iq

على مواقع التواصل االجتماعي.
ــى اِّـواصفات  ــالع عل ــركتنا االط ــة ش ــاء مراجع ــم اثن ٢- يمكنك

والتفاصيل موقعيا.
معاون اِّـدير العام
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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 (٣٧٣٥) - الثالثاء - ١٢ - تشرين االول - ٢٠٢١

حداد عىل ارواح شهداء الوطن 

ــرين األول احلالي  ــر من شهر تش ــهد العراقيون في العاش ش
ــفافية  ــة جتري في اجواء أمنية عالية وش ــات نيابي أول انتخاب
ــدورات االنتخابية  ــاً لل ــلّ نظيرها قياس ــة ق ــة حكومي ورعاي
ــهمت  ــك ان عوامل جناح كثيرة قد اس ــع املاضية. وال ش األرب
ــا جهوزية  ــة منه ــي املقدم ــرس االنتخابي، وف ــذا الع ــي ه ف
املفوضية العليا املستقلة لالنتخابات واجلهد األمني املبذول 
ــراع وكل ما يتعلق  ــا األمنية حلماية مراكز االقت من كل قواتن
ــة، واألهم هو  ــراع الى اماكن آمن ــل صناديق االقت ــة نق بعملي
ــيد مصطفى الكاظمي  ــة امليدانية لرئيس الوزراء الس املتابع
ــه في مراكز  ــس وزراء يدلي بصوت ــه كأول رئي ــب ل الذي يحس
ــط الناس وليس في املنطقة اخلضراء، اضافة الى  االقتراع وس
ــك االعالم احمللي  ــات الدولية وكذل ــاركة من قبل املنظم املش
ــاء العراقي في هذه  ــة   األهم هي دور القض ــي. والنقط والعامل
ــن خالل حزمة  ــالً وأعطى ثماره م ــذي كان فاع ــات ال االنتخاب
ــه القاضي  قرارات اتخذها مجلس القضاء األعلى الذي يرأس
ــته التي عقدها في الرابع من  الدكتور فائق زيدان، خالل جلس
الشهر  احلالي أي قبيل موعد اجراء االنتخابات املبكرة بستة 
ــكيل جلان قضائية في جميع احملاكم  أيام والتي تضمنت تش
ــي تقع ضمن اختصاصها املكاني املراكز االنتخابية، وذلك  الت
لة  لتلقي الشكاوى واالخبارات من قبل اللجان األمنية املشكّ
ــالمة االنتخابات من  ــيد رئيس الوزراء حلماية س من قبل الس
اخملالفات القانونية التي قد ترتكب في يوم االنتخابات يـــوم

ــى ايضاً دوره  ــس القضاء األعل ــب جملل  ١٠ / ١٠ / ٢٠٢١ . ويحس
البارز في توجيه احملاكم بتشديد االجراءات القانونية بحق من 
يرتكب جرمية االعتداء على صور ودعايات املرشحني النتخابات 
ــابق  ــس النواب والتأكيد على تنفيذ ما ورد في اعمام س مجل
ــير الى ان  ــاء األعلى بهذا اخلصوص. والبد ان نش جمللس القض
ر في اعمام له من مغبّة التنافس غير  ــبق له ان حذّ اجمللس س
املشروع واجلرائم التي تقع باالعتداء على الدعايات االنتخابية 
والصور اخلاصة باملرشحني وبرامجهم االنتخابية. وفي احملصلة 
ــة فإن مجلس القضاء األعلى قد  النهائية ولألمانة  التاريخي
ــير العملية االنتخابية بشكل  أولى اهتماماً بالغاً لضمان س
ــن يعكرّ صفو  ــراءات بحق م ــديد االج ــاري وقانوني وتش حض
ــروع ويؤثر على ارادة  العملية الدميقراطية بالتنافس غير املش
الناخب وبذلك فإن القضاء العراقي قد بعث برسائل اطمئنان 
ــري بأمان بعيداً عن  ــأن العملية االنتخابية جت الى الناخبني ب
ــكال التدخالت أو التأثيرات التي حتاول حرف  أي شكل من اش
ــب العراقي.. فتحية لكل  ــارها والتأثير على صوت الناخ مس
ــهم في اجناح هذه االنتخابات ونتمنى لكل الذين فازوا  من اس
التوفيق والنجاح في مهمتهم من اجل خدمة العراق وشعبه 
ــمع قرارات  ــا كبير بأن نس ــو ذرى اجملد وأملن ــوض به نح والنه
وتشريع قوانني تسهم في االرتقاء بالبالد والشعب الى األمام 
ــة جديدة قوية  ــج البرملان حكوم ــاً، أن ينت ــا كبير، ايض وأملن
ومقتدرة مبا يتناسب وحجم التحديات التي مير بها العراق وما 

التوفيق اال من عند اهللا العزيز احلكيم.

صباح الشيخلي*

بال مجاملة
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عبد الزهرة البياتي 

وجع يومي

* رئيس التحرير التنفيذي

متابعة / البينة الجديدة
أحدث متثال للفنان العراقي كاظم 
ــاهر، موجود في متحف «مدام  الس
ــعة  ــي، ضجة واس ــي دب ــو» ف توس
ــل االجتماعي  ــى مواقع التواص عل
ــار صور وفيديو له. ويعد  بعد انتش
ــره  ومق ــو»  توس ــدام  «م ــف  متح
ــروع في  ــدن وله ف ــي لن ــس ف الرئي
ــف  ــهر متاح أش ــن  م ــرى،  أخ دول 
ــم، حيث تعرض  ــمع في العال الش
العاملية  ــخصيات  فيه متاثيل للش
ــة.  مختلف ــاالت  مج ــي  ف ــارزة  الب
ــي مواقع  ــني ف ــد املعلق ــب أح وكت
ــى فيديو  ــل االجتماعي عل التواص
ــاهر:  ــم الس ــان كاظ ــال الفن لتمث

«يستاهل قيصرنا الغالي كل شي 
ــطورة احلب». ــا أس ــل بحقك ي قلي

وكتب آخر: «أسطورة بكل ماحتمل 
ــو واحد من  ــن معنى ه ــة م الكلم

ــادرة» وغيرها  ــزات الفنية الن املعج
ــال إعجابها  ــن التعليقات التي ن م

التمثال الشمعي للفنان.
ــي» أبوابه  ــو دب ــح «مدام توس ويفت
ــتقبل أول زواره في وقت الحق  ويس
ــيوفر جتربة  ــام اجلاري، إذ س من الع
ــوع جديد  ــة تفاعلية من ن ترفيهي
كليا مفعمة باألضواء والشهرة مع 
ــوم، تتيح للزوار  ــواء الفن والنج أج
ــور مع ٦٠  ــاط الص ــراب والتق االقت
من اجملسمات الشمعية التي متثل 
أشهر النجوم والنجمات العامليني، 
ــمع  ــي ذلك ١٦ من متاثيل الش مبا ف
ــهر النجوم والنجمات  اجلديدة ألش

في منطقة الشرق األوسط.

ــر  ــس االول، األحد، العاش ــاء أم ــة من مس ــاعة السادس  في الس
ــراع اخلاصة  ــت مراكز االقت ــي(٢٠٢١) اُغلق ــرين االول احلال ــن تش م
ــالم ونُقلت الصنادق الى  ــات النيابية أبوابها ورُفعت األق باالنتخاب
ــال األمناء ويحيطونها  رها الرج ــوّ األماكن اخملصصة لها حيث يس
ــيطانية في  ــادوا على افعالهم الش ــث العابثني الذين اعت من عب
ــوى ان نقول  ــنني.. ولم يبق لنا س ــب طيلة تلك الس ــرق والتالع احل
بكل مهنية ومصداقية بأن االنتخابات هذه كانت االولى منذ العام 
(٢٠٠٣)  بهذه الدقة  في التنظيم والشفافية واإلعداد، حيث اختار 
العراقيون ممثليهم للبرملان في دورته اخلامسة مبلء إرادتهم وبعيدا 
ــالح او الترهيب.. كان الطريق الى صندوق االقتراع  عن سطوة الس
سالكا وآمنا، ال خوف وال وجل وال ابتزاز، وكان الناخب حرّا متاما في 
ــأ واألصلح امتثاال لوصايا  ــريطة ان يكون االكف اختيار من يريد ش
ــماحة آية اهللا العظمى السيد  املرجعية الدينية العليا ممثلة بس
علي احلسيني السيستاني.. كانت توصيات املرجعية صدى لصوت 
الشارع العراقي ومطالبه املشروعة ولم يكتنفها لبس وال غموض، 
ــمس، عليك باختيار  ــة وواضحة وضوح الش ــث قالتها صريح حي
ــم فيه القدرة على البناء  الصالح وليس الطالح وعليك مبن تتوس
ــل..  ــوى املزيد من اخلراب والفش م لنا س وليس( التنبل) الذي ال يقدّ
ة على املواطن الطامح لرؤية عملية سياسية  املرجعية ألقت احلجّ
تستقيم وتطلعاته املشروعة في بناء وطن معافى ومزدهر وشعبه 
ــوخ)، وينعم بخيراته  ــموخ وليس في( ك يعيش بحرية وكرامة وش
ــالة والكسالى ممن  ــروقة من قبل اللصوص والنشّ كاملة غير مس
ــعى للبناء  ــه وال فن يجيدونه غير تعويق كل مس ــغل يتقنون ال ش
ــبة الضيئلة  ــول انه رغم  النس ــدم.. وبودنا ان نق ــران والتق والعم
ــاركة الشعبية ورغم بعض األعطال في االجهزة جرّاء  حلجم املش
ــري، او حصول بعض اخلروقات واخملالفات البسيطة ورغم  خطأ بش
محاوالت التعويق او التأجيل احملمومة التي بذلت، لكن االنتخابات 
ــية  ــار العملية السياس املبكرة كانت نقطة حتوّل مهمة في مس
وفرصة متاحة للشعب ألن يلعب دوره في احداث التغيير املنشود 
الذي يطالب به.. لقد بذلت حكومة السيد رئيس الوزراء مصطفى 
ــان وكانت محطّ اهتمام  ــار لها بالبن الكاظمي جهودا كبيرة يش
ــة ألجل اجناح  ــية احمللية وحتى العاملي ــاب السياس ــادة االقط وإش
ــواء من خالل االصرار على اجرائها في وقتها  االنتخابات املبكرة س
ــية وهذا  ــتلزماتها االساس احملدد ام من خالل توفير وتأمني كل مس
ــجل خروقات امنية ولم حتصل حوادث  ما حتقق فعال حيث لم تس
ــيابية عالية، وكان النجاح هو  ــارت األمور بانس ر صفوها وس تعكّ
ــتى، في مقدمتها اجلهود األمنية  ــباب ش ثمرة تضافر عوامل واس
ــكيالتنا االمنية البطلة  ــة وكل صنوف تش ــي بذلتها املفوضي الت
ــك القوة اجلوية وطيران اجليش واملنظمات املعنيّة محليّا  مبا في ذل
ــه القضاء العراقي وكل  ــا، اضافة الى الدور الذي بذل وعربيا وعاملي
ــتثناء.. من يؤمن  ــهم في هذا العرس االنتخابي من دون اس من اس
ــة الدميقراطية عليه ان يتقبل نتائجها بروح رياضية عالية  باللعب
ــاح  التغيير ،كان جديرا به  ــن يؤمن بأن صندوق االقتراع هو مفت وم
ــه .. من يؤمن بصندوق االقتراع  ــه صوبه ال ان يجعله خلف ان يتوجّ
ــتقبله ال ان  يجلس على  ــم مس ــه ان يدلي بصوته ليرس كان علي
ــعبي( هذا امليدان  ــل ليمارس دور املتفرج.. وكما يقول املثل الش الت

يحميدان) والت ساعة مندم حيث قضي األمر!!.
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 متابعة / البينة اجلديدة

ــي مهرجان  ــاح حفلتها ف ــرم جن ــة جنوى ك ــت الفنان ملس
ــد خطة تقليص عدد اجلمهور للحد  “جرش”، والذي اعتم

ــات العربية  ــون من املهرجان ــاء كورونا، ليك ــار وب من انتش
ــهر احلجر واإلقفال.  ــي تعاود فعاليتها بعد أش األولى الت
ــرش” موقع “تويتر”  ــوى كرم في ج ــتاغ ““جن وتصدر هاش
أليام عدة بعد احلفلة، ما دفع بكرم الى توجيه شكر من 
ــب جلمهورها الذي يرافقها أينما ذهبت ويقدم لها  القل
ا إذا كانت ستشارك في التصويت في  محبة الفتة.وعمّ
االنتخابات النيابية املقبلة، أكدت جنوى كرم أنها حتماً 

ستصوّت وتقترع ملن هو األفضل في االنتخابات النيابية 
ــوات متطورة  ــيقوم بخط ــرف أنه س ــن تع ــة، ومل املقبل
لتحقيق مصلحة الشعب اللبناني. وتابعت: ”وعلينا 
ــرف جميعاً من نختار“. وعن  جميعاً أن ننتخب وأن نع
ــاركتها ترشيحاً، أعلنت شمس األغنية اللبنانية  مش

ح! مني انا حتّى  ــية ”وأكيد ما بترشّ ــت سياس أنها فنانة وليس

خاص / البينة اجلديدة
ــرح  ــر موقع مهرجان املس نش
ــرحيات  ــماء املس االردني اس
ــت عليها اللجنة  التي وافق

ــي فعالياته  ــاركة ف ــة باملهرجان للمش اخلاص
ــرين الثاني القادم.  ــتقام في شهر تش التي س
ــيناريو العرض واالخراج للمسرحية للفنان  س
ــد  ــد ومحم ــاء محم ــة (هن ــامن حميد،وبطول غ

ــل). ــم ود.مظفر الطيب ومحمود شنيش هاش
وقد حظيت مسرحية اخملرج املبدع غامن(ذا هوم) 
ــديد ومتت املوافقة على مشاركتها  باهتمام ش

في املهرجان كممثلة للعراق. 

قحطان جاسم جواد
ــي  ــي ف ــز الثقاف ــم املرك يقي
ــاون  بالتع ــرة  البص ــة  جامع
ــروب لالنتاج  ــركة اثرك مع ش
ــوز  كن ــة  وكلي ــينمائي  الس
ــن ١٦ ولغاية ١٧ من  ــرة م للفت
تشرين االول اجلاري.وقد اختار 
ــة  حتكيمي ــة  جلن ــان  املهرج

ــود ابو  ــان محم ــة الفن برئاس
ــة  الفنان ــة  وعضوي ــاس  العب
الدكتورة سها سالم واالستاذ 
السامرائي.وقد  وفيق  احسان 
اعلن املركز اسماء االفالم التي 
ــارك في املهرجان بعد  ستش
ــاهدة  اختيارها من جلنة املش

والفرز. 
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خاص / البينة اجلديدة
ريبورتاج قصير عن مئة وعشرين متثاال لألقزام توزعت في شوارع مدينة فروتسواف 
البولندية، متاثيل رائعة أعطت للمدينة خصوصية 
ــراج  واخ ــاج  ومونت ــر  وتصوي ــداد  اع ــة..  وروع
الريبورتاج السعد الهاللي، وساعدته ابنته 
ــواف  دميا التي كانت مقيمة في فروتس
ــة كراكوف،  ــا إلى مدين ــل انتقاله قب
ــن البولندية واالجنليزية  بالترجمة م

للعربية.. 
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