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ــح هادي  ــف الفت ــس حتال ــق رئي علّ
ــاء، على نتائج  العامري، امس الثالث
ــال  النيابية٢٠٢١.وق ــات  االنتخاب
ــج  ــذه النتائ ــل به ــري ، ال نقب العام
ــا كان الثمن.وأضاف،  املفبركة مهم
ــحينا  ــوات مرش ــن اص ــندافع ع س
ــاء اعتراض  ــكل قوة.وج ــا ب وناخبين
العامري، بعد حصول حتالف الفتح 
على ١٤ مقعدا في البرملان بحسب 
ــة لالنتخابات املعلنة  النتائج األولي
ــا املتحدث  ــس االول. في حني دع ام
ــزب  ــب ح ــم كتائ ــكري باس العس
ــكري» فصائل  اهللا « ابو علي العس
ــتعداد للوقوف بوجه  املقاومة لالس
ــة احتيال.  ــر عملي ــماه أكب ــا اس م

ــي تغريدة له «ان ما حصل  واضاف ف
ــريعية بواقع  ــي االنتخابات التش ف
ــة احتيال  ــر عملي ــل اكب ــال ميث احل
ــي  ــعب العراق ــى الش ــاف عل والتف
ــي ال تقل  ــخ احلديث والت ــي التاري ف
سوءاً عن االستفتاءات التي اجراها 
النظام املقبور ، ومن منطلق العهد 
ــعبنا وامتنا  الذي قطعناه ألبناء ش
نقول : اننا سنقف بكل حزم واصرار 
ــادة االمور الى نصابها الصحيح  إلع
ــد  ــمح ألي كان ان يضطه ــن نس ول
ــاء العراق ونوصي  او يحاول اذالل ابن

باآلتي :
ــة  املقاوم ــي  ف ــوة  اإلخ ــى  : عل اوالً 
ــة  ملرحل ــتعداد  االس ــة  العراقي
ــى احلكمة  ــاج منا ال ــة حتت حساس

واملراقبة الدقيقة .

ــعبي  ــد الش ثانياً : االخوة في احلش
ــتهدفون األساسيون ، وقد  هم املس
ــن يريد  ــم الى م ــون ذبحه ــع عرب دف
مقاعد في مجلس النواب ، وعليهم 
ــتعدوا  وان يس ــم  امره ــوا  ان يحزم

للدفاع عن كيانهم املقدس .
ــي  ف ــاركني  املش ــوة  ولالخ  : ــاً  ثالث
ــص بالذكر منهم  ــات ، وأخ االنتخاب
ــجاعة  ــح بقيادته الش الفت حتالف 
ــة  ــوى الدول ــف ق ــة ، وحتال واحلكيم
وسيدهم احلكيم ، واالخوة في العقد 
ــها  ــة حقوق ورئيس ــي وحرك الوطن
ــني مونس وبقية االخوة  العزيز حس
ــرقت جهودهم،  ــني الذين س اخمللص
ــق وراءه  ــوا لن يضيع ح ــول : تيقن اق
ــوا وال  ــوا وال متلّ ــال تكلّ ــب ، ف مطال
ــيكون الظفر حليفكم  تهادنوا وس

ــى عباد  ــالم عل ــه تعالى والس بعون
ــياق ذاته  ــني» . وفي الس اهللا الصاحل
ــيد  ــم التيار الصدري الس ــذر زعي ح
مقتدى الصدر، من حصول تدخالت 
ــتقلة  ــل املفوضية العليا املس بعم
لالنتخابات. وقال الصدر في تغريدة 
على تويتر أن ما مييز هذه االنتخابات 
ــراف أممي  ــا جرت حتت غطاء وإش أنه
ــد مت إقرارها منهم،  ــي وعربي وق ودول
ــدم التدخل  ــددا على ضرورة ع مش
ــة او تزايد الضغط  بقرارات املفوضي
ــل وال من بعض  ــا ال من الداخ عليه
الدول االقليمية والدولية، مؤكدا أنه 
ــع بدقة كل التدخالت الداخلية  يتاب
غير القانونية، وكذلك اخلارجية التي 
ــتقالليته.  تخدش هيبة العراق واس
ــيد  ــم التيار الصدري الس وقال زعي

مقتدى الصدر ، إنه ال مكان للفساد 
ــدين بعد اليوم، وفيما شدد  والفاس
ــالح بيد  ــر الس ــرورة حص ــى ض عل
ــال بالكتلة  ــة، دعا الى االحتف الدول
ــي كلمة له،  ــدر ف ــال الص األكبر.وق
ــار االصالح  ــوم يوم انتص ــذا الي إن ه
ــاد والفاسدين بعد  وال مكان للفس
ــفارات  الس أن كل  ــاف  وأض ــوم.  الي
ــأن  ــا ما لم تتدخل بالش مرحب به
العراقي او تشكيل احلكومة، داعياً 
الى حصر السالح بيد الدولة. وشدد 
كل  ــب  سيحاس ــول  بالق ــدر  الص
ــد مهما كان وسنزيح الفساد  فاس
ــنعمل على  ــن نحيد عن ذلك وس ول

رفع مستوى الدينار العراقي.

كتب اِّـحرر السياسي
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بغداد /
ــة جمللس الوزراء، امس الثالثاء، مصادقتها على آليات إقراض  أعلنت األمانة العام
ــرين) مليار دينار.وذكر بيان لألمانة ، أن األمانة  ــروعات الكبيرة ألكثر من (عش املش
ــروعات الكبيرة ألكثر من  ــى آليات إقراض املش ــس الوزراء صادقت عل العامة جملل
عشرين مليار دينار.وأضاف البيان، أن اللجنة العليا املعنية صادقت على (إقراض 
ــروعات الكبيرة التي يكون مبلغ قرضها عشرين مليار دينار صعوداً بحسب  املش
ــر اعلنت البطاقة الوطنية املوحدة،امس  ــادرة البنك املركزي). وعلى صعيد آخ مب
الثالثاء، استئناف العمل اعتبارا من امس. وذكر بيان رسمي « الى كافة مواطنينا 
دة في بغداد واحملافظات اعتباراً    ننوه بإعادة العمل بإصدار البطاقة الوطنية املوحّ
من يوم امس الثالثاء املوافق ٢٠٢١/١٠/١٢.واضاف البيان يكون العمل بنظام احلجز 
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ــا  العلي ــة  املفوضي ــالن  اع ــار  أث
ــس  أم ــات  لالنتخاب ــتقلة  املس
ــات  ــة لالنتخاب ــج األولي األول النتائ
ــية  ــريعية ردود افعال سياس التش
ــاً  ــة، اعتراض ــل وعاصف ــاخنة ب س
ــي وصفت بـ  ــك النتائج الت على تل
ــوت على  ــي انط ــة» أو الت « املفبرك
«حتايل» وخداع وغيرها من املفردات 
ــي  ــهد السياس وهو ما يجعل املش
ــبب واضح  ملغوماً حد التأزمي، والس
ــك  ــض تل ــه ألن بع ــوض في وال غم
القوى اعتبرت تلك النتائج مخيبة 
ــية  ــا السياس ــا وطموحاته آلماله
ــل راح البعض منها  ــتقبلية ب املس
ــة» الصادمة..  يصفها بـ «االنتكاس
ــإن املطلوب  ــاً على ذلك ف وتأسيس

ــية التي  ــوى السياس ــك الق من تل
ــا أن تقوم بعملية  تعتز بتضحياته
ــاتها  لسياس ــة  واقعي ــة  مراجع
ملعرفة نقاط الضعف والقوة، وبيان 
مكامن اخللل، بغية املعاجلة وتقومي 
ما هو سلبي نحو األفضل ومن غير 
ــاء بتصريحات نارية  املقبول االكتف
تصب الزيت على النار وتدفع بالبالد 
ــراع والعنف  ــن االصط ــى حالة م ال
ــعب  ــه ابناء الش ــع ثمن ــذي يدف ال
وليس غيرهم .. كما تقتضي ظروفنا 
العصيبة التي منر بها اليوم اللجوء 
الى التحكم بالعقل والتعاطي مع 
ــظيات الراهنة واخلطيرة بروح  التش
ــر اجلميع ان  ــة عالية، وليتذك وطني
ــل املزيد من  ــاع العراق ال تتحم اوض
ــلطوية.  ــات الس ــات والصراع األزم
ــي اجلميع الى  ــا كبير بأن يرتق وأملن

ــؤولية الوطنية العليا من  روح املس
خالل وضع مصلحة العراق وشعبه 
في املقدمة ومغادرة كل ما من شأنه 
ــدم ،ال  ــتنقع ال ــا الى مس ــع بن الدف
سمح اهللا .. نعم ليس من املصلحة 
الوطنية أي حالة من حاالت االنفالت، 
ــي النأي بالوطن  وان الواجب يقتض
ــأنه تعكير صفو  ــن كل ما من ش ع
األجواء وهذا يتأتى من خالل مغادرة 
ــدمي األولويات  ــح واملنافع وتق املصال
ــتقرار العراق  وفي املقدمة منها اس
ــه هناك  ــياق ذات ــعبه وفي الس وش
ــارت تتحدث  ــية ص ــادر سياس مص
ــوبة  هذه األيام عن تصريحات منس
ــيد  ــف تقدم الذي يقوده الس لتحال
ــعي  ــي تؤكد الس ــد احللبوس محم
ــي  ــزب الدميقراط ــع احل ــاق م باالتف
ــيد  ــذي يقوده الس ــتاني ال الكردس

ــم الكتلة  ــي لدع ــعود البارزان مس
ــيد  الس ــا  يقوده ــي  الت ــة  الصدري
ــدر والتي حصلت على  مقتدى الص
ــوات (٧٣) صوتاً حلد اآلن،  اعلى األص
ــة العراقية  ــكيل احلكوم ألجل تش
ــا زال محض  ــة وان ما يقال م املقبل
ــا  تتناقله ــة  صحفي ــات  تصريح
ــم يصدر أي  ــالم لكن ل ــائل االع وس
تصريح رسمي من الكتلة الصدرية 
ــام،  اخلت ــي  وف ــوص..  اخلص ــذا  به
ــم تعرف  ــاذا ل ــأل : مل ــعب يس الش
العملية السياسية في البالد وجود 
ــية معارضة مثلما هو  كتلة سياس
حاصل في كل النظم الدميقراطية 
ــومي عمل  ــون واجبها تق ــذي يك وال
ــا نخاف من  ــاذا ما زلن ــة ومل احلكوم
ــي بدالً من النظام  اقامة نظام رئاس

البرملاني بسلبياته وايجابياته؟!.

كتب رئيس التحرير

مرشحون فقراء يدخلون الربِّـان من أوسع أبوابه .. فهل تتحق بهم أحالم فقراء العراق؟!

@Ú€ÎÜ€a@ıb‰j€@›‡»Ì@\ÊbΩäi^@�€@Êb»‹�nÌ@Ô‡√bÿ€aÎ@3bïÎ@NN@÷aä»€a@pbibÇn„bi@ÚÓæc@ÒÖbëg

\Ú„b„ä€a^@pb∞äñn€a@÷˝üa@›j”@lbjç˛a@Â«@aÏínœ@NN@—»ö€aÎ@ÒÏ‘€a@¬b‘„@Úœä»Ω@bËnçbÓç@Ú»uaäΩ@ÚÓçbÓé€a@ÙÏ‘€a@Ï«ÜÌ@›ñy@bfl

pbibÇn„¸a@wˆbn‰i@fiÏj‘€a@úœäÌ@ÚÓ»Óí€a@ÙÏ‘‹€@Ô‘Óé‰n€a@âbü�aÎ@NN@ıaäö®a@Ú‘�‰Ωa@÷˝Àa@âaä‡nça
Ú€ÎÜ€a@ÜÓi@Íäñy@kØ@o‹–‰Ωa@Ä˝é€aÎ@Öbé–‹€@Êbÿfl@¸@Z@Ü◊˚ÌÎ@ÚÓôÏ–Ωa@›‡«@ø@›ÅÜn€a@Âfl@â �à∞@âÜñ€a

علّقت املفوضية العليا املستقلة لالنتخابات 
في العراق، امس الثالثاء، على تشكيك بعض 
ــية بنتائج  ــخصيات السياس ــات والش اجله
االنتخابات البرملانية املبكرة.وقالت املتحدثة 
ــالي، لـ(البينة  ــة، جمانة الغ ــم املفوضي باس

اجلديدة)، إن «أجهزة االقتراع ال ميكن التالعب 
ــون هذه  ــت ك ــج التصوي ــر نتائ ــا أو تغيي به
ــية  ــل بتقنية عالية وحساس ــزة تعم االجه
ــاك أكثر من  ــت الغالي، أن «هن عالية».وأضاف
ــن املكاتب  ــل م ــوف ترس ــدوق س (٣٠٠٠) صن
ــات الى املكتب  ــة كافة في احملافظ االنتخابي

الوطني، كونها لم ترسل النتائج وسيتم فرز 
اصوات هذه االصوات امام كل مراقبي الكتل 
ــفت  ــور الدولي».وكش ــية مع احلض السياس
املتحدثة باسم املفوضية العليا لالنتخابات، 
ــب  ــوات املتبقية التي لم حتس ــن ان «األص ع

حتى اللحظة تقدر بـ(٦٠) الف صوت».

@|ëäfl@Âfl@kÌäÀ@“�äñm@NN@›Óiâc
pbibÇn„¸a@ø@äéÅ

ــل طارق  ــن محافظة اربي ــح ع ــدم املرش اق
ــماعه  ــيد، على تصرف غريب فور س خورش
ــارته في االنتخابات التشريعية.  بخبر خس
ــتقل «طارق خورشيد»،  ــح املس ورفع املرش
ــات  ــج االنتخاب ــالن نتائ ــماعه اع ــد س بع
ــارة، جميع لوحاته االعالنية  وتيقنه باخلس
ــتخدمها كحطب لشواء  لالنتخابات واس
ــق اربيل، كتعبير  ــمك في احدى مناط الس
ــة. هذا  ــكل روح رياضي ــر ب ــن تقبله لألم ع
ــول على ٢٦١  ــيد» من احلص ومتكن «خورش

ــه االنتخابية  ــن دائرت ــاً ضم ــاً انتخابي صوت
ــي اربيل، إال أن تلك االصوات لم متكنه من  ف

الفوز بعضوية مجلس النواب. 

ــت هيئة الكمارك، امس الثالثاء، إعادة  أعلن
إرسالية مخالفة إلى األردن في مركز كمرك 
طريبيل احلدودي.وذكر إعالم الهيئة، إن مركز 

كمرك طريبيل احلدودي أعاد اصدار ارسالية 
ــروبات كحولية)  ــي (مش ــى اجلانب االردن ال

مخالفة لضوابط وشروط االستيراد.

ÚÓ€Ïz◊@pbiÎäífl@ÚÓ€bçâg@ÊÖâ˛a@µg@ÜÓ»Ì@÷aä»€a

Úƒz‹€a@Üß@ké§@%@pÏï@—€c@H60I@Z@ÚÓôÏ–Ωa
بغداد /

@…ôÏ€@Òäñj€a@ø@?flc@ b‡nua
o‹–‰Ωa@Ä˝é€a@äñß@ÒÜÌÜu@¡�Å

ــات البصرة،  ــدت قيادة عملي عق
ــع خطط  ــا لوض ــا امني اجتماع
ــالح املنفلت  ــدة حلصر الس جدي
ــى املطلوبني. ــاء القبض عل والق
ــات  عملي ــادة  لقي ــان  بي ــر  وذك
البصرة أن قائد عمليات البصرة 
ــواء الركن علي املاجدي، عقد  الل

ــري األلوية  ــرا مصغرا مع آم مؤمت
وآمر فوج االحتياط لوضع خطط 
ــالح املنفلت  ــدة حلصر الس جدي
ــى املطلوبني. ــاء القبض عل والق

ــت قيادة  ــابق، أعلن وفي وقت س
ــرة، القبض على  ــات البص عملي
ــلحة  ــادرة أس ــاً ومص ١٢ مطلوب

وأعتدة مختلفة في احملافظة.

ــن املرضى  ــم م ــون جلّه ــون عراقي ــئ مواطن   فوج
ــة ببغداد، قبل  ــفارة الهندي خالل مراجعتهم للس
ــار  اتضح ان  ــام، بإغالق أبوابها،  وبعد االستفس اي
السفارة تعمل  باملثل وإن االغالق جاء على خلفية 
ــن منح  ــي الهند ع ــة ف ــفارة العراقي ــف الس توق
ــارة العراق  ــود الراغبني بزي ــيرات (الفيزا) للهن تاش
ــيما  ــلباً على العراقيني الس االمر الذي انعكس س
املرضى او ممن يتطلب عالجهم السفر للهند . وزارة 

اخلارجية العراقية .. التدخل فوراً أثابكم اهللا.

ÚÓuâb®a@ÒâaãÎ@µa@ÚÓ”äi

@ÂÌà€a@pbÓ‹”˛a@Ï‹ræ
@·Ë‘‹”@Â«@aÎ5«@·Áb‰Ó‘n€a

›Ór‡n€a@Êdíi

@Z@ÔiÎâÎ¸a@Öb§�a@Úr»i

ــس  ــي، ام ــاد االوروب ــة اإلحت ــدت بعث أك
ــن  الذي ــات  األقلي ــي  ممثل إن  ــاء،  الثالث
ــأن  ــروا عن قلقهم بش ــم عب التقيناه
البعثة  االنتخابات.وذكرت  التمثيل في 
ــى اجلميع ان  ــي مؤمتر صحفي ، إن عل ف
ــراق، مبينا  ــوية من اجل الع يعملوا س
ــق مبعرفة حجم  ــني لهم احل إن املواطن
ــى احلمالت  ــت عل ــي صرف ــوال الت االم
ــب  ــا يج ــت، إن الكوت الدعائية.وأوضح
ــبة ٢٥ باملئة كحد ادنى،  ان تكون بنس
ــات النيابية في  ــى إن االنتخاب ــا إل الفت
ــهدت اقل نسبة  العراق لعام ٢٠٢١ ش

اقبال بتاريخ العراق احلديث.

البصرة /

بغداد /

اربيل /

بغداد /



@Ô�«b‰ñ€a@ä�ÌÏ�n€aÎ@s�zj€a@Òd�ÓÁ
@Ú���®a@Ú�í”b‰�Ω@�b�«b‡nua@Ü�‘»m
RPRR@‚b�»€@Ú�y6‘�Ωa@Ú�Órzj€a

@Ú◊äí€a@ø@ÚÓuâb®a@…”aÏΩa@·é”
@Ú‹Ó‘r€a@ÚÓçÜ‰:a@paÜ»‡‹€@@Úflb»€a

@ÚÓvÓma6ça@pb„aåÅ@›Á˚Ì

@aÜ‰◊@ø@s€br€a@äößa@Öbñn”¸a@ÙÜn‰fl@fib‡«di@⁄âbíÌ@›ibi@Ú»flbu@èÓˆâ

2محليات
ÚÓj‰u˛a@äÅaÏj€a@Üyc@ø@@’Ìäy@ÖbºgÎ@Ô€b‡í€a@äñ”@‚c@ıb‰Ófl@øÚÌâb£@Â–ç@HVI@ÏçâZ@¯„aÏΩa

البصرة / البينة الجديدة
ــتقبلت الشركة العامة ملوانئ  اس
ــفن  س  (٦) االول  ــس  ام ــراق  الع
ــة ميناء  ــت على ارصف ــة رس جتاري
ــمالي .وقال مدير عام  ام قصر الش
ــدس فرحان  ــئ الدكتور املهن املوان
ــان ان ”ميناء  ــي بي ــي ف الفرطوس
ــل بطاقة  ــمالي يعم ام قصر الش
ــى  ال ــيراً  مش ــة“،  عالي ــة  إنتاجي
ــل الكابنت  ــر النق ــات وزي ”توجيه
ناصر حسني بندر الشبلي بضرورة 
ارساء واقالع السفن والناقالت وفق 

ــة البحرية الدولية“. معايير املالح
ــتقبل (٦)  ولفت الى ان ”امليناء اس
ــوالت متنوعة  ــفن جتارية بحم س
ــيارات  والس ــات  واحلاوي ــع  البضائ
ــحن  وجرت عمليات التفريغ والش
ــاون  بالتع ــالع  واإلق ــاء  واالرس
والتنسيق بني إدارة امليناء وعمليات 
ــاهمت  ــة البحرية“. كما س املالح
ــة في  ــة و البحري ــم الفني الطواق
موانئ العراق باخماد حريق صغير 
ــب في احد البواخر االجنبية .  نش
وقال املدير العام للشركة الدكتور 

ــي إن  ــان الفرطوس ــدس فرح املهن
ــد للكهرباء  ــب في مول احلريق نش
(ايفوري)  ــة  األجنبي ــرة  للباخ تابع 
ــية عند رصيف ٢٧ مبيناء ام  الراس
ــرعة استجابة  قصر ، مشيدا بس
ــة والفنية وفرق  ــم البحري الطواق
ــرعة  االطفاء للحادث واخماده بس
ــر العام أن  ــية . وأضاف املدي قياس
احلريق لم يؤد الى اصابات بشرية او 
ــوى بعض االسالك  اضرار مادية س
ــع  ــاء التاب ــد الكهرب ــة مبول اخلاص

للباخرة .

@pb◊˝Ωa@Úœbÿ€@Úflbn€a@ÚÌãÏË¶bi@ÈuÏÌÎ@ÖaÜÃi@ıbiäË◊@Òä�Óç@å◊äfl@âÎåÌ@ıbiäËÿ€a@äÌãÎ

@p˝flb»fl@@ÚÌÏéni@Úïb®a@Ú‰v‹€@�b«b‡nua@êc6Ì@fiÜ»€a@äÌãÎ
@@bËÓyaÏôÎ@@⁄Ï◊ä◊@ø@ÚÓ«aâå€a@Ôôaâ¸a

@@ÚÌÜ‘–m@ÚÓ„aÜÓfl@Ú€Ï†@‚Ï‘Ì@ÊbéÓfl@≈œb™
pbflÜ®aÎ@…ÌâbíΩa@Âfl@ÖÜ»€

بغداد / البينة الجديدة
ــي التابعة  ــث والتطوير الصناع ــدت هيأة البح  عقـ
ــعاً  وس مُ ــاً  اجتماع ــادن  واملع ــة  الصناع وزارة  ــى  إل
ــأة الدكتور املُهندس : أحمـد  دير عام الهي ــة مُ برئاس
دراء البحث والتطوير في  ــادة مُ يونـس وبحضور الس
دراء  ــوزارة وعدد من مُ ــكيالت العامة التابعة لل التش
ــام في الهيأة وذلكَ ملُناقشة  املراكز البحثية واألقس
اخلُطة البحثية املُقترحة لعام ٢٠٢٢ ومراحل إجنازها 
حاولة  واملشاكل التي تُعرقل إجناز عدد من البحوث ومُ
ــان إحتياجات  ــبة إلكمالها وبي ــاد احللول املُناس إيج
ــذ اخلُطـة .وتـمَّ  ــغ املالية لتنفي ــركات من املبال الش
ــوث ذات الطابع  ــاع التركيز على البح ــالل االجتم خِ
عينة أو توفير  التطبيقي بحيث تكون حال ملُشكلة مُ
ــادة تدوير املواد  منَ إع ــتيرادية أو ضِ ــل ملواد إس البدائ
لفات الصناعية  عاجلة اخملُ ــص مُ الراكدة أو بحوث تخُ
والتعاون املُشترك بني مراكز الهيأة البحثية وشركات 
ــتخدام  ــارات العلمية وإس الل اإلستش الوزارة من خِ
ــرى تقييم اخلُطة  تبرية احلديثة كما وج ــزة اخملُ األجه
ــتفادة  ــد إمكانية إس ــركة وحتدي ل ش ــة لكُ البحثي
ــر العمل  ــات احلكومية في تطوي ــات واملؤسس اجله
ــاة على توجيهات  دير عام الهي ــث أكدَ مُ واألداء .حيـ
ــرأي بضرورة  ــة واملعادن وهيأة ال ــيد وزير الصناع الس
ــركات كافة وتقدمي  تطوير عمل اخلُطة البحثية للش
شيراً إلى ان  التسهيالت العلمية واإلدارية الالزمة ، مُ
ــعى إلى إحداث نهضة علمية واسعة من  الهيأة تس
بل الباحثني  ــن قِ ــاث التي يتم إعدادها م الل األبح خِ
بتكراتهم  ــم ومُ ــع إبداعاته ــركة م وفقاً حلاجة الش
ــذ بها  ــروري األخ ــت من الض ــي أصبح ــة الت العلمي
ــوزارة  ــان ال ــاً ب بين ــع ، مُ ــى أرض الواق ــا عل وتطبيقه
ــها الوزير واملُستشار العلمي للوزارة يولي  وعلى رأس
ــتثمار نتائج البحوث املُنجزة وتسجيل  موضوع إس
براءات اإلختراع والنشر في اجملالت الرصينة إهتماماً 
ــي وأهميتهُ  ــث العلم ــه بالبح ــراً إلرتباط ــراً نظ كبي
ــة والتأكيد على  ــة العراقي ــي تطوير واقع الصناع ف
ــويق الذي ستُقيمه الهيأة  املُشاركة في مؤمتر التس

بتوجيه من الوزيـر.

بغداد / البينة الجديدة
ــي ٢٠٠٧ ويقوم  ــة ف ــع اخلارجي ــم املواق ــس قس تأس
ــركة لصالح الشركات  ــاريع خارج الش بتنفيذ املش
ــط ذي قار  ــط البصرة ونف ــركة نف ــة مثل ش النفطي
ــمال وغاز الشمال  ــط و الش ومصافي اجلنوب والوس
ــي تأهيل  ــذ حالياً ه ــاريع التي تنف ــم  املش ــن اه وم
خزانات استراتيجية سعة (٢٣٠٠٠م٣) في مستودع 
الزبير /١ ومستودع الطوبة وتنفيذ سقائف مخزنية 
ــعة  ــار وتنفيذ خزانات كروية س ــي ذي ق (٢٠×٦٠م) ف
(٣٠٠٠م٣)في موقع التاجي ويتم التنفيذ املوقعي من 
قبل كوادرنا (االنتاج+املواقع+السيطره النوعية) و مع 

االقسام الساندة.

البينة الجديدة / علي شريف
ــتاذ  ــس جامعة بابل االس ــارك رئي ش
ــوري  اجلب ــادي  ه ــان  قحط ــور  الدكت
ــري  ــاد احلض ــدى االقتص ــال منت باعم
ــام ٢٠٢١ الذي  ــدا لع ــي كن ــث ف الثال
 URBAN ECONOMY)تقيمه مؤسسة
FORUM  ) ملدة ثالثة ايام خالل تشرين 
ــة  ــس اجلامع ــال رئي ــي. وق االول احلال
االستاذ الدكتوراجلبوري لدى مشاركته 
ــات  التطبيق ــر  عب ــدى  املنت ــال  باعم
(on line):ان  ــام  بنظ ــة  االلكتروني
ــاركة جاءت بناء على دعوة جلنة  املش

ــي في  ــدمي خطاب رئيس ــدى لتق املنت
ــباب  ــدى بعنوان (تفعيل دور الش املنت
ــة تطوير اجملتمعات  احلضري في عملي
ــاركتي  مش ــاف:ان  احلضرية).واض
ــة هامة  ــد فرص ــدى تع ــال املنت باعم
ــرق التي  ــوء على الط ــليط الض لتس
ــباب  ــجيع الش ميكن من خاللها تش
ــل وتنمية  ــي حتوي ــاركة ف ــى املش عل
ــب معاجلة  ــري اذ تتطل ــع احلض اجملتم
املشكلة ووضع استراتيجيات واليات 
ــي  ــددة تؤدي الى التغيير املؤسس مح
وان اشراك الشباب يعد شرطا مسبقا 

الي جهد يبذل من اجل وضع سياسة 
ــرح رئيس اجلامعة  تنمية للمدن .واقت
ــن املفاهيم التي  ــددا م في خطابه ع
يجب االخذ بها بنظر االعتبار لضمان 
جناح اجراء عملية التكامل واالندماج 
ــاحة للحوار  ــق مس ــة في خل متمثل
والتشاور واشراك الشباب في عمليات 
ــات ودمج الشباب في  صنع السياس
البرامج السياسية القائمة قدر اكبر 
ــام اخلطاب  ــفافية.وفي خت الش ــن  م
ــتاذ الدكتور  ــس اجلامعة االس دعا رئي
ــلطات الوطنية واحمللية  ــوري الس اجلب

ــس على انهم  ــباب لي النظر الى الش
ــكلة بل على انهم من يصنعون  مش
ــم  ــباب ه ــاكل فالش ــول للمش احلل
ــم اخلاصة وعلى  ــي مجاالته خبراء ف
ــتخدام وتقييم  السلطات احمللية اس
ــق  ــي حتقي ــم ف ــم وخبراته ابتكاراته
ــة فهم  ــتدامة للمدين ــة املس التنمي
ــات بالتاكيد ولكنهم  ــون حتدي يواجه
ابداعية  ــتراتيجيات  اس ايضا يجدون 
ــك التحديات وانهم  ــب على تل للتغل
ــانها ان تلهم  ــدون جناحات من ش يج

االخرين.

ميسان / ابو الحسن السعد
قام محافظ ميسان علي دواي 
ــة تفقدية  ــة ميداني الزم  بجول
لعدد من  ــة  واملتابع ــراف  لإلش
ــي مركز  ــاريع واخلدمات ف املش
انشاء  (مشروع  احملافظة منها 
املمر الثاني لطريق بتيرة - فجر 
ــروع  ومش ــني)  ياحس ــق  (طري
ــة  واالرصف ــوارع  الش ــح  فت

اجلانبية والتبليط ملنطقة حي 
ــاريع  الصحفيني وعدد من مش
املدارس. كذلك متابعة مستوى 
ــة للمواطنني  ــات املقدم اخلدم
من قبل الدوائر اخلدمية.والتقى 
ــدد  ــة بع ــالل اجلول ــيادته خ س
ــى  ــتمع إل ــني واس ــن املواطن م
ــاراتهم  واستفس ــكاويهم  ش
ــبة  وأوعز بإيجاد احللول املناس

ــات  ــع اجله ــيق م ــا بالتنس له
 . ــة  اخملتص ــر  والدوائ ــة  املعني
رافقه في اجلولة املعاون الفني 
ــات  بلدي ــر  ومدي ــظ  للمحاف
ــان  ــاء ميس ــر م ــان ومدي ميس
ــان ومدير  ــاري ميس ومدير مج
ــان ومدير  ــور ميس ــرق وجس ط

قسم ادارة مشاريع احملافظة .

بغداد/ البينة الجديدة
ــر الكهرباء  ــيد وزي ــرى الس اج
ــادل كرمي،  ــدس ع ــة املهن وكال
ــز  ــة ملرك ــارة ميداني ــرا زي مؤخ
التابع  ــيطرة كهرباء بغداد  س
ــع  لتوزي ــة  العام ــركة  للش
ــالع على  ــاء بغداد لالط كهرب
ــتمرار  واس ــال  االعم ــير  س
ــة  الطاق ــع  توزي ــيابية  انس
ــيد  الس ــه  الكهربائية.رافق
العامة  ــركة  الش ــام  ع ــر  مدي
ــني  حس ــدس  املهن ــورة  املذك
ــر مكتب  ــا الزبيدي، ومدي عط
مكتب  الوكيل،ومدير  ــيد  الس
ــي. ــال احلكوم ــالم واالتص االع

اطلع السيد الوزير، على وضع 
ــزة  اجمله ــة  والطاق ــة  املنظوم
ــى  ــاعات التجهيز،ال ــدد س وع

ــى حجم  ــالع عل ــب االط جان
ــات  واحملط ــات  املغذي ــال  احم
ــط  ــة خط ــة، ومناقش الثانوي
ــتخراج  واس االختناقات  ــك  ف

ــع  ــن توزي ــال ع ــات، فض املغذي
ــني  ــة ب ــورة عادل ــة بص الطاق
ــاوز على  ــات وعدم التج املغذي
ــص  للتخل ــررة  املق ــص  احلص

ــة  ــال الزائدة،اضاف ــن االحم م
ــع التجاوزات  ــروع برف الى الش
ــبكة  الش ــى  عل ــة  احلاصل
ــن اجل القضاء  الكهربائية م
ــتقرار  واس ــات  الضائع ــى  عل
ــتمراره.موجهاً،   واس التجهيز 
ــوزارة من  ــا اعلنته ال مبراعاة م
ــام لكافة مالكاتها من  نفير ع
ــاح العرس االنتخابي،  اجل اجن
اضافة ان يكون هناك تنسيق 
ــع  التوزي ــالكات  م ــني  ب ــام  ت
ــز االنتخابية من  ومديري املراك
ــز املراكز  ــتدامة جتهي اجل اس
بصورة  ــي  الكهربائ ــة  بالطاق
ــتمرة.وأوعز سيادته بوقت  مس
سابق، بحرف احمال املغذيات 
ــة  ــبكة وصيان ــة الش ومتابع

العوارض الفنية اوالً باول.

بغداد / البينة الجديدة
ترأس وزير العدل القاضي ساالر 
ــد مؤخرا،  ــتار محم الس عبد 
ــكلة   ــة املش ــاً للجن  اجتماع
ــالت  ــوية  معام ــة بتس اخلاص
االراضي الزراعية في  محافظة 
ــب قرار مجلس  كركوك وحس
ــنة ٢٠١٢  الوزراء املرقم ٢٩ لس
من أجل إنصاف  هذه الشريحة 
ــبب القرارات  التي تضررت بس
ــؤون  اجملحفة من قبل جلنة ش
ــن قبل  ــكلة م ــمال املش الش
ــور  ــابق    ، وبحض ــام الس النظ
ــجيل  التس ــرة  دائ ــام  ع مدير 
ــعد  ــتاذ  رعد س العقاري االس
ــرة  ــام دائ ــر ع ــي ومدي اهللا عل
ــتاذ  ــة االس ــات العدلي العالق
ــني .  ــد لعيبي عبد  احلس احم
ــر انه منذ  ــيد الوزي ــد الس  واك
ــر العدل  ــنمنا منصب وزي تس
ــكيل  ــا بالعمل على  تش قمن

هذه اللجنة العادة احلقوق الى 
نصابها وبصورة مرضية جلميع 
 االطراف حيث مت جرد االضابير 

بصورة قانونية وبعد تدقيقها  
وجدنا ان  هناك ثغرات قانونية  
واجراءات ادارية غير صحيحة 

ــوف نقوم  باسترجاع  لذلك س
هذه احلقوق الى اصحابها وهي 
ــوزارة  ال ــن صالحيات  من ضم
(١٣٩واملادة  للمادتني  ــتنادا  اس
ــجيل  ــون التس ــن قان ١٤٠ ) م
ــنة  ــاري املرقم (٤٣ ) لس العق
ــير الى    ١٩٧١ النافذ والتي تش
ــة عقارية اذا لم  انه أي معامل
ــكل   ــب الش ــل وتكتس تكتم
ــى اصحابها  ــي تعاد ال  النهائ
انه  ــيادته  . واشار س االصليني 
ــوف تقوم اللجنة بتعويض  س
ــرب الوافدين الذين لديهم  الع
ــود زراعية  وانصافهم بعد   عق
انتهاء اعمال اللجنة.موضحا 
ــوع يعد من  ان حل هذا املوض
ــي اجملتمع النه  ــول ف اهم احلل
ــي  اجملتمع ــلم  ــق  بالس يتعل
ــون  ك ــلمي  الس ــش  والتعاي
الطوائف  ــددة  متع ــة  احملافظ

 والقوميات . 

البينة الجديدة / هيثم مجيد
ــالكات  ــل امل ــة تواص ــن مواصل ــارة ع ــت وزارة التج اعلن
ــركة العامة  ــوك وبابل في الش ــي كرك ــة في فرع العامل
ــة واحلكومية  ــا للمطاحن االهلي ــارة احلبوب جتهيزه لتج
بالكميات اخملصصة من مادة احلنطة احمللية واملقررة لدعم 
ــركة  مفردات البطاقة التموينية .اكد ذلك مدير عام الش
ــال ان فرع كركوك قد  ــم نعيم العكيلي وق املهندس باس
ــيارات  ــز املطاحن وبكميه (٢٠١.٦٢٠) طن وبواقع ٨ س جه
ــن كركوك  ــز باقي مطاح ــة  جه ــويق احلويج ــز تس ومرك
ــال عن  ــيارة ، فض ــع (١٣) س ــن وبواق ــة(٥٣٧.١٠٠) ط بكمي
ــن االهلية واحلكومية  ــتمرار جتهيز بابل جتهيز املطاح اس

باحلنطة احمللية للنصف االخير من احلصة الثامنة.

ذي قار / كاظم العبيدي
استقبل محافظ ذي قار ،الدكتور احمد غني اخلفاجي 
ــركة  ــس الثالثاء ، في مقر ديوان احملافظة ، ممثلي ش ، ام
ــم» التركية، املتخصصة في بناء املستشفيات،  «أيس
والتي نفذت بناء عدد منها في محافظات شمال العراق. 
ــيد احملافظ مع وفد الشركة التركية، في  وتباحث الس
ــوم مناطق  ــتثمارية املتاحة في عم ــرص االس ــرز الف اب
ــتعداد حكومته احمللية  ــيادته « اس ــة، واكد س احملافظ
ــركات  ــات ،التي تعيق عمل الش ــل جميع العقب لتذلي
ــتثمارية في احملافظة ، في ظل وجود ارض خصبة  االس
لالستثمار واوضاع امنية متميزة .ومن جهته فقد اكد 
ــركة متخصصة  ــركة التركية، ان الش رئيس وفد الش
ــفيات،وانها تتطلع للعمل في  في مجال بناء املستش
ــادة اعمارها وبناء  ــاهمة في اع محافظة ذي قار ،واملس

مستشفيات تليق مبواطنيها .

بغداد / البينة الجديدة
استقبلت مدير عام دائرة التقاعد والضمان االجتماعي 
ــؤون االجتماعية خلود  ــل والش ــال في وزارة العم للعم
ــم تقاعد وضمان العمال في محافظة  حيران مدير قس
ــرة عقيل عبد اجلبار تركي في مقر الدائرة بحضور  البص
ــة  ــلمان داود ملناقش ــاون مديرعام الدائرة ضمياء س مع
ــم وسبل االرتقاء  أهم املعوقات التي تواجه عمل القس
ــام  ــه كونه من أكبر أقس ــذي يقدم ــع اخلدمي ال بالواق
ــم واجلهود  ــرة . واثنت املدير العام على عمل القس الدائ
ــكادر اإلداري والوظيفي,مؤكدة على  ــة من قبل ال املبذول
ــرة في البصرة  ــارات التابعة للدائ ــة متابعة  العق أهمي
ــوارد صندوق  ــل تعظيم م ــتثمارها من أج ــرورة اس وض

الضمان لإليفاء بالتزاماته جتاه العمال املضمونني.
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رئيس مجلس االدارة
رئيس التحرير

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

أسسها الراحل  
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ــني، امس  ــؤاد حس ــر اخلارجية، ف ــش وزي ناق
ــكيل جلنة  ــره التركي، تش ــاء، مع نظي الثالث
ــني إلى  ــول العراقي ــهيل دخ ــتركة لتس ش مُ
تركيا.وقالت اخلارجية ، إن حسني التقى امس، 
ــاووش أوغلو،  وزير اخلارجيَّة التركي مولود تش
على هامش مُشاركته في اجتماع مجموعة 
دول حركة عدم االنحياز، واالحتفال بالذكرى 
ـــ٦٠ لعقد املُؤمتر األول للحركة، الذي يعقد  ال
ــي صربيا.وجرى  ــراد ف ــي مدينة بلغ ــاً ف حالي
خالل اللقاء، بحسب البيان، استعراض سير 
ــتجدات  العالقات الثنائيَّة بني البلدين واملُس
ــة، وقدم  ــي املنطق ــيّة ف ــة والسياس األمنيّ
ــير العمليّة االنتخابية  حسني إيجازاً عن س
د  التي جرت في العراق يوم ١٠ تشرين األول.وأكَّ
الوزير العراقي، على أهميّة تبادل الزيارات بني 
ــؤولني من كال البلدين ملُناقشة العديد  املس
ــكيل  ــتركة، وكذلك تش ــا املُش من القضاي
ــتركة لغرض تسهيل منح سمات  ش جلنة مُ
الدخول للمواطنني العراقيني الراغبني بزيارة 
ــراك الراغبني  ــني االت ــك املواطن ــا وكذل تركي
ــفر. من  ــارة العراق وتخفيف قيود الس في زي
ــة التركي تهنئته  ــر اخلارجيَّ ــه، قدم وزي جانب
ــير العمليّة األنتخابيّة في العراق،  لنجاح س
ــادرة العراق بعقد  ب ــاً عن تقديره على مُ عرب مُ
ؤمتر بغداد للتعاون والشراكة لغرض خفض  مُ
ــواء االزمات في  ــيّة واحت ــرات السياس التوت

املنطقة.

ــاز باقر  ــام حلركة إجن ــني الع ــم األم اته
ــمها، بتدوير  ــم يُس ــدي، جهات ل الزبي
ــا  وإيصاله ــابقة  ــية س ــوه سياس وج
ــتغلة املال العام،  ــان مجدداً، مس للبرمل
ــحة ما لم  محذراً من احتجاجات كاس
ــني في قادم  ــق طموحات املواطن تتحق
ــال الزبيدي في تدوينة (نظرة  األيام.   وق
ــرة).. نهنئ أبناء  ــى اإلنتخابات األخي عل
شعبنا في جميع احملافظات واملرشحني 
الفائزين في اإلنتخابات املبكرة ونتمنى 
ــي  ــؤولية ف ــدر املس ــى ق ــوا عل أن يكون
محاربة الفساد والسعي لتغيير الوجوه 
الفاسدة والفاشلة.   وأضاف، كما نثّمن 
ــاح التجربة  ــا بإجن ــة العلي دور املرجعي
ــث اجلماهير  ــة من خالل ح الدميقراطي
واألكفأ،  األصلح  وإنتخاب  ــاركة  للمش

ــات  ــهدته اإلنتخاب ــا ش ــع م ــاً م متابع
ــات و(تعطيل) أجهزة  ــرة من خروق األخي
ــان عدد كبير  ــببت بحرم التصويت تس
ــم  ــة حقه ــن ممارس م ــني  الناخب ــن  م
ــن ميثلهم داخل  ــروع في إختيار م املش
ــى أمر  ــر عل ــد أن نؤش ــان الب ــة البرمل قب
خطير وهو عودة بعض الوجوه التي كان 
لها دور كبير في األزمات التي شهدتها 
البالد.   وأشار إلى أن التغيير املنشود لم 
ــتمرار  ــل لعدة عوامل، أهمها إس يحص
ــي وبشكل كبير  هيمنة املال السياس
على فئة واسعة من القواعد الشعبية 
ــتغالل بعض األحزاب للعوز والفقر  وإس
ــه طبقات ليست بالقليلة  الذي تعيش
ــة  ــذه احلال ــاً أن ه ــعب، مبين ــن الش م
ــببها الرئيس  ــر س ــرة من الفق املنتش
ــرطاناً  ــض األحزاب التي باتت س هو بع
ــع العراقي بلجانها  ــد اجملتم ينخر جس
ــع في دوائر  ــة ونفوذها الواس اإلقتصادي

ــوات املقاطعة  ــح أن دع ــة.  وأوض الدول
ــس اجلهات التي  ــي تقف خلفها نف الت
ــي) كان لها دور  أعتمدت (املال السياس
ــس الوجوه وصعودها إلى  كبير لفوز نف
ــاً بالقول، إن  ــة البرملان اجلديد، متبع قب
ــوف يتزايد قادم  ــعبي س الضغط الش
ــم حتقق ما  ــود اإلصالح إذا ل ــام، ووع األي
ــوف تتحول إلى  ــه املواطن س ــح ل يطم
ــوف  ــرات وإحتجاجات عارمة، س تظاه
ــع اجلهود.    ــا جمي ــح بإيقافه ــن تنج ل

ــن يأتي إال  ــر ل ــدي أن التغيي ــد الزبي وأك
ــعبية واعية متفهمة حلقيقة  بإرادة ش
ــبيل إلزاحة الفاسدين  واحدة وهي الس
ــاركة  واملش ــراع  اإلقت ــق  بصنادي إال 
ــن جميع  ــا يتطلب م ــة وهذا م الفاعل
ــورة على العراق  ــات الوطنية الغي اجله
ــي التوعية  ــارس دورها ف ــعبه أن مت وش
ــتمر وبدون توقف.  ولفت  ــكل مس بش
ــر الذي  ــزوف الكبي ــبب الع إلى أنه بس
ــهدته هذه اإلنتخابات والتي وصلت  ش
ــن يحق لهم  ــن الذي ــبة ٧٥٪ م الى نس
املشاركة حسب بيانات املنظمات التي 
شاركت مبراقبة اإلنتخابات حيث عادت 
ــة دورها  ــوه القدمية ملمارس بعض الوج
وسياستها التي كانت السبب الرئيس 
ــني العام حلركة إجناز  للعزوف.  وبني األم
أن واجبنا اليوم أن ننهي حالة اإلحباط 
ــة بعض األحزاب  ــي خلفتّها سياس الت

املنتفعة (والت حني مندم).  

ــة العليا  ــة األمني ــس اللجن ــف رئي كش
ــن عبد األمير  ــات، الفريق أول رك لالنتخاب
ــدور أوامر  ــمري، امس الثالثاء، عن ص الش
ــاع  ــي الدف ــب وزارت ــاط ومرات ــرمي ضب بتك
ــاب. اإلره ــة  ــاز مكافح ــة وجه والداخلي
ــام للقوات  ــمري إن «القائد الع وقال الش
ــي، وخالل  الكاظم ــلحة، مصطفى  املس
ــتركة، أمر  ــات املش ــادة العملي ــه قي زيارت

ــاع  ــي الدف ــب وزارت ــاط ومرات ــرمي ضب بتك
ــى جهاز مكافحة  والداخلية باإلضافة إل
ــيكون  ــرمي س ــاف، أن «التك االرهاب».وأض
ــني انتخابات  ــي خطة تأم ــاركني ف للمش
ــرى   زيارة  ــد أج ــي، ق ٢٠٢١».وكان الكاظم
ه  إلى قيادة العمليات املشتركة، حيث وجّ
ــتكمال مهامهم  ــادات األمنية «باس القي
ــراع ومخازن  ــق االقت ــة صنادي ــي حماي ف
املفوضية، إلى جانب واجباتهم في حماية 

البلد واملواطنني من خطر االرهاب».

ــار،  ــياحة واآلث ــة والس ــت وزارة الثقاف أعلن
ــق  التوثي ــروع  مش ــر  نش ــاء،  الثالث ــس  ام
ــراث العاملي في العراق على  الرقمي ملدن الت
ــام دائرة  ــف مدير ع ــع اليونسكو.وكش موق
الدراسات والبحوث والتدريب اآلثاري قاسم 
ــوداني واملشرف على فريق العمل  طاهر الس
ــر  ــق بيان صادر عن الوزارة ، عن قبول ونش وف
مشروع رقمنة أرشيف مواقع التراث العاملي 
ــو االول من  ــكو وه في العراق مبوقع اليونس
نوعه بتاريخ العراق اآلثاري. وأشار إلى أن فريق 
العمل الذي شكلته الدائرة واخلاص بدراسة 
ــدوى العمل  ــكو وحتديد ج ــرح اليونس مقت
عليه قام باعداد هذا املشروع بشكل علمي 
ــوزارة واملعايير  ــتراتيجية ال ــع اس يتوافق م
ــا منظمة  ــي وضعته ــة الت ــة العاملي الدولي
اليونسكو حلفظ االرشيف والوثائق اخلاصة 

ــدرات  ــى الق ــاد عل ــع وباالعتم ــذه املواق به
ــة املتخصصة من كوادر  والكفاءات العراقي
ــوداني، ان  ــراث. وأضاف الس ــة االثار والت هيئ
ــذا املنجز الذي حققته هيئة اآلثار والتراث  ه
بوزارة الثقافة ألول مرة في تاريخها، سيحقق 
ــة املهمة على  ــة من املعطيات العلمي جمل
كافة األصعدة لعل أهمها دعم آليات وسبل 
ــل الترويج  ــي بالهيئة وتفعي البحث العلم
ــراث العاملي محلياً  ــي مواقع الت والدعاية ف
ــتقطاب  ــكو واس ودولياً عبر منصة اليونس
ــياحية األجنبية واحمللية ودعم  اجملاميع الس
مشاريع وخطط الصيانة والترميم واحلفظ 
ــادل  التب ــل  وتفعي ــتدامة  املس ــة  والتنمي
ــوداني،  الثقافي مع الدول األخرى. وأكد الس
ــاعد على الشروع بتأسيس  أن املشروع يس
ــة ملواقع التراث  ــارات االفتراضي ــج الزي برنام
ــي الثقافي اخلاص  ــر الوع العاملي بغية نش

باملوروث احلضاري العراقي. 

ــة  حرك ــن  ع ــزة  الفائ ــحة  املرش ــدت  أك
ــد الرضا  ــان عب ــار (نيس ــي ذي ق ــداد ف امت
ــف مع االحزاب  ــر)، ان احلركة لن تتحال زاي
ــم  اه ــن  ان»م ــر،  زاي ــت  املتحاصصة.وقال
ــي اتفقت عليها كتلة امتداد  الفقرات الت
ــازل عن  ــرف بالتن ــع وثيقة الش ــو توقي ه
ــازات البرملانية».ولفتت الى  ــع االمتي جمي
نيتهم عدم الدخول في حتالفات مع بقية 
ــة، وان يكونوا صوتا  ــزاب املتحاصص االح
ــة الى  ــان، باالضاف ــل البرمل ــا داخ معارض

املطالبة بالكشف عن قتلة املتظاهرين.

بغداد /

ــؤون املغتربني  ــوزراء وزير اخلارجية وش ــب رئيس ال هنأ نائ
االردني أمين الصفدي، نظيره العراقي فؤاد حسني، بنجاح 
ــبوع احلالي.وقال  ــرت األس ــة التي ج ــة االنتخابي العملي
ــقيق  ــر تويتر هنأت وزير خارجية العراق الش الصفدي عب
فؤاد حسني بنجاح العملية االنتخابية إجنازا  جديدا على 
ــعب العراقي  ــادة البناء، وحتقيق طموحات الش طريق إع
ــكل إمكاناته إلى  ــيظل األردن يقف ب ــقيق.وأكد س الش
ــتقرار  جانب العراق، ويدعم جهود حكومته لتثبيت االس

وحماية مصالح العراق واستقراره وسيادته.

بغداد /

ــني  ــرطة ام الربيع ــة ش ــت مديري أعلن
ــوى، امس  ــرطة نين ــة لقيادة ش التابع
ــى  عل ــض  القب ــاء  إلق ــن  ع ــاء،  الثالث
ــعوذين وانقاذ امرأة قبل اغتصابها  مش
ــرطة  ــن املوصل.وذكر اعالم الش في أمي
في بيان تلقت «البينة اجلديدة» نسخة 

ــات بوجود  ــد ورود معلوم ــه «بع منه ان
ــحر  الس ــال  باعم ــون  يقوم ــني  متهم
والشعوذة والتحرش اجلنسي بالنساء، 
ــراف  ــق عمل باش ــكيل فري ــد تش وبع
ــرطة نينوى  ــل قائد ش ــن قب ــر م مباش
ــل االمين ، مت القاء  ــي حتقيق املوص وقاض
ــى عصابة مكونة من (ثالثة  القبض عل
متهمني) بينهم امرأة وضبط بحوزتهم 

ــحر  ــة الس ــتخدم في ممارس ــواد تس م
ــهود».واضاف  ــرم املش ــعوذة باجل والش
ــة الوكر الذي  ــان، انه «اثناء مداهم البي
ــارة عن (مخزن بداخله قطع فيه  هو عب
سرير طبي) مت سماع صوت احد النساء 
وهي تستنجد عندما كان يحاول املتهم 
ــع، انه  ــداء عليها».وتاب ( م ع ع ذ ) االعت
ــة بحق  ــراءات القانوني ــاذ االج «مت اتخ

ــن اقوالهم باالعتراف  املتهمني ومت تدوي
بارتكابهم  ــوا  واعترف ابتدائيا وقضائيا 
ــرش واالعتداء  ــن جرائم التح العديد م
اجلنسي من خالل التحايل على النساء 
بأنهن (مسحورات ومتلبسات باجلن)».
ــه «مت القبض على  ــار البيان الى ان واش
املتهمني في منطقة (حي الزجنيلي) في 

اجلانب االمين ملدينة املوصل».

اِّـوصل /

بغداد /
بغداد /

بغداد /

بغداد /
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  وتابع ليكن احتفال الشعب بالكتلة 
ــلحة ودون إزعاج  األكبر بال مظاهر مس
ــس  ــي، ام ــدر أمن ــاد مص ــن. وأف االخري
ــل املنطقة اخلضراء  ــاء، بأن مداخ الثالث
ــة إلى اآلن. ــط بغداد ما تزال مغلق وس

ــال املصدر إن جميع مداخل املنطقة  وق
ــماح  ــزال مغلقة، والس ــا ت ــراء م اخلض
ــتثناءات  ــي الباجات واالس فقط حلامل
بدخولها.هذا وكانت القوات األمنية قد 
أغلقت مداخل املنطقة اخلضراء، تزامانا 
مع إعالن نتائج االنتخابات التشريعية 
ــيقي  ــن االطار التنس ــن جانبه أعل . م
ــاء، عن  ــيعية، امس الثالث ــوى الش للق
عدم قبوله بنتائج االنتخابات البرملانية 
املبكرة، مؤكداً طعنه بها. وجاء في بيان 
للقوى، أنه حرصاً من االطار التنسيقي 
ــه  ــي وصدقيت ــار الدميقراط ــى املس عل
ــات االنتخابات املبكرة  ولتحقيق موجب
ــة الدينية  ــا املرجعي ــت اليه ــي دع الت

ــرة امنة  ــدت على ان تكون ح ــي اك والت
ــكوك  ــاوز الش ــل جت ــن اج ــة وم ونزيه
ــت  رافق ــي  الت ــرة  الكبي ــكاالت  واالش
ــداد  انس ــى  ال وادت   ٢٠١٨ ــات  انتخاب
ــفة  ــى احداث مؤس ــي تطور ال سياس
ــم العملية  ــل دع ــن اج ــام ٢٠١٩ وم ع
ــة االنتخابات قدمنا  الدميقراطية ونزاه
جميع املالحظات الفنية الى مفوضية 
ــاف البيان أن املفوضية  االنتخابات.وأض
تعهدت مبعاجلة جميع تلك االشكاالت 
ــم تلتزم  ــا ل ــة ولكنه ــوات عملي بخط
بجميع ما مت االعالن عنه من قبلها من 
ــراءات قانونية.  وتابع وبناء على ذلك  اج
ــن نتائج وعدم  ــن طعننا مبا اعلن م نعل
ــنتخذ جميع االجراءات  قبولنا بها وس
املتاحة ملنع التالعب باصوات الناخبني. 
ــألمم املتحدة  ــني العام ل ــى األم ــد أثن وق
ــى االنتخابات  ــش عل ــو غوتيري أنطوني
ــة  ــة الدولي ــال إن املنظم ــة قائ العراقي

ــا الكامل  ــى التزامه ــدد التأكيد عل جت
ــعبا.وذكرت  ــم العراق حكومة وش بدع
صفحة املنظمة الدولية عبر فيسبوك 
ــوب إلى  أن غوتيرش أثنى في بيان منس
ــاء ورجال  ــمه، على نس ــدث باس املتح
ــماع  إس ــى  عل ــم  لتصميمه ــراق  الع
ــق االقتراع. ــم من خالل صنادي أصواته

ــان، جميع  ــام في البي ــث األمني الع وح
أصحاب املصلحة على التحلي بالصبر 
ــدول الزمني لالنتخابات  واالحترام للج
بينما تقوم املفوضية العليا املستقلة 
لالنتخابات بجدولة النتائج، وذلك حلل 
أي نزاعات انتخابية قد تنشأ من خالل 
القنوات القانونية املعمول بها، وإكمال 
العملية االنتخابية من خالل تشكيل 
حكومة في أقرب وقت ممكن. كما اعرب 
رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ، عن 
أمنيته أن يكون البرملان املقبل مجلس 
عمل وبناء ودعم للدولة.وقال الكاظمي 

ــدم التهنئة  ــر، اق ــدة في تويت في تغري
ــن في  ــواب الفائزي ــكل الن ــة ل اخلالص
ــا اهنئ القوى  ــات. وأضاف كم االنتخاب
ــكل مجلس  ــي ستش ــية الت السياس
ــى ان يكون  ــذي نتمن ــواب املقبل ال الن
ــاء ودعم للدولة. وهنأ  مجلس عمل وبن
ــم صالح، جميع  رئيس اجلمهورية بره
ــا أكد  ــات، فيم ــي االنتخاب ــن ف الفائزي
تطلعه بقوة جمللس نواب يُعبر عن إرادة 
ــي تغريدة على  ــعب.وقال صالح ف الش
ــر ، اتقدم باحر التهاني الى  منصة تويت
جميع الفائزين في االنتخابات والكتل 
ــعُ بقوة جمللس  ــا، ونتطل ــدرة منه املُتص
نواب يُعبر عن إرادة الشعب ويستجيب 
ــي االصالح.وأضاف ويعملُ  لتطلعاته ف
ــة فاعلة حتمي  ــكيل حكوم ــى تش عل
ــيخ دولة  ــا للبلد بترس ــح العلي املصال
ــة  وحامي ــعب  للش ــة  خادم ــدرة  مقت

لسيادته.
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ــني لتمثيل  ــداد ٤ محترف وصل بغ
ــي،  احلال ــم  املوس ــي  ف ــرخ  الك
ــرف خامس  ــيلتحق بهم محت وس

خالل األيام القليلة املقبلة.
وقال املدرب املساعد لفريق الكرخ، 
ــي تصريحات  ــد عبد اجلبار، ف أحم
ــة  األربع ــني  احملترف إن  ــة،  خاص
ــي  والثالث ــتور  نيس ــي  «الكاميرون
النيجيري إبراهيم وإيساك وشوال» 

وصلوا بغداد ليلة أمس.
ــي  ــاركون ف ــم سيش ــح أنه وأوض

ــتوضح  التي س التدريبية  الوحدة 
بينما  ــة،  البدني ــم  مدى جاهزيته
ــو  ــس، وه ــرف اخلام ــيصل احملت س

ــن غانا، إلى بغداد نهاية  ريتجارد م
األسبوع احلالي.

ــة  املقبل ــاراة  املب أن  ــى  إل ــار  وأش
ــط،  الوس ــط  نف ــام  أم ــتكون  س
ــاري، حيث  اجل ــهر  الش ــف  منتص
ــق النقاط  ــرخ لتحقي ــح الك يطم
ــيما بعد  الثالث على ملعبه، ال س

اكتمال صفوفه.
ــني  ــك نقطت ــرخ ميتل ــر أن الك يذك
ــالث التي  ــات الث ــن املباري فقط م

خاضها حتى اآلن.

ــويدي زالتان إبراهيموفيتش،  فشل الس
ــيناريو  ــي تنفيذ الس ــم ميالن، ف مهاج
الذي وضعه من أجل العودة إلى املباريات 

مع الروسونيري.
ــي وتر  ــة ف ــن إصاب ــي م ــرا يعان وكان إب
العرقوب، وقرر تكثيف جلسات التدريب 
ــازة خالل التوقف  ــل في أيام اإلج والعم
ــب ضد  ــن اللع ــي يتمكن م ــي ك الدول
ــل، في  ــبت املقب ــا، الس ــالس فيرون هي
ــات الدوري  ــة من منافس ــة الثامن اجلول

اإليطالي.
ــو  ديلل ــا  «الجازيت ــة  لصحيف ــا  ووفقً
ــه تأكدت عدم  ــبورت» اإليطالية، فإن س
ــش للتواجد على  ــة إبراهيموفيت جاهزي

مقاعد بدالء ميالن أمام هيالس فيرونا.
وأشارت الصحيفة اإليطالية إلى أن إبرا 
ــيبدأ االستعداد كي تكون عودته إلى  س
ــاء املقبل، في  ــد بورتو، الثالث املالعب ض

ــن دور اجملموعات بدوري  اجلولة الثالثة م
أبطال أوروبا.

ــالن يعاني حاليًا من إصابات  يذكر أن مي
ــور  ــا وجوني ــد كاالبري ــل دافي ــرى مث أخ

ميسياس وأليساندرو فلورينزي.

ــز الثاني في  ــونيري املرك ــل الروس ويحت
ــي برصيد  ــب الدوري اإليطال جدول ترتي
ــا يقبع في املركز األخير  ١٩ نقطة، بينم
ــه في دوري أبطال أوروبا دون أي  مبجموعت

نقطة.

ــير أملانيا في الطريق الصحيح نحو  تس
ــرة القدم، بعدما  ــم ٢٠٢٢ لك كأس العال
أصبحت أول دولة أوروبية تضمن الظهور 
ــن الفريق يدرك أنه ال  ــي النهائيات، لك ف
ــن العمل املطلوب  ــزال أمامه الكثير م ي

للوصول إلى أعلى املستويات.
ــع مرات بنتيجة  ــازت بطلة العالم أرب وف
ــمالية، لتضمن  ــى مقدونيا الش ٤-٠ عل
ــرة قبل  البقاء على قمة اجملموعة العاش
آخر جولتني، مع محاولة تعويض اخلروج 
ــكأس العالم ٢٠١٨، ثم  ــن الدور األول ل م
ــر في بطولة  ــتة عش اخلروج من دور الس

أوروبا هذا العام.
وقال ليون جوريتسكا العب وسط أملانيا 

ــع في الوقت  ــب أن نتحلى بالتواض «يج
ــياء التي  ــاك الكثير من األش احلالي. هن

نحتاج إلى حتسينها في هذه املباراة».
ــا اإلمكانات لكن علينا أن  وأضاف «لدين
ــتخدم  نتطور معا كفريق، ويجب أن نس
كل مران لتنفيذ ذلك. نحن على الطريق 
ــض  ــا بع ــزال لدين ــن ال ي ــح لك الصحي

العمل».
ــس حتت  ــا اخلم ــا مببارياته ــازت أملاني وف
ــك، الذي  ــد هانز فلي ــادة املدرب اجلدي قي
ــؤولية خلفا للمدرب يواخيم  تولى املس
ــط في آخر بطولتني  لوف بعد األداء احملب

دوليتني.
ــغل منصبه في  ويبدو أن فليك، الذي ش
أيلول بعد فترة ناجحة مع بايرن ميونخ، 
ــباب  ــب بني الش وصل إلى املزيج املناس

ــتخراج  ــاح في اس ــع النج ــرة، وم واخلب
ــاس مولر  ــرم توم ــدى اخملض ــل ما ل أفض
ــتبعاده بواسطة لوف على مدار  بعد اس

حوالي عامني.
ــتقبلت  ــا ١٨ هدفا واس ــجلت أملاني وس
ــس مباريات  ــي آخر خم ــة أهداف ف أربع
ــني  ــا لعبت ضد منافس ــم واقع أنه ورغ
ــتاين وأرمينيا  متوسطني مثل ليختنش
ــلندا ومقدونيا الشمالية،  ورومانيا وأيس
ــات  توقع ــتوى  مس ــع  رف األداء  ــإن  ف

املشجعني.
ــجل هدفا أمام  وقال كاي هافرتز الذي س
ــرت املباريات  ــمالية «أظه مقدونيا الش
ــة اإلمكانات املتوفرة في  القليلة املاضي
ــا علينا خاصة  ــا. كان األمر صعب فريقن
ــد التأهل  ــا، وكنا نري ــة أوروب ــد بطول بع

سريعا».
ــلة (من  ــذه السلس ــاف «متنحنا ه وأض
ــن ال يزال  ــرة، لك ــة كبي ــارات) ثق االنتص

الطريق طويال أمامنا».
ــى أملانيا تعاني في اجلانب الدفاعي  وتبق
ــريعة،  خاصة في الهجمات املرتدة الس
ــي  ــة ف ــا للدق ــر أحيان ــا تفتق ــا أنه كم

الهجوم.
وقال هافرتز «عندما تلعب مع أملانيا، فإن 
ــاب والوصول  ــق بالفوز باأللق األمر يتعل

إلى أعلى املستويات».
ــل إلى كأس  ــوف نص ــاف «هكذا س وأض
ــام املقبل لكن أمامنا الكثير  العالم الع
ــيء حتى  ــنفعل كل ش ــل. س من العم
ــم املقبل أن  ــي املوس ــعنا ف يكون بوس

نستعد بشكل رائع للبطولة».

ــوب  ــاز اجلن ــق غ ــق فري حق
ــرة  الطائ ــرة  للك ــي  العراق
ــى كاظمة  ــوزا صعبا عل ف
الكويتي، بنتيجة (٣-٢) في 
األشواط، ، في آخر مبارياته 
ــى  األول ــة  اجملموع ــن  ضم
ــيا، املقامة في  لبطولة آس

تايالند.
وخسر غاز اجلنوب الشوط 
ــة ٢٢ - ٢٥، قبل  األول بنتيج

أن يفوز بالثاني ٢٥ - ١٥.
ــم  ــن كاظمة عاد وحس لك
الشوط الثالث بنتيجة ٢٥ 
ــل أن يعادل الكفة  - ٢٢، قب
ــوط  ــوب في الش ــاز اجلن غ
 ،١٥  -  ٢٥ ــة  بنتيج ــع،  الراب
ــى  إل ــان  الفريق ــم  ليحتك
ــر التعادل، الذي  شوط كس

ــاز به الفريق العراقي ١٥ -  ف
.١٣

ــوب رصيده  ــاز اجلن ــع غ ورف
بذلك إلى النقطة السابعة، 
ــرق  الف ــج  نتائ ــينتظر  وس
األخرى حلسم التأهل، حيث 
التايلندي  ناخون  سيواجه 
ــبورت  ــي اي بي س فريب س
أملاتي  ويالقي  السيرالنكي، 
ــة  كاظم ــتاني  الكازاخس

الكويتي.
ــاز اجلنوب لتعثر  ويحتاج غ
ــان  ــي، لضم ــون أو أملات ناخ

مروره إلى نصف النهائي.
ــاط،  نق  ٧ ــي  أملات ــك  وميتل
ــون،  ــاط لناخ ــل ٥ نق مقاب
لكن األخير سيالقي الفريق 
ــر  ــيرالنكي، الذي خس الس
جميع مبارياته وال ميلك أي 

نقطة.

طائرة غاز الجنوب العراقي
 تهزم كاظمة الكويتي

ــي األوزبكي منوزوف  انتزع الرباع العامل
ــات الثالث لوزن ٩٦  كوربن مراد الذهبي
ــتاني  كجم، كما فاز الرباع الكازاخس
ــدد من  ــوالت بنفس الع ــات بيكب راخ
ــن  ــم، ضم ــوزن ١٠٢ كج ــات ل الذهبي
ــات اليوم قبل األخير لبطولة  منافس
ــباب حتت ١٧  العالم لرفع األثقال للش

سنة.
ــات البطولة امس  ــت منافس  واختتم
ــادق محافظة جدة  ــد فن ــاء بأح الثالث
ــس اللجنة  ــر الرياضة رئي بحضور وزي
ــعودية األمير  ــة الس ــة العربي األوملبي
ــي الفيصل، ونائبه  ــز بن ترك عبدالعزي
ــر فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن  األمي

مساعد.
ــوزوف للذهبيات والذي   وجاء حتقيق من
كان املرشح األبرز لها، بعد رفعه لوزن 
ــف، و ١٨٩ كجم  ــم في اخلط ١٥٣ كج
ــوع ٣٤٢ نقطة،  ــف، ومجم ــي اخلط ف
ــو باملركز  ــي جرامي فيك وحل اجلورج
ــه  برفع ــالث،  الث ــات  والفضي ــي  الثان
ــم، و ١٨٠ كجم، ومجموع  ـــ١٤٨ كج ل
ــي أمينبوران  ــال الترك ــة، ون ٣٢٨ نقط
ــات الثالث برفعه لـ١٤٧ كجم،  البرونزي
و ١٧٩ كجم، ومجموع ٣٢٦ نقطة، في 
ــات الوزن الذي شهد مشاركة  منافس

الرباع السعودي جوادالشاخوري.
 فضية عراقية

ــتاني  الكازاخس ــوز  ف ــاء  ج ــا  فيم  
ــوزن  ــالث ل ــات الث ــوالت بالذهبي بيكب
ـــ١٥٥ كجم  ــد رفعه ل ــم، بع ١٠٢ كج
ــي النتر  ــم ف ــف و ٢٠٠ كج ــي اخلط ف

ورصيد٣٥٥ في اجملموع.
ــالر فضيتي  ــي تانير كاج ــال الترك  ون
ــه ١٥٢ كجم  ــوع برفع ــف واجملم اخلط
ــيزمون  س ــدي  والبولن  ،٣٣٧ ــد  ورصي
كواسكي فضية اخلطف برفعه لـ١٥١ 

كجم. 

ــاوي املركز  ــق العراقي عمار ربيع وحق
ــر  للنت ــة  الفضي ــة  وامليدالي ــي  الثان
ــه ١٨٥ كجم  ــوع برفع ــة اجملم وبرونزي

ورصيد ٣٣٤. 
ناتيا تتألق في السيدات 

وفي منافسات وزن ٨١ كجم سيدات، 
ــن هيرنانديز  ــيكية ميري فازت املكس
ــا لـ٩٢ كجم،  بذهبية اخلطف برفعه
ــا غالدين  ــة ناتي ــة للجورجي والفضي
ــة  ــم، والبرونزي ــوزن ٩١ كج ــا ل برفعه

ــي برفعها لوزن  لإليرانية إيكتا جامال
٩٠ كجم.

ــازت اجلورجية  ــر واجملموع ف ــي النت  وف
ــع ١١٧ كجم  ــني؛ برف ــا بالذهبيت ناتي
ــني  والفضيت ــة،  نقط  ٢٠٨ ــد  ورصي
ــم  كج  ١١٥ ــع  برف ــا  إيكت ــة  لإليراني
ــني  ــة، والبرونزيت ــوع ٢٠٥ نقط ومجم
للروسية داريا ريكوف برفع ١١٤ كجم 

ومجموع ٢٠١ نقطة.
ــرأة عضو  ــة امل ــة جلن ــلمت رئيس  وس

ــعودي لرفع  ــس إدارة االحتاد الس مجل
ــي  حوبان ــة  فوزي ــتاذة  األس ــال  األثق
ــز الثالث  ــزات باملراك ــات للفائ امليدالي

األولى.
 مشاركة سعودية

ــات املنتخب  ــي إن العب ــت حوبان  قال
ــال مثلن الوطن  ــعودي لرفع األثق الس
في البطولة خير متثيل وقدمن مستوى 
ــى الرغم من صغر  ــرّف، وعل أدائي مش
ــاركتهن ضمن  ــه مبش ــن إال أن أعماره
كل هذه الوفود العاملية صنعن تاريخا 
ملن يأتي بعدهن من اجليل القادم وكنّ 

خير مثال للمرأة السعودية.
ــتويات  ــأن مس ــك ب ــت: «ال ش  وأضاف
ــن دول العالم  ــاركات م الالعبات املش
تفوق مستويات الالعبات السعوديات، 
ــابقة  وهذا يعود إلى أن دول العالم س
مبراحل في خوض املنافسات الرياضية 
ــة  ــرات رياضي ــن خب ــك العباته ومتتل

أكبر».
 وأشادت بالثقة والثبات والعزمية التي 
قدمتها املتسابقات السعوديات على 
ــن، مضيفة أن  الرغم من قلة خبراته
ــر قوي يكشف عن العبات  ذلك مؤش
ــي األعوام  ــال قادمات بقوة ف ــع أثق رف
ــن عليه االحتاد  ــذا ما يراه املقبلة، وه
ــيراه  وس ــال  األثق ــع  لرف ــعودي  الس
اجلميع في املنافسات القادمة محليًا 

وإقليميًا وعامليًا.

أعرب العراقي عدنان حمد، املدير الفني 
ــة  ــاه بجاهزي ــن رض ــب األردن، ع ملنتخ
الالعبني خالل مرحلة التحضير لكأس 
ــر نهاية  ــتقام في قط ــرب التي س الع
ــد في حديثه  ــهر املقبل. وقال حم الش
ــى هامش التدريب  ــائل اإلعالم عل لوس
ــامى مساء  الذي خاضه منتخب النش
ــي: «نتجهز لكأس العرب  اإلثنني املاض
ــا  ووفق ــي  ومثال ــدي  تصاع ــكل  بش
ــاف: «نحن في مرحلة  للمخطط».وأض
ــتعادة الثقة بعد  ــب اس ــدة تتطل جدي
ــات املونديال، حققنا  اخلروج من تصفي

ــن وماليزيا، ما  ــاً على البحري الفوز ودي
ــوي». وأكمل:  ــب املعن ــن اجلان ــزز م يع
«أشعر باالرتياح بعد أن قطعنا شوطا 
ــي، على مستوى  مهما في وقت قياس
ــة واجلاهزية،  ــروح العالي االنضباط وال
ــتعدون  مس ــامى  النش ــأن  ب ــد  وأعتق
ــتان  ــاراة جيدة أمام أوزبكس لتقدمي مب
ــاركة  ــاراة الودية»..وحول مش ــي املب ف
ــيا  املنتخب الرديف في بطولة غرب آس
ــت ٢٣ عاما، ووصوله النهائي، أوضح  حت
حمد: «سعداء بهذا الفريق الذي يضم 
ــني املميزين الذين  مجموعة من الالعب
يشكلون نواة املنتخب األول، وهذا نتاج 

ــترك مع اجلهاز الفني بقيادة  عمل مش
أحمد هايل».

ــي  مهام أن  ــع  اجلمي ــم  «يعل ــم:  وخت
ــراف أيضا على املنتخب  ــمل اإلش تش
ــه، وهو  ــة حتضيرات ــذ بداي ــف من الردي
حافل باملواهب التي تشكل مستقبل 
ــم حاليا ٣ العبني  ــرة األردنية، ويض الك
ــب األول، وهم يزن النعيمات  من املنتخ

وإبراهيم سعادة وهادي احلوراني».
ويلتقي منتخب األردن مع أوزبكستان، 
ــة الثالثية،  ــة الودي ــام البطول ــي خت ف
حيث فاز في املباراة األولى على ماليزيا 

برباعية نظيفة.
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علي رياح  

سؤال مكرور تثيره أزمة منتخبنا الكروي في تصفيات 
ــال: هل تكمن وظيفة اإلعالم الرياضي، حتت أي  املوندي
ظرف، في أن ينزل إلى مستوى إدراك الناس وأعمالهم 
ورغباتهم مهما تدنـّت لدى بعضهم أو القليل منهم، 

كي يحظى بالرضا والقبول؟  
اإلعالم إن فعل ذلك دوما حتول إلى أداة تزيد التدنّي تدنيا، 
ــكله  ــة املطاف وقد هبط بش ــه في خامت فيجد نفس
ومضمونه إلى مستوى ذلك املغني ـ وال أقول املطرب ـ 
ــذي يردد اجلُمل الهابطة والكلمات الركيكة تواصال  ال
ــاب (األذواق) الرديئة ممن  ــجاما مع ما يريده أصح وانس
ــكلون فريقا عريضا لألسف الشديد، لكن ذلك ال  يش

يعني بالقطع أنه الفريق الذي ميتلك الذائقة!  
ــباك  ــق يتحكم، بحكم الكثرة واالعتياد، بش إنه فري
ــرا  ــوم من األيام مؤش ــن في ي ــه لم يك ــر، لكن التذاك

حقيقيا على سالمة األداء أو العرض!  
ــتباحها  ــالم أداة للبناء حتى لو اس ــي اإلع الكلمة ف
ــذاذ اآلفاق،  ــن أصحاب األموال، وش ــو النعمة م محدث
ــدة واألزمة وأنصاف  ــي أوقات الش ــدو األرزاق ف ومتصي
ــبما نرى ـ أن  ــي عليها ـ حس ــذا الدور ميل ــني، وه األمي
ــرى، حتى لو  ــية في أحيان أخ ــون لينة حينا وقاس تك
جرت كلماتها مجرى مشرط اجلرّاح في قلوب الناس.. 
ــادم يهز به  ــاول الص ــد غير التن ــد ال يج ــي ق فاإلعالم
األفكار والعقول والضمائر قبل أن تستشري األمراض 
ــة وقبل أن يصل احلال إلى نقطة الال رجوع والال  واألوبئ

حل. 
ــا الصريح املوضوعي  ــم البعض إعالمن لهذا، قد يته
ــة املنتخب خصوصا  ــي مع أزم ــوة في التعاط بالقس
ــي أدرك في  ــان، لكنن ــام لبن ــرض الهزيل أم ــد الع بع
ــية  ــرق بالذات أن صورة املنتخب كانت قاس هذا املفت
ــر الفنية  ــبوقة في املعايي ــا غير مس ــل صادمة ورمب ب
ــت ردود األفعال  ــا التق ــة، وهن ــة والتنظيمي واخلططي
ــرح اإلعالمي الذي كان هو  اجلماهيرية الغاضبة بالط
ــيا حينا، ومتربصا ومتصيدا ومنتظرا هذه  اآلخر قاس

اللحظة، حينا آخر!  
ــخة  يبقى ما هو ثابت في مهنتنا، وهو القناعة الراس
ــف احلقيقة  ــعى إلى كش ــأن اإلعالمي يجب أن يس ب
ــه ثمن ذلك، ال أن يجلس على التل انتظارا  مهما كلف
ملا سيؤول إليه مجرى األحداث.. إنها مهمة صعبة قد 
جتد الرفض لدى فئة من املعنيني باملنتخب، لكنها جتد 
القبول حتما لدى الناس حني يتأكدون أن إحساسهم 
ــن ترضيتهم  ــة أنفع وأجدى م ــعور الصدم األولي بش

بكلمات هابطة فيها الكثير من الزيف واجملاملة!  
ــا ال يريده  ــب أو ينطق مب ــإن اإلعالمي قد يكت ــذا، ف له
ــعى منه لقول كلمته  ــاس للوهلة األولى، في مس الن
ــالمة نيته  ــد ذلك تثبت س ــا، لعل األيام بع ــي أوانه ف
ــه وقد  ــه.. وخير لإلعالمي أن يجد نفس وصدق مفردات
غادر ميدانا أو موقعا ألنه ال يستطيع أن يغير قناعاته، 
ــب عليه أن يرفع  ــا للمهنة وال يتوج ــو يخلص دوم فه
ــني إذا كانت مواقفهم  ــيفه دوما للدفاع عن اخملطئ س
ــون لها وال  ــاذجة، ال ل ــة وركيكة ومتبدلة وس متذبذب
ــا مثلما أصاب  ــرر احلاصل أصابنا جميع طعم، فالض
ــي التقاءه  ــالم الرياض ــجل لإلع ــا أس ــب، وهن املنتخ
ــي يكابدها الناس جراء  ــد بعيد مع الهموم الت إلى ح
ــعي القول إن  ــي وس ــب!   ف ــوال املنتخ ــة بأح الصدم
اإلعالم العراقي سجل هدفا صريحا في التعاطي مع 
هذه األزمة، فلقد تخلى عن الصورة النمطية السائدة 
ــقيط.. لهذا أمتنى أن  ــه وهي االنتقاد جملرد التس لبعض
ــادر هذه الصورة في كل قضية من قضايا الرياضة،  نغ
ــم  فاإلعالمي احملايد الصريح املوضوعي هو الذي يرس

للجميع بشائر املستقبل!  

@Êbéznç¸a@‚˝«g
ÊbvËnç¸aÎ
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ــذ عقود على  ــن الذكور من ويهيم
ــلطة  املناصب الوزارية وعلى الس
ــي تونس  ــم العربي وف ــي العال ف
ــال  ــي مج ــدة ف ــر رائ ــي تعتب الت
ــرأة ومن ضمنها  حماية حقوق امل
ــي  ــاركة ف ــاواة واملش ــدأ املس مب
ــية.وتتقلد كثير  ــاة السياس احلي
ــاء مناصب مرموقة في  من النس
ــب وزارية،  ــا مناص ــس مبا فيه تون
ــي يقترب  ــرة األولى الت ــا امل لكنه
ــى قليال من  ــا متثيلها إلى أدن فيه
 ١٠) ــة احلكومية  التركيب ــف  نص
ــاب بودن و١٦ وزيرا). وزيرات باحتس
ــودن  ب ــالء  جن ــة  ــتركز حكوم وس
ــن على «إنقاذ  ــب ما هو معل حس
البالد» ومكافحة الفساد بعد ١١ 
أسبوعا من القرارات االستثنائية 
ــي  ــي اتخذها الرئيس التونس الت
ــل ٨٠ من  ــتندت للفص والتي اس
ــتور ٢٠١٤ ومت مبوجبها جتميد  دس
ــع احلصانة عن  ــل البرملان ورف عم
ــة  ــس احلكوم ــاء رئي ــه واعف نواب
ــي) من منصبه  ــام املشيش (هش
ــرارات أخرى الحقا  وما تالها من ق
ــول  ــم فص ــاء معظ ــملت إلغ ش
ــة  الصفح ــرت  الدستور.ونش
ــية  التونس ــة  للرئاس ــمية  الرس
ــا مصحوبا  ــبوك بيان ــى فيس عل
ــة  ــعيّد ورئيس بصورة للرئيس س
ــة املكلفة جنالء بودن جاء  احلكوم
ــدر  ــة يص ــس اجلمهوري ــه «رئي في

ــة  احلكوم ــس  رئي ــمية  تس ــر  أم
ــوا  عض  ٢٥ أدى  ــم  وأعضائها».ث
ــن بينهم  ــي احلكومة اليمني م ف
ــر  ــث مباش ــق ب ــاء، وف ــع نس تس
ــظ  ــي. واحتف ــون احلكوم للتلفزي
ــان اجلرندي  ــة عثم ــرا اخلارجي وزي
ــالوتي اللذان  ــي الس ــة فت والتربي
ــل ٢٥ متوز ،  ــي احلكومة قب كانا ف

مبنصبيهما في احلكومة احلالية.
ــرف الدين  كما مت تعيني توفيق ش
ــذي أقاله  ــة وهو ال ــرا للداخلي وزي
هشام املشيشي بعد أن عزل عدد 
من القيادات األمنية دون التشاور 
معه. ويعتقد أن القيادات األمنية 
ــرف الدين حينها  ــي عزلها ش الت
ــا بحركة  ــاط م ــى ارتب ــت عل كان

ــم  ــي احلك ــريك ف ــة الش النهض
ــن على البرملان  والتي كانت تهيم
األولى  ــرة  ــة ضعيفة.وللم بأغلبي
ــالد، أوكلت امرأة هي  في تاريخ الب
ــة املتخصصة  ــتاذة اجلامعي األس
ــي اجليولوجيا وغير املعروفة في  ف
ــية جنالء بودن  ــاط السياس األوس
ــكيل احلكومة في ٢٩  مهمة تش
ــلطاتها وسلطات  ايلول، لكن س
وزرائها ستكون محدودة بناء على 
التغييرات التي أقرّها الرئيس على 
السلطة التشريعية والتنفيذية. 
ــاطها مراقبا وحتت  وسيكون نش
ــعيّد.وأكدت بودن (٦٣  ــراف س إش
ــا) في أول كلمة منذ تعيينها  عام
أن من أبرز مهام احلكومة اجلديدة 
ــتعادة  و»اس ــاد  الفس ــة  مكافح
ــل  األم ــادة  وإع ــة»  بالدول ــة  الثق
للمواطنني وفتح مجال االستثمار 
والتسريع  العيش  وحتسني ظروف 
ــدورة االقتصادية  ال ــيط  في تنش
ــبة».وجاء  احملاس مبدأ  ــديد  و»تش
ــر اآلالف في  ــداة تظاه ــالن غ اإلع
ــة ضد ما  ــوارع تونس العاصم ش
يعتبرونه «انقالبا» قام به الرئيس 
ــر احتجاج  ــعيّد، في أكب قيس س
ــر  ــى تدابي ــى اآلن عل ــعبيّ حت ش
ــوز. ــذ ٢٥ مت ــه من ــز صالحيات تعزي
وفي ٢٢ ايلول، أصدر سعيّد تدابير 
مبقتضاها  أصبحت  «استثنائية» 
ــه فيما  ــؤولة أمام ــة مس احلكوم

يتولى بنفسه إصدار التشريعات 
ــان،  البرمل ــن  ع ــا  عوض ــيم  مبراس
ــدا لتغيير  ــره خبراء متهي ما اعتب
ــي البرملاني في  ــام السياس النظ
ــتور  ــص عليه دس ــذي ن ــالد ال الب
٢٠١٤.كما قرّر سعيّد رفع احلصانة 
عن النواب وتعليق رواتبهم واملنح 
ــوا يتقاضونها. ــي كان ــة الت املالي
ــد في كلمة بعد أداء احلكومة  وأك
ــالد ممن  ــاذ الب ــى «إنق ــني عل اليم
يتربصون بها في الداخل واخلارج» 
ــرون املناصب غنيمة...  و»من يعتب
ــتثني  ــات ولن نس ــنفتح امللف س
ــن يريدون العبث  أحدا وال مكان مل

ــا «لقد  ــة»، مضيف ــيادة الدول بس
نهبوا من أموال الشعب الكثير»، 
ــماء. من دون أن يأتي على ذكر أس

ــي قادم  ــنعمل ف ــال أيضا «س وق
األيام على إيجاد اطار حلوار وطني 
ــباب في  ــوار مع الش حقيقي...ح
ــن اجلمهورية ومع  ــات م كل اجله
ــيات  والتونس ــيني  التونس كل 
ــادق  ــوار الص ــون باحل ــن يقبل الذي
ــتكمال  ــورة واس الث ــتكمال  الس
ــر». والتحري ــح  التصحي ــة  حرك

ــددة لكل  ــتوضع مواعيد مح وس
محطة من احلوار الوطني الذي لم 
ــعيّد أهدافه ومنهجيته. يبني س

ــون باجلامعة  ــتاذ القان ــني أس وع
ــية عماد مميش على رأس  التونس
وزارة الدفاع. كما عاد توفيق شرف 
ــة الداخلية  ــي حقيب ــن لتول الدي
ــة  ــس احلكوم رئي ــه  أقال ــا  بعدم
ــي من  ــام املشيش ــابق هش الس
ــام ٢٠٢١ اثر  ــع الع ــب مطل املنص
خالف بني الرجلني تعلق بتعيينات 
في وزارة الداخلية.وجاء في بعض 
فصول األمر الرئاسي الذي أصدره 
ــعيّد أنه «يتمّ إصدار القوانني  س
ــي  ــريعية ف ــة التش ذات الصبغ
رئيس  يختمها  ــيم  مراس شكل 
ــذه  ه ــول  وتتح ــة»  اجلمهوري

ــعيّد عوضا  ــات إلى س الصالحي
ــدة أعماله.وورد  ــن البرملان اجملم ع
ــارس الرئيس  ــر «مي ــي فصل آخ ف
ــاعدة  مبس التنفيذية  ــلطة  الس
احلكومة  رئيس  يرأسها  حكومة 
ــس  رئي ــن  ــة م ــون احلكوم وتتك
ووزراء وكتّاب دولة يعيّنهم رئيس 
اجلمهورية».والسلطة التنفيذية 
أساسا في يد احلكومة ومسؤولة 
أمام البرملان مبوجب دستور ٢٠١٤، 
ــعيّد أعلن أنّها ستكون  لكنّ س
ــؤولة أمام رئيس اجلمهورية  مس
مستقبال.وبودن غير معروفة في 
ــية وال يعرف  ــاط السياس األوس
ــي وال خبرات  عنها انتماء سياس
ــة.  اقتصادي ــات  ملف إدارة  ــي  ف
ــة في مجال  ــت املتخصص لّف وكُ
ــهام بوغديري بوزارة  الضرائب س
ــنيّ اخلبير في  ــي حني عُ ــة ف املالي
اجملال املصرفي سمير سعيد على 
ــاد والتخطيط. رأس وزارة االقتص
ــع االقتصادي املتردي  وميثل الوض
في البالد أول امللفات على طاولة 
ــية  التونس ــة  احلكوم ــة  رئيس
ــاع يعاني منذ  املكلّفة، وهو قط
ــبب غياب  ــن بس ــن الزم ــد م عق
ــذي ال  ال ــي  ــتقرار السياس االس
ــتثمرين  ــزال يضعف رغبة املس ي
واملانحني الدوليني في دفع األموال.
ــو االقتصادي  ل النم ــدّ ــغ مع وبل
ــني ٢٠١٠  ــنويا ما ب ــي البالد س ف

ــبب  و٢٠٢٠ حوالي ٠٫٦ باملئة وبس
ل في العام ٢٠٢٠  ــجّ اجلائحة، س
انكماش بنسبة ٨٫٨ باملئة فضال 
عن تأثر قطاع السياحة الذي كان 
ميثل ١٤ باملئة من الناجت الداخلي 
ــكل كبير. اخلام والذي تضرّر بش

ــادت تونس  ــي، ع ــار املاض ــي اي ف
ــرة الرابعة  ــون للم ــة بالدي املثقل
ــد للتفاوض مع صندوق  خالل عق
النقد الدولي سعيا للتوصل إلى 
اتفاق على ثالث سنوات واحلصول 
ــارات  ــى ٣٫٣ ملي ــام ٢٠٢١ عل للع
ــد بإصالحات  ــورو في مقابل وع ي
ــب من  ــا أصع ــزام به ــدو االلت يب
السابق، لكن املفاوضات توقفت 
ــراءات  ــعيّد اإلج ــالن س ــذ إع من
نسبة  ارتفعت  االستثنائية.كما 
ــس وجتاوزت ٨٠  ــة في تون املديوني
ــالد تقترض  ــة، وأصبحت الب باملئ
ــور  أج ــع  ودف ــون  الدي ــداد  لس
الوصول  ــراء  خب املوظفني.ويعلّل 
ــن التراجع  ــتوى م ــى هذا املس إل
ــتقرار احلكومي،  ــدم االس ــى ع إل
ــع حكومات  ــت تس ــد تعاقب فق
على السلطة بسبب التجاذبات 
 .٢٠١١ ــورة  ث ــذ  من ــية  السياس
ــت آمال كبيرة أيضا على أن  وعلق
يتحرّر االقتصاد من الفساد ومن 
ــلطة، لكن  أيدي املقربني من الس
ــال حكرا على  ــي مجال األعم بق

عائالت نافذة.
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5عربي دولي

ضمت احلكومة التونسية اجلديدة برئاسة جنالء بودن التي أدت اليمن أمام الرئيس التونسي قيس سعيد ١٦ وزيرا وثماني وزيرات وكاتبة دولة (وزير 

دولة)، في سابقة تشير إلى رهان سعيد على الكفاءات النسائية في التعاطي مع أسوأ أزمة متر بها تونس بفعل تراكمات سنوات ما بعد الثورة وتسع 

حكومات فشلت جميعها في مهامها وكذلك ما وصفه سياسيون ومحللون بـ»عبث سياسي» طبع سنوات من عمل مجلس نواب الشعب من 

سباب وشتائم وعنف لفظي وجسدي على مرأى ومسمع من رئيس البرملان (اجملمد) راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة اإلسالمية أو أحد نوابه.

متابعة / البينة اجلديدة

الرباط / وكاالت / البينة الجديدة
ــة  احلكوم ــس  رئي ــوش  أخن ــز  عزي ــتعرض  اس  
ــه للنقاش  ــج حكومت ــدة، برنام ــة اجلدي املغربي
ــب تعيينه. ــام البرملان عق ــور له أم في أول ظه

ــاء البرملان  ــي كلمته أمام أعض ــال أخنوش ف وق
ــارين) إن حكومته  ــواب واملستش ــه (الن بغرفتي
ــدأ ربط  ــرى تفعيال ملب ــات كب ــددت ١٠ التزام ح
ــيرا لتتبع وتقييم  ــبة وتيس ــؤولية باحملاس املس
احلصيلة احلكومية.وحسب «أخنوش»، فإن أبرز 
ــر مليون فرصة  ــذه االلتزامات تتمثل في توفي ه
ــنوات املقبلة.وتعهد  ــس س ــالل اخلم ــل خ عم
أخنوش إلى جانب ذلك بالعمل على رفع نسبة 
ــاء العامالت إلى أكثر من ٣٠ باملئة بدال من  النس
ــاء العامالت من  ــبة النس ــة حاليا.(نس ٢٠ باملئ
ــد أخنوش كذلك  ــال بالبالد).وتعه إجمال العم
ــني املنظومة التربوية (قطاع  بالعمل على حتس
ــن  التعليم) بهدف تصنيف املغرب ضمن أحس
ــرة في جل  ــوض املراتب املتأخ ــة عامليا ع ٦٠ دول
ــر أن إعادة  ــة ذات الصلة.واعتب ــرات الدولي املؤش
ــر ال محالة عبر  ــي مي الثقة في العمل السياس
تقدمي خيارات وبرامج اجتماعية ذات مصداقية 
ــات احلقيقية للمواطنني.وفي ذات  تتناول األولوي
ــوش إن حكومته تعي جيدا أن  الكلمة قال أخن
ــي تعزيز دعائم الدولة  مهمتها األولى تتجلى ف
االجتماعية وتثمني الرأسمال البشري املغربي، 

ــظ كرامته، وتكريس حقوقه وتوفير ظروف  وحف
ــاف أن ثاني أولويات عمل حكومته  رفاهيته.وأض
ــز  لتعزي ــا  مجهوداته ــه  توجي ــى  عل ــب  ينص
شفافية اإلدارة، مع تعزيز سبل محاربة الرشوة 
ــث أولويات العمل  ــوبية.وأكد على أن ثال واحملس
ــاد الوطني  ــي حتفيز االقتص ــي تتمثل ف احلكوم
ــل، خاصة بعد الصدمة  لفائدة توفير فرص عم
ــة القوية التي تعرض لها اقتصاد البالد  اخلارجي
ــا ترتب عليها  ــار جائحة كورونا وم عقب انتش
ــاء. ــباب والنس ــن آثار خاصة في صفوف الش م

ــون فيه للملك القول  ــي ظل نظام ملكي يك وف
الفصل في القرارات الرئيسية، ستكون املهمة 
ــذ منوذج  ــدة تنفي ــة اجلدي ــية للحكوم الرئيس
ــتهدف للحد  ــوي وضعه القصر امللكي يس تنم
ــاواة وخفض معدالت الفقر وتعزيز  من عدم املس
ــاري، عنيّ  ــرين أول اجل ــع تش ــرص النمو.ومطل ف
العاهل املغربي امللك محمد السادس، حكومة 
ــم ٢٤ وزيرا،  ــز أخنوش، تض ــة عزي جديدة برئاس
ــي.وكان أخنوش  ــات ٨ أيلول املاض عقب انتخاب
أعلن في ٢٢ أيلول املاضي، التوصل إلى تشكيل 
ــع الوطني  ــي «التجم ــن ٣ أحزاب ه ــة م حكوم
ــة واملعاصرة»  ــد)، و»األصال ــرار» (١٠٢ مقع لألح
(٨٦)، و»االستقالل» (٨١).وحتظى األحزاب الثالثة 
ــغ ٢٧٠ مقعدا  ــي البرملان تبل ــة مريحة ف بأغلبي
مقابل ١٩٨ مقعدا مطلوبة لتمرير التشريعات.

الجزائر/ وكاالت / البينة الجديدة 
االول  ــس  ام ــة  اجلزائري ــة  العام ــة  النياب ــت  طلب
ــبعة أعوام ملستشار وشقيق  ــجن س االثنني الس
ــة املتهم  ــز بوتفليق ــبق عبدالعزي ــس األس الرئي
ــاد والتزوير، وفق ما  ــؤولني سابقني بالفس مع مس
ــليم حجوطي  ــد محاميه.وندد احملامي س أفاد أح
ــة العامة ألن «امللف فارغ، ال يوجد  بطلبات النياب
ــي وليس  ــف سياس ــذا مل ــات. ه ــوى تصريح س
ــدأت محكمة اجلنايات بالدار البيضاء  قضائي».وب
ــة األحد،  ــر العاصم ــة للجزائ ــة الغربي بالضاحي
ــعيد بوتفليقة ووزير العدل  ــة محاكمة س جلس
ــال علي حداد  ــوح ورجل األعم ــابق الطيب ل الس
ــب احملامي،  ومتهمني آخرين.وطلبت النيابة بحس
ــابق  ــذا ضد وزير العدل الس ــجنا ناف ١٠ أعوام س
اد رئيس جمعية  ــدّ ــبعة أعوام في حق علي ح وس
رجال األعمال في عهد الرئيس الراحل عبدالعزيز 
ــنوات في حق  ــبع س ــالث وس ــني ث ــة، وب بوتفليق

ــاءة  ــني آخرين.ووُجهت إلى هؤالء تهم «إس متهم
ــن  ــير احلس ــة الس ــة» و»إعاق ــتغالل الوظيف اس
ــى التحيز وعلى التزوير  للعدالة» و»التحريض عل
في محررات رسمية».وأوقف سعيد بوتفليقة (٦٣ 
ــا) في ايار من العام ٢٠١٩ ومثل أمام محكمة  عام
كم عليه  ــني آخرين وحُ ــكرية مع ثالثة متهم عس
ــلطة  ــنة بتهمة «التآمر ضد س ــجن ١٥ س بالس
ــون الثاني  ــي من كان ــي الثان ــة واجليش».وف الدول
٢٠٢١ متت تبرئته في محكمة االستئناف وحتويله 
ــي قضايا أخرى. ــجن املدني ملالحقته ف على الس

ــتقالة عبدالعزيز بوتفليقة حتت ضغط  ومنذ اس
ــان ٢٠١٩، بدأ  ــعبي في نيس تظاهرات احلراك الش
القضاء اجلزائري فتح ملفات الفساد وحاكم وأدان 
الكثير من املسؤولني ورجال اإلعمال من املرتبطني 
ــابق.وكان يُنظر للسعيد بوتفليقة  بالنظام الس
على أنه احلاكم الفعلي للجزائر من وراء ستار. وقد 
ــبق للمعارضة اجلزائرية في السنوات املاضية  س

ــبق الذي أصيب بجلطة  خالل مرض الرئيس األس
ــهر طويلة  ــام ٢٠١٣ أبعدته ألش ــي الع دماغية ف
ــلطة وعن األضواء والظهور العلني، دوائر  عن الس
مقربة من الرئاسة بسرقة األختام واتخاذ قرارات 
ــة).  وكانت مصادر  ــس (بوتفليق ــا الرئي ال يعلمه
ــابقني في  ــؤولني كبار س ــة مس ــن ثالث ــة م مقرب
ــجنوا أثناء  ــعيد بوتفليقة، س اجلزائر بينهم الس
احتجاجات حاشدة في البالد عام ٢٠١٩، قد قالت 
في شباط املاضي إن محكمة استئناف عسكرية 
كم على الثالثة، وهم رئيسان  قضت ببراءتهم.وحُ
ــقيق األصغر للرئيس  ــابقان للمخابرات والش س
ــابق عبدالعزيز بوتفليقة، بالسجن ١٥ عاما  الس
ــلطة  في أيلول ٢٠١٩ بعد إدانتهم «بالتآمر ضد س
الدولة».وجرى إطالق سراح محمد مدين الذي كان 
ــرات ويعرف  ــع كرئيس للمخاب ــع بنفوذ واس يتمت
ــم ببراءته. ــم اجلنرال توفيق، بعد صدور حك باس

ــير طرطاق الذي تولى  وذكرت مصادر حينها أن بش

ــوذا من مدين، وكذلك  ــب بعده وكان أقل نف املنص
ــم بالبراءة  ــى حك ــة، حصال عل ــعيد بوتفليق س
لكنهما ال يزاالن في السجن بتهم بالفساد أمام 
ــي، قدم دفاع  ــي حزيران املاض محكمة مدنية.وف
املتهمني طعناً لدى احملكمة العليا يطالب بإلغاء 
ــن جديد. ــم م ــادة محاكمته ــكام وإع ــذه األح ه

ــي، وافقت احملكمة  ــرين الثاني املاض ــي ١٨ تش وف
ــدى محكمة  ــادة محاكمتهم ل ــى إع ــا عل العلي
ــدر األخيرة  ــكرية، قبل أن تص ــتئناف العس االس
ــجن  ــون بالس ــع املتهم ــا ببراءتهم.ويقب حكمه
ــكرية في  ــكري القريب من احملكمة العس العس
ــدة، منذ أيار ٢٠١٩، تاريخ توقيفهم بعد نحو  البلي
ــعبية بالرئيس  ــة انتفاضة ش ــهر على إطاح ش
ــعيد وطرطاق  ــكل الس ــابق بوتفليقة.ويش الس
وأيضا اجلنرال توفيق رأس النظام القدمي في اجلزائر 
واعتبر اعتقالهم حينها ضربة مدروسة من قيادة 

اجليش ألعمدة النظام.

القدس / وكاالت / البينة الجديدة
قال رئيس الوزراء اإلسرائيلي نفتالي 
ــرائيل  بينيت االثنني املاضي إن إس
ستحتفظ مبرتفعات اجلوالن، التي 
ــرب ١٩٦٧،  ــتولت عليها في ح اس
ــف الدولية  ــرت املواق ــى لو تغي حت
ــف  خال  ٢٠١٩ ــق.ففي  دمش ــاه  جت
ــد ترامب  ــي دونال ــس األميرك الرئي
ــرى باعترافه  ــوى العاملية األخ الق
ــرائيل على مرتفعات  ــيادة إس بس
اجلوالن التي ضمتها في عام ١٩٨١ 
ــرف بها العالم. في خطوة لم يعت
ــاءت تصريحات بينيت في وقت  وج
ــة  ــه اإلدارة األمريكي ــب في تتحس
ــع  بالوض ــق  يتعل ــا  فيم ــة  احلالي
ــهد  ــوالن، كما يش ــي للج القانون
ــة  ــدول العربي ــض ال ــف بع تخفي
ــات املتحدة  ــع الوالي ــة م املتحالف
من رفضها للرئيس السوري بشار 
ــبب طريقة تعامله مع  األسد بس
احلرب األهلية املستمرة منذ عشر 
ــنوات في بالده.وقال بينيت، في  س
ــتقبل  ــة أمام مؤمتر حول مس كلم
ــوري  الس ــراع  الص إن  ــوالن،  اجل
ــي «أقنع كثيرين في العالم  الداخل
بأنه رمبا يكون من األفضل أن تكون 

هذه األرض اجلميلة واالستراتيجية 
ــرائيل».وأضاف  ــة إس ــي أيدي دول ف
ــتضيفه  ــذي تس ــدى ال ــام املنت أم
ــون احملافظة  صحيفة ميكور ريش
ــال، كما ميكن  ــي ح ــن حتى ف «لك
ــه  ــم موقف ــر العال ــدث، غي أن يح
ــد  ــوريا أو فيما يتعلق باألس من س
ــر على  ــون لذلك تأثي ــن يك فإنه ل
مرتفعات اجلوالن.»مرتفعات اجلوالن 

ــم  ــى الكالم».ول ــرائيلية، انته إس
ــة األسد، املستمرة  يؤد متديد رئاس
ــات أيار  ــي انتخاب ــن، ف ــذ عقدي من
ــن أجل تغيير  ــى حتقيق الكثير م إل
ــرب، لكن  ــه املرفوض في الغ وضع
ــادة العرب يتعاملون  زمالءه من الق
ــظ بقبضة  ــع حقيقة أنه يحتف م
ــلطة.فاالعتبارات  ــى الس قوية عل
ــهم في إعادة  ــية تس اجليوسياس

ــاباتهم مبا في ذلك مطالبات  حس
روسيا، داعمة األسد، باحلفاظ على 
ــورية والتزام  ــي الس ــدة األراض وح
واشنطن بنهج إقليمي أميل لعدم 
التدخل ورغبة العرب في مواجهة 
النفوذ اإليراني والتركي في دمشق.
ــتها، فإن  ــم تغير سياس ــا ل وبينم
إدارة الرئيس جو بايدن تتوخى احلذر 
ــوالن، حيث  ــة اجل ــوص قضي بخص

ــرائيل عليها  ــيطرة إس ــف س تص
ــر الواقع وليس بحكم  بحكم األم
ــي مقابلة  ــئل ف ــني سُ القانون.وح
في شباط عما إذا كانت واشنطن 
ــوالن جزء  ــار أن اجل ــتواصل اعتب س
ــار وزير اخلارجية  ــرائيل، أش من إس
ــى  إل ــن  بلينك ــي  أنتون ــي  األمريك
ــة  االنفتاح على مراجعة السياس
ــوص أرض تعتبرها  النهائية بخص
معظم الدول حتت االحتالل.وأضاف 
ــة  اإلخباري ــي.إن.إن)  (س ــبكة  لش
ــد على  األميركية «طاملا ظل األس
ــوريا، وطاملا  ــي س ــم ف ــدة احلك س
ــوريا،  ــران في س ــود إي ــتمر وج اس
ــيات املدعومة من إيران...  وامليليش
ــى اجلوالن  ــيطرة عل أعتقد أن الس
ــى ذات أهمية  ــذا الوضع تبق في ه
ــرائيل».ومضى  ــة ألمن إس حقيقي
ــيء  القانونية ش ــائل  «املس يقول 
آخر. ومبرور الزمن، لو تغير الوضع في 
سوريا، فهذا أمر سنبحثه».وتعهد 
بينيت في كلمته مبضاعفة حجم 
ــرائيليني في اجلوالن  السكان اإلس
ــا حجم اجملتمع  والذي يعادل حالي
العربي الدرزي الذي يعلن في كثير 

من األحيان والءه لسوريا.

جنيف / وكاالت / البينة الجديدة
ــدة أنطونيو  ــألمم املتح ــام ل ــني الع ــف األم  وص
غوتيريش سيطرة الدول الغنية على اللقاحات 
ــر «ال أخالقي»  ــروس كورونا بأنه أم ــادة لفي املض
ــح الطريق لظهور  ــدا أن ذلك يفت و»غبي»، مؤك
ــون خطيرة.وقال غوتيريش في  متحورات قد تك
ــترك مع املدير العام ملنظمة  مؤمتر صحافي مش
ــوس،  الصحة العاملية تيدروس أدهانوم غيبريس
إن عدم املساواة في احلصول على اللقاحات «هو 
ــاء كوفيد-١٩».وأضاف أن ذلك  أفضل حليف لوب
ــور بحرية مما  ــخ املتحورة بالتط ــمح للنس «يس
يؤدي إلى وفاة ماليني آخرين وإطالة أمد االنكماش 

ــدم تأمني توزيع عادل  االقتصادي»، مؤكدا أن «ع
ــألة ال أخالقية، بل  ــط مس ــات ليس فق للقاح
ــة الصحة  ــاء أيضا».وكانت منظم ــن غب تنم ع
ــام ٢٠٢١ أن تؤمن كل  ــة طلبت خالل الع العاملي
ــكانها بحلول  ــرة باملئة من س دولة تلقيح عش
ــدروس إن «٥٦ دولة أخفقت  نهاية أيلول.وقال تي
ــبب خطأ  في حتقيق ذلك، لكن لم يكن ذلك بس
ــبب نقص اللقاحات.وترغب  من جانبها» بل بس
ــي تلقيح  ــة حاليا ف ــة العاملي ــة الصح منظم
ــد بحلول نهاية  ــكان كل بل أربعني باملئة من س
ــول منتصف ٢٠٢٢. ــبعني باملئة بحل ــام وس الع
وقال تيدروس إن «حتقيق هذه األهداف يتطلب ١١ 

مليار جرعة من اللقاحات على األقل»، مؤكدا أن 
ــت قضية إمدادات بل مسألة توزيع». «هذه ليس

وأوضح أنه «بحلول نهاية أيلول مت فعليا إعطاء 
ــع أنحاء  ــة في جمي ــارات جرع ــى ٦٫٥ ملي حوال
ــاج العاملي  ــول اإلنت ــاف «مع وص ــم». وأض العال
ــهريا،  ــى حوالى ١٫٥ مليار جرعة ش للقاحات إل
ــرط  ــدادات كافية لتحقيق أهدافنا ش تبدو اإلم
ــكل عادل».من جهته، أكد  ــم توزيعها بش أن يت
ــش «ميكننا الوصول إلى أربعني باملئة من  غوتيري
ــكان في جميع البلدان بحلول نهاية العام  الس
ــو ثمانية مليارات  ــا من تخصيص نح - إذا متكن
دوالر لضمان توزيع عادل»، من دون أن يحدد كيف 

ــول على ١١  ــذه األموال.وللحص ــتخدم ه ستس
مليار جرعة مطلوبة على األقل، تطلب منظمة 
ــركات املصنعة نقل  ــة العاملية من الش الصح
ــام «كوفاكس» الدولي  التكنولوجيا وتعزيز نظ
ــات (افات)  ــازة اللقاح ــدوق اإلفريقي حلي والصن
الذي أنشأه االحتاد األفريقي.كما دعا البلدان إلى 
ــني العاملني الصحيني  ــم اجلرعات وحتص تقاس
ــل حتصني كل  ــن أوالً ، قب ــاء وكبار الس والضعف
ــدروس إلى أن  ــار تي ــم املراهقني.وأش ــني ث البالغ
ــت للتو تعريفا ملا  ــة الصحة العاملية تبن منظم
ــر أعراضه  ــد الطويل»، ومن أكث ــرف ب»كوفي يُع

ا التعب وضيق التنفس واخللل اإلدراكي. شيوعً
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ــب  يترق ــل  ظ ــه  لكن  
الفرصة التي تعينه على 
والعمل  ــة  االذاع ــول  دخ
ــل  عم ــر  جعف ــا.  فيه
ــج اذاعي  ــر برنام ــي غي ف
ــاء العاشقني  منها، مس
ــا  ــرة حالي ــتديو عش وس
ــرز  ــد. اب ــوگ القصائ وش
ترك فيه بصمته  برنامج 
الصباحي  ــج  البرنام هو 
ــتديو  ــي وكذلك س اليوم
ــدي قال ان  ــرة. الزبي عش
ــارق بني اخملرج االذاعي  الف
ــو ايصال  ــي ه والتلفزيون
الفكرة الى املستمع عن 
ــرى  ــه ي ــق االذن أي ان طري
ــس عينه ،كما  ــه ولي بأذن
ــد اخملرج في  هو احلال عن
ــون، وهذا يتطلب  التلفزي
ــرج االذاعي  ــون اخمل ان يك

ــديدة  ــة وس ــة ثاقب ذا رؤي
بحيث تعينه على جعل 
املستمع يرى معه االشياء 
ــالل الصوت  ــه من خ بأذن
ــرات  واملؤث ــيقى  واملوس
واضاف:-عكس  ــرى.  االخ

التلفزيون الذي توجد فيه 
واملمثل  ــوان  واالل الصورة 
ــاعد  ــرا التي تس والكامي
على تفسير االشياء. اما 
ــه في البرنامج  عن تدخل
ــرى  ي ــع  واملذي ــص  والن

ــيد العمل  الزبيدي انه س
ــال بد  ــه ف ــؤول عن واملس
ــابا  ــب حس من ان يحس
ــل  ــيء ، ويتدخ ــكل ش ل
من اجل خدمة البرنامج 
والبأس من اشراك جميع 
واختصاص  العمل.  فريق 
موجود  ــي  االذاع االخراج 
ــمعية  الس ــم  قس ــي  ف
ــة  كلي ــي  ف ــة  والبصري
حسبما  اجلميلة  الفنون 
ــن ابتعاده  ــا ع ــير. ام يش
ــر  ــه فيذك ــن تخصص ع
ــوب  انه كان يحب احلاس
ــه كما يحب  ويجتهد في
ــى  ــول ال ــذا حت ــالم ل االع
ــل االذاعي كمخرج  العم
ــرة االذاعة  بدعم من مدي
جياد  ــميرة  س االعالمية 
ــناوي. وعن برامجه   احلس

ــي  ف ــاركت  ــح:- ش يوض
مهرجانات عراقية وعربية 
صبحكم  ــج  برنام منها 
ــي  ف ــارك  ــر ش باخلي اهللا 
لالذاعة  القاهرة  مهرجان 
ــب على  ــون، وح والتلفزي
وكذلك  ــد،  احلش ضفاف 
شارك في عدة مهرجانات 
ــر  وذك ــراق.   الع ــل  داخ
الزبيدي ان مخرج االذاعة 
ــني في  ــم العامل او معظ
االذاعة ال تسلط عليهم 
ــي االعالم على  االضواء ف
ــي  ف ــني  العامل ــس  عك
ــون ، وهذا يجعل  التلفزي
معروفني  غير  معظمهم 
بالصورة بل يعرف بأسمه 
فقط .اخيرا متنى الزبيدي 
ــة جمهورية العراق  إلذاع

اخلير والتقدم والتطور. 

خاص/ البينة اجلديدة

ــينما  «الس ــعار  ش حتت 
ــم  وبدع ــد»،  والتجدي
ــينمائي  الس املركز  ــن  م
مع  ــراكة  وبش ــي،  املغرب
ــاس-  ف ــة  جه ــس  مجل
ــتحتضن  س  ، ــاس  مكن
ــدورة  ال ــازة  ت ــة  مدين
ــان  للمهرج ــة  السادس
ــينما املقهى  الدولي لس
ــمبر إلى ٣٠  ــن ٢٦ ديس م
ــمبر ٢٠٢١. وقال لنا  ديس
الفنان  ــان  املهرج ــر  مدي

اخملرج د.عزيز زروقي:- 
تضمن برنامج هذه الدورة 
ــي  الرقم ــني  ب ــة  املزاوج
ــوري  واحلض ــد  بع ــن  ع
ــنة ، من طرف  ــذه الس ه
جمعية مهرجان سينما 
ــرب ،  ــازة املغ ــى بت املقه
مسابقة رسمية لألفالم 
الصنف  ــي  ف ــرة  القصي

ــي والوثائقي كلها  الروائ
تصب في تيمة التجديد 
ــادف واملهذب ، جتديد  اله
في الرؤى والنظرة والنقذ 
 .... ــر  والفك ــل  والتفاع
ــتقبال  اس ــاب  ب ــح  فت
ــا حلد  ، فوصلتن ــالم  االف
ــن دول  ــا م االن ٢٠٠ فلم

ــى أمل ان  ــة ، عل مختلف
ــى  ــاركات ال ــل املش تص
ــم وطنيا وعربيا  ٣٠٠ فيل
جلنة  ــهر  ستس ــا.  ودولي
فنية مختصة في فرزها 
 ٢٠ ــار  الختي ــا  وضبطه
ــن الصنف  ــا , ١٠ م فلم
ــي و ١٠ من الصنف  الروائ

ــل غمار  ــي لتدخ الوثائق
املشاركة . كما سنسهر 
أيضا في هذه الدورة على 
ــة  فكري ــدوة  ن ــم  تنظي
سيشارك فيها ويأطرها 
ــي  ف ــراء  وخب ــون  باحث
والفنون  ــينما  الس مهن 
وماستر كالس  الدرامية. 
ــة،  تكويني ــات  وورش
ــع كتاب، وتكرميات  وتوقي
لترسيخ ثقافة االعتراف. 
ــالم  األف ــتتبارى  س
ــاة من  ــرون، املنتق العش
طرف إدارة املهرجان، على 
ــة جوائز هي: اجلائزة  أربع
ــة  جلن ــزة  وجائ ــرى  الكب
التحكيم اخلاصة وجائزة 
ــخيص ذكور  ــل تش أفض
ــزة اجلمهور  ، وجائ وإناث 
، وذلك أمام جلنة حتكيم 
ــنعلن عن  ــية س خماس
اسمائها الحقا. فكونوا 

في املوعد.

ــم  هذا هو الفيلم الثالث الذي كرّس إس
« ليوناردو دي كابريو « سينمائياً كممثل 
ــاه ، بعد فيلم  ــت لإلنتب ــتثنائي ملف اس
ــم  ــي ) الذي تقاس ــذا الصب ــة ه ( حكاي
ــرت دي نيرو « عام  ــة فيه مع « روب البطول
ــذي يزعج گلبرت  ــا ال ــم ( م ١٩٩٣ ، و فيل
ــم  ــب ) عام ١٩٩٣ أيضاً و الذي تقاس گري

بطولته مع « جوني دِب». 
ــتند فيلم ( يوميات كرة السلة ) الى  يس
ــيرة الذاتية للشاعر و املغني و  رواية الس
الروائي و كاتب اليوميات األمريكي «جيم 
ــذه الرواية  ـــ ٢٠٠٩ ) ، و ه كارول « ( ١٩٤٩ـ 
ــوان ( يوميات كرة  ــل ذات العن ــي حتم الت
ــا عن  ــد كتبه ــلة ) كان « كارول « ق الس
سنوات مراهقته عندما كان العبَ سلة 
ــن الطيش  ــنوات ، وع ــارزاً في تلك الس ب
ــن أعضاء  ــع أصحابه م ــه م ــذي مارس ال
فريقه الكروي ، و إدمانه اخملدرات في تلك 
ــب « ليونادو دي كابريو «  ــن . و قد لع الس
دور « جيم كارول « نفسه ، إذ كان اخملرج « 
سكوت كالفيرت « موفقاً في اختيار «دي 
ــمه  ــو « لهذا الدور و الذي كرّس إس كابري

كممثل موهوب و استثنائي ليكون رقماً 
ــينما  كما حتقق  ــاً في جنومية الس صعب

فعالً في أفالمه الالحقة 
ــة « جيم  ــن خالل رواي ــذا الفيلم ، و م ه
كارول « يعكس طبيعة العبث لدى طالب 
املدارس الشعبية في نيويورك خالل فترة 

الستينات ، إحلاقاً بالتمرد و نزعة التغيير 
لدى شبان تلك املرحلة ، و هي فترة التمرد 
ــة،  ــة التقليدي ــم اإلجتماعي ــى القي عل
ــة ( من  ــرؤ على الكنيس ــى التج بل حت
ــس و حتديه ،  ــدي « جيم « للق خالل تص
ــم ) . و ال نريد  ــي الفيل ــاهد ف كما سنش

ــي التصدي لنزعة  احلديث عن الصراع ف
ــي تنامت في ذلك الوقت ،  العنصرية الت
ألن الفيلم لم يشر اليها ، مع أنها كانت 

فترة خصبة لتلك النزعة .
ــتجابة  و بعيداً عن املردود املالي و اإلس
ــن إنتاج  ــم الذي هو م ــة للفيل النقدي

ــد أعيد التذكير به في  عام ١٩٩٥ ، فق
ــي حني إثيرت  ــا ذات طابع قانون قضاي
ــة ضده بعد أن تعرضت  دعاوىً قضائي
ــدارس الثانوية األمريكية في  إحدى امل
(هيث ) إلى إطالق نار عام ١٩٩٧ ، وحني 
ــي كولومباين  ــزرة نارية ف ــت مج حدث
ــط النقاد بني هذه  ــام ١٩٩٩ ، وقد رب ع
ــذي يظهر فيه  ــهد ال األحداث و املش
ــهد  ــادو دي كابريو « ــ و هو مش «ليون
ــني  ـــ ح ــدراتـ  ــبب اخمل ــي .. بس تخيل
ــود حامالً  ــه مبعطف أس يتخيل نفس
ــريعة اإلطالق و يطلق النار  بندقية س
ــة فيُردي ستة  على زمالئه في املدرس

منهم قتلى. 
لقد تسبب ( النقاد ) الذين ربطوا هذه 
ــهد التخيلي الذي أداه  األحداث باملش
« ليوناردو دي كابريو « بتلك الدعاوى .. 
ــن القضاء رفضها  غير أن الفيلم  ولك
كرّس موهبة «دي كابريو» اإلستثنائية 
ــذا العمر ، و هو  ــر املعهودة في ه و غي

أحد أفالمه املمتعة.

يتناول كتاب «السينما املصرية 
واألدب» الذي صدر حديثاً عن دار 
ــر والتوزيع ٢٠ فيلماً  آفاق للنش
ــينما  ــن أفضل ما قدمت الس م
ــد  ــه الناق ــام مؤلف ــة، ق املصري
السينمائي املصري أمير العمري 
بدراستها وعمل مقارنة بني ما 
ــة البيضاء  ــى الشاش ظهر عل
ــا كان مكتوباً على الورق في  وم
الروايات التي أخذت عنها، وهي 
أفالم هامة، تتمتع بقيمة فنية 
ــوم، رغم ما قد  ــة حتى الي عالي

يشوبها من مثالب.
ز الكتاب على أفالم قدمية في  ركّ
ــدا فيلماً واحداً  معظمها، ما ع
ــموم» الذي  حديثاً، هو «ورد مس
ــامة  مت إعداده عن رواية «ورود س
ــد زغلول  ــر» للكاتب أحم لصق
الشيطي، التي صدرت طبعتها 

ــلة مجلة  ــى ضمن سلس األول
ــل ٢١ عاماً، وقد  ــد» قب «أدب ونق
ــطيح  اتخذه املؤلف مثاالً لتس
وتدميره،  األدبي وجتاهله  العمل 

وإفراغه من موضوعه وأفكاره.
ــا  إياه ــاً  مقارن ــف،  املؤل درس 
بسيناريوهات املأخوذ عنها، ٢٠ 
ــني،  ـــ١١ كاتباً؛ طه حس رواية ل
ــي غامن،  ــوظ، فتح ــب محف جني
ــد  ــان عب ــي، إحس ــى حق يحي
ــف إدريس، جنيب  القدوس، يوس
ــباعي،  الس ــف  الكيالني، يوس
ــروت  ــن، ث ــي الدي ــماعيل ول إس
أما  ــيطي.  الش ــد  أحم ــة،  أباظ
مخرجو هذه األفالم فهم؛ هنري 
بركات، حسام الدين مصطفى، 
حسني كمال، صالح أبو سيف، 
ــيخ،  ــوقي، كمال الش خليل ش
ــام أبو  ــناوي، هش ــد الش محم

ــي  ــي، عل ــرف فهم ــر، أش النص
ــني، عاطف  بدرخان، أحمد ياس
ــناوي،  الش ــد  محم ــب،  الطي
ــد  ــقنقيري، أحم ــم الش إبراهي

فوزي صالح.

ــاك بني  ــري أن هن ــظ العم والح
ــه  ــب بنفس ــن كت ــني م اخملرج
ــترك في  ــيناريو فيلمه أو اش س
ــام أبو  ــا فعل هش ــه كم كتابت
النصر  وخليل شوقي. وأما كتاب 

ــوا حتويل  ــيناريو الذين تول الس
الروايات إلى السينما فكان من 
ــف جوهر، لوسيان  بينهم يوس
ــي، صبري  ــدوح الليث ــر، مم المبي
ــى، مصطفى محرم، علي  موس
ــزت، أحمد  ــري ع ــي، صب الزرقان
عباس صالح، مصطفى كمال، 
ــن زايد،  ــق، محس ــم توفي عاص

فايز غالي، إبراهيم املوجي.
ــات كتابه  ــف دراس ــب املؤل ورتّ
ــي  الزمن ــب  الترتي ــب  حس
ــعى  ــخ عرض األفالم، وس لتواري
ــاح إضافات كتاب  خاللها إليض
ــل  ــني للعم ــيناريو واخملرج الس
األدبي مبا يخدم موضوع الفيلم، 
ــه، وكيف ميكن أن  ويعمق فكرت
ــينما األصل األدبي  تتجاوز الس
ــا وقع النص  ــه أيضاً إذا م وتثري
ــيناريو  األدبي بني يدي كاتب س

ــي، ولديه من  ــك احلس األدب ميتل
ــانية ما يتيح له  التجربة اإلنس
ــى اإلضافة والتطوير  القدرة عل
ــينمائي مبا  ــد العمل الس وتزوي
ــة ودرامية،  ــر حيوي يجعله أكث

وبالتالي أكثر تأثيراً.
ــف ميكن  ــري كي العم ــح  وأوض
ــع اخليال لدى  ــبب تراج أن يتس
ــيناريو أو ميل اخملرج  كاتب الس
ــب التجاري  ــب اجلان ــى تغلي إل
ــراً في  ــراً ومثي ــراه مبه ــذي ي ال
ــع فيه  ــي، والتوس ــل األدب العم
واختالق مواقف ومشاهد جتعله 
أكثر إثارة، في إحلاق ضرر بالفكر 
األصلي  العمل  ــه  الذي يتضمن
ــيء إليه رغم ما  «الرواية»، ويس
ــي جيد  ــاس درام ــره من أس يوف

كان ميكن البناء عليه.

اذاعة  جمهورية 
العراق تزخر بالطاقات 

الشابة واملتميزة، منها 
اخملرج االذاعي «جعفر 
الزبيدي»، الذي عشق 

مايكرفون االذاعة 
رغم ان اختصاصه 

الدراسي بعيد عن ذلك 
اذ انه « خريج معهد 

التكنولوجيا فرع 
االلكترونيك»،

قحطان جاسم جواد

ÖaÏu@·çbu@Êb�z”@O@ÖaÜ«a

@Ú���‹é€a@Òä���◊@pb����ÓflÏÌ

CÚiä�öflD@ky@Úñ”@NNNlÖ˛aÎ@ÚÌäñΩa@b‡‰Óé€a ــكال وصوتا، بعد  ــمس التميم اإلخراج برغم جمالها.. ش اختارت ش
ــراج منذ الصغر،  ــول «أحببت اإلخ ــرة في بالها. تق ــرت الفك أن خط
ــم السينما والتلفزيون- شعبة  فبعد التخرج في كلية الفنون/ قس
ــا، قررت اخذ املهمة على عاتقي.. بدءاً بفيلم  اإلخراج، لم أجد إنتاج
دَ زوجها في  قِ ــيط «املفقود» بطولة دعاء علي، يروي قصة امرأة فُ بس
ــرب وظلت معلقة ال هي أرملة وال ذات بعل». وأضافت، أنه «لدعم  احل
املشروع االنثوي في الفن السابع، فقد نظمت مهرجانا نسويا برعاية 
ــاء»، مشيرة  نقابة الفنانني، تالفيا لعدم وجود مهرجان خاص بالنس
ــن زواج القاصرات،  ــت وأخرجت فيلم «خط وردي» ع ــى أنها «أنتج ال
ــتقبال.. دوره عن العنف االسري  وعازمة على حتويله الى محاور.. مس
ــواها عن موضوع نسائي ما، وهكذا تالحقا  وأخرى عن املطلقات وس
في كل عام». وتابعت اخملرجة التميم: «الهدف من مهرجان السينما 
ــينمائي؛ ألنها أصال  ــاء على العمل الس ــجيع النس ــوية، تش النس
ــتغلن أفالما خاصة باملهرجان»،  ــة؛ لذلك البنات حاليا يش مهمش
ــاء به». ردا  ، ونحاول االرتق ــردٍ ــينما العراقية مت ــة أن «واقع الس مبين
ــينما، تدعو الى  ــى الس ــني القائمني عل ــات متداولة ب ــى مقترح عل
ــتهالك طاملا الساحة السينمائية في العراق عاجزة  االكتفاء باالس
ــال.. كال.. يجب أن ننتمي الى  ــن االنتاج»، أوضحت، أن «هذا ليس ح ع
روح االبداع.. وال ننهزم امام التحديات»، مؤكدة أنه «منذ شهر أجنزت 
ــن –  ــتعد لفيلم أنيميش ــط وردي» تأليفا واخراجا وانتاجا، وأس «خ
ــمها  ــمس التميم) واس ــون، للكبار عن قضايا املرأة». وتعد (ش كارت
ــمس الضحى رعد فيصل التميمي، تولد بغداد ١٩٩٥ بكلوريوس  ش
ــينمائي وتلفزيوني، من اخملرجات الشابات اجلديرات اللواتي  إخراج س

يحاولن ترك بصمة كبيرة في ساحة االنتاج السينمائي النسوي.

منصور جهاني – طهران

ــان»  «االمتح ــم  فيل ــد  حص
الروائي للمخرج  ــينمائي  الس
ــوكت امني كوركي» جائزة  «ش
ــم  ــيناريو في قس ــل س افض
ــن  م ــية»  الرئيس ــة  «املنافس
ــي  الدول ــا»  «تيران ــان  مهرج
ــعة  التاس ــه  بدورت ــالم  لألف
عشرة في ألبانيا. ومتكن فيلم 
 The ــوون)   (ئه زم ــان»  «االمتح
ــوكت  Exam الذي أخرجه «ش
ــني كوركي» وأنتجه «مهمد  أم
ــن  ــاش» Mehmet Aktas م اكت
ــم  ــني إقلي ــترك ب ــاج مش إنت
كردستان العراق ودولتي أملانيا 
الدولي  ــوره  ــي ظه ــر، وف وقط
ــي  ف ــرض  عُ أن  ــد  بع ــي،  الثان
الرئيسية»  ــابقة  قسم «املس
 Tirana «ــا ــي مهرجان «تيران ف
ــع  التاس الدولي  ــينمائي  الس
عشر، ووافقت جوائز األوسكار 
Oscar® qualifying على جائزة 
ــم  ــيناريو في قس ــل س أفض
ــذا  له ــية  الرئيس ــابقة  املس

احلدث السينمائي املرموق؛
وقد مت منحها بشكل مشترك 
لكل من «شوكت أمني كوركي» 
ــا جوهري». وكان  و»محمد رض
ــي الفترة  ــد عقد املهرجان ف ق
ــبتمبر ٢٠٢١  من ٢٤ إلى ٣٠ س

في تيرانا بألبانيا.
ــاء  أعض ــة  جلن ــت  وتضمن
التحكيم في قسم «املنافسة 
ــا  ــان تيران ــية» مبهرج الرئيس
ـــ١٩،  ال ــي  الدول ــينمائي  الس
ــو»  ــي روبيان ــن: «جيفان كل م
 Giovanni Robbiano
ــن إيطاليا،  ــيناريو م كاتب س
 Ismet «ــيجارينا و»عصمت س
ــيناريو  س ــب  كات  Sijarina
ــوفو،  كوس ــن  م ــرج  ومخ
ــالوف»  فنتيس ــيمئون  و»س
ــب  Simeon Ventsislavov كات
و»باربرا  بلغاريا،  ــيناريو من  س
جاسر» Barbara Gasser ناقد 

سينمائي منساوي وعضو من
ــة  ــة األجنبي ــة الصحاف رابط
ــد  HFPA.  ويع ــوود  ــي هولي ف
ــينمائي  مهرجان «تيرانا» الس
ــر  وأكب ــرز  أب ــن  م ــي  الدول
ــينمائية في  ــرات الس التظاه
املهرجان  ويستهدف  البلقان، 
ــينمائي ثقافي  إقامة مركز س
ــك  تل ــي  ف ــم  مه ــتقل  ومس
ــد خلق أجواء  املنطقة، وينش
ودية ومحفزة لصانعي األفالم 
واملتحمسني في أوروبا والعالم، 
ــينما  الس ــاق  عش ــع  وجتم

والطالب من مختلف
ــم  الفيل االرض.  ــاع  أصق
ــل روائي طويل  ــو رابع عم ه
ــوكت  الكردي «ش للمخرج 
إنتاج  ــن  ــي»، وم أمني كورك
 Mîtos Film «ميتوس فيلم»
ــتي فيلم»  ــي برلني، «مس ف
ويعرض  ــليمانية،  الس ــي  ف
ــركة «آرت  عامليا من قبل ش
هود» ArtHood األملانية وأدى 
األدوار في فيلم «االمتحان» 
ــني  املمثل ــن  م ــة  مجموع
ــهورين وذوي اخلبرة من  املش
ــراق،  ــتان الع ــم كردس إقلي
ــب عدد من املمثلني  إلى جان
الشباب منهم؛ ئافان جمال، 
فانيا ساالر، حسني حسن، 
شوان عطوف، هوشیار زیرو 

نیروه یی، نيجار عثمان،
ــادل  ع ــادر،  ق كاوه 

عبدالرحمن. 

Z·Ó‡n€a@è9
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د.عزيز زروقي رئيس املهرجان





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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بغداد / البينة اجلديدة
ــارق حرب،  ــر القانوني، ط ــل اخلبي فصّ
امس االول االثنني، اخلطوات الدستورية 
والقانونية حلني املوافقة على احلكومة 
ــع فقرات.وقال حرب،   إن  اجلديدة بتس
ــتورية  ــن االجراءات الدس ــا تبقى م «م
ــكيل  ــني تش ــة حل ــة الباقي والقانوني

احلكومة اجلديدة:-
ــد ان تتولى مفوضية االنتخابات  ١- بع
ــكل  ــة بش ــج االنتخابي ــالن النتائ اع
ــماء وكتل سياسية تكون  رسمي اس
ــج ثالثة ايام  ــني على النتائ للمعترض
من اليوم التالي العالن النتائج للطعن 
ــة  القضائي ــة  الهيئ ــام  ام ــج  بالنتائ

لالنتخابات.
ــة القضائية  ــون الهيئ ــح القان ٢- من
ــبعة ايام الصدار حكم  لالنتخابات س
ــرار الهيئة  ــون ق ــن ويك ــأن الطع بش

القضائية نهائياً.
٣- بعد اكمال ما تقدم تتولى املفوضية 
ــكلها  االنتخابية بش ــج  النتائ عرض 
ــة  ــة القضائي ــكام الهيئ ــدل باح املع
ــا التي  ــة االحتادية العلي ــى احملكم عل
تتولى املصادقة على النتائج النهائية 
ــتغرق عملية  ــادة تس ــات وع لالنتخاب
ــدود ثالثة  ــن احملكمة بح ــة م املصادق

ايام.

ــن  ــاً م ــر يوم ــة عش ــالل خمس ٤- خ
ــو رئيس  ــى النتائج يدع ــة عل املصادق
ــد  ــواب اجلدي ــس الن ــة مجل اجلمهوري

لالنعقاد مبرسوم جمهوري.
٥- في اول جلسة جمللس النواب اجلديد 
ــة اكبر االعضاء  تعقد اجللسة برئاس

سناً.
ــه االولى جمللس النواب  ٦-تكون اجللس

مخصصة النتخاب رئيس لهذا اجمللس 
ثم نائب اول للرئيس ونائب ثان، ويكون 
ــة املطلقة لعدد  ــك مبوافقة االغلبي ذل
ــة اكثر من  ــس اي مبوافق ــاء اجملل اعض
ــس وحيث ان  ــدد اعضاء اجملل نصف ع
ــا فأنه  ــس ٣٢٩ نائب ــاء اجملل ــدد اعض ع

يشترط موافقة ١٦٥ نائبا على االقل.
ــه مجلس النواب  ٧- وأول عمل يقوم ب

ــس يفتح  ــة اجملل ــاب رئاس ــد انتخ بع
ــب رئيس  ــيح ملنص اجمللس باب الترش
اجلمهورية حيث يشترط موافقة ثلثي 
عدد اعضاء اجمللس في اجلولة االولى اي 
موافقة٢١٠ نواب باعتبار عدد االعضاء 
ــحني  ٣٢٩ فاذا لم يحصل اي من املرش
لهذا وهو ما حصل في جميع الدورات 
ــبة للطالباني  ــابقة بالنس االربع الس

ــس احلالي عندها يتم  ومعصوم والرئي
ــني  ــحني احلاصل ــني املرش ــس ب التناف
ــاً  ــوات ويعلن رئيس ــى االص ــى اعل عل
ــة االصوات  ــى اكثري ــل عل ــن يحص م
ــض النظر عن  ــراع الثاني بغ في االقت

العدد.
ــح  ــس اجلمهورية مرش ــف رئي ٨- يكل
الكتلة النيابية االكثر عدداً بتشكيل 
ــر  ــة عش ــس الوزراء خالل خمس مجل
ــابقة فقد  ــاً للدورات الس ــاً وخالف يوم
قطعت املاده ٤٥ من قانون االنتخابات 
احلالي ٩ لسنة ٢٠٢٠ اجلدل وقررت منع 
ــكيل احلكومة  انتقال النواب قبل تش
ــك يعني ان الكتله النيابية  االكثر  وذل
ــل على هذا العدد  عدداً هي التي حتص
ــات  ــة االنتخاب ــت مفوضي ــا اعلن كم
وصادقت احملكمة العليا وليس الكتلة 
ــواب الن  ــي مجلس الن ــي تتكون ف الت
ــع االنتقال بني  ــالفة متن ــاده ٤٥ الس امل
النواب وبعدها طبيعي تبدأ االئتالفات 
لتحقيق االغلبية املطلوبة للتصويت.
ــة  للموافق ــة  املطلوب ــه  االغلبي  -٩
ــد االغلبية  ــس الوزراء اجلدي على مجل
ــة من عدد احلاضرين من النواب   املطلق
ــواب احلاضرين ٣٠٠  ــدد الن ــإذا كان ع ف
ــة ١٥١ كافية لرئيس  ــب فأن موافق نائ

الوزراء والوزراء.

ل اخلطوات الدستورية والقانونية حلني املوافقة  حرب يفصّ
عىل احلكومة اجلديدة بتسع فقرات

يف خطاب متلفز .. الصدر : سنعمل عىل رفع مستوى 
الدينار العراقي والكتلة الصدرية هي االكرب

بغداد / البينة اجلديدة
ــار الصدري مقتدى الصدر،  تعهد زعيم التي
بإنهاء استخدام السالح خارج اطار الدولة 
ــي  والصح ــادي  االقتص ــع  الوض ــني  وحتس
ــة  ــى ان الكتل ــد عل ــا أك ــي، فيم والتعليم
ــكيل  ــر لتش ــة االكب ــي الكتل ــة ه الصدري
احلكومة.  وذكر الصدر في خطاب متلفز ، ان 
ــفارات مرحب بها مالم تتدخل في  كل الس
الشأن العراقي وتشكيل احلكومة، موضحاً 
ــي او  ــيكون لنا رد دبلوماس ــل س ان اي تدخ
لعله شعبي يليق باجلرم فالعراق للعراقيني 
فقط.  واضاف الصدر لن نسمح بالتدخالت 
ــى االطالق ومن االن فصاعدا يجب حصر  عل
السالح بيد الدولة، ومينع استخدامه خارج 
هذا االطار، وحتى ممن كانوا يدعون املقاومة.  
ــعب ان يعيش بأمان  ــدر آن للش ــع الص وتاب
ــيات تخطف وتنقص  بال احتالل وال ميليش
ــراق املرجعية  ــة فالعراق ع ــن هيبة الدول م
ــتنير بنصائحهم،  واحلكماء والوجهاء ونس
ــى توحيد صفوف  ــنعمل عل ــداً انه س مؤك
العشائر في حماية العراق وال يرفع السالح 
ــار  ــة على االطالق.  واش ــاق الدول خارج نط

ــدا لن يكون  ــه من االن وصاع ــدر الى ان الص
ــم باالموال  ــزاب ان تتحك ــة واألح للحكوم
ــعب وسيحاسب كل  واخليرات بل هي للش
فاسد أياً كان، وان نفط الشعب للشعب.  

ــنعمل على رفع الدنيار العراقي  وتعهد، س
ــالت العاملية تدريجيا،  ليكون مبصاف العم
ــة والتجارة  ــار والصناع ــى ان االعم الفتاً ال
والتعليم والصحة سيكون لها جهد كبير، 

وال فرق بني محافظة وأخرى اال بقدر احلاجة 
ــدر الى ان  ــكاني.  وبني الص ــا الس وتعداده
البعث الكافر ازيح بعلماء ودماء العراقيني 
وسنزيح الفساد بدمائنا، والشعب سيكون 
ــيكون رقيباً  بكرامة في الداخل واخلارج وس
ــعب ان  ــدر وعلى الش ــم الص ــا.  وخت علين
يحتفل بالكتلة األكبر بال مظاهر مسلحة 

وبال ازعاج لالخرين.

النزاهة : تصديق قـرار إدانـة نائب رئيس جملس
 إدارة مطـار النجف السابق

روسيا تعلّق عىل االنتخابات الربملانية يف العراق

بغداد / البينة اجلديدة
ــة، امس  ــة االحتاديَّ ــة النزاه ــفت هيئ كش
ــة التمييز  ــة محكم صادق ــن مُ ــاء، ع الثالث
االحتاديَّة على قرار احلكم الصادر بحقِّ نائب 
رئيس مجلس إدارة مطار النجف السابق في 
 . ــبٍ غير مشروعٍ م أموالٍ وكس قضيَّة تضخُّ
ــي الهيئة، وفي  ــدت الدائرة القانونيَّة ف وأك
ــرار ، أن  ــن تفاصيل الق ــا ع ــرض حديثه مع
ــم الصادر بحقِّ  ــة قرار احلك تصديق احملكم
ثِّل  م من قبل ممُ املُدان؛ وذلك بعد الطعن املُقدَّ
هيئة النزاهة بقرار احلكم احلضوريِّ الصادر 
ــاد  كافحة الفس ــات مُ ــن محكمة جناي ع

ــات  اجلناي ــة  محكم أنَّ  ــت،  ة.وبيَّن املركزيـَّ
ــوال املُمثل  ــارت بقرارها إلى أق ــة أش املركزيَّ
ــة االحتاديَّة،  ــة النزاه ــل هيئ ــي ملُمث القانون
ــمٍ كبيرٍ في  ــود تضخُّ ــا وج د فيه ــذي أكَّ ال
أموال املُدان على حساب املال العام ناجتٍ عن 
ــركاتٍ ومُستثمرين من  ــىً من ش يه رش تلقّ
، ولفتت  ــتغالل منصبه الوظيفيّ خالل اس
ــرة الوقاية في  ــاً إلى كتاب دائ احملكمة أيض
ــم الكبير  ص التضخُّ ــخَّ ــذي ش ــة ال الهيئ
ــراء دارٍ  تمثالً بش ــل في أموال املُدان مُ احلاص
ــي في منطقة  ــي املربع الرئاس ــكنيَّـةٍ ف س
اجلادرية (العاصمة بغداد) مببلغ مليون دوالر، 

ــكنيةٍ في محافظة النجف  ــراء دارٍ س وش
ــرف، وإنشاء (مول) مع إحدى الشركات  األش
ــار،  دين ــارات  ملي  (٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) ــة  بكلف
 ، ة شركاتٍ فضالً عن امتالكه أسهم في عدَّ
ة  ــتمارة كشف الذمَّ وامتناعه عن تقدمي اس
ــت  ــام (٢٠١٤ – ٢٠٢٠).وتابع ــن ع ــة م املاليَّ
الدائرة، أنَّ محكمة التمييز االحتاديَّة، وعند 
عطف النظر على القرارات املُميّزة، وجدتها 
وافقةً للقانون؛ وذلك ألنَّ الثابت  صحيحةً ومُ
ــا أنَّ املدان اعترف  ــوة وأدلته من وقائع الدع
صراحةً بتلقِّيه منافع وأمواالً غير مشروعةٍ 
ــتثمرين  واملُس ــركات  الش ــاب  أصح ــن  م
ــد تعزَّزت  ــه الوظيفي، وق ــتغالً منصب س مُ
ــي للهيئة،  ــل القانون ــوال املُمث ــه بأق أقوال
ــز تصديق األحكام  ــرَّرت محكمة التميي فق
ــى أحكام املادة  ــتناداً إل الصادرة بحقه، اس
(٢٥٩أ-١) من قانون أصول احملاكمات اجلزائيَّة.

ــاد  كافحة الفس وكانت محكمة جنايات مُ
املركزيَّة قد أصدرت منتصف حزيران املاضي 
ــدان باحلبس  ــي باحلكم على املُ ــراراً يقض ق
ــكام املادة  ــنتني؛ وفقاً ألح ة س ــديد ملُدَّ الش
ــة النزاهة  ــن قانون هيئ ــاً ورابعاً) م (١٩ثاني
ــنة  ــروع رقم (٣٠ لس ــر املش ــب غي والكس
ــادة (١٦أوالً) منه، وبغرامةٍ  ــة امل ٢٠١١) وبدالل
ماليَّةٍ قدرها (٧٠٠,٠٠٠) دوالر أمريكي، ومليار 
ــا يعادل  ــار عراقي، مب ــون دين ــة ملي وثمامنائ
ــروع، واإليعاز إلى  ــب غير املش قيمة الكس
ــراحه إال  جهة إيداع املُتَّهم بعدم إطالق س
بعد سداد مبلغ الغرامة ورد قيمة الكسب 

غير املشروع.

وكاالت / البينة اجلديدة
ــية في بيان لها  أكدت وزارة اخلارجية الروس
ــات البرملانية املبكرة  ــا على االنتخاب تعليق
ــه مت االعتراف بصالحيتها من  في العراق، أن
ــات وبعثة  ــة العليا لالنتخاب ــل املفوضي قب
األمم املتحدة.وجاء في نص البيان نحن نقدر 
ــة العراقية في اإلعداد  عاليا جهود احلكوم
ــاء البالد..  ــراء التصويت في جميع أنح وإج
تنظر موسكو إلى التنظيم الناجح للتعبير 

ــياق  ــني في س ــني العراقي ــن إرادة املواطن ع
وضع اجتماعي واقتصادي صعب واستمرار 
ــدث مهم على  ــة كح ــدات اإلرهابي التهدي
طريق زيادة حتسني الوضع في البالد وضمان 
االستقرار السياسي واألمن الداخلي.وأضاف 
نحترم االختيار السيادي للشعب العراقي، 
ونعرب عن أملنا في تشكيل مبكر حلكومة 
ــاملة وقادرة في العراق، من خالل  جديدة ش
ــو القوى  ــر فيها ممثل ــاركة التي يظه املش

ــية واجلماعات العرقية  السياسية الرئيس
ــتعدادهم للعمل  ــف في البالد اس والطوائ
ــجام لتحقيق األهداف الوطنية.وتابع  بانس
ــة تقدمي الدعم  ــتعداد ملواصل نحن على اس
ــراق الصديق للتغلب على اآلثار  الفعال للع
ــلبية لألزمة االجتماعية واالقتصادية  الس
ــاب الدولي، وذلك في املقام  ومكافحة اإلره
ــاون ثنائي متعدد  ــالل تطوير تع األول من خ

األوجه متبادل املنفعة.

زيارة الكاظمي للكويت 
حارضة باجتامع حركة عدم 

االنحياز يف بلغراد

مفوضية االنتخابات تنفي 
استبعاد حنان الفتالوي

بعثة اجلامعة العربية ملراقبة 
االنتخابات : فرتة تسجيل املرشحني 

لالنتخابات كانت كافية

بغداد / البينة اجلديدة
ــني، مع نظيره الكويتي أحمد ناصر  بحث وزير اخلارجيَّة، فؤاد حس
ــة مصطفى  ــارة رئيس احلكوم ــس الثالثاء، زي ــد الصباح، ام احملم
ــة ، أن وزيرها  ــوزارة اخلارجي ــان ل ــى الكويت.وذكر بي ــي إل الكاظم
ــاح، على  ــر احملمد الصب ــي أحمد ناص ــره الكويت ــع نظي ــى م التق
ــاركته في اجتماع مجموعة دول حركة عدم االنحياز   ش هامش مُ
ــر األول للحركة الذي يعقد  ــال بالذكرى الـ٦٠ لعقد املُؤمت واالحتف
ــاف البيان، أن اللقاء جرى  ــاً في مدينة بلغراد في صربيا.وأض حالي
ــيّة في املنطقة،  ــورات اإلقليميّة والسياس ــتعراض التط فيه اس
ــة االنتخابية، وكذلك  ــير العمليّ ــتعراضا حول س وقدم الوزير إس
د الصباح  ــه، أكَّ ــقيقني.من جانب ــق العالقات بني البلدين الش عم
شيراً إلى زيارة  على وقوف الكويت إلى جانب العراق ودعمها له، مُ
ــس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى دولة الكويت ، وكذلك زيارة  رئي
ــاركته في  ش ــد الصباح إلى العراق ومُ ــيخ صباح اخلالد احلم الش
تمنياً إلى العراق وشعبه االزدهار  ؤمتر بغداد للتعاون والشراكة، مُ مُ
د اجلانبان على أهميّة تبادل الزيارات  ــب البيانن أكَّ والتقدم.وبحس

ومواصلة اجتماعات اللجان املُشترَكة حلل القضايا العالقة.

بغداد / البينة اجلديدة
ــم تداوله حول  ــاء، ما يت ــة االنتخابات، امس الثالث ــت مفوضي نف
ــات البرملانية.    ــحني الفائزين في االنتخاب ــتبعاد عدد من املرش اس
ــى صفحات  ــر عل ــل ، إن كل ماينش ــرع باب ــة ف ــرت املفوضي وذك
التواصل االجتماعي او املواقع اخلبرية والبيجات باستبعاد مرشح 
ــن الصحة متاما،  ــي كلها انباء عارية ع ــود االخر ونزول الثان وصع
ــوة من بغداد. ــطة ق ــاء اعتقال ادارة املكتب بواس ــر هذه االنب واخ

ــاس لها من الصحة  ــح البيان أن كل االخبار مفبركة وال اس وأوض
ــات. وبينت املفوضية أنه  ــويش على جناح االنتخاب ومحاولة للتش
ــي اعلنت باملؤمتر  ــح باخر وفق النتائج الت ــتبدال مرش اليوجد اس
ــة اولية،  ــع النتائج املعلن ــس االول. وأضافت أن جمي ــد ام املنعق
ــم الطعون من قبل الهيئة القضائية  ــت نهائية حلني حس وليس
العليا لالنتخابات.   وأشار البيان إلى أن جميع االحزاب واملرشحني 
ــن اليوم التالي العالن  ــم احلق في تقدمي الطعون خالل ٣ ايام م له
ــة لطعنه ومن خالل  ــة واالثباتات الداعم ــج بعد تقدمي االدل النتائ
مكتب احملافظة االنتخابي، وينتهي استالم الطعون نهاية الدوام 
ــمي ليوم اخلميس املوافق ١٤ تشرين األول ٢٠٢١.   كما شدد  الرس
ــي الدقة واحلذر في نقل املعلومة  ــان املفوضية على ضرورة توخ بي
ــائعات وحتتفظ املفوضية بحقها القانوني في  وعدم تصديق الش
حتريك الدعاوى اجلزائية بكل من يشوه سمعة الكوادر واملؤسسة 

على حد سواء. 

بغداد / البينة اجلديدة
ــاعد للجامعة العربية رئيس بعثة اجلامعة  اكد االمني العام املس
ــي، ان عملية االقتراع  ــعيد ابو عل ملراقبة االنتخابات العراقية س
ــكل منتظم.وقال ابو  ــة ودخول الناخبني بش ــمت بالسالس اتس
ــجيل الناخبني في العراق  علي في مؤمتر صحفي ، ان  عملية تس
ــحني  ــجيل املرش جرت وفقا لالطار القانوني ,مضيفا ان فترة تس
ــيرا الى ان فترة احلمالت االنتخابية  لالنتخابات كانت كافية , مش
ــاف، رصدنا  ــي كافية.واض ــهور وه ــن ثالثة ش ــر م ــتمرت الكث اس
ــة في العراق ونثمن دور القوات  التامني الكامل للمراكز االنتخابي
ــني احملليني والدوليني خالل  ــة .وتابع، الحظنا تواجد للمراقب االمني
ــجلت اقباال ملحوظا  ــة االنتخابية ,مضيفا ان البعثة س العملي
ــام .واكد ان محطات  ــا باالقتراع الع ــي التصويت اخلاص وتفاوت ف

التصويت اغلقت في الساعة السادسة وفق القانون.

بغداد / البينة اجلديدة
ــس الثالثاء،  ــتقلة لالنتخابات، ام ــت املفوضية العليا املس أعلن
ــرت املفوضية،  ــون بنتائج االنتخابات. وذك ــح باب تقدمي الطع فت
ــالن النتائج االولية  ــس املفوضني باع ــن قرار مجل ــرر م أن للمتض
للتصويت العام واخلاص تقدمي الطعن بذلك القرار بحسب قانون 
ــت، أن للحزب  ــنة ٢٠١٩  للمادة ٢٠.واضاف ــة رقم ٣١ لس املفوضي
السياسي او املرشح الطعن بقرار مجلس املفوضني خالل ٣ ايام 
ــن الى املكتب  ــره  ويقدم طلب الطع ــن اليوم التالي لنش ــدأ م تب
ــة او مكتب هيئة االقليم  ــي او مكتب احملافظة للمفوضي الوطن
ــة القضائية.وتابعت يتولى مجلس  ــرة الى الهيئ او بصورة مباش
ــة االنتخابات  ــات الهيئة القضائي ــة على طلب ــني االجاب املفوض
ــأن الطعون خالل مدة ال تتجاوز ٧ ايام عمل  ــاراتها بش واستفس
ــة لالنتخابات في  ــت الهيئة القضائي ــخ ورودها اليها تب من تاري
الطعن املقدم خالل مدة ال تزيد على ١٠ ايام عمل من تاريخ اجابة 

مجلس املفوضني على الطعن. 

بغداد / البينة اجلديدة
ــني،  ــم جنل وزير الدفاع بزمن صدام حس ــلطان هاش فاز خالد س
ــبق  ــي مجلس النواب العراقي املقبل.وفاز خالد الذي س مبقعد ف
ــة في  ــات عن الدائرة السادس ــه لالنتخاب ــتبعاده واعادت ان مت اس
محافظة نينوى.واعلنت مفوضية االنتخابات، نتائج االنتخابات 

النيابية التي اجريت يوم االحد املاضي.

بغداد / البينة اجلديدة
ــة صباح امس  ــداد زحامات مروري ــوارع   بغ ــهدت مناطق وش ش
ــتئناف الدوام  الثالثاء، مع انتهاء عطلة االنتخابات البرملانية واس
ــي اجلديد  ــادر، انه ومع انطالق العام الدراس ــمي.وقالت مص الرس
ــة منطقة  ــر اجلادرية من ناحي ــهد جس ــات واملعاهد ش باجلامع
ــل حركة السير من شارع  ــية زحاماً خانقاً، فضال عن ش القادس
املطار حتى حي العامل، اضافة الى انغالق فلكة احلسنني وجسر 
الطابقني بشكل شبه كامل.واضاف مراسلونا، ان تقاطع صليخ 
ــاه منطقتي القاهرة والوزيرية،  ــومر باجت – القناة من جهة حي س
ــيارات في  ــدس ملئات الس ــات مرورية وتك ــهدت ايضا اختناق ش

الزحام احلاصل. 

املفوضية تفتح باب تقديم 
الطعون بنتائج االنتخابات

فوز نجل وزير الدفاع بزمن صدام 
حسني يف االنتخابات النيابية

زحامات مرورية خانقة
يف العديد من شوارع بغداد
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9 مقاالت
ج / ٣إضاءات قانونية

اجلريمة املعلوماتية 
(االلكرتونية) 

اِّـحامي / ماجد الحسناوي
ــيما     ومن املالحظ ارتفاع في هذا النوع من اجلرائم والس
على املواقع االلكترونية ومواقع التواصل االجتماعي والتي 
ــذت بالتطور من حني الخر في ظل غياب القوانني بهذا  اخ
ــي نصوص قانونية  ــدد لتجرميها وجلأت الدول الى تبن الص
ــار مثل هذه اجلرائم  ــريع النتش جديدة تواكب التطور الس
التي تتعلق باحلاسوب واالنترنيت والهاتف النقال وغيرها 
ــة مرتكبيها وهذه اجلرائم لم يكن يعرفها اجملتمع  ومالحق
ــر وتعريض مقومات  ــرض ابناءه للخط ــاني التي تع االنس
ــع نصوص عقابية  ــة للخطر فاجتهت الدول الى وض الدول
ــات او تدابير  ــرم واليجوز توقيع عقوب ــب مع هذا اجل تتناس
ــص قانون مكافحة  ــص عليها القانون ون ــة لم ين احترازي
االرهاب على العقوبات املقررة على جرائم االرهاب وعاقب 
ــريك واخملطط واملمول  باالعدام على الفاعل واحملرض والش
ــم ٠٠وتبنى  ــام بجرائمه ــن االرهابيني بالقي ــن مك وكل م
ــروع قانون اجلرائم املعلوماتية ولم  ــرّع العراقي مش املش
يصادق عليه ليومنا هذا والنصوص التي اوردها املشرع لم 
ــن وتشريع قوانني تصف  تكن كافية فاالمر يحتاج الى س
صراحة مفهوم اجلرمية املعلوماتية التي ترتكب عن طريق 
ــة  وان اركان اجلرمبة تنطبق  ــت  واملواقع االلكتروني االنترني
ــمى االركان العامة  ــتثناء وتس على كافة اجلرائم دون اس
ــة املعلوماتية  ــو متوافر في اجلرمي ــن املادي وه ومنها الرك
ــلوك االجرامي والنتيجة االجرامية املترتبة  من خالل الس
ــببية  ــى توفر عالقه س ــوي عل ــلوك وتنط ــى هذا الس عل
ــواء  ــلوك عنصر من عناصر الركن املادي للجرمبة س والس
ارتكبت اجلرمية عمدا او غير عمدية ٠٠والسلوك االجرامي 
ــون عقوبة في حالة ارتكابه  ــه قيمة قانونية ويقرر القان ل
جرمية ويتحدد السلوك االجرامي من خالل صورتني الفعل 
ــدية ارادية يأتيها اجلاني بعضو  االيجابي وهي حركة جس
من اعضاء جسمه بصرف النظر عن الوسيلة املستخدمة 
في النشاط االجرامي ويكون هذا السلوك االيجابي اراديا 
ــيطرته على ارتكاب  ــن اجلاني  وان فقد اجلاني س صادرا ع
ــأل جزائيا كالشخص الذي  الفعل وجترد عن ارادته فال يس
جرى تخديره او اعطى مسكرات من دون ارادته ال تنسب له 
ــؤولية اجلزائية اما الفعل السلبي ويتمثل باالمتناع  املس
عن القيام بفعل ايجابي يفرضه القانون في ظروف معينة 
ــة وهناك عالقة بني  ــاك ارادي عن احلركة العضوي اي امس
احلاسوب واجلاني ومن خالل استخدام املواقع االلكترونية 
لنشر الدعاية للجرمية او جتنيد افراد للعصابة واستخدام 
ــع الكتروني  ــاء موق ــبكة املعلوماتية او انش ــام الش نظ
ــلوكا  ــذا يعتبر س ــا وه ــج له ــة والتروي ــهيل اجلرمي لتس
ــببية بالصلة التي تربط بني  ــا وتتمثل العالقة الس جرمي
ــبب باملسبب وفي اجلرمية  الفعل والنتيجة اي ارتباط الس
ــتخدام الفضاء  ــاط اجلرمي باس االلكترونية ارتباط النش
ــة من خالل  ــروعة ومختلف ــورة غير مش ــي بص االلكترون
ــس ومبجرد حتقيق  ــض والترويج والتجنيد والتجس التحري
ــل تعتبر جرمية تامة وال توجد جرمية دون ركن معنوي  الفع
ــؤولية العمدية عن  ــرع في حتديد املس ــيلة املش وهي وس
ــذا فيكون توفر القصد اجلرمي بوصفها جرمية  اجلرمية وبه
عمدية ويجب توفر قصد خاص بالنية في اجلرمية والقصد 
اجلرمي يتكون من عنصرين هما العلم واالرادة اي ان اجلاني 
ــا وفعله عدواني  ــية لقيامه على علم بالعناصر االساس
على احلق ويعلم مباهية الفعل واالثار التي تنشأ عنه ٠اما 
ــل تترتب عليه اثار  ــي القوة العصبية إلتيان فع االرادة فه
ــة واالرادة جوهر  ــه االرادة الى النتيج ــة وبالتالي تتج مادي
ــة اي اجتاه  ــد اخلاص لتحقيق نتيج ــد وهناك القص القص
اجلاني الى االخالل بالوضع االمني او ادخال الرعب واخلوف 

بني الناس واثارة الفوضى لتحقيق غايات اجرامية.

باء, وال تسيء  د الغَ نّ حَ ــن الظَ سِ «ال حتُ
ــن  ــة, وليكن حس الظن حد الوسوس
ــوء ظنك وقاية» محمد  ظنك ثقة, وس

الرطيان _ أديب وصحفي سعودي.
ــد, ولكن  ــن الظن جي س صحيح أن حُ
نح ألي كان,  على أن يكون مبكانه, وال ميُ
ــؤال واالستفادة من  مالم يقترن بالس
ــح ولكن,  ــوء الظن قبي ــة, وس التجرب
ــوء. ــخص كي يقي الس يحتاجه الش

ــة العليا,  ــة قالتها املرجعي فقرة هام
ــي, حول  ــن العراق ــا للمواط بوصاياه
ــة, فقالت» وعلى  ــات البرملاني االنتخاب
ــر  بَ ــذوا العِ ــرام, أن يأخ ــني الك الناخب
ــارب املاضية, ويعوا  والدروس, من التج
ــم, في  ــا امله ــم ودوره ــة أصواته قيم
ــتغلوا  ــد، فيس ــتقبل البل ــم مس رس
ــداث تغيير  ــة املهمة, إلح هذه الفرص
حقيقي, في إدارة الدولة, وإبعاد األيادي 
الفاسدة وغير الكفوءة, عن مفاصلها 
ــن, إن تكاتف  ــر ممك ــة، وهو أم الرئيس
الواعون وشاركوا في التصويت, بصورة 

ــار، وبخالف  ــنوا االختي ــة وأحس فاعل
ــوف تتكرر, إخفاقات اجملالس  ذلك فس
النيابية السابقة, واحلكومات املنبثقة 
عنها، والت حني مندم.املرجعية العليا 
ــج  ــوح نتائ ــت بوض ــا, بين ــي بيانه ف
اإلحباط, فهو فشل أداء حكومي, ناجت 
ــئ, من قبل برملان بني  عن اختيار خاط
ــية, تغطي  ــة سياس ــى محاصص عل
ــرى, مهيبة  ــاد األخ كل كتلة عن فس
ــث  ــار, بالبح ــن االختي ــن حس باملواط
والتمحيص, أما من يرفعون الشعارات 
ــك احلكومات  ــكلوا تل البراقة, ممن ش

ــم املرجعية  ــد صعقته ــة, فق الواهي
ــب  بكس ــاليبهم  فأس ــا,  بوصاياه
ــن  ــة م ــت مفضوح ــوات, أصبح األص
شراء الذمم, مببالغ مالية, وصوالً لنصب 
ــص  ــال مقرن ــاء, وأعم ــوالت كهرب مح
ــوارع, ورحالت مدارس وغيرها, تلك  ش
ــال البعيدة عن عمل البرملان.«إذا  األعم
املرء لم ميدحه حسن فعاله***فمادحه 
ــد اهللا  ــا»/ عب ــذي وإن كان مفصح يه
ــي ( ١٤٢-  فكر فارس ــع_  مُ ــن املقف ب
ــذا ينطبق  ــعر ه ١٠٦هجري, بيت الش
على من باع ضميره, ليروج للفاسدين 

مع علمه بهم, مستغالً حاجة املواطن 
ــة وعي آخرين,  ــض األحيان, وقل في بع
ــح, الذي لبس  وعدم معرفتهم للمرش
ــى أعواماً  ــتقل, الذي قض ــاس املس لب
ــلق,  ــر فرصة التس ــي, ينتظ كسياس
ــي االنتخابات. ــانحة ف ــي رآها س والت

ــن  ــال, ولك ــذا املق ــة ه ــا لنهاي وصلن
ــن الظن  ــا التذكير, فحس يجب علين
ــد الغباء,  ــل ح ــى أن ال يص ــب, عل واج
ــلني, وترك  ــم انتخاب نفس الفاش فيت
ــوب موجة  ــه, رك ــول له نفس من تس

االنتخابات دون حياء.

ــاتذة اجلامعيني  لّفت مثل مئات االس كُ
ــراف على أحد املراكز االنتخابية  باإلش
ــرة  الفقي ــداد  بغ ــرق  ــق ش ــي مناط ف
ــز  ــى املرك ــت ال ــا ذهب ــة، عندم املهمل
ــرف على  ــات للتع ــوم االنتخاب ــل ي قب
ــت ان املركز في  املكان وواجباتي صدم
ــة ال تتوفر  ــة متهالك ــة ابتدائي مدرس
ــة او تربوية او  ــا اي مواصفات اداري فيه
انسانية وال تصلح حتى ان تكون زريبة 
للحيوانات!أول ما خطر على بالي أمام 

هذا املشهد املقرف ان أقوم بجمع كل 
ــؤولية عن قطاع التربية  من تولى املس
ــاف  العج ــوام  االع ــالل  خ ــم  والتعلي
ــذه الزريبة  ــم في ه ــة واحجزه املاضي
ــحوقني  واجعل املواطنني الفقراء املس
يدخلون مجانا للتفرج عليهم !حضرت 
ــاح االحد  ــي صب ــز االنتخاب ــى املرك ال
ــت ان عددا من  ــوم االنتخابات وفوجئ ي
ــل موعد االقتراع  املواطنني حضروا قب
وينتظرون فتح االبواب يتقدمهم شيخ 
كبير في سن الثمانني وعندما سألته: 
ما الذي يجعلك تنتخب يا حاج !؟قال 
ــذا حفيدي اعز مخلوق عندي واريده  :ه

ــروف افضل من ظروف  ان يعيش في ظ
ــل يقود جده الى  جده وأبيه!كان الطف
ــم! ..وكلنا  محطة االقتراع وهو يبتس
ــا ضحكنا  ــي لكنن ــد ان نبك ــا نري كن
ــرح احلفيد! في وقت  ــا الحظنا ف عندم
مبكر حضر ممثلو الكيانات السياسية 
ــى رحالت  ــناهم عل ــة واجلس للمراقب
الطالب اخلشبية املكسرة املتربة وكان 
احدهم طويال جدا وعندما جلس على 
ــاقاه في داخلها  ــرت س الرحلة انحش
ــتطع  ــة ولم نس ــو والرحل ــب ه وانقل
ــا اال بعد تفكيكها وكان  اخراجه منه
ــح! احد  ــر عند الذب ــل البعي ــأر مث يج

املراقبني الشباب كان يرتدي تراكسوت 
ــفنج ابو االصبع  رياضي ممزق ونعال اس
ــر الئق  ــره غي ــه ان منظ ــت اقناع حاول
ــن الدخول لكن فقره  وميكنني منعه م
ــم  عليه،ل ــفق  اش ــي  ــديد جعلن الش
ــأله: هل تعلم يا عزيزي  استطع أن أس
ــلك للمراقبة  ان رئيس احلزب الذي ارس
ــارق كبير ميتلك املليارات ولم يزودك  س
بقميص وحذاء!؟حضرت عائلة مكونة 
ــة اطفال  من االب واألم ومعهما خمس
ــت  ــزال فقل ــم اله ــدو عليه ــار يب صغ
ــريفا  ومن  ــل :انتخب من تراه ش للرج
ــذ اطفالك من  ــوف ينق ــد انه س تعتق

ــزن وقال:  ــم بح ــوع واملرض!فابتس اجل
ــي االربعينات من  اهللا كرمي!جاء رجل ف
العمر ومعه امرأتان محجبتان باخلمار 
على الوجه، ودون أن نسأله قال: هاتان 
زوجتاي ونريد ان ننتخب! تولت موظفة 
التفتيش تدقيق بطاقتيهما والكشف 
عن وجهيهما وكان الرجل يبدو شديد 
الغيرة والتوتر عند تصويت زوجتيه وهو 
ــم معني، لكن كل  يحثهما الختيار اس
ــا اختيار مختلف  ــدة منهما لديه واح
ــدو !ميكنني وصف هذه العائلة  كما يب
ــورة حقيقية للدميقراطية في  بأنها ص

العراق!.

ــزداد  ــوم وت ــد ي ــا بع ــا يوم ــر مصابن يكب
ــم  ــر االل ــرى فيكث ــا اخ ــا جروح جروحن
ــغب  ــتد وها هي ظاهرة اعمال الش ويش
ــا االصوليون  ــوم به ــب التي يق والتخري
ــالميون في وطننا العربي، مبختلف  االس
اقطاره ظاهرة جديرة بالدراسة والبحث 
ــى  عل ــة  غريب ــي  وه ــا،  ايض ــة  واملعاجل
مجتمعاتنا العربية وتتنافى مع تعاليم 
ــف قبل  ــالمي احلني ــس ديننا االس واس
ــل واملنطق  ــس العق ــا مقايي ان ترفضه
ــانية، فاملستعمر ولى فلمَ العنف  االنس
ــل  قب ــم  عتاده ــوا  جمل ــتعمرون  واملس
ــرف هؤالء  ــرف ويع ــا نع ــب م فترة حس

ــة موضوعية مدونة  ــل عوامل ذاتي بفض
ــعور واملد  ــخ وترتبط بتأجج الش بالتاري
ــان العربي في عقود  القومي عند االنس
ــتينات والسبعينات  ــينات والس اخلمس
ــعوب  ــا انفصلت الش ــا عندم بل قبله
ــان العثماني.  ــة عن حكم الطغي العربي
ولم يعد هناك قوى اجنبية استعمارية 
ــة  ــات ديني ــكيل تنظيم ــتدعي تش تس
ــا تتستر ببعد سياسي  متطرفة اساس
ــم هربوا  ــاء!! ألنه ــي وجه الغرب ــف ف تق
ــيردعون  ــاء العروبة وس ــل بأس ابن بفض
بقوة فيما لو كرروا اعتداءهم على امتنا 
العربية وايضا بفضل سواعد الصادقني 
من رجال العروبة، وال نحتاج مساعدة من 
احد، فاستغناؤنا عن املسلم الصيني او 
ــلم امر طبيعي جدا النه  االعجمي املس

ــطني  ــالد اال ابناؤها، ففلس ــي الب اليحم
ــردوا والقدس  احتلت بالقوة واهاليها ش
ــلبت بالقوة ولم يحرك ذلك من هؤالء  س
ــهداء الذين دفعوا  القوم قيد أمنلة والش
ــع الكيان  ــي حروبنا م ــا ف ــم ثمن حياته
ــيأخذ على  الصهيوني هم عرب ومن س
عاتقه استرداد ارضنا العربية املغتصبة 
ــم ايضا عرب.اما  ــاتنا الدينية ه ومقدس
ــات الدينية فهي  ــق بالواجب ــا يتعل فيم
واضحة وتربينا عليها في مراحل تعليمنا 
ــذ الصغر في املدارس، وكتب الفقهاء  من
ــئ، وبالتالي  ــا ومتتل ــا مكاتبن ــص به تغ
ــة تتصارع  ــود تيارات ديني النحتاج لوج
فيما بينها ألجل احلصول على مكاسب 
مصلحية سياسية (ال تخفى على احد) 
حتى تبلغنا بأننا مسلمون!!؟؟ وال نقبل 

ــك فهناك عالقة  ــة من احد في ذل توصي
ــر بخالقهم الذي يتولى امر  تربط البش
ــال وال بنون. ــبتهم يوم ال ينفع م محاس

ــع نخضع  ــر الى وض ــى اليصل االم وحت
ــادات متفرقة  واجته ــيرات  لتفس ــه  في
ــاك في بزار  ــا وترفضه هن ــيئا هن جتيز ش
للفتاوى يجب علينا معرفة ماهي حدود 
وابعاد التنظيمات التي تتوسع يوما بعد 
يوم وتكشف عن اقنعتها عبر مواقفها 
ــغب والتخريب  ــة في الش ــر احلضاري غي
ــد حمل العرب راية  والعنف الطائش.لق
ــالم ونثروه في مختلف بقاع االرض  االس
ــم وبنوا حضارة  ــعوا في فتوحاته وتوس
ــانية عظمى اصبحت متبعا غزيرا  انس
ــع  ــة م ــة الحق ــة اجنبي ــد حضاري لرواف
احتفاظهم بالقدر االكبر من املسؤولية 

القوميات  ــع  ــر جلمي والتقدي ــرام  واالحت
االخرى التي انصهرت في بوتقة احلضارة 
العربية االسالمية وكل ما اسلفنا ذكره 
لم يتحقق بالدمار والتخريب والعنف بل 
بااللتزام االنساني واحلضاري الذي يراعى 
ــروط االخرين واحترام خصوصياتهم  ش
ــب عدواتهم وبغضهم. والبعد عن كس

ــة  نظري ــأن  ب ــت  نثب ان  ــتطاعتنا  وبأس
ــانية ولكل  ــة لالنس ــالم هي رحم االس
ــليمة  ــال، انها نظرية عظيمة س االجي
ــه.. قال عنها واليوم  ألن اهللا تعالت قدرت
ــت لكم  ــم وارتضي ــم دينك ــت لك أكمل
ــدك حمدا ال  ــي نحم ــالم دينا، اله االس
ــنا فأن  ــدود له، اللهم أعنا على انفس ح
ــا رحم ربي  ــوء اال م ــس امارة بالس النف

ورحمة ربي واسعة ال حدود لها.

ــروف االقتصادية التي مير  ــد تفاقم الظ بع
ــاء للبحث عن  بها  البلد، تلجأ اكثر النس
ــركات  ــاع اخلاص «الش ــي القط العمل ف
ــر بخير ان توافر  ــة» وهذا لعله يبش االهلي
ــكل الصحيح والشروط املشروعة،  بالش
ــروط العمل التي  ــرأ  ش ــا عندما نق إال انن

ــركات جتد انها تطلب  تطلبها بعض الش
ــل ) وال اعلم   ــالً (ذات مظهر جيد وجمي مث
ــن  ــل يؤدي ــن واجلمي ــه احلس ان ذوات الوج
ــن ذوات الوجه  ــورة أفضل م اعمالهن بص
الشاحب الذي اخذت منه الظروف الصعبة 
ــيدات  ــه ام ماذا؟.تقول لي احد الس نَضارت
اللواتي مضى على تخرجها عشرة اعوام 
ــل بالتعيني احلكومي  ــد فقدانها األم وبع
ــلها  ــأت للبحث عن فرصة عمل تنتش جل

من الظروف االقتصادية الصعبة  ولكنها 
ــركات  ــل في الش ــت للعم ــا تقدم عندم
ــة ترفض  ــرد ان جتري املقابل ــة ومبج اخلاص
ــوه   وذلك النها تعاني من مرض جلدي يش
جزءا من الوجه ! هذا احلديث يقودنا الى ان 
تلك الشروط تسيء كثيراً للمرأة وال ميكن 
ــداً ألننا جنزم  ــليما اب ــرطا س ــا ش اعتباره
ــكل  على ان الكفاءة ليس لها عالقة بش
ــان، فقد جتلّت عظمة اخلالق في ان  االنس

ــان  ــر الى صورنا» فكيف إلنس «اهللا ال ينظ
ــخص ما بشكله  ان يقيس مدى كفاءة ش
ومظهره اخلارجي، وليس ببعيد احلديث عن 
ــرط اخر ولرمبا اكثر سوءاً من قبله وهو  ش
ــور للعمل) وذلك  ــاث دون الذك (اختيار االن
ــن وهذا ان  ــذب الزبائ ــرط يخصص جل الش
ــيء امنا يدل على إهانة النساء  دلّ على ش
ــتخدمهن  بجذب  بصورة قبيحة جداً الس
الزبون من اجل االرباح والفوائد.هذا احلديث 

ــر منا   ــه  الكثي ــب حيث يعرف ــس بغري لي
ولكنه ومع شديد األسف يواجه بالصمت 
بالرغم من كمية االهانة والتمييز  املوجه 
ــتخدامهن من  ــا بني اس ــاء فيه فم للنس
ــل االرباح ومابني اختيار اجملهن جلذب  اج
ــرض ان نقف وقفة  ــن املفت ــون ، كان م الزب
جدية لعلنا جند بذلك حالً، وتشكيل جلان 
تختص بردع كل من يشترط تلك الشروط 

واحلد منها.

سالم محمد العبودي

د. محمد فلحي

عبد اِّـحسن عباس الوائلي

حوراء خلف الدراجي
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«                      » تستطلع آراء الناخبني والناخبات يف اإلنتخابات الربملانية 

عهد جديد 
ــني  ياس ــر  الضري كان  ــني  املتحدث أول 
ــز  املرك ــى  إل ــه  يتوج ــو  وه  ، ــادي  حم
ــي  تدل ــن  مل ــألته  فس  ، ــي  اإلنتخاب

بصوتك؟
ــن صوتي  ــر ولك ــي ضري ــح أنن - صحي

ــه  ــح نزي ــة كل مرش ــي رقب ــة ف أمان
ــؤوليته أمام اهللا والوطن ،  يتحمل مس
ــتور  نأمل من النواب اجلدد صياغة دس
ــني صفوفه كل  ــان يضم ب جديد وبرمل
القوميات العراقية ، وكذلك بناء نظام 
ــواء  ــوده أج ــي تس ــي دميقراط سياس

ــة االجتماعية وتكافؤ الفرص ،  العدال
ــأن يكون لنا نحن املكفوفني  وأطالب ب
ــدورة البرملانية  ــم ممثال هنا في ال والص

القادمة.
إنتخابات حرة ونزيهة 

 سعاد هاشم /معلمة متقاعدة : هذه 
ــي اإلنتخابات  ــارك ف ــرة الثانية أش امل
ــون النتائج  ــل بأن تك ــي على أم ، وإنن
ــع ، وكذلك يحدوني  ــى بها اجلمي يرض
ــوا  يكون ألن  ــحني  باملرش ــاؤل  التف
ــتوى الوعي والثقة التي منحناها  مبس
ــعب في  ــم ، من أجل خدمة الش إليه
ــة  ــب املصلح وتغلي ــى  األول ــة  الدرج
ــخصية ،  العامة على مصاحلهم الش
ــك الكثير من  ــاهد فإن هنال وكما تش
ــوا بأصواتهم  أدل والناخبات  الناخبني 
ــؤولية ، وأرى  ــى من يرونه أهال للمس إل
ــة في  ــة الديني ــات مرجعي أن توجيه
النجف االشرف خير دليل عمل وطريق 

واضح لتحديد هوية املرشحني.
نسيج واحد 

ــردي / افيلي : بصراحة  غالم حامد / ك
ــعب العراقي  ــاف الش ــرق بني أطي ال ف
ــة العراق  ــا هوي ــوة وجتمعن فنحن اخ
ــرياننا واحد من  الواحد ، ومصيرنا وش
ــو ، ونحن األكراد نصوت   الفاو إلى زاخ
ــحني النزيهني ، والذين ينذرون  للمرش
أرواحهم شمعة ترسم نسيج العراق 
ــحني مبا  والعراقيني ، إننا نطالب املرش
ــهم به من عهود ومواثيق  ألزمو أنفس
ــي العراق ،  ــة املقبلة ف ــادة املرحل لقي
ــم أصواتنا فأنهم  ــا منحنا له ومثلم
ــعبهم  ــيلتزمون مبا وعدوا ش يقينا س
ــدورة  ــذه ال ــي ه ــم ف ــاء مناطقه وأبن

للبرملان العراقي اجلديد.
األمانة و العهد

ــي : البد لنا أن  ــداد كرمي / عامل أهل مق
ــادئ األمر الذين انتخبناهم  نذكر في ب
من خالل هذه اإلنتخابات ، بأن يكونوا 
ــباب  ــايخ والش محط ثقة هؤالء املش
ــى صناديق االقتراع  وهم يتوافدون عل
ــتقبلهم ، ولكن ما  لرسم مالمح مس
ــد من حتديات هذه املرحلة هو وجود  يزي
ــب وزارات  ــي في أغل ــاد إداري ومال فس
ــاء البرملان  ــى اعض ــذا عل ــة ، ول الدول
اجلديد التخلّي عن مطالبهم اخملتلفة، 
ــعب وعدم  ــاء الش ــع أبن ــل م والتواصُ

ــان ، ألن  ــة البرمل ــل قب ــكاف داخ االعت
موقعه ومنصبه في خدمة شعبه.

مرحلة بناء الوطن 
ــاس  صادق االزيرجاوي / معاق : اإلحس
ــى اخلطوات  ــة العراقية هو أول بالهوي
ــة التالية التي يتعنيّ السعي  الرئيس
ــواب ، وكذلك صياغة  ــا من قبل الن به
ــوق  ــن حق ــا يضم ــد مب ــتور اجلدي دس
ــاء  ــات الدينية، مع  إنش جميع األقلي
ــرم  ــة حتت ــة دميقراطي ــات دول مؤسس
ــت أعدادهم  ــات مهما كان تلك األقلي
ــة بتوزيع  ــذ القرارات اخلاص ــع تنفي ، م
ــط العراق ،  ــرة من نف ــدات الوفي العائ
ــادل  ــكل ع ــا بش ــي إذا متّ  توزيعه والت
ميكنها أن تساعد في إعادة بناء الدولة 

واملواطن في آن واحد.
كوادر جديدة

ــا التوصل لبناء  ــس محمد : البد لن قي
ــوادر جديدة لقيادة  دولة البد وخروج ك
ــك يتم إال من  ــة املقبلة ، ألن ذل املرحل
ــواء برملانية  ــراء انتخابات س خالل إج
ــد ، وهذه  ــب ما أعتق ــية حس أو رئاس
ــات البرملانية هي احلل األمثل  االنتخاب
ــون نتائجها ضمن املعايير  على أن تك
ــع املدني ،  ــات اجملتم ــة ومنظم الدولي
ــاد  ــن الفوضى والفس ــاء عقود م إلنه
ــي ، ال أن تكون مجرد  ــي واملال السياس
ــا  ضحيته ــون  يك ــلة  فاش ــة  محاول

ــك البد لنا أن  ــن العراقي ، وكذل املواط
ــكر القوات األمنية واجليش وكافة  نش
ــة معها من أجل حماية املراكز  العامل
ــد عليها رئيس  ــة ، والتي أك االنتخابي

الوزراء السيد مصطفى الكاظمي.
مشاكل متفاقمة 

ــراء  اج أن  ــد  اعتق  : ــل  ــن خلي محس
ــل احلل  ــا ميث ــي موعده ــات ف االنتخاب
ــه البلد من  ــا يعاني من ــي مل النموذج
مشاكل متفاقمة إقتصادية بالدرجة 
ــن إجرائها ألنها  ــى ، ولكن البد م األول
السبيل األفضل للتمهيد حلل جميع 
ــذا أدعو إلى  ــالد ، ول ــي الب ــاكل ف املش
ــاركة فيها بصورة فعالة وكبيرة  املش

وخصوصا نحن جيل الشباب.

برامج تثقيفية 
ــيخ علي الدراجي : ال يخفى على  الش
اجلميع ما تتطلبه املرحلة التي مير بها 
ــعبنا العراقي ، ولذا كانت دورات لنا   ش
ــاركة  ــأن املش ــة للتوعية بش تثقيفي
ــة فهنالك  ــذه اإلنتخابات البرملاني به
ــني عن  ــباب العاطل ــن الش ــر م الكثي
العمل ، باإلضافة إلى انتشار البطالة 
ــذه األمراض متثل  ــر واجلهل ، وه والفق
ــبابنا الواعي ،  ــر ش ــة تنخر في فك آف
ولذا قمنا وفريق معنا بحملة تثقيفية 
بضرورة املشاركة في هذه اإلنتخابات ، 
إننا نأمل بأن يكون ابناء مناطقنا أهال 
ــارك اهللا بهم ألنهم  ــؤولية ، وب للمس

عماد الوطن.

ــن عام على انتفاضة  ــاءت والدة اإلنتخابات البرملانية بعد مضيّ أكثر م ــرا ج وأخي
ــاركت اعداد غفيرة من الناخبني والناخبات في هذه  ــلمية ، حيث ش تشرين الس
ــن على أمل التغيير واإلصالح وبناء  اإلنتخابات ، ومنهم الضرير واملعاق وكبار الس

دولة للحفاظ على السلم اجملتمعي وتقدمي أفضل اخلدمات ، 
تحقيق / علي صحن عبد العزيز
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ميسان / ابو الحسن السعد
تولي شركة نفط ميسان جلّ اهتمامها بأمن 
املنشآت النفطية واحلفاظ عليها من العبث 
والتخريب والتجاوز باإلضافة حلفاظها على 
انسيابية العملية اإلنتاجية وسيرها باالجتاه 
ــة ، انطالقا من  ــذي يخدم املصلحة العام ال
ــؤولية االجتماعية امللقاة على عاتقها  املس
ــم االقتصاد  ــي دع ــة ف ــاهمة الفاعل واملس
ــة  ــاريع التطويري ــالل املش ــن خ ــي م العراق
املنفذة في حقول احللفاية والبزركان والفكة 
ــارة ، األمر الذي يتطلب  ــو غرب ونور والعم وأب
ــع اجلهات  ــيقي م ــد التنس ــة اجله مضاعف
األمنية والعسكرية لتوفير األمن للشركات 
االستثمارية وتبنى أفضل املمارسات حلماية 
ــواء.حيث  ــآت على حد س ــني واملنش العامل
ــي دار ضيافة  ــع ف ــد إجتماع أمني موس عق
ــركة  ــور معاون مدير عام ش ــركة بحض الش
ــدس  ــاج املهن ــؤون اإلنت ــان لش ــط ميس نف
شاكر محمود خلف ، ترأس االجتماع معاون 
ــؤون األمنية االستاذ  ــان للش محافظ ميس
ــى ، بحضور مدير هيأة تشغيل  قاسم عيس
ــني  ــاد حس ــدس عم ــان املهن ــول ميس حق
ــركة ونخبة  ــيد، وعدد من مسؤولي الش س
ــة ممثلة عن كافة الدوائر  من القيادات االمني
ــكرية في محافظة ميسان. األمنية والعس

تناول االجتماع أبرز اخلروقات وحاالت السرقة 
والتجاوز على خطوط نقل النفط اخلام التي 
حصلت في الفترة االخيرة ، فضال عن بحث 
ــز قدرات القوات األمنية ورفع جاهزيتها  تعزي
للتعامل امليداني مع األوضاع الطارئة.معاون 
ــان ، أكد خالل االجتماع على  محافظ ميس
ــني في حقول  ــز احلماية للعامل ــرورة تعزي ض

النفط وباالخص احلفاظ على أمن الشركات 
ــان  ميس ــول  حق ــي  ف ــة  العامل ــة  االجنبي
ــود الدوائر  ــيق جه ــة من خالل تنس واحللفاي
ــاع بعدد من  ــة. وخلص االجتم ــة كاف االمني
املقررات تضمنت تكثيف اجلهد االستخباري 
ــراس االمنيني ،  ــير الذاتية للح وتدقيق الس
ــق والتفتيش في  ــراءات التدقي ــديد اج وتش
ــيطرات إضافة ملقررات اخرى. من جانبه  الس

اوضح معاون مدير عام شركة نفط ميسان 
املهندس شاكر محمود خلف بان االجتماع 
يعقد بصورة دورية ويهدف لتوفير بيئة أمنة 
ــتثمارية واحلقول النفطية  ــركات االس للش
ومنع التجاوزات التي من شأنها التأثير على 
العملية االنتاجية مشيرا الى حصول تراجع 
ــة األخيرة  ــاوزات في اآلون ــات والتج للخروق
بفضل االجراءات االمنية املشددة وما صدرت 

ــابق فضال  ــي االجتماع الس ــررات ف ــن مق م
ــركة  عن مقررات االجتماع احلالي  ، وان الش
ــالمة جميع العاملني  تؤكد حرصها على س
ــب وتوفير ظروف عمل  من العراقيني واألجان
ــل اجلارية في  ــال التطوير والتأهي آمنة ألعم
ــق الهدف نحو  ــآتها وحتقي ــا ومنش مواقعه
ــول واملواقع  ــتقرار املطلوب جلميع احلق االس

النفطية.

رشكة نفط ميسان حتتضن اجتامعا موسعا للقيادات األمنية 
بخصوص توفري وتأمني احلامية حلقوهلا النفطية 

وزارة التعليم العايل والبحث العلمي 
جامعة ميسان 

العقود احلكومية

م / إعالن مناقصة رقم (١) لسنة ٢٠٢١
العدد : ٤٠ ك / ٤٦٣١

التاريخ: ١٢ / ١٠ / ٢٠٢١

املصادف ٢٥ / ١٠ / ٢٠٢١ ويكون املؤمتر في قسم االعمار واملشاريع / مجمع الكليات / طريق بغداد.

وزارة التعليم العايل والبحث العلمي 
جامعة ميسان 

العقود احلكومية

م / إعالن مناقصة رقم (٢) لسنة ٢٠٢١
العدد : ٤٠ ك / ٤٦٣٢

التاريخ: ١٢ / ١٠ / ٢٠٢١
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املدير العام

إعالن
جمعية الهالل االحمر العراقي

القاضي علي محمد هاشم الناجي

وزارة النفط / مركز البحث والتطوير النفطي

جمهورية العراق 
وزارة العدل 
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ الكوت 
رقم االضبارة : ٢٧٢٨ |٢٠٢١
التاريخ:٢٠٢١/١٠/١٢

إعــــــــــــــــــالن 
ــل ٧٩١/٣ م ٣٨ الخاجية   ــار التسلس ــذ الكوت العق ــع مديرية تنفي تبي
ــاكر) اِّـحجوز  ــني ش الواقع َّـ الكوت العائدة اُّـ اِّـدين (عباس عبد الحس
لقاء طلب الدائن (احمد نوري جاسم ) البالغ (٥,٠٠٠,٠٠٠)مليون دينار 
فعلى الراغب بالشراء مراجعة هذه اِّـديرية خالل مدة (٣٠يوما ) تبدأ من 
اليوم التالي للنشر مستصحبا معه التأمينات القانونية عشرة من اِّـائة من 
ــية العراقية وان رسم التسجيل والداللية  ــهادة الجنس القيمة اِّـقدرة وش

على اِّـشرتي.
اِّـنفذ العدل
علي رضا علي الخطاوي

اِّـواصفات:ـ 
ــتان الجلبي) داخل  ــة (بس ــع َّـ منطقة الخاجي ــه :- يق ــة ورقم ١-موقع
ــارع ابو طياره) بعيد عن نهر دجلة اِّـرقم ٧٩١/٣م٣٨  ــارع فرعي (ش ش

الخاجية 
٢-جنسه ونوعه : بستان 

ــورة قيد العقار أرض خالية من  ــدوده واوصافه : كما ما مثبت َّـ ص ٣-ح
الشواغل .

٤-مشتمالته :-   
ــة  البالغ ــن  للمدي ــدة  العائ ــهام  الس ــن  م ــهم  ١١٥س  -: ــاحتة  ٥-مس

٢٣٩٨سهم 
٦-درجة العمران : 

٧- الشاغل :- 
٨- القيمة اِّـقدرة : ٥,٠٠٠,٠٠٠ خمسة ماليني 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 
ــاص  ــة ذات اختص ــن جه ــة م ــذه اِّـديري ــق له ــد تحق لق
ــم ١٢٢٠٤ َّـ  ــرطة الخلود اِّـرق ــز ش ــب كتاب مرك حس
ــن  ــار منطقة الحس ــعار مخت ــق ش ٢٠٢١/١٠/٥ و مرف
ــة وليس لك  ــول محل االقام ــك مجه ــكري االوُّـ إن العس
ــن دائم او مؤقت او مختار يمكن اجراء التبليغ عليه,  موط
ــذ تقرر تبليغك  ــن قانون التنفي ــتناداً للمادة (٢٧) م واس
ــة  ــور َّـ مديرية تنفيذ الكوت خالل خمس ــا بالحض اعالن
ــر ِّـباشرة اِّـعامالت  ــر يوماً تبدأ من اليوم التالي للنش عش
ــر  ــورك وَّـ حالة عدم حضورك ستباش ــة بحض التنفيذي

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

اوصاف اِّـحرر:
ــدد ١٨٤٦/ ــوت بالع ــداءة الك ــة ب ــرار محكم ــن) ق (دي

ب/٢٠٢١ َّـ ٢٠٢١/٨/٣٠.
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العنوان:بغداد-شارع فلسطني-مقابل وزارة النقل-خلف مسبح حي اِّـهندسني

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

جريدة 
يومية 
سياسية 
عامة
مستقلة

أو  يصوِّب  أن  يريد  من  لكل  مكفول  الرَّد  حق  إن    

ح معلومة وردت في خبر أو مقال ويعتقد أن  يصحِّ

فيها جتنيا او مغالطة إذا رغب في ذلك، وإن ديدننا 

هو احترام الرأي والرأي اآلخر.

„zzzzzÁÊfih

(السنة السادسة عشرة) العدد (٣٧٣٦) - األربعاء - ١٣ - تشرين األول - ٢٠٢١

حداد عىل ارواح شهداء الوطن 

يعتمد النجاح في كافة جوانب احلياة على التنظيم الذي يُعتبر 
ــب اخلطوات  ــن خالله يتم ترتي ــيء والذي م ــاس في كل ش االس

االساسية التي تسير بذلك اجلانب الى الطريق الصحيح.
ــة في احلياة  ــب النظرية والعملي ــوع ميتد الى اجلوان وهذا املوض
الوظيفية التي تستند في اجناز اعمالها على املقدار التنظيمي 
الذي تنتهجه في اداء واجباتها، والذي يُعتبر االساس التكويني 

لكل مؤسسة ونقطة انطالقها.
ــد يدفعها  ــا ان للنجاح ضريبة ق ــا قلن ــف اذا م ــا ال نختل ولعلن
ــمعته او بأي نوع من انواع التشهير  الناجح من حياته او من س
ــي االحباط  ــا منظومات متخصصة ف ــكيك التي تديره والتش
ــد للناجحني والذي تهدف  ــي) املتعم (الفكري والعلمي والنفس
ــف في كافة  ــام اجلهل والتخل ــى واعم ــر الفوض من خالله نش

مجاالت احلياة اخملتلفة.
ــتخدام  ــن جانب اخر يتعمد البعض على اس ــذا من جانب وم ه
ــدادات النجاح  ــل العبث بآليات واع ــى املمنهجة من اج الفوض
ــتمرار بالوضع  ــية في االس ــوالً الى حتقيق غاياتهم االساس وص

على ما هو عليه ضماناً لالستفادة مما هم عليه.
ــعى للنهوض  ــدد الذي يس ــبابي املتج ــر الفكر الش ــا يظه وهن
ــا هو عليه في اجملتمعات  ــياً مع م بالواقع الى ما هو افضل متاش
املتحضرة. وخير دليل على ذلك ما شهدناه في انتخابات اكتوبر 
ــعب العراقي  ــه إرادة الش ــي الذي جنحت في ــو العرس الوطن وه
ــد  ــرأي اجملتمعي إلجراء انتخابات مبكرة، والتي ينش في فرض ال
ــبابية العلمية  ــن خاللها اجراء انتقالة نوعية وفق الرؤى الش م

بالواقع احلالي.
وما يهمنا هو ان هناك إدارة ناجحة تكمن خلف التنظيم والترتيب 
ــهدته هذه االنتخابات، فلو اخذنا بدايتها لم جند هناك  الذي ش
تشهير وطعن باألعراض والسمعة للمرشحني، وكذا امتدت الى 
ــرها والتي اشتركت فيها  آلية الدعايات االنتخابية وكيفية نش
ــحني وبرامجهم  ــكورة) للتعريف باملرش اجلهات اإلعالمية (مش
ــاحة واسعة للمواطن من اختيار األصلح  والغاية منها ترك مس

وفقاً لرؤيته املستقبلية.
ــعت  ــع البطاقات االنتخابية التي س ــك كيفية التعامل م كذل
ــون باملواصفات  ــدة من اجل ان تك ــات القائمة عليها جاه اجله
ــذي تضافرت فيه  ــوم ١٠/١٠ وال ــدة، وصوالً الى ي ــة املعتم العاملي
ــيء فالترتيب  ــزا في كل ش ــك اليوم ممي ــود اجلميع جلعل ذل جه
الذي شهدته احملطات االنتخابية لم يكن اال دليل على التنظيم 
الناجح واملميز في خلق اجواء انتخابية تليق باملواطن العراقي.

شكراً للشعب العراقي العظيم.
شكراً لقواتنا االمنية البطلة.

شكراً لرئيس الوزراء .
شكراً لرئيس مجلس القضاء االعلى. 

شكراً للمفوضية العليا املستقلة لالنتخابات. 

   اللـواء الدكـتور عدي سمـري الحساني  
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عبد الزهرة البياتي 

وجع يومي

* رئيس التحرير التنفيذي

متابعة / البينة الجديدة
ــي  العال ــم  التعلي وزارة  ــت  أهاب
ــي، امس الثالثاء،  والبحث العلم
ــات والكليات احلكومية  باجلامع
ــا  وهيئاته ــا  وإداراته ــة  واألهلي
ــؤول  ــية، للتفاعل املس التدريس
والعالي مع العام الدراسي اجلديد 
ــات  الدراس ــج  ببرام ــام  واالهتم
ــوزع على جميع  ــة التي تت األولي

مجاالتها األكادميية.
وذكرت الوزارة في بيان، أنه «تعزيزا 
ــة  ــا بخدم ــاط تخصصاته الرتب
ــارات التنمية، فإن  ــع ومس اجملتم
وزارة التعليم حريصة كل احلرص 
ــف اإلمكانات املتاحة  على توظي

الستقبال أبنائها الطلبة وحتقيق 
ــتوى اخلدمات  أهدافها على مس

ــاليب املعتمدة  التعليمية واألس
التي تقتضيها طبيعة وفلسفة 

البرامج العلمية في ضوء آليات 
الدوام التي أقرتها اللجنة العليا 

للصحة والسالمة الوطنية».
ــه «انطالقا من  ــان، إن ــع البي وتاب
ــي  الدراس العام  خصوصية هذا 
ــتجدات واالنفتاح  ــي إدارة املس ف
ــات  اجلامع ــإن  ف ــم  العال ــى  عل
العراقية متتلك وضوحا ورؤية في 
للتحصيل  ــة  إيجابي بيئة  توفير 
ــة تراعي  ــي ومرونة إجرائي العلم
ــتوعب  املتطلبات اجلامعية وتس
املتغيرات بهدف تكييف حاالتها 
وتوظيف معطياتها في مصلحة 
ــر  والتطوي ــي  املؤسس األداء 

األكادميي».

 وأنا أتصفح كعادتي ردود االفعال والتغطيات االعالمية 
احمللية والعاملية التي تناولت االنتخابات التشريعية التي 
عاش عرسها العراقيون يوم االحد املاضي(٢٠٢١/١٠/١٠). 
ــت  ــي أعده موقع ( ميدل ايس ــتوقفني تقرير صحف اس
ــى ان  ــير  ال ــداد، يش ــة بغ ــن العاصم ــي م اي) البريطان
ــوا بأصواتهم  ــن لم يُدل ــني احملبطني الذي ــض الناخب بع
لون  ــريعية هم في الصدارة ويشكّ في االنتخابات التش
الشريحة األكبر في البالد، حيث بلغت نسبة املشاركة 
ــاركة (١٠) ماليني ناخب من اصل  (٤١٪) ، مبعنى اخر مش
(٢٥) مليونا يحق لهم التصويت. ويؤكد التقرير بالقول: 
ــم او في  ــاء في منازله ــن اختاروا البق ــدو أن هناك م يب
املقاهي حيث يالحظ مجموعة من الرجال وهم يلعبون 
ــربون  الورق او النرد (الطاولي) او يدخنون النرجيلة او يش
ــكاء على االرائك هو  ــوة وهم  يرون ان االت ــاي والقه الش
ــاركة فيما  ــتغالل لوقتهم من ( دوخة) املش ــل اس افض
ــت مجدية.  ــدة وليس ــية فاس يعتبرونه عملية سياس
ــر تعكس حالة  ــرّق اليها التقري ــور أخرى تط وهناك ص
ــعة من  ــاب  قطاعات واس ــذي ينت ــأس ال ــعور بالي الش
ــل التي  ــنوات الفش ــك، نتاج س ــني، وهو ،ال ش املواطن
ــية، لكنني  ــم بالطبقة  السياس ــدت الناس ثقته افق
ل، صراحة، عتبي الشديد على من لم يذهب الى  ــجّ أس
مراكز االقتراع مهما كانت حالته الصحية او النفسية  
ــان رأيه بكل صراحة ووضوح واختيار  لإلدالء بصوته، وبي
ــود ونقل الواقع  من يراه قادرا على احداث التغيير املنش
ــن الى صورة أفضل ومغايرة متاما ملا هي عليه اآلن..  الراه
ــرار في ذلك، وان لعبة  ــد يقول لي أحدهم إن الناس أح ق
ــي) أصوّت أو ال  ــذا تقتضي ( آني بكيف ــه هك الدميقراطي
ــن يريد ( وطن) ويتوق او  ــوّت!! لكنني أعود ألقول ان م أص
ــهد سياسي او  ــود ويتطلّع ملش ــعى للتغيير املنش يس
ــتجيب  ــية أو أداء برملاني او حكومي يس عملية سياس
ــجم مع تطلعاته، فعليه ان يسهم في  لرغباته او ينس
حتقيق احللم املنشود وعليه ان يتذكر قول الشاعر؛ (وما 
ــل املطالب بالتمنّي ..ولكن تؤخذ الدنيا غالبا)،  وعلى  ني
ــذي يريد او  ــة، ان بناء الوطن ال ــي حقيق ــب ان يع الناخ
حتقيق التغيير املنشود يتحققان بصوته وبقراره وإرادته 
ــرف  ولهذا فإن املرجعية الدينية العليا في النجف األش
سارعت في اللحظة التاريخية املناسبة لتقول قولتها 
ــا احلكيمة التي أوجبت على كل عراقي  وتدلي بوصاياه
ان ميارس دوره وينتخب األصلح واألكفأ.. أما العزوف فأمر 
ى من املسميّات..   غير مبرر او مقبول اطالقا حتت اي مسمّ
وفي اخلتام اقول : مبارك الفوز ملن حصدوا اصوات الناس 
وثقتهم ، ونتمنّى منهم ان ينهضوا بالواجب، فالشعب 

يريد اجنازات على االرض!!
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متابعة / البينة الجديدة
ــتر) عن  ــم اللباد (الفلوماس ــم بالقل مت بيع رس
ــم الراحل محمد  ــمه املالك رياضة املالكمة رس
ــزاد ألعماله  ــف دوالر مب ــن ٤٢٥ أل ــي بأكثر م عل
ــاوز بعضها عدة  ــر املعروفة والتي جت الفنية غي
ــماة  ــة املس ــت اللوح ــاف التقديرات.وكان أضع
ــع كنحلة»، والتي  ــتينج اليك بي» أو «إلس «س

ــام ١٩٧٨، أكثر  ــة في ع ــمها على ورق رس
ــني أكثر من ٢٠  ــال املطلوبة ب األعم

لوحة ورسما لبطل الوزن الثقيل 
ــت اهتمامه  ــابق، عكس الس

بالدين والعدالة االجتماعية 
ــيرته كمالكم. وكانت  ومبس
ــبقت  ــي س ــرات الت التقدي
ــير إلى  ــع تش ــة البي عملي
ــني ٤٠ و٦٠  ــراوح ب ــعر يت س
ــا  ــت عليه تب ــف دوالر. وكُ أل

ــة ولسع  عبارة «طار كفراش
ــم  مالك ــا  ويقوله ــة!»  كنحل

ــر أمام منافس رفع ذراعيه عاليا داللة على  خس
ــتهر علي باستخدام هذه العبارة  انتصاره. واش
ليصف أسلوبه في املالكمة.وذكرت دار بونهامز 
ــن عمل محمد  ــة فنية م ــزادات أن ٢٦ لوح للم
علي بيعت مقابل ٩٤٥٥٢٤ دوالرا إجماال، أي أكثر 
من ثالثة أضعاف احلد األدنى للتقديرات األولية. 
ــتينج اليك بي»  ــز إن لوحة «س ــت بونهام وقال
ــتراها أحد جامعي تذكارات علي ويقيم  اش
في بريطانيا. ولم يتم حتديد املشترين 
ــغف علي بالرسم لم  اآلخرين.وش
يكن معروفا بشكل كبير، لكنه 
ــيلة  ــم كوس ــب الرس كان يح
ــات أو  ــد املباري ــترخاء بع لالس
التدريب. وكانت بعض األعمال 
ــن  ــارة ع ــع عب ــة للبي املعروض
ــة،  تقليدي ــة  طبيعي ــات  لوح
ــا كان البعض اآلخر عبارة  بينم
ــبه  ــخصية تش ــوم ش ــن رس ع

الرسوم املتحركة.

البينة الجديدة / مروة الحسني

ــي جامعة  ــرأة ف ــات امل ــز دراس ــام مرك ق
ــي حتت  ــتطالع ميدان ــل اس ــداد بعم بغ
ــلوك  عنوان (التوجهات االنتخابية والس

التصويتي للمرأة في يوم االقتراع ).
ــنة ٢٠٢١  ــر الديواني ٣٢ لس ــب األم حس
ــوزراء دائرة  ــة مجلس ال ــادر من أمان الص
متكني املرأة (دعم مشاركة املرأة سياسيا 

في االنتخابات البرملانية ) .
ومن أنشطة مركز دراسات املرأة/ جامعة 
ــر الديواني عمل  ــة األم ــداد ضمن جلن بغ

االستطالعات.  
والهدف من املسح امليداني لالستطالع  
ــلوك التصويتي  ــن الس ــف ع هو الكش
ــرة في  ــل املؤث ــي العوام ــا ه ــرأة، وم للم

السلوك التصويتي للمرأة ومنها:
ــي اختيار املرأة  ــس احملددة ف • ماهي األس

للمرشحني؟
• ماهي احملددات التي تؤثر في اختيار املرأة 

وتفضيالتها.. حني تعطي املرأة صوتها؟
ــحات األناث  •هل اعطت صوتها للمرش

ام الذكور وماهي االسباب؟

ــة في  ــي العائل ــور ف ــر  الذك ــدى تأثي • م
السلوك التصويتي للمرأة؟

اذ مت املسح امليداني مبشاركة وعمل 
ــن   ميثّل ــات  البيان ــات  مُحصي ــن  م  (٧٧  )
،ذي  ــط  ،واس ــداد  بغ ــات...  محافظ

قار،االنبار،صالح دين،نينوى،
ــات (٢٥٠٠)  ــت عيّنات املبحوث حيث وصل

عيّنة للناخبات  ،
ــات الكثيرة ونزول الباحثات  رغم التحدي
للميدان لغرض جمع البيانات، وحتى آخر 
ــكل مصداقيّة  ــن التصويت، وب دقيقة م
ــدان  للمي ــزول  ون ــة  ومتابع ــيابيّة  وانس

ــل  مديرة  ــداد، من قب ــة بغ ــي محافظ ف
ــماعيل ،ومنذ  ــز الدكتورة عذراء اس املرك
الصباح، الباكر لدعم  الباحثات وتيسير 
أمر تنقلهن ومرورهن بني املراكز والوصول 
ــة واحلفاظ على  ــكل موضوعي للعيّنة ب
ــع جميع  ــل م ــات ،والتواص ــن املبحوث أم
ــات وتذليل ما قد يتعرضن له يوم  احملافظ
االقتراع ألنه يوم استثنائي ومهم للعراق 
ــج تخدم اجلهات  ــعبه ،واخلروج بنتائ وش
ــول توجهات  ــات احلكومية  ح واملؤسس
ــة (جندرية)  ــاب بطريق ــرأة في االنتخ امل

حقيقية وبأرقام واقعية .
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متابعة / البينة الجديدة
ــزات الصوتية  ــن امليّ ــن العديد م ــوب ع ــن يوتي أعل
ــيتم  ــا بالفعل بينما س ــرح بعضه ــدة، مت ط اجلدي
إطالق البعض اآلخر في األشهر املقبلة، وذلك وفقا 
 .(techcrunch) «ــش ــره موقع «تيك كران لتقرير نش
ــميات  ــح بإمكان صانعي احملتوى متكني التس وأصب
ألي   (live auto-captions) ــرة  املباش ــة  التوضيحي
ــهيل الوصول  ــة اإلجنليزية لتس ــر باللغ بث مباش
ا  ــترمي. كانت هذه امليزة متاحة سابقً إلى الاليف س

ــم أكثر من  ــن لديه ــوى الذي ــي احملت ــط لصانع فق
ــيع  ــع يوتيوب لتوس ــترك. ويخطط موق ــف مش أل
auto-) ــرة ــة املباش ــميات التوضيحي ــزة التس مي

ــميات  التس ــات  لغ ــع  جمي ــمل  لتش  ،(captions
ــهر املقبلة،  ـــ١٣ املدعومة في األش التوضيحية ال
ــية واألملانية  ــة واإلجنليزية والفرنس وهي الهولندي
وكذلك اإلندونيسية واإليطالية واليابانية والكورية 
ــية واإلسبانية والتركية  والبرتغالية، وأيضا الروس

والفيتنامية. 

جواد البوالنيمحمد شياع السوداني حسن الكعبي

متابعة / البينة اجلديدة
ــاء  علم ــم  يض ــق  فري ــرع  ش
ــني  وصحفي ــة  البحري ــاء  األحي
ــام ٢٠٢٠، في  ــاع األفالم، ع وصن
ــاق  أعم ــاف  الستكش ــة  مهم
ــن املفاجأة  ــر، لك ــر األحم البح
ــم أكبر من  ــوق ضخ ــي "مخل ه
اإلنسان".وذكرت صحيفة "ديلي 
ميل" البريطانية أن الفريق كان 
يحقق في حطام سفينة "بيال"، 
ــي نوفمبر ٢٠١١،  ــي غرقت ف الت
قبل أن يعثروا على حبار عمالق.

وذكر ماتي رودريغ، رئيس برنامج 
العلوم في فريق "OceanX": "لن 
ــى أبدا ما حدث.. بينما كنا  أنس
ــفينة،  ــي حطام الس ــق ف نحق
ظهر هذا اخمللوق الضخم".وبعد 

ــف  اكتش ــات،  وحتقيق ــاث  أبح
ــبتمبر ٢٠٢١، أن  ــق، في س الفري
ــور عليه  ــذي مت العث ــوق، ال اخملل
ــالق" للحبار  ــكل العم هو "الش
ــر  ويتوف ــجي.  البنفس ــر  الطائ
ــالق النادر على  ــذا احلبار العم ه
وعريضة، تشبه  زعانف قصيرة 
ــهم. وميكن أن  ــكل رأس الس ش
ــض األحيان  ــل طوله في بع يص

إلى ٢٠ مترا. 
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