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اعلنت املفوضية العليا املستقلة 
ــاء،  األربع ــس  ام ــات،  لالنتخاب
ــرز اليدويني  ــد والف ــرة بالع املباش
حملطات الكرخ والرصافة.وقال مدير 
االجراءات في مفوضية االنتخابات 
ــلمان خالل مؤمتر صحفي ،  داود س
ــتفحص يدويا  ان احملطات التي س
ــر  سنباش ــا،  مبين ــة،  محط  ١٤٠
ــات  حملط ــدوي  الي ــرز  والف ــد  بالع
ــن  ل ــاف،  والرصافة.واض ــرخ  الك
ــدوي جلميع  ــد والفرز الي ــري الع جن
ــل معها  ــيتم التعام احملطات وس
وفق الشكاوى، موضحا ان عملية 
ــم  اليدوي ستحس ــرز  والف ــد  الع
خالل أسبوع.وتابع، ان ٣٣٧ محطة 

ــر القمر  ــا عب ــل نتائجه ــم تص ل
ــات البالغة ٣٦٨١  الصناعي واحملط
ــات.  ــع احملافظ ــي جلمي ــة ه محط
ــوزراء  ــس ال ــرى رئي ــت أج ــي وق ف
ــلحة،  ــام للقوات املس القائد الع
ــارة إلى  ــي، زي ــى الكاظم مصطف
قيادة العمليات املشتركة، واطلع 
ــة  األمني ــراءات  اإلج ــير  س ــى  عل
ــازن مفوضية  املتخذة حلماية مخ
ــراع.   ــق االقت ــات، وصنادي االنتخاب
ــب بيان ،  ــار الكاظمي بحس وأش
ــة، واتخاذ  ــاح اخلطة األمني إلى جن
ــالل  ــة خ ــرازات املطلوب كل االحت
ــة االنتخابية، التي أقيمت  العملي
ألول مرة دون فرض حظر للتجوال، 
ولم تشهد أي جتاوزات أو تهديدات.
ــوات  للق ــام  الع ــد  القائ ــى  وأثن

ــوات  ــود الق ــى جه ــلحة عل املس
ــة في توفير األمن االنتخابي  األمني
ــات أمنية،  ــوادث أو خروق دون أي ح
ــيادته بحيادية اللجنة  ــاد س وأش
ــي تعاملت مع  ــة العليا، الت األمني
االنتخابات بروح وطنية عالية دون 
ه الكاظمي القيادات  أي انحياز.ووجّ
ــتكمال مهامهم في  األمنية باس
ــراع ومخازن  حماية صناديق االقت
ــب واجباتهم  ــة، إلى جان املفوضي
ــد واملواطنني من  ــة البل ــي حماي ف
ــاد رئيس الوزراء  خطر االرهاب.وأش
ــة النوعية التي  ــة األمني بالعملي
ــى نائب  ــاء القبض عل ــت، بإلق مت
ــي عصابات  ــدادي، القيادي ف البغ
داعش اإلرهابية، بعد جهود كبيرة 
ــاندة  ــا جهاز اخملابرات مبس قام به

أجهزة أمنية. من جانبه دعا زعيم 
التيار الصدري مقتدى الصدر ، الى 
ــزام بالطرق  ــس وااللت ــط النف ضب
القانونية فيما يخص االعتراضات 
ــي  ف ــدر  الص ــر  االنتخابية.واعتب
تغريدة على تويتر، الصدر اخلالفات 
ــية يتضرر منها الشعب  السياس
ــدر في تغريدة  ال الكتل. وقال الص
ليس من املهم من يكون الفائز في 
هذه االنتخابات بل املهم كل املهم 
ــعب العراقي من الناحية  هو الش
ــاكل  ــا ش وم ــة  واألمني ــة  اخلدمي
ــية على  ذلك . فاخلالفات السياس
ــر اعالن  ــراع وتأخي ــق االقت صنادي
ــط على مفوضية  النتائج والضغ
ــيكون اول نتائجها  االنتخابات س
ــعب ال  ــو تضرر الش ــلبية ه الس

ــن  ــية م السياس ــل  الكت ــرر  تض
ــتفحال  واس ــات  اخلدم ــة  ناحي
ــيما ان كل  االرهاب وغيرها . وال س
ــاليب قد تنتج زيادة في  هذه األس
ــر) بل وان  ــة األكب ــد ( الكتل مقاع
ــر (الكتلة األكبر)  ــا ال يض تراجعه
فهي ال تريد اال نفع العراق وشعبه 
ــة  اخلاص ــح  املصال ــا  يهمه وال 
ــو اجلميع  ــالق . لذا ندع ــى االط عل
ــي بالروح  ــط النفس والتحلّ لضب
ــة من اجل الوطن وااللتزام  الوطني
ــي ما يخص  ــرق القانونية ف بالط
ــدم  وع ــة  االنتخابي ــات  االعتراض

اللجوء الى ما ال حتمد عقباه. 
# الشعب ـ أوالً.

كتب اِّـحرر السياسي
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بغداد /
ــاريع شركة توتال الفرنسية في العراق، فيما     اعلنت وزارة النفط عن أبرز مش
أشارت إلى أن هناك مشاريع كبيرة الستثمار الغاز في جميع احلقول النفطية.
ــاريع املهمة التي  ــد املش ــم جهاد ، إن أح ــوزارة، عاص ــم ال ــال املتحدث باس وق
ــركات الكبيرة ولديها مشاريع مماثلة في  ــتنفذها شركة توتال وهي من الش س
دول العالم، االستثمار بحدود ١٠٠٠ ميغاواط من الطاقة الشمسية في جنوب 
ــاعدة وزارتي النفط والكهرباء للتوصل الى  ــراق، مبيناً أن هناك توقيعاً مبس الع
ــتثماري ضخم مع إحدى الشركات العاملية املتخصصة باستثمار  مشروع اس
ــدود ٢٠٠٠ ميغاواط وصوال ضمن  ــيكون بح ــة املتجددة، والذي مبدئياً س الطاق

خطة وزارة النفط الى استثمار ١٠ آالف ميغاواط.
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ــة  األولي ــج  النتائ ــالن  اع ــار  أث
ــة التي جرت  ــات النيابي لالنتخاب
ــهر تشرين اول  في العاشر من ش
ــن االعتراضات  ــي عاصفة م احلال
ــية  ــوى واحزاب سياس من قبل ق
ــية  ــي العملية السياس ــذة ف ناف
ــة  ــج املتدني ــك النتائ ــي تل رأت ف
ــا  اصابته ــة  موجع ــارة  خس
ــب مع  ــي ال تتناس ــم وه بالصمي
ــعة قاعدتها اجلماهيرية على  س
ــوى  ــك الق ــت تل ــل ذهب األرض، ب
اتهام املفوضية  الى  ــية  السياس
ــتقلة لالنتخابات بـ  ــا املس العلي
ــج  ــب بالنتائ ــة» والتالع « الفبرك
ــك األحزاب والقوى  واألخطر ان تل

ــية هددت بالويل والثبور  السياس
ــح األخطاء الكارثية  اذا لم تصح
ــا املفوضية وعليه  التي وقعت به
ــرة الى التراجع  فقد عمدت األخي
ــن نتائج  ــه م ــا اعلنت ــرت م واعتب
ــت نهائية وقامت  هي اولية وليس
ــدد كبير  ــد والفرز لع ــادة الع بإع
ــروع  من احملطات االنتخابية والش
ــة  املقدم ــون  الطع ــي  ف ــر  بالنظ
ــهم قد  ــرون انفس ــن قبل من ي م
ــنب واالجحاف .. ومن  تعرضوا للغ
ــي «البينة  ــا نطالب نحن ف جانبن
ــية  ــا السياس ــدة» كل قوان اجلدي
ــار وهدوء  ــالء الغب ــى انتظار اجن ال
ــارع  الش ــرّ  ج ــدم  وع ــة  العاصف
ــلطوي ال  ــى صراع س ــي ال العراق
ــراع ليس فيه  ــاه .. ص ــد عقب حتم

ــة» ..  ــد اخلايب ــوى « ول ــر س خاس
ــة ونقول  كما نطالب كل الساس
لهم: حتالفوا مع بعضكم كيفما 
ــريطة ان تغلّبوا  ــئتم ولكن ش ش
ــعبه فوق كل  مصلحة العراق وش
مصلحة وال تكرّروا اخطاء املاضي 
القريب التي ندفع آثارها الكارثية 
ــعبكم  غالياً .. ونقول ايضاً ان ش
ــاس  ال يريد حكومة تُبنى على اس
املصالح واملنافع الشخصية « هذا 
ــي وذاك لك» فالوطن ليس مغامن  ل
ــد حكومة  ــل نري ــة» .. ب او « كعك
ــه معاول  ــت في ــراق أوغل ــاء لع بن
الفاشلني خراباً ودماراً مع األسف 
ــة ان  ــديد .. وتذكروا يا ساس الش
ــعبكم يريد رئيس وزراء مقتدراً  ش
ــاً ملرحلة  ــداً فعلي ــجاعاً وقائ وش

ــر مفوض»  ــة وليس «مدي حساس
ــواء  األه ــه  ب ــم  تتحك ــركة  لش
ــي  ــزاب الت ــة وإرادات األح واألمزج
ــة اكيدة  ــه .. نحن على ثق تأتي ب
بان قوانا السياسية تدرك حجم 
ــدق بالعراق وتدرك جيداً  اخلطر احمل
ــأن انزالق البالد الى مكمن اخلطر  ب
ــح أحد وان احلكمة  ليس في صال
ــوب وان  ــل مطل ــة والتعق مطلوب
ــراق يجب ان  ــب مصالح الع تغلي
يكون اولوية وطنية وهكذا تعرف 
الرجال في املنعطفات واملنعرجات 
ــرّر ان  ــدان .. نك ــرّ بها البل ــي مت الت
ــة لكن  ــني العاصف ــراق في ع الع
ــرفاء  ة الش األمل معقود على همّ
الغيارى اخمللصني للعراق ولشعبه 

األبي.

كتب رئيس التحرير

بدء عملية «العد والفرز» اليدوي لصناديق االقرتاع
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ــة  احلكوم ــض  األبي ــت  البي ــأ  هن
ــراء االنتخابات،  ــة، على إج العراقي
ــي أجواء  ــا أجريت ف ــال إنه التي ق
ــار إلى  ــلمية إلى حد بعيد، وأش س

أنه بانتظار التصديق على النتائج.
ــت  ــم البي ــة باس ــت املتحدث وقال
ــاكي للصحفيني  األبيض، جني بس
ــى  ــة عل ــة العراقي ــئ احلكوم نهن
ــا بإجراء االنتخابات  إجنازها لوعده

ــرد التصديق  ــت مبج املبكرة.وأضاف
ــة، نأمل بأن  ــج النهائي على النتائ
ــواب  ــس الن ــاء مجل ــكل أعض يش
اجلديد حكومة جتسد إرادة الشعب 

ÚÓ8â@Ú‹�«@NN@›j‘Ωa@¥‰q�aالعراقي.
ــاء، تعطيل الدوام  ــوزراء، امس االربع ــة العامة جمللس ال قررت االمان
ــبة ذكرى  ــمي يوم اإلثنني املقبل املصادف ١٨ / ١٠ / ٢٠٢١ مبناس الرس
ــس الوزراء قد  ــر بالذكر ان امانة مجل ــريف. اجلدي املولد النبوي الش
ــبة اجراء  ــمي مبناس ــي، الدوام الرس ــد واالثنني املاض ــت، االح ل عطّ

االنتخابات النيابية املبكرة. 

ــس األربعاء،  ــة، ام ــرور العام ــدرت مديرية امل أص
تنويها يخص األرقام املميزة.وذكر بيان للمديرية، 
نؤكد توجيهنا السابق للمواطنني الذين يرغبون 
ــر مديرية املرور  ــراء رقم مميز بالتوجه الى مق بش

العامة لغرض تقدمي طلب رسمي، ويتم املوافقة 
ــام فيما يخص  ــرور الع ــر امل ــن قبل مدي عليه م
ــا ارقام  احملافظات  ــام بغداد.وأضاف البيان، ام ارق
ــرور احملافظة لغرض  ــب  الى مدير م فيقدم الطل

استحصال املوافقة.
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ــوزراء  ال ــس  مجل ــس  رئي ــتقبل  اس
ــس األربعاء،  ــى الكاظمي، ام مصطف
ــام لألمم  ــة لألمني الع ــة اخلاص املمثل

املتحدة في العراق جينني بالسخارت.
ــي ، انه  ــب الكاظم ــان ملكت ــر بي وذك
ــتعراض مجمل  جرى خالل اللقاء اس
ــي جرت في  ــة االنتخابية الت العملي

العاشر من تشرين األول احلالي، وسير 
إمتام جميع جوانبها.وبحسب البيان، 
ن  رئيس مجلس الوزراء املشاركة،  ثمّ
االنتخابات  ــه  لقيت ــذي  ال والتعضيد 
ــني،  الدولي ــني  املراقب ــن  م ــة  العراقي
ــان،  البي ــاف  األممية.واض ــة  واملنظم
مت بالسخارت للكاظمي التهاني  قدّ
ــات،  ــذ االنتخاب ــاح تنفي ــبة جن مبناس
ــتية  اللوجس ــط  باخلط ــادت  وأش
ــي وضعتها احلكومة؛ مما  واألمنية الت
ــة  ــر اإليجابي في سالس ــه األث كان ل

العملية االنتخابية، وجناح إجرائها. 

pbibÇn„¸bi@òbÅ@sÌÜyÎ@pâbÇç˝i@Ô‘n‹Ì@Ô‡√bÿ€a
بغداد /

وكاالت /

ــة بالنيابة عن  ــر العراقي ــالل االحم ــن جمعية اله   تعل
ــراء  ــن إجراء مناقصة لش ــر النرويجي ع ــب االحم الصلي
ــروط التي  ــب الجدول والش ــواد طبية وحس ــدات وم مع
ــة الهالل  ــام جمعي ــن مقر ع ــول عليها م ــن الحص يمك
ــور. وإن آخر موعد  ــداد / اِّـنص ــي َّـ بغ ــر العراق االحم
ــر من يوم  ــاعة الثالثة بعد الظه ــاءات الس ــول العط لقب
األحد اِّـصادف ٢٤ تشرين االول ٢٠٢١. على مقدمي 
ــب اِّـختصة  ــركات واِّـكات ــن الش ــاءات اِّـؤهلني م العط
ــم عطاءاتهم داخل ظرف مختوم يودع َّـ صندوق  تقدي
ــور. ويهمل  ــام الجمعية َّـ اِّـنص ــاءات َّـ مقر ع العط
ــل الجمعية  ــروط وال تتحم ــتوف للش اي عطاء غري مس
ــراء التعاقدات،  ــة عن اج ــة او قانوني ــؤولية مالي اي مس
ــركة والدفع من قبل الصليب االحمر  ويكون اختيار الش
ــي ومالي   ــل عرض تقن ــم افض ــاء تقدي ــي. الرج النرويج
ــم الن العروض تعترب نهائية وغري قابلة للتفاوض.  لديك

لالستفسار االتصال على الرقم (07823445467)

جمعية الهالل االحمر 
العراقية

إعـــــــــــــالن

ÖÏ‘»◊@‚Ü‘nfl@QPPP@fiÏj”@Â‹»m@CÚÓ«b‡nu¸a@ÚÌb‡ßaD
ÊbΩ5€a@Úçbˆä€@Úïäœ@ÈÌÜ€@@ÔçÏj‹ßaÎ@Öäÿ‹€@Û‘jnç@ÚÌâÏË‡¶a@Úçbˆâ@Z@âbjÌã
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ــان الزرفي، امس  ــف رئيس كتلة الوفاء، عدن كش
ــرقة ٢٥ الف صوت جنفي.وقال الزرفي،  األربعاء، س
ــف صوت جنفي  ــث عن ٢٥ ال ــبوك نبح عبر فيس
ــروق صوّت لنا.وأعلنت مفوضية االنتخابات،  مس
ــاركة في انتخابات  ــابق، أن نسبة املش بوقت س

تشرين بلغت ٤١٪.

اعتبر القيادي في حركة عصائب أهل احلق عدنان 
ــتدخل البالد في  ــان ان نتائج االنتخابات س فيح
ــة وبعيدة عن  ــر منطقي ــم، كونها غي ــق مظل نف
الواقع. وقال فيحان ان ما اعلن من نتائج سيذهب 

باملشهد السياسي الى انغالق أكبر واخطر.

@Ú”äç@—íÿÌ@øâå€a
Ô–¨@pÏï@—€c@25

@pbibÇn„¸a@wˆbn„@Z@ÊbzÓœ
·‹ƒfl@’–„@ø@Ö˝j€a@›ÅÜnç

النجف االشرف /

بغداد /

بغداد /

بغداد /



@…ÌãÏn€@Úflb»€a@Ú◊äí€a@pb◊˝fl
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البصرة / البينة الجديدة
ــركة  الش ــل  النق وزارة  ــتقبلت  اس
ــفن وناقالت  ــئ العراق س ــة ملوان العام
ــئ ميناء ام  ــد مراف ــت عن وجنائب رس
ــاء أبو  ــمالي واجلنوبي ومين ــر الش قص
ــاري .وقال مدير عام املوانئ  فلوس التج
ــي  الفرطوس فرحان  املهندس  الدكتور 
ــذا العدد من  ــئ له ــتقبال املوان ان اس
ــفن واجلنائب دليل على  الناقالت والس
ــالكات العاملة فيها  ــاءة امل ــدرة وكف ق
وتنفيذاً لتوجيهات وزير النقل الكابنت 
ــبلي بضرورة  ــدر الش ــني بن ناصر حس
ــتيعابية  ــدرات والطاقات االس رفع الق
ــتقطاب  للموانئ والتي ينتج عنها اس

ــة العاملية .  ــة البحري اخلطوط املالحي
ــاء ام قصر  ــر العام ان مين واوضح املدي
ــفينتني جتاريتني  ــتقبل س اجلنوبي اس
ــن مادة  ــة ٤٤٩٠٠ طن م ــى بحمول األول
ــكر اخلام  والثانية بحمولة ١٠٠٠٠  الس
ــت  طن من مادة زيت الطعام بينما رس
ــالت نفط  ــرى ناق ــه االخ ــى ارصفت عل
مزامناً الستقبال ارصفة ميناء ام قصر 
الشمالي سفينتني جتاريتني بحمولتني 
ــتقبلت ارصفة  ــا اس ــني بينم متنوعت
ــفينة  س ــاري  التج ــوس  ابوفل ــاء  مين
ــاحبات واجلنائب  جتارية وعددا من الس
ــرت عمليات  ــة مبادة الكلنكر وج احململ
ــاء واالقالع  ــحن واالرس ــغ والش التفري

ــني إدارات املوانئ  ــيق ب بالتعاون والتنس
الثالث وعمليات املالحة البحرية  .كما 
ــة ملوانى العراق  ــركة العام اعلنت الش
ــاء ام قصر  ــاوزا في مين ــع ٤٣ جت عن رف
ــودا منتهية  ــا عق ــمالي بضمنه الش
ــت القضاء  ــرت انها خاطب الغاية وذك
واملنافذ احلدودية لتنفيذ ازالة ٣٧ جتاوزا 
في مواقع مختلفة تابعة للميناء وقال 
ــور املهندس  ــئ الدكت ــام املوان ــر ع مدي
ــب توجيهات  الفرطوسي حس فرحان 
ــبلي ان  ــل الكابنت ناصر الش وزير النق
ــراق خالل  ــة ملوانئ الع ــركة العام الش
ــن رفع  ٤٣  ــة متكنت م ــهر املاضي االش
ــات)   ــذت (كراج ــع  اتخ ــاوزا  و٧ مواق جت

بصورة غير شرعية مت ازالتها في اماكن 
تابعة مليناء ام قصر الشمالي ونحو ٣٧ 
ــاء بانتظار قراراته  جتاوز خاطبنا القض
واملنافذ احلدودية لتنفيذ اجراءات االزالة 
ــام ان التجاوزات التي  واوضح املدير الع
ــن متفرقة  ــة في اماك ــا  واقع مت ازالته
ــا عقود  ــاء بضمنه ــل وخارج املين داخ
ــتثمار  منتهية الغاية دون جتديدها الس
اراضيها لصالح امليناء وتقدمي اخلدمات 
ــاوزات التي مت ازالتها  فيه يذكر ان التج
ــة واالمن  ــوة البحري ــع الق ــاون م بالتع
ــتخبارات وجهود املدونة  الوطني واالس
ــات في امليناء  ــة واالليات واخلدم الدولي

وباشراف املدير العام للشركة.

@Ô»‡n1a@›ÌÏzn€a@å◊äfl@pbÓ€b»œ@|nn–Ì@ÊbéÓfl@≈œb™

@åÓË£Î@‚˝nçbi@ÚÓˆaàÃ€a@ÖaÏΩa@@Ú◊äë@pb◊˝fl@âaä‡nça@Z@Òâbvn€a
@pbƒœb0aÎ@ÖaÜÃi@ø@ÚÓ„br€a@ÚjuÏ‹€@ÚÓˆaàÃ€a@Ú‹é€a@paÖä–fl

òäœ@7œÏm@ÚÓ„bÿfla@Êbrzjm@GIJ@Ú‡ƒ‰flÎ@›‡»€a
@Ô«aâå€a@ b�‘€a@ø@lbjí‹€@›‡«@

النجف األشرف / البينة الجديدة 
ــة في فرع توزيع  ــية والفني تواصل املالكات الهندس
ــركة العامة  ــرف التابع للش ــف االش ــاء النج كهرب
ــة املبرمجة  ــط أعمال الصيان ــع كهرباء الوس لتوزي
ــي محافظة النجف  ــى جلميع احملطات الثانوية ف عل
ــرف.وتضمنت االعمال اجراء كافة الفحوصات  االش
على محوالت القدرة مبا فيها فحوصات الزيت ومغير 
ــل احلمايات وعازلية احملوالت وتنظيف  الفولتيات ونق
ومعاجلة كافة نضوحات الزيت في احملطة ،الى جانب 
االنتهاء من اعمال غسل احملوالت واحملوالت املساعدة 
ــد الدخول إلى احملطة على (قواطع ٣٣ ) و (قواطع  وبع
١١) وإجراء فحوصات العازلية ونقل اإلشارات وتنظيم 
ــات امليكانيكية  ــالً عن إجراء الفحوص املناوالت،فض
ــيابية  ــع الكهربائية للتأكد من ضمان إنس للقواط
ــل واحملافظة على معدات احملطة املوجودة خالل  العم
ــى محطات  ــل عل ــا مت العم ــة ، كم ــرة املنصرم الفت

املصطفى وامليالد واملتنبي والسدير وسيد جعفر .

بغداد / البينة الجديدة
ــات  ــة للصناع ــرات العام ــركة الف ــت ش  أبرمـ
وزارة  ــركات  ــدى ش إح ــدات  واملُبي ــة  الكيمياوي
ــز وزارة النفط  ــادن عقداً لتجهي الصناعة واملع
دير  مبُنتج حامض الكبريتيك املُركـز .أعلـنَ ذلكَ مُ
عام الشركة املُهندس : علـي قاسـم الشمـري 
ــرم يقضي بتجهيز وزارة  وضحاً بأن العقد املُب مُ
ــادة حامض  ــة ( ١٢٠٠ ) طن من م ــط بكمي النف
ــتخدم في صناعة  ــك املُركز الذي يُس الكبريتي
ــل إلى مخازن  ــتقات النفطية واص ــاج املُش وإنت
ــكل دُفعات وحسب إحتياجها  األخيرة على ش
ــطة عجالت الشركة  الفعلي لهذه املادة بواس
ــة بنقل املواد الكيمياوية ،  احلوضية املُتخصص
د مع  باحثات جديدة للتعاقُ فصحاً عن وجود مُ مُ
وزارت أخرى سيتم اإلعالن عنها قريباً باإلضافة 
ــتمرار بتجهيز شركات القطاع اخلاص  إلى اإلس
مبُنتجات الشركة من مادتي حامض الكبريتيك 

فـف . املُركز واخملُ

بغداد / البينة الجديدة
ترأس وزير التربية األستاذ علي حميد 
الدليمي ، اجتماعاً ضم بعض أعضاء 
اللجنة املشرفة على مدارس املوهبني 
وعدد من التدريسيني ، بحضور الوكيل 
ــادل البصيصي  ــور ع ــي الدكت العلم
والوكيل الفني األستاذ حسني صبري 
ــراف  ــي فضالً عن مدير عام األش الالم
التربوي الدكتورة خنساء زكي شمس 
ــة الرؤى واألفكار التي  الدين ، ملناقش

ــة الكاملة  ــي توفير الرعاي ــهم ف تُس
ــة التعليمية وطلبتها  لهذه املؤسس
ــتقبل العراق .  ــال مس ــم أبط ، كونه
ــرورة تطوير  ــون على ض ــد اجملتمع وأك
ــني ، لكون هذه  ــدارس املوهوب عمل م
املؤسسة أنشأت على اساس تخريج 
ــى ايدهم بناء  ــاء الذين يقع عل العلم
ــتقبل البلد ، أذ البد من تأسيس  مس
ملرحلة جديدة حلماية هذه الفئة النادرة 
ــب اخملتلفة .وقال الدليمي :  ذات املواه

ــخة  «اننا ماضون في بناء قاعدة راس
ــني ، وتعليمهم  ــة املوهوب ــن الطلب م
ــى التواصل بني  املفهوم الفعلي ملعن
ــاب شهادات  العمل واإلدراك ، واكتس
احترافية عاملية تؤهلهم إلى االبتكار 
خلدمة اجملتمع» .واستمع الوزير خالل 
ــدد من املالكات  ــاع  الى آراء ع االجتم
التدريسية لتلك املدارس الذين بينوا 
ــلبيات  إيجابيات وس خالل حديثهم 
ــاوز العقبات  العمل التربوي بغية جت

ــات التعليمية مالئمة  ــون اخملرج لتك
ــر احلالي .وفي اخلتام  ملتطلبات العص
ــة العامة  ــة املديري ــر التربي ــه وزي وج
لألشراف التربوي ، الى ضرورة تكثيف 
ــرافية ملدارس املوهوبني  الزيارات االش
ــاكل التي تعترض سير  لتذليل املش
حركة تقدمها ورفع مستوى اخلدمات 
ــام التعليمي فيها ، كون  داخل النظ

طلبتها روافد العراق املستقبلية .

بغداد / البينة الجديدة
ــرة العمل  ــر العام لدائ ــد املدي عق
ــي وزارة العمل  والتدريب املهني ف
ــة رائد جبار  ــؤون االجتماعي والش
ــض اجتماعا مع ممثل منظمة  باه
ــة  ــس االول الثالثاء ملناقش GIJ ام
ــاد  ايج ــي  ف ــاون  التع ــة  امكاني
ــباب العاطلني  ــل للش ــرص عم ف
ــرى التباحث حول  ــن العمل.وج ع
ــروع (القدرة) الذي يهدف الي  مش
ــاع  ــي القط ــباب ف ــف الش توظي

ــوى  ــات نين ــي و للمحافظ الزراع
ــار .واكد املدير  وصالح الدين واالنب
ــرة كانت لها جتربة  ــام ان الدائ الع
ــم ادخال  ــث يت ــب حي ــي التدري ف
ــن العمل في القطاع  الباحثني ع
ــور من قبل  ــم اج ــاص ومنحه اخل
املنظمة وبعد ذلك يتم توظيفهم 
ــع العمل.من جانبه اكد  في مواق
ممثل املنظمة ان االستقرار الوضع 
االمني في العراق ساعد في تقدمي 

مشاريع تخدم فئه الشباب.

ميسان / ابو الحسن السعد
ــان  علي دواي الزم ،مؤخراً  افتتح محافظ ميس
ــن  ــي ضم ــل اجملتمع ــز التحوي ــات مرك فعالي
ــات  ــتجابة الحتياج ــة واالس ــروع الوقاي مش
ــول حماية  ــز املعرفة ح ــة الطفل وتعزي حماي
الطفل بني اجملتمعات احمللية والسلطات احمللية 
في محافظة ميسان واملنفذ من قبل منظمة 
ــة  ــن منظم ــم م ــا وبدع ــر / ايطالي ارض البش
ــيف وباشراف محافظة ميسان والذي  اليونس
ــان  ــي عدد من مناطق محافظة ميس يرتكز ف
.وقال السيد احملافظ للمكتب االعالمي : يقدم 
ــة املتخصصة  ــروع توفير خدمات احلماي املش
لألطفال املعرضني للخطر واالطفال املعرضني 
خملاطر احلماية الشديدة وزيادة املعرفة بحماية 
الطفل وحقوق االطفال وتعزيز قدرات منظمات 
ــر التدريب على  ــن خالل توفي ــع املدني م اجملتم
ــباب واملراهقني  ــد الش ــل وتزوي ــة الطف حماي
ــات احلياتية لتعزيز قدرتهم  باملهارات واملعلوم

ــى الصمود والتمكني واالندماج االجتماعي  عل
ــب العيش لتزويد  ــب على مهارات كس والتدري
الشباب باملهارات املوجهة نحو العمل واقامة 
ــم على  ــب القائ ــة والتدري ــطة مجتمعي انش
ــارات للجهات الفاعلة في مجال االحداث  امله
في ميسان حول العدالة االصالحية واملهارات 

والكفاءات االساسية في التعامل مع االطفال 
ــدة التدريب  ــتخدام وح اخملالفني للقانون باس
كذلك دعم شرطة االحداث في تطوير وتوجيه 
ونشر اجراءات قضاء االحداث املالئمة لألطفال 
وغيرها من اخلدمات املهمة التي تعني بحماية 

الطفل والتدريب على ذلك .

البينة الجديدة / هيثم مجيد
اعلنت وزارة التجارة عن استمرار 
ــركة العامة لتجارة  مالكات الش
ــتالم  ــة جتهيز واس ــواد الغذائي امل
مفردات السلة الغذائية للوجبة 
ــكر , زيت الطعام ,  الثانية ( الس
الرز , معجون الطماطم , حمص 
ــدت ذلك  ــدس ) .اك ــروش , ع مج
ــة  ــركة  املهندس ــر عام الش مدي
ــوي وقالت ان  ــم املوس ــى هاش مل
ــركتها تواصل العمل  مالكات ش
ــغ املواد  ــاعات  متأخرة تفري ولس
ــكل  ــل اخملازن بش ــة  داخ الغذائي
يومي في املواقع والفروع التابعة 
ــداد واحملافظات كافة  ــا في بغ له
ــوكالء ضمن  لل ــرض جتهيزها  لغ
الوجبة  الغذائية  مفردات السلة 
ــي الوقت ذاته  ــة .مؤكدة ف الثاني
ــركة في محافظات   ان فروع الش
البصرة قامت بتجهيز وكالء املواد 
ــق ( البراضعية ,  ــة ملناط الغذائي
ــني)   ــظ , حي احلس ــاو , اجلاح الف
ــتالم وجتهيز املواد  ــط مت اس وواس

ــيخ  الغذائية لوكالء مناطق  ( ش
 , ــزة  الع  , ــاد  ــي اجله , ح ــعد  س
ــان ,  ــة , النعم ــي , الكرام الدبون
ــراء , املوفقية  بدرة وجصان, الزه
 ( ــى  املثن  , ــة  احلفري  , ــوك  دام  ,
واالنبار مت استالم وجتهيز مفردات 

لوكالء مناطق   الغذائية  ــلة  الس
(حديثة , حقالنية , بروانة , بواقع 
ــب  , امللع ــادي  الرم  , ــل  ١٣١ وكي
ــد  ــن الولي ــد ب ــة , خال , الصوفي
ــام  ــل ق ــل )  وباب ــع ٩٥ وكي , بواق
بتجهيز وكالء احملافظة ( الناحية 

ــة  ــز ٥٩٤ , ناحي ــة , مرك الطليع
ــة  ــز ٦١٢ و ناحي ــوملي , مرك الش
ــم  الكفل , النيل , احلمزة , القاس
ــر ,  ــوب الصغي ــرق , الص ــي غ , اب
املهندسني , حي الضباط , قضاء 
ــل . وتابعت ان مواقع بغداد  احملاوي
ــتالم  ــام باس ــي  ق (( م. م  التاج
ــة لوكالء  ــواد الغذائي ــز امل وجتهي
ــور , التاجي )  ــبع الب ــق ( س مناط
ــتالم وجتهيز  ــرخ  مت اس و م.م الك
ــوكالء مناطق  ــة ل ــواد الغذائي امل
ــيد ,  (اللطيفية , احملمودية , الرش
ــفية , العامل ١ , دجلة ١ ,  اليوس
دجلة ٢ ) ومركز مبيعات الرصافة 
مت استالم وجتهيز مفردات السلة 
ــوكالء مناطق ( راغبة  الغذائية ل
خاتون , الوليد , النعمان , القاهرة 
, املعتصم , كمب سارة ) ) .الفتة 
الى استمرار بقية الفروع واملواقع 
ــلة  ــتالم وجتهيز مفردات الس اس
الغذائية ومنها ( كربالء املقدسة 
, ميسان , النجف االشرف , دهوك 

, سليمانية ) .

البينة الجديدة / كاظم العبيدي
ــن محافظ ذي قار ، الدكتور احمد غني اخلفاجي ، عن  أعل
انطالق العمل باملشاريع اخلدمية ، والتي اقرت ضمن خطة 
ــاريع ذي قار ،صالح  صندوق اعمار احملافظة .وقال مدير مش
ــرت العمل بتأهيل شوارع  ــركة االزهر ،باش مهدي ، ان ش
ــير بوتيرة سريعة، مؤكداً  ــكري ،وان العمل يس حي العس
ــيد  ــريع .واوضح الس ــوارع خلف الس ــرة بش قرب املباش
ــتمر، االعمال  ــكل مس ــة تتابع وبش ــظ ، ان احملافظ احملاف
ــدث نقلة نوعية في واقع  ــة ،والتي من املؤمل ان حت اخلدمي

اخلدمات في عموم احملافظة .

البينة الجديدة / االء علي
ــفى اجلهاز الهضمي والكبد بعد  اُفتتح  في محافظة البصرة مستش
ان مت اجنازه كامالً لصالح وزارة الصحة / دائرة صحة البصرة ، وقد حضر 
ــخصيات من بينهم االستاذ ( اسعد العيداني)  االفتتاح جمع من الش
ــى مدير  ــرة ، كما حضر املهندس عمار عبد الرزاق عيس ــظ البص محاف
ــف من وزيرة  ــروع وبتكلي ــركة املنفذة للمش ــركة الفاروق الش عام ش
االعمار واالسكان والبلديات واالشغال العامة املهندسة ( نازنني محمد 
ــبه ان هذا الصرح  ــو ) وحتدث خالل كلمته التي القاها بهذه املناس وس
ــفيات  ــراق اجلنوبية ويعد من املستش ــي محافظات الع ــر االول ف يعتب
ــتلزمات  ــدث التقنيات واملس ــزت بأح ه ــادرة ، وقد جُ ــة الن التخصصي
ــدر ( ١٦  ــاحة تق ــذ على مس ــروع نُف ــاً ، وان املش ــة تكنولوجي املتقدم
ــار ، مكون من  ــرين مليار دين ــة اجمالية جتاوزت ثالثة وعش دومن) وبكلف
ــة التي تضم (١٨٥)  ــر بناية ، اهمها البناية الرئيس ــة عش (١٥) خمس
ــعة السينية  ــارية واالدارية واالش غرفة ، وحتتوي على اجنحة االستش
والسونار والناظور وردهات العزل والعناية املركزة وتضم صالة عمليات 
ــكن  وقاعات للمحاضرات ، وبناية اخلدمات والغازات الطبية ، وابنية س
ــاء التي تتكون من ثالثة طوابق ، باالضافة الى بناية حفظ اجلثث  االطب
واالستعالمات والكهرباء وابنية تخصصية اخرى ويحتوي املستشفى 
ــد ومنظومة املاء  ــت واحلريق والتبري ــات منها االنترن ــى عدة منظوم عل

واجملاري ، حيث يعتبر ثاني مركز بالعراق لالختصاص الدقيق ، 

بغداد / البينة الجديدة
ــدرت وزارة  ــات املصلحة العامة اص ــاءاً على مقتضي بن
الصحة بيانا تقرر مبوجبه اعتماد مستشفيي (املوصل 
ــن – دائرة صحة  ــالح الدي ــة نينوى ) و (ص ــرة صح -  دائ
ــس العراقي  ــة لطلبة اجملل ــن) مراكز تدريبي ــالح الدي ص
ــة املركزة.ذكر ذلك الوكيل  ــاص التخدير والعناي الختص
ــد , مبينا ان  ــة الدكتور توفيق ولي ــوزارة الصح االداري ل
ــتحداثات واالضافات  ــاد واالفتتاحات واالس هذا االعتم
للوزارة تأتي ضمن اخلطة الستراتيجية في بناء وانشاء 
ــتحداث عدد من الشعب والوحدات في املؤسسات  واس
ــام ولتوفير خدمات كفؤة  الصحية خدمة للصالح الع

للمواطنني.
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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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ــد الشعبي، اصابة اثنني من افراد  أعلن احلش
ــتهداف  ــد اثر اس عائلة آمر اللواء ٣٣ باحلش
ــي بغداد.وذكر بيان  ــة صوتية ف ــه بقنبل منزل
ــتهدفت،  ــة اس ــة صوتي ــد، أن «قنبل للحش
ــماعيل  ــس االول، املقدم حقي اس ــاء ام مس
ــواء ٣٣ في  ــدي) آمر الل ــر اخلال ــني (أبو أكب ام
احلشد الشعبي مبنطقة الشعلة في بغداد». 
ــفر عن إصابة  وأضاف البيان، أن «االعتداء اس
اثنني من أفراد العائلة بجروح طفيفة، حيث 

مت نقلهم إلى املستشفى لتلقي العالج».

ــس  ام ــة،  الصيني ــة  احلكوم ــت  اعلن
ــراق مليون جرعة  األربعاء، عن منح الع
ــينوفارم املضاد لكوفيد ١٩  من لقاح س
ــفير العراق  بواقع مليون جرعة.وقال س
ــعيد، ان  ــورش خالد س ــدى الصني ش ل
ــح العراق  ــة الصينية قررت من احلكوم
ــينوفارم  ــاح س ــن لق ــدة م ــة جدي دفع
ــاد لكوفيد ١٩ بواقع مليون جرعة. املض
ــحنة ستصل الى مطار  واضاف، ان الش
ــا ان مجمل  ــي اليوم، مبين ــداد الدول بغ
ــة للعراق بلغت  ــح الصينية املقدم املن

مليون وسبعمائة وخمسون الف جرعة 
ــار  من اللقاح املعطل لكوفيد ١٩. واش
ــس مجلس  ــه التقى رئي ــعيد الى ان س
الدولة جلمهورية الصني لي كه تشيانغ، 
ــه لدعم  ــتعداد حكومت ــد اس الذي اك
ــة  ــاعدات ملواجه ــدمي املس ــراق وتق الع
ــكر  ــن ش ع ــفير  الس ــرب  اجلائحة.وأع
ــراق لنظيرتها  ــة الع ــة جمهوري حكوم
ــاعدات و اإلمدادات  الصينية على املس
الطبية التي قدمتها للقطاع الصحي 
ــالل الفترة املاضية، موضحا  العراقي خ
ــكل  ــهمت بش ــاعدات أس ان هذه املس
ــود العراق ملكافحة  كبير في تعزيز جه

فيروس كورونا املستجد.

ــابق حيدر  ــوزراء الس ــس ال ــر رئي اعتب
العبادي، امس األربعاء، أن ارتباك اجراءات 
ــالن  اع ــة  مصداقي ــدم  وع ــة  املفوضي

ــة باالنتخابات.  ــف الثق ــج اضع النتائ
ــال العبادي في تغريدة في تويتر، إنه  وق
ــرين ٢٠١٩ كنا  في بداية مظاهرات تش
ــني بانتخابات مبكرة نزيهة  اول املطالب
ــون إلعادة ثقتهم  ــارك بها العراقي يش

ــزت املبكرة  ــاف اليوم اجن بالدولة. وأض
ــراءات املفوضية وعدم  ــن ارتباك اج لك
ــت  ــج اضعف ــالن النتائ ــة اع مصداقي
ال  ــت  فاصبح ــات  باالنتخاب ــة  الثق
ــة،  ــة للفرق ــاس وال مانع ــة للن جامع

ــن يصحح  ــول العاقل م ــدداً بالق مش
ــت مفوضية  ــل موعد الصبح. وكان قب
ــج االنتخابات  ــات أعلنت نتائ االنتخاب
املبكرة، اظهرت تقدم الكتلة الصدرية 

بحصولها على ٧٣ مقعداً.

ــتاني نتائج  ــي الكردس ــزب الدميقراط ــض احل رف
ــرة الرابعة في  ــريعية في الدائ االنتخابات التش
ــا املفوضية العليا  ــليمانية، داعي محافظة الس

املستقلة لالنتخابات إلى مراجعتها. وذكر احلزب 
ــا مفوضية  ــة التي أعلنته ــان، أن النتيج في بي
ــئ او مت  ــكل خاط ــجيلها بش ــات مت تس االنتخاب
ــذا نرفضها متاما، الفتا إلى تقدميه  التالعب بها ل

شكوى قانونية بهذا الشأن.
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علق مستشار رئيس الوزراء لشؤون االنتخابات 
ــاء، على  ــداوي، امس األربع ــني الهن ــد احلس عب
ــال الهنداوي،  ــراءات العملية االنتخابية.وق اج
ــة جيد حيث  ــا للعملية االنتخابي إن «تقييمن

ان اخلطة االمنية كانت ناجحة جدا، فضال عن 
ــر  بادارتها». ــكل كبي ــة جنحت بش ان املفوضي

ــاركة  وأضاف،   «كنا نأمل ان تكون هنالك مش
اوسع اال انها بصورة عامة ايجابية ومرضية الن 
ــي العالم ليس لها  ــات بصورة عامة ف االنتخاب

نسبة محددة بشان املشاركة».

ــالم األمني، امس  أعلنت خلية اإلع
ــة أمنية في  ــاء، نتائج عملي األربع
أن   ، ــة  اخللي ــرت  وذك ــني.  محافظت
كافحة  ــاز مُ ــات نوعية، جه بعملي
 ٣ ــى  عل ــض  القب ــت  ألق ــاب  اإلره
ــون لعصابات داعـش  إرهابيني ينتم
ــي صالح  حافظت ــي مُ ــة ف اإلرهابي
ــت، أن عملية  ــن وديالى.وأضاف الدي
ــت فجر  ــم مت ــض عليه ــاء القب إلق
ــة امليدانية  ــن خالل املتابع امس، م

وتكثيف اجلهود االستخبارية.

ــاز» باقر جبر الزبيدي،  ــق أمني عام حركة «إجن  أطل
ــة»، مطالباً  ــاء، نداءً من أجل «التهدئ امس األربع
ــال الزبيدي  ــة». وق ــات الناري ــاف التصريح بـ»إيق
ــاً بالعراقيني،  ــا «رفق ه ــي نصّ ــة جاء ف ــي تدوين ف
ــد كل  ــر بع ــي تظه ــية الت ــنجات السياس التش
ــالف وجهات  ــاج طبيعي إلخت ــي نت ــات ه إنتخاب
ــية واحللفاء اإلقليميني والدوليني  النظر السياس
ــع اإلخوة  ــل من جمي ــاف «نأم ــرف». وأض لكل ط
ــية أن يضعوا  ــة السياس ــاركني في العملي املش
ــوق كل إعتبار  ــعب العراق ف ــة العراق وش مصلح
ــا كانت النتائج».   ــوق كل مصلحة وغاية مهم وف
ــار األزمة  ــن آث ــد م ــعبنا بع ــق ش ــم يفِ ــع «ل وتاب
ــعر الدوالر الذي  ــتمرار صعود س اإلقتصادية (وإس
ــاع الكبير  ــم اإلرتف ــعب العراقي) رغ ــك الش أنه
بأسعار النفط ! ! وهاهي تصريحات بعض زعماء 
ــارع العراقي من حدوث  ــل تعزز مخاوف الش الكت
ــدي بالقول «على  ــدد الزبي ما الحتمد عقباه.»  وش
ــه حق فكلنا  ــون ومن كان ل ــع احترام القان اجلمي
ــمح بضياع  ــة باجلهات القضائية التي لن تس ثق
ــوق».  ومضى قائالً «ندعو اجلميع إلى اجللوس  احلق
ــكل  حول طاولة احلوار وطرح وجهات نظرهم بش
ــات النارية أو  ــر) بدل اللجوء الى التصريح (مباش
ــات التي تؤجج األزمات».  وأوضح «كما على  البيان
ــن مخططات  ــا يجري م ــاه جيداً مل ــع اإلنتب اجلمي
ــغل  إقليمية ودولية في الوقت الراهن بينما ينش
ــي».  وختم  ــي الداخل ــراع السياس ــراق بالص الع
ــاركني في العملية  بالقول «هي دعوة جلميع املش
ــل، من أجل عراق  ــية لتحكيم لغة العق السياس

يعيش فيه اجلميع دون إقصاء أو تهميش». 

بغداد /

أعلنت وزارة النقل الشركة العامة للخطوط اجلوية العراقية، امس األربعاء، أن اكثر من ١٤٢ ألف 

ــهر أيلول املاضي. وقال مدير عام الشركة، عباس عمران  ــافر نقلهم الطائر االخضر خالل ش مس

ــرات الناقل الوطني الى مختلف  ــطول طائ ــافرين الذين مت نقلهم على منت أس ، إن حصيلة املس

ــافرا. ــهر أيلول املاضي والبالغ عددهم نحو ١٤٢٫٤٧٢ مس القطاعات الداخلية واخلارجية خالل ش

ــي توقيتاتها املدرجة على  ــرة نفذت ف ــافرين توزعوا على نحو  ١٠٨٦ رحلة مباش وأضاف، أن املس

ــجيل إرتفاع في عدد  ــجيل أي حالة تأخير.وتوقع عمران، تس ــركة من دون تس جدول رحالت الش

الرحالت واملسافرين خالل الفترة القادمة بالتزامن مع اطالق الشركة باقة من العروض التنافسية 

واهتمامها باخلدمات املقدمة للمسافرين والتي يشرف على متابعتها بشكلٍ  مباشر وزير النقل 

ناصر حسني الشبلي. 

بغداد /

ــة،  االجتماعي ــة  احلماي ــة  هيئ ــت  أعلن
ــؤون  ــكيالت وزارة العمل والش أحدى تش
ــاء، قبول ١٠٠٠  ــة، امس االربع االجتماعي
ــغل وظيفة  ــد لش ــة عق ــدم بصيغ متق

ــوزارة ، أن  ــي. وذكر بيان لل ــث اجتماع باح
ــة االجتماعية هدى  ــة احلماي ــس هيئ رئي
ــول (١٠٠٠)  ــلمت قب ــماء تس ــجاد اس س
ــة باحث اجتماعي  ــغل وظيف متقدم لش
ــي بغداد واحملافظات عدا  بصيغة (عقد) ف
ــتان بعد اختيارهم من قبل  اقليم كردس

ــاف البيان،  ــكلة لذلك. وأض اللجان املش
ــا للمعايير  ــماء جرى وفق أن اختيار االس
ــل االختصاصيني في  التي وضعت من قب
الهيئة والوزارة والتي سبق ان اعلنت عبر 
املوقع الرسمي للوزارة.وأشار إلى أن عمل 
اللجان كان مهنيا وصعبا خاصة ان عدد 

ــو رقم كبير  ــغ (٢٦) الف وه ــني بل املتقدم
وكان بحاجة لبعض الوقت المتام املقابالت 
ــع كل متقدم.وأكد أن  ــق املعايير م وتطاب
االعالن عن االسماء املقبولة سيتم قريبا، 
بعد استكمال كافة االجراءات القانونية 

واالدارية واملالية.

بغداد /

بغداد /

بغداد /

بغداد /

بغداد /
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ــاريع  ــذه املش ــاف، أن ه وأض
ــة الى بعض  ــرة وبحاج كبي
ــور في  األم ــع  لوض ــت  الوق
ــاك  ــدا أن هن ــح، مؤك ــا الصحي نصابه
ــة ووزارتي النفط  ــة من قبل احلكوم جدي
ــت إلى أن  ــل اجلاد.ولف ــاء بالعم والكهرب
ــتوى  ــرة على مس ــاريع كبي ــاك مش هن
ــتثمار الغاز، وهناك ورشة كبيرة في  اس
ــتثمار  وزارة النفط تعمل على محور اس

ــي جميع احلقول النفطية، مبيناً  الغاز ف
ــل على أكثر  ــركة غاز البصرة تعم أن ش
من أربعة حقول الستثمار الغاز وخطتها 
ــون قدم  ــن ٢٠٠٠ ملي ــى أكثر م ــل ال تص
مكعب قياسي في اليوم.وتابع، أن الوزارة 
تعمل مع شركة توتال وهناك ورشة عمل 
ــا نقل ماء البحر  ــاريع ومنه لتنفيذ املش
والذي يعتبر من املشاريع االستراتيجية، 
ــا نحتاجه إلدامة اإلنتاج النفطي،  وهو م

محذراً من أنه بدون وجود ماء البحر سوف 
ــض لدينا اإلنتاج ويؤثر على الواقع  ينخف
ــروع  ــذا املش ــى أن ه ــار إل اإلنتاجي.وأش
ــيضخ كميات بحدود ٥ ماليني برميل،  س
ــتكون مليونني  ــى منه س ــة األول واملرحل
ــن املاء الى  ــف برميل في اليوم م و٥٠٠ أل
احلقول ليساعد في ادامة اإلنتاج وزيادته 
ــى أن هناك  ــوة مهمة.ونوه إل ــذه خط وه
ــتثمره شركة  ــوف تس ــروعاً آخر س مش

ــدم مكعب  ــاج ٦٠٠ مليون ق ــال إلنت توت
قياسي من احلقول خارج استثمارات غاز 
ــوف يتم  ــاريع األخرى، وس البصرة واملش
ــددة ليوفر  ــروع الطاقة املتج ــدء مبش الب
ــاواط إضافة  ــى ١٠٠٠ ميغ ــة أول كمرحل
ــر املوانئ  ــاريع لتطوي ــى أن هناك مش ال
العراقية عبر الطاقة اخلزنية والتصديرية 
رغم التحديات والتزامات أوبك، مؤكداً أن 

الوزارة حققت خطوات مهمة.

ــم  ــني اكد املتحدث باس في ح

ــب أحمد  ــح النائ ــف الفت حتال

ــي  الت ــج  النتائ ان  ــدي  األس

ــا  فيه ــة  املفوضي ــا  أعلنته

ــي صدرت من  ــرطة النتائج الت ــة الش مخالف

احملطات . وقال في تصريح متلفز هناك تالعب 

ــرة أثرت  ــوات من قبل أطراف غير مباش باألص

على نتائج مرشحينا . واوضح األسدي  قدمنا 

ــك النتائج ويجب مراعاة عملية  الطعون بتل

العد والفرز اليدوي للنتائج .واضاف : لدينا ادلة 

ــنقبل جميع  ــد فوزنا في االنتخابات وس تؤك

ــفافة ولن  النتائج بعد عرض اآلليات بطرق ش

ــا ودفاعنا عنها  نتخلى عن اصوات جماهيرن

ــاكاً واضحاً في عملية  ــتمر وان هناك ارب مس

ــا نقول  ــدي أنن ــار األس ــج واش ــالن النتائ اع

ــج االنتخابات  ــوا ألن نتائ ــا : ال حتزن جلماهيرن

النهائية لم تظهر لغاية اآلن وان عدم شمول 

ــعبي بالتصويت اخلاص هو هدر  ــد الش احلش

ــوات كبيرة . وفي تطور آخر أكدت الهيئة  ألص

ــة العراقية، جاهزيتها  ــيقية للمقاوم التنس

ــية. ــة والعملية السياس ــن الدول للدفاع ع

ــان إن املقاومة العراقية  ــت الهيئة في بي وقال

التي تستمد مشروعيتها من فتوى الفقهاء، 

وإرادة الشعب، على أمت جهوزيتها للدفاع عن 

ــية من أجل حفظ  الدولة والعملية السياس

كرامة الشعب وسيادة العراق.وأضاف البيان 

ــل من تطورات خطيرة  أنه على ضوء ما حص

متثلت بالتالعب في نتائج االنتخابات، وظهور 

ــا)، يوضح بجالء  ــة املتضافرة بـ(فبركته األدل

فشل وعدم أهلية عمل مفوضية االنتخابات 

ــن نتائج. ــداره م ــالن ما مت إص ــة، وبط احلالي

ــي نذرت  ــى أن املقاومة الت ــان ال ــت البي ولف

نفسها للعراق وسيادته، ال ميكن أن تتهاون 

ــاريع اخلبيثة التي تسعى إلى دمج  مع املش

ــي ال تصب  ــعبي، والت ــد الش أو الغاء احلش

ــي، وهذا ما  ــة االحتالل األمريك ــي خدم إال ف

ــذر وأفتى بحرمته مراجعنا العظام دامت  ح

توفيقاتهم. وتابع أن مواجهة تلك املشاريع 

مبا حتمله من مصادرة للحريات الشخصية، 

وقمع حلرية التعبير عن الرأي، وإبدال القضاء 

ــيئة  ــرعية) السّ ــمى بـ (احملاكم الش مبا يس

ــرار من أبناء  ــتوجب وقوف األح الصيت، يس

ــق تلك  ــة دون حتقي ــي للحيلول ــعبنا األب ش

املآرب اخلبيثة.

بغداد /

السليمانية /



ــب العراقي لكرة  ــدرب املنتخ أكدَ م
ــك أدفوكات، أن  ــدم، الهولندي دي الق
املنتخب كان بإمكانه حتقيق النقاط 
ــام املنتخب اإلماراتي في  الكاملة أم
املباراة التي انتهت بالتعادل االيجابي 
ــتاد  ــني، والتي أقيمت على اس بهدف
زعبيل في دبي، ضمن اجلولة الرابعة 
ــات اجملموعة األولى للدور  من منافس
ــيوية  اآلس التصفيات  ــن  م النهائي 
ــر ٢٠٢٢. وقالَ  ــال قط ــة ملوندي املؤهل
ــر الصحفي بعد  ــوكات في املؤمت أدف

 ، ــون عادلةً ــاراة: «النتيجة قد تك املب
ــني األخيرتني كان  ولكن في الدقيقت
باإلمكان احلفاظ على نتيجة املباراة، 

ولكننا لألسف أهدرنا الفوز والنقاط 
الكاملة في املباراة». 

ــب العراقي:  ــدرب املنتخ ــحَ م وأوض
ــادل للمنتخب اإلماراتي  «هدف التع
، وكان باإلمكان تدارك  ــهولةٍ جاءَ بس

هذا الهدف في نهاية املباراة».
ــوكات حديثه بالقول:  ــمَ ادف   واختت
ــاراة  ــع كل مب ــل م ــب أن نتعام «يج
ــب  على حدة.. كان بإمكاننا أن نكس
املباراة   أمام اإلمارات، وأمام لبنان في 

املباراة السابقة».

ــيلوتي، املدير  ــدأ اإليطالي كارلو أنش ب
ــد، يتنفس الصعداء  الفني لريال مدري
ــتعادة العبيه املصابني  أخيرًا، بعد اس

في مركز الظهير األيسر.
ــا، ويخوض  ــم تقريبً ومنذ بداية املوس
ــن  ــدون أي م ــه ب ــد مباريات ــال مدري ري
أظهرته األساسية، ما أجبر أنشيلوتي 
ــرًا في اخلط اخللفي،  على التغيير كثي

وهو ما عرض الفريق ملشاكل كثيرة.
وبحسب صحيفة «موندو ديبورتيفو» 
ــرة  ــاء فت ــع انته ــه م ــبانية، فإن اإلس
ــال مدريد  ــتعاد ري التوقف الدولي، اس
ــيلو،  ومارس ــد ميندي  ــي فيرالن الثنائ
ــاب ميجيل  باإلضافة إلى الظهير الش

جوتيريز.
ــيلوتي  ــة، أن أنش ــت الصحيف وأضاف
ــتخدام قلبي  ــم يعد مجبرا على اس ل
ــو فرنانديز في  دفاعه دافيد أالبا وناتش

مركز الظهير. وأشارت الصحيفة، إلى 
أن فيرالند ميندي سيحظى بالنصيب 
ــاركة بشكل أساسي،  األكبر في املش
ــبها على  ــه خبرات اكتس ــا يتمتع ب مل
مدار موسمني مع ريال مدريد، باإلضافة 
ــوازن  ــة والت ــة البدني ــري اللياق لعنص
ــاع والهجوم. ومع ذلك،  اجليد في الدف
ــي املباريات قد  ــه ودخوله ف ــإن عودت ف

يستلزم بعض الوقت، ألنه لم يشارك 
ــي  ــاراة منذ مباراة تشيلس ــي أي مب ف
ــي دوري األبطال،  ــاب نصف نهائ في إي
ــاب  يوم ٥ مايو/ أيار املاضي. ويأتي الش
ــل جوتيريز في املركز الثاني، من  ميجي
ــر، ملا  حيث ترتيب ظهراء اجلانب األيس
قدمه من مستويات جيدة في املباريات 

األخيرة التي شارك بها.

ــلونة أولوياتها  وضعت إدارة نادي برش
بشأن خطة سوق االنتقاالت الصيفية 
املقبل، في ظل الظروف الصعبة التي 

يعاني منها النادي.
ــدا ما  ــة وحتدي ــة املالي ــببت األزم وتس
ــي تخفيض  ــاق النادي ف يتعلق بإخف
ــقف رواتب جنوم الفريق في تفريط  س
ــلونة في عدد من العبيه البارزين،  برش
ــطورته ليونيل  ــل أس ــرار رحي على غ

ميسي، وأنطوان جريزمان.
وبحسب صحيفة «موندو ديبورتيفو» 
ــيدخل  ــلونة س ــبانية، فإن برش اإلس
ــو الصيفي املقبل، بهدف ضم  امليركات
أفضل الالعبني الذين انتهت عقودهم 

ــة الفريق  ــم، في ظل حاج مع أنديته
لدعم كبير.

ــة أنه يصعب على  وأضافت الصحيف
ــق بصفقات  ــم الفري ــلونة تدعي برش
ضخمة مبقابل مادي، بخالف رواتبهم، 
ــي  ــة الت ــة االقتصادي ــل األزم ــي ظ ف
ــا النادي، وهو ما حدث هذا  يعاني منه
ــالل ضم الثالثي  ا، من خ الصيف أيضً
ــيرجيو أجويرو وإريك  ممفيس ديباي وس

جارسيا.
ــلونة سيوفر األموال  وأوضحت أن برش
ــم صفقة ضخمة،  املتاحة لديه حلس
ــى جانب  ــع الفارق، إل ــادرة على صن ق

استهداف الصفقات اجملانية.
ــماء املوجودة على  وذكرت أن أبرز األس
الئحة برشلونة في هذا الشأن أندريه 

ــس، وديوجو  ــارس مرمى أياك ــا ح أونان
ــر مزراوي  ــتا حارس بورتو، ونصي كوس
ظهير أمين أياكس، وسيرج أورييه ظهير 
أمين فياريال، وسيزار أزبيلكويتا ظهير 
ــكالس زوله قلب  ــي، وني أمين تشيلس
ــيو رومانيولي  دفاع باير ميونخ، وأليس
ــو روديجير  ــاع ميالن، وأنطوني قلب دف
ــط  ــي. وفي وس ــاع تشيلس ــب دف قل
ــي (ميالن)،  امللعب هناك فرانك كيس
ــو (بايرن  ــيليا)، وتوليس وكامارا (مارس
ميونخ)، وبروزوفيتش (إنتر ميالن)، وبول 
ــد)، وإيفان  ــتر يونايت ــا (مانشس بوجب
ــي  ــر ميالن)، وجيس (إنت ــيتش  بيريس
لينجارد (مانشستر يونايتد)، وإيسكو 
ــان  مخيتاري ــك  وهنري ــد)  مدري ــال  (ري

(روما).

ــات  املنتخب ــة  جلن ــد  تعق
ــرة  لك ــي  اإلمارات ــاد  باالحت
ا طارئًا خالل  القدم، اجتماعً
لبحث  املقبلة،  ــاعات  الس
ــب  ــع املنتخ ــباب تراج أس
ــر  مصي ــم  وحس األول، 
اجلهاز الفني بقيادة املدرب 

الهولندي مارفيك.
رد  ــاع،  االجتم ــيكون  وس
ــد تعادل  ــريع، بع ــل س فع
اإلمارات مع العراق بنتيجة 
ــل  زعبي ــتاد  س ــى  عل  ،٢-٢
ــي اجلولة  ــادي الوصل، ف بن
ــة للمجموعة األولى  الرابع
ــيوية  ــن التصفيات اآلس م

املؤهلة لكأس العالم.

ــن  ــة م ــاول اللجن ــا حت كم
ــاد  إيج ــاع،  االجتم ــالل  خ
ــب  املنتخ ــاذ  إلنق ــول  حل
اإلماراتي، وامتصاص غضب 
ــر، التي هتفت ضد  اجلماهي
املنتخب،  ــدرب  م ــك  مارفي
وبعض العبيها بقيادة علي 
ــجيله  تس رغم  ــوت،  مبخ
ــادل لإلمارات في  هدف التع

الوقت بدل الضائع.
ــران،  إي ــب  منتخ ــدر  ويتص
ــى  األول ــة  اجملموع ــب  ترتي
ــاط، مقابل  نق ــد ١٠  برصي
ــا اجلنوبية،  ــاط لكوري ٨ نق
ــان، و٣ نقاط  ــاط للبن و٥ نق
ــارات والعراق،  لكل من اإلم

ونقطة واحدة لسوريا.

اجتماع طارئ لحسم مصري 
مدرب اإلمارات

تعادل املنتخب اإلماراتي مع ضيفه 
ــي (٢-٢)، في مباراة مجنونة،  العراق
ــرة،  األخي ــات  اللحظ ــمتها  حس
ــادي  بن ــل  زعبي ــتاد  س ــهدها  ش
الوصل بدبي، ضمن اجلولة الرابعة 
ــى من التصفيات  للمجموعة األول
ــات  ــى نهائي ــة إل ــيوية املؤهل اآلس

كأس العالم في قطر ٢٠٢٢.
ورفع املنتخب اإلماراتي، رصيده إلى 
ــى املركز الرابع،  ــاط، وتراجع إل ٣ نق
ــاط، مع  ــي رصيد النق ــاوياً ف متس

املنتخب العراقي باملركز اخلامس.
ــط  متوس األول،  ــوط  الش ــاء  وج
املستوى من الفريقني، ومتكن كايو 
ــجيل للمنتخب  كانيدو، من التس
اإلماراتي في الدقيقة ٣٤، بعد متريرة 
من عبد اهللا حمد، ليخترق منطقة 
اجلزاء ويواجه احلارس، ويسددها في 

سقف املرمى.
ــب العراقي، ردة  ــر املنتخ ولم يظه
ــة لتعديل النتيجة،  الفعل الكافي
ولم تكن هناك أي فرص حقيقية أو 
خطيرة لـ»أسود الرافدين»، ليخرج 
ــراً  ــوط األول خاس الضيف من الش

بهدف دون مقابل.
وحتسن األداء الهجومي للمنتخب 

ــي،  الثان ــوط  الش ــي  ف ــي  العراق
ــى الكرات الثابتة، وفي  معتمداً عل
ــكلت هجمات اإلمارات  املقابل، ش
ــا  وأبرزه ــرة،  كبي ــورة  خط ــدة  املرت
ــي مبخوت  ــة من عل ــة ضائع فرص

ــب  ــة ٥٤. وأدرك املنتخ ــي الدقيق ف
ــي الدقيقة ٧٣،  العراقي التعادل ف
ــاس، مدافع  ــية محمد العط برأس
ــي مرمى فريقه،  اإلمارات، باخلطأ ف
وفي الدقيقة ٨٩، متكن البديل أمين 

ــني، من تسجيل هدف التقدم  حس
للمنتخب العراقي.

ــت بدل  ــن الوق ــة ٣ م ــي الدقيق وف
ــع، متكن علي مبخوت أخيراً،  الضائ
ــادل اإلمارات،  ــجيل لتتع من التس

ــط  وس ــاراة،  املب ــم  احلك ــى  وأنه
اعتراضات من العبي اإلمارات على 
ــط املرمى،  ــدا أنها جتاوزت خ كرة ب
ــم هدفاً بعد  ــبها احلك ولم يحتس

العودة إلى تقنية الفيديو.

ــي العراقي حازم  ــق اخلبير التحكيم عل
حسني، حول قرار احلكم الياباني ريوجي 
ــاب هدف في مرمى  ــاتو بعدم احتس س
ــة املنتخب اإلماراتي في  العراق ملصلح
التصفيات اآلسيوية املؤهلة للمونديال 
ــس االول الثالثاء على  ــي أقيمت ام والت

ستاد زعبيل في دبي.
ــح أن احلكم  ــي تصري ــني ف ــال حس وق
ــة  ــكام تقني ــع ح ــل م ــي تواص اليابان
ــاوز الكرة  ــن عدم جت ــو، وتأكد م الفيدي
خط املرمى، ألن حكام الفيديو استدلوا 
على احلالة عبر املستقيمات املتواجدة 
ــة  للمرمى ومن  ــوط املوازي ــى اخلط عل

ــاوز الكرة  ــرار عدم جت ــا أتخذوا ق خالله
خط املرمى.

ــني أن اللقطة التي مت تداولها  وبني حس
ــورة تقنية  ــائل اإلعالم ليس ص في وس
ــن عمودية متاما  ــا لم تك ــو وأنه الفيدي

ــأ إلى حكم الفيديو  وبالتالي احلكم جل
للتأكد متاما من احلالة.

وأشار إلى أن الصافرة النهائية للمباراة 
ــدم دخول الكرة  ــت بعد التأكد من ع ات
ــى أعلن  ــت انته ــى، وألن الوق ــى املرم إل
ــدل احلالة  ــد أنهاء ج ــة املباراة بع نهاي

التي حدثت في اللحظة األخيرة.
ــاد مباراة  ــار إلى أن جدال واسعا س يش
ــارس  ــد أن رد احل ــراق بع ــارات والع اإلم
ــن على خط  ــي فهد طال كرة م العراق
املرمى، وجلأ احلكم الياباني إلى الفيديو 
ــاب  قبل اتخاذ قرار نهائي بعدم احتس

الهدف واطلق صافرة النهاية.
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خالد جاسم

ــوا  ــهدت واحدة من أس ــة التي ش ــة املاضي ــدة القليل  امل
الصفحات الفنية في تاريخ احتاد كرة القدم العراقي منذ 
تأسيسه في عام ١٩٤٨, رسمت مؤشرا سيئا جديدا حول 
جوهر املنظومة الكروية املتجسدة في أزمة القيادة ... نعم 
لم يكن ما حدث مشكلة فنية متعلقة بتسمية مدربني 
ــذا املنتخب أو ذاك، بل هو نتاج غياب القيادات املؤهلة  له
ــف امللفات  ــة التعاطي مع مختل ــن االدارة  وكيفي ــي ف ف
ــة الفنان  ــتذكر مقول ــة واملالية, وهنا أس ــة والفني االداري
ــي الشهير ستان سالفسكي: ( امنحني مسرحا ,  الروس
ــعبا مثقفا ), وال نحتاج هنا الى التذكير بحال  أعطيك ش
ــرح، لكي ميكن لنا املقارنة ورؤية مدى  الفنون ومنها املس
ــفة الفنان الروسي على واقع احلال  امكانية تطبيق فلس
العراقي, لكننا في حال الكرة ميكن لنا أن نقول: ( أعطني 
ــة ), لذلك فإن  ــادة وأمنحك كرة قدم صحيح اختيار القي
ــاهده من مسلسل متواصل من الفوضى والفشل  ما نش
ــوء اإلدارة وغياب العقلية  ــو اال نتاج س ــات ما ه واإلخفاق
ــع األمور في  ــرارات صحيحة وتض ــي تنتج ق ــة الت القيادي
سياقها املوضوعي السليم . ولكي ال نبتعد عن مضمون 
ــالت تدريبي  ــاهدناه من انف ــدد القول ان ما ش ــكالم, جن ال
ــات بركانية بلغت حد التهديدات  وصراخ وعويل وتصريح
ــابقت الفضائيات والصحف واملواقع  والويل والثبور, وتس
ــرى العالم كم نحن  ــرها، لي اإللكترونية في اذاعتها ونش
ــون حتى في طريقة الدفاع عن حقوقنا وفي طرح  متخلف
ــر وطبيعي ليس  ــات نظرنا، ما هو إال انعكاس مباش وجه
ــة والكوابح األخالقية, بل  لغياب القيم واملفاهيم النبيل
ــتهتار بالقيم وضرب األخالق  وسيادة منطق اجلهل واالس
ــني، وكل منهم  ــكل مدرب ــد أن صار ال ــط، بع ــرض احلائ ع
ــي أن يكون مديرا  ــه صاحب احلق واجلدارة ف ــرى في نفس ي
ــذا املنتخب أو  ــارا له ــا أو مدربا أول بل وحتى مستش فني
ــوأ طاملا  ــع احلدوث وعلينا توقع األس ــره, وهو أمر متوق غي
ــرة القدم بعقليات حتركها  ــدار مقاليد الرياضة ومنها ك ت
الغريزة املادية، وتتحكم في خيوطها أدران وأمراض الواقع 
ــرة والكفاءة  ــت الى اخلب ــرض معايير ال مت ــي، تف السياس
ــو كانت هناك  ــة . نعم .. ل ــق الرياضي بصل ــم واخلل والعل
ــاهدنا تلك الفصول  قيادات جديرة بقيادة عباد اهللا, ملا ش
املضحكة – املبكية التي تضاعف بؤس واقع احلال وتؤشر 
ــتقبل حالك السواد، اذا ظلت دورة حياة الرياضة تدار  ملس
ــع معها نظام أو قانون  ــائل التي ال ينف وفق االليات والوس

وال هم يحزنون .
ــتحقاق في  نعم هناك مدربون تتوافر فيهم مؤهالت االس
ــميات  ــع املنتخبات الوطنية حتت مختلف املس العمل م
ــي خانة املدربني الكبار  ــواء من هم مصنفون ف الفنية، س
في اخلبرة والكفاءة والشخصية اجليدة والسجل التدريبي 
ــباب الذين من  ــح، أو من هم من صنف املدربني الش الناج

الواجب منحهم الفرص احلقيقية. 
ــت من اللجنة الفنية  ــا على املعايير التي وضع اذا ارتكزن
ــة املدربني، وهذه  ــة املنتخبات أو جلن ــة اخلبراء أو جلن أو جلن
ــكل أو بآخر في احتاد  ــميات للجان حاضرة بش كلها مس
ــرة، وال أحد يعرف بالضبط ما هو اختصاص كل منها  الك
ــاءة واخلبرة  ــر تعتمد الكف ــدى صالحياته, وهي معايي وم
ــنة,  ــيرة التدريبية احلس ــخصية والس ــهادة والش والش
ــك املعايير في من وقع  ــوف جند حضورا لبعض من تل فس
ــن، لكنهم  ــت هذه عن اخري ــار بينما غاب ــم االختي عليه
ــة الوطنية بناء  ــالكات التدريبي ــم في امل ــزوا أماكنه حج
ــراز مختلف, أما مقولة املدرب واخلبير  على مؤهالت من ط
ــي قال فيها:  ــير رون غرينوود الت ــهير الس االنكليزي الش
ــدا ), فما عادت  ــك فريقا جي ــا جيدا, أمنح ــي مدرب (أعطن
ــى  ــتخدام في رياضة وطن أمس ــع وغير صاحلة لالس تنف
شعارها محاربة الكفاءات ورمي العلم في سلة النفايات, 

وأضحت حقل جتارب لقيادات فاشلة بامتياز .
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ــد  بع ــت  بني ــر  اجلزائ أن  ــا  ــر فيه اعتب
ــع  ــى «ري ــام ١٩٦٢ عل ــتقاللها الع اس
ــه «النظام السياسي- للذاكرة» كرس
ــود أمة  ــكك في وج ــكري»، وش العس
ــي. ــتعمار الفرنس ــة قبل االس جزائري
ــور الطائرات  ــر عب ــرت اجلزائ ــا حظ كم
ــوي  اجل ــا  ــية مجاله الفرنس ــة  احلربي
ــكل  بش ــا  فرنس ــتخدمه  تس ــذي  ال
ــا التي  ــى قواته ــول إل ــم للوص منتظ
ــاحل  تقاتل اجلهاديني في منطقة الس
ــري  اجلزائ ــس  الرئي ــال  ق ــي.و  اإلفريق
ــع ممثلي  ــاء م ــي لق ــون ف ــد تب عبداجملي
ــمي  ــائل إعالم بثه التلفزيون الرس وس
ــري إلى باريس  ــفير اجلزائ إن «عودة الس
ــة  للدول ــل  كام ــرام  باحت ــروطة  مش
ــتدعاء  ــؤاله عن اس اجلزائرية».ولدى س
ــفير أبدى لودريان أسفه للخطوة.  الس
وقال «هذا األمر ال يتناسب مع األهمية 
التي نوليها للعالقات بني أمتينا».وتابع 
وزير اخلارجية الفرنسي «نحن مقتنعون 
ــي املصلحة  ــا يصب ف ــأن العمل مع ب
ــة  الرؤي ــذه  ه أن  ــد  أعتق ــتركة.  املش
ــؤولني  ــاطرنا إياها العديد من املس يش
ــتويات».والقت  اجلزائريني على كل املس
ــرون لصحيفة لوموند  ــات ماك تصريح
ــل الصحافة  ــعا من قب ــا واس اهتمام
اجلزائرية التي أعادت نشرها ووصفتها 
ــدث  و»الذعة».وحت ــتفزة»  «مس ــا  بأنه
ــي، حسب الصحيفة،  الرئيس الفرنس
ــه  ــدت كتابت ــمي أعي ــخ رس ــن «تاري ع
ــق»  ــى حقائ ــتند إل ــل... وال يس بالكام
ــى كراهية  ــوم عل ــى «خطاب يق ــل إل ب

ــه «محاصر  ــا تبون بأن ــا»، واصف فرنس
ــب للغاية».وباإلضافة  ــام صع ــي نظ ف
ــرون واخلالف حول  ــات ماك إلى تصريح
ــس  ــارت باري ــتعماري، أث ــخ االس التاري
ــب اجلزائريني بقرارها  في ٢٨ أيلول غض
ــروط احلصول على تأشيرات  تشديد ش
ــرب واجلزائر وتونس،  دخول ملواطني املغ
ــن  مهاجري ــل  لترحي ــعى  تس ــا  فيم

ــرار ناجت  ــا، موضحة أن الق ــوا منه قدم
ــي القيام  ــالث ف ــدول الث ــل ال عن فش
ــادة مهاجرين  ــماح بإع ــزم للس ــا يل مب
ــا.  ــي في فرنس ــر قانون ــع غي ــي وض ف
ــهد العالقات اجلزائرية الفرنسية  وتش
ــون بأنها «غير  ــرات، يصفها محلل توت
مسبوقة»، وصلت إلى استدعاء اجلزائر 
ــرة الثانية،  ــن باريس، للم ــفيرها م لس

وحظر الطائرات العسكرية الفرنسية 
ــواء البالد.ويأتي قرار  ــي أج ــق ف التحلي
ــكرية  العس ــرات  للطائ ــوي  اجل احلظر 
ــفيرها في  ــتدعاء اجلزائر لس ــد اس بع
ــاور،  ــر دواد، للتش ــس، محمد عنت باري
ــبتها وسائل إعالم  بعد تصريحات نس
فرنسية للرئيس إميانويل ماكرون تناول 
ــري، عبد اجمليد تبون  ــا نظيره اجلزائ فيه
ــم هيئة  ونظام حكمه.أعلن ناطق باس
األركان العامة الفرنسية، أن احلكومة 
ــرات  الطائ ــى  عل ــرت  حظ ــة  اجلزائري
ــية التحليق فوق  ــكرية الفرنس العس
ــتخدم عادة  ــا أنها تس ــا، علم أراضيه
مجالها اجلوي لدخول ومغادرة منطقة 
ــاحل حيث تنتشر قواتها في إطار  الس
عملية برخان.ويضع الكاتب والصحفي 
اجلزائري، علي بوخالف، في حديث ملوقع 
ــة األخيرة في  ــرة»، املواقف اجلزائري «احل
ــل الطبيعي» على كالم  خانة «رد الفع
ــه نظام احلكم  ــرون الذي انتقد في ماك
ــال لصحيفة  ــب مق ــي البالد».وحس ف
ــب  ــد» يتعلق الكالم الذي نس «لو مون
ملاكرون باجتماع عقد اخلميس املاضي  
بني الرئيس الفرنسي وشباب من أحفاد 
ــاركوا في حرب استقالل  ــخاص ش أش
ــه أن  ــر  في ــر (١٩٥٤-١٩٦٢)، اعتب اجلزائ
اجلزائر قامت بعد استقاللها في ١٩٦٢ 
ــظ عليه  ــن املاضي» حاف ــى «إرث م عل
«النظام السياسي العسكري».وحتدث 
ماكرون، حسب الصحيفة، عن «تاريخ 
ــمي أعيدت كتابته بالكامل (...) وال  رس
ــل إلى «خطاب  ــتند إلى حقائق» ب يس

ــا».وأضاف:  ــى كراهية فرنس ــوم عل يق
«من الواضح أن النظام اجلزائري منهك 
ــي ٢٠١٩ أضعفه»، معتبرا  ــراك ف (..) احل
ــي نظام صعب جدا». أن «تبون عالق ف

ــة اجلمهورية اجلزائرية إنه  وقالت رئاس
«على خلفية التصريحات غير املكذبة 
لعديد من املصادر الفرنسية واملنسوبة 
للرئيس الفرنسي، ترفض اجلزائر رفضا 
قاطعا أي تدخل في شؤونها الداخلية، 
ــك التصريحات». ــي تل ــاء ف ــو ما ج وه

ــالف أن «حصول توتر وبرودة  واعتبر بوخ
ــي عند  ــر طبيع ــو أم ــات ه ــي العالق ف
ــن األزمات،  ــذا النوع م ــول مثل ه حص
ــي تاريخ  ــبوقة ف ــر مس ــا غي ــم أنه رغ

ــالق  ــالف أن «إغ ــح بوخ البلدين».وأوض
ــية  ــال اجلوي أمام الطائرات الفرنس اجمل
هو أمر لم يحصل في السابق، حيث أن 
ــمحت للطائرات العسكرية  اجلزائر س
ــا منذ العام  ــية بعبور أجوائه الفرنس
ــد ذاته غير  ــد بح ــذا التصعي ٢٠١٣، وه
ــبوق».يذكر أن هذه هي املرة الثانية  مس
ــفيرها لدى  ــتدعي اجلزائر س ــي تس الت
ــتدعت في  باريس هذا العام، حيث اس
ــوي  ــالح البدي ــفيرها ص ــار ٢٠٢٠، س اي
ــم وثائقي حول احلراك  على أثر بث فيل
ــي اجلزائر على قناة  املناهض للنظام ف
«فرانس ٥» والقناة البرملانية.وعن مصير 
ــن، يرى بوخالف أن  العالقات بني البلدي

ــدة تربط  ــتركة ع ــاك ملفات مش «هن
ــب جتاوز  ــي من الصع ــني، وبالتال اجلانب
ــى وجود  ــيرا إل ــذا احلد»، مش ــور ه األم
ــدا،  ــة ج ــة متين ــات اقتصادي «اتفاقي
ــة اإلرهاب  ــول مكافح ــدات ح ومعاه
وتتبع اجلرمية العابرة للقارات، باإلضافة 
ــض امللفات  ــي بع ــترك ف ــى دور مش إل
األمنية واإلقليمية».في املقابل، يعتقد 
ــي، عالء  ــب الفرنس ــي والكات الصحف
ــار، في حديث ملوقع «احلرة»،  الدين بوجن
ــي كواليس  ــيء يحدث ف أن «هناك ش
العالقات اجلزائرية الدبلوماسية، التي 
توترات غير مسبوقة».وأضاف:  تشهد 
ــا،  فرنس ــع  م ــت  اختلف ــور  األم «كأن 

وغيرها من الدول»، محذرا من أن «قطع 
العالقات مع فرنسا قد تكون مخاطرة 
ــرار حظر الطيران  ــع: «ق حقيقية».وتاب
العسكري سيحمل أضرارا كبيرة على 
فرنسا، التي لديها التزامات عسكرية 
ــي، وهي بالعادة تعبر  بالتواجد في مال
األجواء اجلزائرية».ويقول الناطق باسم 
ــية،  الفرنس ــة  العام األركان  ــة  هيئ
ــي، لفرانس  ــكال إيان ــل باس الكولوني
برس، إن اخلطوة اجلزائرية «لن تؤثر على 
ــتخباراتية»  أو املهام االس ــات  العملي
ــي منطقة  ــا ف ــوم بها فرنس ــي تق الت
الساحل.وفي متوز ٢٠٢١، أعلنت فرنسا، 
أنها ستستأنف العمليات العسكرية 
ــد تعليقها  ــي بع ــي مال ــتركة ف املش
ــهدته الدولة  ــالب ش ــي انق ــب ثان عق
ــا في أقل من  ــة في غرب أفريقي الواقع
عام، على يد الكولونيل أسيمي غويتا 
ــار على أن  ــدد بوجن ــي ايار املاضي.وش ف
«فرنسا دولة قوية حتتاجها اجلزائر من 
أجل مساعدتها في املستوى األوروبي 
ــة، باإلضافة إلى أنه  ــل أزماتها املالي حل
ــكرية  هناك ارتباطات اقتصادية وعس
ــي  ــب التخل ــن الصع ــالد م ــع الب جتم
ــاد على  ــاك اعتم ــا، إال إذا كان هن عنه
ــاف: «ال يخفى  دولة أخرى بديلة».وأض
ــب قوي للمنطقة  على أحد دخول الع
ــيا التي باتت لها موطئ قدم  وهو روس
ــط أفريقيا، وحتديدا في مالي»،  في وس
ــد اجلزائر على  ــل تعتم ــائال: « ه متس
موسكو للتنصل من العالقة الوثيقة 
ــيا  التي تربطها بباريس؟».وتعمل روس

ــادة تواجدها  ــى زي ــرد عل ــكل مط بش
ــتخدام  ــع أنحاء أفريقيا باس في جمي
ــة  االقتصادي ــطة  األنش ــن  م ــد  املزي
ــة، باإلضافة  ــية التقليدي والدبلوماس
ــاليب غير الشرعية  إلى املزيد من األس
عبر مجموعة فاغنر، حيث تسعى إلى 
ــات املوارد  ــادة الوصول إلى احتياطي زي
ــب  الطبيعية الغنية في القارة، بحس
تقرير جمللة «فورين بوليسي».ال يزال دور 
ــذي قاده اجليش  ــيا في االنقالب ال روس
ــس  ــاح بالرئي ــذي أط ــي اب٢٠٢٠، وال ف
ــم بوبكر كيتا، غير  املالي آنذاك إبراهي
واضح. لكن معلومات صحفية ذكرت 
ــالب  ــي االنق ــن مخطط ــني م أن اثن
ــيا للتدريب العسكري  كانا في روس
وتوجهوا من موسكو إلى العاصمة 
املالية باماكو قبل أيام من االنقالب، 
بحسب اجمللة.بدوره، يشدد بوخالف 
على أن «العالقات اجلزائرية الروسية 
ــة مبعزل  ــزة، وهي قائم ــا متمي دائم
ــرا أن «التواجد  ــا»، معتب ــن فرنس ع
الروسي في املنطقة يعطي للجزائر 
ضمانة أكبر حلمايتها من اجملموعات 
اإلرهابية واملتطرفة».وحول األسباب 
التي دفعت الرئيس الفرنسي اإلدالء 
ــول بوجنار إن  ــذه التصريحات، يق به
ــن اجتماع  ــرون جاء ضم «كالم ماك
ــني ألطراف فاعلة في  مع أحفاد ممثل
حرب استقالل اجلزائر، ومع حركيني 
ــك تعزيز  ــو يقصد من ذل ــن، وه بارزي
ــي  ــعبني الفرنس املصاحلة بني الش

واجلزائري»، 
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5عربي ودولي

جدد وزير اخلارجية الفرنسي جان-إيف لودريان الثالثاء املاضي  التأكيد على «االحترام الراسخ للسيادة اجلزائرية» وذلك في خضم توتر يخيم على العالقات 
بني باريس واجلزائر، خصوصا حول التاريخ االستعماري.وقال لودريان أمام اجلمعية الوطنية الفرنسية «مؤخرا جدد رئيس اجلمهورية (إميانويل ماكرون) 

التأكيد على احترامه الكبير للشعب اجلزائري»، مضيفا «هذا األمر يعني بالتأكيد االحترام الراسخ للسيادة اجلزائرية. يعود للجزائريني ولهم وحدهم أن 
يقرروا مصيرهم وحتديد أطر خياراتهم ونقاشاتهم السياسية».واستدعت اجلزائر في الثاني من تشرين األول سفيرها في باريس ردا على تصريحات للرئيس 

الفرنسي نقلتها صحيفة لوموند، 

متابعة / البينة اجلديدة

بريوت / وكاالت / البينة الجديدة
ــائل إعالم محلية إن قاضي  ــال مصدر قضائي ووس  ق
ــع العام  ــأ بيروت الذي وق ــي انفجار مرف ــق ف التحقي
املاضي أصدر مذكرة توقيف الثالثاء املاضي بحق وزير 
ــد عدم مثوله  ــن خليل بع ــابق علي حس املالية الس
ــتجواب.و صرح مصدر قضائي بأنه تقرر تعليق  لالس
ــرة الثانية  ــك للم ــي االنفجار وذل ــي ف ــق قضائ حتقي
ــكوى قانونية  ــد ش ــابيع بع ــون بضعة أس ــي غض ف
ــن تنعقد  ــن ثم ل ــي التحقيق.وم ــد قاض ــدة ض جدي
ــتجوب فيها  ــرر أن يس ــي كان من املق ــات الت اجللس
ــف بالتحقيق في انفجار  ــي طارق بيطار املكل القاض
ــة غازي زعيتر ووزير  ــغال العام املرفأ كال من وزير األش
الداخلية السابق نهاد املشنوق هذا األسبوع.وتقدم 
ــل العضو البارز  ــن خلي ــكوى زعيتر وعلي حس بالش
ــف جماعة حزب اهللا  ــيعية وحلي في حركة أمل الش
ــلحة املدعومة من إيران.وكان األمني العام حلزب  املس
ــن نصر اهللا دعا االثنني املاضي إلى  اهللا اللبناني حس
ــيًس في  ــر القاضي بيطار قائال إنه منحاز ومس تغيي
أقوى انتقاد للقاضي منذ تعيينه.وقال في تصريحات 
ــى وزراء  ــتهداف. بتروح عل ــح االس ــة «واض تلفزيوني
ــاب  ــح االستنس ــني واض ــخاص معين ــني وأش معين
ــي طارق بيطار لن يصل  ــز)»، مضيفا أن القاض (التحي
ــل التحقيق.ودعا نصر اهللا  ــى احلقيقة إذا واص أبدا إل
ــة إلى تغيير بيطار، قائال إنه يريد قاضيا نزيها. صراح

ــموح له التحدث إلى وسائل اإلعالم  وبيطار غير مس
بصفته قاضي حتقيق.ولم يحرز التحقيق في انفجار 

ــر االنفجارات غير  ــن آب ٢٠٢٠، وهو أحد أكب ــع م الراب
ــط حملة ضد  ــي التاريخ، تقدما يذكر وس ــة ف النووي
ــة. وراح  ــل لبنانية قوي ــن فصائ ــة م ــار ومعارض بيط
ــخص وأصيب  ــن ٢٠٠ ش ــر م ــار أكث ــة االنفج ضحي
ــن العاصمة، لكن لم تتم  ــر أجزاء كبيرة م اآلالف ودم
ــي ومصدر  ــؤول كبير.وأفاد صحف ــبة أي مس محاس
قضائي بأن وفيق صفا، وهو مسؤول بارز في حزب اهللا 
القوي املدعوم من إيران، هدد بيطار الشهر املاضي بأن 
اجلماعة ستزيحه عن التحقيق.وقوبلت جهود بيطار 
ــني بالدولة،  ــابقني وحالي ــؤولني س ــتجواب مس الس
ــوع االنفجار ووزراء  ــوزراء في فترة وق ــم رئيس ال بينه
سابقون ومسؤولون بارزون في قطاع األمن، لالشتباه 
ــكاوى  ــا قُدمت ش ــرارا. كم ــال بالرفض م ــي اإلهم ف
ــف التحقيق  ــي حياديته. ومت وق ــكك ف قضائية تش
ــبوع في وقت سابق من الشهر اجلاري، بينما  ملدة أس
ــكاوى، والتي  ــن مثل هذه الش ــر في واحدة م مت النظ
ــعى بيطار  ــي النهاية.وبينما س ــا احملكمة ف رفضته
ــة املتحالفني  ــن الساس ــد م ــتجواب العدي ــى اس إل
ــتجواب أي من  ــع إلى اس ــزب اهللا، فإنه لم يس مع ح
ــو القاضي الثاني  ــها.وبيطار ه أعضاء اجلماعة نفس
ــذي جتهض الفصائل القوية في لبنان حتقيقاته، إذ  ال
تُعزى عدم مساءلة أي من املسؤولني رفيعي املستوى 
ــام احلكم واالنهيار  ــاد املمنهج وجمود نظ إلى الفس
ــلفه فادي  ــة س ــة لبناني ــت محكم االقتصادي.وعزل
ــكوى رفعها ضده مسؤول  ــباط بعد ش صوان في ش

سابق كان قد اتهمه باإلهمال.

الدوحة / وكاالت / البينة الجديدة 
ــان امس االول الثالثاء اجتماعا  عقد وفد من طالب
ــؤولني أوروبيني وأميركيني، هو  في الدوحة مع مس
ــيطرة طالبان  ــة منذ س ــني األطراف الثالث األول ب
على أفغانستان، بينما تسعى احلركة اإلسالمية 
ــا الدولية.ويأتي ذلك  ــر عزلته دة إلى كس ــدّ املتش
ــوال  ــة املفوضية األوروبية أورس بينما أفادت رئيس
ــيعلن الثالثاء  ــني أن االحتاد األوروبي س فون دير الي
خالل قمة مجموعة العشرين االفتراضية في روما 
عن برنامج مساعدات بقيمة مليار يورو للشعب 
األفغاني ودول اجلوار لتجنب انهيار انساني.وقالت 
ــعنا لتجنب  ــي بيان «علينا القيام بكل ما بوس ف
ــادي كبير في  ــاني واجتماعي-اقتص ــار إنس انهي
أفغانستان. الشعب األفغاني يجب أال يدفع ثمن 
أعمال طالبان. لذلك فإن حزمة الدعم موجهة إلى 
ــوار التي كانت أول من  ــعب األفغاني ودول اجل الش
قدم له املساعدة».وتسعى طالبان إلى نيل اعتراف 

دولي بشرعية سلطتها في أفغانستان واحلصول 
ــانية  ــاعدات لتجنيب البالد كارثة إنس على مس
ــة اخلانقة التي تعاني  وتخفيف األزمة االقتصادي
ــدة أنطونيو  ــام لألمم املتح ــا.وكان األمني الع منه
ــيولة  ــا االثنني العالم إلى ضخّ الس غوتيريش دع
ــت  ــا اقتصاديا.وقال ــب انهياره ــالد لتجنّ ــي الب ف
ــم االحتاد األوروبي نبيلة مصرالي إنّ  املتحدثة باس
مسؤولني أميركيني وأوروبيني سيلتقون ممثّلني عن 
السلطات اجلديدة في أفغانستان إلجراء محادثات 
ــاطة قطرية في الدوحة.وأضافت أن من شأن  بوس
ــب األميركي واألوروبي  ــاع أن «يتيح للجان االجتم
ــن للراغبني  ــمل توفير ممر آم ــة قضايا» تش معاجل
ــانية  ــاعدات اإلنس ــني وصول املس ــادرة وتأم باملغ
ــتان  ل أفغانس ــاء وجتنّب حتوّ واحترام حقوق النس
ــات «اإلرهابية».وقالت مصرالي  ــى مالذ للجماع إل
ــتوى  ــرى على املس ــمي ج ــر الرس ــاء «غي إن اللق
ــكل اعترافا باحلكومة االنتقالية».  التقني وال يش

ــبت واألحد املاضيني   ــان بومب الس وعقدت طالب
ــي قطر.من  ــدة ف ــات املتح ــع الوالي ــات م اجتماع
ــاد األوروبي جوزيب  ــال وزير خارجية االحت جهته، ق
ــاعداته  ــل يتطلّع إلى تعزيز مس ــل إنّ التكتّ بوري
ــعب األفغاني في مسعى لتجنيب  املباشرة للش
ــب محادثات مع  ــالد «االنهيار».وقال بوريل عق الب
ــي  ــا أن نكتف ــني «ال ميكنن ــة األوروبي وزراء التنمي
ــا أن نتحرك  ــيحصل. علين ــار ورؤية ما س باالنتظ
وأن نتحرّك سريعا».ويواجه اجملتمع الدولي مهمة 
بالغة الدقة تكمن في توفير املساعدات الطارئة 
ــدمي أي دعم حلكم  ــعب األفغاني من دون تق للش
ــرين  ــة العش ــادة دول مجموع ــد ق طالبان.ويعق
ــتان  قمة افتراضية للبحث في موضوع أفغانس
ــتضيفها إيطاليا  ــي تس ــز احملادثات الت ــع تركي م
ــي بعد تولي حركة  ــاني واألمن على الوضع اإلنس
ــلطة. وستبحث القمة االستثنائية  طالبان الس
ــانية ومكافحة اإلرهاب في هذا  املساعدة اإلنس

ــار يورو  ــي ملي ــاد األوروب ــيخصص االحت البلد.وس
ألفغانستان، بحسب ما أعلنت رئيسة املفوضية 
ــاعدات تشمل  األوروبية التي قالت إن حزمة املس
ــانية سبق أن اتفق  «٣٠٠ مليون يورو لغايات إنس
ــتواكبها  ــانية س ــاعدة اإلنس ــا. هذه املس عليه
مساعدة إضافية متخصصة من أجل اللقاحات 
ــة املدنيني وحقوق  ــاكن وكذلك حماي وتأمني مس
ــان».وأكد البيان أن القرار مت اتخاذه باالتفاق  اإلنس
ــاع وزراء التنمية  ــاء خالل اجتم مع الدول األعض
الذين قرروا «اعتماد مقاربة مدروسة لتقدمي دعم 
ــب كارثة  ــعب األفغاني بهدف جتن ــر للش مباش
ــى حكومة  ــرعية عل ــاء ش ــدون إضف ــانية ب إنس
طالبان املؤقتة».وسيكون هدف التمويل األوروبي 
ــينقل عبر املنظمات  ــعب مباشرة وس دعم الش
ــا أوضحت املفوضية أن  الدولية على األرض، فيم
ــاملة من االحتاد األوروبي  ــاعدة للتنمية الش املس

ألفغانستان تبقى في املقابل «مجمدة»، 

واشنطن / وكاالت / البينة الجديدة
ــاء  الثالث ــدة   املتح ــات  الوالي ــادت  أش
ــية  ــكيل حكومة تونس ــي بتش املاض
عت على القيام بخطوات  جديدة وشجّ
ــهر على إطاحة  إضافية بعد ثالثة أش
الرئيس قيس سعيّد احلكومة السابقة 
وتوليه السلطات. وقال الناطق باسم 
ــس إن  ــد براي ــة ني ــة األميركي اخلارجي
تشكيل «احلكومة اجلديدة التي تضم 
ــا نحو  ــب به ــوة مرحّ ــرات خط ١٠ وزي
ــات االقتصادية  ــع التحدي ــل م التعام
ــة واالجتماعية الكبيرة التي  والصحي
تواجهها البالد».وأشار إلى تطلّع اإلدارة 
ــى مزيد من اخلطوات نحو  األميركية إل
ــاملة» تتيح  ــة ش ــيس لعملي «التأس
«العودة سريعا إلى النظام الدستوري».

ــت  ــي كلّف ــودن الت ــالء ب ــت جن وأصبح
ــكيل احلكومة أول  ــول بتش في ٢٩ أيل
دت  رئيسة للوزراء في تونس، وهي تعهّ

ــاد أولوية لها. ــة الفس ــل مكافح جع
لكن اخلطوة قوبلت بردود فعل متباينة 
ــن الدميوقراطية  ــل املدافعني ع من قب
ــة  ــعيّد قلّص صالحيات رئاس إذ أن س
الوزراء وسيتولى من الناحية العملية 
ــعيّد في  ــه.وعلّق س إدارة البالد بنفس
ــال احلكومة بعد  متوز عمل البرملان وأق

ــهور من تزايد الغضب حيال األزمة  ش
ــع  م ــل  التعام ــة  وطريق ــة  االقتصادي
املتحدة  الواليات  ــت  أزمة كوفيد.وأعرب
األسبوع املاضي عن خيبة أملها حيال 
احلملة األمنية التي استهدفت اإلعالم 
ــد «الربيع  ــي كانت مه ــي تونس، الت ف
العربي» قبل أكثر من عقد.وقالت جنالء 

ــتكون خلق  بودن إن أولوية احلكومة س
ــة وتنفيذ  ــة العمومي ــات للمالي توازن
ــارة  ــة، في أول إش ــات اقتصادي إصالح
لنية احلكومة تنفيذ إصالحات يطالب 
بها مقرضون النعاش االقتصاد، بينما 
ــة مالية. ــوأ أزم ــت أس ــرزح البالد حت ت

ــددت رئيسة  وقال بيان للحكومة «ش
ــة حكومتها  ــى أن أولوي احلكومة.. عل
ــة  ــات للمالي ــق توازن ــي خل ــل ف تتمث
ــات  ــي اإلصالح ــي ف ــة واملض العمومي
ــي تهدف  ــة والت ــة الضروري االقتصادي
ــتوى عيش التونسيني  ــني مس لتحس
ــرائية».ومبوجب  ــدرة الش ــني الق وحتس
ــعيد  ــد التي أعلنها الرئيس س القواع
ــا ألغى معظم  ــهر املاضي، عندم الش
ــراءات وصفها  ــي إج ــتور ف مواد الدس
ــالب، فإن احلكومة  ــدوه بأنها انق منتق
ــتكون مسؤولة في النهاية  اجلديدة س
ــوزراء جنالء  ــة ال ــدال من رئيس ــه ب أمام

ــا غداة اإلعالن  ــودن. وفي أول حترك له ب
ــتقبلت بودن  عن احلكومة اجلديدة، اس
ــر املالية. ــك املركزي ووزي محافظ البن
ــبوع املاضي  ــال البنك املركزي األس وق
ــي املوارد  ــص احلاد ف ــه قلق من النق إن
ــن أن متويل  ــة. وحذر م ــة اخلارجي املالي
ــى مخاطر  ــة ينطوي عل ــز امليزاني عج
ــك زيادة التضخم  ــة مبا في ذل اقتصادي
ــد  النق ــن  ــه م ــاض احتياطيات وانخف
ــع قيمة العملة احمللية. األجنبي وتراج
ــذا العام إلى ما ال يقل  وحتتاج تونس ه
ــن ٣٫٥ مليار دوالر لتمديد أجل الديون  ع
ــات اآلالف  ــب مئ ــع روات ــة ودف اخلارجي
ــاع العام.وقد  ــي القط من املوظفني ف
ــم كل من  ــت احلكومة على دع حصل
ــغل واحتاد  ــي لش االحتاد العام التونس
الصناعة والتجارة وعدد من املنظمات 
ــراج البالد من  ــة على اعمل إخ الوطني

أزماتها املتعددة.

دبي / وكاالت / البينة الجديدة
ــيخ متيم بن  ــر قطر الش ــتقبل أمي  اس
ــاء املاضي ، العاهل  ــد الثاني، الثالث حم
ــي  ف ــي،  الثان ــداهللا  ــك عب املل ــي  األردن
العاصمة القطرية الدوحة، حيث بحثا 
العالقات الثنائية بني البلدين وتطورات 
ــا، وفقا لوكالتي  األوضاع إقليميا ودولي
ــميتني. ــاء األردنية والقطرية الرس األنب

ــاء القطرية بأنهما  ــة األنب وأفادت وكال
ــمية  رس ــات  مباحث ــة  جلس ــا  أجري
ــني  ــة ب ــات الثنائي ــتعرضا «العالق واس
ــبل الكفيلة  ــقيقني والس البلدين الش
بتعزيزها وتطويرها ال سيما في اجملاالت 
ــية واالقتصادية واالستثمارية  السياس
ــادت  ــا أف ــة». فيم ــة والثقافي والتنموي
ــأن املباحثات  ــة ب ــاء األردني ــة األنب وكال

ــة املتينة بني  ــت العالقات األخوي «تناول
ــقيقني، وتطورات األوضاع  البلدين الش
ــك عبداهللا  ــرب املل ــا ودوليا».وأع إقليمي
ــى «كرم  ــيخ متيم عل ــره للش ــن تقدي ع
ــتقبال»، معتبرا  الضيافة وحفاوة االس
ــالة مهمة لشعبينا  أن هذه الزيارة «رس
ــيخ متيم  ــقيقني». فيما رحب الش الش
بالعاهل األردني مؤكدا «عمق العالقات 

ــني األردن وقطر». ــي تربط ب ــة الت األخوي
ــعة تبعها لقاء  ــالل مباحثات موس وخ
ثنائي، مت التأكيد على مواصلة التنسيق 
ــا  القضاي ــف  مختل ــال  حي ــاور  والتش
ــق  ــا يحق ــترك، ومب ــام املش ذات االهتم
ــا العربية،  ــا ويخدم القضاي مصاحلهم
ــطينية،  وفي مقدمتها القضية الفلس

بحسب وكالة األنباء األردنية.

دمشق / وكاالت / البينة الجديدة
ــزت انفجارات عنيفة منطقة البوكمال في ريف دير الزور  ه
ــار   الثالثاء  ــع محافظة األنب ــوريا على احلدود م ــرقي س ش
ــر عمليات  ــيرة إث ــن مع حتليق طائرات مس ــي بالتزام املاض
قصف تعرضت إليها فصائل مسلحة في املنطقة الواقعة 

على احلدود السورية- العراقية.وأفاد املرصد السوري حلقوق 
ــتهدفت فجر  ــيّرة مجهولة اس ــرة مس ــأن طائ ــان ب اإلنس
الثالثاء املاضي مقار عسكرية وآبار نفطية تسيطر عليها 
ــلحة في منطقة البوكمال ما أدى الى مقتل ٣  فصائل مس

من مسلحيها واصابة ١٥ آخرين.
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ــي للحزب  ــام البيت الثقاف اق
ــة  خاص ــه  جلس ــيوعي  الش
ــا  اداره ــاب  بالكت ــاء  لالحتف
د. جواد  ــد  والناق ــكيلي  التش
ــبتي  ــال :- س ــذي ق ــدي ال الزي
الهيتي مناضل وشاعر ورسام 
ــذه  به ــم  يهت ــرحي,لم  ومس
ــات ,اال انه ادرك ان الهم  الصف
ــذي يجترح  ال ــو  ــاني ه االنس
ــه. املثقف املتعدد  للتعبير عن
ــو  االبداعية,وه ــات  االهتمام
(ماركس  ــفة  الفالس مثل كل 
ــروا عن  ــالر) عب ــارتر وباش وس
ــة االدب بالفن  رؤاهم في عالق
ــى  عل ــار  .س ــاة  واحلي ــن  والدي
ــميات  ــى الكبار دون مس خط
,احب مدينته هيت التي تغنى 
ــري وابو  ــعراء كاملع ــا الش به
نواس ,ومتنى ان يكتب ابياتهم 
ــة  املدين ــرق  ــم ط رس ــه  ,لكن
ــي  ونواعيرها,الت ــيمية  النس
ــة الفرات.كتابه  ــن رئ ترتوي م
رواية  ــب) ميثل  الصع (الطريق 
ــيرة  التاريخ واالمكنة,رواية س
ــة  رواي ــس  جن ــى  ال ــي  تنتم
ــي  ,الت ــخصية  الش ــيرة  الس
ــات  حكاي ــا  فيه ــد  تتجس
ومواقف وتاريخ وطن,فتتحول 
ــيء  الى ش ــة  الذاتي ــيرة  الس
ــقة  ــا حركة متناس اكبر.فيه
وجدلية بني بنيتني متالزمتني 
ــح  فيصب ــكان)  وامل ــان  (الزم
الزمان مبفهوم فلسفي معبراً 
ــن خالل  ــة مكانية م ــن رؤي ع
احلادثة والفعل .في حني اشار 
ــالم الطاهر  الكاتب عكاب س
ــبتي  ــى بداية تعارفه مع س ال
ــن القرن  ــة الثمانينات م نهاي
ــعر  ــي مجلس الش ــت ف الفائ
ازداد  ــم  .ث ــرادة  الك ــي  ــاف ف ب
التعارف في سوريا عام ٢٠٠٦. 
ــار الى بعض كتاباته  كما اش
عن الشاعر والرسام وصديقه 
ــبتي الهيتي .وقيم الطاهر  س
كتاب الهيتي بأنه سيرة ذاتية 
ــا كتب في  ــة .كم ــس رواي ولي

غالفها وذلك ال يقلل من شأن 
الكتاب واهميته . وقال الناقد 
علوان السلمان :- قيل مرة (ان 
احلياة مدرسة.. استاذها الزمن 
ــة ) والتعبير  ــها التجرب ودرس
عن الذات بجنس ادبي اعترافي  
بلغة  ــرة  الذاك ــى  ــيء عل يتك
السرد املوجز يعني (املرآة التي 
ــرد فيها ذاته).. على  يلتقي الف

ــدروف كونه  ــر غاس ــد تعبي ح
ــكال الكتابة  ــن اش ــكال م ش
االدبية التوثيقية , التي تنصب 
على جتربة ذاتية اعترافية تنبع 
من القاموس الوجداني بشكل 
ــاة  حي ــن  ع ــح  تفص ــوى,  نح
ــج من خبرات  صاحبها وما نت
ــة – فكرية واجتماعية  ابداعي
ــاج الفكري  ــن زحمة االنت . وم
ــب)  الصع ــق  الطري  ) كان 
ــاً  مذكراتي ــردياً  س ــزاً  منج
ــبتي  ــاعر س ــجه(انا) الش نس
ــز  باكتظاظ  ــي. وقد متي الهيت

ــكار واالطفال والعواطف ,  االف
ــيرة  اجملتمعية واملكانية  والس
ــة  واالقتصادي ــية  والسياس

والتاريخية والوثائقية القائمة 
ــدان  الوج ــجيل  تس ــى  عل
ــة  حرك ــد  برص ــات  لالنطباع
ــود اخلارجي. فكانت حقاً  الوج
ــي .. بتخليد  ــر رجع ــاة بأث حي
ــة من دخول  اللحظة املنطلق
ــل عام  الفاع ــاة  ــدل احلي معت

ــرح  ــن املس ــا م ١٩٥٩ ,انطالق
والتمثيل مروراً عبر صلة املهنة 
االكادميية وااللتزام السياسي, 
ــن متاعب اللذة  ــا رافقها م وم
\ ــل  نق  \ ــجن  (توقيف\س
ــخيص  التش مراقبة\باعتماد 
ــر  والتصوي ــيد  والتجس
ــدام ابتداء من  ــل االع وتسلس
ارى  ــا  .كم  ٢٠١٢ ــى  حت  ١٩٥٩
ــان  يقظ ــه  وابن ــاركة  املش ان 
ــعبية في  ــي التظاهرة الش ف
ــباط يوم ٢٥\٢\٢٠١٢  شهر ش
ــر  التحرير, ونش ــاحة  ــي س ف
ــج).  ــدة (غضب البنفس قصي

ــاً  أدب ــي  الهيت ــدم  ق ــك  وبذل
مذكراتيا شكل قيمة ثقافية 
ــف  تكش وابداعية  ــة  ووثائقي
ــق ووقائع في تكوين  عن حقائ
ــعراً وفناً  ــة (ش املبدع ــذات  ال
ــاره  ــاً باعتب ــكيلياً ودرس وتش
ــور  ــز بحض ــراف متمي ادب اعت

ــي )احلاضنة  ــي احلميم (الالوع
للتجربة الذاتية, كونها جتربة 
انسانية وشاهد على العصر.

ــبتي الهيتي  ــرا يغوص س اخي
ــها مع  ــه التي عاش ــي ايام ف
احلزب الشيوعي مزهوا ويقدم 
ابداعه له عبر الشعر والرسم 
ــرات.  املظاه ــي  ف ــاركة  واملش
وكان بدأها ممثال في املتوسطة 
التي  ــذوات  ال ــن  اب ــة  لتمثيلي
ينتصر فيها العامل الشيوعي 
ــطة  ــن الذوات والواس ــى اب عل
ــل املدير,  ــن قب ــي تقبله م الت
ــاف (عيني  ــر الهت ــا يظه وهن

كرمي لالمام دميقراطية وسالم) 
ــرت  انتش التي  وهي االهزوجة 
ــد ثورة  ــي منطقته هيت بع ف
١٩٥٨ .كذلك حتدث الهيتي عن 
ــات كثيرة مرت  مواقف وحكاي
ــه مع احلزب  ــه في فترة نضال ب

الشيوعي .
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فنارات

6ثقافية

مجرد ذكرى
ــي نظراتي بنظراتها  التفت لتلتق
وهي تتوجه للدخول الى املقصورة 

ــط زحام  ( اللوج) مع عائلتها، وس
ــاهدة الفلم اجلديد  ــن ملش الوافدي
ــة ؛ وتكرر هذا  ــينما غرناط في س
ــرأبت  ــي التي اش ــاء بني عين اللق
ــني عينيها  ــا وب ــة حتركاته ملالحق
ــي عنها  ــم تفصلن ــني ول اخلجولت
ــي وتبادال  ــني من الكراس غير صف
ال  ــث  حدي واي  ــا  عبرهم ــث  احلدي
ــن نهاية العرض  ــد أعلن ع ادري وق
ــأت االنوار ومتى  ــم ادر متى أطف ول
ــوء ميأل  ــم واعيد الض ــى الفل انته
ــض اجلمهور وانا اقف  القاعة وانف
مذهوال ال ادري ماذا افعل وانا ارقب 
ــة والعائلة ألنني  ــا احلافل صعوده

ــف ؛ وها  ــي مثل هذا املوق ــم مير ب ل
ــنة عن  ــد مضى اليوم  أربعني س ق
ــف على أطالل  ــذه احلادثة وأنا أق ه
سينما غرناطة التي أندثرت حتتها 
ــي  ــأل نفس آالف الذكريات وأنا أس
ــا أو على صواب  ــت مخطئ هل كن
ــرى مجرد  ــق بذك ــت أتعل ــا الزل وان
ــن أين أو أنني  صورة ال أعرف ملن وم

لم أبادر للتعرف عليها؟.
أبو الهيل

ــة  ــل حافظ ــو يحم ــا وه بينن دار 
ــة  بصعوب  ( ــس  الترم  ) ــاي  الش
بجسده النحيل لم ينبس بكلمة 
ــه كانت تقول  ــدة ولكن نظرات واح

ــذا الوقت  ــي ه ــر ف ــيء الكثي الش
املتأخر بعد منتصف الليل ؛ مددت 
ــه لتخرج له ورقة  أصابعي املرجتف
ــي بواحدة  ــة ليلحقها زميل نقدي
مطوية ليستلمها بأصابع نحيفة 
ــره لتخترق قلبي  ــة ويرفع بص ذابل
ــررت من بني  ــه التي حت قبل كلمات
شفتيه العطشى التي تدلك على 
ــده  اخلائر من  ــع وجس بطنه اجلائ
ــوارع  كثرة الدوران في األزقة والش
ــمع لكلماته املتعبة  فأصغي الس
ــب الكم  ــي ما أص ــة : يعن اخلجول
چاي ؟صبت عيناي دموعها بحرقة 

قبل أن يكمل جملته ٠

البينة الجديدة / علي شريف
ــة  املدني ــاركة  املش ــني  حتس ــروع  مش ــن  ضم
ــية واالقتصادية للشباب وإبراز الفنانني  والسياس
ــارك  ــني وبناء القدرات املعرفية والفنية ش املوهوب
ــتاذ  ــة األس ــن قصر الثقافة والفنون برئاس وفد م
ــؤولي  ــارب مدير القصر و مس ــف عطية مح لطي
ــدات القصر بحفل افتتاح املعرض الفني الذي  وح
ــباب / فرع  ــه رابطة التضامن العراقية للش أقامت
ــباب والرياضة  ــة الش ــاون مع مديري ــار بالتع األنب
ــة الرابطة.  ــرع األنبار في قاع ــة الفنانني / ف ونقاب
إفتتح املعرض الفنان يحيى قهير بحضور الدكتور 
ــتاذ  ــد نوري مدير إعالم محافظ األنبار واألس محم
ــة والفنانة  ــة املركزي ــر املكتب ــدون مظفر مدي خل
ــن فناني احملافظة.  ــالص اجلوعاني وعدد كبير م إخ

ــة جميلة للفنان  ــد تضمن املعرض لوحات فني وق
ــة األنبار  ــدت معالم محافظ ــطاي جس عدنان س
ــة وصوراً  ــا األثري ــي معامله ــف أقضيتها ف مبختل

ــا من الصور التي  ــق غريبة من العالم وغيره ملناط
ــدع الفنان في تصويرها. وكذلك تضمن املعرض  اب
ــات الفنية واألعمال اليدوية  عدداً كبيراً من اللوح
ــت أفكارها  ــباب تنوع ــن الفنانني الش جملموعة م
ــات  ــرقة البداع ــورة مش ــون ص ــا لتك ومضامينه
ــن والعمل. وفي كلمة  ــبابية في الف الطاقات الش
ملدير قصر الثقافة والفنون االستاذ لطيف عطية 
امام الفنانني املشاركني في املعرض:أنتم خير من 
ــباب الطموح في العمل وإظهار املواهب  ميثل الش
ــن  وزارة  ــني ع ــن كممثل ــع. ونح ــاءة للمجتم البن
ــياحة واآلثار /دائرة العالقات العامة  الثقافة والس
ــباقني لتغطية  ــون س ــم ونك ــزم معك ــد الع نش
ــورة احلضارية  ــون الص ــة لنك ــاطاتكم الفني نش

األمثل في مجتمع األنبار.

متابعة / البينة الجديدة
ــاعر  ــي عن فوز الش ــن االثنني املاض أعل
ــاعدي بجائزة االمير  ــور عارف الس الدكت
ــل بدورتها الثالثة، حتت  عبد اهللا الفيص
ــي في  ــعر العرب ــة الش ــراف أكادميي إش
ــة العربية  ــف في اململك ــة الطائ جامع
السعودية.عارف الساعدي احلاصل على 
ــي االدب العربي احلديث ونقده  دكتوراه ف
ــتنصرية أصدر ديوانه  ــن اجلامعة املس م
األول {رحلة بال لون} عام ١٩٩٩ من بغداد 
ليبدأ رحلة شاقة مليئة بالنجاحات مع 
الشعر وفنونه.وقال الساعدي إن الترابط 

ــني العراق  ــاون الثقافي ب ــري والتع الفك
والسعودية هو افق يسعى اليه البلدان 
ــيما بعد معرض الكتاب الدولي في  الس
الرياض الذي أقيم مؤخراً، مؤكدا {اعتقد 
ــد  ــعودي بع ــي- الس ــارب العراق ان التق
ــت رممته  ــة التي حدث ــة الطويل القطيع
ــكل نهائي، اذ حضر العراق  الثقافة بش
ــه ومجالته  وبكتب ــه  ومثقفي ــه  بثقافت
ــذا فمثل هذه  ــطته املتعددة، له وبأنش
النشاطات او ما يسمى بالقوى الناعمة 
ــة وحدها  ــوى دميومة للعالق ــت س ليس
ــدان البلدين}،  ــتبقى حاضرة في وج وس

ــة لكن  ــة متقلب ــال {السياس مسترس
الثقافة راسخة، كذلك يأتي الفوز بهذه 
اجلائزة جزءا من ترسيخ هذا املفهوم في 
ــتند عليه،  أن تكون الثقافة حائطا يس
وهو إضافة لشكل العالقة القائمة بني 
البلدين التي قد يدمي زخمها مثلما حدث 
ــي للكتاب، اذ  ــرض الرياض الدول في مع
ــة األخوية بني  ــم العالق ــراق زخ ادام الع
البلدين}. مختتما بالقول: املوت محقق 
ــتمرة،  ــالزم لنا والتقلبات مس واخلوف م
لكن تأثير الشعر واملوسيقى واألغنيات 

راسخ بعروقنا.

ــد تتضمن أربعة  ــذات بأنها نظام معق ــا تعريف ال ميكنن
ــية  والنفس ــة،  والعصبي ــة،  اجلزيئي ــي  وه ــتويات  مس
واالجتماعية، ومبا أن الذات هي سلوك الفرد، فهي تعتمد 
ــبة، باإلضافة إلى توقعات  على العوامل الفطرية املكتس
ــه ويعرف عنها  ــن، لذلك على الفرد أن يفهم نفس اآلخري
ــي، وليس فقط  ــتوى االجتماع ــني االعتبار املس ــذاً بع آخ
ــر الذات  ــية، ولذلك تعتب ــة والنفس ــتويات العصبي املس
مفهوماً معقداً، وللذات دور كبير في تفسير سلوك الفرد 
اليومي.كما لها دور كبير في حتفيز وتنظيم هذا السلوك، 
ــي تصف  ــة الت ــات املتنوع ــن املعلوم ــة م ــي مجموع وه
ــه،  ــون من جزأين، أحدهما يخص الفرد نفس الفرد، وتتك
ــا يعرفه األفراد  ــزء اآلخر باجملتمع، أو م ــي حني يتعلق اجل ف
ــف هولتر:  ــف تعريف تعري ــه، ونضي ــخص نفس عن الش
ــتخدمها  ــه الطرق التي يس ــرف مفهوم الذات بأن ــد ع وق
ــراد.. اذن بنية  ــام األف ــه أم ــف بها عن نفس ــرد للتعري الف
ن خالل  د معاملها إال مِ ــدَّ ــانية ال ميكن أن تتح الذات اإلنس
ن  زءٌ مِ ــانَ جُ الة، ألن اإلنس منظومة اجتماعية حيوية وفعَّ
ــل اجلمعي،  رآة العق ــكاسٌ عن مِ ل االجتماعي، وانع ــكُ ال
ــان  ــة ذات طبيعة إنسانية.واإلنس ــم االجتماعي وان القي
ــم، مهما كان دِينه، أو  ــان في أي مكان في العالَ هو اإلنس
رقه، أو لَونه، وهذا يَجعل احلالةَ االجتماعية  ــه، أو عِ نس جِ
ني أن القيم  فة حتمية، وتتمتَّع مبسار أُحادي، في حِ ذات صِ
ا الختالف الزمان واملكان  ختلفة تَبَعً تنوعة ومُ ــة مُ الثقافي
وطبيعة األمم والشعوب، وهذا يَجعل احلالةَ الثقافية ذات 
تعدِّد املسارات، لكن يبقى  ــعِّب ومُ تش نحى احتمالي مُ مَ
االنسان الواعي يدرك موقعه في املنظومة الثقافية، ذات 
ــني التنقل بني  ــاد االحتمالية.لكن املاهية واحدة ح االبع
ــب السفينة يختلف  ــارات، كاملسمار في خش هذه املس
ــب  ــمار في مكان اخر، أي تعددت الوظيفة حس عن املس
نصر في البُنية االجتماعية  ل عُ املكان واملاهية واحدة، فكُ
الثقافية له وظيفة حياتية ودَور وجودي، وثنائيةُ (الوظيفة 
ــكانُ هو الذي يُحدِّد  ور) تختلف باختالف املكان، وامل ــدَّ / ال
ــه قد تنتقل وظيفته من النقيض  س ــيء نفْ .والشَّ املكانةَ
ا للموقع الذي يُوجد فيه، وهذا يعكس  ــض، تَبَعً إلى النقي
ــى  ــطوتها عل ــة، وسَ ــة اجلامع لِّي ــة الكُ ــة املنظوم أهمي
ل على اجلُزء. والوسيلةُ  ــير إلى سيطرة الكُ العناصر، ويُش
ــي حتديد  ل واجلُزء، ه ــكُ ــني ال ــارض ب ــع التع ــدة ملن الوحي
الَم األفكار وتطبيقاتها،  مسارات التوازي والتقاطع في عَ
تحرِّرة  ــت األفكار مُ ــكار صانعة الواقع.ومهما كان ألن األف
بَّ في قوالب واقعية محدودة، ألن  نطلقة، فال بُد أن تُصَ ومُ
ــة، لذلك يتَّصف بأنه  الواقع نابع من بيئة احلياة امللموس
ا األفكار فنابعة من بيئة اخليال غير  ــدود ومحصور، أمَّ مح
ــالق واالحتمال،  ــة، لذلك تتَّصف بالتحرُّر واالنط امللموس
ــع تصادم  ن ــد، متَ ــكك احلدي ــى سِ ــيطرة عل ــا أن الس وكم
نع  ــيطرة على مسارات اجملتمع، متَ القطارات، فكذلك الس

تصادم األفكار.
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وجدان عبد العزيز

هي مذكرات وليست 
رواية,كتبت بلغة 
شعرية شفافة, 

او باالحرى سيرة ، 
ذاتية  ألحداث مرت 

بأحد الشيوعيني (هو 
الشاعر والرسام) منذ 
دخوله الى احلزب وهو 
طالب متوسطة وحلد 

توقفه عن احلضور 
لالجتماعات احلزبية. 
كما يشير في احدى 
وريقات السيرة.هذه 

السيرة (الرواية – 
املذكرات) للشاعر 

سبتي الهيتي صدرت 
في كتاب بعنوان 

(الطريق الصعب – 
رواية بذاكرة شيوعي).

البينة الجديدة / قحطان جاسم جواد
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مديحة طوقي

ضجيج الروح

 يقطع صمت 

الظالم 

ينادي كيف يحيا

 ذاك الغرام

كيف ابتلع

 غول الفراق 

كل األحالم

قد كتبتك

 أبجدية 

حروفها نقشت 

على أيقونة الفؤاد

كيف ميحوها

 ذاك البعاد

نسيت معك

 تعداد األيام

وحلقنا على

 أطراف الغمام

األن أعيش 

بني مجرات البعد

 علني يوما ألقاك

أنا وطن

 حدوده 

مدارات عينيك

سماؤه وأرضه 

راحة يديك

سكناه دفئ

حضن لديك

وحياة هى

فى قربا إليك

هل تدرى ما الهوى

هل تدرى ما 

الشوق

أنه عشق 

بالنفس سرى

أنه عواصف حنني 

هبت بني نيران 

بعد

فوجدت ذاك

 العاشق أرمتى

فداء العشق

يا سيدتى

ليس له دواء

مع الليل 

يترنح الشوق

 على أعتاب 

الذاكرة

يعزف الوجع  

على أوتار 

القصيدة

فيخرج من جمر 

الشوق

قلبا بالبعد انكوى

 عرض / هادي عباس حسني
ــعر صاغها  ــن أرض االغتراب صدرت ثالثة دواوين ش م
ــعيد الهزار  معبرا عن معاناته   ــاعر العراقي س الش
ــاعر صدق واخالص ،كانت مناغات وحوارات من  ومبش
ــزت في إيصال  ــيط ترك ــلوب بس الذات تناغمت باس
ــها املؤلف في بالد الغربة ،الديوان االول  حاالت  عاش
ــن  احدى وثالثني  ــواء الصمت) تضم ــة في أج ( صرخ
قصيدة،والديوان الثاني ( أناشيد ) تضمن أربعا وثالثني 
ــم ) وتضمن ستة  قصيدة ،اما الديوان الثالث ( طالس
ــذا الديوان مبقدمة كتبها  وثالثني قصيدة وقد توج ه
ــا إمكانية  ــاكر اجلتاوي    والذي بني فيه ــاعر ش الش
ــاعر وبلغته الرومانسية ان يجد ما يريد إيصاله  الش
ــة قصائده الى اللغة  ــاريء، وتطرق الى ترجم الى الق
الفرنسية وااليطالية واالنكليزية، وقد وصف الشاعر 
ــيقي  لذا كان من محبي املقام  بامتالكه احلس املوس
ــنوات  ــل ، حيث واصل ولس ــرب اجلمي ــاء  والط والغن
عديدة   مشاركته في منتدى عشاق بغداد في املركز 
ــي هذا  ــذي يعتبر من مؤسس ــدادي ال ــي البغ الثقاف
ــذي كان صرحا ثقافيا ذاع صيته في املركز  املنتدى ال
الثقافي البغدادي انذاك ، كانت بهذه املقدمة قد بني 
للدواوين  الثالث وسابقتها قيمها اللغوية اجلميلة.
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صباح رحيمه





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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8 الحصاد

بغداد / البينة اجلديدة
ــزب الدميقراطي  ــادي في احل ــدد القي ش
ــيار زيباري على أن  ــتاني هوش الكردس
ــيكون من  منصب رئيس اجلمهورية س
ــوم بالعرف  ــرد كما هو معل حصة الك
السياسي املعتمد في توزيع الرئاسات 
ــا  مرجح  ،٢٠٠٣ ــام  الع ــد  بع ــالث  الث
ــة لرئيس  ــة ثاني ــد والي ــة جتدي إمكاني
ــة  املنتهي ــي  العراق ــواب  الن ــس  مجل
ــق نتائج  ــي وف ــه محمد احللبوس واليت
ــريعية التي جرت في  االنتخابات التش
ــاري في  ــال زيب ــرين األول   اجلاري.وق تش
مؤمتر صحفي عقده مع اعضاء اللجنة 
العليا لالنتخابات في احلزب الدميقراطي 
ــة  ــة اجلمهوري ــتاني  إن رئاس الكردس
ستبقى للكرد وهذا امر محسوم، ولكن 
ــخصية  حاليا من املبكر من حتديد الش
التي ستتولى هذا املنصب.وتابع بالقول 
ــيختار  ــد ان الطرف الكردي س بالتأكي
ــق  ــي يح ــخصية الت ــه الش ــا بين فيم
ــة اجلمهورية. ــي منصب رئاس لها تول

وحول تصريحات رئيس مجلس النواب 

ــنة  ــنم الس ــة واليته حول تس املنتهي
ملنصب رئاسة اجلمهورية أجاب زيباري 
ــس اجلمهورية اصبحت  ــألة رئي إن مس
ــيتولون هذا  ــن س ــرد هم م ــا والك عرف
ــي  املنصب، وميكن ان يحصل احللبوس
ــد الوالية له  ــة ثانية لتجدي على فرص
ــد  تهدي ــن  البرملان.وع ــس  رئي ــب  ملنص
ــبل  ــية باللجوء الى س ــراف سياس أط
غير قانونية في رفض نتائج االنتخابات 
ــاري توجد طرق قانونية للطعن  قال زيب
بنتائج االنتخابات، مبينا أن االنتخابات 
ــة ونظيفة ورفضها مجمال  جاءت نزيه
ــيخلق فوضى في  ــارع س والنزول للش
ــة وهذه  ــتكون هناك مصيب ــالد وس الب
السيناريو لن يحصل، وان هذه األحزاب 
ــي مدى خطورة  ــي تهدد يجب أن تع الت
ــتخدام  اس أن  ــى  إل ــت  األمر.ولف ــذا  ه
السالح سيؤدي الى نتائج كارثية وهذه 
ــة دولية  ــت ملراقب ــات   خضع االنتخاب
ــتبعد اللجوء  ــا بالقول أس قوية، مردف
ــهد  ــالح واننا لن نش الى العنف والس

هذا السيناريو.

زيباري : رئاسة اجلمهورية ستبقى للكرد واحللبويس
 لديه فرصة لرئاسة الربملان

حتالف الفياض يوجه دعوة إىل 
املفوضية ويؤكد : سنسلك السبل 

القانونية حلامية حقوقنا والدفاع عنها

ائتالف الوطنية يصدر بيانا شديد 
اللهجة بشأن نتائج االنتخابات

بغداد / البينة اجلديدة
ــاض، امس  ــح الفي ــة فال ــد الوطني، برئاس ــف العق ــه حتال وج
ــيتم سلك  األربعاء، دعوة ملفوضية االنتخابات، فيما أكد انه س
ــة حقوقنا  ــة حلماي ــر الدميقراطي ــة، واألط ــبل القانوني كل الس
ــف ، ان ”حتالف العقد الوطني  ــاع عنها.وذكر بيان للتحال والدف
ــفه الكبير جملريات االنتخابات التي أفرزت نتائجها  يعرب عن أس
ــفت عن خروقات في  ــن غياب احليادية ، واملوضوعية، وقد كش ع
أكثر من جانب أدى إلى هدر حلقوق عدد كبير من املرشحني“.ودعا 
ــتقلة لالنتخابات، إلى ”إعادة  ــف، املفوضية العليا املس التحال
ــا ميكن تداركه في  ــج األولية املعلنة وتدارك م ــر في النتائ النظ
ــت ال يطول أمده“.وأوضح، أنه ”في الوقت ذاته ندعو احلكومة  وق
ــب وحجم األمانة التي ألقيت  إلى اتخاذ موقف مما حدث يتناس
ــعب العراقي الذي  على عاتقها للحفاظ على حقوق أبناء الش
ــات االنتخابات  ــتقبله مبخرج ــورة مس ــره وص ــيرتبط مصي س
ــا ،  ــن جماهيرن ــا نطمئ ــن جهتن ــف، “م ــع التحال احلالية“.وتاب
ومرشحينا ، وأبناء شعبنا بأننا سنسلك كل السبل القانونية، 

واألطر الدميقراطية حلماية حقوقنا والدفاع عنها“. 

بغداد / البينة اجلديدة
اصدر ائتالف الوطنية، امس االربعاء، بيانا شديد اللهجة بشأن 
ــالف، احلكومة  ــا حمل االئت ــات البرملانية، فيم ــج االنتخاب نتائ
ومفوضية االنتخابات املسؤولية الكاملة في ذلك.وذكر االئتالف 
ــط وجنوب  ــوع ابنائنا في بغداد ووس ــذ ان خرجت جم ــه من ، ان
ــار، كان اجراء انتخابات  العراق مناديةً باإلصالح وتصحيح املس
ــعبية، وكنا  ــى رأس املطالب الش ــفافة عل ــة وش ــرة نزيه مبك
ــذا املطلب احلق انطالقاً  ــاندين له حينها وما نزال داعمني ومس
ــة والثابتة فضال  ــا املبدئي ــة ومواقفن ــؤوليتنا الوطني ــن مس م
ــر إلرادة الناخبني  ــات ٢٠١٨ من حاالت تزوي ــهدته انتخاب عما ش
ــوم وبعد اجراء  ــى اللحظة .وأضاف، الي ــا ندفع ثمنها حت مازلن
ــدى اجلميع انها لم  ــمى االنتخابات املبكرة وضح جلياً ل ما يس
ــابقاتها بل قد تكون اسوأ من حيث احلديث عن  تختلف عن س
ــرنا اليها قبل اعالن نتائج  ــبهات التالعب والتزوير والتي اش ش
ــاءت النتائج التي قيل انها اولية  ــع البيان،، اذ ج االنتخابات.وتاب
ــة، وهو ما  ــن الدوائر االنتخابي ــي العديد م ــدة عن الواقع ف بعي
ــدم القبول بها.واردف،  ــية الى االعتراض وع دفع القوى السياس
ــا القاطع لتلك النتائج  ــي ائتالف الوطنية اذ نعلن رفضن اننا ف
ــحني الذين نالوا الثقة  ــوهة التي اقصت العديد من املرش املش
الشعبية ومن بينهم مرشحو ائتالف الوطنية.وحمل االئتالف، 
ــؤولية الكاملة في ذلك  ــات املس ــة ومفوضية االنتخاب احلكوم
ــف حاالت التزوير والتالعب واجلهات التي تقف  وندعوهم لكش
يّبت  خلفها وانصاف القوى الوطنية واملرشحني االكفاء الذين غُ
ــى النتائج احلالية لن يحقق  ــم .وحذر، من ان االصرار عل اصواته
ــار العملية  ــرض املطلوب من اجرائها واملتمثل بإصالح مس الغ
ــدات جديدة ال  ــد في فوضى وتعقي ــية وقد يدخل البل السياس

حتمد عقباها ... والت حني مندم.

بغداد / البينة اجلديدة
ــة النزاهة االحتاديَّة، من ضـبط  متكنت هيئ
ـــوة؛ لقاء  ــاً بالـرش تلبّس ــد املُتَّهمني مُ أح
ــد تلقيها  ــك بع ، وذل ــيٍّ ــرٍ طب ــدار تقري إص
شكوى من أحد املواطنني.دائرة التحقيقات 
ــا عن  ــرض حديثه ــي مع ــة، وف ــي الهيئ ف
ت بناءً على  ــذَ ــة التي نُفِّ ــل العمليَّ تفاصي
ــي بيان ،  ، أفادت ف ــطٍ قضائيَّةٍ ــرة ضب ذكَّ مُ
بتلقيها معلوماتٍ عن طلب أحد املُتَّهمني 

مبلغاً مالياً مقابل إصدار تقريرٍ طبيٍّ ألحد 
ــتكي)؛ من أجل إحالته  العسكريّني (املش
رِيق ضبطٍ 

نوِّهةً بتأليف فَ ــد، مُ على التقاع
ــق الهيئة في بغداد، الذي  من مديريَّة حتقي
ــكو منه)،  ــدوره بنصب كمنيٍ (للمش قام ب
واالنتقال إلى أحد گراجات العاصمة بغداد، 
ــهود. ــم باجلرم املش ــط املُتَّه ــث متَّ ضب حي

ن  ــةً أنَّ الفريق متكَّ وضح ــت الدائرة مُ وتابع
ــوة البالغ  م مبلغ الرش قدَّ أيضاً من ضبط مُ

(٣.٠٠٠) آالف دوالر، فضالً عن ضبطه تقريرين 
ــفى  ــني مزعومٍ صدورهما عن مستش طبي
ــة األمور  ــع ملديريَّ ــكري التاب ــى العس املثن
ة، أحدهما يحمل اسم  الطبيَّة العسكريـَّ
ــتكي. واوضحت انه متَّ تنظيم محضر  املش
ــه رفقة  ــيٍّ بالعمليَّة، وعرض ــطٍ أصول ضب
ـد  ــيّ املُتَّهم واملُبرزات املـضبوطة، على الس
؛ الذي قرَّر توقيف  تصِّ قاضي التحقـيق اخملُ

ة التحقيق. املُتَّهم على ذمَّ

بغداد / البينة اجلديدة
ــس  ام ــادي،  االحت ــة  اخلدم ــس  مجل ــن  اعل
ــني  ــالت املتعين ــتكمال معام ــاء، اس األربع
ــن دوائر املاء  ــي ٢٠١٨ و ٢٠١٩ ضم خالل عام
واجملاري، بينما يتابع ملف تعيينات االقليات 
ــال مدير  ــات التعويضية.وق ــب الدرج بحس
ــس ارام  ــة في اجملل ــيق واملتابع ــرة التنس دائ
ــي  ــة ف ــان اخملتص ــان، إن اللج ــاح عثم صب
ــر االدارية اخلاصة  اجمللس تتابع تدقيق االوام
باملتعينني خالل عامي ٢٠١٨ و ٢٠١٩ اخلاصة 
ــات اخلدمية  ــاء واملؤسس ــاري وامل بدوائر اجمل

ــكان والبلديات  التابعة لوزارة االعمار واالس
ــرة  ــات، من اجل اصدار اوامر املباش واحملافظ
ــم.  وكان  ــف اخملصصة له ــة بالوظائ اخلاص
ــب اجلهات املعنية  مجلس اخلدمة قد خاط
ــر املاء واجملاري  ــرا وهي أمانة بغداد ودوائ مؤخ
ــال الدرجات  ودوائر البلدية باحملافظات إلرس
الوظيفية كونها قدمية واوقف تعيينها في 
ــنة ٢٠١٩،  ــادة ١١ ثانيا بقانون املوازنة لس امل
ــكلة في وقتها مع  ــال اللجان املش مع ارس
املقابلة التي متت ودرجات املفاضلة واالسماء 
ــا، وإذا كانت هناك اعتراضات  التي مت قبوله

اضافة الى مصادقة الوزير، لغرض تدقيقها 
واصدار قرارات تعيني بها.  واشار عثمان الى 
ــس يعمل على متابعة آلية تعيينات  ان اجملل
الفئات اخلمس من االقليات في املؤسسات 
ــادة (١٢  د) من قانون  ــب امل احلكومية، بحس
ــاص بالتعيينات، حيث  ــس اخلدمة اخل مجل
سيتم تعيني املشمولني من هذه الفئات بدال 
ــن االقلية ذاتها  ــن احملالني على التقاعد م م
ــيحيني والصابئة  ــن الكرد الفيليني واملس م
ــون  ويك ــني،  وااليزيدي ــبك  والش ــني  املندائي

تعيينهم بالدرجات التعويضية نفسها.

بغداد / البينة اجلديدة
ــاء، عن  ــس االربع ــات، ام ــة االنتخاب ــفت مفوضي كش
ــي العد والفرز  ــيتم التعامل معها ف ــواع احملطات س ان
ــب وثيقة صادرة عن املفوضية ، اوضحت  اليدوي.وبحس
ــات التي لم  ــع احملط ــتتخذها م ــي س ــراءات الت أن االج
ــي في الوقت  ــر القمر الصناع ــال نتائجها عب يتم ارس
ــتدعاء النتائج من  ــيتم اس ــدد والبالغة ٣٠٣٧، اذ س احمل
ــرة وحتميلها في جهاز  ــرز وعصا الذاك ــاز العد والف جه
ــالها الى القمر الصناعي.واضافت،  االرسال واعادة ارس
ــلت  ــتتخذ مع احملطات التي ارس ــراءات التي س ان االج
ــا الذاكرة  ــليم عص ــر ولم يتم تس ــا عبر القم نتائجه
ــغ عددها ٥٠٤ محطة باعادة  الى املكتب الوطني والبال
ــات التي لم  ــادة العصا، واحملط ــج واع ــتدعاء النتائ اس
ــالها والبالغ  يتم خزن نتائج عصا الذاكرة ولم يتم ارس

عددها ١٤٠ سيتم اعادة العد والفرز يدويا لنتائجها.

النزاهـة تضبـط متهـامً متلـبساً بالـرشـوة 
ريرٍ طبِّيٍّ قْ لقاء إصدار تَ

اإلعالن عن استكامل معامالت املتعينني 
يف دوائر املاء واملجاري

املفوضية تكشف عن أنواع املحطات التي سيتم 
التعامل معها يف العد والفرز اليدوي
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حتالف الفتح يطالب بمحاكمة مستشار 
رئيس الوزراء لالمن االنتخايب

حزب اجلامهري الوطنية يعلن حصوله 
عىل سبعة مقاعد نيابية

بمساعدة دولة جارة.. كشف تفاصيل جديدة 
عن اعتقال نائب البغدادي

حركة حقوق : املفوضية صادرت أصواتنا 
جلهات سياسية أخرى

بغداد / البينة اجلديدة
ــس الوزراء لالمن  ــار رئي ــب حتالف الفتح، مبحاكمة مستش طال
ــي مهند نعيم.وقال التحالف في بيان، نطالب القضاء  االنتخاب
ــار رئيس الوزراء  ــة املدعو مهند نعيم مستش العراقي مبحاكم
ــرب بأنه  ــجيل صوتي مس لالمن االنتخابي على اعترافاته بتس
ــات انتخابية  ــة االنتخابية وتهدمي ملف ــف بدخول العملي مكل
ــف الفتح انه  ــرة معينة. وأكد حتال ــتهدف كتل كبي خاصة تس
ــول له نفسه املساس  ــابا عسيرا كل من تس سيحاسب حس
ــي بنيت بدماء  ــتورية الت ــاته الدس ــيادته ومؤسس ب العراق وس
ــقاط العملية  ــن كل من يحاول اس ــتقف بالضد م رجاله، وس
ــم حتالف الفتح  ــراق. وكان املتحدث باس ــة في الع الدميوقراطي
ــدي أكد ، أن حتالفه لن يتخلى عن أصوات جماهيره،  أحمد األس

معتبراً أن هناك ارباكاً بإعالن نتائج االنتخابات. 

بغداد / البينة اجلديدة
أعلن حزب اجلماهير الوطنية بقيادة احمد عبد اهللا اجلبوري، عن 
ــالل االنتخابات املبكرة. ــبعة مقاعد نيابية خ حصوله على س

ــبعة مقاعد  ــا على س ــان مقتضب حصلن ــي بي ــال احلزب ف وق
ــرات تشير على حصول احلزب على تسعة مقاعد نيابية  واملؤش
ــت مفوضية االنتخابات أعلنت  ــار النتائج النهائية. وكان بانتظ
ــة الصدرية  ــرت تقدم الكتل ــات املبكرة، اظه ــج االنتخاب ، نتائ

بحصولها على ٧٣ مقعداً.

بغداد / البينة اجلديدة
ــفت مصادر أمنية أن اخملابرات التركية ، قدمت هدية ثمينة  كش
إلى السلطات األمنية العراقية، عبر عملية خاصة خارج احلدود.
ــي كبير ومصدرين  ــن مصدر أمني إقليم ــت وكالة رويترز ع ونقل
أمنيني عراقيني، إن اخملابرات التركية ساعدت العراق في اعتقال 
ــم، في عملية  ــامي جاس القيادي العراقي في تنظيم داعش س
ــاون أوثق ضد فلول التنظيم. ــير إلى تع خاصة خارج احلدود، تش
ــن هويتها، ان  ــف ع ــادر التي رفضت عدم الكش ــت املص وأضاف
جاسم كان مختبئا في شمال غرب سوريا، وإن اخملابرات التركية 
ــد أكبر قادة  ــم هو أح ــي اعتقاله.وجاس ــيا ف لعبت دورا أساس
ــس  ــن مت اعتقالهم أحياء، إذ كان نائبا ملؤس ــم داعش الذي تنظي
ــالل غارة أمريكية في  تل خ ــو بكر البغدادي، الذي قُ التنظيم أب
ــاعد مقرب لزعيم  ــوريا، كما إنه مس ــمال غرب س ٢٠١٩ في ش

التنظيم احلالي أبو إبراهيم الهاشمي القريشي. 

بغداد / البينة اجلديدة
ــاء، رفضها للنتائج  ــت  حركة حقوق العراقية امس األربع أعلن
التي أعلنت عنها مفوضية االنتخابات ، مؤكدة أن ما حصل من 
إعالن نتائج يعد فوضى.وقالت عضو احلركة عاصفة عباس قادر 
في تصريح  ، إن النتائج التي أعلنت عنها مفوضية االنتخابات 
غير دقيقة، مشيرة إلى أن هناك تالعب بأصوات الناخبني وتغيير 
ــت عباس، ”أن حركة  ــحني آخرين“. وأضاف النتائج لصالح مرش
حقوق تقدمت بالطعن امام مفوضية االنتخابات، ولفتت إلى أن 
ــوات ناخبينا وجتيرها لصالح جهات  إرادة واضحة للتالعب بأص

سياسية أخرى“. 



9 مقاالت
إضاءات قانونية

اجلريمة املعلوماتية 
(االلكرتونية) 

اِّـحامي / ماجد الحسناوي
ــذه اجلرمية غير  ــة له ــراءات امني ــر اتخاذ اج ــب االم ــذا يتطل ل
ــة وتعاون دولي  ــع تدابير وقائي ــابقا عن طريق وض ــودة س املعه
ــة اعالمية لهذه اجلرائم االلكترونية ويقصد بالتدابير  ومواجه
الوقائية اجلهود املبذولة ملنع وقوع اجلرمية االلكترونية او االقالل 
ــخاص من مزاولة هذه اجلرمية وعدم  ــيء ملنع االش من حدوث ش
ــراءات الوقائية هي التوعية .وخاصة  ــراط فيها ومن االج االنخ
ــباب النها الفئة االكثر استهدافا من عصابات اجلرمية  بني الش
ــوق الكثير من  ــع االلكترونية يف ــى املواق ــباب عل واقبال الش
ــات الكثيرة التي  ــبب املغري ــرائح االجتماعية االخرى بس الش
تواجه املراهقني فضال عن البطالة والفراغ والتفكك االسري مما 
ــتغالل ويلزم توفر حماية من االعتداءات  يجعلهم عرضة لالس
ــات وحماية  ــف عن الفيروس املعلوماتية وتوفير برامج الكش
ــادي واالجتماعي فالفقر  ــام  االقتص ــات ٠واصالح النظ البيان
ــا باجلرمية املعلوماتية فيجب اصالح  واحلرمان يؤديان دورا مهم
النظام االجتماعي لتأهيل اجملتمع وتوفير العدالة االجتماعية 
ــود تعاون دولي  ــاد وكذلك  وج ــروات ومحاربة الفس بتوزيع الث
ــيق مع منظمات دولية  ــادل املعلومات  واخلبرات والتنس في تب
ملكافحة هذه اجلرائم لكونها ذات بعد دولي وعقد اتفاقات حتت 
ــات ويكمن دور االعالم   ــة االمم املتحده لقمع هذه العصاب مظل
ــرد باالزمات  ــاركة الف ــاخ االجتماعي ملش ــأة املن ــره بتهي وتأثي
ــلوك املواطنني للمشاركة في  التي تعصف بالبلد وتوجيه س
ــائله كتكثيف  ــؤولياته ونتيجة تعدد وس واجبات االمن ومس
ــام ضد خطر هذه اجلرمية  ــج والنداءات لتوعية الرأي الع البرام
ــة مبكافحة  ــي وزارة الداخلي ــرة العالقات واالعالم ف ــام دائ وقي
ــم الى الرصد امليداني  هذاجلرائم عن طريق الرصد وهذا ينقس
ــوزارة الداخلية مع املواطنني في  ــزول كوادر االعالم التابعة ل بن
ــواق  لرصد مثل هذه اجلرائم وكذلك  ــاحات واملوالت واالس الس
ــموع واملرئي والرصد  ــالم املقروء واملس ــائل االع الرصد من وس
من شبكات التواصل االجتماعي والسيما الفيس بوك وتويتر 
ــبكات االنترنيت  ــث مايتعلق بجرائم عبر ش ــتغرام لبح وانس
ــدات  ــكاوى واملناش ــات والرصد عن طريق الش ــع املعلوم وجم
واملقابالت التي جتريها وزارة الداخليه عن دائرة االعالم وعن طريق 
ــاخنة املتخصصة ثم القيام بتحليل املعلومات  اخلطوط الس
بالتعاون مع قسم اجلرمية االلكترونية بواسطة ضباط وخبراء 
ــام باجراءات املعاجلة   ــني بهذه اجلرائم وبعدها القي ومتخصص
ــت شعبة اجلرائم االلكترونية احدى تشكيالت مديرية  وأسس
ــعبة  حتقيق االدلة اجلنائيه في وزارة الداخلية وتتولى هذه الش
ــطة متدربني على  ــة بواس ــة املعلوماتي ــن اجلرمي ــف ع الكش
ــتخدام برمجيات حديثة كتسجيالت  العمل االلكتروني باس
الفديو والصوت ومقارنتها واختراق املواقع االلكترونية ومواقع 
ــتخباريه  ومن  التواصل االجتماعي بالتعاون مع االجهزة االس
ــعبة اجلرميه تتلخص بفحص الصور الفوتوغرافيه  وظائف ش
ــن املفبركه  ــا وفحص االصليه ع ــع الفديو ومطابقته ومقاط
منها وفحص وتفريغ اجهزة الهاتف النقال واحلاسوب ووسائل 
ــترجاع احملذوف من  ــريه واس ــن كافة وفتح الرموز الس التخزي
ــول الى بعض  ــه والوص ــزة متخصص ــات واجه ــالل منظوم خ
ــزه القضائيه  ــد االجه ــل االجتماعي وتزوي ــات التواص صفح
ــم مكافحة  ــه ويقوم قس ــات املطلوب ــه باملعلوم والتحقيقي
ــات االرهابيه والصفحات  اجلرمية االلكترونيه مبتابعة الصفح
ــابات والصفحات على  ــب احلس ــذه اجلرائم وحج ــه له املروج
ــات ومتابعة  ــي التي تعود للعصاب ــع التواصل االجتماع مواق
حواالت اجملرمني ومن الضروره مواجهة القصور في التشريعات 
ــه في قانون مكافحة  ــني من خالل ادراج نصوص خاص والقوان
ــر االنترنيت وحتديد  ــريع قانون يخص اجلرائم عب االرهاب او تش
العقوبات من ناحية مرتكبها او احملرض عليها ملواكبة التطور 

التقني املستمر للجرمية املعلوماتيه.

ــتقلة  املس ــا  العلي ــة  املفوضي
لالنتخابات اخطر مؤسسات النظام 

البرملاني «الدميقراطي» في العراق.
ــة تعني انها  ــت الدميقراطي فاذا كان
ــلميا ودوريا  ــلطة س الية لتداول الس
عن طريق االنتخابات العامة النزيهة 
ــداول  ت ــان  ف ــة،  والعادل ــفافة  والش
ــام.  ــق االرق ــن طري ــم ع ــلطة يت الس
والرقم الواحد، زيادة او نقصانا، ميكن 
ــل ميكن ان يحرق  ان يقلب الطاولة، ب
بلدا بكامله. وهذه االرقام احلارقة هي 
ــي املصدر  ــة العليا. فه بيد املفوضي
ــام وهي  ــد لهذا االرق ــد املعتم الوحي
ــوكاً  لُ ــكُ مُ لِ ــذي «يُهْ ــلطان    ال الس

.« رينِ لِفُ آخَ تَخْ وَيَسْ
ــوع  موض ــة  املفوضي ــت  كان ــذا  وله
ــالف عميقني داخل اجملتمع  صراع وخ
ــيطرة  ــد الس ــزاب تري ــي. االح العراق

ــوذ فيها، النها  ــم النف عليها وتقاس
ــلطة  متثل طريقها املضمون الى الس
واحملافظة على السلطة، واملعارضون 
ــزاب النها  ــن االح ــا م ــدون حتريره يري
طريقهم الى تفكيك سلطة االحزاب 
احلاكمة وصعود بدائلها. ولهذا كانت 
اعادة تشكيل املفوضية من اشخاص 
مستقلني عن االحزاب احدى مطالب 
ــرين  التظاهرات االحتجاجية في تش
ــل  ــفر العق ــا. واس ــام ٢٠١٩ وغيره ع
السياسي العراقي عن بدعة تشكيل 
املفوضية من قضاة ال خبرة لهم بهذا 
ــا كان. في  ــن العمل. وهذا م النوع م
ــرين  تطورات ما بعد انتخابات ١٠ تش
ــاة  ــة القض ــح ان مفوضي االول  اتض
ــوءة وغير  ــر كف ــزة غي ــة عاج مرتبك
ــى ادارة العملية االنتخابية  قادرة عل
بشكل سليم وسلس وعادل. بل انها 
تسببت في ارباك املشهد السياسي 
بجمهوره الغاضب ونخبته املتصارعة 
ــبب اعالناتها االولية  فيما بينها، بس

وغير النهائية وغير الرسمية لنتائج 
ــحني  االنتخابات، وصارت ارقام املرش
ــواق  ــهم في االس الفائزين مثل االس
املالية تصعد وتنزل مع دقات الساعة، 
او دقات قلوب املتابعني للمشهد بقلق 
وخوف.والبد ان هذا التخبط واالرتباك 
يخفي ما هو اعظم فاصبحت نزاهة 
ــا  ــفافيتها وعدالته ــات وش االنتخاب
ــتبعد ان القضاة  ــك. ال يس ــى احمل عل
ــط ضحية  ــة، ليس فق ــوا ضحي كان
ــة خبرتهم، وامنا ضحية  جهلهم وقل
ــوا له من  ــد تعرض ــد يكونون ق ــا ق م
ــتار  ــا تهديدات وراء الس ــوط ورمب ضغ
اثناء عملية التصويت واعالن النتائج. 
ــح  ــة او تصحي ــدات مبراجع ــني ب وح
ــة االرقام   ــا بدأت فضيحة لعب عمله
باالنكشاف بالتبدالت املتسارعة في 
حصص االحزاب من االصوات واملقاعد 
النيابية.  وقد احرج تخبط املفوضية 
السيد مقتدى الصدر شخصيا الذي 
ــذي وضعت  ــف ال ــة املوق ادرك حراج

ــالدَ فيه، فقال  ــةُ القضاة الب مفوضي
ــاب االنتصار،  ــد يوم واحد من خط بع
ــة االهمية:  ــة بالغ ــي تغريدة مهم ف
«ليس املهم من يكون الفائز في هذه 
ــع ضمنا ان  ــل انه توق ــات» ب االنتخاب
ــى تراجع حصة  ــذه اللعبة ال تؤدي ه
ــي كان قد اعلن  ــة االكبر» الت «الكتل
ــي خطاب االنتصار، فقال:»ان  عنها ف
تراجعها ال يضر (الكتلة االكبر) فهي 
ال تريد اال نفع العراق وشعبه وال يهمها 
املصالح اخلاصة على االطالق» و لهذا 
قال:»ندعو اجلميع الى ضبط النفس 
ــة من اجل  ــروح الوطني ــي بال والتحل
ــرق القانونية  ــزام  بالط الوطن وااللت
في ما يخص االعتراضات االنتخابية 
ــدم اللجوء الى ما ال حتمد عقباه».  وع
ــوة ضبط النفس  ومن الواضح ان دع
ــاره في  ــاس الى انص ــة باالس موجه
التيار الصدري الذين سوف يسوؤهم 
ترجع حصتهم من االصوات واملقاعد 
بعد التعديالت التي اجرتها مفوضية 

القضاة. 
ــر الصديق،  ــف االن ليس مما يس املوق
ــزوزة اصال  ــات، امله ــة باالنتخاب والثق
ومسبقا، تلقت ضربة قاضية سيكون 
ــب جدا التخلص من اثارها  من الصع
وسيتطلب  ــية،  والنفس السياسية 
ــتثنائيا قد ال يقدر  ــا جهدا اس جتاوزه

اصحاب الشأن على القيام به.
ــر  ــادة النظ ــى اع ــو ال ــذا يدع كل ه
بطريقة تشكيل املفوضية، وطريقة 
ادارة العملية االنتخابية، واالستفادة 
ــة والعاملية في هذا  من اخلبرات احمللي
ــأن. ولعل اول درس مستفاد هنا  الش
ــعار  ــاف خطل وخطأ الش هو انكش
ــى املرجعية والقائل  ــوب زورا ال املنس
ــو  ــح ه ــرّب، والصحي ب ال يج ــرّ ان اجمل
القول املنسوب الى االمام علي والذي 
ــتأنف»  يقول:»في التجارب علم مس
ــي رواية  ــتفاد»، كما ف ــم مس او «عل

اخرى.

ــر املقال في  ــبق موعد نش ــي العادة يس ف
ــذي ال يقل  ــو موعد كتابته ال ــدة ه أي جري
ــب قبل الصمت  ــن يومني. هذا املقال كت ع
ــره بعد يوم من  اإلنتخابي بيوم وموعد نش
يوم التصويت العام في إنتخاباتنا النيابية. 
ــت  ــن يتقن ولو «س ــوة مل ــة حل الدميقراطي
ــا. أمس تكون ذهبت  دراهم» قواعد لعبته
حامال ورقة اإلنتخاب الى صندوق  اإلنتخاب. 

ــات الصناديق التي  ــدوق أبيض مبواصف صن
ــمية «الصندوق األسود»  متنح أخطرها تس
ــل الى  ــة» عجائز قب ــن  «صندقج ــدءا م ب
صناديق الطائرات السوداء. كل ورقة توضع 
ــي املقابل وجه  ــذا الصندوق هناك ف في ه
ــه آخر يعطي الوان  ــم ووج أبيض بدأ يبتس
سوداء وحمراء وزرقاء وبنفسجي. كل ورقة 
ــي صناعة  ــدوق تعن ــي هذا الصن توضع ف
ــنوات قادمة, قوامها مجلس نواب  أربع س
جديد وحكومة جديدة ومعها شغل جديد 
ــت  ورمبا «كالوات جديدة».  لكن األمور ليس

ــال. فالصوت  ــذا على «بالطة» كما يق هك
ــدوق له ثمنه. والقادر  حني يوضع في الصن
ــن التصويت  ــى التصويت حني ميتنع ع عل
ــد أن يكون مؤمنا  ــة الدميقراطية الب بذريع
بها. اجملال اليتسع لعقد مقارنات ومقاربات 
ــم املعارضة واملواالة, أو  على صعيد مفاهي
األغلبية واألقلية, لكن أقول أن اليوم اإلثنني 
ــن النواب الـ ٣٢٩  ــون عندنا رمبا مئات م يك
ــى يوم أمس نوابا وإن كانوا  الذين كانوا حت
ــوم التصويت  ــي احلصانة بإنتظار ي مرفوع
سيكونون خارج البرملان. ملاذا؟ ألن الصندوق 

رفضهم. ملاذا؟ ألنه أبيض, مفتوح, مقدماته 
ــرورة الى مخرجات  الصحيحة تؤدي بالض
ــة البايومترية  ــدم مع الورق صحيحة. تتق
ــدو معقدة  ــرة وبعملية تب ــى القصي أو حت
ــب معها تزوير إرادتك (أحتدث عن هذه  يصع
ــدا) فيها فتكون النتيجة  اإلنتخابات حتدي
ــا تكون قد إخترته مبحض إرادتك. لكن  نائب
أية إرادة هذه؟ هنا يكون الفارق بني اإلختيار 
ــذا املفصل ال  ــح  واخلاطئ. وفي ه الصحي
ــني  ــة للدميقراطية وال آبائها املؤسس عالق
بدءا من دميقراطية أثينا الى آخر دميقراطية 

ــي الصندوق.  ــا وضعت أنت ف «نص ردن» مب
ــن رؤيتني  ــرف النظر ع ــة وبص ــي النهاي ف
ــأن اإلميان بصندوق اإلقتراع  مختلفتني بش
طريقا للتغيير أو طريق آخر أو ال تغيير أصال 
ــبب أو ذاك, فإن احلاصل أن برملانا  لهذا الس
ــكل  ــوف تتش جديدا وحكومة جديدة س
ــا األولى بدءا من اليوم حيث بدأت  مالمحه
ــا تراجعت  ــر, فيم ــت تظه ــج التصوي نتائ
نظرية الدبابة والبيان رقم واحد ومحاصرة 
ــذا كان زمان  ــة والتلفزيون. ه ــرة اإلذاع دائ

«على كولة» أم كلثوم.

ــامان  ــتاذ (س ــي هو االس ــل ل ــي زمي حدثن
ــي مع  ــراع التكنولوج ــول الص ناوخاس)ح
الصني حيث أكد كبير مهندسي البرمجيات 
ــاع األمريكية، نيكوال  ــابق بوزارة الدف الس
تشيان، أن التغيير التكنولوجي في اجليش 
ــنطن ال ميكنها  ــي بطيء، وأن واش األمريك

منافسة بكني في هذا اجملال.
ــع صحيفة  ــة م ــي مقابل ــايان ف ــال ش وق
ــاح لنا فرصة  ــيال تاميز“: ”لن تت ”فاينانش
ـــ١٥ إلى الـ٢٠  ــس مع الصني خالل ال التناف
عاما املقبلة.. اآلن تقرر كل شيء، في رأيي، 
كل شيء انتهى بالفعل“.ووفقا للموظف 
ــني  ”الص ــإن  ف ــون،  البنتاغ ــي  ف ــابق  الس
ــى العالم بفضل  ــو الهيمنة عل تتجه نح
ــذكاء االصطناعي  إجنازاتها في مجاالت ال
ــايان باللوم  ــم اآللي“.كما وألقى ش والتعل
ــدة في عدم  ــؤ“ الواليات املتح ــى ”تباط عل
ــع وزارة الدفاع  ــل م ــة ”غوغل“ بالعم رغب
ــة  ــال الذكاء االصطناعي ومناقش في مج
ــي. ــذكاء االصطناع ــي لل ــب األخالق اجلان
ــى  ــني عل ــني، يتع ــي الص ــه ”ف ــاف أن وأض

الشركات التعاون مع السلطات.. الواليات 
ــي الدفاع، لكن  ــتثمر أكثر ف املتحدة تس
ــتيات“. الكثير منها ينفق على اللوجس

ــى أن ”احلماية من  ــايان، إل ــار ش كما وأش
التهديدات اإللكترونية في بعض اإلدارات 
احلكومية األمريكية كانت على مستوى 
ــر األمريكي  ــاض األطفال“.وانتقد اخلبي ري
ــتقالته العسكريني الذين  في خطاب اس
ــا املعلومات،  ــاريع تكنولوجي ــادوا مش ق
ــذا  ــي ه ــرة ف ــى اخلب ــرون إل ــن يفتق الذي
ــل، مؤكدا أن  ــال، وكذلك نقص التموي اجمل

ــداء الواليات  ــمحت ألع ”البيروقراطية س
املتحدة بإحراز تقدم“.وأشارت الصحيفة، 
ــوزارة  ب ــابق  الس ــي  ”االختصاص أن  ــى  إل
الدفاع سيدلي بشهادته أمام الكونغرس 
ــيبراني  ــد الس ــأن التهدي ــي بش األمريك
الصيني في املستقبل القريب“.من جهته، 
قال نائب رئيس األركان املشتركة للقوات 
املسلحة األمريكية، اجلنرال جون هايتني، 
في وقت سابق، إن ”الواليات املتحدة تقوم 
ــرعة الكافية  بتحديث اجليش ليس بالس

الحتواء روسيا والصني“.

ــة، ومنها ما  ــان احلروب كثيرة ومتنوع ــي هذا الزم ف

ــاً تكنولوجية  ــش أو صواريخ أو حرب ــاً جلي هو جيش

ــر، وكثيرة  ــال ال احلص ــبيل املث ــى س ــيبرانية عل س

ــة الوعي  ــادي هي معرك ــن باعتق ــروب، لك هي احل

ــم مثل كوبا أو  ــعوب العال الذي تتبعها معظم ش

ــي العالم الذي يتم  ، وغيرها الكثير ف ــالً فنزويال مث

ــدة األمريكية. ــات املتح ــن قبل الوالي اضطهاده م

 
ٍ
عندما حتارب دولة أو شعباً يكون هذا الشعب واعي

ــل  ــي حتاك لبلده، تفش ــم املؤامرة الت ــدرك حلج وم

ــعوباً لها تاريخ  هذه املعركة، ألنها تقابل بوعي ش

ــوريا مثالً كسبت  وحضارة على مر العصور، في س

ــرناها في  ــوري، وخس ــعب الس املعركة بوعي الش

ــعبي مبا  دوالً أخرى عربية.ففنزويال مثالً الوعي الش

ــن مؤامرات خارجية، يتم إجهاضه قبل  يحاك له م

ــذه حالة يجب الوقوف عندها،  أن يحقق هدفه، وه

ــن خالل  ــرة واضح، م ــذه املؤام ــال له ــي فنزوي فوع

ــة، من قبل  ــالب على الدول ــال أي محاولة انق إفش

املعارضة الفنزويلية املدعومة علناً من قبل أمريكا.

ــالل الفترة  ــراء انتخابات خ ــال بإج تقوم فنزوي

القادمة، وتسمح للمعارضة بخوض مثل هذه 

االنتخابات، والصندوق هو الفيصل بعد عملية 

ــال بان هذه  ــاً من فنزوي ــذا يعتبر حتدي الفرز، وه

ــة، واملراقبني الدوليني أكيد  االنتخابات حرة ونزيه

سيكون لهم حضوراً أثناء فترة االنتخابات، وجتري 

ــي  ــتثنائية بتفش ــات في ظروف اس ــذه االنتخاب ه

ــيطرة  ــي العالم، وبفنزويال مت الس فيروس كورونا ف

ــكل  ــر بش ــذا الفيروس حيث انه لم ينتش على ه

ــجيل اإلصابات بالنسبة لعدد السكان  كبير، وتس

ــعب الفنزويلي يعرف  ــر اقل من ضعيف.والش يعتب

ــد، واالنتخابات جتري في  ــاذا يريد، وينتخب من يري م

ــتد به احلصار على فنزويال، فإستراتيجية  وقت يش

ــره من خالل  ــر هذا الوعي للعالم ونش فنزويال بنش

ــرة في دول العالم أو سفاراتها،  قنصلياتها املنتش

ــة الدميقراطية التي  ــج للعملي ــوم بالتروي وهي تق

ــذا الوعي الذي  ــتجري في فنزويال عما قريب.وه س

ــدة بدأ  ــم املضطه ــعوب العال ــر بني ش ــدأ ينتش ب

ــع من يكونوا في  ــكل واضح، فجمي يأتي أكله بش

ــهم  ــم لدولتهم ورئيس ــون انتمائه ــلطة يك الس

ــار  ــس العكس، هذه هي معركة الوعي التي س ولي

عليها العالم هذه الفترة وتفشل مخطط مقصود 

به أي دولة كانت.

ــا، الذي  ــاذب أطرافه ــا وجت ــات، بضجيجه ــت االنتخاب انته

ــى  ــر. عل ــة األكب ــكيل الكتل ــاذب لتش ــى جت ــيتحول ال س

ــوزراء. هكذا  ــف اختيار رئيس ال ــكيل هذه الكتلة يتوق تش

ــام ٢٠٠٣،  ــذ الع ــرى العمل من ــذا ج ــتور وهك ــول الدس يق

ــول التجاذب، وأن  ــتثناء الدورتني األخيرتني. أملنا اال يط باس

ــورة املماطالت  ــن، ويعي خط ــع ملصلحة الوط ــن اجلمي يذع

ــكل  ــتقبله.من سيش والتجاذبات على حاضر العراق ومس

ــؤوليته كبيرة. عليه أن يتعامل  الكتلة األكبر ستكون مس

ــه واقتصاده وأمنه  ــة إدارة الدولة، وبناء البلد بأجهزت بعقلي

ــى االن ضحية صراع  ــانه الذي كان حت ــل كل ذلك إنس وقب

ــب املقاعد  ــيكون صاح ــامن. من س ــام واملغ ــوذ واالحج النف

ــكيل الكتلة األكبر سيكون  األكثر ومن يتحالف معه لتش

عليه العمل للجميع، حتى اخلصوم السياسيني، فقد حان 

ــر، وأن يبتعد  ــة وضمي ــة بحرفي ــت ألن منارس السياس الوق

ــلوكيات اإلعاقة املتبادلة ومنع  الفرقاء السياسيون عن س

ــفي. على الفائز أن يقدم  ــاز، والتعامل بروح الثأر والتش اإلجن

ــب  ــعب الذي تفاقمت معاناته أكثر وأكثر. كس الكثير للش

ــة للبقاء في مواقع اإلدارة واخلدمة وجتديد  ثقة الناس ضمان

ــزون األقل مقاعد  ــي الدورات القادمة. الفائ االنتخاب ف

ــة، عليهم أن  ــلطة التنفيذي ــاركون في الس ممن ال يش

يتحولوا الى معارضة. حان الوقت لتقطع الدميقراطية 

ــة احلقيقية، إذ ال  ــاه الدميقراطي ــوة باجت ــة خط العراقي

ــة. معارضة بنّاءة تراقب  ــود لدميقراطية من دون معارض وج

ــف األخطاء والقصور والتقصير ال ألجل التسقيط  وتكش

ــديد ودفع احلكومة الى اتقان األداء وطرح  واالعاقة، بل للتس

ــا فإنها ترفع من  ــول التي إن لم يتم األخذ به ــج واحلل البرام

ــة. هذا يعني أن هدف  ــعبي لالنتخابات القادم رصيدها الش

ــاهمة في بناء  ــالد واملس ــب أن يكون خدمة الب ــع يج اجلمي

مؤسسات راسخة وليس مواقع نفوذ.علينا أن نغادر عقلية 

ــية، مواقع خدمة  ــع السياس ــص والتغامن، فاملواق التحاص

ــخصية أو فئوية.أملنا أن يكون  ــت مراكز استفادة ش وليس

البرملان اجلديد واعيا ومؤدياً ملسؤولياته في الرقابة والتشريع 

ــت دوره خالل  ل ــية التي عطّ ــاومات السياس بعيداً عن املس

دوراته السابقة. أمامه مئات القوانني التي يحتاج البلد الى 

تشريعها إلخراجه مما هو فيه.أما الذين قاطعوا االنتخابات 

ــم تنازلوا  ــزاء لهم. ه ــلبية فال ع ــة الس ــني املعارض مفضل

ــاركوا في  ــحوا اجملال ملن ش ــاركة وفس عن حقهم في املش

انتخاب من يريدون وبالتالي لن يكون هناك معنى لالعتراض 

مستقبالً.ليس أمام القوى السياسية، سوى العمل مبعايير 

جديدة تضمن اإلجناز وإحداث تغيير ملحوظ، وإالّ فان عاقبة 

اجلميع ومعهم الوطن ستكون وخيمة.

محمد عبد الجبار الشبوط

حمزة مصطفى

  صالح الحسن  

مفوضية     االنتخابات لعبت بالنار

الصندوق األبيض

انتهى فعليا أمر الواليات املتحدة يف الرصاع التكنولوجي مع الصني

اجلزء 
االخير

رأي

اجلنة حتت أقدام األمهات 
وللرجال نصيب منها  

رسول عبيــد الكربالئي 
ــدام اآلباء الصاحلني الذين  ــم أكن اعرف أن اجلنة تطأها أق ل
ــل لقمة العيش في  ــنوا عمال وكدحوا كدحا من اج أحس
ــارس يزقون الطعام في أفواه  ــتاء الق الصيف الالهب والش
صغارهم كما يفعل العصفور، لكني أدركت هذه احلقيقة 
بعد أن كبرت وبلغت من العمر ما يجعلني أميز بني الصواب 
ــعر  ــنني وإذا أنا رجل نبت ش واخلطأ.ومرت األيام ودارت الس
ــاربي وحليتي، متزوج ورزقني اهللا سبحانه طفلة كل ما  ش
ــر ليلة متامه في بيتي ما أجملك يا  نظرت إليها رأيت القم
فاطمة، ذات يوم أخبرتني زوجتي إن علبة احلليب قد نفدت 
والطفلة تصرخ من اجلوع ماذا عساي أن افعل وليس هناك 
ــة لها؟، غارت  ــي الذي وصفته الطبيب ــل حلليبها الطب بدي
ــوى لي ويكون  ــو أن األرض تط ــي وودت ل ــاي في أم رأس عين
ــا أو يأتيني به احدٍ من اجلن  ــذاء فاطمة بني يدي ألطعمه غ
ــذا بعد املنال خرجت مذعوراً  ــل أن يرتد لي طرفي، كل ه قب
ــرعاً والتراب يتطاير من  من البيت على دراجتي النارية مس
الشارع ويستقر في فمي وعيناي الغائرتان والرأس اشعث، 
ــة وطلبت منه احلليب  ــم أبالي بهذا وصلت إلى الصيدلي ل
ــدت إلى البيت  ــدة اثنتني وع ــم وأحضرت بدل الواح باالس

فرحاً وشربت فاطمة ونامت هنيئاً.
ــن اجلنة, وعرفت ثقل  ــت حينها ان للرجال نصيب م فأيقن
ــم كان يعاني مع كل  ــؤولية امللقاة على ظهر أبي وك املس
مولودٍ جديد يرزق به، فإذا كانت اجلنة جزاءً له ثواب ما فعل 
ــان وفي  ــبعة بإحس ــيجازيه أوالده الس فما جزاء الدنيا س
ــق كل واحدٍ منهم دين له لن يوفيه إلى يوم الدين، وماذا  عن
ــاءل ما  لو وفى احدهم دين أبيه وترك الباقني فرضهم، أتس
ــان  ــكر، رمبا يجيب لس جزاء من أنكر وما ثواب من وفى وش
حال كل والد ويقول أريد اجلزاء األوفى من اهللا وال أريد شيئاً 
ــه بالتوفيق  ــي فأدعو اهللا ل ــن أدى واجبه جتاه ــن أحد فم م

وحسن العاقبة وأما من قصر فادعوا له بالهداية.
ــاف فالتضحيات  ــة املط ــح محزنا نهاي ــر يصب ــل األم ولع
واحلنان الذي أفاضه األبوان على أبنائهم ال ميكن أن يسترد، 
ــغ الوالدان من الكبر عتيا وفقدا مصدر قوتهم  مبجرد أن بل
واشتعل الرأس شيبا جتردوا من حكمهم للعائلة وال يسمع 
ــؤالهم وصار احلكم بيد صبيانهم،  كالمهم وال يرد على س
واألكثر من ذلك إما تنكد حياتهم من أحد األبناء نزوالً عند 
رغبة الزوجة، ألنها ترى وجودهم مصدر قلق يهدد كيانها، 

أو أن يتركوا كأي قطعة أثاث قدمية في املنزل ال قيمه لها.
ولو تخلى الناس عن فعل ما هو فطري وموروث عبر األجيال 
أو أرادوا أجراً جزاء ما قدموه ال بنائهم ملا كانت هناك روابط 
ــرية بني العائالت وعزف الكثير عن الزواج وتكوين أسرة  أس
ــيحصل  ــان لألمور الغيبية وماذا س ــال ميكن قراءة اإلنس ف
ــتقبل، أو مبقدوره معرفة اإلنسان الصالح من غير  في املس
الصالح فتلك هي فطرة اهللا التي فطر الناس عليها زرعوا 

فأكلنا ونزرع فيأكلون.

....معركة الوعي يف دول أمريكيا الالتينية   اإلنجاز وإالّ

سالم مشكور  محمد فؤاد زيد الكيالني
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م/ اعالن مزايدة رقم (١٠) للمرة االوُّـ

   تعلن شركة مابني النهرين العامة للبذور إحدى شر كات وزارة الزراعة عن  
اعالن مزايدة بيع مخلفات الحنطة الوجبة االوُّـ اِّـذكورة َّـ الجدول اآلتي 
ــتباع  َّـ مواقع تنقية البذور واِّـعامل االهلية اِّـذكورة َّـ الجدول ادناه وس
ــر صباحا من يوم الخميس   ــاعة عش َّـ اِّـواقع اِّـذكورة وذلك َّـ تمام الس
ــمية  ــة مصادفة يوم اِّـزايدة عطلة رس ــق ٢٠٢١/١٠/٢٨ وَّـ حال اِّـواف
ــرتاك َّـ  ــوم اِّـزايدة فعلى اِّـزايدين الراغبني باالش ــون اليوم التالي هو ي يك
اِّـزايدة الحضور َّـ الزمان واِّـكان اِّـعينني مستصحبني معهم هوية االحوال 
ــكن (اصلية ومصورة ملونة)  اِّـدنية او البطاقة الوطنية اِّـوحدة وبطاقة الس
ــات القانونية  ــد ودفع التامين ــكن اِّـزاي ــب س مع تأييد اِّـجلس البلدي حس
ــب  ــرتاك َّـ اِّـزايدة حس ــة ٢٠٪ من القيمة اِّـقدرة للمال قبل االش والبالغ
ــة والبالغة ٢٠٪ من القيمة اِّـقدرة   ــكن اِّـزايد ودفع التامينات والقانوني س
ــا من اِّـادة(٣٠)  ــتنادا اُّـ الفقرة ثالث ــرتاك َّـ اِّـزايدة واس للمال قبل االش
ــنة ٢٠١٣ بموجب صك  ــع وايجار اموال الدولة اِّـرقم٢١ لس ــن قانون بي م
مصدق ألمر الشركة ودفع مبلغ (٥٠٠٠ دينار) غري قابلة للرد عن اِّـشاركة 
ــو اِّـزايدة ويتحمل من  ــتكمل باقي التأمينات عند رس ــدة على ان تس باِّـزاي
ترسو عليه اِّـزايدة اجور نشر االعالن والداللية البالغة ٢٪ من بدل االحالة 
ــار اموال الدولة  ــوص عليها بقانون بيع وايج ــب االجراءات اِّـنص وذلك حس
ــوارد الوزارة على ان  ــنة ٢٠١٣ اِّـعدل ومبلغ ١٪ تعظيم م ــم ٢١ لس اِّـرق
يتم رفع الكميات خالل مدة اقصاها (١٥) يوما من  تاريخ التبليغ باالحالة 
وبخالف ذلك يتحمل من ترسو عليه اِّـزايدة اجور خزن مقدارها (٠,٥ ٪) عن 
ــخ االحالة القطعية او مدة اإلمهال  ــوم تأخري وِّـدة(١٥) يوما من تاري كل ي
ــن القانون اعاله وبخالف  ــب الفقرات (اوال وثانيا ثالثا) للمادة (٣٦) م وحس
ــتتخذ الشركة االجراءات القانونية التي تراها مناسبة وان االشرتاك  ذلك س
ــدة يعترب اقرارا بمعاينة اِّـال بحالته اِّـعروض بها ويعترب قبوال به وال  باِّـزاي
يحق له االعرتاض الحقا ولالستفسار عن قيمة التأمينات القانونية مراجعة 

اِّـواقع اِّـذكورة َّـ الجدول.
.. مع التقدير..

نسيم عريبي عبداهللا
اِّـدير العام و رئيس مجلس االدارة

٢٠٢١/١٠/١٣

وزارة النفط 
الشركة العامة للمعدات الهندسية الثقيلة 

اعالن مناقصة عامة/ موازنة تشغيلية
اُّـ: السادة اِّـناقصني اِّـحرتمني 

م/ مناقصة رقم ٥/م/م.هـ.ث/٢٠٢١
تجهيز صمامات مختلفة القياسات

اعالن للمرة الثالثة واالخرية
ــية الثقيلة احدى تشكيالت وزارة  ــركة العامة للمعدات الهندس ــر الش يس
ــربة واالختصاص  ــني وذوي الخ ــاءات اِّـؤهل ــي العط ــوة مقدم ــط بدع النف
ــىء  ــات) ومن اِّـناش ــم عطاءاتهم لتجهيز (صمامات مختلفة القياس لتقدي
ــا الجنوبية) وبفرتة  ــدي – كوري ــي – ياباني – كن ــي – امريك ــي – غرب (اورب
ــة تخمينية مقدارها  ــع العقد وبكلف ــا من تاريخ توقي ــز (١٢٠) يوم تجهي
ــة وستون مليون دينار  (٢,٤٦٥,٠٠٠,٠٠٠) مليارين واربعمائة وخمس
بالنسبة للشركات العربية و(١,٧٠٠,٠٠٠) مليون وسبعمائة الف دوالر 
ــركات االجنبية وبموجب الوثائق القياسية الخاصة بـ (وثيقة  بالنسبة للش

تجهيز) مع مالحظة ما يأتي: ـ
ــول على معلومات  ــني والراغبني َّـ الحص ــى مقدمي العطاء اِّـؤهل ١- عل
ــل  موباي ــات  اِّـناقص ــعبة  ش ــاري/  التج ــم  القس ـــ  ب ــال  االتص ــة  اضافي
ــبوع باستثناء العطل الرسمية  (٠٧٨٢٧٨٣٦١٥٠),(جميع ايام االس
ــاعة الثامنة صباحا وحتى الساعة الثالثة عصرا) او مراجعة مقر  ومن الس

الشركة. 
ــم الثاني من  ــددة بالقس ــة مح ــية اِّـطلوب ــل الرئيس ــات التأهي ٢- متطلب

الوثيقة. 
ــاء تقديم طلب  ــراء وثائق العط ــي العطاء اِّـهتمني بش ــكان مقدم ٣- بام
تحريري اُّـ رئيس جهة التعاقد للشركة ودفع قيمة البيع للوثائق البالغة 

(٥٠٠,٠٠٠) خمسمائة الف دينار عراقي فقط غري قابلة للرد.
ــليم العطاءات اُّـ العنوان االتي وزارة النفط / الشركة العامة  ٤- يتم تس
ــوم الغلق  ــدورة لغاية ي ــة / مجمع مصفى ال ــية الثقيل ــدات الهندس للمع

(االثنني) ١ / ١١ / ٢٠٢١.
٥- العطاءات اِّـتأخرة سوف ترفض وسيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي 
ــركة َّـ يوم  ــتعالمات الش العطاءات او ممثليهم الراغبني بالحضور َّـ اس

الغلق.
٦- تدعو الشركة كافة اِّـشاركني باِّـناقصة الحضور للمؤتمر الذي ينعقد 
ــارات َّـ الساعة (١٠) صباحا من  ــركة لالجابة على االستفس َّـ مقر الش

يوم (االثنني) اِّـوافق ٢٥ / ١٠ / ٢٠٢١.
٧- يتحمل من ترسو عليه االحالة اجور النشر واالعالن.

٨- يتم صرف اِّـستحقات اِّـالية (حسب آلية الدفع اِّـذكورة َّـ العقد). 
ــبق َّـ اعاله اذا كانت التواريخ اِّـحددة َّـ اعاله عطلة رسمية  ٩- مما س

سيكون اليوم الذي يليه اِّـوعد الجديد لها.
ــدم العطاء تتالئم مع  ــكان جهة التعاقد اضافة بيانات اخرى ِّـق ١٠- بإم
ــريعات القانونية اِّـنظمة  ــرط ان ال تتعارض مع التش طبيعة اِّـناقصة بش

الجراءات التعاقدات الحكومية َّـ العراق.
ــم السادس  ١١- باالمكان االطالع على اِّـواصفات الفنية اِّـطلوبة (القس

من الوثائق القياسية) من خالل اِّـوقع االلكرتوني للوزارة .
١٢- الشركة غري ملزمة بقبول اوطأ العطاءات .

اِّـدير العام
رئيس مجلس االدارة

الربيد االلكرتوني لوزارة النفط:-
E-mail: Ministryofoil@oil.gov.iq 

www.oil.gov.iq اِّـوقع االلكرتوني للوزارة :ـ
الربيد االلكرتوني للشركة:-

E-mail: info@heesco.oil.gov.iq
 www.heesco.oil.gov.iq  اِّـوقع االلكرتوني للشركة:ـ

الربيد االلكرتوني لتجارة العراق الدولية :- 
E-mail: info@iip.mot.gov.iq

www.trade.iq

 
 المالحظات كمية المخلفات المقدرة / وجبة اولى / طن الموقع ت
 الكيات قابلة للزيادة والنقصات ١٠٠ جرف النداف ١
 ١٨٥ االحرار ٢
 ١٦ غرقابي  ٣
 ٥٠ الديوانية ٤
 ١٠٠ الدور ٥
 ١١٥ العزيزية ٦
 ٤٠٠ كركوك ٧
 ١٩٠ خيرات البلد ٨
 ٢٠٠ جوهرة الفجر ٩

 ٢٥ الخمائل ١٠
 ٧٥ جيل المستقبل / كركوك ١١
 ٢٠١ الموج االخضر ١٢
 ٤٢٠ جيل المستقبل / االنبار ١٣
 ٢٠٥ كايونا ١٤
 ٢٠٠ نجمة الطاهرية ١٥
 ٢٤٠ تاج الرحاب ١٦
 ٢٠٠ السهل الذهبي ١٧
 ١٧٥ ايتانا ١٨
 ٢٦٥ شركة الماهر ١٩
 ١٧٠ سما الكميت ٢٠
 ٩٠ شركة الفيحاء ٢١
 ٢٢٠ سخاء المجد ٢٢
 ٢٥٠ روعة الحسام ٢٣
 ١٢٠.٥ ارض جنة الفرات ٢٤
 طن فقط اربعة االف واربعمائة واثنان وثالثون طن وخمسمائة كغم الغيرها ٤٤٢٢.٥ المجموع الكلي  ٢٥
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شركة التأمني العراقية العامة
(اعالن)

تعلن شركة التأمني العراقية العامة عن  اجراء مزايدة  
ــقق،  ــري(٦٤ محل ،٢٢ فضلة ، ٢٧ش ــة لتأج علني
ــدة، االعالنات)  ــرداب، موقع اِّـول ــب ،الس ٣  مكات
لبناية الحياة َّـ النجف االشرف وِّـدة سنتان فعلى 
الراغبني باالشرتاك مراجعة مقر الشركة َّـ بغداد 
ــاحة عقبة بن نافع  ــارع خالد بن الوليد قرب س ش
ــركتنا َّـ نفس البناية لالطالع على  او مقر فرع ش
ــدأ من اليوم  ــالل ثالثني يوما تب ــل العقار خ تفاصي
ــتصحبني  ــرها َّـ الصحف اليومية مس ــي لنش التال
ــكات  الرسمية  وتسديد التأمينات  معهم اِّـستمس
القانونية البالغة٤٠٪ من القيمة التقديرية، علما 
ــتجري َّـ الساعة العاشرة من صباح  ان اِّـزايدة س
ــق ٢٠٢١/١١/١٤ وفق قانون  ــد اِّـواف ــوم االح ي
ــنة ٢٠١٣  ــار اموال الدولة رقم ٢١ لس بيع وايج

اِّـعدل.
ولتفاصيل اكثر زيارة اِّـوقع االلكرتوني للشركة:

www.iq-insurance.com
او مراسلة قسم االستثمار على الربيد االلكرتوني:

investment@iq- insurance.com

محكمة االحوال الشخصية َّـ الجبايش
العدد: ١٦٣/ش/٢٠٢١
اُّـ/اِّـدعى عليه الثاني/ خريي جليل حسن

م/ تبليغ
ــل  ــريي جلي ــر خ ــي منتظ ــك اِّـدع ــام علي اق
الدعوى الشرعية اِّـرقمة ١٦٣/ش/٢٠٢١ 
ــك للمرافعة والحكم  والتي يطلب فيها دعوت
ــة محل  ــك وِّـجهولي ــبه من ــك باثبات نس علي
ــذا تقرر تبليغك  ــك َّـ الوقت الحاضر ل اقامت
ــني يوميتني بالحضور امام  بصحيفتني محليت
هذه اِّـحكمة َّـ موعد اِّـرافعة اِّـصادف يوم 
ــعة صباحا  ــاعة التاس ٢٠٢١/١٠/٢٠ الس
ــوب عنك  ــورك او من ين ــال عدم حض وَّـ ح

سوف تجرى اِّـرافعة بحق غيابيا وعلنا.
القاضي/ محمد ضيول خليف

دائرة التسجيل العقاري َّـ النصر 
اعــــــالن

طلب تسجيل عقار مجددا 
ــخ  بتاري ــرة  الدائ ــذه  ه إُّـ  ــدم  اِّـق ــب  الطل ــى  عل ــاء  بن
ــل ٦٩٦  ــام العقار تسلس ــجيل تم ٢٠٢١/١٠/٧  لتس
ــو مجددا  ــن حل ــم/ فالح عبد الحس ــوز باس ــة ١٧ تم محل
ــدة القانونية ولغرض  ــزا له بصفة اِّـالك للم باعتباره حائ
ــق إحكام   ــجيل وف ــورة تمهيدا للتس ــت اِّـلكية اِّـذك تثبي
ــنة ١٩٧١ قررنا  ــاري رقم ٣٤ لس ــجيل العق قانون التس
ــود عالقة او  ــى كل من يدعي بوج ــذا الطلب فعل إعالن ه
ــه من بينات  ــار يقدم ما لدي ــة على هذا العق ــوق معين حق
ــا اعتبارا من اليوم  ــذه الدائرة خالل مدة ثالثني يوم اُّـ ه
ــر هذا اإلعالن وكذلك الحضور َّـ موقع العقار  الثاني لنش
ــرة صباحا من اليوم التالي النتهاء مدة  ــاعة العاش َّـ الس
هذا االعالن وذلك إلثبات الحقوق موقعيا َّـ الكشف الذي 

سيجري َّـ اليوم اِّـذكور لهذا الغرض.
مالحظ التسجيل العقاري َّـ النصر

بيداء عبد علي طريخم

محكمة األحوال الشخصية َّـ الناصرية
العدد:  ٣٣٩٥/ش/٢٠٢١

م/تبليغ بقرار حكم غيابي
ــواد كاظم عجه / بتاريخ ٢٠٢١/٨/٣١ وبعدد  اِّـدعى عليه/ ج
ــارة اعاله اصدرت  هذه اِّـحكمة حكما غيابيا يقتضى تبليغه  اضب
بتأييد حضانة االطفال كل من : طيبة وهبة اهللا وعلي وتمديدها 
ــل إقامة اِّـدعى  ــة اهللا وبالنظر ِّـجهولية مح ــال طيبة وهب لالطف
ــرح اِّـبلغ  حيدر صالح حمدان  ــب ش عليه َّـ الوقت الحاضر حس
واشعار مختار منطقة مدينة الصدر عليه تقرر تبليغك بصحيفتني 
محليتني يوميتني بالحكم اِّـذكور أعاله وبإمكانك االعرتاض خالل  

مدة عشرة أيام من اليوم التالي لالعالم.
القاضي / مرتضى سليم خصاف

فقدان وثيقة مدرسية
ــادرة من  ــني) الص ــم (نجاة احمد حس ــية بأس ــدت مني الوثيقة اِّـدرس فق
مدرسة اشبيلة اِّـسائية  للبنات واِّـعنونة اُّـ اعدادية امنة بنت وهب على 

من يعثر عليها تسليمها اُّـ جهة االصدار. مع التقدير.

محكمة بداءة سوق الشيوخ
العدد: ١٢٤٩/ب/٢٠٢١

ــن -٢- سعد  اُّـ/ اِّـدعى عليهم/ ١- عبد اهللا صوجر حس
ــارد -٤-علي مارد  ــروس م ــجاد مح ــن -٣- س صوجر حس
ــعد صوجر/ ــن -٦-مخلد س ــارد صوجر حس ــن -٥-م حس

الساكنون/العكيكة منطقة حجام –سابقا ومجهولني محل 
االقامة حاليا.

م/   اعــــــالن
ــاء على الدعوى اِّـقامة من قبل اِّـدعي وليد جبار خزعل  بن
ــدد ١٢٤٩/ب/٢٠٢١ والذي  ــة  بالع ــذه اِّـحكم ــام ه ام
ــال قدره  ــغ من اِّـ ــم اعاله مبل ــا اِّـدعى عليه ــك فيه يطلب
ــم مجهولي  ــاب اِّـحاماة لكونك ــني دينار عن اتع ــة مالي اربع
ــة حجام اِّـرفق  ــعار مختار منطق ــب اش محل االقامة وحس
ــدد ٢٤٨٧ َّـ  ــرطة العكيكة بالع ــب كتاب مركز ش بموج
ــطة  ــررت اِّـحكمة تبليغك بواس ــه ق ٢٠٢١/٨/٢٣وعلي
صحيفتني محليتني بموعد اِّـرافعة  يوم ١٠/١٨/ ٢٠٢١ 
الساعة التاسعة صباحا وَّـ حال عدم حضوركم او ارسال 
ــتجري بحقك غيابيا  ــم قانونا فإن اِّـرافعة س من ينوب عنك

ووفقا للقانون واالصول.
القاضي/ عبد اهللا صالح ناصر الناشي

محكمة بداءة الفجر
العدد: ٣٤٢/ب/٢٠٢١

اعـــــــــــــــالن
اُّـ/اِّـدعى عليه/ عباس فاضل فيض

ــار كاطع حيار الدعوى البدائية   اقام اِّـدعي بش
ــب فيها  ــي يطل ــة ٣٤٢/ب/٢٠٢١ والت اِّـرقم
ــغ ٥٠٠٠٠٠٠٠  ــديد ما َّـ ذمتك من مبل تس
ــند  ــي بموجب س ــار عراق ــون دين ــون ملي خمس
ــرة كاتب عدل الفجر  ــة الصادرة من دائ الكمبيال
ــدد ١٩٧ َّـ ٢٠٢١/٢/٣ وِّـجهولية محل  بالع
اقامتك  تقرر تبليغك بصحيفتني محليتني للحضور 
ــادف ٢٠٢١/١٠/٢٥  ــد اِّـرافعة اِّـص َّـ موع
ــعة صباحا وبعكسه سوف تجرى  ــاعة التاس الس

اِّـرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول.
القاضي/كاظم محمد طراد

محكمة األحوال الشخصية َّـ الناصرية
العدد: ٢٨٤١/ش/٢٠٢١

إُّـ/اِّـدعى عليها/ ناسي كارول
م /تبليغ

ــن الدعوى  ــر حس ــاض تم ــي ري ــام اِّـدع اق
ــي يطلب فيها  ــة أعاله والت ــرعية اِّـرقم الش
ــل  ــة مح ــر ِّـجهولي ــالق وبالنظ ــق الط تصدي
ــغ لذا  ــم بالتبلي ــرح القائ ــب ش إقامتك حس
ــني محليتني يوميتني  ــرر تبليغك بصحيفت تق
ــاح يوم  ــة صب ــذه اِّـحكم ــام ه ــور ام بالحض
ــاعة  ــة اِّـوافق ٢٠٢١/١٠/١٩ الس اِّـرافع
التاسعة صباحا وعند عدم حضورك وأرسال 
ــري اِّـرافعة بحقك   ــوف تج من ينوب عنك س

غيابيا وعلنا ووفقا للقانون.
القاضي/ضياء قاسم الهاللي

مديرية رعاية القاصرين َّـ ذي قار    
م/اعالن 

ــن َّـ ذي قار عن اجراء اِّـزايدة  ــن مديرية رعاية القاصري تعل
ــيارة اِّـرقمة ١١٩٦٧ بصرة اجرة كرايسلر  العلنية لبيع الس
ــر والعائدة اُّـ  ــون برتقالي مصف ــل ٢٠٠٩ الل ــون مودي صال
مورثهم اِّـتوَّـ محسن بدر علي بعد مرور سبعة ايام من تاريخ 
هذا االعالن وذلك َّـ مكان وجود السيارة َّـ معرض النورين 
لبيع وشراء السيارات َّـ الناصرية قرب حي الشموخ َّـ تمام 
ــرتاك َّـ  ــرة ظهرا  فعلى الراغبني باالش ــاعة الثانية عش الس
ــتصحبني  اِّـزايدة الحضور َّـ الزمان واِّـكان اِّـعينني اعاله مس
ــة اِّـطلوبة والتأمينات القانونية البالغة  معهم الوثائق الثبوتي
ــو عليه  ــيارة ويتحمل من ترس ــن القيمة اِّـقدرة للس ١٠٪ م
ــر واالعالن والداللية . اِّـواصفات: السيارة  اِّـزايدة اجور النش
ــل الحركة  ــعة ٣٥٠٠ وناق ــل واِّـحرك جيد س ــة للعم صالح
ــد والبطارية تعمل وهيكلها الخارجي يحتوي على ضربات  جي
ــر مع وجود قص  ــيارة االيمن وااليس ــة َّـ جانبي الس مصلح
ــار َّـ الجوانب  ــيارة مع االندث ــح َّـ الجانب الخلفي للس مصل
ــا ان مكيف  ــارات كاملة كم ــل واالط ــاج كام ــفلية والزج الس
ــيارة وسط والقيمة اِّـقدرة للسيارة  الهواء يعمل ودواخل الس

١٠٠٠٠٠٠٠ عشرة ماليني فقط الغريها.
حسني كريم عبد/مدير رعاية القاصرين َّـ ذي قار



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

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

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

جريدة 
يومية 
سياسية 
عامة
مستقلة

أو  يصوِّب  أن  يريد  من  لكل  مكفول  الرَّد  حق  إن    

ح معلومة وردت في خبر أو مقال ويعتقد أن  يصحِّ

فيها جتنيا او مغالطة إذا رغب في ذلك، وإن ديدننا 

هو احترام الرأي والرأي اآلخر.

„zzzzzÁÊfih

(السنة السادسة عشرة) العدد (٣٧٣٧) - الخميس - ١٤ - تشرين االول - ٢٠٢١

حداد عىل ارواح شهداء الوطن 
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وجع يومي

* رئيس التحرير التنفيذي

@aäÌÜfl@CÜÓ©@ı˝«D@âb‘ÓçÏΩa
ÚÓ‘ÓçÏΩa@ÊÏ‰–€a@ÒäˆaÜ€@�bflb«

ني حنني  ــكل ال  إرادي عندما اكتب عن االهوار العراقية يشدّ  بش
ــت في رحابها وحتديدا في ناحية املشرّح  لتلك االمكنة التي عش
مبحافظة ميسان مطلع عقد اخلمسينات من القرن املاضي، ومن 
ــد ان اصبحت مهنة الفالحة  ــم الهجرة الى بغداد العاصمة،بع ث
يومذاك ال تسد رمق العيال..نعم  ظلت صورة االهوار طاغية على 
اذ.   ولكم متنيت ان أراها  ــاحر  األخّ ــري حلد االن جلمالها الس تفكي
ــيا في ايطاليا االوربية. وظلت  وقد صارت مثل البندقية او فينيس
احالمي تكبر كلما تقدم بي العمر وأذكر انه في العام ( ١٩٧٢)  يوم 
كنت طالبا في الصف الرابع االعدادي في ثانوية قتيبة للبنني في 
ــة الصدر ببغداد ،التاريخ الذي تبنى فيه املؤمتر العام ملنظمة  مدين
ــكو) اي  في  ــة  ( اليونس ــوم والثقاف ــة والعل ــدة للتربي االمم املتح
تشرين الثاني من العام (١٩٧٢) حماية املوروث احلضاري والطبيعي 
ــي في احلفاظ على  ــة توصيات للتعاون الدول حيث تضمنت حزم
ــة العالية بوصفها ملكا لالجيال املقبلة وكان  املواقع ذات القيم

عدد الدول املوقعة عليها( ١٩٢)..
 وكان  ألهوار العراق النصيب األوفر حظا حيث وافقت اليونسكو 
ــراث العاملي  ــى الئحة الت ــى وضعها عل ــوز (٢٠١٦) عل ــي (١٧) مت ف
ــة التي يزخر بها  ــة الى املدن االثرية القدمي ــة دولية اضاف كمحمي
ــانية االولى وفي مقدمتها  ــوب العراقي مهد احلضارات االنس اجلن
ــة االخرى في  ــق االثري ــوار واملناط ــة إدراج  االه ــن اهمي اور.. وتكم
ــع الفريدة التي يجب احلفاظ  ــة بانها اصبحت ضمن املواق الالئح
عليها وابعاد خطر اندثارها ويقابل ذلك ان تقوم احلكومات احمللية 
املعنية مبا عليها من التزامات ومنها وجوب العناية بهذه االماكن 
ــتقطاب للزائرين  واظهارها باملظهر اجليد لتكون مركز جذب واس
ــا بأن اهوارنا  ــيما اذا ماعرفن ــني اليها من كل دول العالم الس االت
ــا على ذلك اعلن محافظ  ذات بيئة دافئة وجميلة جدا.. وتأسيس
ــوار باخلطط  ــمول مناطق االه ــان (علي دواي) مؤخرا عن ش ميس
ــرب االعالن عن  ــياق ق ــة للمحافظة، مؤكدا في هذا الس التنموي
الفندق العائم في االهوار عن طريق االستثمار ، اضافة الى تنفيذ 
ــاريع  ــول دواي ان هناك مش ــوار.. ويق ــني في االه ــروعني مهم مش
لسكان االهوار احملليني سواء أكانت االهوار التي دخلت الى الئحة 
ــراث العاملي أم االهوار األخرى ، وحدد ذلك بثالثة محاور لالهوار  الت
ــذي ادرج ضمن  ــرقية) ال ــمى بـ( االهوار الش ــي هور احلويزة املس ه
ــطى  الئحة التراث العاملي وهور عودة باجتاه امليمونة واالهوار الوس
ــتركة مابني محافظتي ميسان والناصرية. واشار  التي تكون مش
ــكان االهوار من خالل  ــل جار اليصال اخلدمات الى س دواي ان العم
ــروة احليوانية ومركز  ــرق الريفية وخطوط الكهرباء وتربية الث الط
ــفيات وغيرها من خدمات.. لكن  جتميع احلليب واملدارس واملستش
ــيط اجلانب السياحي  ــعي لتنش ــتوقفني صراحة هو الس ما اس
ــى الزوارق  ــوار، وكذلك مرس ــدق العائم داخل االه ــالل الفن من خ
ــيتم  ــات) اما الفندق العائم فس ــيق مع منظمة( الهبيت بالتنس
ــتثمار.. وفي اخلتام  ــق الهيئة الوطنية لالس ــالن عنه عن طري االع
اقول انه رغم مرور خمس سنوات على ذلك احلدث التاريخي الهام 
ــي، اضافة الى  ــى الئحة التراث العامل ــوار العراقية عل ــإدراج االه ب
مواقع اثارية مهمة لكن اجلهد العراقي مازال خجوال وال يرقى الى 
ــتوى املسؤولية.. واملنا ان نرى في قابالت االيام منجزات على  مس

االرض وليس خططا على الورق.. املنا كبير.. كبير ان شاء اهللا.

ــف  تكلي ــن  ع ــة  الثقاف وزارة  ــت  أعلن
ــات املدير  ــيقار عالء مجيد مبهم املوس
ــيقية.وقالت  العام لدائرة الفنون املوس
ــة  ــر الثقاف ــان، إن «وزي ــي بي ــوزارة ف ال
ــن ناظم أصدر  ــياحة واآلثار حس والس
ــيقار عالء  ــف املوس ــاً بتكلي ــراً إداري أم
ــام لدائرة  ــر الع ــات املدي ــد مبهم مجي

الفنون املوسيقية».

ــب األرض،  ــي كوك ضرب توهج شمس
مع التقاط الشفق القطبي في جميع 
ــول أحد اخلبراء  ــاء العالم، كما يق أنح

ــكل بعد أن  ــزال تتش ــة ال ت إن العاصف
ــرب القذف  ــري. وض ــكل عص تأخرت بش

الكتلي اإلكليلي (CME) اجملال املغناطيسي 
ــاعة ٠٣٣٠  ــي حوالي الس ــي ١٢ أكتوبر، ف ــألرض ف ل

ــية أرضية من فئة  صباحا، ما أثار عاصفة مغناطيس
ــز التنبؤ بالطقس في  ــي بدأت اآلن. وحذر مرك G2 والت
ــة مصنفة  ــن أن العاصف Space Watch  SWWPC  م

ــن حتى ذلك ميكن  ــى أنها معتدلة، ولك عل
ــبكة  ــي ش ــات ف ــي تقلب ــبب ف أن يتس
الطاقة، وقد تتعرض أنظمة الطاقة في 
خطوط العرض العالية إلنذارات اجلهد 
ن.وقد  ــتمرار العاصفة في التكوّ مع اس
ــدوث خلل في اجتاه  ــبب هذا في ح يتس
ــن أن تكون  ــار الصناعية والتي ميك األقم
ــى األرض، حيث ال تزال  ــرة للمليارات عل مدم
ــت وتعطيل االتصاالت  ــن انقطاع اإلنترن اخملاوف م
ــتبعد SWWPC زيادة تأثير  العاملية محتملة، ولم تس
ــار الصناعية ذات  ــى األقم ــية عل العاصفة الشمس

املدار األرضي املنخفض.

بغداد / البينة الجديدة

@NNbÓéÓ‰Óœ@NNb„âaÏÁc
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Al-Gharraf Oil Services Co Ltd is looking to hire for 
a Multinational EPC client in 

وظائف شركة الغراف للخدمات النفطية المحدودة تتوفر لدى 
  :)  EPC(   شاغرة للعمل مع شركة مقاوالت متخصصة في

Majnoon Field حقل مجنون 
For the following positions:  التالية:بالتخصصات 

 MATERIAL MANAGERS                             
 DEPUTY MANAGER - Quality 
 QA/QC INSPECTORS - Welding I Civil I E&I / 

MDI I Painting I E&I (CompEx certified) 
 SITE SUPERVISOR - Civil (Construction) 
 SUPERVISOR (Commissioning) - Electrical I 

HVAC I Mechanical I Process 
 OPERATOR (Commissioning) - Field 

Operation I DCS 
 TECHNICIAN (Commissioning) - Telecom I 

Electrical / Instrumentation 
 WELDERS:  GTAW + SMAW (CS/ SS) 
 WELDERS: Structural 
 SUPERVISOR PIPING 
 ENGINEERS HYDROTEST 
 SURVEYORS 
 FOREMEN PIPING 
 TECHNICIAN HYDROTEST 
 STEEL FABRICATORS 
 TECHNICIAN E&I 
 PIPE / STRUCTURAL FITTERS  
 MECHANICAL PAINTERS  
 MILLWRIGHT FITTERS 
 MECHANICAL HELPERS (ITI) 

 مديرو المواد •
 الجودة -نائب مدير  •
 واللحام ألعمال  – سيطرة نوعيةضمان الجودة /  مفتش •

 و  MDIو E&I القياس أجهزةبائية والكهروالمدنية واالعمال 
 الطالء

 مدني (إنشاءات) -مشرف موقع  •
لألعمال الكهربائية و التدفئة والتبريد  –مشرف (التكليف)  •

 والمعالجة   كوالميكاني
ولنظام التحكم المتوزع  عمليات الميدانيةلل -مشغل (التكليف)  •

DCS 
 أجهزةوالكهربائية و تصاالتألعمال اال –فني (التكليف)  •

 القياس
 GTAW + SMAW (CS / SS) فنيي لحام:  •
 : الهيكليةفنيي لحام •
 مشرف األنابيب •
 HYDROTEST مائي فحص مهندسين •
 مساحون •
 مراقب عمل ألعمال مد االنابيب •
 HYDROTESTفحص مائي  فني •
 صناعة الفوالذيةفني اعمل ال •
  E&I قياس كهرباء وأجهزة  فني •
 الهيكل وأنابيب فني تركيب ا •
 صباغين •
 فني اعمال ميكانيكيه •
 (ITI) ي الميكانيك المساعد •

 
Applicants should send their CV showing relevant 
experience to: 
 
 

 
على من يجدون في نفسهم الخبرة والكفاءة ارسال سيرتهم ي

الخاص بالتقديم: يعلى البريد اإللكترون الذاتية   

Jobs@algharraf.net 
 

عبد الزهرة البياتي 

لنعترف اوال  .. ان افضل عملية انتخابية جرت 
ــة وسالمة   في تاريخ العراق تنظيما وسالس
ــدد احلديث عنها.في  ــي هذه التي نحن بص ه
ــاهد اختراقات.. ولم  هذه االنتخابات لم نش
ــوع .. وال  ــع وال مدف ــات.. وال داف ــدث منازع حت
سهو  وال خطأ وال مرجوع .. اللهم  اال  بعض 
ــض االجهزة  ــي بع ــي حدثت ف ــال الت االعط
ــم يحدث في  ــا ل ــن مثله ــة .. لك االلكتروني
ــتنا بخططها   ــزة االمنية التي ادهش االجه
ــالة  ــدوء  معاجلاتها .كانت رس ــا وه وحتركه
حضارية للعالم .. هذا العالم الذي ارسل لنا 
ــني.. وخرجوا بانطباعات طيبة ..  مئات املراقب

اال  من ضعف االقبال على صناديق االقتراع ..  
فقد خرجوا محبطني مستغربني . رمبا انهم  
ــرين ..  ــذي  حدث النتفاضة تش ــون ال ال يعرف
ــباب خرجوا  تلك اجلرمية التي نُفذت بحق ش
ــني  ..  لكنهم فوجئوا   ــن أم ــون عن وط يبحث
ــل والتنكيل من  ــات منظمة في القت بعملي
ــني .. فكانت   ــة واجملرم ــبة  القتل دون محاس
ــني من التصويت،  ــببا كافيا المتناع املالي س
ــهم امام  ــدوا انفس ــباب الذين وج ــن الش م
ــا يبدو، فإن  ــتقبل مجهول وحزين .وكم مس
ــض والتي جاءت بها  النتائج الصادمة  للبع
عمليات الفرز كانت رسالة الى الذين  وقفوا  

بوجه شباب االنتفاضة .. غدرا وقتال واغتياال. 
ــببت  صدمة ومفاجأة  ــات الفرز  س ان عملي
للبعض ، وبدال من ان يعترف بالهزمية ..اخذته 
ــل  العملية  ــككا  مبجم ــزة باإلثم .. مش الع
ــا ..  نصب واحتيال  ــة .. واصفا إياه االنتخابي
د  .. وكأن النصر   ومؤامرة امبريالية .. فراح يهدّ
ــوز  وصيفه ..  ــون حليفه .. والف ــب ان يك يج
ــتعدا  وال صاحيا ،  بل  وهو الذي لم يكن مس
ــدم برنامجا  متكامال  ــاهيا الهيا  .. لم يق س
ــه املتخيّلة..  ــى قوت ــد عل ــا .. كان يعتم وافي
وليس على القوة احلقيقية ، وهي قوة الوفاء 
ــراق .. ان  ــن يصوتون للع ــوة الذي ــراق ، وق للع
ــن .. والفوز  ملن  ــون للوط ــب ان يك ــوالء يج ال
ــن .  لكن .. وفي  ــعبه وحركة الزم يحترم  ش
ــجمة  جانب اخر  .. ملاذا جاءت النتائج  منس
ــع  ما  تتأمله إرادة الكاظمي ، ويتطلع اليه   م
كل من ال يتفق وسياسات كتلة البناء.. األمر 
الذي زاد من الشكوك واخلوف من البالء .هذه 

ــد ، بدأت تثير  ــي لم تكتمل بع ــج،  الت النتائ
ــلح..  ــجاال مرعبا .. ورمبا ينتهي لنزاع مس س
ر اهللا .انه جرس انذار لكل من لم يدرس  ــدّ ال ق
في  مدرسة الوطن .. ولكل من ارتهن  ملنطق 
القوة ووفرة السالح  .. وترك العلم واالخالق.. 
ولم يسلك سبل العلم والنجاح ...لنفهم .. 
ــة ال تعمل بالبارود ..  ان محركات الدميقراطي
وال  بالسالح املوعود .. انها تعمل   بالتحضر  
ــتقبل  املس ــم  وبرس  .. ــدن  املتم ــوار   وباحل

املنشود.
ــر    ــها من يؤمن بالش ــة.. ال ميارس الدميقراطي
وبالغوغاء .. واجلهل املقدس واخلُيالء . راجعوا 
ــكم .. واستعرضوا  عقولكم.. بدال من  انفس
ــلحتكم.. وحتاوروا حتت خيمة  استعراض اس
الوطن.. فهي الوحيدة التي يستظل بظلها.. 
ــإن االتفاق  والبحث عن  رئيس  وبغير ذلك.. ف
وزراء جديد ،  وحكومة جديدة ، سيكون كمن 

يبحث عن ابرة في كومة قش. 
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احمد سليم الكناني

ــادف  املص ــس  اخلمي  ، ــوم  الي ــر  متّ
ــنوية  الس ــرى  الذك  (٢٠٢١/١٠/١٤)
ة  العاشرة لرحيلك أيها اإلبن البار وفلذّ
ــاب احلاج ( أثير) ..  كبدي املهندس الش
ــات حيرى  ــتذكرك اليوم .. والكلم نس
ــوب املكلومة  ــي القل ــاكن ف واحلزن س
ذ غادرتنا واأللم يعتصرنا  الكسيرة .. مُ
ــون أو  ــا طعم أو ل ــم يعد له ــاة ل واحلي
ــتانها  ــت زهرة في بس ــة فقد كن رائح
ــي اجوائها ..  ــة ف ــدفء واحملب ــيع ال تش
عشر سنوات مرّت ونحن ال عني تنام وال 
ــزداد يوماً بعد  ــن يغمض ولوعتنا ت جف
ــر ما زلت تعيش في  ــر .. لكنك يا أثي آخ
ــام اعيننا  ــغاف القلوب وتتحرك أم ش
وتوزع االبتسامة بني افراد العيال وكل 
ــهماً  ــاناً ش ــني الذين عرفوك انس احملب

ــاهللا الواحد القهار .. من  وكرمياً ومؤمناً ب
ــماء  ــتك مالئكة الس قرير العني حرس
ــد وال منلك إال أن نقول أنا  في جنان اخلل

هللا وانا اليه راجعون .

 Ïv–Ωa@⁄Ü€aÎ
@Îb‰éßa@äÁbü@xbßa@%bç@fiÏçâ@xbßa

H7qc@I@xbßa@êÜ‰ËΩa@‚ÏyäΩa@›Óyä€@Òäëb»€a@Ùä◊à€a@ø@ıbqâ

ûâ˛a@läöÌ@Ôé9@w�ÁÏm
%b»€a@5«@ÚÓˆäfl@ÚÓ€b9@ıaÏôc@…fl@

متابعة / البينة الجديدة

A


