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ــف النهج الوطني، امس  أكد حتال
السبت، عدم قبول معظم القوى 
ــج  بنتائ ــة  العراقي ــية  السياس
املعلنة.وقال  ــرة  املبك االنتخابات 
ــني  ــي التحالف حس ــادي ف القي
ــية  ــي، ان القوى السياس العقاب
ــل بنتائج  ــم ولن تقب ــة ل العراقي
ــة،  املعلن ــرة  املبك ــات  االنتخاب
ــا  ــب به ــزورة ومت التالع ــا م كونه
لصالح جهات سياسية محددة، 
ــب مت من خالل تدخل  وهذا التالع
ــار العقابي إلى  خارجي ايضا.واش
ــية،  ــوى السياس ــم الق ان معظ
لديها الكثير من االدلة واالثباتات 
ــد حصول عمليات تزوير  التي تؤك

وتالعب وسرقة اصوات الناخبني، 
وهذه االدلة قدمت وستقدم غيرها 
ــة اخملتصة،  ــى اجلهات القضائي ال
ــف النهج  ــر فيها. أكد حتال للنظ
ــدم  ــبت، ع ــس الس ــي، ام الوطن
ــية  القوى السياس قبول معظم 
ــات  االنتخاب ــج  بنتائ ــة  العراقي
ــادي  القي ــال  املعلنة.وق ــرة  املبك
العقابي،  ــني  ــف حس التحال في 
العراقية  ــية  السياس ــوى  الق ان 
ــج االنتخابات  لم ولن تقبل بنتائ
ــزورة  ــا م ــة، كونه ــرة املعلن املبك
ــا لصالح جهات  ــب به ومت التالع
ــية محددة، وهذا التالعب  سياس
ــل خارجي ايضا. مت من خالل تدخ

ــى ان معظم  ــي إل ــار العقاب واش
ــية، لديها الكثير  القوى السياس

ــات التي تؤكد  ــة واالثبات من االدل
ــر وتالعب  ــات تزوي ــول عملي حص
ــني، وهذه  ــرقة اصوات الناخب وس
االدلة قدمت وستقدم غيرها الى 
اجلهات القضائية اخملتصة، للنظر 
ــة العليا  ــددت املفوضي فيها. وح
ــس  ام ــات،  لالنتخاب ــتقلة  املس
السبت، موعدا اوليا العالن نتائج 
ــات املتبقية. االنتخابات للمحط

ــي  اإلعالم ــق  الفري ــو  عض ــال  وق
، إن  ــل  ــاد جمي ــة، عم للمفوضي
ــتكملت اعمالها ومن  ــا اس فرقن
ــة  ــالن نهاي ــم اإلع ــل ان يت احملتم
ــم حتديد موعدا قريبا. اليوم، او يت

وأضاف جميل، أن الفرق االن أجنزت 
ــأن إعادة العد  كل املتعلقات بش
ــد توقع عضو  ــدوي. وق ــرز الي والف

دولة القانون كاطع الركابي الغاء 
ــج االنتخابات في حال بقيت  نتائ
املفوضية بهذا التخبط في اعالن 
ــزر والتذبذب. ــد واجل ــج، وامل النتائ

ــح ان حتالف الفتح  ــي أوض الركاب
حصل على مقاعد اضافية، وذلك 
ــم ائتالف  ــبب تصريحات زعي بس
القوية،  ــري  العام ــادي  ــح ه الفت
ويبدو ان املفوضية تتعامل مبنطق 
ــى ان الوضع اذا  ــيرا ال القوة، مش
ــه دولة  ــوف تتج ــر فس ــم يتغي ل
ــس االجتاه.ولفت  ــون الى نف القان
ــاك ضغوطات  ــي الى ان هن الركاب
ــى املفوضية، وقد تكون  متارس عل
داخلية وخارجية، ولكن الداخلية 
ــود تخبط  ــر، معلال ذلك بوج اكث
ــي تصدر من  ــي التصريحات الت ف

ــى  ــع ان تلغ ــن املتوق املفوضية.م
ــر  ــج غي ــا نتائ ــج، النه كل النتائ
ــتناداً  مضبوطة، وكذلك ايضا اس
ــح االمم املتحدة اخلطير  الى تصري
بخصوص نتائج االنتخابات، كما 
رقت، وفقاً  ان هناك صناديق قد سُ
القانون.وبنيّ  ــة  دول ائتالف  لعضو 
ــة القانون حصلت  الركابي ان دول
ــى ٤٠  ــرة عل ــج االخي ــد النتائ بع
مقعداً، كما أن املفوضية ادخلتنا 
ــد وال حتصى،  ــكاالت ال تع في اش
ويوميا لديها رأي، وكذلك نتائجها 
ــدم ارقاماً،  متغيرة وكل حلظة تق
ــتند قانوني  وال نعلم على اي مس

اعتمدت املفوضية بهذه االرقام.

كتب اِّـحرر السياسي

\3^ò@Ú‡nn€a

Ô‡Ó‹”¸a@È�Ó™Î@Èˆb‘ëa@¥i@Èé–„@ÜÓç@÷aä»€a@ÖÏ»Ó€@k»í€a@pb„Ïÿfl@›ÿ€@Ú‹ræ@Ú‹j‘Ωa@ÚflÏÿßa@Âÿn€

بغداد /
توقعت وزارة الداخليَّة ، تسلم غالبية املواطنني البطاقة املوحدة في العام املقبل.

ــتمرة  ــية مس ــمي للوزارة اللواء خالد احملنا، إنَّ مديريات اجلنس وقال الناطق الرس
ــدة، مبينا أنَّ  ــدار البطاقة املوح ــالت املواطنني اخلاصة باص ــل الجناز معام بالعم
ايقاف العمل بهوية االحوال املدنية سيكون عند امتام نسبة كبيرة من البطاقة 
ــب املراقبني واخلبراء فمن  الوطنية وتوزيعها بني املواطنني.وأضاف احملنا أنه بحس
ــة املواطنني البطاقة الوطنية.و أعلنت  ــع خالل العام املقبل، امتالك اغلبي املتوق
ــؤون  ــبت  يوم دوام ملالكات مديرية ش وزارة الداخلية، انها قررت ان يكون يوم الس
البطاقة الوطنية خلمس دوائر في بغداد، مشيرة إلى ان ذلك يأتي لغرض استقبال 

وترويج معامالت املواطنني والستيعاب الزخم احلاصل.
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في املنعطفات واخلطوب العصيبة 
ــادة ما  ــان ع ــا األوط ــرّ به ــي مت الت
ــى عليّة القوم  ــعب ال ينتخي الش
والدراية  ــة  ــل املعرف واحلكماء واه
والقيادة ألجل قيادة دفة السفينة 
املتالطمة  اآلمنة  ــواطىء  الش الى 
ــن الطبيعي  ــي تعصف بها وم الت
ــادي االنزالق  ــق وتف ــور اخلوان ان عب
الى املهاوي واملستنقعات اخلطيرة 
ــن خالل  ــل م ــات ب ــم باألمني ال يت
ــجام  ــاط األفكار والرؤى وانس التق
ــات واألهم  ــات وصدق الني املنطلق
ــة مؤمنة  ــود ارادة وطنية صلب وج
ــعب ومؤمنة  ــن والش الوط ــذا  به
ــه بعيداً  ــاً بالعمل على جعل ايض

ــراق  ــران. وألن الع ــى الني ــن مرم ع
ــية حقيقية  ــة سياس ــوم بأزم الي
ــبة جراء اعالن النتائج األولية  ناش
ــة وحفاظاً على  ــات احمللي لالنتخاب
ع ومنعه  ــن التصدّ بيضة العراق م
ــإن  ــول، ف ــو اجمله ــزالق نح ــن االن م
ــعب  ــن الش ــعة م ــات واس قطاع
تتطلع الى قطبي الشيعة السيد 
مقتدى الصدر زعيم التيار الصدري 
والسيد نوري املالكي رئيس ائتالف 
دولة القانون ألجل االلتقاء وتنقية 
ــة على  ــت الفرص ــات لتفوي اخلالف
املتربصني بالعراق الدوائر، وهم كثر 
ال شك، وان جيوش األرامل واأليتام 
تناشد الزعيمني ( الصدر واملالكي) 
ألجل االنتصار ملظلومية العراقيني 
والدفع صوب تشكيل حكومة حتت 

مسمى « األقوياء» اهدافها البناء 
ــاد املالي  واالصالح ومحاربة الفس
واالداري بكل اشكاله ومستوياته 
واكيد ان السيدين الصدر واملالكي 
الوطنية  ــؤولية  املس ــذه  له ــالً  اه
ــودة ولتكن احلكومة املقبلة  املنش
ــكيلها في اسرع وقت  املنتظر تش
ممكن ممثلة لكل مكونات الشعب.. 
ــاً مصغراً تضع  حكومة متثل عراق
ــكل ابناء  ــا العمل ل ــي برامجه ف
ــم  قومياته ــف  مبختل ــعب  الش
ومناطقهم  ــم  ومذاهبه واديانهم 
ــكنية وليشعر كل مواطن ان  الس
هذه احلكومة هي حكومته جاءت 
ــاعية خلدمته وانتشاله  ألجله وس
ــع بائس موروث  ــو فيه من واق مما ه
ــاً مضت .. حكومة  طيلة (١٨) عام

تنهض بالعراق ليعود سيد نفسه 
ــقائه ومحيطه االقليمي ال  بني اش
سيما وانه ميتلك الثروات واملقومات 
ــتراتيجي  الس واملوقع  االقتصادية 
ــرى .. كما  ــر القوة األخ وكل عناص
البد ان نقول في الوقت ذاته .. حذار 
ــن محاولة قيام  ــذار م ــذار .. ح .. ح
مجاميع مسلحة بإحداث فوضى 
ــمح اهللا ..  ــع دم ال س ــة وجني عارم
ــعبه  ــو العراق وش ــر فيه ه اخلاس
الذي يتطلع اليوم الى كل اخليرين 
ــل  ــاد ألج اجل ــل  بالعم ــاء  واحلكم
ــعال  النأي به من كل محاوالت اش
ــبب  الفنت واالضطرابات حتت أي س
ــباب .. ولنتأسى باحلديث  من األس
ــة نائمة  ــريف (الفتن ــوي الش النب

لعن اهللا من ايقظها).

كتب رئيس التحرير

جانب من االستعدادات األمنية عشية إعالن النتائج النهائية لالنتخابات غري اِّـصادق عليها
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عشية اعالن نتائج االنتخابات النهائية النتخابات 
ــمياتها  ــرين دخلت القوات االمنية بكافة مس تش
ــاء يوم  ــوى (ج) اعتبارا من مس ــذار القص حالة االن
ــات االمنية  ــرت القطع ــبت حيث انتش امس الس
ــق القريبة من  ــاحات واملناط ــكرية في الس والعس

املنطقة اخلضراء مع انتشار السيطرات املشتركة 
ــديد  في اغلب مناطق العاصمة العراقية مع التش
ــداد. وقال رئيس اركان اجليش  االمني في مداخل بغ
ــي ان جميع  ــر صحف ــار اهللا في مؤمت ــر ي ــد االمي عب
القوات االمنية دخلت حالة االنذار القصوى حتسبا 

الي طارئ بعد اعالن نتائج االنتخابات التشريعية.

ــبت، عن  ــي، امس الس ــج الوطن ــف النه ــف حتال كش
ــدا نيابيا  ــمحت بإضافة ١٦٣ مقع ــي س ــة الت الكيفي
بغير االستحقاق.وقال عضو التحالف، مهند العتابي 
ــترط وجود جملة من  ، إن إعادة العد والفرز اليدوي يش
ــفافة وان ال يكون بغرف مظلمة،  األمور، كالرقابة الش

ويطابق البصمات ومعرفة األصوات التي دخلت.وأضاف، 
ــتخدامها  أن املعلومات اكدت ان هنالك بطاقات مت اس
ــات البايومترية  ــتخدام البطاق ــاب واس ــة االنتخ وآلي
ــمحت مبوضوع التخطي للبصمة وهذه من أخطاء  س
القانون، الفتا إلى أن نسبتها ٥٪ أي تشكل دخول ١٦٣ 

نائبا للمجلس بغير استحقاقهم عبر هذه النافذة.
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قامت االستخبارات العسكرية  بإيقاف وإيداع ضابط 
ــجن الدارته صفحات على مواقع  برتبة مقدم في الس
ــادات امنية.وقال  ــيء لقي ــي تس ــل االجتماع التواص
ــكرية  ــتخبارات العس ــدر أمني ، ان قوة من االس مص
ــجن  ــاف وإيداع ضابط برتبة مقدم في س قامت بإيق
ــر صفحات على  ــكرية كان يدي ــتخبارات العس االس
ــي وزارة  ــادات كبيرة ف ــيء لقي ــع االجتماعي تس مواق
ــابق، أعلنت مديرية االستخبارات  الدفاع.وفي وقت س
ــتقبض على كل منتسب يسيء  العسكرية، انها س
ــة قالت ،  ــي وقادته. واملديري ــش العراق ــاء للجي او أس
تناولت بعض مواقع التواصل االجتماعي قيام عدد من 
ــر كتابات وتعليقات مسيئة للجيش  املتتسبني بنش
العراقي البطل ولبعض القيادات العسكرية البطلة 
التي كان ومازال لها الدور البارز في االسهام بتحقيق 
ــي وانتصارات  ــش االرهاب ــات داع ــى عصاب ــر عل النص

ميدانية اخرى.
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ÒãÏv0a@pb�z‡‹€@ÎÜÓ€a@ãä–€a@Âfl@95%@b„å¨a@Z@^@ÚÓôÏ–Ωa^
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بغداد /

بغداد /

بغداد /

ÚÓibÇn„¸a@ÚÓ‹‡»€a@Û‹«@Òäq˚fl@7À@ÚÓ€Î¸a@wˆbn‰€a@Êdíi@ÚflÜ‘Ωa@ÊÏ»�€a
@ÎÜÓ€a@ãä–€aÎ@Ü»€a@ÚÓ‹‡«@b‰‹‡◊a@Z@ÜyaÏ€a@“äßbi@pbibÇn„¸a@ÚÓôÏ–fl
@H100%I@Újé‰i@Ô„Î6ÿ€˝€@Ú‘ib�fl@pıbuÎ@ÚÓibÇn„¸a@pb�0a@ø

ــس  ــة ام ــن ليل ــرة م ــاعة متأخ ــي س ف
ــي  الت ــات  املعلوم ــحت  ترش ــبت  الس
ــج االنتخابات النهائية غير  تتعلق بنتائ
ــث اعلنت املفوضية  املصادق عليها حي
ــرز اليدوي في  ــال عملية العد والف اكتم
ــورة من خالل  ــات االنتخابية احملج احملط

ــع النتائج  ــج الكترونيا م ــال النتائ ادخ
ــار  ــابقة وقال مستش االولية املعلنة س
ــؤون االنتخابات عبد  ــوزراء لش ــس ال رئي
ــني الهنداوي ان نتائج العد والفرز  احلس
ــة لاللكتروني في  ــدوي جاءت مطابق الي
ــات بان  ــة االنتخاب ــدت مفوضي حني اك
ــدمي الطعون  ــدة جديدة امام تق هناك م

ــيرة بان  بعد اعالن النتائج النهائية مش
ــأن النتائج االولية  الطعون املقدمة بش
ــة االنتخابية  ــى العملي ــرة عل ــر مؤث غي
ــم معظمها  ــني حس ــس املفوض ومجل
ــة النهائية  ــي النتيج ــر. وف ــي االم وقض
ــق نتائج العد  فأن املفوضية تؤكد تطاب

اليدوي مع االلكتروني.

بغداد /

÷aä»€a@…fl@Ò7ëdn€a@ıbÃ€g@‚Ïçäfl@âÎÜï@Â‹»m@ÊaäÌg
ــج والزيارة  ــس منظمة احل ــن رئي أعل
ــيديان ، عن  ــي رضا رش ــة عل اإليراني
ــيرة بني  ــوم بإلغاء التأش صدور مرس
إيران والعراق.وقال علي رضا رشيديان 
إن «إلغاء التأشيرة بني البلدين سوف 
ــد  ــارات حصرا».وأك ــي املط ــون ف يك

ــاد قوافل  ــة إليف ــات جاري أن «املتابع
ــة»، مبيناً  الزوار إلى العتبات املقدس
ــت املوافقة إليفاد ألف  أن «إيران طلب
ــى العراق وهناك متابعة  زائر يوميا إل
ــك عن  ــم ذل ــوف يت ــوع وس للموض
طريق وكاالت السفر وبشكل قوافل 
حصرا».وكان رئيس الوزراء مصطفى 

ــه  ــالل زيارت ــدى خ ــد أب ــي ق الكاظم
للعاصمة اإليرانية طهران، موافقته 
ــيرة بني البلدين في  على إلغاء التأش
املطارات بعد إنهاء زيارة األربعني ومع 
أنه عمليا لم يحصل ذلك ولم تصدر 
املوافقات املطلوبة لكننا نتطلع إلى 

تنفيذ هذا القرار.

بغداد /
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البصرة / البينة الجديدة

اعلنت الشركة العامة ملوانئ العراق 
ــبع سفن جتارية  ــتقبالها س عن اس
ــاء ام قصر  ــى أرصفة مين ــت عل رس
ــمالي .واوضح مدير عام املوانئ  الش
الدكتور املهندس فرحان الفرطوسي 
ــركة الى تعزيز وتوطيد  تسعى الش
ــالمة البحرية  ــن والس ــب االم جوان
ــى العديد من  ــفن باإلضافة ال للس
التسهيالت واخلدمات األخرى مؤكداً 
ــر النقل الكابنت  على توجيهات وزي
ــني بندر الشبلي بضرورة  ناصر حس
ــتية وصوالً  تطوير اخلدمات اللوجس

ــن االداء  ــتويات مرتفعة م ــى مس ال
لضمان توريد واستمرار تدفق السلع  
. وأشار املدير العام ان ميناء ام قصر 
ــفن  ــبع س ــتقبل س ــمالي إس الش
ــوالت والبضائع  جتارية متنوعة احلم
ــحن  التفريغ والش ــات  وجرت عملي
واالرساء واالقالع بالتعاون والتنسيق 
ــات املالحة  ــاء وعملي ــني ادارة املين ب
ــياق متصل كرمت  البحرية. وفي س
ــن الطواقم  ــا م ــركة موظفيه الش
ــم السالمة واألطفاء  البحرية وقس
ــريعة  الس ــتجابتهم  الس ــك  ذل
باخماد حريق نشب باحدى السفن 
ــى رصيف (  ــية عل ــة الراس األجنبي

ــمالي  ــاء ام قصر الش ــي مين ٢٧) ف
ــئ الدكتور  ــام املوان ــر ع ــال مدي .وق
ــي اننا  ــان الفرطوس ــدس فرح املهن
ــن أبطال املوانئ  نكرم اليوم رجاال م
ــة  ــاحبات البحري ــم الس ــن طواق م
ــالمة واإلطفاء كونهم  ــم الس وقس
ــوا للعالم ان رجال املوانئ على  برهن
قدر املسؤولية املناطة بهم. مشيرا  
ــل الكابنت  ــات وزير النق الى توجيه
ــني بندر الشبلي بضرورة  ناصر حس
ــاندة  تقدمي كافة انواع الدعم واملس
ــط التي تؤم  ــفن وناقالت النف للس
ــركة  ــراق .الفتا الى ان ش موانئ الع
ــركات  ( ICTSI ) الفلبينية احدى ش

ــة في  ــترك العامل ــغيل املش التش
ــكرها وتقديرها  ــت ش ــئ قدم املوان
ــاهموا  ملوظفي املوانئ من الذين س
ــدا ان املوانئ  ــي اخماد احلريق مؤك ف
ــاريع عمالقة تزامنا  ــر مبرحلة مش مت
ــم السالمة واألطفاء  مع تطوير قس
ــتمر على حتويل  ــا العمل مس وايض
ــى أكادميية بعدها  ــد املوانئ ال معه
ــة تثمينا  ــهادات التقديري قدم الش
ــر التكرمي  ــة وحض ــود املبذول للجه
ــس  رئي ــركة  للش اإلداري  ــاون  املع
ــم نعيم  ــد جاس ــني احم املهندس
ــة وطواقم  ــام املعني ــدراء األقس وم

الساحبات والسالمة واالطفاء .

@Úz‰ucÎ@ÚÓçâÜfl@ÚÌb‰i@QSS@Ú€bya@Â‹»Ì@âb”@á@≈œb™
âb‰ÌÖ@âbÓ‹fl@QRU@Ú‡Ó‘i@ÚÌÏiäm

@ÚÓ‰fl˛a@paÖbÓ‘‹€@b»çÏfl@b«b‡nua@Âön§@ÊbéÓfl@¡–„@Ú◊äë
ÚÓ�–‰€a@b:Ï‘y@ÚÌb‡ß

@@¥z�€a@Âfl@Êb‰üc@H@QP@I@kÌäËm@Ú€Îb™@¬bjyg@Â«@Â‹»m@Z@Òâbvn€a

بغداد / البينة الجديدة
مـنَ برنامج دائرة التطوير والتنظيم الصناعي في  ضِ
ــاريع  ــجيع املش ــة واملعادن اخلاص بتش وزارة الصناع
ــال وتنفيذاً لرؤية  ــطة وريادة األعم الصغيرة واملُتوس
الوزارة في التنمية املُستدامة ودعم الشباب إلنشاء 
ــكار واإلبـداع.  ــتثمار اإلبت ــاريعهم اخلاصة وإس مش
ــر والتنظيم  ــام دائرة لتطوي دير ع ــاون مُ ع ــت مُ التقـ
ــنـاء محمـد جـواد ورئيس  الصناعي املُهندسة : س
ــاعد العلمي لرئيس  ــم البيئة في الدائرة باملُس قس
جامعة النهرين وعدد من األساتذة املعنني بالتنسيق 
ــة التعاون في مجال  ــي وإدارة اجلودة لبحث آلي العلم
التدريب واإلستشارات وتنظيم ورش العمل لتمكني 
اخلريجني من إنشاء مشاريعهم اخلاصـة .وقـدمَ رئيس 
الل اللقاء  قسم البيئة املُهندس : محمـد سلمـان خِ
ــوزارة في دعم اإلنتقال إلى الطاقة  لخص عن دور ال مُ
ــا فيما يتعلق بالتكيف  املُتجددة ونقل التكنولوجي
صي مع  املناخي وأتفقَ الطرفان على عقد لقاء تخصُ
إستشاريي اجلامعة بهذا اخلصوص إلبرام آلية تعاون 
ــددة خلدمة  ــتدامة والطاقة املُتج ــي التنمية املُس ف
نقل التكنولوجيا للخطوط اإلنتاجية للشركات مبا 
ــراق بالتكيف املناخي وتنظيم  يتوافق وإلتزامات الع
ــة للدخول في بحوث تخدم  تخصصة للطلب ورش مُ

هذا اإلطـار .

بغداد / البينة الجديدة
ــؤون  والش ــل  العم وزارة  ــل  وكي ــتقبل  اس
ــكيني مؤخرا  ــالء الس ــة الدكتور ع االجتماعي
ــددا من املواطنني من الفئات الضعيفة للنظر  ع
ــات  ــى طلب ــل ال ــتمع الوكي ــي طلباتهم.واس ف
املواطنني ومشاكلهم لعرضها امام انظار الوزير  
بخصوص شمولهم براتب االعانة االجتماعية،  
حسب التعليمات والضوابط االصولية.واوضح 
ــتفيديها  ــي تقدمها الوزارة ملس ان اخلدمات الت
ــة وال توجد  ــتحقاقات القانوني ــري وفق االس جت
ــة عليهم بل هو واجب  ــؤول او جه افضلية ملس

والتزام وطني واخالقي.

ميسان / ابو الحسن السعد
ــي دواي  ــان    عل ــح محافظ ميس افتت
الزم  مؤخراً مشروع بناء بناية الشركة 
ــيارات واملكائن فرع  العامة لتجارة الس
ــن تخصيصات  ــذة ضم ــان واملنف ميس
محافظة ميسان .وقال السيد احملافظ: 
ــان وضمن خططها  ــة ميس أن محافظ
ــاريع لكافة  ــت مش ــنوية خصص الس
ــاء  إنش ــاريع  مش ــا  ومنه ــات  القطاع
ــات  ــة بالدوائر واملؤسس ــي اخلاص املبان

ــدف تهيئة  ــي احملافظة به احلكومية ف
ــم خلدمة أبناء  ــبل جناح عمله كافة س
ــي  ــر الت ــاً وان الدوائ ــة خصوص احملافظ
ــاك أي دعم  ــاً ال يوجد هن ــط احتادي ترتب
ــل وزاراتهم فتحملت  ــا من قب مالي له
احملافظة دعم وتنشيط هذه املؤسسات 
ــى أن البناية تتكون  ــار: إل والدوائر . وأش
ــع  وبي ــرض  لع ــة  وقاع ــرف  غ  (٧) ــن  م
احملافظة  ــام  بأهتم ــداً  ــيارات مؤك الس
ــر وهناك  ــة للدوائ ــاطات املتنوع بالنش

ــيتم وضعها من  خطط مستقبلية س
خالل توسيعه وتنشيط خدماتها اكثر. 
ــاء ابنية حديثة لعدد  علماً سيتم انش
ــيادته  ــن الدوائر في احملافظة .واكد س م
ــتمرة إلى  ــان مس ــة ميس ــأن محافظ ب
استكمال واجناز املشاريع اخلدمية رغم 
ــات املالية بغية  ــة التخصيص محدودي
ــني في عموم  ــدمي خدماتها للمواطن تق
ــك لتأدية واجبات الدوائر  احملافظة وكذل

بالشكل األمثل .

البينة الجديدة / هيثم مجيد
اعلنت وزارة التجارة عن ضبط (٢٠٠) 
ــد للتهريب  ــن الطحني مع كيس م
ــاه محافظة بابل من  من بغداد باجت
ــركة البراري .اكد  حصة مطحنة ش
ذلك مدير عام دائرة الرقابة التجارية 
ــة محمد حنون وقال  ان فريق  واملالي
ــترك من  ــي ونوعي مش ــل  رقاب عم
فرع رقابة بابل وبالتنسيق مع دائرة 
ــاز مكافحة  املنظمة وجه ــة  اجلرمي
ــة التهريب  ــاب  احبطت عملي اإلره
ــن مادة الطحني  وضبط (١٠ ) طن م

ــة  ــزه للحص ــذي، مت جتهي ــي ال احملل
ــلة الغذائية   ــردات الس ــة ملف الثامن
ــن الفريق  ــيرا الى متك ــة .مش الثاني
ــط الكمية املهربة  ــي من ضب الرقاب
ــائق املركبة  ــاء القبض على س وإلق
واحالته الى اجلهات اخملتصة الكمال 
ــراءات القانونية الالزمة بحقه. اإلج
ــة الطحني  ــه مت ضبط كمي الفتا ان
ــب من مطاحن اهلية  املعدة للتهري
ــاه محافظة بابل في  في بغداد باجت

احد السيطرات االمنية.

البينة الجديدة / كاظم العبيدي
ــد غني  ــور احم ــار الدكت ــظ ذي ق ــن محاف اعل
ــية  ــاء ١٣٣ بناية مدرس ــة انش ــي، إحال اخلفاج
ــركات املتخصصة  ــة للش ــدة في احملافظ جدي
ــاع التربوي. ــة احملافظة لدعم القط ضمن خط

ــاالت، الذي  ــل االح ــالل حف ــي خ ــال اخلفاج وق
ــدس الدكتور محمد  ــره النائب االول املهن حض
ــة الدكتور  رياض العمري، ان  هادي ومدير التربي
ــاء ١٣٠ بناية  ــاريع اجلديدة تتضمن انش « املش
ــاء ٣ ابنية  ــية جديدة، باالضافة الى انش مدرس
جديدة ضمن رياض االطفال احلكومية».واضاف 
ــاء ٥٣  ــاالت اجلديدة انش ــن االح ــا تتضم « كم
ــعة ٩و ٦و ٣ صفوف ملدارس  ــا س ــا اضافي جناح
منشأة حاليا بهدف توسعتها الستيعاب اكبر 
ــف  ــة والتالميذ».اخلفاجي كش عدد من الطلب
ايضا عن انشاء ٢٠ مجموعة صحية متكاملة 
ــر افضل  ــدارس احملافظة لتوفي ــن م ــي عدد م ف
ــبكات مياه  ــذ مع ش ــبة للتالمي ــة مناس خدم

الشرب والصرف وغيرها».كما كشف اخلفاجي 
ــروع  بناية مدرسية  عن اعادة العمل بـ ٦٠ مش
متلكئة منذ سنوات، مؤكدا ان قيمة املشاريع 
ــت ١٢٥ مليار دينار.اخلفاجي اكد ان  اجلديدة بلغ

القطاع التربوي سيشهد انتقالة نوعية خالل 
ــس والركائز التي  الفترة املقبلة وهو ضمن االس
ــة احمللية لغرض  ــج احلكوم ــوم عليها برنام يق

حتقيق تنمية حقيقية ومستدامة.

ميسان / البينة الجديدة
ــان جل  ــط ميس ــركة نف ــي ش تول
ــآت النفطية  اهتمامها بأمن املنش
ــث  العب ــن  م ــا  عليه ــاظ  واحلف
ــة  باإلضاف ــاوز  والتج ــب  والتخري
ــيابية العملية  ــا على انس حلفاظه
الذي  ــاه  باالجت ــيرها  ــة وس اإلنتاجي
ــة ،انطالقا  ــة العام ــدم املصلح يخ
ــؤولية االجتماعية امللقاة  ــن املس م
ــاهمة الفاعلة  ــى عاتقها واملس عل
في دعم االقتصاد العراقي من خالل 
ــي  ــذة ف ــة املنف ــاريع التطويري املش
ــزركان والفكة  ــول احللفاية والب حق
ــور والعمارة ، األمر الذي  وأبو غرب ون
يتطلب مضاعفة اجلهد التنسيقي 
ــكرية  ــات األمنية والعس ــع اجله م
لتوفير األمن للشركات االستثمارية 
ــات حلماية  ــل املمارس ــى أفض وتبن
العاملني واملنشآت على حد سواء . 
حيث عقد إجتماع أمني موسع في 
ــركة بحضور معاون  دار ضيافة الش
ــان  ــركة نفط ميس ــام ش ــر ع مدي
ــاكر  ــدس ش ــاج املهن ــؤون اإلنت لش
ــاع  ــرأس االجتم ــف ، ت ــود خل محم
ــؤون  ــان للش ــاون محافظ ميس مع

ــى ،  ــم عيس ــتاذ قاس األمنية االس
ــغيل حقول  بحضور مدير هيأة تش
ميسان املهندس عماد حسني سيد 
، وعدد من مسؤولي الشركة ونخبة 
ــن  ــة ع ــة ممثل ــادات االمني ــن القي م
ــكرية  ــة الدوائر األمنية والعس كاف
ــاول  .تن ــان   ميس ــة  محافظ ــي  ف
ــاالت  ــات وح ــرز اخلروق ــاع أب االجتم
ــوط  ــى خط ــاوز عل ــرقة والتج الس
ــام التي حصلت في  نقل النفط اخل

ــن بحث  ــرة ، فضال ع ــرة االخي الفت
ــوات األمنية ورفع  ــدرات الق تعزيز ق
ــي مع  امليدان ــل  ــا للتعام جاهزيته
ــاون محافظ  ــاع الطارئة .مع األوض
ــان ، أكد خالل االجتماع على  ميس
ــة للعاملني في  ضرورة تعزيز احلماي
حقول النفط وباالخص احلفاظ على 
أمن الشركات االجنبية العاملة في 
ــان واحللفاية من خالل  حقول ميس
تنسيق جهود الدوائر االمنية كافة .  

وخلص االجتماع بعدد من املقررات 
تضمنت تكثيف اجلهد االستخباري 
ــة للحراس  ــير الذاتي ــق الس ، وتدقي
االمنيني ، وتشديد اجراءات التدقيق 
ــيطرات إضافة  ــش في الس والتفتي
ــه اوضح  ــن جانب ــرى .م ــررات اخ ملق
معاون مدير عام شركة نفط ميسان 
ــف  ــود خل ــاكر محم ــدس ش املهن
ــورة دورية  ــاع يعقد بص ــان االجتم ب
ويهدف لتوفير بيئة آمنة للشركات 
االستثمارية واحلقول النفطية ومنع 
ــأنها التأثير  ــاوزات التي من ش التج
على العملية االنتاجية مشيرا الى 
حصول تراجع للخروقات والتجاوزات 
ــة األخيرة بفضل االجراءات  في اآلون
ــدرت من  ــا ص ــددة وم ــة املش االمني
مقررات في االجتماع السابق فضال 
ــاع احلالي  ، وان  ــن مقررات االجتم ع
الشركة تؤكد حرصها على سالمة 
ــني  العراقي ــن  م ــني  العامل ــع  جمي
ــروف عمل آمنة  ــب وتوفير ظ واألجان
ألعمال التطوير والتأهيل اجلارية في 
مواقعها ومنشآتها وحتقيق الهدف 
ــع  ــوب جلمي ــتقرار املطل ــو االس نح

احلقول واملواقع النفطية .

بغداد / البينة الجديدة
واصل أسطول النقل البري نقل صناديق االقتراع من مخازن 
ــومة وفق اخلطة املركزية.أعلن  الدباش الى وجهتها املرس
ذلك مدير عام الشركة العامة للنقل البري رئيس مجلس 
ــال: تنفيذاً  ــحماني وق ــى كرمي الش ــيد مرتض اإلدارة الس
لتوجيهات وزير النقل الكابنت ناصر حسني الشبلي حول 
ــع مفوضية  ــود عقد النقل م ــركة بتنفيذ بن ــزام الش الت
اإلنتخابات واالسهام في إجناح عملية االنتخابات ، باشرت 
ــركة بنقل صناديق االقتراع ضمن اخلطط  شاحنات الش
املرسومة وفي وقت قياسي وبأمان.إذ شرع اسطول النقل 
ــراق كافة الى  ــن محافظات الع ــري بنقل الصناديق م الب
االماكن احملددة مسبقا.ويذكر إن اسطول الشركة العامة 
ــتية لصالح  ــل البري يواصل تقدمي خدماته اللوجس للنق
ــة العمليات  ــات حلني االنتهاء من كاف ــة االنتخاب مفوضي

املكملة لالنتخابات بانسيابية عالية وجناح ملموس.

البينة الجديدة / منى خضري عباس
ــر املياه جلميع  ــعيها لتوفي ــتمر الهيأة العامة للمياه اجلوفية في س تس
ــة للمياه  ــد االحتياجات اخملتلف ــن ارضنا لس ــبر م ــا ولكل ش محافظاتن
ــتخدامات اليومية  ــة أو الصناعية واألس ــراض الزراعي ــواء اكانت لالغ س
ــى ظاهرة  ــراء والقضاء عل ــة اخلض ــادة الرقع ــى زي ــة ال ــددة باالضاف املتع
ــد املصدر  ــطحية كما اك ــدة عن املياه الس ــي املناطق البعي ــر ف التصح
ــهر آيلول لعام  ــي في الهيئة حيث بلغ عدد االبار املنجزة خالل ش االعالم
ــي عموم احملافظات (٥٨) بئرا باالضافة الى فحص (٣٦) بئرا ونصب  ٢٠٢١ ف
ــد جاءت حصيلة هذه  ــك صيانة (٢) طاقم ضخ.وق ــم ضخ وكذل (٤٥) طاق
ــى اغلب محافظتنا  ــة من خالل الفروع املوزعة عل ــار بجهود متواصل االب
ــن حفر اآلبار  ــب م ــعيا من الهيأة في الوصول الى اعلى النس ــك س وكذل
ــتغالل املياه اجلوفية بعد الكشف على املناطق اخملتارة للحفر  املائية واس
جيولوجيا من خالل كوادر متخصصة عاملة في الفروع وباشراف مباشر 
من قبل املهندسني العاملني في الفرق احلقلية .فيما قامت الهيأة العامة 
ــداد على توفير  ــروع بغــ ـــــواعد عامليها في مش للمياه اجلوفيــة وبس
ــتخدامها لالستهالك البشري  املياه للمواطنني من خالل حفر االبار واس
ــات هيدروجيولوجية مكثفة  ــراء دراس ــي والزراعي وذلك بعد اج واحليوان
ــة حيث تـــم  ــار وفقاً لهذه الدراس ــارة وحتديد مواقع االب ــة اخملت للمنطق
ــول  باالضافـــة الى فحص (٤) آبار ونصب  ــهر ايل اجنـــاز (١٠) آبار خالل ش
ــداد  ومن اهم  ــروع بغ ــم ضخ بجهود فرق احلفر العاملة في مش (٣) طاق
ــية/٢ وبئر  ــركة آفق العراق/١ و بئر مطار بغداد الصالة الرئيس اآلبار بئر ش

املركز الصحي/ املظهرية وبأعماق تتراوح بني (١٩-٢١) م.

ــرة البطاقة  ــاس / مدير دائ ــد جبار عب ــى املقدم محم إل
ــان ، ال  ــالم / محافظة ميس ــة الس ــة في ناحي الوطني
ــبي مديرتكم  ــدم لكم ولكافة منتس ــعنا إال أن نق يس
ــه من جهود  ــرام ملا تبذلون ــات التقدير واالحت ــمى آي اس
ــرعة  مخلصة وكبيرة في إجناز معامالت املواطنني بالس
ــي احملافظات ... بارك اهللا  املمكنة وخصوصا من مراجع

بكم وبشهامتكم وعملكم الدؤوب .

الصحفي / علي صحن عبد العزيز
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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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شدد رئيسا  حتالف قوى الدولة الوطنية 
ــدم محمد  ــم، وحتالف تق ــار احلكي عم
احللبوسي ، على ضرورة جتنب االنسداد 
ــبب نتائج االنتخابات. ــي بس السياس

وقال مكتب احلكيم ، إن األخير بحث مع 
احللبوسي تطورات املشهد السياسي 
في العراق ونتائج اإلنتخابات البرملانية 
وتبادل معه وجهات النظر حول احللول 
الالزمة للمرحلة القادمة.وأكد احلكيم، 
ــوى  ــف الق ــة تكات ــان، أهمي ــق البي وف
ــعب،  ــق تطلعات الش ــزة لتحقي الفائ
ــة  ــاءت معاجل ــات ج ــاً أن اإلنتخاب مبين
ــراق لذا  ــه الع ــي مر ب ــداد سياس إلنس
ــج اإلنتخابات  ــون نتائ ــي أن ال تك ينبغ
ــداد سياسي جديد  هذه سببا في إنس
ــة العامة  ــب املصلح ــى تغلي ــا إل داعي
ــح اخلاصة، الفتاً إلى أن كل  على املصال
ــة بتحقيق  ــح اخلاصة محفوظ املصال
ــددة إذا ما تأثرت  ــة العامة ومه املصلح
املصلحة العامة.وجدد احلكيم، الدعوة 
ــلطة القضائية إلى  ــة والس للمفوضي
ــكاوى،  ــة بالطعون والش ــر بجدي النظ
ــكاوى  والش ــون  الطع ــذ  أخ أن  ــاً  مردف
ــي كل خرق  ــة والتدقيق ف بجدية عالي
ــفافية العملية  ــن ش ــيزيد م حدث س
اإلنتخابية وميهد إلستقرار العراق الذي 

يصب في مصلحة اجلميع.

ــن القومي  ــة األم ــابق للجن ــس الس ــرح الرئي ص
ــالء الدين  ــالمي، ع ــورى اإلس ــس الش ــي مجل ف
ــرب يرحب باالتفاق  ــردي، أنه حتى لو بدا الغ بروج
ــتهم تكمن  ــعودية، فإن سياس ــران والس ــني إي ب
ــدام العالقات الطيبة بني  ــام وانع في بثّ االنقس
ــالمي.وأفادت  ــم اإلس ــة والعال ــران ودول املنطق إي
ــالء الدين بروجردي،  ــة مهر لألنباء، أنه أكد ع وكال
الرئيس السابق للجنة األمن القومي والسياسة 
ــالمي وجهة  ــورى اإلس اخلارجية في مجلس الش
ــر العالقات  ــول تطوي ــران اإليجابية ح ــر طه نظ
ــة  ــالمي، وقال سياس مع دول اجلوار والعالم اإلس
اجلمهورية اإلسالمية تركز على عالقات جيدة مع 
اجلميع مبا في ذلك اجليران ودول العالم اإلسالمي.
ــذه  ــي ه ــاص ف ــا دور خ ــعودية أيضً ــع للس وتاب
السياسة لوجود احلرمني الشريفني في هذا البلد 
وكذلك العالقة التي يجب أن تكون جيدة بشكل 
طبيعي.وقال بروجردي العالقات الثنائية بني إيران 
ــعودية، تسير باجتاه إيجابي بوساطة رئيس  والس
الوزراء العراقي.وشدد على دور البلدين في ضمان 
ــة احلال، بالنظر  ــي املنطقة، قائال بطبيع األمن ف
ــالمية  إلى الدور الذي تلعبه جمهورية إيران اإلس
ــر ، ميكن أن  ــن جهة أخ ــعودية م ــن جهة والس م
ــني البلدين تأثير إيجابي  يكون لعالقة منطقية ب
ــة ككل .كما قال بروجردي عن احلرب  على املنطق
ــد كنا دائما  ــعب اليمني لق ــة على الش املفروض
ــددنا دائما على  ــة وش ــكلة اليمني ــع حل املش م
املفاوضات اليمنية اليمنية إلنهاء احلصار واحلرب 
ــوم في هذا البلد،  ــعب املظل والعمليات ضد الش

وحتت احلصار منذ أكثر من ٦ سنوات .

ــبت، عن  ــس الس ــي، ام ــالم األمن ــة اإلع ــت خلي أعلن
القبض على إرهابيني إثنني وآخرين من مروجي اخملدرات 
ــت اخللية ،  ــي بغداد.وقال ــليب جنوب ــات بالتس وعملي
ــذت وفق معلومات  ــات نوعية منفصلة نف ــه بعملي إن
ــعبة استخبارات الفرقة ١٧ أحدى مفاصل  دقيقة لش
ــي وزارة الدفاع  ــكرية ف ــتخبارات العس ــة االس مديري
ــتخبارات قيادة عمليات بغداد  ــم اس بالتعاون مع قس
ــاة ٢٥  ــتخبارات االفواج االول والرابع من لواء املش واس

ــى ارهابيني  ــاء القبض عل ــفرت عن الق ــوة منه، اس وق
اثنني في أقضية اللطيفية الكيلو ٣١ واحملمودية بحي 
الكرار، وهما من املطلوبني للقضاء وفق املادة ٤إرهاب..

ــن القاء القبض على  ــارت إلى متكن القوة ذاتها م وأش
مروج للمخدرات في الرضوانية سيطرة مدخل احلماد 
ــدرة وأدوات  ــتال اخمل ــادة الكريس ــه م ــت بحوزت وضبط
ــليب  ــم يقوم بالتس ــا القبض مته ــي. ومت ايض تعاط
ــاء احملمودية.وبينت،  ــرقة في حي طليطلة بقض والس
ــض عليهم الى  ــع امللقى القب ــليم جمي أنه جرى تس

جهات الطلب واالختصاص.

ــبت، بأن  ــالم األمني، امس الس ــادت خلية اإلع أف
ــبكة لتجارة  األمن الوطني في البصرة اعتقل ش
ــارز جهاز األمن  ــرت اخللية،  أن «مف اخملدرات.  وذك
ــرة متكنت من القاء  ــي في محافظة البص الوطن
ــدرات وبحوزتهم  ــني من جتار اخمل ــض على اثن القب

ــهود». ــتال وباجلرم املش (١) كغم من مادة الكرس
واضافت، أن «املفارز ذاتها وبكمني محكم متكنت 
من إلقاء القبض على شبكة اخرى مؤلفة من (٤) 
ــة عبر مداهمة  ــني يتاجرون مبادة احلشيش متهم
ــي احدى  ــتخدمونه للترويج ف ــذي يس ــر ال الوك
ــم (٤) كغم  ــة، وقد ضبط بحوزته احياء احملافظ

وادوات تعاطي وميزان الكتروني».

بغداد /

ــيد مقتدى الصدر، أسماء اللجنة املفاوضة التي  اعلن زعيم التيار الصدري الس
متثله في التحالفات البرملانية والسياسية.وأكد الصدر بحسب وثيقة ، إن اللجنة 
ــرا وال يحق ألحد التدخل بعملها كائنا من  ــة التي متثلنا دون غيرها حص املفاوض
يكون، تضم كل من حسن العذاري رئيساً لها، و نصار الربيعي نائبا أول له، ونبيل 
ــاندا لها.وأضاف الصدر بحسب الوثيقة،  الطرفي نائبا ثانيا، وحاكم الزاملي مس
ــألة التحالفات البرملانية والسياسية لهذه  إن للجنة كامل الصالحيات في مس
ــم وجتنب التحالف مع من عليهم  ــة... على أن يرجعوا لنا في مهام أموره املرحل

مالحظات، وأن يعملوا وفق االحتياط واملصالح العامة.

بغداد /

حددت وزارة التربية، امس السبت، اجلهة 
املسؤولة عن بدء العام الدراسي اجلديد.

ــان ملديرية تربية النجف، أنه بعد  وذكر بي
ــن وزير التربية باملدير  االتصال الهاتفي م

ــة النجف  ــي محافظ ــة ف ــام للتربي الع
ــة تداول  مردان البديري حيث متت مناقش
ــدء العام  ــظ حول ب ــب احملاف ــور نائ منش
ــه بأن  ــد في ــذي أك ــد ال ــي اجلدي الدراس
ــت  ــي ليس ــات بدء العام الدراس صالحي
ــب األول وإمنا  ــة التربية أو النائ بيد مديري

يكون بدء العام الدراسي اجلديد بأمر من 
وزارة التربية وبالتنسيق مع خلية األزمة 
ــوزارة الصحة.وأضاف البيان أن  التابعة ل
ــطة  ــة املتوس ــاك امتحانات للدراس هن
ــتمرة وتليها  ــا زالت مس ــدور الثاني م ال
ــة الدور  ــة االعدادي ــات للدراس االمتحان

ــغل  الثاني أيضاً وأن هذه االمتحانات تش
ما يقارب ١٥٠ مركزاً امتحانياً .وأوضحت 
ــتعداد لبدء  ــا على أمت االس املديرية بأنه
ــا الرغبة  ــي اجلديد ولديه ــام الدراس الع
ــب ما حتدده  بجعل الدوام حضورياً وحس

وزارة التربية في أقرب وقت ممكن.

ــة القانون، نوري  ــدى زعيم ائتالف دول اب
املالكي، موقفاً من العملية االنتخابية 
، إن  ــان  ــي بي ــي ف ــال املالك األخيرة.وق
املسار الدميقراطي هو السبيل الوحيد 
لتجسيد إرادة الشعب وإنتاج السلطة 
ــتقل، لقد  التي تعبر عن قراره احلر املس
ضحى شعبنا بالغالي والنفيس من اجل 
والدة هذا النظام السياسي الدميقراطي 
ــيبقى حريصا  ــقراره ودميومته، وس واس
عليه ومدافعا عنه مهما كلفه الثمن.
ــر مبرحلة  ــا احلبيب مي ــاف، أن وطنن وأض
ــى اجلميع حتمل  ــة فعل ــة دقيق تاريخي
ــلم  ــي احلرص على الس ــؤولياته ف مس
ــدة العراقيني وعدم تعميق  االهلي ووح
االنقسامات، واحليلولة دون االنزالق الى 
ــى واخلالفات العقيمة ورفض اي  الفوض

ممارسة تدفع نحو االنسداد السياسي، 
ــؤولية  ونعتقد ان اجلميع على قدر املس
ــاوز هذه املرحلة احلرجة  الوطنية في جت
ــة نحو بر األمان باالستهداء  واحلساس
ــة  القيم ــات  بالتوجيه ــتنارة  واالس
ــد  العليا.وأك ــة  الديني ــة   للمرجعي
ــارع  ــى ضرورة طمأنة الش املالكي، عل
العراقي والكتل املتنافسة باالنتخابات 

ــارات  خي ــرام  واحت ــم  اصواته ــى  عل
ــاف  ــة االجح ــم، ومعاجل ــني له املصوت
ــق العملية االنتخابية  واخللل الذي راف
ــر انتهاج  ــل محقة عب ــارت ردود فع واث
ــلمية ،  باعتماد الطرق القانونية والس
ــاء كل ذي حق حقه غير منقوص. واعط
ــة العليا  ــى املفوضي ــه ال ــه كالم ووج
ــذ االمر مأخذ اجلد  ــات بان تأخ لالنتخاب

واحلرص واصالح اخللل دستوريا قانونيا 
ــن اي تقصير او ميل نحو طرف  بعيدا ع
ــد املالكي،  من اطراف املتنافسني.وناش
ــية  السياس والقوى  والتيارات  األحزاب 
ــاون والعمل معا من  كافة بضرورة التع
ــدة الوطنية وتدعيم  اجل حتصني الوح
ــتقرار، والتعامل مبسؤولية  االمن واالس
ــداث وتطوراتها، وتهيئة  عالية مع االح
االجواء املناسبة لالنتقال الى مواجهة 
االستحقاقات الدستورية في تشكيل 
ــة مقتدرة  ــادة واثق ــة قوية بقي حكوم
ــتوى طموحاته  وخادمة للشعب ومبس
في توفير اخلدمات وفرص العيش الكرمي 
الكاملة.وأمت  ــيادة  والس ــن  االم وحتقيق 
زعيم ائتالف دولة القانون، بالقول نحن 
ــنا مع  ــالح اخللل ولس ــع مطالب اص م
ــل دون طمأنة  ــي قد حتص ــى الت الفوض
ــية  ــوى السياس ــن الق ــني م املتنافس

الوطنية.

طهران /

بغداد /

بغداد /

بغداد /

بغداد /

السنة السادسة عشرة / العدد (٣٧٣٨) األحد  ١٧ / ١٠ / ٢٠٢١
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وقالت الوزارة ، انه «من 
أجل تبسيط اإلجراءات 
على مواطنينا الكرام، 
ــبت يوم دوام  ــرر أن يكون يوم الس تق
ــة  ــؤون البطاق ــة ش ــالكات مديري مل
ــدوام  ال ان  ــت  الوطنية».وأوضح
ــرخ لدائرة  ــب الك ــي جان ــون «ف يك
ــط، وجانب  ــة) فق ــوال (الكاظمي أح
ــوال (االعظمية  ــة لدوائر أح الرصاف

ــدة - الرصافة - مدينة  ــداد اجلدي - بغ
ــي محافظة بغداد». الصدر) فقط ف

ــراء يأتي «لغرض  ــت ان هذا االج وبين
استقبال وترويج معامالت املواطنني 
ــتيعاب الزخم احلاصل»، داعية  والس
ــذه املناطق  ــاء ه ــن أبن ــني م «الراغب
ــر  الدوائ ــة  مراجع ــاله  أع ــرة  املؤش
ــت  قال ــا  كم ــم».  معامالته ــاز  إلجن
ــبت، إنها  ــة، امس الس وزارة الداخليَّ

االلكتروني  ــواز  اجل بإصدار  ــر  سباش
بالتنسيق مع وزارة االتصاالت، وذلك 
مطلع العام املقبل.وقال مدير شؤون 
ــوزارة اللواء  ــة في ال ــوازات العام اجل
احمد عبد الستار ، إنَّ املديرية ستبدأ 
ــد أن أجنزت جميع االمور  باالصدار بع
إذ  ــتية املتعلقة باملشروع،  اللوجس
ــدا مع وزارة  ــياق عق ابرمت بهذا الس
االتصاالت لتسهيل إصداره. واضاف 

ــاز باحتوائه  ــواز اإللكتروني ميت أنَّ اجل
ــم  تض ــة  إلكتروني ــريحة  ش ــى  عل
ــة لصاحب اجلواز.   املعلومات الكامل
ــوازات في  ــؤون اجل وكانت مديرية ش
وزارة الداخلية، أعلنت، تقدمي دراسة 
ــول إلى اجلواز اإللكتروني، فيما  للتح
رت أسباب تراجع تصنيف اجلواز  فسّ
ــؤون اجلوازات  ــال مدير ش العراقي.وق
في وزارة الداخلية، اللواء أحمد عبد 

ــة  ــزاوي ، إن هناك دراس ــتار الع الس
ــواز احلالي إلى اجلواز  لالنتقال من اجل
اإللكتروني، قدمتها املديرية وانتظرت 
ــي  ــن موضوع ــأنها لك ــف بش املوق
ــأن  ــة والوباء عطال األمر.  وبش املوازن
ــل اجلواز  ــمح حلام ــي يس ــدول الت ال
ــزا، أوضح  ــا دون في ــي دخوله العراق
ــق بدائرة  ــزاوي، أن املوضوع يتعل الع
اإلقامة وليس مديرية اجلوازات، الفتاً 

ــى أن هناك دوالً تتعامل مببدأ املثل،  إل
ــمح ملواطنيها  إذ إن الدولة التي يس
ــتعامل  ــراق دون فيزا س ــول الع بدخ
ــه  ــمح ملواطني ــل وتس ــراق باملث الع
ــزا.  وأكد أن  ــاً دون في ــا أيض بدخوله
ــن النواحي  ــي جيد م ــواز العراق اجل
ــات، إضافة  ــة وحتى التفاهم األمني
ــة الفيزيائية ال  ــن الناحي ــى أنه م ال
ــره أو حتريفه، فضالً عن أنه  ميكن تزوي

ــات منظمة الطيران  مطابق ملواصف
ــي (ICAO).وحول تراجع  ــي الدول املدن
ــف اجلواز العراقي، لفت إلى أن  تصني
ــتقرار الدولة،  اجلواز يعتمد على اس
وما تسبب بتراجع اجلواز العراقي هي 
الظروف التي مر بها العراق من ويالت 
ــرب ضد عصابات  وحروب وآخرها احل
ــرات  والتفجي ــة   اإلرهابي ــش  داع

اإلرهابية التي حدثت في السابق. 
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مضيفا ان املفوضية تعاملت 
ــر  ــكل غي ــون بش ــع الطع م
رسمي ألن الطعون حتتاج الى 
ــي تنظر وتعمل  ــة وقضائية الت هيئة رقابي
على معاجلتها. من جانبه اكد رئيس اجلبهة 
ــة العراقية اياد عالوي، امس  الوطنية املدني
السبت، ان نسبة املشاركة في االنتخابات 
ــي مؤمتر  ــالوي ف ــال ع ــاوز ١٢٪. وق ــم تتج ل
ــرا من إجراء انتخابات  صحفي «حذرنا مبك
ــا الى اننا  ــبة»، الفت دون تهيئة أجواء مناس

«قررنا مقاطعة االنتخابات وتوقعنا أن تترتب 
عليها فتنة وتزييف إلرادة الناخبني».واضاف 
ان «نسبة املشاركة التي أعلنتها مفوضية 
ــر معقولة ولم تتجاوز ١٢٪»،  االنتخابات غي
ــا بعدم  ــة العلي ــة االحتادي ــا «احملكم مطالب
ــج االنتخابات».وطالب  ــق على نتائ التصدي
ــف األدلة  عالوي، بعثة األمم املتحدة بـ»كش
ــب باالنتخابات»،  ــن التالع ــي متلكها ع الت
ــات  باالنتخاب ــاركتنا  مش ــدم  «ع ــدا:  مؤك
ــاد املالي واإلداري  ــباب منها الفس كان ألس

ــي التطورات ذات  ــالت األجنبية». وف والتدخ
ــة برهم صالح  ــة دعا رئيس اجلمهوري الصل
ــى فائق زيدان  ــس مجلس القضاء االعل ورئي
ــراف إلى موقف وطني وااللتزام  ، جميع األط
ــان في بيان مشترك  بالتهدئة. وذكر الرئيس
ــؤولياتنا الوطنية  ــن مس ــاً م ــه انطالق ، ان
والدستورية والقانونية، وحرصاً على سالمة 
العملية الدستورية واملسار الدميقراطي في 
ــد، وتأكيداً على ضرورة حماية مصلحة  البل
العراقيني، وحرصا على أمن البلد واستقراره 

والعمل على عدم اجنراره نحو أي تصعيد قد 
ــب البيان  يؤثر على األمن العام.وأكدا بحس
ــعب  ــى أن االحتِكام إلى الش ــترك عل املش
ــاره  باعتب ــتوري  ودس ــي  أساس ــدأ  مب ــو  ه
ــرعية احلُكم، وأن االنتخابات هي  مصدر ش
ــار دميقراطي سلمي  استحقاق وطني ومس
ــني وخياراتهم ، وضرورة  للرجوع إلى املواطن
ــة العراقيني بالعملية االنتخابية  حتقيق ثق
ــن إرادتهم احلقيقية.وحول  لتكون معبّرة ع
ــير العملية  ــة على س ــات القائم االعتراض

االنتخابية، شددوا على انها مقبولة ضمن 
ــياق القانوني، وأن التعامل معها يكون  الس
ــون الفيصل،،  ــتور والقانون ليك ــق الدس وف
مؤكدين دعمنا ملفوضية االنتخابات والهيئة 
تصة ملتابعة هذا امللف واحلرص  القضائية اخملُ
ــكاوى  واجلدية التامة بالنظر في كافة الش
والطعون املقدمة على العملية االنتخابية 
مبهنية عالية ومبسؤولية وحيادية تامة.ودعا 
ــراف إلى موقف  ــدان، جميع األط ــح وزي صال
ــؤول يأخذ في االعتبار املصلحة  وطني مس

ــزام التهدئة وتغليب لغة  العليا للبلد، والت
ــلم  ــل وجتنّب أي تصعيد قد ميس الس العق
ــرورة تضافر اجلهود  ــني، وض واألمن اجملتمعي
لتلبية االستحقاقات الوطنية التي تنتظر 
ــكيل مجلس نواب يُعبر عن إرادة  البلد بتش
الشعب ويستجيب لتطلعاته في اإلصالح 
ــكيل حكومة  ــلُ على تش ــة، ويعم والتنمي
فاعلة حتمي املصالح العليا للبلد بترسيخ 
ــعب نحو  قق تطلعات الش ــة مقتدرة حتُ دول

مستقبل أفضل.
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واصل فريق نفط الوسط انتصاراته 
في الدوري املمتاز، بفوزه على الكرخ 
بهدف دون رد، في املباراة التي أقيمت، 
ــد راضي  ــاحر أحم ــى ملعب الس عل
ــاب اجلولة الرابعة  بنادي الكرخ حلس

من املسابقة.
ومتكن نفط الوسط من احلصول على 
ــر الهداف  ــي الدقيقة ٢٤ عب هدف ف

مهند عبد الرحيم.
وحاول الكرخ العودة إلى املباراة لكنه 

اصطدم بدفاع منظم يقوده الالعبان 
رسالن حنون وسامال سعيد.

ــدد عماد  ــي س ــوط الثان ــي الش وف

ــة نفط  ــت عارض ــرة عل ــن ك محس
ــن عبد الكرمي  ــط، وحاول حس الوس

لكن كرته اصطدمت باملدافع.
ــرة لعمر  ــرخ ك ــارس الك ــا رد ح فيم
ــوري لتنتهي املباراة بفوز نفط  املنص

الوسط بهدف دون رد.
ــى  ــده إل ــط رصي ــط الوس ــع نف ورف
ــز األول، بينما  ــي املرك ــة ١٢ ف النقط
ــد النقطة  ــرخ عن ــد الك جتمد رصي

الثانية.

ــيو بوكيتينو،  علق األرجنتيني ماوريس
ــان، على فوز  ــان جيرم مدرب باريس س
ــة ٢-١، في  ــه بنتيج ــام آجني ــه أم فريق

اجلولة العاشرة من الدوري الفرنسي.
ــي تصريحات عقب  ــال بوكيتينو، ف وق
ــو باريزيان»  ــاراة أبرزتها صحيفة «ل املب
ــية: «ما سبب عودة باريس في  الفرنس
النتيجة؟  أنا دائما أؤكد على اجلماعية. 
إنها مباراة سيطرنا عليها. في الشوط 
ــا، واضطررنا إلى  ــتقبلنا هدفً األول اس
ــكل  ــد النتيجة، لكن بش ــض بع الرك

عام، سيطرنا على املباراة».
ــى قوة  ــد عل ــار تأكي ــاف: «االنتص وأض
ــاك ٧  ــت هن ــة. كان ــق واجلماعي الفري
ــارك  ــن املباراة األخيرة، وش تغييرات ع
، واألمر ليس  الالعبون الذين لعبوا قليالً
ــوه. كانت  ــا قدم ــعيد مب ــهالً وأنا س س
مباراة معقدة ضد فريق عظيم».وتابع: 

ــرى مع  ــارق مرة أخ ــع الف ــي صن «مباب
ــت بحاجة إلى  باريس؟ نعلم ذلك. لس
ــرة أخرى. يتمتع  اخلروج والثناء عليه م
ــو موجود  ــدرات هائلة، وه ــان بق كيلي

كلما احتاجه الفريق».
ــن املهم أن  ــدف دانيلو؟ م ــل: «ه وواص
ــو أو هيريرا  ــجل العبون مثل دانيل يس
ــاج  ــة حتت ــا. إن األدوار الهجومي أو جاي

ــا، وليس خط  ــط أيضً إلى العبي الوس
ــم: «لدينا فريق  ــط». وخت الهجوم فق
ــتطيع تكوين ٣  ــا. نس ــم ٣٥ العبً يض
ــون لديك الكثير  ــن اجليد أن يك فرق. م
من الالعبني، لكن ألننا نضطر إلشراك 
ــا فقط فإن هذا يجعل البعض  ١١ العبً
ــعيد. وهذا األمر ليس سهالً بل  غير س

يتطلب إدارة».

ــيكو الدور  ــلونة كالس يخوض برش
األول من الليجا، ضد الغرمي التقليدي 
ــال مدريد على ملعب «كامب نو»،  ري
ــرين أول اجلاري، ألول مرة  يوم ٢٤/تش
بعد رحيل أسطورته ليونيل ميسي 

إلى باريس سان جيرمان.
ــلونة من سوء النتائج  ويُعاني برش
خالل الفترة األخيرة، إذ يحتل املركز 
ــب الليجا،  ــع في جدول ترتي التاس
ــي  ــا يعتل ــة، بينم ــد ١٢ نقط برصي
ــي جعبته  ــد الصدارة وف ــال مدري ري
ــا  ــيفتقد البارس ١٧ نقطة. كما س
ــلحته  ــد أبرز أس ــذي يع ــي، ال ميس

ــال مدريد، حيث  ــة أمام ري التاريخي
ــيكو بـ٢٦  ــي الكالس ــدر هداف يتص
ــف  مبختل ــاراة،  مب  ٤٥ ــي  ف ــا  هدف

املسابقات احمللية والقارية.
ــي  ــي برقم قياس ــا ينفرد ميس كم
ــتوى صناعة األهداف  آخر، على مس
ــد ١٤ متريرة  ــيكو، برصي في الكالس

حاسمة.
ــي مع  ــم األرجنتين ــارك النج ويتش
ــان  ــس س ــي باري ــي ف ــه احلال زميل
ــد  ــوس، قائ ــيرجيو رام ــان، س جيرم
ريال مدريد السابق، صدارة الالعبني 
ــيكو على مر  األكثر خوضا للكالس
ــاراة. وكانت آخر  ـــ٤٥ مب ــخ، ب التاري

مباراة كالسيكو غاب عنها ميسي، 
في أكتوبر/تشرين أول ٢٠١٨، بسبب 
ــد، وحقق  ــي الي ــر ف ــة بكس اإلصاب
ــحا  فوزا كاس ــا  البلوجران ــا  حينه
ــي  الفن ــر  املدي ــادة  قي ــت  حت  ،(٥-١)

السابق، إرنستو فالفيردي.
وتسببت تلك املباراة في إقالة جولني 
ــابق  ــر الفني الس ــي، املدي لوبيتيج
ــه آنذاك.  ــن منصب ــد، م ــال مدري لري
وبعدها شارك ميسي في ٥ مباريات 
ــح  ينج ــم  ل ــا،  بالليج ــيكو  كالس
ــواء  ــرك أي بصمة، س ــا في ت خالله

بالتسجيل أو صناعة األهداف.

ــوب  اجلن ــاز  غ ــق  فري ــب  تغل
ــة  كاظم ــى  عل ــي  العراق
ــواط دون  الكويتي، بثالثة أش
ــد املركز  ــاراة حتدي ــي مب رد، ف
األندية  اخلامس ضمن بطولة 

اآلسيوية للكرة الطائرة.
ــاز اجلنوب في املباراة  وتفوق غ
ــم الشوط  منذ بدايتها وحس
ــة (٢٥  ــه بنتيج األول ملصلحت

.(٢٠ –
ــوب عروضه  ــاز اجلن وواصل غ
الثاني  ــوط  ــي الش الطيبة ف

وفاز بنتيجة (٢٥ – ٢٢).
وفي الشوط الثالث تغلب غاز 
ــل  ــوب (٢٥ – ١٤)، ليحص اجلن

على املركز اخلامس.
ــدرب غاز  ــالء خلف م ــال ع وق
اجلنوب في تصريحات خاصة 
ــي  ــول ف ــح للدخ ــا نطم «كن

ــوض مباراة  الذهبي وخ املربع 
نصف النهائي».

ــظ  احل ــف  لألس ــن  «لك وزاد: 
ــام الذي  ــا والنظ ــم يحالفن ل
ــيوي غير  ــاد اآلس ــه االحت اتبع
ــد على  ــو كان معتم ــادل، ل ع
النظام الشائع في البطوالت 

لنافسنا على املراكز األولى».
ــاض  ــوب خ ــاز اجلن ــد: «غ وأك
ــا  ــي ٤ منه ــاز ف ــات ف ٥ مباري
ــدة، وهذا يدل  ــر في واح وخس
على خطأ الطريقة املعتمدة، 
ــادة اجلميع  ــال إش ــق ن والفري
وهذا وحده يؤكد حجم تطور 

طائرة غاز اجلنوب».
ــاز اجلنوب لم  ــار إلى أن غ يش
ــي  نهائ ــف  نص ــى  إل ــل  يتأه
ــواط مع  البطولة، بفارق األش
ــتاني وناخون  ــا الكازخس مات

التايلندي.

طائرة غاز الجنوب تحصد اِّـركز 
الخامس َّـ بطولة األندية اآلسيوية

ــب املغرب  ــزت مواجهات منتخ متي
مع املنتخبات اخلليجية، على مدار 
ــكل  ــا بالندية واإلثارة، بش تاريخه
ــبوق يتجاوز أحيانا صراع  غير مس
ــام املنتخبات  ــب املغربي أم املنتخ

العربية األفريقية.
ويعد املنتخبان السعودي والعراقي 
ــات منطقة  ــوى منتخب ــن بني أق م
اخلليج، حيث تسببا ألسود املغرب 
في متاعب جمة منذ القدم وحتديدا 
ــة من مواجهتهما في  العراق، بداي
ــة الثانية عام  ــاب العربي دورة األلع
١٩٥٧ والتي انتهت بالتعادل (٣-٣).

وبني املواعيد الرسمية التي تنوعت 
بني ألعاب البحر األبيض املتوسط 
واملباريات الودية، كان نصف نهائي 
ــي  الت  ،٢٠١٢ ــة  العربي ــة  البطول
ــعودية واحدة من  احتضنتها الس
ــي دلت على  ــة الت ــات القوي املباري
ــرب أفريقيا  ــة مواجهات ع شراس

بعرب آسيا واخلليج.
ــم املغرب  ــاراة، أحك ــي تلك املب وف
ــراف  قبضته على بدايتها حتت إش
ــك جيرتس، ليتوج  البلجيكي إيري
ــي أول نصف  ــيطرته بهدفني ف س
ــاعة، حمال توقيع أسامة غريب  س

وياسني الصاحلي، الذي توج بلقب 
أفضل العب وهداف البطولة.

ــي لم يكن  ــب العراق ــن املنتخ لك
لقمة سائغة ألسود املغرب، حيث 
ــيطر  ــوط الثاني وس ــاد في الش ع

على امللعب بطوله وعرضه وسجل 
هدف تقليص الفارق لكن في وقت 
متأخر الدقيقة (٩٠+٧)، حيث حمل 
توقيع مصطفى كرمي، لم يحل دون 
ــي وتتويجه  ــرب للنهائ ــل املغ تأه

الحقا باللقب أمام ليبيا.
ــن  ــدة م ــاراة واح ــذه املب ــت ه وظل
ــار  مس ــي  ف ــدة  اخلال ــات  املواجه
ــام منتخبات  أم ــاركة املغرب  مش
دور  ــي  ف ــر  عب ــا  بعدم ــج،  اخللي

ــي  منتخب ــهولة  وبس ــات  اجملموع
ــاء يذكر،  ــن والبحرين دون عن اليم
ــود املغرب  ولو أن أغلب مباريات أس
ــي  ــت تنته ــن كان ــود الرافدي وأس

سجاال.

ــرًا على  ــوزًا كبي ــرطة ف حقق الش
ــرة (٣-١) ، على  مضيفه نفط البص
ــاب اجلولة  ــاء حلس ــب الفيح ملع

الرابعة من الدوري العراقي.
ــريعة، ومتكن نفط   املباراة بدأت س
ــدف مبكر  ــجيل ه البصرة من تس
ــدر عبد  ــة (٧) عبر حي ــي الدقيق ف
ــرطة العودة،  ــم، وحاول الش الرحي
ــدل  يع أن  ــم  قاس ــد  محم وكاد 
النتيجة، لكن كرته علت العارضة 
ــرة أخرى  ــف ك ــدد فهد اليوس وس

تصدى لها احلارس.
وأضاع مصطفى هادي، فرصة بعد 
ــرطة في إبعاد  أن أخطأ حارس الش
ــرت بجوار  ــديدته م الكرة لكن تس
القائم لينتهي الشوط األول بتقدم 

نفط البصرة بهدف دون رد.
ــط  ــي، ضغ الثان ــوط  الش ــي  وف  
ــل العودة  ــوة من أج ــرطة بق الش
ومتكن البديل عالء عبد الزهرة من 
ــي الدقيقة (٥٤)،  معادلة الكفة ف
ــوري  ــتفاد احملترف الس ــا اس فيم
ــرة  التمري ــن  م ــف  اليوس ــد  فه

الهدف  ــجل منها  ليس العرضية 
ــي الدقيقة (٨١). وأضاف  الثاني وف
ــر محمود  ــوري اآلخ ــرف الس احملت
املواس، الهدف الثالث، فيما أضاع 
ــة حرة على  ــرة من ركل جاكوب ك
ــددها  ــزاء، بعد أن س ــارف اجل مش
بجوار القائم لتنتهي املباراة بفوز 
ــرطة  ــع الش ــرطة (٣-١).   ورف الش
ــرة  ــة العاش ــى النقط ــده إل رصي
ــا جتمد  ــي، بينم ــز الثان ــي املرك ف
ــرة عند النقطة  رصيد نفط البص

السابعة باملركز اخلامس. 
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نبض الشارع

مزهر كاظم اِّـحمداوي

*كتمنا غضبنا ونزعنا جلد التشاؤم ولبسنا ثوب التفاؤل 
ــجيع لالعبني مبا ال  لعيون العراق وكتبنا من كلمات التش
ــى وقلنا انهم معذورون الن اول مباراتني في  يعد وال يحص
الدور احلاسم وضعتهم مع اقوى املنتخبات في اجملموعة 
ــان للتعويض  ــم امامكم فرصت ــران وكوريا), وقلنا له (اي
ــار اخلواطر  ــة بعد انكس ــط بالنقاط خاص ــدم التفري وع
ــاراة اجلولة الثالثة في  ــام املنتخب االيراني .فكانت مب ام
ــا بعودة  ــول على نتيجته ــي كنا نع ــان الت ــة لبن مواجه
ــكة الصحيحة والى املصاحلة مع  ابنائنا(البررة) الى الس
الذات ومع اجلمهور ومع الوطن. ولكن لم يتغير ال اسلوب 
ــكيلة وال خطة املدرب ومساعديه  اللعب البائس والتش
مال والشعارات  ــبعنا من خارطة االّ ــاوس!)..لقد ش (االش
واالناشيد واالغاني احلماسية..  ارجو ان ال يأتيني احد مرة 
اخرى ويقول: تفاءل فما زال امامنا ستة مباريات بعد, وان 
لم  نفوز بها  فسنحصل على البطاقة اجملانية واملشاركة 
ــو  في دورات االلعاب االوملبية! اكيد  في النهائيات كما ه

ليس في قاموس الفيفا فقرة كهذه.
ــؤون   *ال نريد ان نكرر وقد  تعبت ايدينا من الكتابة عن ش
وشجون وهموم رياضتنا بكافة العابها وخاصة كرة القدم 
ــوب والعلل واملعاجلات كلها واضحة ال حتتاج الى  الن العي
ــذي فعله اخلبير  ــع اليد عليها. ما ال ــث وعناء في وض بح
ــى املتعاقدين  ــوكات، الذي فرض عل ــدرب العاملي ،ادف وامل
معه شرطا اقل ما يقال عنه انه غير منطقي وغير مقنع  
و هو شرط عدم حضوره الى العراق و الى العاصمة بغداد 
ــراف على متابعة الدوري العراقي واكتشاف  حتديدا لالش
وضم وجوه جديدة للمنتخب امنا ترك ذلك الى املساعدين 
ــيهم و امتيازاتهم التي ال يدانيها  الذين متسكوا بكراس
امتياز في جميع االحتادات الرياضية العراقية االخرى وهم 
ــل وتدهور منتخبنا  ــن يتحملون اجلزء االكبر من فش الذي
ــى صدر املنتخب. فهل نضبت  الوطني منذ ان جثموا عل
مياه الرافدين ان جتود علينا ب (كوع) ماء، ام ان وراء السادة 
ــاعدوه  احملترمني  لغزا ال ندركه ؟.هل يقنعني املدرب ومس
ــبيل  ماذا فعلوا في مباراتنا امام لبنان واالمارات  ،على س
ــم يدركوا عقم وغياب الهجوم  املثال ؟ هل يعقل انهم ل
ــب؟  واذا جدبت االرض ان  ــروا التغيير املناس العراقي واج
جتود علينا مبهاجم صريح او رأس حربه او ( مقبض خنجر 
ــيف ) اال يلجأ املدربون االذكياء الى تعويضهم  او غمد س
ــجيل االهداف؟ كيف يتم  بالعبي وسط قادرين على تس
ــاد بقدراته  ــاري، الذي اش ــل ،امير العم ــب العب مث تغيي
ــاركة اما في الوقت بدل الضائع او   اجلميع ويؤذن له  باملش
ــوط  ؟ وكيف يتم التغاضي عن العب مبهارات  بنصف ش
ــي اغلب  ــة االحتياط ف ــى دك ــم ويبقى عل ــد قاس محم

املباريات؟.هناك عشرات من االسئلة  احلائرة.
* لست نادما ان اضم صوتي الى صوت املنادين بحل هذا 
ــي اثبتت جدارتها  ــى العناصر الت ــب واالبقاء عل املنتخ
ــخصون.  ــم معروفون ومش ــريح الباقني وه ــط وتس فق
ــس  ــد وكوركي ــم حمي ــاعدين رحي ــاء املس ــل اعف ولع
ــى اجراء  ــة ال ــا اضاف ــوى ايض ــرورة قص ــماعيل  ض اس
ــي العراق وان  ــدرب ان يتواجد ف ــات جدية مع امل مفاوض
ــلوب التدريب بطريقة (اون الين) واال فلنخسر  يترك  اس
كما نخسركل مرة ماليني الدوالرات في عقودنا املرتبكة 
ــن  قيمة عقد  ــا تبقى م ــني االجانب  بدفع م ــع املدرب م
ــه القدرة على  ــدرب واقالته و نبحث عن مدرب ل ــذا امل ه
التعايش مع الكرة العراقية عن قرب وتشكيل منتخب 
ــم اختيار عناصره من املنتخب  جديد باعمار صغيرة يت
ــباب وبعض املغتربني ونزج به في  االوملبي ومنتخب الش
ــاب اخلبرة بعد  املباريات املتبقية من التصفيات الكتس
ــي نهائيات قطر واعداده الى  ــى حلم التواجد ف ان  انته

بطولة كأس العرب ثم الى كأس العالم ٢٠٢٦ .
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وتتهم اجلماعة بيطار بقيادة حتقيق 
مُسيّس ينتقي شخصيات بعينها، 
ــزب اهللا  ــى حلفاء ح ــارة إل ــي إش ف
ــتجوابهم  ــعى بيطار الس الذين س
ــال أودى بحياة  ــي إهم ــتباه ف لالش
ــخص.وفي مقابلة  أكثر من ٢٠٠ ش
ــنّي  مع رويترز أملح رئيس الوزراء الس
جنيب ميقاتي إلى قلق بشأن بيطار 
ــتوريا» رمبا وقع،  ــال إن «خلال دس قائ
في رأي يتفق مع وجهة نظر ترى أنه 
جتاوز صالحياته مبالحقة مسؤولني 
ــعر أقارب الضحايا وكثير  كبار.ويش
ــون  من اللبنانيني بالغضب، ويخش
ــيون في احلكم على  أن يوثر سياس
ــد من أقوى  ــير التحقيق في واح س
التفجيرات غير النووية على اإلطالق.

ــب مديرة برنامج  وقالت لينا اخلطي
ــمال أفريقيا  ــط وش ــرق األوس الش
ــة  ــاوس، إن «املؤسس ــاتام ه في ش
ــتغل عدم  احلاكمة في لبنان ستس
ــتقرار الذي حدث أمس لتُصور  االس
ــر من نفعه». ــرر التحقيق أكب أن ض

ــن العقاب الذي  وتابعت «اإلفالت م
تتمتع به الطبقة احلاكمة سيدفع 
ــأ ملواجهة نفس املصير  حتقيق املرف
ــابقة  ــه احملاوالت الس ــذي واجهت ال
ــلطة عن  ــبة من هم في الس حملاس
ــيمة.. تأخير إلى أجل  جتاوزات جس
ــف في  ــل ضعي ــمى وأم ــر مس غي

ــة».ورفض  ملموس بنتائج  ــروج  اخل
نادي قضاة لبنان الدعوات لرد بيطار 
ــاء ودعا إلى الكف  ودافع عن القض
عن العبث «في آخر حصن في فكرة 
ــق  التحقي ــة  أزم ــت  الدولة».وأصاب
ــلل في وقت تسعى  احلكومة بالش
ــن االنهيار  ــالد م ــال الب فيه النتش

املالي، كما جتازف بتعقيد العالقات 
ــة التي تأمل  ــع احلكومات الغربي م
بيروت في احلصول على مساعدات 
ــدة  املتح ــات  الوالي ــد  وتري ــا.  منه
وفرنسا حتقيقا يتسم بالشفافية.

وكان حتقيق بيطار يواجه صعوبات 
ــيون  ــث رفض سياس ــل، حي بالفع

كبار احلضور لالستجواب، مما دفعه 
إلصدار مذكرات اعتقال مت جتاهلها. 
وقال مصدر قضائي لرويترز إن بيطار 
ــتقالة  ــه أي نية لالس ــت لدي ليس
ــؤولية  حتى مع إلقاء خصومه مس
ــال  عاتقه.وق ــى  عل ــاء  الدم ــة  إراق
احملامي نزار صاغية املدير التنفيذي 
جملموعة املفكرة القانونية لألبحاث 
ــح  للرب ــة  الهادف ــر  غي ــرة  واملناص
ــاف بيطار  ــة الوحيدة إليق «الطريق
هي أنه يستقيل...إذا مارسوا عليه 
ــا  ــر مثلم ــخصية أكب ــا ش ضغوط
ــع من  ــى جمي ــدث باألمس».ونف ح
سعى بيطار الستجوابهم ارتكاب 
ــق  ــرض التحقي ــات. وتع أي مخالف
ــخصيات  ــن جانب ش ــادات م النتق
وزراء  ــاء  رؤس ــا  منه ــارزة  ب ــنية  س
ــى حتركات  ــوا عل ــابقون اعترض س
ــان دياب الذي كان  الستجواب حس
يتولى رئاسة الوزراء وقت االنفجار، 
ــتبها به.ووصفوا ذلك  باعتباره مش
بأنه تعد على منصب رئيس الوزراء 
ــة  ــرا الساس ــغله حص ــذي يش ال
ــنّة.وقال ميقاتي في مقابلة إن  الس
تصحيح اخلطأ الدستوري الذي قال 
إنه رمبا يكون قد حدث أمر يقع على 
ــيني.  ــق القضاء وليس السياس عات
ــات وجهة  ــس هذه التصريح وتعك
ــار الذين يقولون  نظر منتقدي بيط

ــة  مبالحق ــلطته  س ــاوز  جت ــه  إن
ــية بارزة وإن أي  ــخصيات سياس ش
ــب أن متر عبر  ــة ضد هؤالء يج قضي
ــة ومن خالل  ــة برملانية خاص عملي
ــيحية  احملكمة.وأيدت األحزاب املس
ــق.  ــان التحقي ــي لبن ــية ف الرئيس
والقضية لها حساسيتها اخلاصة 
ــيحية  املس ــزاب  لألح ــبة  بالنس
ــب منها أن  ــباب ترجع في جان ألس
اجلزء األكبر من الضرر املادي الناجم 
ــي مناطق ذات  ــار وقع ف عن االنفج
ــيحية.وقتلت األعيرة  ــة مس أغلبي
ــبعة من الشيعة بعدما  النارية س

ــع بدعوة  ــون في التجم بدأ محتج
ــزب اهللا للمطالبة  ــة ح ــن جماع م
ــي طارق بيطار. وأعادت  بعزل القاض
ــتمرت  اس ــي  الت ــتباكات  االش
ــات احلرب  ــان ذكري ــاعات لألذه لس
ــهدتها  ــة الطاحنة التي ش األهلي
ــام  ــى ع ــام ١٩٧٥ حت ــن ع ــالد م الب
ــف الذي اندلع عند  ١٩٩٠.وعزز العن
ــدود األحياء  ــني ح ــاس ب ــط التم خ
ــيعية في بيروت،  ــيحية والش املس
ــتقرار في  ــاوف من انعدام االس مخ
بلد تكثر فيه األسلحة ويعاني من 
ــات االقتصادية في  ــوأ األزم أحد أس

العالم. وفي السياق ذاته قتل ستة 
ــرات غيرهم  أشخاص وأصيب عش
ــراء تبادل  ــوم اخلميس املاضي ج الي
ــروت، بالتزامن مع  ــالق نار في بي إلط
تظاهرة ملناصرين حلزب اهللا وحركة 
ــق العدلي في قضية  أمل ضد احملق
ــبما قال  ــار مرفأ بيروت، حس انفج
ــي لرويترز. ــكري لبنان ــدر عس مص
ــارك فيها  ــع تظاهرة ش ــاً م وتزامن
ــن حزب اهللا  ــرات من مناصري العش
ــر العدل في  ــل أمام قص وحركة أم
ــادل إطالق نار كثيف  بيروت، وقع تب
ــة  القريب ــة  الطيون ــة  منطق ــي  ف

ــف للجيش  ــار الكثي برغم االنتش
لوكالة  مراسلون  اللبنانية. وسمع 
فرانس برس إطالق نار كثيف تخلله 
ــراء إطالق قذائف. دوي انفجارين ج
ــة  ــالم محلي ــائل إع ــت وس وتناقل
ــلحني  ــورة تظهر مس مقاطع مص
ــط  ــوارع وس يطلقون النار في الش
تقارير عن وجود قناصة في األبنية. 
ــي أنه «خالل  ــن اجليش اللبنان وأعل
ــة  منطق ــى  ال ــني  محتج ــه  توج
ــقات نارية  ــوا لرش ــة تعرض العدلي
ــدارو، وقد  ــة الطيونة- ب ــي منطق ف
ــارع اجليش الى تطويق املنطقة  س
واالنتشار في أحيائها». ووقع إطالق 
ــاس بني  ــوط التم ــد خط ــار عن الن
والشيعية في  ــيحية  األحياء املس
ــت هذه املنطقة واحدة  بيروت، وكان
من جبهات احلرب األهلية اللبنانية 
ــة في  ــني الرمان ــدأت في ع ــي ب الت
التطورات،  ١٩٧٥.وتعليقاً على هذه 
أكد وزير الداخلية اللبنانية، بسام 
مولوي، سقوط ٦ قتلى و١٦ جريحا 
ــروت اليوم.  ــي بي ــالق النار ف في إط
ــر صحفي  ــوي، في مؤمت ــال مول وق
ــتثنائي جمللس  بعد االجتماع االس
ــكال بدأ  ــزي، إن «اإلش ــن املرك األم
ــالل القنص،  ــار، من خ ــالق الن بإط
وأصيب أول شخص في رأسه وهذا 
األمر غير مقبول، وإطالق النار على 

ــراً جداً».  ــراً خطي ــرؤوس يعد أم ال
ــلم األهلي ليس  ــاف أن «الس وأض
ــى «ضرورة  ــدداً عل للتالعب»، مش
اتخاذ كامل اإلجراءات»،  وطلب من 
اإلعالم  املساعدة «على بث األخبار 
ــت،  الف ــور  تط ــي  الصحيحة».وف
ــي العاصمة  ــرض مكتب DW ف تع
ــى مقربة من  ــة الواقع عل اللبناني
مكان االشتباكات إلطالق نار. وأكد 
ــني املكان،  ــاك في ع ــلنا هن مراس
ــالمة الفريق  ــل العريضي، س باس
ــبب انفجار ضخم  الصحفي.وتس
ــل  ــن آب ٢٠٢٠ مبقت ــع م ــي الراب ف
ــل وإصابة  ــخصاً على األق ٢١٤ ش
ــروح،  ــن بج ــن ٦٥٠٠ آخري ــر م أكث
ــع في العاصمة.  عدا عن دمار واس
ــى  ــار إل ــلطات االنفج ــزت الس وع
ــن نيترات  ــن كميات كبيرة م تخزي
ــر وقاية. وتبني  ــال تدابي األمونيوم ب
ــؤولني على مستويات عدة  أن مس
ــر تخزين  ــى دراية مبخاط كانوا عل
ــا  الضحاي ذوو  ــر  ويتظاه ــادة.  امل
باستمرار دعماً لبيطار واستنكاراً 
لرفض املدعى عليهم املثول أمامه 
د  ــدّ ــا تن ــم، بينم ــق معه للتحقي
القادة  منظمات حقوقية مبحاولة 
التحقيقات،  عرقلة  ــيني  السياس
وتطالب بإنشاء بعثة حتقيق دولية 

مستقلة ومحايدة.

Êbj€bü@âaÖ@ä‘«@ø@Ú»Óí‹€@Üvéfl@›ÅaÖ@Òâå©@kÿmäÌ@ì«aÖ

pÎ7i@âbv–„a@ø@’Ó‘zn€a@—”Ï€@Ú»Ìâá@NNCÈ»–„@Âfl@5◊c@ÍâäôD
@pÎ7i@7v–m@ø@Ô€Ü»€a@’‘0a@Êdíi@’‹”@µg@|‡‹�Ì@Ômb‘Ófl@kÓ¨

5عربي دولي

 تتزايد الشكوك على ما يبدو بشأن مصير التحقيق في انفجار مرفأ بيروت بعد خالف سياسي مرير حول قرارات قاضي التحقيقات أفضى إلى 

إطالق شرارة أدمى أحداث عنف في شوارع لبنان منذ أكثر من عشرة أعوام.وقادت جماعة حزب اهللا، أقوى اجلماعات في لبنان، دعوات منادية بعزل 

طارق بيطار من التحقيق في انفجار املرفأ والذي نتج عن كمية ضخمة من نترات األمونيوم كانت مخزنة دون مراعاة إجراءات السالمة وشعر به 

سكان قبرص على مبعدة نحو ٢٦٠ كيلومترا.

متابعة / البينة اجلديدة

أبوجا / وكاالت / البينة الجديدة
ــش النيجيري  ــكري رفيع في اجلي ــن قيادي عس  أعل
ــا» أبو مصعب  ــرب إفريقي ــم «داعش في غ ــاة زعي وف
البرناوي.وقال رئيس هيئة أركان الدفاع اجلنرال الكي 
ــميا  ــور للصحافيني «ميكنني أن أؤكد لكم رس إيراب
ــاطة. إنه ميّت  ــت. األمر بهذه البس ــأن البرناوي ميّ ب
وسيبقى ميتا»، من دون أن يقدم أي تفاصيل عن تاريخ 
ــالمية  ــة وفاته.ولم يصدر تنظيم الدولة اإلس وكيفي
ــي لتلك املعلومات،  ــرب إفريقيا أي تأكيد أو نف في غ
ــبق للجيش النيجيري أن أعلن وفاة قياديني  بينما س
ــور الحقا.والبرناوي هو جنل  ــني ليعاودوا الظه جهادي
ــس جماعة بوكوحرام النيجيرية التي تخوض  مؤس
ــرق نيجيريا منذ  ــمال ش ــالميا داميا في ش مترّدا إس
ــى الواجهة بعد  ــر إل ــمه وظه ــام ٢٠٠٩.وبرز اس الع
ــنة ٢٠١٦ إثر خالفات مع  انفصاله عن بوكو حرام س
ــذي توفي في وقت  ــكوي ال زعيم اجلماعة أبوبكر ش
سابق من العام خالل معارك داخلية بني الفصيلني.

ــود للبرناوي الفضل في  وتفيد مصادر أمنية بأنه يع
ــالمية في غرب  ــم الدولة اإلس ــيطرة تنظي تعزيز س
ــة بحيرة  ــرق نيجريا ومنطق ــمال ش ــا في ش إفريقي
ــي مقاومة من  ــه لق ــكوي، لكن ــذ وفاة ش ــاد من تش
جيوب موالية لبوكوحرام.وكان التنظيم قد أكد في 
ــفة، ليعزز  ــيكاو بعبوة ناس حزيران املاضي مقتل ش
ــه  ــرت أن األخير فجر نفس ــابقة ذك ــك رواية س بذل
ــش- والية غرب  ــم داع ــره مقاتلون تنظي ــني حاص ح
ــجيل صوتي  ــر التنظيم حينها في تس إفريقيا.وذك

ــاوي  ــب البرن ــرض أبومصع ــه املفت ــوب لزعيم منس
ــوم اخلميس وفاته،  ــن اجليش النيجيري الي الذي أعل
ــا توفي. ــة في نيجيري ــرام املنافس ــم بوكوح أن زعي

ــه أبومصعب البرناوي  ــخص الذي يزعم أن وقال الش
ــة للتنظيم، في  ــا التابع ــرب أفريقي ــة غ ــم والي زعي
ــي حدود ١٨  ــيكاو توفي ف ــجيل الصوتي إن ش التس
ــفة عندما الحقه مقاتلو  ــار بعد تفجير عبوة ناس أي
ــجيل  الوالية في أعقاب معركة.وكان ذلك أحدث تس
ــوب للبروناوي قبل إعالن وفاته من قبل اجليش  منس
ــة بالبرناوي  ــى معرف ــخصان عل ــر ش النيجيري.وذك
ــجيل  ــهر، أن الصوت الذي في التس ــل أربعة أش قب
ــالمية. ــرب أفريقيا بالدولة اإلس ــم والية غ هو لزعي

ــيون إن مقتل شيكاو قد يؤدي  وقال محللون سياس
ــى نهاية التنافس العنيف بني اجلماعتني، مما ميكن  إل
ــرام وتعزيز  ــتيعاب مقاتلي بوكوح ــم من اس التنظي
ــرق نيجيريا. ــمال ش ــيطرته على األراضي في ش س

ــؤول  ــره مس ــر للمخابرات النيجيرية نش وذكر تقري
ــة بوكوحرام، أن  ــون معنيون بجماع حكومي وباحث
ــيكاو مات.وقال بوالما بوكارتي احمللل املتخصص  ش
ــد توني  ــدى معه ــة بوكوحرام ل ــؤون جماع ــي ش ف
ــالمية  ــر العاملي، إن تنظيم الدولة اإلس بلير للتغيي
ــيطرته على املنطقة بأكملها، ومنطقة  «يبسط س
ر  بحيرة تشاد ومعقل شيكاو».وأضاف بوكارتي «صوّ
ــيكاو  ــالمية في غرب إفريقيا ش تنظيم الدولة اإلس
على أنه املشكلة وكان الشخص الوحيد الذي أرادوا 

القضاء عليه»، 

قندهار / وكاالت / البينة الجديدة 
تبنى تنظيم «الدولة اإلسالمية- والية خراسان» 
ــجدا للشيعة  ــتهدف مس هجوما انتحاريا اس
ــي مدينة قندهار األفغانية امس االول اجلمعة  ف
ــخصا على األقل وإصابة  ــى مقتل ٤١ ش وأدى إل
العشرات. وقال التنظيم اجلهادي في بيان نشره 
على قنواته في تطبيق تلغرام، إن انتحاريني نفذا 
ــجد خالل صالة  هجومني منفصلني داخل املس
ــهادي  ر االستش اجلمعة. وأضاف في البيان «فجّ
ــفة على جموع املشركني  ــترته الناس األول س
ــهادي  ــر االستش ــا فجّ ــد، بينم ــي رواق املعب ف
ــط املعبد». ــي وس ــفة ف ــترته الناس ــر س اآلخ
ــوي محمود  ــار مول ــرطة قنده ــرح قائد ش وص
ــوا مصرعهم  ــاء وطننا لق ــن أبن ــدد كبير م «ع
ــارك، نتيجة هجوم  ــوم اجلمعة املب اليوم، في ي
ــيعي».وأضاف في بيان  وحشي على مسجد ش
ــيعية  ــلحني من الطائفة الش بالفيديو أن مس

ــجد، لكن من  ــى أمن املس ــرفوا عل ــم من أش ه
ــتتولى حركة طالبان حمايته. اآلن فصاعدا س
ــا على هجوم  ــبوع متام ــي الهجوم بعد أس يأت
ــيعة في مدينة  ــتهدف مصلّني ش انتحاري اس
قندوز (شمال) وتبناه تنظيم الدولة اإلسالمية.
ــال مدير الصحة في قندهار حافظ عبد احلي  وق
عباس لوكالة فرانس برس إن «املعلومات الواردة 
ــقوط ٤١ قتيال  ــفيات تشير إلى س من املستش
ونحو ٧٠ جريحا في هجوم اليوم على مسجد».
وشوهد ما ال يقل عن ١٥ سيارة إسعاف تسارع 
ــراد أمن  ــي وقت فرض أف ــكان الهجوم، ف الى م
ــول املنطقة.إن لم تكن طالبان  طالبان طوقا ح
ــن اعتداء لداعش،  ــى حماية قندهار م قادرة عل
ــق البالد  ــي مناط ــة باق ــا حماي ــف ميكنه فكي
ــهود عيان بسماعهم أصوات إطالق نار  وأفاد ش
ــر حارس يتولى  ــى انفجارات، فيما ذك إضافة إل
ــجد أن ثالثة من رفاقه قتلوا  مهمة حماية املس

ــون  يحاول ــون  االنتحاري كان  ــا  فيم ــاص  بالرص
ــيد روح اهللا «كان وقت صالة  ــال س ــول. وق الدخ
ــمعت إطالق  ــتعد، س اجلمعة، وعندما كنا نس
نار. دخل شخصان املسجد». وتابع «فتحا النار 
ــالق النار عليهما.  ــرّاس ورد احلرّاس بإط على احل
ــجد». ذ أحدهما تفجيرا انتحاريا داخل املس نفّ

ر مهاجمان آخران نفسيهما وسط حشود  وفجّ
ــر املصدر  ــق ما ذك ــي، وف ــى الرئيس ــارج املبن خ
وشهود عيان.وأفاد الناطق باسم وزارة الداخلية 
التابعة لطالبان قاري سيد خوستي على تويتر 
ــارا وقع في  ــأن انفج ــزن لعلمنا ب ــعر باحل «نش
ــيعة في املنطقة األولى  ــجد لإلخوان الش مس
مبدينة قندهار والذي استشهد وأصيب فيه عدد 
من أبناء وطننا».ونددت واشنطن بالهجوم الذي 
وقع اجلمعة. وقال املتحدث باسم وزارة اخلارجية 
ــنطن جتدد دعوتها  األميركية نيد برايس إن واش
ــة اإلرهاب،  ــاء بالتزامها مبحارب ــان للوف لـ»طالب

وعلى وجه اخلصوص معاجلة التهديد املشترك 
ــة  ــم الدول ــل بـ»تنظي ــه» واملتمث ــذي نواجه ال
اإلسالمية-والية خراسان».وأضاف برايس «نحن 
مصممون على ضمان عدم متكن أي مجموعة من 
استخدام األراضي األفغانية مرة اخرى كمنصة 
ــات املتحدة  ــد الوالي ــن هجمات ض انطالق لش
ــتهدف  اس ــة،  املاضي ــة  أخرى».واجلمع دول  أو 
ــالمية-والية  ــن تنظيم «الدولة اإلس انتحاري م
خراسان» مسجدا للشيعة في قندوز، ما أسفر 
ــن التنظيم اخلصم  ــرات. وأعل عن مقتل العش
ــن الهجمات التي  ــؤوليته ع حلركة طالبان مس
ــم تنظيم  ــيعة يعتبره ــتهدفت مصلّني ش اس
ــالمية كفرة. في األثناء، أعلن موفد  الدولة اإلس
الكرملني اخلاص بامللف األفغاني زامير كابولوف 
ــتضيف في ١٩ تشرين األول  ــكو ستس أن موس
ــمل الواليات  ــتان تش ــأن أفغانس محادثات بش

املتحدة والصني وباكستان. 

القاهرة / وكاالت / البينة الجديدة
 أيدت محكمة عسكرية مصرية 
ــدى احلياة (٢٥  ــجن م مؤخراً الس
ــا أدينوا  ــا) في حق ٣٢ متهم عام
بتهمة «تكوين ٢٢ خلية إرهابية» 
من بني جرائمها محاولة اغتيال 
ــاح  عبدالفت ــري  املص ــس  الرئي
ــي وولي عهد السعودية  السيس
ــابق محمد بن نايف.وكانت  الس
ــكرية  العس اجلنايات  ــة  محكم
 ٢٠١٩ ــران  حزي ــي  ف ــدرت  أص
ــد في  ــجن املؤب ــا بالس أحكامه
ــي القضية التي  حق املتهمني ف
ــم «محاولة  ــت إعالميا باس رف عُ
اغتيال السيسي».ونشر محامي 
ــى  ــري عل ــد املص ــني خال املتهم
ــبكة فيسبوك  صفحته على ش
ــون  للطع ــا  العلي ــة  «احملكم
ــض جميع  ــرر رف ــكرية تق العس

األحكام  ــد جميع  وتأيي الطعون 
ــن  ــط م ــني فق ــي إال الثن ــا ه كم
املتهمني قامت بتعديل حكمهم 
من املؤبد إلى ١٥ سنة».وشملت 
ــن ٢٩٠ متهما  ــر م ــة أكث القضي
ــرين الثاني ٢٠١٦  أحيلوا في تش

ــكرية، على  ــى احملكمة العس عل
ــه النيابة اتهامات  خلفية توجي
ــا إرهابية»  ــن «خالي ــم بتكوي له
ــيناء» وهو  تتبع تنظيم «والية س
الدولة  ــم  ــري لتنظي الفرع املص
ــط في شمال  ــالمية وينش اإلس

سيناء ووسطها.وشملت أحكام 
ــكرية  العس اجلنايات  ــة  محكم
ــة ٢٦٤ متهما  ــي ٢٠١٩، معاقب ف
بالسجن مددا تراوح بني ٣ أعوام 
ــف نص حتقيقات  و١٥ عاما.وكش
ــي ٢٠١٦ والذي  ــام ف ــب الع النائ
ــار احمللية  ــر في مواقع األخب نُش
ــال  الغتي ــني  املتهم ــط  تخطي
ــة بن نايف  ــي وهو برفق السيس
حينما كان يؤدي مناسك العمرة 
ــام ٢٠١٤.إال أن املتحدث  ــي الع ف
ــة املصرية آنذاك  ــم الرئاس باس
ــا مت تداوله  ــف نفى م ــالء يوس ع
ــة  ــف العربي ــض الصح ــي بع ف
ــة  ــي حملاول ــرض السيس ــن تع ع
اغتيال من دون توضيح تفاصيل.
أُسند للمتهمني، حسب  كذلك 
التحقيقات، واقعة اغتيال ثالثة 
ــش مبحافظة  ــي العري ــاة ف قض

ــيناء في العام ٢٠١٥  ــمال س ش
واستهداف سياحا وقوات األمن 
ــرطة.وتواجه  ــش والش ــن اجلي م
ــنوات تصاعدا في  ــر منذ س مص
ــني  ــني املتطرف ــطة اجلهادي أنش
ــطها،  ــيناء ووس ــمال س في ش
ــة اجليش  ــد إطاح ــا بع خصوص
ــل  الراح ــالمي  اإلس ــس  بالرئي
ــي  ــي ٢٠١٣ ف ــي ف ــد مرس محم
ــعبية  ش ــات  احتجاج ــاب  أعق
ــوم  حكمه.وتق ــد  ض ــدة  حاش
القوات املصرية منذ شباط ٢٠١٨ 
بحملة واسعة على مجموعات 
ــيناء  ــلحة ومتطرفة في س مس
ــالد. ــن الب ــرى م ــزاء أخ ــي أج وف
ــل أكثر من  ــذ بدء احلملة، قت ومن
ــتبه في أنهم  ــخص يش ألف ش
جهاديون وعشرات العسكريني، 

وفق إحصاءات اجليش.

طهران / وكاالت / البينة الجديدة
ــالل اتصال هاتفي  ــدت إيران وأذربيجان خ  أك
ــن ، أولوية  ــري خارجية البلدين اجلاري بني وزي
ــي أثيرت في  ــوار بينهما حلل اخلالفات الت احل
ــائل عدة  ــى خلفية مس ــرة عل ــة األخي اآلون
ــرائيلي قرب  ــا قلق طهران من وجود إس أبرزه
ــني أمير  ــر اإليراني حس ــرى الوزي حدودها.وأج
عبداللهيان ونظيره األذري جيحون بايراموف، 
ــق وزارتي  ــاء الثالثاء، وف ــاال هاتفيا مس اتص
ــتوى  اخلارجية، هو األول املعلن على هذا املس
ــني اجلانبني منذ انتقاد باكو مناورات أجراها  ب
ــكوى  ــا، وش ــرب حدوده ــي ق ــش اإليران اجلي
ــوما  ــوات األذرية رس ــرض الق ــن ف ــران م طه
ــاحنات البضائع املتجهة  ــة على ش جمركي
ــة اإليرانية عن  ــت اخلارجي ــى أرمينيا.ونقل إل
ــان تأكيده ضرورة أن متنع إيران  أمير عبداللهي
وأذربيجان «حدوث سوء الفهم في العالقات 
ــال عالقاتهما  ــر أن يواص ــن اجلدي ــا وم بينهم

بسرعة في املسار الصحيح واملتنامي».وشدد 
ــتقالل  ــرورة «االحترام املتبادل واالس على ض
ــيدا  ــي الدول»، مش ــدة أراض ــيادة ووح والس
بـ»عالقات عريقة» بني اجلمهورية اإلسالمية 
ــارك  ــمالية الغربية التي تتش وجارتها الش
وإياها حدودا بطول نحو ٧٠٠ كلم.ورأى الوزير 
ــداء وال ينبغي  ــي أن «لطهران وباكو أع اإليران
ــة لألعداء لإلخالل  ــن أن مينحا الفرص للبلدي
ــوية  ــا ويتوجب حل وتس ــات بينهم بالعالق
ــوار والتعاون».من  ــق احل ــس عن طري الهواج
جهتها، أكدت اخلارجية األذرية إقرار الطرفني 
ر بالعالقات الثنائية  ــاب الراهن أضّ بأن «اخلط
وأي تباينات يجب أن يتم حلها باحلوار».وكرر 
مسؤولون إيرانيون في اآلونة األخيرة رفضهم 
أي تواجد إلسرائيل، العدو اللدود للجمهورية 
اإلسالمية، قرب حدودهم، في إشارة ضمنية 
ــكري،  للعالقة الوثيقة ومنها التعاون العس
ــرائيل.وخرج التباين بني طهران  بني باكو وإس

ــاد الرئيس األذري  ــع انتق ــو إلى العلن م وباك
إلهام علييف مناورات عسكرية بدأتها إيران 
ــرين األول في مناطق شمال  في األول من تش
ــان.وردّت  ــدود مع أذربيج ــرب البالد قرب احل غ
ــيادي»  اخلارجية اإليرانية بتأكيد احلق «الس
ــديد على أن  ــاورات، مع التش ــراء املن ــي إج ف
ــامح مع  ــن تتس ــالمية «ل ــة اإلس اجلمهوري

ــان الصهيوني  ــد الكي ــن تواج ــكل م أي ش
بالقرب من حدودها. وفي هذا اجملال، ستتخذ 
ــي»، من دون  ــبا ألمنها القوم ــا جتده مناس م
ــر عبداللهيان  ــدى أمي ــل إضافية.وأب تفاصي
ــكو هذا الشهر، قلق بالده  خالل زيارته موس
من «التواجد» اإلسرائيلي في القوقاز، بينما 
ــرائيلية  ــود أي قوات إس ــت أذربيجان وج نف
ــاحنات،  ــأن حركة الش ــى أراضيها.وبش عل
ــة األذرية أن الطرفني اتفقا  نقل ذكر اخلارجي
ــر  ــن الضروري إجراء حوار مباش على أنه «م
ــأن  ــات احلكومية في البلدين بش بني الهيئ
ــان بفرض  ــدأت أذربيج ــا الترانزيت».وب قضاي
ــن منتصف أيلول  ــوم جمركية اعتبارا م رس
ــى  ــة إل ــة املتجه ــاحنات اإليراني ــى الش عل
ــي أراض باتت حتت  ــا ف ــا، لدى عبوره أرميني
ــيطرة قوات باكو في أعقاب النزاع بينها  س
وبني يريفان في إقليم ناغورني قره باغ العام 

املاضي.
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ــع  م ــه  تفاعل ــقِ  عم ــن  ع ــالً  فض
ــا  عليه ــى  طغ ــي  الت ــه  معطيات
ــات األمل،  ــع وخيب ــاط والوج اإلحب
ــاغَ نصوص مجموعته  فكان أنْ ص
ــرزًا خالصة أوجاع  ــلس، مب بأداءٍ س
ــانيَّة املتماهية مع روحِ  الذات اإلنس
ــاعٍ ممزوج  بإيق وتطويعها  ــداع،  اإلب
ــة أجواءِ  ــة قصد مواكب ــورٍ فنيَّ بص
ــاهمت في  ــرديّ التي س احلدث الس
ــة التي  ــذه اجملموع ــمِ ثيمات ه رس
ــع  ــا تس ــني دفتيه ــل ب ــاءت حتم ج
ــى التوالي:  يرة هي عل ــص قصِ قِصَ
ــا، احلرية  ــر طرب (عندما يهتز اجلس
تشف من اجلهة األخرى، وتستفيق 
اللحظات، الطائر األبيض، سحابة 
في منام، عندما يكبو اجلواد، خلف 
ــت أغصان  ــى، امرأة حت ــباك املرم ش
ــاد املتدافعة). وفي  ــابة واألجس ش
ــةٍ لالقترابِ أكثر من حيثياتِ  محاول
صيَّة؛  صَ ــذه اجملموعةِ القِ نصوص ه
ــاب  اخلط ــر  مظاه ــسِ  تلم ــة  بغي
ــرديّ من حيث األسلوب والبناء  الس
ــة لكاتبِها، وجدت من خاللِ  والدالل
ــاصَ بث  ــا أنَّ الق ــي نصوصه قراءت
ــتمد  ــة رؤى اس ــا جمل ــي ثناياه ف
ــتعاريّ من  مقوماتها على نحوٍ اس
ــيما  مجرياتِ احليـاة العامة، والس
، وما تخللها  ــاهداتِ البارز من املش
من الوقائع التي ترسخت في ذهنه، 
ــردًا؛  ــاول قضاياها س ــه بتن وألزمت
وم اإلنسان  مُ ــاف هُ ألجلِ اِستكش
ــه، إذ  ــح إلي ــا يطم ــه، وم وتطلعات
ــاتِ بعض تلك  ــع مخرج ــلَ م تعام
الوقائع واملشاهدات برمزيَّةٍ تعبيريَّة 
محملة بدالالتٍ وإيحاءات عبر سردٍ 
متدفق مستوحى من ثقافةِ احمليط 
ــذي تعايش معه في  ــيّ ال االِجتماع
ــى  ا عل ــدً ــاه، معتم ــه وصب فولت طُ
قناعاته التي تعبر عن انحيازه التام 
ــادئ داعمة  ــه من مب ــا آمن ب الى م
لالنتماءِ الوطني.  وبحدودِ مساحة 
القراءة للمجموعةِ موضوع بحثنا، 
ــا التدوين  ن ــبِ هُ ــدت من املناس وج
على نحوٍ مكثف ألهمِ رؤى الكاتب 
ــتُ قصديتها عند الولوج  التي أدرك
في ثنايا قِصته األولى التي اختارها 
لتحمل اسم اجملموعة نفسها؛ ألنَّ 
كلَّ نَص من أغلبِ قِصص اجملموعة 
ــتقل بقراءةٍ  س ــاج إلى بحثٍ مُ يحت
ــي عمد في  ــى اِنفراد، فالبيضان عل
نصه (عندما يهتز اجلسر طربا) إلى 

ــن طاقةٍ  ــا اختزنَ م ــكاءِ على م االِت
ــف  ــرع بتوظي ــث ش ــة، حي إيحائيَّ
رد مبا حتمله  ــيجِ السَ (الناي) في نس
ــومريَّة  ــيقيَّة الس ــذه اآللة املوس ه
ــاتِ القصب من  ــي تصنع من نب الت
بوصفها  ــة وجماليَّة  دالالتٍ قصديَّ
رمزًا للهويَّة واالنتماء؛ بغية التعبير 
ــكيلِ  عن رؤيته الفكريَّة مبهمةِ تش
ــي وجدانه، فعذوبة  صورة الوطن ف
صوت الناي جتعل اجلسر يهتز طربًا 
من فرطِ سعادته املتوائمة مع سعةِ 
ا في  مً تناغِ ــر، ومُ نفثاتِ عطاء النه
كينونته مع سرمديةِ إيقاع روافده. 
ــةِ جليةً في  ــذه القصدي ــر ه وتظه
اِستهاللِ قصته تلك التي عبر عنها 
ــام نايه  ــاء.. أنغ ــول: «كل مس بالق
ــاء، حيث تاتي  ــد مويجات امل تتوس
مهفهفة من وسط النهر.. راقصة.. 
ــاب وتغفو  ــة بهدوئها.. تنس راعش
ــا مويجات  ــه.. تلحقه ــت قدمي حت
ــيمات  ــير بصمت مع نس أخرى تس
ــا، تقودها  ــة فوقه ــواء املترنح اله

ــا.. تتلوى  ــي ليلة زفافه كعروس ف
ــرف.. لتنام  ــاق متجه نحو اجل باتس
ــدى أنغامه...»  ــرى حتت ص هي األخ
ــغفَ البيضاني  ــدو أنَّ ش ص - ٩. ويب
ــن)، مبعثه  ــةِ (الناي - الوط بقصدي
اد  ــرِ الَ يكَ ــق بذهنِه من أث إلى ما عل
ــة مرصودة  زمانيَّ للقطاتٍ  ــهُ  ارِق

يُفَ
ا في  ــن ذاكرةٍ تضرب جذورها بعيدً م
ــأ فيها،  ــاء التي ولد ونش ــةِ امل مدين
ــوت الناي  ــزال صدى ص ــا ي حيث م
ــاتِ السمر التي  املُنبعث من جلس
كانت تقام فيما مضى على ضفافِ 
األنهر، يسمو في النفسِ اإلنسانيَّة 
ــة  والطامح ــل،  باألم ــكة  املتمس
ــج الكاتب  ــو االرتقاء، فقد نس نح

ــى تكافؤ احلدث  ــلوبٍ ارتكز عل بأس
ــغافِ  ــورة إلى اِنش ــف، ص والعواط
ــدى أنغام  ــافِ ص ــاب في ارتش الش
ــواء من عذوبته.... «كان  الناي، واالِرت
ــرة ووجهه  ــند ظهره على صخ يس
ــاي بكلتا  ــك الن قبالة النهر.. ميس
ــفتيه... يحدق  ــه يداعبه بني ش يدي
ــل أمامه..  ــي تتماي ــي األمواج الت ف
يريد أن يراقصها.. مييل معها حيث 
ــتمر الكاتب  متيل...» ص - ١٠.  ويس
ــردِ،  ا بفضاءِ السَ في التحليق بعيدً
ــا ميلك من  ــدِ م ا على حش ــدً معتم
ــرديَّة وأدوات لغوية في  ــاتٍ س تِقني
ــلوبٍ  ــالته بأس ــةِ إيصال رس مهم
ــيِّ بضرورةِ  ــن الوع ــفيف يعبر ع ش

االِنسجام ما بني العبارات واملغزى، 
فجاءت أبعاد اإليقاع الدالليَّة جليةً 
ــن يده نحو  عندما: مد الرجل املس
ــه إلى  ــاي، وقدم ــرج الن ــه، أخ جيب
ــه، ثم قال  ــووس بنغم ــاب امله الش
ــح: «.. بني لقد وجدت  له بصوتٍ أب
ا، منذ أن كان  ا يافعً في داخلك نغمً
خيالك يالحقني وميأل فضاء النهر.. 

ــقه  كنت أنت النغم الذي استنش
ــي  ــت تعتل ــك وأن ــر إلي ــا أنظ كلم
ــعر فيك  ــر.. كنت أش موجات النه
ــت أنغام الناي  طوال املدة التي كان
تداعب خوالج قلبك.. كنت أراك في 
ــدي املنهك».  ــرًا ميأل جس داخلي وت
ــي احلفاظ على  ــعيًا ف ص - ١٢.  وس
ــى ذروته  ــكِ النص، والبلوغ إل متاس
ــال، والتعبير عن  بالتحليق في اخلي
ــة، يختزل  ــفِ النفس اجلياش عواط
ــانِ الرجل املسن  الكاتب - على لس
ــردي هذا العديد من  - مشواره الس
ــني اخلوف  ــة ما ب ــي املتأرجح املعان
واألمل، القلق والرجاء... «اليوم باتت 
ــى حمل الناي  ــفتاي ال تقوى عل ش

وأمسى النغم يلفه املوج.. يخنقه.. 
ــم.. أنقذه من  ــي قاعه املظل ميوت ف
ــداه حورية  ــن ص ــرق.. اجعل م الغ
ــوج لترقص على نفثات  تعتلي امل
ــد..». ص - ١٢.   ميكن  ــاي اجلدي الن
نا  ــتثمر هُ ــبَ اِس ــول إنَّ الكات الق
هذه اجلزئية، ووظفها بحنكةٍ في  
ــرديّ لتأصيلِ  تقنياتِ التعبير الس

ــة املتمثلة مبهمةِ  ــالة املواطن رس
ــى البالد،  ــة احلفاظ عل حمل أمان
ورسم مُستقبلها الزاهر في أرواحٍ 
ــه  ــاءِ وطن ينعم أناس ــة لبن تواق
ــماتِ احلرية والعيش الكرمي،  بنس
ا وجليًا بني ثنايا  ــدا واضحً والذي ب
ــطور  ــي حملتها سُ ــارات الت العب
ــور، فجاءت القصديَّة  النص املذك
ــى رمزيةِ (الناي  بداللةٍ ارتكزت عل
ــةِ  حاج ــن  ع ــرًا  تعبي ــن)،  الوط  -
ــن إلى الوعي بأهمية تفعيل  الوط
ــمو بالعطاءِ  ــد الذاتي، والس اجله
ــانية التي  إلى جمالِ الذات اإلنس
 ، الوطنيّ مّ  الهَ بوسعها مواجهة 
ــتعذب العطاء  ــن يس ــى ملَ فطوب

ــن  ــل م ــعبه، وإن حتم ــده وش لبل
ــب والتحديات  ــك املصاع أجل ذل
دار  الرجل..  واآلالم...»فجأة.. نهض 
ــرعا حتى غاب  ظهره ومشى مس
خياله.. بينما ظل الشاب جالسا 
ــه  ــا، وأمام ــه ناي ــني يدي ــل ب يحم
ــواج النهر  ــر أم ــاء يني ــرا وضي نه

الهادئة...». ص - ١٢.
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فنارات

6ثقافية

متابعة / البينة الجديدة

ــعبة  ــر / ش اجنزت دار املأمون للترجمة والنش
ــة فيلما  ــود ذاتي ــالم / وبجه ــات واإلع العالق
ــم أبرز املهام  ــن الدار وتضمن الفيل وثائقيا ع
التي تقوم بها الدار وحملة تاريخية عن نشأتها 
ومراحل التطور التي مرت بها كما بني الفيلم 
ــالل إصداراتها    ــن خ ــوم به م ــذي تق ــدور ال ال
الدورية الثابتة التي تصدر باللغات الفرنسية 
ــبانية والروسية واستعرض  واألجنليزية واألس

ــام الدار  ــراف مدير ع ــذي اجنز بإش ــم ال الفيل
ــام التي تقوم  ــد العادل امله ــراق عب وكالة إش
ــة  ــة لترجم ــود املبذول ــام  واجله ــا األقس به
ــل اغناء املكتبة  ــم الكتب العاملية من أج أه
العربية والعراقية .ولم يغفل الفيلم األشارة 
إلى أهم األسماء األدبية التي لعبت دورا مهما 
ــيرة الدار وكذلك ابراز الدور التاريخي  في مس
للعراق.كتب التعليق للفيلم  الكاتب عمران 
ــارد عبد اخلالق  ــدي وقرأته األذاعية عط العبي

ومنتجه وأخرجه أمجد حميد.

احمد البياتي
ــتهواه اجللوس في مكان منعزل عند  اس
ــطح املاء  ق في س ــدّ ــر ، يح ــة النه حاف
ــماء  فيرى نقطة بعيدة مبهمة في الس
ــرات  ــن نظ ــاغل ع ــغل ش ــي ش ، كان ف
ــوا يحدقون  ــن الذين كان ــارّة والعابري امل
ــتغراب واضح ، كان ينفث دخان  به باس
ــكل قلق ، راقب الدخان  ــيكارته بش س

ــم حوله غيوماً وهمية ، وخيِّل  الذي رس
اليه انه يشاهدها ، لديه الوقت لتأملها 

، رمى عقب سيكارته وقال :
ــي  ــا امام ــاها ، صورته ــن أن انس -ال ميك
ــبحها  اينما ذهبت وحلت ، ليل نهار ، ش
ــاغلة تفكيره  ــي ، ضاق ذرعاً مبش يطاردن
ــكان رغم  ــرر ان يغادر امل ــذا ، ق الدائم ه
ــه انها تكلمت  ــر ، خيّل ل ــة النه جمالي

قائلة :
ــياني ، شعر  ــهولة حتاول نس -بهذه الس
ــرة حزينة  ــل نظ ــى مما قالت وارس باألس
ــمع  ــدى البعيد ، وس ــى امل ــرة ال متكس

صوتها من جديد :
ــت بحاجة  -ال حتدق بي هكذا ، اذهب لس

اليك بعد اآلن .
تلفت حول املكان غير مصدق وقال :

ــر حقيقي ،  ــمعته غي ــدو ان الذي س - يب
وهو اقرب الى اخليال .

ــرد ، ومحاولة  ــاول ال ــه يح ــه ان ــلَ ل خيّ
اقناعها بأن الذي حدث كان خارج ارادته 

ولكنه لم يستطع ذلك فقال :
-أريد ان اخبرك بشيء.
قاطعته بحدة وقالت :

-سمعت عن تلك املرأة .
وبدهشة واضحة قال لها :

- أيةُ امرأة ، ماالذي تقولينه ؟.
قالت :

صاحبة مقهى األنترنيت الواقعة خلف 
ــي . وبعصبية  ــارع احملاذي ملنزل أهل الش

أردفت :
ــا كل يوم وجتلس  ــت تذهب اليه - كن

لساعات طويلة ، تكتب وتدخن ،
صمتَ وأمتصَ عبرّة خانقة .

قالت :
- في البداية لم أشعر باالنزعاج ولكن 
ــده جعلني أقع  ــك الزائد عن ح تصرف

في الشك .
؟. - أيُ كالمٍ أسمع منكِ

كانت تتكلم مبرارة وهو يحاول اقناعها 
ــا في يوم  ــه يخونه ــر بباله ان ، يخط

ــل ماقالته .. ملح  ــا ، حاول ان يتجاه م
ــت مع جدائلها  دموعها التي اختلط

وشعر بأنها تكتم أنفاسها .
ضمها الى صدره وتركها تبكي قائالً:

أعرف انكِ غير غاضبة مني ، صدقيني 
، لم أقصد اهانتكِ

عاود القول مداعباً إياها :
-هل نتبادل احلديث مجدداً؟.

صرخت بفرح غامر :
- صحيح .

ــى حزنها  ــادت ال ــرعان ماع ولكن س
فقالت :

-إنكَ لم تعد تسأل عني .
ــتُ مرتبطاً  قال: كفي عن الهراء ، لس
ــراء .  ــض افت ــه مح ــة ، ان ــة عالق بأي
ــأةً وقرأ في  ــالم قد هبط فج كان الظ
ــدوء والوضوح  ــيئا من اله عينيها ش
ــني على ضفة  ــادا وحدهما جالس وع

النهر .

عطاء محمد

لْ  أَقبِ
ليالي الشتاء آتية

يع .. قِ باتت صَ
بال معطف فراء وثير 
بردٌ ترجتف له األوصال
دثارك دفء اإلرتعاش

تتوسل حنوك 
تسعل حد السقم 

هذيان .. متتمات متيمة
تضج مكبوتة ..واهنة

أنني موجع
ر األضالع حطبا تُسعِ

توقد النبض جمرا 
لتوق اإلحتواء  

أضج مكبوتة واحلنايا
ساهمات

غيابك أمسى 
طريقا للضياع 

أتدري ....
قدماي ترجتفان 

ر أسمك  كلما ذُكِ
نوبة من شرود

جتتاح تعطشي
آآه لو تعلم ....

نيّةٌ أنا ...  بك  ضّ مُ
فني إنصهاري  يَشّ

تتسرب بني مساماتي
أَلجَ مطواعة فَ

بصيفك ... متعثرة بحناياك
عالقة روحي 

في إنتظار ربيعك

يلملم أغصاني اليانعات
نفضتها الريح 
جترد الزيزفون 

أمام فصول هوجاء
آملها عصف الفقد 
تتوالى حمى الشرود
شراكها  واهنة  

أوهن من خيوط العنكبوت 

لَتْ شرفات الضياء  دِ أُسّ
صخبٌ يضجني 

صرخة تضج بأسماعي 
أال من كساءٍ لصبابتي

يوشك فيذوي بيَّ التالشي 
على ذروة  التوق

تنساب مترعة السواقي
مليئة بدفق الغالل 
على صدر اإللتياع  

ترتوي أزهاير أنبتها الغيث 
بال خطيئة

فيينع الدراق
على شفاه من جلنار

، هو أنه ليس مطالباً بالشرح ملا قاله   اجلواب على ذلك سهلٌ
في قصيدته شرحاً حرفياً، كما يطلب بعض القراء، وبسبب 
ذلك، يتهم بعض الشعراء، أو قل قصيدة احلداثة، بصعوبتها 
ــعرية،  ــطرها الش ــرح أش على التلقي، لعدم القدرة على ش
كما هو احلال في الشعر العربي القدمي الذي ميكن تتبع أبيات 
ــير.إن جوابنا أعاله، ال يعني أننا ال  ــرح والتفس القصيدة بالش
نطالب الشاعر باملعنى، أو املوضوع، فالقصيدة التي ال حتتوي 
ــاحة كافية  ــوع ذي معنى فإنها ال تخلق لها مس على موض
ــتوى التقبل، ألن  ــى تعاني من فقر في مس ــي التلقي، وتبق ف
ــغافه،  العربي بطبيعته يبحث عن القصيدة التي تالمس ش
ويتمنى لو أنه كان شاعرها األول، وقدميا كان الشعراء يتبنون 
ــم، وال يخفون  ــبت إليه ــد بعينها ويتمنون لو أنها نس قصائ
ــائرة على األفواه، ال لسبب اال ملوضوعها  اعجابهم بأبيات س
ــة أخرى.أما في  ــي حتملها، فضالً عن جوانب فني واملعاني الت
ــر احلديث، فإن املتلقي العربي لم يخرج كثيراً عن ذلك،  العص
ــي والزهاوي  ــوقي والرصاف ــعر البارودي وش فقد أقبل على ش
والشبيبي واجلواهري، لهذه االسباب املتقدمة، وجد شعرهم 
ــتطع  ــت قائمة إلى اآلن لم تس ــن التلقي مازال ــتويات م مس
ــي أن تقتلعها، وتأتي مبا هو جديد يجعلها في  نظريات التلق
ــهدتها  ــوالت األخرى التي ش ــيان، فضال عن التح ــي النس ط
القصيدة العربية على يد السياب وزمالئه من إضافات كبيرة 
ــا املتلقي العربي  ــدة للتلقي لم يعرفه ــبالً جدي اجترحت س
ــعر النهضة وحركة  ــابقاً، الن هذا التلقي الذي شهده ش س
ــقط املعنى واملوضوع، على الرغم من أن  ــعر احلر لم يس الش
إحدى أهم شعراء احلداثة العربية عدت املوضوع شيئاً تافها 
ــات واملعاني  ــا زال يحتفل باملوضوع ــعرها م ــن متلقي ش لك
التي يزخر بها شعرها.أقول إن دعوى بعض الشعراء بإسقاط 
ــب مع  ــات هي دعوى ال تتناس ــل من املوضوع ــى والتحل املعن
ــى املعاني أكثر من ميلها  ــرة التلقي العربية التي متيل إل ذاك
ــاعر  ــاطر الش ــر القصيدة األخرى. لذلك فإني أش ــى عناص إل
ــى التي كتبها  اه بقصيدة املعن ــمّ ــامي مهدي) في ما س (س
ــعراء إلى تبني كتابتها، فلعل واحداً من  ويكتبها ويدعو الش
، يتلذذ املتلقي  ــباب خلود القصيدة هو ما حتمله من معانٍ أس
ــو الدعوة  ــذا القول ه ــبة ه ــا وتأملها.إن مناس ــر به بالتفك
ــعراء الذين تبنوا مشروع  املفرطة في املبالغة من بعض الش
كتابة قصيدة النثر، من التخلي عن املوضوع واملعنى لصالح 
ــط إصبعه على  ــظى املتلقي وال يح ــدة مفككة، يتش قصي
ــارة عن كلمات  ــي صاحبها، فهي عب ــزى القصيدة ومرام مغ
ــدري كيف جمعتها  ــرات ال رابط بينها، ال ن ــة، وتعبي مصفوف
ــاعر اجليد  ــى الرغم من معرفتنا أن الش ــاعر، عل مخيلة الش
ــرط  ــياء ال رابط بينها، بش ــتطيع أن يجمع أش ــو الذي يس ه
ــعرية تثير التلقي وترفع من  ــتطيع ان يخلق صورة ش أنه يس
ــي الدعوة  ــن املعنى ال يعن ــعرية.إن البحث ع ــوب الش منس
ــا تعني االرتقاء  ــرة في القول بقدر م ــطحية واملباش إلى الس
ــعرية وال شعرية إال بوجود املعنى  بالقصيدة إلى مصاف الش

الشعري واملوضوع الشعري.

@‚Ü‘Ì@Êc@ä«bí€a@Û‹«@›Á
_ÈmÜÓñ‘€@�byäë

  د. جاسم حسني الخالدي 

 (عندما يهتز اجلسر 

دًّ باكورةُ  طربا)، تُعَ

األعمالِ األدبية للكاتب 

البيضاني التي رأت النور 

عام ٢٠٢٠م بـ (١٢٤) 

صفحه من القطع 

املتوسط عن مؤسسةِ 

ثائر العصامي للطباعةِ 

والنشر والتوزيع في 

بغداد. ولعلَّ املثير 

لالهتمام هو أنَّ اجملموعةِ 

املذكورة،  كشفت 

عن منجزٍ أدبي يعج 

مبعانٍ إنسـانيَّة رفيعة 

اِكتسبها الكاتب من 

وحيِّ قراءةٍ جادة ملرارةِ 

الواقع املعاش. 

قراءة / لطيف عبد سالم

bËmaåv‰flÎ@âaÜ€a@Â«@bÓ‘ˆbqÎ@b‡‹Óœ@åv‰m@ÊÏfldΩa

H@ıa6œa@ú™@I

@ÒÜÓñ”
@pbœa6«a

ÜÓö‰n€a@ÒÜö‰fl@÷Ïœ

@ �lÏ‹çdi@kmbÿ€a@wé„
@˚œbÿm@Û‹«@åÿmâa
@L—üaÏ»€aÎ@tÜßa
@ �“bÃí„�a@µg@ÒâÏï
@ �“bímâa@ø@lbí€a
@Lb‰€a@‚bÃ„c@ÙÜï
ÈniÎà«@Âfl@ıaÏmâ�̧ aÎ

عبد الزهرة خالد

ه دست مربيةٌ في فمِ
فة   سنينها اجملفّ

قالَ والزَبدُ يزينُ شفتيه
شكراً للقصبِ األصفر 
شكراً للسقفِ األسمر 

أنا ابن كوخٍ 
كان قد جاورَ احلرائق ولم 

يحترق ،
 أدركتُ من سياراتِ االطفاء
أنّ الساسةَ العظامَ يحرقونَ

سوقَ ( اجلبيلة )*
كلّما ارتفعَ سعرُ قارورةِ 

النبيذ … 
٢- طرقات محدودبة

 تكثرُ في ( الشاخة )*
سيقانُ احلفاة ، 

يسيرون فرحني في ( اجلادة )*
يقودونَ عرباتِ ذاتَ عجالتٍ 

من علبِ احلليبِ املركز ، 
دُ املعقوفُ … يصعدُ …  املقوّ

… ينزلُ
تيبَّست األرضُ واحدودبت
 بتاللِ طنيٍ منذُ الزخةِ 

األخيرة
القفزاتُ تفتحُ ساعاتِ 

التجوال  …
٣- ذراع البوصلة

يتدحرجُ الضجيجُ مع قِطعِ 
البطيخ

وقتَ العشاءِ ترقصُ حولهُ 
الفوانيس 

هذه املرةُ لن يخاطرْ أحدٌ
بالدفاعِ عن نفسه

ا يشاركُ السهامَ بقوسه  إمنّ
اآلن ذراعُ البوصلةِ شاخصٌ

بني الشروقِ واملغيب
قد يصيبُ كبدَ الشمسِ 

ولو الدخانُ يغطي الهدف …
٤- جرمية اجلمر

إن متَ القبضُ عليّه

متلبساً باحلبلِ املشدودِ
على بطنه الفارغةِ ،

 سيعترفُ كاملراتِ السابقة 
من دونِ تعذيبٍ وسياط

إن مخططاته باءتِ بالفشل 
سقطت دسائسُ اخملبر 

العلني 
ال يُرى اجلمرُ مدفونا 

في جسده…
٥- أنانية 

بّون  ال( أنا )  رغم إنّهم ال يحِ
قد تسببُ لهم التشتتَ في 

اللعنات ،
بينما يجمعها ويستعمل 

الرئيسُ ( نحن )
كثيرا كسيكارةٍ بالشفاهِ 

معلقة ،
ما لهم ينسونَ كثرةَ ( أنا ) 

في حديثِ العرب 
موها على اسماءِ   قدّ

االشارة 
يومئذ صاحَ الوعاظُ أمركم 

شورى يا بشرْ …
٦- اجترار 

مَ نفسه على املصائبِ  قدّ
وطوابير اخلطايا ،

قالَ آلخرَ موقعٍ يقبعُ في 
اجترارِ الشرانق  

منْ يوصلني الى قلبي
أنا وعكازي كسيحانِ 

مشدودانِ 
على جذعِ نخلةٍ فهناك 

نبضةٌ واعية آليةٌ للهبوط …
٧- تسلية

قالَ وهو ينتشلُ آخرَ اقتراحٍ
 من سلةِ املهمالت 

منْ يهزّ أطرافي 
أنا القابضُ على دمعةِ زئبق 

أريدُ أن أسيحَ كما يريدُ 
النزول

ما عليّ بالصعودِ ، قد 
تضحكُ عليّ القمم

فكرةٌ ال يحالفها احلظ 
لستُ معنياً بتسليةِ 

اجلميع …
*( اجلبيلة ) منطقة شعبية 
احترقت أكواخها في صيف 

١٩٦٤ مرتني .
*( الشاخة) ساقية صغيرة 

جتري فيه املياه الثقيلة .

*( اجلادة ) كنا نسمي شارع 
دينار القريب من بيوتاتنا 
ألنه الوحيد كان معبدا ٠

متابعة / البينة الجديدة
صدر حديثا كتاب مشترك لألستاذ املساعد الدكتور 
ــاعد الدكتورة  ــتاذ املس ــد واالس ــف عبي ــاض هات ري
نسرين حمزة السلطاني واالستاذ املساعد الدكتورة 
ــراء  ــرزاق العنبكي واملدرس الدكتورة اس ــاء عبد ال وف
ــوان (طرائق التدريس بني النظرية  فاضل البياتي بعن
والتطبيق).تناول املؤلفون مستجدات التدريس وعرض 
ــل عمل املعلم  ــق احلديثة التي جتع ــف الطرائ مختل
ــات  ا فاملمارس ــدة وجتعل تعلم الطلبة ممتعً أكثر فائ
ــم احلديثة فجاء  ــت مختلف املفاهي مة عكس املقدَّ
ــة التطوير  ــل عملي يقود عملي ــبه بدلي الكتاب أش
ــب أن مثل  ــا انتظرها املعلم وإنَّ كنا نحس التي طامل
ــم تضعه أمام  ــات ضرورة ملحة للمعل هذه املمارس
مسؤولياته احلقيقية. وأكدوا على اجلمع بني النظرية 
والتطبيق في قالب مت تقدميه بطريقة سهلة وميسرة 
ميكن تناولها من دون عناء كبير. ونحن ندرك أنَّ هناك 
ــق في كثير من جوانب هذا الكتاب من  حاجة للتعم
ــه في مواقف  ــتيعابه وتطبيق ن من اس ــل التمكُّ أج

تعليمية في غرفة الصف أو أيِّ موقف تعليمي آخر.

âaÜïa
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قصة قصرية





albaynanew@yahoo.com

عملوا هنا في (                    ) ورحلوا

املرحوم اخلبير اللغوي
 كرمي توفيق الزبيدي

املرحوم الكاتب اللواء 
ماضي اخلزاعي

املرحوم مـاجد الصكر  
رئيس القسم الرياضي

لهم الذكر الطيب
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بغداد / البينة اجلديدة
ــن ائتالف دولة  ــدر مطلع م أفاد مص
ــيقي على  القانون، بأن االطار التنس
ــكيل  لبحث تش ــتمر  اجتماع مس
ــيراً الى ان هناك  الكتلة األكبر، مش
ــاع للتفاض مع التيار الصدري  مس
ــيقي  التنس االطار  لقوى  لالنضمام 
ــة االكبر.  ــكيل الكتل ــل تش من اج
ــار الصدري  ــدر إن اراد التي وقال املص
ــيقي  االلتحاق مع قوى االطار التنس
من اجل استكمال تشكيل الكتلة 
ــم، واذا لم  ــر، فنحن نرحب به االكب
ــي االنضمام فنحن ماضون  يقبلوا ف
في تشكيل الكتلة البرملانية االكثر 
ــواب في  ــدد الن ــاف ان ع ــدداً. واض ع
ــكلها االطار  الكتلة األكبر التي ش
ــاً،  نائب  ٩٣ ــى  ال ــل  ــيقي وص التنس
ــية من  ــل سياس ــد انضمام كت بع
ــرى من املكون  ــيعي واخ املكون الش
ــى انضمام  ــيحي، باالضافة ال املس
ــيراً الى ان العدد قد  مستقلني، مش
ــن اعالن النتائج  يزيد مع االقتراب م

ــيما مع عمليات العد  النهائية الس
ــن صناديق  ــدد م ــدوي لع ــرز الي والف

ــدر ان القوى  ــراع. وأوضح املص االقت
ــكل الكتلة األكبر مكونة  التي تش

من ائتالف دولة القانون بـ ٣٨ مقعدا، 
وحتالف الفتح بـ ١٨ مقعدا، والعقد 

الوطني ٦ مقاعد، وائتالف قوى الدولة 
ــة مقعد واحد،  ــد، والفضيل ٥ مقاع
ــوق مقعد واحد، وحتالف  وحتالف حق
ــد واحد، ومتحالفون مع  اقتدار مقع
بدر بـ ٣ مقاعد، ومتحالفون مع دولة 
القانون بـ ٦ مقاعد، ومتحالفون مع 
العصائب ٤ مقاعد، ومتحالفون مع 
السند مقعد واحد، مضيفا ان هناك 
ــن ضمن  ــتدخل م ــالً برملانية س كت
ــي كل من كتلة  التحالف ايضاً، وه
ــد، وكتلة بابليون ٥  تصميم ٤ مقاع
ــح قوى  مقاعد. وأكد املصدر ان مرش
ــكلت  ــيقي، التي ش ــار التنس االط
ــوزراء، هو  ــة ال الكتلة األكبر، لرئاس
ــاك اجماعاً  ــي، وان هن ــوري املالك ن
ــخص املالكي لتولي رئاسة  على ش
ــدر املطلع  ــة. املص ــة املقبل احلكوم
ــمه،  ــاح عن اس ــض االفص ــذي رف ال
ــيقي  لفت الى ان قوى االطار التنس
ــجيل  ــرت العمل باجراءات تس باش
الكتلة البرملانية االكبر عددا في اول 

جلسة جمللس النواب. 

مصدر من القانون : االطار التنسيقي يرتفع لـ(٩٣) نائباً 
ومساع للتفاوض مع الصدريني لضمهم

اجلبهة الوطنية  املدنية : 
نسبة املشاركة يف االنتخابات 

ترتاوح بني ١٢ اىل ١٩ %

وفاة لواء يف وزارة الدفاع 
وسط بغداد

األمر مرتوك للمفوضية.. 
مستشار الكاظمي حيسم 
جدلية إعادة االنتخابات

أقبض من دبش .. 
الغنام : ما يقارب (٤) االف 

اسم مزور يف معامالت مؤسسة 
الشهداء بمحافظة االنبار 

بغداد / البينة اجلديدة
ــبت، إن نسبة املشاركة  أكدت اجلبهة الوطنية املدنية، امس الس
ــات تتراوح بني ١٢ إلى ١٩٪، مطالبةً احملكمة االحتادية  في االنتخاب
ــرت اجلبهة في مؤمتر  ــدم االعتراف بنتائج هذه االنتخابات.وذك بع
صحافي إن نسبة املشاركة في االنتخابات تتراوح بني ١٢ إلى ١٩٪ 
ــبة كافية البطال االنتخابات وتخالف املادة الدستورية،  وهي نس
ــرة دون توفير بيئة  ــراء انتخابات مبك ــذرت من إج ــدة إنها ح مؤك
ــق نزاهة انتخابية  ــات وقانون انتخابات يحق ــتقلة لالنتخاب مس
ــتخدام  ووضع خط واحد مبا يتعلق بالدعاية االنتخابية وعدم اس
ــات حتى ال نكون  ــت، قررنا مقطعة االنتخاب ــوال الدولة.وأضاف أم
جزء من االخفاقات للمواطن، وفيما شددت على رفضها شرعية 
ــة األمم املتحدة بتقدمي ما متتلك  ــات املبكرة، وطالبت بعث االنتخاب
ــأن االنتخابات.إلى ذلك، أكد رئيس اجلبهة اياد عالوي،  من ادلة بش
ــاركتنا باالنتخابات كان ألسباب منها الفساد املالي  إن عدم مش
ــذات املؤمتر، إنه يجب  ــالت األجنبية.وقال عالوي ب واإلداري والتدخ
ــج عن االنتخابات،  ــاكل قد تنت ــد مؤمتر وطني الحتواء أي مش عق
ــاكل بني أربيل وبغداد لم حتل وهو ما سيعصف  الفتا إلى ان املش

بالوطن كله.

بغداد / البينة اجلديدة
ــي وزارة الدفاع  ــاة لواء ف ــبت، بوف ــدر أمني، امس الس ــاد مص أف
ــي في منطقة الكرادة وسط بغداد.وقال املصدر ،  الفوج الرئاس
إن القوات األمنية استخبرت بوجود حادث وفاة ألحد االشخاص 
ــى الفور توجهت  ــارع العرصات وعل ــة الكرادة ش ضمن منطق
ــل احلادث.وأضاف،  ــتخبارات ف٣ ل١٥ ش.أ إلى مح مفرزة من اس
إن املتوفي يدعى (سلمان غضبان نصر اهللا الشهواني) من تولد 
ــي املنطقه الثانية. ١٩٦١ يعمل   في وزارة الدفاع/ الفوج الرئاس

ــهواني، وأن  ــقة الش ــة وقعت داخل ش ــدر، إن احلادث ــد املص وأك
ــرات وتقرير األدلة اجلنائية  ــوات األمنية ال زالت تتابع الكامي الق

للوصول إلى تفاصيل أكثر.

بغداد / البينة اجلديدة
ــار رئيس الوزراء لشؤون االنتخابات عبد احلسني  حسم مستش
ــبت، جدلية إعادة االنتخابات التشريعية. الهنداوي، امس الس

ــن إعادة عملية االنتخاب،  ــال الهنداوي ، إن اإلعالم يتحدث ع وق
ــوف تبت بها، مبينا  ــكاوى س ــتلمت طعوناً وش واملفوضية اس
ــكاوى.وأضاف، أن  ــة الش أن االمر متروك للمفوضية ويتبع دراس
ــة األول دعم املفوضية  ــة دورين في العملية االنتخابي للحكوم
ــتي، وتوفير كافة احتياجاتها الفعلية  ــتوى اللوجس على املس
ــرة، والثاني  ــة االنتخابية بصورة مباش ــق بالعملي التي ال تتعل
توفير اجلو العام إلجراء االنتخابات.وتابع املستشار احلكومي، أن 
ــة احلكومة حماية عمل املفوضية وهي ال تتدخل باملطلق  مهم

بعملها.

العراق ولبنان يبحثان ملف املساعدات النفطية 
والتنسيق يف خمتلف األصعدة

بغداد / البينة اجلديدة
التقى سفير العراق في بيروت حيدر شياع البراك، 
رئيس احلكومة اللبنانية جنيب ميقاتي وبحثا عدد 
ــترك.وقالت وزارة  ــا ذات االهتمام املش من القضاي
اخلارجية ، ان سفير العراق في بيروت حيدر شياع 

ــى رئيس مجلس  البراك، التق
الوزراء اللبناني جنيب ميقاتي 
ــراي احلكومي،  في مبنى الس
ــث  التباح ــاء  اللق ــالل  خ ومت 
ــن القضايا ذات  ــدد م حول ع
ــيما  الس ــترك  املش االهتمام 
ــاعدات النفطية  ــف املس مل
ــيق  ــة ل لبنان والتنس العراقي
ــي  ف ــن  البلدي ــني  ب ــي  العال
ــت  ــف األصعدة.واضاف مختل
ــدم  ق ــراك  الب ــفير  الس ان 

ــكيل احلكومة اللبنانية  تهانيه إلى ميقاتي بتش
اجلديدة، كما عبر ميقاتي عن تهاني لبنان بنجاح 
ــي موعدها احملدد  ــات العراقية وإجنازها ف االنتخاب
دون حدوث اية خروقات. واشارة الوزارة الى ان الوزير 

املفوض أمني عبد االله النصراوي حضر اللقاء.

بغداد / البينة اجلديدة
ــوى الدولة  ــف ق ــس حتال ــدث رئي حت
الوطنية  عمار احلكيم، امس السبت، 
ــتغالل  ارهابية الس ــاوالت  ــن مح ع
بيان ملكتبه  السياسية.وذكر  األزمة 
ــث خالل  ــم بح ــي ، أن احلكي اإلعالم
ــار األمن القومي    استقباله مستش

ــهد  ــم األعرجي  تطورات املش قاس
السياسي واألمني في العراق ونتائج 
احلكيم،  ــدد  األخيرة.وش اإلنتخابات 
ــف األمني عن  ــى ضرورة إبعاد املل عل
ــية وقطع الطريق  أي تبعات سياس
ــة  األزم ــتغالل  الس ــاب  اإلره ــام  أم
ــرق هنا أو  ــق خ ــية لتحقي السياس

ــار إلى، أن اإلرهاب يسعى  هناك.وأش
ــي أي حلظة لذا البد  ــات وجوده ف إلثب
ــتخباري  ــد اإلس ــف اجله ــن تكثي م
وإدامة العمليات اإلستباقية وضرب 
ــا، مؤكدا  ــي مهده ــاب ف أوكار اإلره
ضرورة النظر بكل اخلروقات والطعون 
ــة اإلنتخابية.  ــابت العملي ــي ش الت

ــد مضاعف  ــم، إلى جه ودعا احلكي
ــكاليات  ــض اإلش ــي مواجهة بع ف
ــر الدخيلة على  ــة والظواه اجملتمعي
ــيق والعمل  ــرورة التنس اجملتمع وض
ــي األجهزة األمنية  املتكامل مع باق
ــق  لتحقي ــة  اجملتمعي ــات  واملؤسس

ذلك.

بغداد / البينة اجلديدة
ــف حتالف النهج الوطني، امس السبت، عن ثغرة  كش
ــرا  ــحا خاس بقانون االنتخابات رجحت فوز ١٦٦ مرش
ــي. وقال عضو  ــبة التخط في االقتراع حتت عنوان نس
ــات  ــون االنتخاب ــي ، إن قان ــني العقاب ــف، حس التحال
ــوات كل محطة حتت  ــماح ملرور (٥٪) من أص نص بالس
ــم يقرأها جهاز  ــبة التخطي ) حتى وان ل ــوان ( نس عن
ــق البصمات ، وهو منفذ خطير جدا للتزوير وميكن  حتق

ــه بالتالي:ـ ١. ان معدل مجموع محطات  بيان خطورت
ــا (٦٠٠) محطة.٢. يبلغ  ــرة انتخابية يبلغ تقريب كل دائ
ــة (٢٠٠) صوت  ــوات كل محط ــدل أص ــد األدنى ملع احل
ــبة التخطي (٥٪) لكل  تقريبا.٣. يبلغ عدد أصوات نس
ــل.٤. مبعنى ان مجموع  ــة (١٠) اصوات على األق محط
ــمح مبدأ (  أصوات الدائرة االنتخابية الواحدة التي يس
نسبة التخطي ) مبرورها دون ان يقرأ بصمات املصوتني 
ــتة  ــغ ( ٦) االف صوت. ٥. لو مت توزيع هذه الس ــا يبل فيه

ــبة التخطي على   االف صوت التي عبرت من خالل نس
ــيضاف  ــحني اثنني فقط  فان كل واحد منهم س مرش
ــدم ميكن ان  ــن خالل ما تق ــة االف صوت. ٦. وم ــه ثالث ل
ــرًا في مجموع  ا خاس ــحً ــم ترجيح فوز (١٦٦) مرش يت
ــيه بثالثة  ــل أصواته عن اعلى منافس ــر العراق تق دوائ
ــد الكيانات  ــة بتزوي ــب املفوضي ــوت !.٧. نطال االف ص
ــية بعدد األصوات التي أضيفت لكل محطة  السياس

حتت عنوان (نسبة التخطي).

احلكيم يتحدث عن حماوالت إرهابية الستغالل األزمة السياسية

حتالف سيايس يكشف ثغرة بقانون االنتخابات رجحت فوز ١٦٦ مرشحا خارسا

بغداد / البينة اجلديدة
كشف قائد عمليات االنبار الفريق الركن ناصر الغنّام، عن وجود ٣٦٠٠ 
ــهداء مبحافظة االنبار، فيما  ــم مزور في معامالت مؤسسة الش اس
ــب قانونيا. ــى هذه الكتب املزورة سيحاس ــني ان جميع من وقع عل ب
ــه على صفحته  ــر مقطع من ــاء تلفزيوني، نش ــام في لق ــال الغنّ وق
ــة الوزراء بخصوص  ــبوك، إن قيادة العمليات خاطبت رئاس في فيس
ــكاوى قدمت من مواطنني في األنبار حول وجود تزوير في معامالت  ش
ــتي، ومت الكشف عن وجود ٣٦٠٠  ــهداء، ومت تشكيل جلنة برئاس الش
ــم مزور في معامالت مؤسسة الشهداء مبحافظة االنبار.وأضاف  اس
الغنام أن ٧٠٠ إلى ٨٠٠ ارهابي مطلوب الى اجلهات االمنية من بينهم 
ــتلموا من  ــوات االمنية جميعهم اس ــون ومقاتلون ضد الق انتحاري
املبالغ التي خصصت للشريحة املضحية. وإشار الغنام إلى أن جميع 
ــب بالقانون، مؤكداً  ــن وقع على هذه الكتب املزورة يجب ان يحاس م
ــاط الكبار في محافظة االنبار من الدرجة االولى، ٤ من  أن أحد الضب

عائلته ميتلكون شهادات مزورة ويستلمون مستحقات (شهداء).

بغداد / البينة اجلديدة
ــيد  ــدي رش ــة مه ــوارد املائي ــر امل ــد وزي أك
ــاون  ــدم تع ــبت، ع ــس الس ــي، ام احلمدان
ــع املياه. ــي فيما يخص توزي ــب االيران اجلان
ــان، ان الوزير عقد في  ــرت الوزارة في بي وذك
ــة في محافظة  ــى مديرية املوارد املائي مبن
ــب احملافظ وعددا  ــى اجتماعاً ضم نائ املثن
من املديرين العامني ومديري مديريات املوارد 
ــل والديوانية  ــات باب ــي  محافظ ــة ف املائي
واملثنى ملتابعة أطالقات املياه للمحافظات 
ــد الوزير  ــب األنهر.وأك ــى ذنائ ــة عل الواقع
بحسب البيان، على ضرورة تكاتف اجلهود 
بني الوزارة واحلكومات احمللية في احملافظات 
لضمان إيصال احلصص املائية إلى اجلميع 
ــوزارة اتخذت اجراءات  وبعدالة، مبيناً أن ال

ــاحة زراعية جيدة  ــة لتأمني إرواء مس فعال
خالل املوسم الزراعي الشتوي املقبل ، وان 
املوسمني املاضيني شهدا جناحاً لم يتحقق 
ــحة املائية. ــروف الش ــنني رغم ظ منذ س
ــتمرار   ــى، انه في ضوء  أس ــار الوزير ال واش
ــراق واملنطقة   ــي الع ــار ف ــار االمط أنحس
ــراءات للحد من أثار  أتخذت الوزارة عدة إج
ــع الى تفهم  ــحة املائية، داعياً اجلمي الش
ــف تطهير  ــي موجهاً بتكثي ــع احلال الوض

اجلداول واألنهر أليصال املياه الى الذنائب.
ــة، ان التجاوزات على  وبني وزير املوارد املائي
ــتؤثر بصورة كبيرة على  احلصص املائية س
ــي الذنائب وأن الوزارة  احملافظات الواقعة ف
ــمح بالتجاوز على احلصص املائية  لن تس
للمحافظات ونحن ماضون في إزالة جميع 

ــع الوزير احلمداني إن مذكرة  التجاوزات.وتاب
ــة العراق  ــني جمهوري ــم املوقعة ب التفاه
ــت حيز التنفيذ   ــة التركية دخل واجلمهوري
ــس  ــي ورئي ــان الترك ــة البرمل ــد مصادق بع
اجلمهورية التركية عليها ،  وتكمن أهمية 
ــي كونها تضمن حصة  مذكرة التفاهم ف
ــة للعراق ، وفيما يخص اجلانب  مائية عادل
ــي فلم جند أي تعاون ونأمل من اجلارة  األيران
ــة املفاوضات للوصول  أيران اجللوس لطاول
ــتحصال حصة العراق  ــى تفاهمات ألس ال
ــملت زيارة وزير املوارد املائية إلى  املائية.وش
محافظة املثنى االطالع على عمل محطة 
ــا لضمان  ــوير موجهاً بصيانته ــخ الس ض
دميومة إيصال املياه الى جميع املستحقني 

وبعدالة. 

التيار الصدري يفجر مفاجأة بشأن منصب رئيس الوزراء
بغداد / البينة اجلديدة

ــول الكتلة  ــة املفاوضات ح ــس جلن قال رئي
ــار الصدري  ــة املقبلة للتي ــر واحلكوم األكب
ــة الوزراء  ــذاري، ان منصب رئاس ــن الع حس
ــر العذاري في  ــراً على الرجال.وذك ليس حك
ــابه في فيسبوك    تعليق مقتضب عبر حس
ــراً  ــس حك لي ــوزراء  ال ــة  رئاس ــب  إنّ منص
ــذاري، املرأة نصف  ــى الرجال.وأضاف الع عل

ــدري مقتدى  ــع.وكان زعيم التيار الص اجملتم
ــة املكلفة  ــماء اللجن الصدر، قد أعلن، أس
ــد التحالفات  ــية وعق باملفاوضات السياس
ــد االنتخابات.وقال الصدر في  ــة ما بع ملرحل
وثيقة، نود إعالم جميع االطراف السياسية 
ــي متثلنا دون غيرها  ــة املفاوضة الت أن اللجن
حصراً، وال يحق ألحد التدخل بعملها كائنا 
ــا لها،  ــن العذاري رئيس ــن يكون هم حس م

ــه، و نبيل الطرفي  ــار الربيعي نائبا أوال ل نص
ــاندا لها.  ــم الزاملي مس ــا، حاك ــا ثاني نائب
ــل الصالحيات في  ــة كام ــاف أن للجن وأض
والسياسية  البرملانية  التحالفات  ــألة  مس
ــذه املرحلة، على ان يرجعوا لنا في مهام  له
ــم وجتنب التحالف مع من لنا عليهم  أموره
ــاط  االحتي ــق  وف ــوا  يعمل وأن  ــات..  مالحظ

واملصالح العامة.

وزير املوارد يؤكد عدم تعاون اجلانب 
االيراين حلل ازمة املياه

NO.3738.SUN.17.OCT.2021العدد (٣٧٣٨) األحد ١٧ / ١٠ / ٢٠٢١

الصــدر يـعـلق بـشـأن احـــداث افـغـانـستـــــــان

بغداد / البينة اجلديدة
دعا زعيم التيار الصدري 

السيد مقتدى الصدر، 
امس السبت، منظمة 
التعاون اإلسالمي الى 

التدخل في أفغانستان 
ورفع معاناة الشيعة 

بالطرق املناسبة.وقال 
الصدر في تغريدة عبر 

تويتر ، ادعو منظمة 
التعاون اإلسالمي وال سيما 
باكستان وقطر والسعودية 

وإيران الى التدخل في 
أفغانستان ورفع معاناة 

الشيعة بالطرق التي 
يرونها مناسبة.



9 مقاالت
إضاءات قانونية

قانون تأسيس 
املؤسسات الصحية 

اِّـحامي / ماجد الحسناوي
ــة هي املركز  ــة الصحية اخلاص ــد باملؤسس    يقص
ــي او  ــز التخصص ــفى او املرك ــي او املستش الصح
ــة الصحية اخلاصة  ــادة خارجية وادارة املؤسس عي
فنيا من قبل طبيب ال تقل خدمته املهنية عن عشر 
ــؤول عن ادارتها ويهدف هذا القانون  ــنوات واملس س
ــات صحية خاصة والتوسع  ــيس مؤسس الى تأس
ــتفادة  ــدمي اخلدمات الطبية والصحية واالس في تق
ــة ولتحقيق  ــاء واملالكات الصحي ــن خبرات االطب م
اهداف هذا القانون عن طريق استثمار رؤوس االموال 
بأنشاء مؤسسات صحية خاصة وتشجيع املبادرة 
واملنافسة في سبيل تطوير اخلدمات الطبية وتوفير 
ــات  ــجيع لتطوير عمل هذه املؤسس الدعم والتش
ومتنح االجازة لهذه املؤسسات من قبل وزارة الصحة 
ــروط حتدد بتعليمات تصدر من وزير الصحة  وفق ش
ــدد غرفها  ــة  وع ــات بناية املؤسس ــدد مواصف وحت
ــة بتعليمات  ــزة واملعدات املطلوب وردهاتها واالجه
يصدرها وزير الصحة االحتادي وللشخص الطبيعي 
ــب الى وزارة الصحة للموافقة  او املعنوي تقدمي طل
ــة صحية خاصة وقد متلك  ــيس مؤسس على تأس
ــة  وتهب الدولة قطعة ارض مجانا لغرض املؤسس
ــب  ــة اخلاصة بهذا القانون في موقع مناس الصحي
ــة وتقوم  ــة وزارة الصح ــى موافق ــد احلصول عل بع
الدوله من خالل مصارف احلكومية وغير احلكومية 
ــركة مبلغا ال يزيد على ٣٠٪ من كلفة  باقراض الش
ــرض مع فوائده  ــترد مبلغ الق ــائها على ان يس انش
ــنة الثانية  ــاء الس ــن تاريخ انته ــنة م خالل ١٥ س
ــتالم القرض مع فوائده للمستشفيات  لتاريخ اس
ــركة بتقدمي  ــة االهلية والش فقط وتلتزم املؤسس
الضمانات مقابل حصولها على قطعة ارض ومبلغ 
ــة  القرض املمنوح مبوجب القانون وتصفى املؤسس
ــة اذا توقفت هذه  ــن وزارة الصحة في حال بطلب م
ــنة عن تقدمي  ــة االهلية مدة س ــة الصحي املؤسس
اخلدمات الصحية بصورة مستمرة دون عذر مشروع 
ــكام القانون  ــة وفق اح ــرر تصفية املؤسس واذا تق
يسترجع مبلغ القرض املتبقي دفعة واحدة مضاف 
ــعر الفائدة التي اعطي  اليه مبلغ ميثل الفرق بني س
بها القرض وسعر الفائدة القانونية مع قيمة االرض 
ــر قيمة العقار  ــة تنفيذ قانون تقدي املقدرة من جلن
ومنافعه وال يجوز للمؤسسني اجلمع بني العمل في 
ــة  دوائر القطاع العام واخملتلط والعمل في املؤسس
ــة  ــة الصحي ــى املؤسس ــة وتعف ــة االهلي الصحي
االهلية من ضريبة الدخل ملدة ثالث سنوات اعتبارا 
من تاريخ املباشرة الفعلية بتقدمي اخلدمات الطبية 
ــتخدام االجانب  وتأييد من وزارة الصحة ويجوز اس
ــة و٥٠٪  ــي املهن الطبي ــد عن ٦٠٪ ف ــبة ال تزي بنس
ــني والفنيني  ــة و٤٠٪ من اخلدمي ــن الصحي في امله
ــائل وحتدد وسائل الرقابة والتفتيش على  وحتدد وس
ــب باحلبس  ــة ويعاق ــة اخلاص ــات الصحي املؤسس
ــة  ــم مؤسس ــاطا باس وبغرامة كل من ميارس نش
ــهادة او اجازة  ــة دون احلصول على ش ــة اهلي صحي
تأسيس ويعد كل اتفاق بني املستشفى واملستفيد 
ــؤولية الناجمة  من خدماتها على االعفاء من املس
ــني فيها باطال واليعتد  ــن خطأ الطبيب او العامل ع
به والدارة املستشفى االهلي مبوافقة وزارة الصحة 
فتح عيادة خارجية ولوزير الصحة واالقليم تأسيس 
ــتثمارية  ــة اس ــات صحي ــفيات ومؤسس مستش
بالتنسيق مع الهيئة الوطنية لألستثمار ٠ ولغرض 
االرتقاء بتقدمي خدمات صحية متطورة واالستفادة 
ــة ودعم  ــة والصحي ــرات ذوي املهن الطبي ــن خب م
ــات الصحية اخلاصة وتشجيع االستثمار  املؤسس
ــدمي االفضل  ــة في تق ــذا اجملال وخلق منافس في ه

للخدمات الطبية للمواطنني.

ــهد االنتخابي من جراء  اإلرباك في املش
تصرف اإلدارة االنتخابية في اإلعالن غير 
املكتمل لنتائج انتخابات مجلس النواب 
ــهد  ــه على املش لعام ٢٠٢١ ، وانعكاس
السياسي واالجتماعي، حتى وصل إلى 
حد اخلشية من اإلنحدار نحو الفوضى 
في وجود السالح املنفلت، حيث ظهرت 
ــر أو تالعب  ــرة بوجود تزوي ــاءات كثي ادع
ــاول مجلس املفوضني  ــي النتائج، وح ف
ــائل االطمئنان إلى  تدارك األمر وبث رس
ــفافية  اجلميع بان إجراءاتها كانت بش
ــم تخضع ألي تأثير، وأعلنت  وحيادية ول
ــن جراء خطأ  ــان ما حصل قد يكون م ب
ــري غير مقصود أو خلل تقني وانها  بش
ــائل  ــة مبعاجلته، إال ان تلك الرس مهتم
ــان واالحتقان  ــة الغلي ــم تؤثر في حال ل
ــواء التي  ــع األطراف س ــعبي جلمي الش
ادعت بانها فائزة بأكثر األصوات أو التي 
ــوات ناخبيها  ــرت أص ــت إنها خس ادع
ــرعية، فاألولى تخشى  بعمليات غير ش
ــت عليها  ــبها التي حصل على مكاس
ــة ملا تدعي،  ــرى تبحث عن معاجل واالخ
وهكذا استمر السجال حتى وصل إلى 
ــة التي ال  ــد اجلماهيري ــتوى القواع مس
ــكل كامل  ــيطرة عليها بش ميكن الس
ــات  ــاب اجله ــل خط ــي ظ ــاً ف خصوص
املشاركة في االنتخابات، فإنها خطابات 
انفعالية فيها عنصر التحدي والغلبة 
ــريف والروح  اكثر من لغة التنافس الش
ــارة، وهذه  ــة التي تتقبل اخلس الرياضي
ــباب  األحداث واإلرهاصات كانت من أس
ــر قدر  ــني اكب ــتور والقوان ــر الدس توفي
ــتورية  ــن الضمانات القانونية والدس م
لسير العملية االنتخابية، ومنها وجود 
ــتقلة، وكذلك وجود طرق  مفوضية مس
ــتور، ومن  ــمها القانون والدس طعن رس
ــني هذه الضمانات ما ورد في املادة (٩٣/ ب
سابعاً) من الدستور التي منحت احملكمة 
االحتادية العليا صالحية املصادقة على 
ــات العامة  ــج النهائية لالنتخاب النتائ
ــق النص  ــس النواب وف ــة مجل لعضوي

ــى النتائج النهائية  االتي (املصادقة عل
ــة لعضوية مجلس  ــات العام لالنتخاب
ــة  ــة احلصري ــذه الصالحي ــواب)، وه الن
ــر الضمانات لعملية  ــن اهم وآخ تعد م
ــة  احملكم ــوم  تق ــث  حي ــات،  االنتخاب
االحتادية العليا بتدقيق كافة اإلجراءات 
ــة وغيرها من  ــا املفوضي ــي اتخذته الت
ــات والتحقق من مدى  املعنني باالنتخاب
مراعاتها للقواعد واألسس الدستورية 
ــة وكما عرفها  ــة، الن املصادق والقانوني
الفقه الدستوري (هي إجراء يتمّ مبوجبه 
إقرار أو تأكيد ما اقترح أو تقرّر من جانب 
ــباغ قيمة قانونيّة  طرف آخر بهدف إس
ــة على االنتخابات  عليه) وتعد املصادق
ــيادة، وأصبحت وسيلة  من وظائف الس
ــتوريّة في  ــة الدس ــائل الرقاب ــن وس م
ــذي جتريه احملكمة  ــة، والتدقيق ال الدول
ــب العملية االنتخابية من  يكون بتقلي
ــا حتى لو لم يكن  ــا وجوانبه كل زواياه
ــا، الن  ــن فيه ــراض أو طع ــاك أي اعت هن
الدستور جعل من هذه احملكمة الرقيب 
ــتورية  ــد والضامن للحقوق الدس احملاي
ــي مدى متكني  ــن، فإنها تنظر ف للمواط
ــم دون أي  ــة حقه ــحني من ممارس املرش
ــع ، وكذلك في مدى  ــارض أو قيد أو من ع
ــني الناخبني من  ــع املواطن ــني جمي متك
ــراع في  ــت واالقت ــة حق التصوي ممارس
يوم االنتخابات، وبذلك فان عملها عند 
املصادقة يكون على وفق الصور االتي :

ــا  العلي ــة  االحتادي ــة  احملكم ــرر  تق ١.ان 
ــى جميع النتائج  ــة الكلية عل املصادق
ــراءات  اإلج ان  ــد  جت ــا  عندم ــة  النهائي
كانت على وفق اإلجراءات التي رسمها 
ــد أي خرق  ــون وال يوج ــتور والقان الدس

حلقوق الناخب واملرشح.
ــج  نتائ ــى  عل ــة  اجلزئي ــة  ٢.املصادق
االنتخابات، ويكون ذلك باملصادقة على 
ــا، ومثال ذلك  ــج دون غيره بعض النتائ
ــة على انتخابات  ما حصل في املصادق
ــتثنت املصادقة  ــا اس ــام ٢٠١٤ عندم ع
ــحني الفائزين  على نتيجة بعض املرش

لوجود قيد جنائي عليهم وعلى وفق ما 
ورد في قرارها املتخذ بتاريخ ٢٠١٤/٦/١٦ 
املرفق طي الكتاب الصادر عنها بالعدد 

٣١/ت.ق/٢٠١٤ .
ــدم املصادقة على  ــرر رفض أو ع ٣.ان تق
النتائج وهذا ما يسمى بحق االعتراض 
ــتوري  الدس ــه  الفق ــميه  يس ــا  كم او 
(االعتراض اإلسقاطي أو رفض التصديق) 
، ويكون ذلك عندما جتد احملكمة االحتادية 
ــر وفق  ــم جت ــات ل ــان االنتخاب ــا ب العلي
ــواء  ــتورية والقانونية، س اآلليات الدس
ــة أو املوضوعية،  ــة اإلجرائي من الناحي
ــات  ــة االنتخاب ــق عملي ــة تدق فاحملكم
ــة عليها والتي  ــن حيث اجلهة القائم م
يجب ان تكون من قبل املفوضية حصراً 
وكذلك ان تكون النتائج قد استكملت 
ــمها  ــة طرق الطعن فيها التي رس كاف
ــون املفوضية،  ــون االنتخابات او قان قان
ــدى توفر  ــا ان تبحث في م ــك له وكذل
الضمانات الدستورية لتمكني الناخب 
ــح  ــق الترش ــة ح ــي ممارس ــح ف واملرش
ــوق  احلق ــن  م ــذه  ه الن  ــاب،  واالنتخ
الدستورية التي وردت في املادة (٢٠) من 
ــاء فيها االتي  ــتور النافذ التي ج الدس
(للمواطنني رجاالً ونساءً، حق املشاركة 
ــة، والتمتع باحلقوق  ــؤون العام في الش
ــق التصويت  ــا فيها ح ــية، مب السياس
ــيح)، ويكون بحثها  ــاب والترش واالنتخ
ــة الفردية  ــل املمارس ــس في تفاصي لي
ــب ، وإمنا في القرارات واإلجراءات  فحس
ــة جتاه الناخب  ــي اتخذتها املفوضي الت
ــور التي  ــك فان من األم ــح، لذل او املرش
ــتبحث بها احملكمة االحتادية العليا  س
والتي افترض أنها لن تكون خافية على 
ــع الذي قامت به  ــا املوقر، هو املن هيئته
املفوضية العليا املستقلة لالنتخابات 
ــدادا كبيرة  ــت أع ــا حرمت ومنع عندم
ــة حق  ــني املؤهلني ملمارس ــن العراقي م
ــون من الفئات  ــاب، وهم العراقي االنتخ

اآلتية:
إن  ــث  حي ــالد  الب ــارج  خ ــون  ١.املقيم

ــي  ــاء ف ــا ج ــق م ــى وف ــة وعل املفوضي
ــه بعدم قيامها  بيانها الصادر في حين
ــان االتي  ــق البي ــارج وف ــات اخل بانتخاب
ــات  معوق ــدة  ع ــت  واجه ــة  (املفوضي
ــة وصحية أهمها  فنية ومالية وقانوني
ــجيل الناخبني  ــة تس ــال عملي أن إكم
العراقيني في اخلارج بايومترياً مبراحلها 
ــاً تقريباً في  ــة حتتاج الى (١٦٠) يوم كاف
ــدة املتبقية  ــروف املثالية، بينما امل الظ
ــمح  ــاً) فقط لذلك لم يس هي (٤٠ يوم
ــات) وفي هذا القرار خرق  لهم باالنتخاب
ــتوري، وليس  ــق دس ــح حل ــح وصري واض
ــد أي مواطن  ــة ان متنع أو تقي للمفوضي
ــوم بتنظيم  ــه وإمنا تق ــة حق من ممارس
ــن من  ــن املواط ــى يتمك ــة حت العملي
ــق، والتنظيم هو اآللية  ــة هذا احل ممارس
التي ترد على كيفية استعمال احلق، وال 
ــن عدواناً عليه باالنتقاص منه أو  تتضم
منع ممارسته، أما التقييد فهو يرد على 
اصل احلق فينتقص منه ومينعه وهذا ما 

أشار اليه فقهاء القانون الدستوري، 
ــتوري مرة  ٢.كررت املفوضية اخلرق الدس
أخرى عندما منعت املنتسبني في احلشد 
ــت اخلاص  ــق التصوي ــن ح ــعبي م الش
ــبي القوات  ــوة بأقرانهم من منتس إس
ــلحة، معللة ذلك بان األسماء لم  املس
ــدة القانونية، وهذا  تقدم اليها خالل امل
ــة املفوضية  ــر مقبول الن مهم عذر غي
ــراع وعليها يقع  ــة االقت ــم عملي تنظي
ــة واحلصول على  ــم العملي عبء تنظي
ــم صالحيتها  ــات بحك ــة املعلوم كاف
ــون، وهذه  ــا بحكم القان ــة له املمنوح
ــد  ــب احلش ــؤولية منتس ليس من مس
ــبب ال  ــعبي، فال يجوز حرمانه بس الش
ــتور منحه حق  ــد له فيه، مع ان الدس ي
ــاره جزء من القوات  في االنتخاب باعتب
ــلحة وعلى وفق ما ورد في املادة (٩/ املس
ــتور، واحلشد الشعبي  أوال/ج) من الدس
ــلحة  املس ــوات  الق ــكيالت  تش ــن  م
ــادة (١/أوال) من  ــا جاء في امل ــى وفق م عل
ــد الشعبي رقم (٤٠)  قانون هيئة احلش

ــنة ٢٠١٦ التي جاء فيها االتي (أوال:  لس
ــعبي املعاد  ــد الش ــأة احلش ــون هي تك
تشكيلها مبوجب األمر الديواني املرقم 
ــكيال يتمتع  ــي ٢٠١٦/١٢/٢٤ تش (٩١) ف
ــد جزءا من  ــخصية املعنوية ويع بالش
ــط  ــة ويرتب ــلحة العراقي ــوات املس الق

بالقائد العام للقوات املسلحة.)
ــن كبائر  ــروق تعد م ــان هذه اخل لذلك ف
ــي العملية  ــت ف ــاء التي حصل األخط
ــن ان تعدم  ــة والتي من املمك االنتخابي
ــتوريتها الن فيها مخالفات عديدة  دس
ــرث اليه  ــتورية منها ما اش ــادئ دس ملب
في منع الناخب من ممارسة حقه الوارد 
ــتور، وكذلك  ــن الدس ــادة (٢٠) م ــي امل ف
ــي املادة  ــوارد ف ــاواة ال ــدأ املس ــرق مب خ
ــة  احملكم ان  وارى  ــتور،  الدس ــن  م  (١٤)
ــر في هذه  ــوف تنظ ــة العليا س االحتادي
اخلروق وتتخذ القرار املناسب وقد يكون 
ــة حلني إكمال  ــا بتعطيل املصادق قراره
ــات بتمكني اجلميع من  عملية االنتخاب
ــبي  ــواء من منتس ــم س ــة حقه ممارس
ــعبي واملهجرين واملقيمن  ــد الش احلش
ــراف العملية  ــراق، وعلى اط ــارج الع خ
االنتخابية واملساهمني فيها من الكتل 
ــذ دورهم في  ــتقلني اخ واألحزاب واملس
ــة العليا  ــام احملكمة االحتادي الطعن أم
جتاه هذه اخلروق الرئيسية التي تشكالً 
ــة الدميقراطية  نقصاً كبيراً في املمارس
ــيمة ملبادئ الدستور مع  ومخالفة جس
ــتور أعطى  االلتفات إلى ان كاتب الدس
ــتور واحلقوق الواردة  مهمة حماية الدس
ــة العليا دون  ــة االحتادي ــه إلى احملكم في
ــتوري  ــراً. إلن القضاء الدس غيرها حص
ــات التي وفرتها  يعتبر من أهم الضمان
ــة احلقوق  ــتورية حلماي ــة الدس األنظم
ذات  ــاتير  الدس ــي  ف ــواردة  ال ــات  واحلري
النهج الدميقراطي، ولم يكن ذلك باألمر 
ــير وإمنا جاء عبر نضال مرير قامت  اليس

به الشعوب على مدى قرون.

قاضٍ متقاعد

اِّـستشار القانوني 
علي اِّـوسوي

عضو لجنة الرقابة 
الدستورية

ــه ال يوجد  ــى على اجلميع ان مما ال يخف
ــي جميع دول  ــات نزيهة ١٠٠٪ ف انتخاب
ــن ادعت الدميقراطية اال  العالم حتى م
ــرف باالرهاصات  وهي اميركا والكل يع
ــي االنتخابات االمريكية  التي حدثت ف
ــر  ــود التزوي ــات بوج ــرة وتصريح االخي
ــب  ترام ــي  االميرك ــس  الرئي ــة  وقضي
املعروفة ، فعندما نأتي للعراق هذا البلد 
الفتي دميقراطياً يعتبر بالنسبة لبقية 
ــدول االخرى ونريد به انتخابات نزيهة  ال
ــالت الداخلية واخلارجية  مع كل التدخ
ــي  السياس ــال  وامل ــاد  الفس ــان  وحيت
ــة  ــي االنتخابات؟فقضي ــتخدم ف املس
ــى  عل ــت  فصل ــوم  الي ــات  االنتخاب
تفاصيل متعددة وكل حسب مصاحله 

ــيعية فيما  ــخصية فالكتل الش الش
ــى انه نوع من انواع  بينها فصلتها عل
ــوف  ــة الوزراء س ــذ رئاس ــدي واخ التح
ــل  ــن الكت ــة م ــة اي كتل ــون حليف تك
ــدرة في  ــة املتص ــة الصدري ــل للكتل ه
االنتخابات.ام لبقية الكتل مع حتالفها 
ــابق والتحاور  ــدأ التس ــع بعضها؟وب م
ــع االكراد  ــة االكبر م ــكيل الكتل لتش
ــيعية ال  ــنة ، وكل من القوى الش والس
ــي بينهم بل هو  ــد اختالف حقيق يوج
ــرات ال اكثر  ــن تكهنات ومهات ــارة ع عب
ــب  ــيعية التي لم تكس ــوى الش فالق
ــفت من  ــة في االنتخابات ارتش االغلبي
ــيد  خطاب رئيس الكتلة الصدرية الس
ــوف يقوم بحل  ــدر انه س ــدى الص مقت
ــعبي وهو لألمانة لم يقله  احلشد الش
ــة لتلك القوى  ــيرات باطني اما كتفس
ــة  الكتل ــاع  اتب ــك  اعلم!.وكذل ــاهللا  ف
ــرى  ــوى االخ ــأن الق ــوا ب ــة ادع الصدري
ــوف تكون بقيادة املالكي الذي يريد  س
ــدري كافة كما  ــام من التيار الص االنتق
فعل في السنوات املاضية ، وهذا ايضاً 
ــبان فما ال يقله ال يريده  ال يأخذ باحلس
ــو رئيس الوزراء  ــن قال ان املالكي ه ، وم
ــات االخرى!. ــبة للتحالف القادم بالنس

ــة  ــيعية املتنافس ــارة القوائم الش واث
ــات العراقية  ــرقي باالنتخاب ــل ش تدخ
ــي دخل العراق  ــماعيل اقان على ان اس
ــوى التي  ــج لصالح الق ــر النتائ لتغيي
تدعمها ايران ، والطرف الثاني قال اتت 
شخصية امريكية لقاعدة عني االسد 
ــأن اختيار  ــي بش ــع اقان ــاع م لالجتم
ــخصية محايدة للطرفني وهذا كله  ش
طبعاً تكهن غير معلن رسمياً وال يؤخذ 
ــر من هذا  ــوم لم ن ــالً فلهذا الي ــه اص ب
ــيء بأُم اعيننا فلماذا هذا  الكالم اي ش
التفرق بني القوى الشيعية املتنافسة 
ــد مخالفات نعم  في االنتخابات؟.يوج
ــذ طريقها للطعن  ــوف تأخ ورصدة وس
ــون ، يوجد تزوير نعم يوجد ولكن  والقان
ــد  ــال يوج ــدا ف ــس ب ٥٠ او ٣٠ مقع لي
ــبة تزوير حقيقة ، االن يوجد  هكذا نس
ــم تعلن  ــق ل ــل وصنادي ــات للكت اضاف
ــا نعم  ــكوك به ــا املفوضية مش عنه
ــا حصل. ــر املعادلة مهم ــن ال تغي ولك

ــيعية في هذه  فلمذا تُتَهم الكتل الش
ــر والعمالة مع قوى  االنتخابات بالتزوي
خارجية ونترك الكتل السنية والكردية 
ــاكن؟.فهل انتخابات  تنظر وال حترك س
ــتان لم يحصل بها تزوير وسرقة  كردس

ــوات على اقل تقدير في كركوك؟. لالص
ــنية معروفة  ــخصيات س ــزور ش الم ت
متمثلة برئيس مجلس النواب السابق 
ــمية لتركيا  ــس اخلنجر زيارة رس وخمي
والتقوا رئيس الوزراء التركي رجب طيب 
ــب على تلك  اردوكان؟فهل هذه ال حتس
ــيعية هي  الكتل كعمالة والكتل الش
ــة اليران.الم تذهب  فقط لديها العمال
ــعودية  ــنية الى االمارات والس قوى س
ــرف القوى  ــم تتص ــا. ال ــم قوائمه لدع
ــدت  وعب ــي  السياس ــال  بامل ــنية  الس
ــوال  بأم ــاريع  املش ــت  ومول ــرق  الط
ــة رئيس  ــا عالق ــاً فم ــية طبع سياس
ــابق وبقية النواب  ــس النواب الس مجل
ــور  ــوارع وعمل جس ــط الش ــي تبلي ف
ــاء  ــوالت الكهرب ــاء مح ــاة واعط املش
ــريع.بعد  ــو الرقابة والتش بينما دوره ه
ــول لكل  ــاب بالقول نق ــذا االطن كل ه
والراضية  املوجودة  ــية  السياس القوى 
وغير الراضية بنتائج االنتخابات يوجد 
ــة احتادية عليا  ــاء ومحكم هنالك قض
يستطيع كل شخص اخذ حقه باالدلة 
ــا وعلى  ــوف يقدمه ــة التي س الثبوتي
ــني االعتبار  ــوى ان تنظر بع ــع الق جمي
ــبب  ــي قد تورم بس ــعب العراق ان الش

سياساتكم غير املدروسة واملبنية على 
احملاصصة املقيتة.فعليكم ايها القوى 
ــية االتفاق بأسرع وقت ممكن  السياس
ــر واعالنها  ــن الكتلة االكب ــى تكوي عل
ــة في البرملان الذي سوف  في اول جلس
ــة احلالي  ــا رئيس اجلمهوري ــو اليه يدع
ــوم جمهور بدعوة البرملان اجلديد  مبرس
ــها اكبر االعضاء  ــة يترأس لعقد جلس
ــس مجلس  ــاب رئي ــن ثم انتخ ــناً م س
النواب الذي عرفاً وليس دستورياً يكون 
ــم نائبيه واداء  ــني من ث من املكون الس
ــل االعضاء  ــتورية من قب ــني الدس اليم
ــس للجمهورية  ــمية رئي ــم تس ــن ث م
ــتورياً من  ــاً ايضاً ال دس ــو عرف والذي ه
ــك يكلف رئيس  ــراد بعد ذل حصة االك
ــر  االكب ــة  الكتل ــس  رئي ــة  اجلمهوري
لترشيح رئيس جمللس الوزراء خالل مدة 
١٥ يوما ولهذه الشخصية لها احلق ان 
ــة خالل فترة  ــكل حقيبتها الوزاري تش
ــتورية  ــذه كلها اوقات دس ــاً وه ٣٠ يوم
ــتطيع رئيس مجلس الوزراء  واذا لم يس
املرشح تشكيل حقيبته الوزارية بهذه 
الفترة الدستورية فتقدم الكتلة االكبر 
ــس الفترات  ــالل نف ــا خ ــحاً ثاني مرش

الدستورية.

ــالة واضحة  ــاب الناخبني رس ــك ان غي بال ش
ــرض في هذه  ــية, كان يفت ــة السياس للطبق
ــدة وفرصة  ــة جدي ــون بداي ــات ان تك االنتخاب
لتغيير املشهد السياسي من اجل مستقبل 
ــاركة  ــبة املش ــت نس ــد, وبلغ ــف للبل مختل
ــبة غير مفاجئة في  ــمية ٤١٪ وهي نس الرس
ــام النظام  ــة الراي الع ــد ترفض فيه غالبي بل
ــي, اذ رغم الثروات النفطية الهائلة  السياس
ــكان  ــراق يعبش ثلث الس ــا الع ــي ميلكه الت
ــاد في كل  ــري الفس ــي الفقر بينما يستش ف
ــعبية  ــكل تراجع ش ــة.ال يش ــل الدول مفاص
ــة مفاجأة  ــة للجهات االقليمي ــوى املوالي الق
ــد تصاعدت فيه  ــبة للمراقبني , في بل بالنس
ــع الدموي  ــب خصوصا بعد القم حدة الغض
ــام ٢٠١٩, مع  ــي الع ــرين ف ــات تش الحتجاج
ــلحة بالوقوف  اتهام ناشطني جملموعات مس
وراء تلك احلملة وهو ما تنفيه الفصائل, ففي 
ــام السياسي احلاد مشهده  بلد يطبع النقس
ال تقتصر فيه اللعبة السياسية داخل اروقة 
ــارع كلمته مع امتالك  ــان بل يبقى للش البرمل
االحزاب الكبرى قوة ضغط متمثلة بالسالح 
املنفلت بفصائلها املسلحة.عاطفتنا رفيعة 
ــة  ــتعطاف احمللي ــات االس ــتوى , وحكاي املس

ــة هذه العاطفة وتفصح عن  تتحدث عن رفع
مجتمعات طيبة جدا , وال حرج ان كنا طيبني 
ــوز املادي مت  ــرة مع الع ــرة ,وبهذه الفط بالفط
ــى رقابنا  ــلطوا عل ــدين ليتس انتخاب الفاس
ــا متضي احيانا  ــدة, , طيبتن ــة جدي دورة برملاني
ــن دون تثبت  ــون م ــي, وفينا املتحمس ــال وع ب
ــي حالة  ــات كثيرة ف ــون في للحظ ــد نك , وق
ــراه في دقائق  ــل, فما ن ــاع عاطفي كام انصي
ــل التنظير  كاف لتزيل  ــرض والطلب وجم الع
مالمح الشك ونؤمن بان مشاهدات ومعاينات 
اللحظة لصيقة باحلقيقة, ونتجاهل ان هناك 
ــتعطافية  ــرون في محاوالت االس مخادعني ي
ــبا الجناح اخلطط الهابطة.ال يجب  حال مناس
ــريعا ونندفع معها بال  ان نقذف بعواطفنا س
وجهه وال اجتاه , فنحن نرتدي مالبس العاطفة 
ــم  الرغ ــى  ــدق عل الص ازرار  ــا  ــى معه وننس
ــذه احلاالت  ــر والدة ه ــئلة البريئة عن س االس
ــتغل  ــى ان نس في هذا الوقت حتديدا , ونخش
كمجتمعات بالغة الطيبة ملشروع الشحاذة 
املستنزف , ويختلط في هذا املشروع الصدق 
ــارى نبيه  ــي ال يخفى على كل ق ــة الت واحلاج
ــح مخططات  ــرا لصال ــا جب ــرق جيبون , وتس
ــمع يوميا  ــج تضليل.نس ــن وتروي من التخوي
ــرقات  ــف واالغتياالت والس ــاالت اخلط عن ح
ــاالت خداع  ــر احلقيقي وح ــتجداء الغي واالس
ــن كما تتوفر  ــي ارجاء الوط ــرة ف اخرى منتش

ــذل املعونات  ــال اخلير وب ــمية العم نوافذ رس
واملساعدات والتبرعات, وهي معلنة وواضحة 
ــب في الذهاب ملنطقة اخلير  ملن كان فعال يرغ
ــتغالل  ــكوك واحليل واالس ــو خال من الش وه
ــب ان نكون اكثر وعيا  ــة القادمة تتطل .املرحل
ــة واالميان التام  ــم اخملاطر احمليط وادراكا بحج
ــنوان طويلة من  ــتغلنا لس ــان هناك من اس ب
ــه ادرك ان  ــه , الن ــه وجرائم ــر العاب ــل متري اج
ــل , وفينا الذين ميكن  ــا الطيبني حد اخلج فين
ــم ال  ــارات , وه ــل وعب ــض جم ــم ببع خداعه
ــون ما في بطن هده احملاوالت اخلادعة من  يعلم
مرارات متفاقمة وجراح بالغة االيالم, وبصدق 
ــاه متاما ملن  ــة الى احلذر واالنتب ــن في حاج نح
يتاجر بعوطفنا ويحيلنا الى مجتمعات تهب 
ــائل , فال  ــق في الس ــن دون تدقي ــأل م ملن يس
ــه(وراء كل عنوان  ــنا جمل بد ان ننزع من رؤوس
ــاني حقيقي)النها لم تعد  انساني فعل انس
صاحلة لهذا الزمن اخمليف واملتقلب , وال اكتب 
ــني في  ــني واملتحمس ــط املتفاعل ــا لتثبي هن
ــدين بكل  ــل اخلير , الني هنا اقصد الفاس فع
ــكالهم ونرفض ان نتحول الى  طيوفهم واش
ــتثمار ملا  ــتجداء وتعاطف واس ــاحة اس مس
ــرور  ــه اخرى بالضرر والش ــود الينا من بواب يع
ــي فنحن شعب طيب ولكن نرفض ان  واملواس
ــتغلنا اخملادعون والفاسدون /جنبكم اهللا  يس

ايها الطيبيون شرور احلياة ومآسيها 

ــد ان يقال  ــة ولكن احلق الب ــرون ثمن احلقيق ــد يدفع االخ ق
ــر مدرجة بقاموس  ــاذة وغي ــا اليوم  يعيش حالة ش وعراقن
تاريخه وهو اسلوب االدارة واحلكم الذي صاغه االحتالل ومن 
ــاعدتهم  ــالؤه الذين حملتهم ظهور دباباتهم وس وراءه عم
ــاس املكونات املذهبية  على االمساك بالسلطة وعلى اس
ــل  ــدأ التحل ــا ب ــن هن ــة وم ــة والعنصري ــة والعرقي الديني
ــكل مغامن  ــت بوصلة الوطن وتوزع على ش ــي وضاع الوطن
ــات الطائفية والعنصرية ،  ــتحكمت به تلك الفئ وارث اس
ــل بني فصائل  ــطار احلاص ــكلة الكبرى تكمن باالنش املش
املذهب الواحد وما ترتب عنه من تقاطعات ومصالح ونفوذ 
ــيطرة مناطقية مرعبة للشارع وشراء ذمم ال يسمح لي  وس
ــكل  الوقت حصرها مبقال ولكن املتطلع يعي ما اقوله بش
كبير جداً وملا ذهبت اليه ، املشكلة اليوم السلطة الغنيمة 
واحلاكم الطائفي الذي يعمل بأطر ضيقة جداً ويتعامل مع 
ــبته وماحتقق له من مكاسب هو  الشعب على اساس نس
وجماعته (السياسيني ) الطائفيني بعيداً عن ابناء الطائفة 
ــب هؤالء  ــت  وتدافعت لتنتخ ــن زحف ــي االخرى م ــي ه الت
ــتعيد  ــة الطائفيني  وهي معتقدةً  انها س انصاف الساس
ــها اقتصادياً  ــباتها  وستنعش كرامتها وحتقق لها مكتس
ــت مبظالم  ــروعها وتبجح ــي من روجت ملش ــا. وه وحضاري
ــلطات التي تعاقبت  حلكم العراق  ــيعة وتعسف الس الش
ــوةً بأقرانها من  ــكل يرضيها اس لم تعط  لهم احلقوق بش

املذهب اخملالف ولكن ما ظهر العكس وتبني ان هؤالء جاءوا 
ــي من دمرت  ــس يعقوب قضاها فه ــرض وحلاجة في نف لغ
ــاء جلدتها بحروب طائفية وحولت العراق الى بلد خارج  ابن
ــرة ، جلبوا لنا  ــيطة احمليطة املتحض نطاق الدول ولو البس
ــيج الوطني وهم  احلقد والكراهية والتمزق وتفكيك النس
يتظاهرون بشكل الدستور والدميقراطية والعدالة الكاذبة 
ــم ميتلكون الدولة  ــل والتهديد لألخرين وه ويلوحون بالقت
ــيات تابعة ألحزابهم  ــون ملليش ــها وكذلك يؤسس وجيش
ــر والفوضى بني  ــر الذع ــتخدمونا عند احلاجة بل لنش يس
ــارب الف  ــو قتلهم مايق ــك ه ــل على ذل ــر دلي ــاس وخي الن
ــفقة  ــف من املتظاهرين  دون رحمة او ش ــرين ال وجرح عش
ــش واألغلبية منهم  ــاهم بقتال داع ومنهم العديد ممن س
ــيعة مجرد طالبهم الناس بالعدالة وحتقيق مطالبهم  ش
ــروعة والقضاء على الفساد ،والزلوا مصرين على قتل  املش
ــدم بارد دون رحمه او ابوة الدولة التي كنا نتمناها    الناس وب
ــعب العراقي يشعر باالحباط والغنب من خالل طريقة  الش
تفكير االحزاب الطائفية التي جعلت من مذهبها االساس 
ــاعدون االخرين من  ــاء دولتهم املفككة حيث سيس في بن
ــهم واخلروج عن دائرتهم  ــركائهم بالوطن النأي بأنفس ش
ــك املهزلة وهذه التبعية  ــول ألنفصالهم  عن تل وايجاداحلل
ــان الهزيلة والتي تفردوا  بها  ــة  البرمل التي تعززت في جلس
ــني  ــوات االمريكية من العراق متناس ــراج الق ــوا ألخ وصوت
ــم امريكا وهم من  ــني من انهم هم من جاءت به اومتغافل
ــراق والزالوا  ــكاله وقتل ودمر الع ــاد بكافة اش مارس الفس
يلصقون التهم وينعتون املتظاهرين باخلونة وابناء الرفيقات 
ــتائم ،هم يحاولون حرف املطالب  والبعثية وغيرها من الش

وخلط االوراق ليصلوا بالبالد للخطر واحلرب األهلية بعدما 
ــاريعم  ــع اقنعتهم ومش ــفت جمي ــارع وكش نبذهم الش
ــد امام احلس  ــة املذهبية تصم ــادت الدول ــم وماع وتبعيته
ــة ترتقي بهم  ــعب نحو دولة مدني ــي وتطلعات الش الوطن
ــلحة  ــل البالد من فوضى االحزاب واجنحتهم املس وتنتش
ــداً عن املذهبية  ــون والدولة ،وبعي ــة عن نطاق القان اخلارج
ــوة االكراد  ــاً فأن االخ ــن بها اطالق ــي ال اؤم ــة الت والطائفي
يعملون على تعزيز انفصالهم من خالل جهودهم احلثيثة 
ــكل يدعو للدهشة والتفاخر فكل من  لبناء كردستان بش
ــر وبناء جديد اقدمت عليه  ــاء من هناك يحدثنا عن تغيي ج
ــنية وبالتحديد  حكومة االقليم ومن يذهب للمناطق الس
ــى ايدي عصابات  ــم من دمارها عل ــة االنبار على الرغ مدين
ــوالت مبهرة  ــار كبرى وحت ــرى حركة اعم ــة   ن ــش اجملرم داع
ــة العزيزة  ــن زار هذه احملافظ ــة ابرهت م ــي البنى التحتي ف
ــيعية التي الزمها الفقر والتسول  ونعود للمحافظات الش
ــة مدمرة على الرغم من  ــوء االدارة وبنى حتتي والبطالة  وس
ــرد مراجعة  ــش واخواتها هذه مج ــدم تأثرها بحروب داع ع
ــهودة بالصوت والصورة ، العراق يتحلل  للوضع  وحالة مش
ــروا جمهورهم فجميع العراقيني  انحرفت  والشيعة خس
ــيعة  وتغيرت بوصلتهم بعدما خذلهم ابناء مذهبهم الش
ــروع الطائفي يعمل بل ذاب بني  منهم حتديداً وما عاد املش
طيات الوطن وشعار جميع العراقيني هو نريد وطن فالدين 
ــم اال االعتذار  ــا عليك ــع ، وم ــن للجمي ــب هللا والوط واملذه
ــم  للمحاكمة لتحفظوا  ــديكم والقتلة منك وتقدمي فاس
ــحوا لعقولكم ان تخرج من  قليالً من ماء وجوهكم ، افس

زنازين االنغالق والتخلف ولو ملرة واحدة في حياتكم.

احلكم املذهبي الطائفي وما خلفه من كوارث؟ طيبون جدا .. لكن ليس ملن خيدعنا

هل تصادق املحكمة االحتادية العليا عىل نتائج االنتخابات لعام 
٢٠٢١ مع حرمان بعض العراقيني من ممارسة حق االنتخاب؟ 

االنـتـخـابــات فـي الـعــــراق وارهــاصـاتـهـــــــــــا
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سالم روضان اِّـوسوي

عبدالسالم علي السليمنهاد الحديثي
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مــوقـف

ــة لتكنلوجيا االتصال   افرزت التطورات الهائل
الرقمي مطلع االلفية الثالثة  ثورة كبيرة توغلت 
ــة للمجتمع  ــاة اليومي ــل احلي ــي ادق  تفاصي ف
ــرة   ــلوكه بصورة مباش ــان اثرت على س واالنس
فتطلب االمر وقفة جادة حلماية الفرد واجملتمع.
لقد تنبهت منظمة اليونسكو منذ ثالثة عقود 
الهمية رصد هذه الظاهرة وايجاد اليات حلماية 
ــائل االعالم وتفاقم االمر بعد  ــتهلك لوس املس
اجتياحنا من وسائل التواصل االجتماعي بكل 
ــكالها التي تتسم بالسرعة  ــمياتها واش مس
ــتخدام واالتاحة في  كل مكان  ــهولة االس وس
ــتخدام  ــع االس ــف زهيدة جدا مما اتس وبتكالي
ــلبي.ويرى خبراء  ــي والس ــر االيجاب وتعمق االث
اليونسكو واملعنيني بعلوم االتصال ان املعاجلة 
ال تكمن في القمع واملنع بل العكس فيتم االمر 
ــة جديدة والتعرف على  بالتفاعل مع كل تقني
ــتخدامها وامكانية  ــا وطبيعة اس خصائصه
احتوائها  ايجابيا فسعت  اليونسكو لتنظيم 
ــورش ودعم محاوالت اصدار كتب  العديد من ال
ــص دروس  ــات وتخصي ــي اجلامع ــة ف منهجي
نوعية تطبيقية حتت عناوين التربية االعالمية 
رؤى  ــد  ومتت ــة  العملي ــا  وتطبيقاته ــة  الرقمي
ــمل كل افراد اجملتمع املنغمسني  التاهيل لتش
ــاد اطار  ــان وايج ــائط حلد االدم ــوى الوس مبحت
ــع  ــة اجملتم ــي حلماي ــة والوع ــر احلصان دال يوف
ــة من البرامج  ــباب خاص عامة واالطفال والش
ــي  ــا  االعالم ــبوهة وتطبيقه ــدات املش واالجن
ــاس لتعليم املتلقي كيفية  التي  تهدف باالس
ــل مع احملتوى املنقول اليه عبر االعالم او  التعام

التواصل االجتماعي بوعي كامل.
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ميادة هاشم حسن

الزراعة: ماضون مع إقليم كردستان يف محاية املنتج املحيل
بغداد / البينة اجلديدة

ــاء من آليات  ــدت وزارة الزراعة  االنته أك
ــاريع الدواجن  ــاون مع أصحاب مش التع
في إقليم كردستان لتسويق منتجاتهم 
ــيرة  ــي احملافظات العراقية، مش إلى باق
ــع أصحاب  ــتبرم اتفاقا م ــا س ــى أنه إل
ــيقام  ــرض زراعي س ــاريع على مع املش
ــب االعالمي  ــال املكت ــهر املقبل.وق الش
ــوارد املائية  ــوزارة، ان وزيرة الزراعة وامل لل
ــتان بيكرد  ــم كردس ــة إقلي ــي حكوم ف
طالباني، استقبلت وفدا من وزارة الزراعة 
ــركة  ــة املدير العام للش االحتادية برئاس
ــب  ــة طال ــزات الزراعي ــة للتجهي العام
ــكادر املتقدم في  ــي، وبحضور ال الكعب
ــأن تسويق  زراعة االقليم، للتباحث بش
الى  الزراعية واحليوانية.واشار  املنتجات 
ان طالباني أبدت استعدادها الستكمال 
ــات التي  ــابقة واالتفاق ــات الس املباحث
ــر الزراعة االحتادية  ــتها مع وزي مت مناقش
ــأن عملية تطبيق  محمد اخلفاجي بش
الروزنامة الزراعية وحماية املنتج احمللي 
ــتمر بني اجلانبني. ــة التواصل املس وادام

ــن جانبه، أكد الكعبي أن وزارة الزراعة  م
االحتادية «ماضية في عملية استكمال 
ــأنها حماية  ــراءات التي من ش كل االج

ــق  ــواء في مجال الش ــج احمللي س املنت
أن  ــى  ال ــار  احليواني».واش او  ــي  النبات
ــركة التجهيزات الزراعية وبحسب  «ش
ــوزارة وضعت  ــرأي في ال ــرارات هيئة ال ق
ــأنها القيام  االليات املمكنة التي من ش
بعمليات توريد منتجات الدجاج الالحم 
ــي االقليم وخاصة الذين  من املنتجني ف
ــبوع الزراعي  ــاركوا في معرض االس ش

ــي بغداد في  ــر الذي أقيم ف ــي عش الثان
العاشر من متوز املاضي».وأضاف الكعبي 
ــالف واجملازر  ــن واالع ــي الدواج أن «منتج
ــاع الزراعي  ــل االخرى في القط واملفاص
ــعة في  ــاركة الواس ــوون الى املش مدع
ــتبدأ فعالياته  املعرض الزراعي الذي س
ــة وزارة الزراعة وبالتعاون مع زراعة  برعاي
ــرين  ــهر تش ــم في الثالث من ش االقلي

الثاني ، املقبل».وبني ان املعرض «سيتم 
ــركات  ــى الش ــالع عل ــه االط ــن خالل م
املنتجة لبيض املائدة والدجاج الالحم، 
ــة»، الفتا  ــن اللقاحات البيطري فضال ع
ــع هذه  ــتتعامل م ــركته «س ــى أن ش ال
الشركات وفق الضوابط القانونية وفي 
ــة اجملاالت وخاصة في مجال عملية  كاف
ــاج الالحم  ــدة والدج ــض املائ ــد بي توري

ــار الى أنه «على  احمللي من االقليم».واش
ــرام العقود  ــيتم اب ــرض س ــش املع هام
ــأن هذا  ــركات واجملازر بش ــذه الش مع ه
االمر»، مبينا أن شركته «ستقوم بفتح 
ــركات  ــترك مع الش ــاق التعاون املش اف
ــن خالل  ــم حصرا وم ــي االقلي احمللية ف
ــم الجل حماية  ــة في االقلي وزارة الزراع
ــرادات، فضال  ــج احمللي وتعظيم االي املنت
ــعار في  ــتقرار في االس ــداث اس عن اح
كل العراق وبدون اغراق سوقي يؤثر على 
ــوزارة  ــع أن ال ــج احمللي».وتاب ــي املنت تنام
ــعى الى عملية التكامل  االحتادية «تس
ــن خالل  ــني احملافظات وم ــادي ب االقتص
ــزات الزراعية  ــركة العامة للتجهي الش
ــذه املنتجات  ــالل عمليات نقل ه من خ
لالسواق احمللية بغية استقرار اسعارها 
للمواطنني».ولفت الى انه «هناك خطط 
لشركته مبنح الوكاالت الى املهندسني 
الزراعيني غير املعينني في االقليم الجل 
توفير فرص عمل لهم اسوة باملهندسني 
ــات االخرى»، داعيا  الزراعيني في احملافظ
إلى «ادامة التواصل بني اللجان املشترك 
ــرعة  ــل تنفيذ هذه االجراءات وبالس الج
ــي  الزراع ــا  لقطاعن ــة  خدم ــة  املمكن

ومنتجنا احمللي».

متابعة / البينة اجلديدة
ــاجت احمللي  ــك الدولي، أن الن ــن البن  أعل
ــبة ٠٫٩٪  ــي العراق منا بنس االجمالي ف
على أساس سنوي في النصف األول من 
ــن معدل الدين  عام ٢٠٢١، متوقعا حتس
ــي اإلجمالي.وقال البنك  إلى الناجت احملل
ــي تقرير له ، ان «النمو االقتصادي في  ف
العراق يتعافى تدريجيا بعد االنكماش 
املرتبط بالوباء في العام املاضي، ويرجع 
ــاط غير  ــى ارتفاع النش ــك جزئيًا إل ذل

ــن  ــا أن «يؤدي حتس ــي»، متوقع النفط
ــوق النفط العاملية إلى تعزيز  ظروف س
ــط وحتويل  ــدى املتوس ــى امل ــو عل النم
ــة واخلارجية إلى  ــة العام ــدة املالي أرص
ــينعكس  ــام ٢٠٢١، وس ــض من ع فوائ
ــي الديون».واضاف ان  االرتفاع األخير ف
ــي للعراق منا في  ــاجت احمللي اإلجمال «الن
ــبة  ــن عام ٢٠٢١، بنس ــف األول م النص
ــنوي (سنويًا)، ومنا  ٠٫٩٪ على أساس س
ــي بأكثر من ٢١٪  ــاد غير النفط االقتص

ــام ٢١ (على  ــن ع ــف األول م ــي النص ف
ــوي  ــبب األداء الق ــنوي) بس ــاس س أس
ــيرا إلى  ــات»، مش ــي قطاعات اخلدم ف
ــاوز التباطؤ في  ــاش جت ــذا االنتع أن «ه
ــبة ١٠٪  قطاع النفط، بانخفاض بنس
ــن عام ٢١٢١، حيث  في النصف األول م
ــي أوبك +  ــراق مع حصته ف ــف الع تكي
ــار إلى  ــن العام».وأش ــي وقت مبكر م ف
ــن مع  ــاق االقتصاد العراقي حتس ان «آف
ــط العاملية،  ــواق النف االنتعاش في أس

 ١٩-COVID ــرات  متغي ــار  انتش ــن  لك
ــاخ هي رياح  ــدة وحتديات تغير املن اجلدي
ــة كبيرة»، متوقعا أن يتعافى  معاكس
ــاً على خلفية ارتفاع  االقتصاد تدريجي
ــاج أوبك +  ــعار النفط وحصص إنت أس
التي من املقرر إلغاؤها تدريجياً في عام 
ــيكون الناجت احمللي  ــي س ٢٠٢٢، وبالتال
اإلجمالي النفطي احملرك الرئيس للنمو 
ــط». وتوقع البنك أن  على املدى املتوس
ــي اإلجمالي غير  ــاجت احملل ــى الن «يتعاف

ــي في العراق لكنه يظل أقل من  النفط
٣٪ في املتوسط في ٢٠٢١-٢٠٢٣ بسبب 
ــر COVID-19 DELTA اجلديد  ــر متغي تأثي
ــاه والكهرباء الذي  إلى جانب نقص املي
ــة والصناعات، في ظل  يؤثر على الزراع
ــع أن يظل  ــيناريو، ومن املتوق ــذا الس ه
ــي فائض على  ــة العامة ف ــد املالي رصي
ــن  ــا يؤدي إلى حتس ــط مم ــدى املتوس امل
ــدل الدين إلى الناجت احمللي اإلجمالي  مع

بشكل مطرد».

البنك الدويل: نمو الناتج املحيل االمجايل يف العراق بنسبة (٠٫٩%)سنويا

حكومة الكاظمي تطوي عاماً ونصف من شهور عصيبة وبصمة من اإلنجازات
متابعة / البينة اجلديدة

ــى  ــوزراء مصطف ــس ال ــوي رئي يط
ــل حكومته بعد نحو  الكاظمي ظ
ــن تكليفه،  ــام م ــام ونصف الع ع
ــهوراً مرت حرجة وعصيبة على  ش
ــني  ــالً ب ــي منتق ــام السياس النظ
ــعبي واالنتخابات  ــاج الش االحتج
ــد ٣ أيام. ــد بع ــي تعق ــرة، الت املبك

ــي تقييم  ــام احلاد ف ــم االنقس ورغ
ــر اخملابرات  ــي، فإن مدي أداء الكاظم
ــرف اآلن إلى تصريف  ــابق ينص الس
ــال، متحرراً، ظاهرياً، من قيود  األعم
ــتغالل  ــي، واس ــس االنتخاب التناف
ــح حزبية، وهو  ــوارد الدولة ملصال م
ــي ميرر  ــر وال حتالف سياس بال ظهي
ــذي ميكن  ــا ال ــن م ــه اخلدمات.لك ل
ــة الكاظمي،  ــالل والي ــاؤه خ إحص
ــتثنائية  ــة اس ــرة انتقالي ــي فت وه
ــعبي  بدأت منذ اندالع احتجاج ش
ــر  ــب بتغيي ــي ٢٠١٩ طال ــع ف واس
وإصالحه.في  ــي  السياس ــام  النظ
ــر احلكومة،  ــهر األولى من عم األش
ــة أنها  ــون في حقيق ــادل املراقب جت

ــي واجتماعي للحراك  ثّلٌ سياس متَ
ــا حالة طوارئ  االحتجاجي، أم إنه
ــية  ــأت إليها املنظومة السياس جل
ــارع ولكن  ــتيعاب غضب الش الس
ــاف، تبدو اخلالصات  في نهاية املط
ــكلت برسم  جتمع بني حكومة تش
ــام  النظ ــاعدت  س ــاج،  االحتج
ــي على البقاء حياً طوال  السياس
ــهور املاضية.وما إن حترك قطار  الش
الكاظمي، حتى طرح الرجل القادم 
ــوداً باجلملة،  ــدان اإلعالم وع من مي
ــأداء إعالمي غير  ــه ب محيطاً نفس
ــي بحصيلة فيها  ــدي، لينته تقلي
جناحات متعددة.وخالفاً للحكومات 
السابقة، جترأ الكاظمي على كسر 
ــية واالنفتاح  ــة الدبلوماس األحادي
قدت  أكثر على دول اجلوار والعالم، وعُ
ــوارات  وح ــاطة،  الوس ــن  م جوالت 
ــراق بني  ــرية قادها الع ــة وس علني
ــدف التهدئة، كان  دول إقليمية به
ــة الكاظمي  ــرز دور لعبته حكوم أب
ــية العراقية  وغيّر وجه الدبلوماس
ــى الفاعلية  ــية إل ــن أنها هامش م

ــيني  ــة بني الالعبني األساس املركزي
ــاز الكاظمي دفعة  في املنطقة.وح
سياسية كبيرة بعد انعقاد «مؤمتر 
ــاون»، الذي  ــراكة والتع بغداد للش
ــهد حضور قادة دول اجلوار فضالً  ش
ــا. وفرنس ــة  العربي ــة  اجلامع ــن  ع

ــيني  ــني دبلوماس ــب موظف وبحس
ــدث على  ــه، فإن ما ح ــاركوا في ش
ــن  ــة م ــر أهمي ــر أكث ــش املؤمت هام
ــي رفيع  ــؤول عراق ــول مس متنه.يق
ــن،  باملمك ــب  «لع ــي  الكاظم إن 
ــا ضبط احلد األدنى من  واملمكن هن
ــة  ــذه الطريق ــم أن ه ــة، رغ التهدئ
ــدو في كثير من األحداث  جعلته يب
ــمها أو  ــة عاجزاً عن حس املفصلي
إدارتها لقربها من فخاخ سياسية 
ــات  ــن حكوم ــة م ــة متراكم وأمني
حكومة  مارست  سابقة.اقتصادياً 
ــني الواقع  ــي دوراً في حتس الكاظم
االعتماد  العراقي وعدم  االقتصادي 
ــد للدولة  ــى النفط كمورد وحي عل
ــوق  الس ــعار  بأس ــد  البل ــان  وارته
ــة اصالحية  ــت ورق ــة فقدم العاملي

ــميت بـ»الورقة البيضاء» وعلى  س
الرغم من تغيير سعر صرف الدوالر 
ــار العراقي  ــاض قيمة الدين وانخف

ــلباً على ذوي الدخل  وانعكاسه س
احملدود وارتفاع األسعار اال ان الدولة 
حققت مليارات الدوالر من احلفاظ 

ــل  داخ ــة  الصعب ــة  العمل ــى  عل
ــي. ــول الكاظم ــب ق ــد بحس البل
ــي  ــكار الت ــدى األف ــتهدف إح وتس

ــي «الورقة  ــة ف ــا احلكوم اعتمدته
ــاف النزف املالي  ــاء» إلى إيق البيض
خلزينة الدولة في تشغيل القطاع 
ــني املوظفني؛  العام املتضخم مبالي
ــة  ــة العام ــارج اخلدم ــم خ بعضه
ــل  العم ــوق  س ــجيع  وتش ــاً،  متام
ــاع  ــاش القط ــى إنع ــة عل العراقي
اخلاص واالستثمار، وهذا األخير كان 
ــتهدف مصالح حزبية واسعة  يس
تعتمد على التوظيف بوصفه جزءاً 
من ركائز حماية الكتل االنتخابية 
ــن تقييم جتربة  ــي اجملتمع.وال ميك ف
أو  ــل  الفش ــس  مبقايي ــي  الكاظم
ــن معايرتها على  النجاح؛ إذ ال ميك
ــراً جمليئه في توقيت  هذا النحو نظ
ــية، لكن الرجل وهو  بالغ احلساس
ــة،  يختم جولته في مكتب الرئاس
منفذاً أبرز وعوده بإجراء االنتخابات 
ــية  املبكرة، يقدم خالصات سياس
ــاقة  ــرص العراق النادرة والش عن ف
ــام احملاصصة  ــول من نظ ــي التح ف
والفساد، إلى دولة مستقرة داخلياً، 

وشريكاً موثوقاً في املنطقة.

٨٠ دوالر شهريا لرشاء املياه.. تقرير امريكي حيذر من اجلفاف بالعراق
متابعة / البينة اجلديدة 

حذرت منظمات إغاثة من أن اجلفاف 
ــبوق في العراق وسوريا قد  غير املس
ــام الغذائي  ــار النظ ــى انهي يؤدي إل
ملاليني السكان بشكل كامل، وذلك 
ــا ملا ذكر موقع «PRI.ORG».وقد أدى  وفق
ــى انخفاض  ــتاء اجلاف إل فصل الش
ــة  ــري دجل ــي نه ــاه ف ــوب املي منس
ــتويات قياسية، مما  والفرات إلى مس
ــق الطاقة  ــبب في تعطيل مراف تس
إلى  ــوث  التل ــز  وتركي ــة  الكهرومائي
ــتويات جعلت املياه غير صاحلة  مس
ــات  منظم ــدر  تق ــا  فيم ــرب،  للش
ــخص قد  ــانية أن ١٢ مليون ش إنس
ــدة أن هذه  ــراء ذلك، مؤك ــرروا ج تض
ــوازن في النظام  األزمة قد تقلب الت
ــش للمنطقة  ــبل العي الغذائي وس
ــذا  ــد ه ــوريا، يع ــي س بأكملها.فف
ا، وهو  ــوأ منذ ٧٠ عامً جلفاف هو األس
ــم اجلفاف الذي  ــر حدة من موس أكث
حدث في األعوام ٢٠٠٦-٢٠٠٩، بينما 
ــراء إن هذا الصيف كان ثاني  قال خب
ــم جفافاً في العراق منذ  أكثر موس
٤٠ عاماً.ونقلت سماح حديد، رئيسة 
ــط في  ــرق األوس ــة مناصرة الش جلن
ــي لالجئني، مكتبها  اجمللس النرويج
ــق اجلفاف،  ــا بالقرب من مناط مؤقتً
في مدينة أربيل، حيث تقضي أيامها 
ــالت  والعائ ــني  املزارع ــة  مقابل ــي  ف
ــاه، قائلة:  ــص املي ــن نق ــررة م املتض
«نسمع الكثير من القصص احملزنة ، 
والناس هنا يائسون».وأردفت: «إنهم 
ينفقون الكثير من األموال على مياه 

الشرب واآلن يخططون فقط ملغادرة 
ــك املناطق والتخلي عن أراضيهم  تل
ــتطيعون  يس ال  ــاطة  ببس ــم  ألنه
ــد اآلن».وأوضح  ــا بع ــش عليه العي
ــس النرويجي لالجئني في بحثه  اجملل
امليداني أن العائالت في العراق تنفق 
بانتظام ما يصل إلى ٨٠ دوالرًا شهريًا 
لشراء مياه الشرب الصاحلة للشرب، 
ــد الطاقة  ــدان لتولي فيما يواجه س
الكهرومائية في شمال سوريا خطر 
ــبب انخفاض مستويات  اإلغالق بس

ــي  ــا إلى تفش ــا أدى أيض ــار مم األنه
ــني  ــات النازح ــي مخيم ــراض ف األم
ــاه امللوثة..ويلقي بعض  ــبب املي بس
ــوم على  ــيني بالل ــراء والسياس اخلب
ــدود  تركيا التي بنت العديد من الس
قرب منابع نهري دجلة والفرات، ولكن 
ــرض ألزمة املناخ  ــها تتع تركيا نفس
ــتوى هطول األمطار،  وانخفاض مس
ــب  ــب عليها، بحس ــك يج ــع ذل وم
ــق أكبر من  ــمح بتدف اخلبراء، أن تس
ــاة املاليني في  ــاه النهرين ألن حي مي

ــى ذلك. ــراق تعتمد عل ــوريا والع س
ــراق، قال  ــنجار بالع وفي منطقة س
ــم علي آيزدو، إنه أصبح  املزارع، قاس
من املستحيل زراعة خضروات حتتاج 
ــل الباذجنان،  ــاه مث ــن املي ــر م الكثي
ــجار الزيتون،  ــى أش ــا: « حت مضيف
ــل القوية واملقاومة  وهي من احملاصي
ــوت جراء  ــدأت تذبل ومت ــاف، ب للجف
ــات احلرارة». ــاه وارتفاع درج قلة املي

ــخ تلفت  ــل البطي ــع: «محاصي وتاب
ــرات  ــم، وكان هناك حش هذا املوس

ــم أرها  ــتالت الفاصولياء ل ــى ش عل
ــي حياتي».وفي محافظة  من قبل ف
ــال املزارع  ــمالي العراق، ق نينوى ش
ومربي األبقار، محمد إبراهيم حسن 
ــن محاصيل  ــاحات كاملة م إن مس
القمح والشعير قد تلفت، موضحا 
ــار أعمق،  ــأون إلى حفر آب ــم يلج أنه
ــاه اجلوفية التي  ــتفادة من املي واالس
ــال القادمة. ــال لألجي ــون ح ــن تك ل

ــوب  منس كان  ــي  املاض ــي  «ف وزاد: 
ــض حوالي ٣  ــة ينخف ــاه اجلوفي املي

ــنة، ولكنه في الوقت  أقدام في الس
ا.  ــى ١٥ أو ٢٠ قدمً احلالي ينخفض إل
ــا نواصل  ــك فإنن ــك، ومع ذل ــع ذل وم
ــتطيع حتملها  احلفر بتكاليف ال يس
سوى قلة من املزارعني».وفي املقابل، 
ــراك على أنهم  ــؤولون األت يصر املس
ــم املياه  ــون باتفاقيات تقاس ملتزم
ــن الدولة أن  ــة التي تتطلب م احلالي
تطلق من سدودها ما ال يقل عن ٥٠٠ 
متر مكعب من املياه في الثانية، بيد 
ــرة كانت قد بنت أكثر من ٥٠٠  أن أنق

ــني، والتي  ــد في العقدين املاضي س
ــبة للحكومة التركية  تعتبر بالنس
ــار والتنمية في  ــى االزده ــة عل عالم
ــالد القاحل.وأكبر  ــرق الب ــوب ش جن
ــرى بنائها  ــدود كان قد ج ــك الس تل
ــو،  ــد إليس ــى نهر دجلة، وهو س عل
املثير للجدل، والذي بسببه تقلصت 
ــر دجلة  ــتويات املصب على نه مس
ــلء اخلزان  ــر عند بدء م ــكل كبي بش
ــاهم في أزمة  في العام ٢٠١٩ ، مما س
ــوث املياه في  ــراض املرتبطة بتل األم
ــة البصرة جنوب  ــط العرب مبدين ش
العراق.وفي هذا العام، زارت وفود من 
ــا للضغط  ــة تركي ــوارد املائي وزارة امل
ــؤولني هناك إلطالق املزيد  على املس
ــع، ولكن  ــدود املنب ــاه من س من املي
بعض السلطات الكردية في سوريا 
والعراق تتهم أنقرة باستخدام املياه 
كسالح ضمن الصراعات السياسية 
ــرق األوسط.وفي هذا الصدد  في الش
ــون يلدز، رئيس جمعية  يقول، دورس
ــا أنقرة، إن  ــة املائية ومقره السياس
ــالح»،  ــتخدم املاء كس «تركيا ال تس
الفتا إلى أن معظم السدود الكبيرة 
في البالد هي سدود كهرومائية تؤثر 
ــتهلك  ــة، ولكنها ال تس ــى البيئ عل
بالضرورة الكثير من املياه.وبالنسبة 
إلى يلدز، فإن املعضلة الكبرى تتمثل 
في عدم وجود اتفاقيات واضحة بني 
الدول بشأن تقاسم املياه، باإلضافة 
ــر  أكث ــة  أنظم ــاد  اعتم ــدم  ع ــى  إل
ــتفادة من املياه  كفاءة لضمان االس

املتدفقة.
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وزارة اِّـالية 
شركة التأمني العراقية العامة 

(اعالن مزايدة)
ــدة علنية للمرة الثانية  ــركة التأمني العراقية العامة عن اجراء مزاي تعلن ش
لتأجري [محالت عدد (٦٤) ، شقق عدد (٣٢)، فضالت عدد (٣) ، مخازن عدد 
(٢) صحيات عدد (١)] َّـ بناية  الشركة َّـ محافظة نينوى  شارع الكورنيش  
ــنتان  طبقا الحكام  قانون بيع وايجار  رقم العقار (٣/٧ باب الطوب)  وِّـدة س

اموال الدولة رقم  (٢١) لسنة ٢٠١٣ اِّـعدل.
فعلى الراغبني باالشرتاك باِّـزايدة مراجعة مقر الشركة َّـ بغداد / شارع خالد 
ــركة َّـ محافظة نينوى  والواقع َّـ مقر البناية  بن الوليد او َّـ مقر فرع الش
ــديد التأمينات  القانونية   ــكات الرسمية وتس الطابق االول لتقديم اِّـستمس
ــنوات  التأجري وجلب  ــنة من س البالغة ٢٠٪ من القيمة التقديرية  عن كل س
التحاسب الضريبي للسنة الحالية علما ان اِّـزايدة ستجري بعد (١٥) يوما تبدأ 
ــق االثنني ٢٠٢١/١١/١   ــر االعالن َّـ الجريدة واِّـواف ــن اليوم التالي لنش م
ــو عليه اِّـزايدة كافة اِّـصاريف  ــاعة العاشرة صباحا ويتحمل من ترس َّـ الس

االخرى.
ــل اُّـ اليوم التالي من  ــمية تؤج ــة :اذا صادف يوم اِّـزايدة عطلة رس مالحظ

الدوام الرسمي.
وِّـعرفة تفاصيل اكثر زيارة اِّـوقع االلكرتوني للشركة:

 www.iq-insurance.com
اِّـدير العام وكالة

جمهورية العراق
مجلس القضاءاألعلى

رئاسة محكمة استئناف واسط ا التحادية
محكمة بداءة الكوت

العدد:٦٧٠ /ب/٢٠٢٠
التاريخ :٢٠٢١/١٠/١٤

اُّـ اِّـدعى عليه/ وسام عبد الرزاق عبد علي 
اعــــــــــالن

ــة اِّـرقمة  ــوى البدائي ــو)  الدع ــني حل ــدر حس ــي (حي ــام اِّـدع اق
٦٧٠/ب/٢٠٢٠ و قد اصدرت هذه اِّـحكمة حكما غيابيا بتاريخ 
ــليم  ــذي يقضي باعادة إُّـ ماكن عليه و تس ٢٠٢٠/١٢/٢٤ و ال
السيارة اِّـرقمة ٤٦٣٩ واسط/خ هونداي سنتاَّـ ماركتها كوري  
رمادي اللون موديل ٢٠٠٧  وِّـجهولية محل اقامتك حسب كتاب 
مركز شرطة الخلود بالعدد ١٢٣٧٧ َّـ ٢٠٢١/١٠/١١ اشعار 
ــن العسكري الثانية (نصري دايش جاسم)  تقرر  مختار محلة الحس
ــم الغيابي  بصحيفتني محليتني ولك حق االعرتاض  تبليغك بالحك
على الحكم الغيابي خالل اِّـدة القانوني البالغة عشرة ايام اعتبارا 
ــر و َّـ حالة عدم حضورك او من  ــن اليوم التالي من تاريخ النش م

ينوب عنك قانونيا سوف يكتسب القرار الدرجة القطعية. 
القاضي محـمد حـران السراي

جمهورية العراق
وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ سدة الكوت
رقم الضبارة : ٢٠٢١/٨٣
التاريخ : ٢٠٢١/١٠/١٤

إُّـ / اِّـنفذ عليه / (عارف توفيق جهيد)
ــاص انك  ــة ذات اختص ــن جه ــذه اِّـديرية م ــق له ــد تحق لق
ــم او مؤقت او  ــن دائ ــة وليس لك موط ــل االقام ــول مح مجه
مختار يمكن اجراء التبليغ عليه , واستناداً للمادة (٢٧) من 
قانون التنفيذ تقرر تبليغك اعالنا بالحضور َّـ مديرية تنفيذ 
ــر يوماً تبدأ من اليوم التالي  ــة عش ــدة الكوت خالل خمس س
ــرة اِّـعامالت التنفيذية بحضورك وَّـ حالة عدم  للنشر ِّـباش
ــراءات التنفيذ الجربي  ــة باج ــر هذه اِّـديري حضورك ستباش

وفق القانون.
اِّـنفذ العدل
سراج منري يوسف 

اوصاف اِّـحرر:
قرار حكم (اثاث زوجية)

جمهورية العراق
وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ سدة الكوت
رقم الضبارة : ٢٠٢١/٨٤
التاريخ : ٢٠٢١/١٠/١٤

إُّـ / اِّـنفذ عليه / (عارف توفيق جهيد)
ــاص انك  ــة ذات اختص ــن جه ــذه اِّـديرية م ــق له ــد تحق لق
ــم او مؤقت او  ــن دائ ــة وليس لك موط ــل االقام ــول مح مجه
مختار يمكن اجراء التبليغ عليه , واستناداً للمادة (٢٧) من 
قانون التنفيذ تقرر تبليغك اعالنا بالحضور َّـ مديرية تنفيذ 
ــر يوماً تبدأ من اليوم التالي  ــة عش ــدة الكوت خالل خمس س
ــرة اِّـعامالت التنفيذية بحضورك وَّـ حالة عدم  للنشر ِّـباش
ــراءات التنفيذ الجربي  ــة باج ــر هذه اِّـديري حضورك ستباش

وفق القانون.
اِّـنفذ العدل
سراج منري يوسف 

اوصاف اِّـحرر:
مهر مؤجل

فقدان وثيقة مدرسية
ــم (محمد عباس شربم) الصادرة من  ــية بأس فقدت مني الوثيقة اِّـدرس
ــة الرصافة الثانية  ــة واِّـعنونة اُّـ تربي ــة الفرقان للبنني / زيون اعدادي

على من يعثر عليها تسليمها اُّـ جهة االصدار 
مع التقدير.

إعالناتكم في

ضـــمـــان 
أوســــــع 
لالنـتـشــار

اعالناتاعالناتاعالناتاعالناتاعالناتاعالناتاعالناتاعالناتاعالناتاعالناتاعالناتاعالناتاعالناتاعالناتاعالناتاعالناتاعالناتاعالناتاعالناتاعالنات

البينة الجديدة  /
علي صحن عبد العزيز

قدوة حسنة 
جعفر باقر العلياوي : بال شك متثل ذكرى مولد 
ــول محمد ( ص) مناسبة نستذكر فيها  الرس
ــي كان يحملها عليه  ــانية الت ــم اإلنس القي
ــا احوجنا إليها  ــالم ، وم ــل الصالة والس أفض
اليوم ألنها تعتبر لنا قدوة حسنة يجب علينا 
االهتداء بها ، ألن دعوته كانت رسالة في احملبة 
ــني مختلف  ــلمي ب ــل والتعايش الس والتعام

الديانات السماوية ، وتلك رسالة نبعثها إلى 
ــدوا بها من  ــيني العراقيني لكي يقت السياس
ــيخ محبة النبي عليه  خالل دعواهم إلى ترس
أفضل الصالة السالم واالقتداء فيها بدورتهم 

البرملانية القادمة.
إحتفاالت شعبية 

ــى الرغم من وباء  ــد البديري : عل عباس محم
ــا  ــوس احتفالن ــر ، إال إن طق ــا املنتش كورون
ــريف لم متنعنا من  ــرى املولد النبوي الش بذك
ــا  بإقامة  ــا ضمن منطقتن ــك ، حيث بادرن ذل
ــتعرض فيها أخالقه احلسنة  ندوة نذكر ونس
ــال ، وبعدها  ــل بها هؤالء األطف ــي يتعام ، لك
ــأة باحللويات  ــاس صغيرة معب ــم توزيع اكي يت
ــران من أطفال  ــاتل لتوزيعها على اجلي والنس
ــيطة  ــبة ولو أنها بس ــي مناس ــة ، وه املنطق
لكي نعبر عن محبتنا للنبي وإسعاد األطفال 
ــبوع  ــد تعبيره.عادل نصيري : منذ أس على ح
ــتقبال ذكرى مولد  ــتعد الس تقريبا ونحن نس
النبي محمد صلى اهللا عليه واله وسلم ، وقد 
ــي تؤكد على  ــي بالعبارات الت ــرزت صفحت ط
ــن حقنا أن نفتخر  ــه احلميدة ( ص) ، فم أخالق

به ، ألنه نبي لإلنسانية ويدعو للسالم واإلميان 
ــرى عطرة متأل  ــذه ذك ــي ، وه ــلم اجملتمع والس
ــلمني بالسرور والفرح ، ولذلك  قلوب كل املس
ــالم  ــالة األس ــاه اهللا ليبلغ رس ــد اصطف فلق

السمحاء.
نور اإلميان 

ــالم ناصر : في مثل هذا اليوم من كل عام   س
ــة املتدفق من وجه  ــل بنور اإلميان واحملب ، نحتف
ــبة تعكس  ــي محمد ( ص) ، فهذه املناس النب
ــلمني أينما كانوا  ــة وعناية املس ــوس احملب نام
ــوم التاريخي املبارك  ــاء هذا الي من خالل إحي
والذي أكرمه اهللا مبولد النبي عليه وآله أفضل 
ــك بأن االحتفال  ــالم ، وما من ش الصالة والس
بهذه الذكرى يعتبر من أفضل األعمال وأعظم 
العقائد الدينية والتي اصفها أصل من أصول 

الوالء واإلميان للدين احملمدي.
استلهام ذكرى املناسبة 

ــال بذكرى  ــاعدي : اإلحتف ــان حميد الس عدن
ــر عليه واله أفضل الصالة  ــيد البش مولد س
ــر وتأصيل  ــتلهام للدروس والعب ــالم اس والس
ــي نفوس  ــالمي ف ــاء للدين اإلس ــة اإلنتم هوي

ــلمني بغية تعريفهم بالرسول  األجيال واملس
ــالمه عليه وعلى آله وسيرته  صلوات اهللا وس
ــام محاوالت أعداء  ــريفة ، ونحن اليوم أم الش
األسالم لطمس هويته من أجل توسيع الهوة 
ــالمية ، ولذا فإن الواجب علينا  بني األمة اإلس

حتشيد الفعاليات الدينية التي سيشهدها 
املسلمني في أرجاء املعمورة .

صلة ارتباط مقدسة 
ــي : هنالك  ــني الدراج ــم حس إبراهي
ــي تربطنا  ــعائر الت الكثير من الش
ــرى مولد  ــالمي ، وذك ــن اإلس بالدي
نحييها  ــبة  مناس النذير  البشير 
ــذا اليوم ،  ــل ه ــي مث ــام ف كل ع
ــبة للفرح والسرور ،  ألنها مناس
وكذلك لتعزيز استلهام الدروس 

والتزود  ــة  الزكي ــيرته  من س
ــق  ــات والتخل بالطاع

بأخالقه الكرمية 
ــو  وادع  ،
ــي  ت خو إ
ــلمني  ملس ا
أهمية  على 
ذكرى  إحياء 
النبي  مولد 
محمد عليه 
ة  ــال لص ا
 ، ــالم  والس
أخرج  والذي 

اهللا به األمة من الضالل والفساد 
إلى أنوار هدى اإلسالم. 

تعزيز مكانة املرأة 
 : ــاوي  العيث ــل  نبي أم  ــة  احلاج

ــرأة تهان وتباع  لقد كانت امل
ــل  ــا قب ــة م ــعار بخس بأس
ــل  ــة ، ب ــالة احملمدي الرس
ــبب  ــت تدفن بال س كان

ــد احلياة ،  وهي على قي
ولكن حينما جاء رسول 

ــي محمد  ــة النب الهداي
والسالم  الصالة  عليه 
ــي  ــا ف ــزز مكانته ، ع
ــا  واكرمه ــع  اجملتم
ــا نحمد  ــا ، وأنن أيض
اهللا ونشكره على 
ــالم  اإلس ــة  نعم
ــن  ي لد ا و

اإلسالمي.

ــول محمد  ــير النذير الرس ــوم غد اإلثنني بذكرى مولد البش ــالمية والعالم ي ــل األمة اإلس حتتف
ــتطالع عن  ــاركتهم في هذا االس ــلم ، حيث عبر املؤمنون من خالل مش صل اهللا عليه وآله وس
لق النبي وحبه وسماحة أخالقه  ــعادتهم وسرورهم بهذه املناسبة العطرة ، والتي تناولت خُ س

ومآثره في اإلنسانية وقبول اآلخرين.

االحتفاء بذكرى املولد النبوي الرشيف .. تأصيل هوية اإلنتامء للدين اإلسالمي

االستاذة اجلامعية شيماء اسماعيل 
ــي كل موضوع  ــان التحرش ف ذكرت ب
البد ان نتطرق لـتفاصيله كـالتعريف 
ــه  انحراف  ــرف التحرش بإن ــث يع حي
ــل  ــرش، أو فع ــة، حت ضايق ــلوكي مُ س
ظاهرة اجتماعية غير مرحب به اذ هو  
ــال  واالنتهاكات  ــن األفع مجموعة م
ــراد،  األف ــق  بح ــادة  اجل ــات  املضايق و 
ويكون على شكل من أشكال اإليذاء 
ــي  النفس أو  ــي  اجلنس أو  ــدي  اجلس

ــر مرحب بها.  ــرة اجتماعية غي وظاه
بداية انطالق هذه الظاهرة غير محدد 
ــائعة  ــن معني فـهي ش ــخ او زم بتاري
ــن ازدادت وبكثرة منذ  ــدم لك منذ الق
ــذه الظاهرة تعود  ــود املاضية وه العق
ــباب عديدة أهمها :  غياب الوعي  ألس
ــةً الى ما خلفته احلروب  الديني  إضاف
من اثار سلبية على الشعوب ، فضال 
ــي اجملتمعات  ــن انحراف املفاهيم ف ع
ــوم الضحية أو  ــة بحيث يتم  ل العربي

ــية الوصمة  ــكوت عن الرد خش الس
ــع  ــني م ــاهل القوان ــة،  تس اجملتمعي
ــام  ــات االته اثب ــة  ــرش وصعوب املتح
لعدم وجود قانون رادع   وتربية الذكور 
ــيصبحون رجاالً بدرجة  على أنهم س
ــة املتحرش  ــي املرأة.عقوب حتكمهم ف
وفق القانون وليس ببعيد احلديث عن 
ــل  ــوع حيث أوضحت (رس هذا املوض
ــن  ــة ع ــة ومدافع ــي \محامي الربيع
حقوق النساء ): من املتعارف عليه ان 

التحرش يعرف وفق املنطلق اجملتمعي 
ــه ( مضايقة او فعل غير مرحب به  بان
، يتضمن مجموعة من االفعال والتي 
ــن االنتهاكات  ــدأ م ــن املمكن ان تب م
البسيطة الى املضايقات اجلادة ، مثال 
ــيئة  ــك التلفظ بعبارات مس على ذل
ــرة التحرش من  ــت وال زالت ظاه ) كان
ــر كبير  ــكل خط ــي تش ــر الت الظواه
ــة بالذات ، وما  ــى اجملتمعات العربي عل
نالحظه في مجتمعنا العراقي اليوم 

ــدأت في تزايد كبير  ان تلك الظاهرة ب
ــد يعود ذلك التزايد الى امور عديدة  وق
ــي  اهمها ( قلة الوعي ، الكبت اجلنس
ــوء  ــة وس ــر الصحيح ــئة غي ، التنش
ــة الى عدم وجود رقابة  التربية ) أضاف
ــب املتحرش بالرغم من  قانونية حتاس
ــة له مثال على  ــود القوانني الرادع وج
ــا جاء في مواد قانون العقوبات  ذلك م
ــي وبالتحديد املادة ( ٤٠٢ ) التي  العراق
ــب باحلبس مدة ال  نصت على ١- یعاق

ــهر وبغرامة ال تزید  تزید على ثالثة أش
على ٥٠٫٠٠٠ دينار وال تزید عن ٢٠٠٫٠٠٠ 
ــن العقوبتین : أ-  ــار او بإحدى هاتی دين
من طلب اموراً مخالفة لآلداب من آخر 
ــى.ب- من تعرض النثى  ذكراً كان أو أنث
في محل عام بأفعال أو أقوال أو إشارات 
ــدش حیاءها .٢- وتكون  على وجه یخ
العقوبة احلبس مدة ال تزید على ستة 
ــهر والغرامة املالیة إذا عاد اجلاني  اش
ــرى من نفس  ــكاب جریمة أخ ــى ارت إل

ــن اجلها  ــة التي حكم م ــوع اجلریم ن
ــنة من تاریخ احلكم السابق  خالل س
ــون موجود لكن نحن  . مبعنى ان القان
بحاجة الى التطبيق الفعلي له لكي 
يتم محاسبة مرتكبي فعل التحرش 
ــيطة  ــت العقوبات بس ــى وان كان حت
ــون رادعة لهم  ــا كفيلة بان تك لكنه
ــورة غير  ــالة بص ــال رس ــوم بايص وتق
ــني مفعلة  ــه يوجد قوان ــرة بأن مباش

حتاسب مرتكبي جرمية التحرش.

التــحـــرش  و اســبـــابـــــه!! حوراء خلف الدراجي
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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 (٣٧٣٨) - األحد - ١٧ - تشرين االول - ٢٠٢١

حداد عىل ارواح شهداء الوطن 

ــول  ــلُّ يوم غد اإلثنني ذكرى مباركة عظيمة هي مولد رس    تط
الهدى واالنسانية ونبي الرحمة سيد الكائنات محمد بن عبد 
ــة خاصة فبلدنا  ــذا العام حتمل نكه ــراه في ه اهللا (ص) .. وذك
ــج األولية لالنتخابات  ــع ارهاصات اعالن النتائ يعيش على وق
النيابية، وما استتبع ذلك من خالفات وجدل محتدم بني القوى 
السياسية الفائزة منها أو غير الفائزة، مع االشارة الى حقيقة 
ــر طاملا كان هدف اجلميع هو  جوهرية هي انه ليس هناك خاس
خدمة العراق وشعبه .. ان استذكار مولد فخر الكائنات وسيد 
ــروف العصيبة جتعلنا بحاجة  ــام محمد (ص) في هذه الظ األن
ــتلهام الدروس والعبر من صاحب الذكرى العطرة  ــة الس ماس
ــض بأمة ليجعلها من  ــله اهللا رحمة للعاملني ولينه الذي ارس
أكبر وأعرق األمم لتقود العالم أجمع نحو برّ األمان والسالم، بعد 
ــعوب واألمم وانصاف املظلومني  ــر العدل واملساواة بني الش نش
ل هذه  ــكّ ــن الظاملني .. ليس من املعقول اال تش ــاص م واالقتص
ــيني العراقيني في ادارة  ــخصية املثالية امنوذجاً للسياس الش
ملفات خالفاتهم وإبعاد السلم اجملتمعي عن األذى. في الوقت 
ــر  ــم نبينا األعظم دليال لقول احلق ونش ــكل فيه اس الذي يش
ــادق األمني ان يطفىء  ــتطاع الص العدل .. كلنا قرأنا كيف اس
ــالم  فتنة كادت تودي الى اقتتال بني القبائل العربية قبل االس
بسبب نقل احلجر األسود خالل بناء الكعبة الشريفة مبعاجلة 
ــا يدعونا جميعا  ــه ووعيه وحكمته م ــف بذكائه وفطنت املوق
ــتلهام كل  ــولنا األعظم واس ــيرة رس اليوم الى اعادة قراءة س
ــيرة حياتنا اليومية  ــل تصويب مس ــا ودالالتها من اج معانيه
املليئة بالصعاب والتحديات وليكن محمد بيننا في كل مكان 
ــا النَّبِيُّ إِنَّا  ــه رب العزّة (يَا أَيُّهَ ــو الذي قال في ــي كل زمان وه وف
ا  رَاجً ِ بِإِذْنِهِ وَسِ

ا إِلَى اهللاَّ يً يرًا * وَدَاعِ رًا وَنَذِ بَشِّ ا وَمُ دً اهِ لْنَاكَ شَ أَرْسَ
 ُ ا يُبَنيِّ ولُنَ مْ رَسُ اءَكُ دْ جَ تَابِ قَ لَ الْكِ يرًا) وقال تعالى فيه:(يَا أَهْ نِ مُ
ــنا  ) ومهما كتبنا واجهدنا انفس ونَ فُ نتُمْ تُخْ َّا كُ يرًا ممِّ ثِ ــمْ كَ لَكُ
ــول اهللا محمد (ص) فلن نوّف حقه وكل ما  في الكتابة عن رس
نقوله ال يساوي نقطة في بحر .. وفي ذكرى مولد رسول الهدى 

نستذكر قول الشاعر:ـ
ه البأساء    وتسود وجه صباحه الظلماءُ كان الزمان تعمّ
فعلمت اذ بهر الوجود سناء    وُلِدَ الهدى فالكائنات ضياء

صباح الشيخلي*

بال مجاملة
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عبد الزهرة البياتي 

وجع يومي

* رئيس التحرير التنفيذي

  كثيرة هي املواهب والطاقات 
التي يحفل بها بلدنا .. في كل 
ــة ومحافظة..  ــبر  ومنطق ش
ــرات االالف من  ــل عش االف ب
املبدعني في مختلف اجملاالت، 
ــس بغريب او عجيب  وهذا لي
ــراق،  ــمه الع ــن اس ــى وط عل
ــيء بالكنوز  ــم مل ــه منج الن
ــا  قصتن ــوم  الي  .. ــروات  والث
ــد  متعدد  ــاب الواع ــع الش م
املواهب واالمكانيات .. طموح 
ــن  مؤم ــدق  يص ال  ــكل  بش
ــى حد  ــه ال ــه وبقدرات بنفس
ــلم  ــر ال ييأس وال يستس كبي
ــدى املصاعب ليقدم  بل يتح
ــه الذي ال  ــه اخلاص ب ــا لون لن

يشبه اي احد اخر .
ــور واملمثل  ــدي واملص الكومي
واملدون «علي املياحي» .. مثال 
ــح  املكاف ــاب  للش ــي  حقيق
ويرفض  النجاح  الذي يعشق 
واالنزواء.. مصراً على  الفشل 
وطموحاته  ــه  اهداف ــق  حتقي

مهما كلف ذلك من ثمن وجهد 
املياحي  وطاقة.وقد استطاع 
ــد  ــه ومثابرته ان يحش بعمل
ــا،  ــورا رائع ــه جمه ــن حول م
واالعجاب،  ــة  باحملب ــه  يحوط
ــه وابداعاته..  ــب اعمال ويترق
ــوالت وجوالت في  حيث له ص
االجتماعي  ــل  التواص مواقع 
ــي موقع الفيس  وخصوصا ف
واليوتيوب  واالنستكرام  بوك 
ــا  ــة» .. ولطامل ــق عراقي «دقائ

ــاس وافرحهم  ــعد الن اس
من خالل مقاطعه الكوميدية 
ــي  الت ــة  والواعي ــة  املضحك
ــاباته  حس ــي  ف ــرها  ينش
ــى تعاونه  ــة، اضافة ال اخلاص
ــه النجم  ــح مع صديق الناج
ــي»  الالم ــمير  س ــد  «محم

مشكالن ثنائياً رائعاً.
اننا ندعو وزارة الثقافة ونقابة 
ذات  ــات  اجله وكل  ــني  الفنان
ــد الدعم  ــى مد ي ــة، ال العالق

ــذا طاقات  ــاون مع هك والتع
واحتضانه  مبدعة،  ــبابية  ش
ــتلزمات  مس كل  ــر  وتوفي
جناحه، لكي يستطيع تقدمي 
ــي  ف الن  ــر،  والكثي ــر  الكثي
وطموحات  ــا  احالم ــه  جعبت
ــم  ــوق الوصف.. لكي يرس تف
ــي واملبدعني العراقيني  املياح
باالمل  ــة مليئة  لوحة جميل
ــرق يكون  ــاؤل بغد مش والتف

الفن هو سيد املوقف.
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متابعة / البينة الجديدة
ــن املدن العريقة  ــة م تعتبر مدينة كربالء املقدس
ــي ظهرت فيها  ــة املهمة الت ــة والتراثي التاريخي
حضارات وثقافات ومواقع تاريخية واثارية وتراثية 
ــوار  ــع كبير في مش ــالمية لها طاب ــا االس ومنه
ــة املواطن  ــس طبيع ــذي يعك ــاري ال االرث احلض

الكربالئي.
ــن جابر مفتش اثار كربالء في، ان  وقال احمد حس

ــة ذات طابع تراثي  ــوت الكربالئي البي
اسالمي في بنائها خصوصا في 

ــة الكربالئية  ــه التراثي الواج
على الطراز االسالمي. 

وأضاف جابر ان عدد األبنية 
ــة في احملافظة بلغ  التراثي
ــا أبنية  ــاً) منه (٥٣ موقع
ــا مقام االمام  دينية أبرزه
ــج) ومقام علي  املهدي (ع

ــف  ک ــام  ومق (ع)  ــر  االكب
ــر(ع)،  ــاس األمين واأليس العب

ــة أبرزها  ــة خدمي ــا أبني ومنه

خان النخيلة وخان العطيشي وخان حسن نصر 
ــة مدنية أبرزها  ــن مرمر و تاع ، ومنها أبني اهللا واب
ــاجلي و دار الكبيسي و دار الدهان.  دار مهدي الش
ــي منطقة  ــق كربالء ه ــى ان ابرز مناط ــار ال واش
العباسية بطرفيها التي أنشأها الوالي العثماني 
ــا ذات طرق واسعة وفسيحة وتضم  مدحت باش
ــاهقة ودور قوراء وهذا  ــاجد وقصور ش کربالء مس
ــدل على ان املدينة في تلك الفترة كانت مزدهرة  ي
ــة. وفي عام ١٩١٨   ــن الناحية العمراني م
ــالء بأنها تتكون  وصفت مدينة كرب
ــة  ــزء األول املدين ــني اجل ــن جزئ م
القدمية واجلزء الثاني ميثل احلي 
ــاط املدينة القدمية  اجلديد وحت
ــور شيد  من ثالث جهات بس
يبلغ  ــر)  (االج ــوق  الطاب ــن  م
تقريبا)  ــدم  ق  ٢٠-٣٠) ارتفعه 
وموزع عليه ٢٥ برجا وللسور 
ــة أبواب (مداخل ) , أما  خمس
باجتاه  ــة مفتوحة  الرابع اجلهة 

احلي اجلديد.
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ــيني من املواطنني  ــيون وغير سياس ــع كثيرون، سياس  يُجم
العراقيني بأن االنتخابات النيابية التي جرت في العاشر من 
شهر تشرين االول احلالي، قد غيّرت من املزاج السياسي في 
العراق، وأعادت حسابات املشهد السياسي الراهن، وأعطت 
ــا هو على  ــي ثقله وحجمه كم ــان او طرف سياس لكل كي
ــي النتائج االولية التي اعلنتها  ــذا ماظهر جليا ف االرض، وه
ــاعة  ــتقلة لالنتخابات خالل (٢٤) س املفوضية  العليا املس
من بدء عملية التصويت التي جرت بإشراف أممي وفي أجواء 
ــيابية عالية لم حتصل في الدورات االنتخابية  أمنية  وبانس
ل على هذه االنتخابات هو ضعف  ــجّ السابقة ولكن ما يُس
ــة الناخب  ــن غياب ثق ــي أصال م ــري املتات ــال اجلماهي االقب
ــعوره  ــنوات املاضية وش ــية طيلة الس ــة السياس بالعملي
ــر  والذي  ــراء االداء البرملاني املتعث ــا ج ــدم الرض ــة وع باخليب
ــة العليا وبالتالي  ــؤولية الوطني ــتوى املس لم يرتق الى مس
ــراء االداء الهزيل وعدم  ــان ج ــه بالبرمل ــعب ثقت فقدان  الش
ــريعي كما  ــادة لدوريه الرقابي والتش ــته الفاعلة واجل ممارس
يجب.. املهم ظهرت النتائج بصيغتها النهائية فهناك من 
ــي اللعبة الدميقراطية في كل  ــر وتلك ه فاز وهناك من خس
ــة حيث البد ان  ــي تعتمد النظم الدميقراطي ــم الت دول العال
ــر.. واكيد ان هناك  يكون على طرفي املعادلة رابح وآخر خاس
ــاك تهديدات لكن  ــاك تلويح وهن ــكاوى واعتراضات وهن ش
ــي ان يضعوا مصلحة  ــى كل املتصدين للعمل السياس عل
ــعبه نصب أعينهم، فليس  ــيادته ومستقبل ش العراق وس
ــي بل العراق وأن يدركوا انهم رابحون جميعا  املهم الكراس

اذا كان العراق بخير وشعبه بأمن وسالم..
ــمال الوطن وحتى  ــن العراقي من اقصى اجلبل في ش  املواط
ــن اقصى  ــوب الوطن، وم ــاو أقصى جن ــة  في الف ــر نقط آخ
ــة، ماحصلتم  ــرب ال يهمه، بصراح ــى اقصى الغ ــرق ال الش
ــتأتلفون وأي كتلة  ــف س ــه كي ــد وال يهم ــن مقاع ــه م علي
ــه، صراحة،هو رؤية  ــن الذي يهم ــتأتي  لك اكبر هي التي س
حكومة قوية ( سبّاعية) تنتشل الوطن من( مطبات الواقع 
ــاته وعثراته).. املواطن يريد حكومة افعال،ال حكومة  وطس
ــى بناء دولة  ــد حكومة قادرة عل ــذب).. املواطن يري (چاي وچ
ــات او( اقطاعيات) لهذا الطرف او  ــات ال دولة نكس املؤسس

ذاك...
 واملواطن يريد رؤية حكومة( حوك) تضرب كل عفن اخلراب و 
«مترغل» بالتراب كل حيتان الفساد وتعيد كل «ربع دينار» او 

جزء من الدوالر سرقته في وضح النهار.
ــه وبكل تعقل وكياسة: الحتزنوا وال  العراقي يقول لكم ياساس
ــمى هو العراق وكيف نبني العراق  تغضبوا وليكن هدفكم االس
ونزيل كل هذا الركام  وتقدمي اخلدمات االساسية للناس ليشعروا 
انهم شعب يعيش في دولة نفطية وليس اسفنجية.  العراقي 
يأسف على كل ما فات من زمن اهدرت فيه الثروات التي سرقها 
ــكوت على الفشل  ــوات من كثيري اخلاالت . وان زمن الس الباش
ــاكت عن احلق شيطان اخرس.. والعراقى  ما عاد مقبوال، ألن الس

يأبى ان يتعامل مع ما يجري وكأنه أطرش بالزفة!!
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ـــ (الثالثة)  ــس الذكرى ال مرّت أم
لرحيل احلاج (غازي فيصل حمود) 
ــة  االهلي ــة  املكتب دار  ــب  صاح
ــرة التي  ــي البص ــي االقدم ف وه
ــت ومازالت بفضل ولده البار  كان
ــى)  ملتقى الصحفيني  (مصطف
ــل  العلم  ــاب واه ــاء والكت واالدب
ــا تضطلع به  ــن والثقافة مل والف

ــر وعرض  ــادي في نش ــن دور ري م
احدث ما تفيض به املطابع  ودور 
ــة وحتى  ــة احمللي ــر العربي النش
العاملية ... الرحمة واملغفرة لروح 
الفقيد الراحل ومثواه اجلنة. وانا 

اهللا وانا اليه راجعون .

هيئة تحرير جريدة 
البينة الجديدة

أحمد شوقي

ــاءُ ــي ــاتُ ضِ ــن ــكــائِ ــال ـــ ـــــدى فَ ــهُ ـــ ـــدَ ال ــــ وُلِ

ـــنـــاءُ ـــــمٌ وَثَ ـــــسُّ ــبَ ـــ ــانِ تَ ـــ ــزَم ـــ ـــمُ ال ــــ وَفَ
ــهُ ــولَ ــكُ حَ ــالئِ ــمَ ـــ ُ ال ــألَ ـــ ــمَ ـــ ـــروحُ وَال ــــ ال

ـــراءُ ـــشَ ــــهِ بُ ــا بِ ـــ ــي ـــ ن ــدُ ـــ ـــــلـــــديـــــنِ وَال لِ

ــي ــزدَه ـــظـــيـــرَةُ تَ ــو وَاحلَ ــزه ــرشُ يَ ـــ ــعَ ـــ وَال

ــصــمــاءُ الــعَ ــــدرَةُ  وَالــــسِ ـنـتَـهى  وَالـمُ

ــةُ الــرُبــا ــكَ ــاحِ ــانِ ض ــرق ــفُ ـــــةُ ال ـــــديـــــقَ وَحَ

ـــاءُ ـــنّ غَ ـــةٌ  يَّ ـــــــذِ شَ انِ  ـــــمـــ  ـــــرجُ ـــــالـــــتُ بِ

لٍ لسَ سَ ــن  مِ ــالً  ــلــسَ سَ ــرُ  يَــقــطُ ــيُ  ح ــوَ ـــ وَال

رُواءُ ــعُ  ــدي ــبَ ال ــمُ  ـــ ــلَ ـــ ــقَ ـــ وَال ــوحُ  ـــ ــلَ ـــ وَال
ةٌ حيفَ صَ فَهيَ  ــرُســلِ  ال أَســامــي  ت  مَ نُـظِ

ــراءُ ــغَ طُ ــدٍ  ــمَّ ــحَ مُ وَاِســــمُ  ـــــوحِ  الـــــلَ فـي 

ــهِ ــروفِ ـديــعِ حُ ــي بـَ ــةِ ف ـــــاللَ ـــــجَ اِســـــمُ ال

ــاءُ ــب ـــهَ ال ـــــمُ طَ ـــــكَ وَاِس ـــــنـــــالِ ـــــــفٌ هُ لِ
أَ

ــةً ــيَّ ِ ـــودَ حتَ ج ـــوُ ـــن جــــاءَ ال ـــــيـــــرَ مَ يـــــا خَ

ـــكَ جـــاؤوا ــدى بِ ــهُ ـــى ال ــنيَ إِل ــل ــرسَ ـــــن مُ مِ

يَلتَقي ال  ــــذي  الَّ ــنيَ  ـــــيّ ـــــبِ الـــــنَ ـــــيـــــتُ  بَ

ـــفـــاءُ ـــنَ وَاحلُ فـــــيــهِ  ـــــفُ  ـــــنـــــائِ الـــــحَ إِالّ 

آدَمٌ لَــــكَ  ــم  ـــ ــازَهُ ـــ ح ةِ  ــــوَّ ـــــ األُبُ ـــــيـــــرُ  خَ

اءُ ـــوّ ــــ حَ وَأَحــــــــــــــرَزَت  ـــامِ  ــــ ــــ األَن دونَ 

ــت ــهَ ــتَ ةِ وَاِن ــبُــوَّ ــزَّ الــنُ ـــ ـــوا عِ ــــ ـــــم أَدرَك هُ

ــعــســاءُ الــقَ ــزَّةُ  الـــــعِ ــكَ  ـــ ــي ـــ إِلَ فـيـهـا 

لَها ــخــلــوقٌ  مَ وَهـــوَ  ــكَ  ــيــتِ ــبَ لِ ـت  ـلِـقَ خُ

ــمــاءُ ــظَ الــعُ ــا  ه ــؤُ ــف كُ ـظـائِـمَ  الـعَ إِنَّ 

ــت ِّــنَ ــزُي ــاءَ فَ ــم ــسَ ــهُ ال ــلَ ـــ ـــــرَ ال ــكَ بَـــــشَّ ـــ بِ

ــراءُ ــب ــغَ ـــكَ ال  بِ
ـــــســكــاً ــت مِ ـــ عَ ــوَّ ـــ ــضَ ـــ وَتَ

ــهُ ــمــاتُ ــسَ ــــذي قَ ـــــاكَ الـَّ ـــــيّ ـــــحَ ـــــــدا مُ وَبَ

ــاءُ ـــ ــي ـــ ـــدىً وَحَ ــــ ـــهُ هُ ــــ ـــرَّتُ ــــ ـــــــقٌّ وَغُ حَ
ــــقٌ ةِ رَونَ ـــوَّ ـــبُ ــن نـــورِ الـــنُ ـــ ــهِ مِ ــيـــ ـــ ــلَ ـــ وَعَ

ــــديِــــهِ ســيــمــاءُ ـــــلـــــيــلِ وَهَ ـــنَ الـــــخَ ــــ وَمِ

ــمــائِــهِ سَ ــلــفَ  خَ ــيــهِ  ــلَ عَ املَــســيــحُ  أَثـنـى 

ـــذراءُ ـــعَ ال ـــــــزَّتِ  وَاِهـــــــتَ ت  ـــ  ــلَ ـــ ــلَّ ـــ ـــــهَ وَتَ

ــهُ ــبــاحُ صَ ـــانِ  ـــزَم ال ــى  ــل عَ تـيهُ  يـَ ــــومٌ  يـَ

ـــــاءُ ــدٍ وَضّ ـــ ــمَّ ـــ ــحَ ـــ ــمُ ـــ هُ بِ
ـــاؤُ ــــ ـــس ــــ وَمَ

ــرٌ ــفَّ ــظَ ــهِ مُ ــي ـــرُكـــنِ ف ــقُّ عـــــالــي ال ـــ ـــــحَ ال

ـــواءُ لِ ــهِ  ــي ــلَ ـــــلـــــكِ ال يَــعــلــو عَ فـــــي الـــــمُ

@èç˚fl@›Óyä€@Úr€br€a@Ùä◊à€a@ø
Òäñj€a@ø@ÚÓ‹Á˛a@ÚjnÿΩa@âaÖ

ــكرتير  يتقدم الزميل (احمد البياتي) س
ــة  ــدة (البين ــي جري ــدم ف ــر األق التحري
ــر والعرفان  ــكر والتقدي ــدة ) بالش اجلدي
ــم )  ــور (احمد صبحي جاس ــى الدكت ال
ــالك  ــى واملس ــة الكل ــاص جراح اختص
ــفى الكرامة على  ــي مستش البولية ف
حرصه الشديد في التعامل مع املرضى 
املراجعني بصورة انسانية ومهنية وهذا 
ان دل على شيء فإمنا يدل على انسانيته 
ــل لتقدمي  ــه في العم ــه وتفاني ومهنيت
األفضل للمرضى.. فبارك اهللا بكل جهد 

خير .. وسدد اهللا خطاه .

هيئة حترير جريدة (البينة اجلديدة) 
تتقدم بالشكر والتقدير الى كافة 
ــركة العامة النتاج  منتسبي الش
ــة  ــة / املنطق ــة الكهربائي الطاق
ــن واجبات  ــطى ملا يؤدونه م الوس
ــة املواطنني وفي املقدمة  في خدم
منهم االستاذ (زهير مهدي صالح) 
ــن  ــد صالح محس ــت (تغري والس
البياتي) من قسم املالية. فبوركت 

جهود اخليرين .

@äÌÜ‘mÎ@äÿëäÌÜ‘mÎ@äÿë

  حسني السومري:

/ عضو اتحاد الصحفيني العرب*عضو نقابة الصحفيني العراقيني

بوركت اجلهود
ــاح) تتقدم بوافر  ــهيد (عبد القادر صب   عائلة الش
ــة الدخل َّـ  ــرة ضريب ــا اُّـ مدي ــكرها وامتنانه ش
ــع عوائل  ــدة / لتعاونها م ــاحة زبي ــة / س الرصاف
ــكل ممنونية  ــل الصعاب أمامهم ب ــهداء وتذلي الش

واخالص. بوركت جهودها وسدد اهللا خطاها.


