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جريدة يومية سياسية عامة ال ترتبط بحزب او حركة او اية جهة دينية او سياسية

أسسها الراحل  

َّـ ٩ / ١١/ ٢٠٠٥ 

(١٢) صفحة ــــ السعر ٥٠٠ دينار جريدة يومية سياسية مستقلة عامة تصدر عن مؤسسة «البينة الجديدة» MKMM;J;T;J;S;;äË⁄£\;CNTPMD;ÄÅ¬’\;JÎÖç¡;Ï¬d]â’\;Ïfiâ’\NO.3952.THU.8.SEP.2022

ــة العليا، امس  ــة االحتادي اصدرت احملكم
ــوى حل مجلس  ــا برد دع ــاء، قراره االربع
ــان احملكمة  ــان ، ف ــب بي ــواب. وبحس الن
ــم بالدعوى املرقمة  ــة العليا حتك االحتادي
ــرى  ــة  ٢٠٢٢ وت ــا  احتادي ١٣٢ وموحداته

مايلي:ـ
ــد  بع ــواب  الن ــس  مجل ــاء  اعض إن   .١
انتخابهم ال ميثلون انفسهم وال كتلهم 
السياسية وامنا ميثلون الشعب ولذا كان 
ــن املقتضى عليهم العمل على حتقيق  م
ــي مصلحة  ــم ألجله وه ــا مت انتخابه م
ــبباً في تعطيل  ــعب ال ان يكونوا س الش

ــالمته وسالمة البلد  مصاحله وتهديد س
بالكامل.

ــية في  ــتقرار العملية السياس ٢. إن اس
العراق يفرض على اجلميع االلتزام بأحكام 
الدستور وعدم جتاوزه وال يجوز ألي سلطة 
ــتمرار في جتاوز املدد الدستورية الى  االس
ما ال نهاية ألن في ذلك مخالفة للدستور 
ــل  ــية بالكام ــة السياس ــدم للعملي وه

وتهديداً ألمن البلد واملواطنني.
ــى مجلس  ــرض عل ــذي يف ــزاء ال ٣. إن اجل
النواب لعدم قيامه بواجباته الدستورية 

هو حل اجمللس عند وجود مبرراته.
٤. إن دستور جمهورية العراق لعام ٢٠٠٥ 
ــتورية حلل مجلس  قد رسم اآللية الدس

النواب وفقاً ألحكام املادة (٦٤ اوالً) منه.
٥. إن اختصاصات احملكمة االحتادية العليا 
ــتور  ــب املادة (٩٣) من الدس محددة مبوج
ــة االحتادية  ــون احملكم ــادة (٤) من قان وامل

العليا وليست من ضمنها حل البرملان.
٦. إن دستور جمهورية العراق لعام ٢٠٠٥ 
لم يغفل عن تنظيم أحكام حل البرملان 
ولذلك فال مجال لتطبيق نظرية االغفال 
الدستوري. وفي التطورات ايضا رفع االمني 
ــار الربيعي،  ــام للكتلة الصدرية نص الع
ــوى قضائية ضد رئيس  امس األربعاء، دع
ــوري املالكي، فيما  ائتالف دولة القانون ن
يخص التسريبات الصوتية التي نسبت 
لألخير.وأظهرت الدعوى، طلب إصدار أمر 

ــفر.  ــق املالكي ومنعه من الس قبض بح
ــس احلزب الدميقراطي  من جانبه أكد رئي
ــس  ــي، ام ــعود بارزان ــتاني مس الكردس
ــن إجراء انتخابات  ــاء، أنه ال مانع م األربع
ــريطة تهيئة أرضية  مبكرة في العراق ش
ــاء ذلك خالل  ــية وقانونية لها.ج سياس
لقائه في منتجع صالح الدين باربرا ليف 
ــاعدة وزير خارجيَّة الواليات املتحدة  مس
ون الشرق األوسط والوفد  ؤُ األمريكيَّة لشُ
ــفيرة امريكا  ــف من س ــق لها املؤل املراف
لدى العراق إلينا رومانوسكي، والقنصل 
ــتان  ــدى إقليم كردس ــام األمريكي ل الع

ايرفن هيكس جونير.

كتب اِّـحرر السياسي
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وجه مجلس اخلدمة االحتادي، امس االربعاء، دعوة لألوائل 
ــات قانون االمن  ــان تعيين ــهادات العليا بش وحملة الش
ــى ما جاء في األمر  ــتنادا ال الغذائي.وذكر اجمللس ، أنه اس
ــم الطارئ لألمن الغذائي  ــي رقم (٣٥) وقانون الدع الديوان
ــل ديوان الرقابة  ــاز أعمال التقاطع الوظيفي من قب مت إجن
ــراء  ــا إلج ــة منه ــكلية املطلوب ــتيفاء الش ــة واس املالي
ــال هذه  ــي وفقا لألصول.وأضاف مت إرس التقاطع الوظيف
ــة االحتادي مع نتائج  ــات الى مجلس اخلدمة العام البيان

التقاطع.

بغداد /

\3^ò@Ú‡nn€a

\3^ò@Ú‡nn€a هل يعود الربِّـان لعقد جلساته ويمارس اعماله ويستعيد عافيته؟
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ــرار احملكمة االحتادية، أمس  بعد ق
ــاء، والقاضي بردّ دعوى حلّ  األربع
البرملان وضرورة الركون الى احكام 
ــاط  ــن النق ــا م ــتور وغيره الدس
ــاقتها في معرض بيانها  التي س
املؤلف من (٦) نقاط ميكننا القول 
ــرعي واألخالقي  بأن الواجب الش
ــي يحتّم على  والوطن والقانوني 
ــواب املؤلف  ــس الن ــاء مجل أعض
ــرّك الفوري  ــن (٣٢٩) نائباً التح م
ــات وأداء  ــروع بعقد اجللس والش
ــم في جانبيه  د له واجبهم احملدّ
ــى  وكف ــريعي  والتش ــي  الرقاب
ــعب الذي  ــتخفافاً بهذا الش اس
ــة عامة للبالد  ــر اقرار موازن ينتظ
ــى تعطيل الكثير  ــا ال أدى تأخره

ــعب واإلضرار  ــح الش ــن مصال م
ــاريع وخطط تنموية وغيرها  مبش
ــد أن قالتها احملكمة  ــيما بع الس
ــون  ــواب ال ميثل ــأن الن ــة ب االحتادي
أنفسهم وال كتلهم السياسية 
ــذي  ال ــعب  الش ــون  ميثل ــا  وامن
ــه لزام  ــا فإن ــن هن ــم وم أنتخبه
ــل على حتقيق ما مت  عليهم العم
ــه وهي مصلحة  انتخابهم ألجل
ــبباً في  ــعب ال أن يكونوا س الش
تعطيل مصاحله وتهديد سالمته 
ــل وال بد  ــد بالكام ــالمة البل وس
ــاء ظاهرة  ــى انه ــل عل ــن العم م
ــي  الت واإلداري  ــي  املال ــاد  الفس
ــتفحلت مؤخراً وبات الفساد  اس
ــمس في  ــوح الش ــاً كوض واضح
ال  ــه  محاربت وان  ــار  النه ــة  رابع
ــب وليس  ــيوف من خش تتم بس

ــل من  ــط ب ــات فق ــرد الكلم مبج
خالل سوق الفاسدين الى سوح 
العادل  ــزاء  اجل ــوا  لينال ــاء  القض
ــرعاً وقانوناً  الذي يستحقونه ش
ــاً إذا ماعرفنا بأن ظاهرة  خصوص
احلقت ضرراً  ــية  املتفش الفساد 
ــام وأوصلت  ــال الع ــيماً بامل جس
ــعب  ــعة من الش ــات واس قطاع
ــف أن  ــام واملؤس ــد اإلفقار الت ح
مسؤولني كبار في الدولة هم من 
ــف  ــببون بالهدر حيث كش يتس
ــند) على صفحته بأن  النائب (س
رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي 
ــار من أموال  ــول (٧٠) مليار دين حّ
ــح  ــي لصال ــن الغذائ ــون األم قان
وترميم  ــاث  اآلث ــراء  لش ــه  مكتب
ــند قانوني  ــن دون س ــة وم األبني
ــك غير صحيح فعلى  وإذا كان ذل

مكتبه اصدار ايضاح لتنوير الرأي 
العام .. وفي اخلتام بودنا أن نقولها 
بصراحة تامة ومن دون لف أو دوران 
ــاد  إن من يريد فتح ملفات الفس
ــي فعليه  ــكل حقيقي وفعل بش
ــك املركزي»  ــف «البن ــدأ مبل أن يب
ــة»  ــة» و «الصناع و «وزارة الصح
ــتنقعات األخرى التي  وبقية املس
صارت تزكم روائحها األنوف ومن 
ــال مجرد لف  ــك فإن ما يق دون ذل
ودوران ال أكثر وال أقل .. نكرّر القول 
ثانية أن الفساد معلوم وحيتانه 
ــة  ــاره الكارثي ــول وآث ــول وجت تص
ــر ولكن  ــا كث ــة والضحاي معروف
ــجاع الذي  ي الش من هو املتصدّ
يوقفه ويضع حداً له كي يتنفس 
أن  ــعر  ــداء ويش ــعب الصع الش

ثروته عادت له؟!.

كتب رئيس التحرير
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اختصاصات اِّـحكمة االتحادية العليا محددة بموجب اِّـادة (٩٣) من الدستور واِّـادة (٤) 
من قانون اِّـحكمة االتحادية العليا وليست من ضمنها حل الربِّـان
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ــة القانون  ــالف دول ــب عن ائت ــد النائ أك
ــتمرار  عارف احلمامي، امس األربعاء، اس
ــار  ــي حني أش ــية، ف ــوارات السياس احل
ــة لعقد  ــروف مهيئ ــع الظ ــى أن جمي إل
ــة البرملان.وقال احلمامي، إن احلوار  جلس
ــع تواقيع  ــتمر، ومت جم ــي مس السياس
(١٨٠) نائباً لعقد جلسة البرملان، مشيراً 

إلى اكتمال اإلجراءات القانونية اخلاصة 
ــة فضالً عن تهيئة جميع  بعقد اجللس
ــادة تأهيل  ــن إع ــتية م ــور اللوجس األم
ــي ، اننا ال  ــى البرملان.وأضاف احلمام مبن
نستبعد عقد جلسة نيابية وبأي وقت  
ــروف مهيئة لذلك. وعلى  ألن جميع الظ
ــام الركابي  ــد هش ــد ذي صلة أك صعي
ــم ائتالف  ــب اإلعالمي لزعي ــر املكت مدي

ــي عدم وجود  ــون نوري املالك دولة القان
ــح االطار التنسيقي  أي ردود رفض ملرش
لرئاسة احلكومة املقبلة محمد شياع 
ــوداني.وقال الركابي ، أن السوداني  الس
ــع القوى وان  ــة من جمي ــك مقبولي ميتل
األيام املقبلة ستبني مالمح االستجابة 
ــكيل حكومة قوية حتقق  لتمريره وتش

تطلعات الشعب العراقي.
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ــر الدعمي، امس  ــق اخلبير القانوني أمي عل
ــة  ــة االحتادي ــرار احملكم ــى ق ــاء، عل األربع
ــل مجلس النواب.وقال  العليا برد دعوى ح
الدعمي، ان قرار احملكمة االحتادية امس هو 

ــار أنها طبقت  ــاز للمحكمة على اعتب اجن
ــره ولم تخترق  ــتور العراقي بحذافي الدس
ــون، فحل  ــوق القان ــتور ولم تقف ف الدس
البرملان ليس من صالحية احملكمة وهذا نص 
دستوري واضح.وأضاف ان احملكمة االحتادية 

انتصرت للدستور وانتصرت للقانون بعدم 
اقحام نفسها باملعادلة السياسية، وحل 
ــون وفق املادة (٦٤ اوالً) أي  البرملان حالياً يك
ــه  البرملان هو من ميلك صالحية حل نفس

فقط ال سلطة ثانية. 

ــاح  ــدري، صب ــار الص ــي التي ــادي ف ــق القي علّ
ــة  ــأن ردّ احملكم ــاء، بش ــاعدي،امس األربع الس
االحتادية دعوى حلّ البرملان.وقال الساعدي، في 
ــاء  (٧ أيلول ٢٠٢٢)،  ــى «تويتر» االربع تغريدة عل
ــة مجلس النواب  ــريعة في قرار إدان «نظرات س
ــم ١٣٢  ــة العليا رق ــة االحتادي ــل احملكم ــن قب م
ــي ٢٠٢٢/٩/٧»:   ــة/ ٢٠٢٢ ف ــه.... / احتادي وموحدات

ــل اجمللس من خالل كتلة  اوال: أدان القرار تعطي
ــا من  ــف معه ــن اصط ــيقي وم ــار التنس االط
ــرة ٣ من نص  ــب الفق ــتقلني مبوج ــل ومس كت
ــدم قيام اعضاء اجمللس  القرار اعاله واعتبرت ع
بواجباتهم سببا في (تعطيل مصالح الشعب 
ــالمته وسالمة البلد بشكل كامل). وتهديد س

ثانيا: حددت احملكمة االحتادية العليا في قرارها 
املذكور في الفقرة ٣ ايضا ان جزاء تعطيل اجمللس 

ــالمة  ــالمته وس ــعب وتهديد س ــح الش ملصال
ــتمرار هذا  ــل اجمللس) وال ميكن اس ــد هو (ح البل
التعطيل إلى ما ال نهاية. ثالثا: حددت احملكمة 
االحتادية العليا جهة (حل اجمللس) وفقا للمادة 
ــي اجلمهورية واحلكومة كأحد  (٦٤) وهي رئيس
الوسيلتني من خالل شرحها في الفقرة ٣ ايضا 
ــن نفس القرار اعاله وانه (حل وزاري) من خالل  م

موافقة رئيس اجلمهورية على طلب حل. 

اختتمت مساعدة وزير اخلارجية باربرا ليف 
ــا رئيس مجلس  ــا إلى بغداد بلقائه زيارته
ــدان. ــق زي ــي فائ ــى القاض ــاء االعل القض
ــفيرة األمريكية  ــور للس ــب منش وبحس

ــاً (٣٠) امرأة  ــإن ليف التقت ايض ببغداد، ف
ــن Level Up Launch. ويذكر أن  ــة م ملهم
ــت إلى أربيل  ــؤولة األمريكية، توجه املس
ــعب إقليم  ــراكتنا مع قادة وش «لتعزيز ش

كردستان العراق».حسب قولها.
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متقاعدون إتصلوا بنا وهم يشكون من وجود 
شركات وهمية متارس النصب واالحتيال (٥٦) 
من خالل االتصال بهم بدعوى وجود فروقات 
مالية مستحقة لهم ومن ثم يستدرجونهم 
ورقم  معلومات  لسرقة 
بطاقة (املاستر كارد) 
وبالتالي االيقاع بهم 
ــم  رواتبه ــرقة  وس
ــم  بالك ــروا  فدي  ..

ميعودين؟!

بغداد/بغداد/

بغداد/

بغداد/



بغداد  / البينة الجديدة
استقبل  وزير الكهرباء املهندس 

املتقدمة  ــالكات  ،وامل عادل كرمي 

الكهرباء  أعضاء جلنة  ــادة  الس

ــم  معه ــتعرضاً  النيابية،مس

ــات  والتحدي ــود  اجله ــم  حج

ــوزارة الثالثة ،  ــات ال ــي قطاع ف

ــت الكهرباء  ــة التي عمل واخلط

ــا وتعطل الباقي  على جزء منه

ــبب عدم اقرار املوازنة  منها بس

ــب  رح ــا  للدولة.بعده ــة  العام

ــكر لهم  ــوف الكرام وش  بالضي

ــى دعم  ــل عل ــم بالعم عنايته

ــبيها،تناول  جهود الوزارة ومتس

ــرحاً  ش ــه  بحديث ــيادته  س

تفصيلياً عن تخصصات قانون 

ــا حجم  ــي ، مبين ــن الغذائ األم

ــة على  ــرار املوازن ــدم إق ــرر ع ض

وأن  ــاء،  الكهرب ــم  بحج وزارة 

مالكاتنا عملت على استحداث 

ــا  اجنازه ومت  ــة  هائل ــاريع  مش

ــن  ــا م ــا للعمل،خرجن وادخاله

ــا من كفاءة  ــق الزجاجة وزدن عن

ــنا  ــس املواطن حتس ــاج ومل اإلنت

.عملنا بجد  التجهيز  بساعات 

على إعداد خطة طموحة قابلة 

ــمل زيادة  ــت تش ــذ كان للتنفي

الطاقات وإدخال خطوط النقل 

ــة كافية وتأهيل  لتحقيق اتاح

ــاج إلى  ــع . ونحت ــاع التوزي لقط

سداد مستحقات واجبة الدفع 

للمجهزين واملستثمرين،ومتكنا 

ــات وخطوط  ــال محط ادخ من 

ــذ عام  ــت معطلة من ــل كان نق

٢٠١٣، و منضي بالدورات املركبة 

ــا  ــد، وعقدن ــات التبري ومنظوم

ــادة بناء  ــزم على املضي بإع الع

محطات بيجي احلرارية والغازية 

ــة بيجي  وتأهيل محط ــى  األول

ــل  ــا نعم ــة الثانية. وبدأن الغازي

بجد على محطة األنبار الغازية 

املركبة، وحققنا خطوات كبيرة 

تلكأت  ــي  الت األعمال  ــال  بأكم

ــوك الغازية  ــة كرك ــي محط ف

ــة  منظوم ــم  بتدعي ــني  ،وماض

ــة  ــات الغربي ــمال و احملافظ الش

نظراً ملا تعرضت له من دمار أبان 

االرهاب،عملنا في محطة عكاز 

واجنزنا ربطها بالشبكةالوطنية 

الوزير ألحتياجنا  .واشار السيد 

ــة لنواكب الطلب  ــة وقودي خلط

ــا  احملطات،ومالكاتن ــغيل  وتش

ــة  الفني ــوارض  الع ــج  تعال

ــريع، اما فيما  بأستنفار تام وس

يخص مشاريع الربط الكهربائي 

ماضية وقطعنا اشواطاً كبيرة 

ألجنازها، ومسعانا انشاء خمس 

ــرة تتوزع  ــات بخارية كبي محط

ــز احلمل.الوفد النيابي  في مراك

ــدوا على حجم  من جانبهم،اك

ــي يبذلها  ــرة الت ــود الكبي اجله

ــث انهم  ــوزارة حي ــبو ال منتس

ــط اخلدمات  ــا زالوا خ ــوا وم كان

ــل  ــم العم ــة زخ ــي إدام األول ف

ــز  جتهي ــتمرارية  إس ــان  لضم

ــددين  ــة الكهربائية مش الطاق

ــن  ــاون م ــل والتع ــى التواص عل

ــل العقبات  ــي لتذلي اجل املض

لكي يكون اجلميع جزءاً من حل 

ــرض تقدمي  ــي تعت ــاكل الت املش

خدمة للمواطن العراقي.
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2محليات

البينة الجديدة / هيثم القيسي
وري اخلاص مبناقشة واقع  قد االثنني املاضي ٥ أيلول، االجتماع الدَ عُ
ــاالت واملعلوماتية،  ــركة العامة لالتص ــاريع التي تنفذها الش املش
برئاسة املهندس أسامة جهاد قاسم الهماشي مدير عام الشركة  
ــي، وعدد من مدراء املديريات  ــور املعاونني اإلداري واملالي، والفن وحض
واألقسام، ومدراء املشاريع.وتابع السيد املدير العام االعمال اجلارية 
ــب اجنازيتها، وكذلك  ــاريع شركة االتصاالت ونس التي تخص مش
ــتماعه  ــات التي تواجه املالكات اخملتصة، جاء ذلك خالل اس املعوق
ــاريع كل حسب تخصصه.  ــروحات قدمها السادة مدراء املش لش
ــواردة في العقود  ــروط ال ــي بضرورة العمل وفق الش ووجه الهماش
ــركات القطاع اخلاص، وااللتزام بالتوقيتات الزمنية  املوقعة مع ش
ــاريع وتقدمي  واملواصفات الفنية، و مضاعفة العمل بغية اجناز املش
ــات احلكومية، خدمة للصالح  ــات مميزة للمواطنني واملؤسس خدم
ــتمرة  ــام يترأس اجتماعات مس ــيد املدير الع ــام. يذكر ان الس الع
ــات العمل وإيجاد  ــاريع والوقوف على معوق ــورات املش ملتابعة تط

احللول املناسبة لها. 

البينة الجديدة / هيثم مجيد

اعلنت وزارة التجارة عن تنفيذ 

ــة في  ــة العامل ــرق الرقابي الف

ــة التجارية واملالية  دائرة الرقاب

زيارات ميدانية مكثفة ملتابعة 

استالم وجتهيز مفردات السلة 

ــابعة .اكد ذلك  ــة الس الغذائي

مدير عام الدائرة محمد حنون 

ــة  ــال ان فريقا رقابيا برئاس وق

ــم   ــد فاه ــه االداري احم معاون

نفذ جولة رقابية تدقيقية في 

مخازن الكرخ التابعة للشركة 

ــارة املواد الغذائية  العامة لتج

ملتابعة عمليات جتهيز مفردات 

، وانسيابية  ــلة الغذائية  الس

ــم  ــى اه ــوف عل ــل والوق العم

ــي تعيق عمليات  العراقيل الت

ــار انه  ــع والتجهيز .واش القط

ــارة  كذلك اللقاء   مت  خالل الزي

واملواطنني  ــوكالء  ال ــن  بعدد م

ــى اهمية التبليغ  والتاكيد عل

ــز  جتهي ــي  ف ــات  اخملالف ــن  ع

ــلة  الس ــردات  مف ــتالم  واس

ــاخن  ــة عبر اخلط الس الغذائي

ــاخنة  الس واخلطوط  ــرة  للدائ

ــر موقعها  ــوزارة عب املعلنة لل

الرسمي .

البصرة / البينة الجديدة
ــر  املدي ــاون  مع ــب  اصطح  
ــة رئيس  ــؤون الفني ــام للش الع
ــم  جاس ــد  احم ــني  املهندس
ــركة  ش ــر  مدي ــاون  مع ــم  نعي
ــومو)  (س ــي  النفط ــويق  التس
ــماهر محمد علي  الدكتورة س
لالطالع على عمليات التصدير 
ــتقات  للمش ــتيراد  واالس
ــاء خور الزبير  النفطية في مين
املعاون  ــف  .وكش ــي  التخصص
ــر  تصدي ــات  عملي «ان  ــي  الفن
النفطية  ــتقات  املش واستيراد 
ــير وفق ما مخطط لها ، اذ  تس
النفط  ــالت  ناق ــتقبال  يتم اس
ــي امليناء مع  ــكل منظم ف بش
وجود تقنيات حديثة ملنظومات 

السالمة واألمان.فيما أكد مدير 
ــر التخصصي  ــاء خور الزبي مين
ــر  ــدر فاخ ــأ اول «حي ــان مرف رب

ــة  حال ــي  ف ــاء  املين «ان  ــر  ناص
ــتمر من حيث انشاء  تطور مس
األرصفة النفطية احلديثة التي 

ــات زيادة  ــي عملي ــهم ف ستس
ــى البنية  ــة ال ــاج باالضاف االنت
ــئها املوانئ  التحتية التي تنش

ــودة .كما  ــات عالية اجل مبواصف
اعلنت الشركة عن اخماد (٣٠) 
ــة اطفاء  ــت حصيل ــق كان حري

ــهر اب  ٢٠٢٢  ــالل ش ــئ خ املوان
ــئ  ــام املوان ــر ع ــف مدي . وكش
الدكتور فرحان الفرطوسي : ان 
ــرة  فرق االطفاء مبراكزها املنتش
ــا   ــوم بواجباته ــئ تق ــي املوان ف
ــاس  الن أرواح  ــى  عل ــاظ  باحلف
محافظة  ــق  مبناط وممتلكاتهم 
ــم  قس ان  ــا  مبين  ، ــرة  البص
السالمة واالطفاء تناط به مهام 
ــتمرة  ــو املرابطة املس ــرى ه أخ
ــا  فيه ــري  جت ــي  الت ــة  لالرصف
ــتيراد  واالس التصدير  ــات  عملي
ــع  م ــة  النفطي ــتقات  للمش
ــن متعددة   ــف على أماك الكش
ألغراض السالمة واألمان وامالء 
ــة  ــادة بودري ــق مب ــئ احلري مطاف

وتعفير دوائر الشركة .

البينة الجديدة / علي شحونه الكعبي 
ــكان  ــرة االعمار واالس ــن وزي ــه م بتوجي
والبلديات العامة املهندسة نازنني محمد 
وسو ومبتابعة مستمرة من قبل املهندس 
ــة العامة  ــر عام املديري ــم احليالي مدي جن
للماء لالسراع في اجناز املشاريع, تواصل 
ــعيها الى تقدمي  املديرية العامة للماء س
افضل اخلدمات للمواطنني في قطاع املاء 
الصالح للشرب من خالل اشرافها  على 
تنفيذ املشاريع وفق اخلطة االستثمارية 

للوزارة .فقد زار  املهندس جنم احليالي يوم 
ــي  والوفد الفني املرافق له  الثالثاء املاض
مشروع ماء الكوت الكبير في محافظة 
ــرف ميدانيا على عملية   ــط وقد اش واس
ــغيل التجريبي وضخ املاء الصالح  التش
ــروع  ــي التجربة االولى للمش ــرب ف للش
ــق املنجز واحلمد هللا ، هذا واطلع  وقد حتق
احليالي ميدانيا على مراحل سير العمل 
في املنشآت وجرى خالل الزيارة  مناقشة 
ــراءات عمل   ــاح اج ــع متطلبات جن جمي

ــازه في  ــتعدادا الجن ــة االخيرة اس املرحل
الوقت القريب جدا  ودخوله حيز  اخلدمة  
ــة العامة للماء   ــار احليالي ان املديري واش
ــتمر لدائرة املهندس  تواصل دعمها املس
ــراع في  ــركة املنفذة لالس ــم والش املقي
ــة العامةالى  ــازه ذلك  وفاء من املديري اجن
اهلنا في مدينة الكوت، مبينا ان مشروع 
ــاريع املهمة  ــن املش ــوت يعد م ــاء الك م
واالستراتيجية في احملافظة والذي يعمل 
ــاعة  بطاقة انتاجية تبلغ ١٠٠٠٠م٣بالس

ــاء في  ــحة امل ــيقضي على ش ــذي س وال
ــي خالل  ــكر  احليال ــوت ،وش ــة الك مدين
ــي موجها  الزيارة  الكادر الفني والهندس
ــى تكثيف اجلهود   ــه  ال في الوقت نفس
ــي اجنازه   ــراع ف ــت  لالس ــار الوق واختص
وسد احتياجات مدينة الكوت  واملناطق 
ــبة االجناز وصلت  اجملاورة ،الفتا الى ان نس
ــي  اإلعالم ــب  املكت ــر  وذك   (٪٩٨  ) ــى  ال
ــن ٥  ــون م ــروع  يتك ــة ان املش للمديري
ــحب واملوقع الرئيسي  مواقع موقع الس

ــيب  و٣محطات لتقوية و ١٠احواض ترس
ــوي على ٤٠ فلتر  ــة الفالتر التي حتت وبناي
ــات واخلزانات   ــة الطاقة والكيمياوي وبناي
االرضية  واملواقع اخلدمية  االخرى . يذكر  
ــراف املديرية العامة  ــروع من اش ان املش
ــالر التركية  ــركة اوزون ــاء وتنفيذ ش للم
والذي يسد مايقارب ٣٠٠ الف نسمة وقد 
ــدر ١١٠دومن,ومن  ــاحة تق ــيد على مس ش
ــام  القادم من  ــل افتتاحه خالل االي املؤم

شهر ايلول احلالي.

@…”aÎ@Úí”b‰∂@òb®a@âÎ �Ü€a@ b‡nu¸a@êc6Ì@Ôëb‡:a
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النجف األشرف / البينة الجديدة
ــني  ــن مع قرب زيارة أربعينية اإلمام احلس بالتزام
ــيد عثمان الغامني  ــد وزير الداخلية الس (ع)، عق
ــرطة محافظة  ــعاً في مقر قيادة ش مؤمتراً موس
ــاح امس،  ــا صب ــي وصله ــرف الت ــف األش النج
ــمري  ــه الفريق األول الركن عبد االمير الش يرافق
ــتركة وعدد من القادة  نائب قائد العمليات املش
ــيادته الى إيجاز عن  ــتمع س والضباط.حيث اس
ــرة لتأمني هذه  ــات األمنية املنتش ــل القطع عم
ــبة خارج مدينة كربالء واحملافظات احملاذية  املناس
ــيق  ــى أهمية تنس ــر عل ــيد الوزي ــد الس لها.وأك
ــة بهذا  ــة املكلف ــات األمني ــل بني القطع العم
الواجب وتكثيف اجلهود االستخبارية، مبا يحقق 
ــبة، مبيناً  ــومة إلجناح هذه املناس األهداف املرس
ــر احلكومية  ــات والدوائ ــى جميع املؤسس أن عل
املعنية استنفار جهودها خاصة خالل هذا األيام 
ــهر صفر يوم  ــرين من ش حلني الوصول إلى العش

زيارة األربعني.

دياُّـ / البينة الجديدة
ــركات وزارة  ــدى ش ــة إح ــى العام ــركة ديال ــوقـت ش س
ختلف األنواع واألطوار  الصناعة واملعادن ( ٩٦٠ ) مقياسا مُ
دير عام  ــاء .وقـال مُ ــعات لصالح دوائر وزارة الكهربـ والس
ــف عليـوي ، في  ــتـار مخلـ ــركة املُهندس عبـد الس الش
طة  تصريح للمكتب اإلعالمي في الوزارة بأنه وتنفيذاً للخُ
التسويقية للشركة ولتغطية إحتياجات تشكيالت وزارة 
ــركة العامة  ــا فقد متَّ جتهيز الش نتجاته ــاء من مُ الكهرب
رات األوسط فرع بابل بـ ( ٨٠٠ ) مقياس  لتوزيع كهرباء الفُ
ثل  ــعة ( ٢٠ - ٦٠ ) أمبير والذي ميُ كهربائي ثُالثي األطوار س
كامل الكمية املُتعاقد عليها بني الطرفني في وقت سابق 
، كما متَّ جتهيز الشركة العامة لتوزيع كهرباء اجلنوب فرع 
ميسان بـ ( ١٦٠ ) مقياس كهربائي إلكتروني ثُالثي األطوار 
بدياً  ــر ، مُ ــعة ( ٣٠ - ٩٠ ) أمبير بطريقة التجهيز املُباش س
إستعداد الشركة لتلبية كافة الطلبات التي تردها لدعم 

الل موسم الصيـف . املنظومة الكهربائية خِ
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بغداد –  البينة الجديدة 

 محمد محمود
 

ــتم، وأعصاب مشدودة  ضجر، وش
ــال البغداديني وهم  ــع ح «هذا واق
ــط زخم  ــم وس ــدون صباحاته يب
ــا، بات  ــادوا عليه يومي ــروري اعت م
ــى العمل اليومي امر ال  ذهابهم ال

يطاق .
أزمة املرور في بغداد  مدت جذورها 
ــة  احلركي ــل  املفاص ــب  أغل ــي  ف
ــض  البع ــا  يصفه اذ  ــة  للعاصم
ــذي يزعج  ــر ال ــلولة» االم بـ«املش
املوظفني والطالب وحتى اصحاب 
ــكلة  مركبات االجرة ، لتغدو مش
ــاكنني  تاخذ جهدا و وقتا من الس
ــك القادمني الى  ــي بغداد ، وكذل ف

العاصمة .
ــاك  ــاوزت اإلرب ــام جت ــاد االزدح أبع
ــر  ــبب مباش ــكل س اليومي ليش
نفسية وعصبية تصنف  ألمراض 
ــب  علمياً «باملوت البطيء» بحس

أخر الدراسات الطبية العاملية.
ــرور العامة  ــف مديرية امل فيما تق
ــام جتوال اكثر من مليون  عاجزة ام
ــة  ــوارع العاصم ــي ش ــة ف مركب
ــد  الي ــول  يق ــا»  حاله ــان  ولس  »
ــرة ، واصابع  ــني بصي ــرة والع قصي
ــوب أمانة بغداد  ــام توجه ص االته
ــكرية،  العس ــات  العلمي ــادة  وقي
ــل موضوع  ــل اخلوض بتفاصي وقب
ــرور في بغداد  حتقيقنا في أزمة امل
ــاً يوضح  ــتعرض تقريراً علمي نس
ــر االزدحامات وتأثيرها على  مخاط

االنسان وحياته.

*االزدحامات تسبب اِّـوت
ــوث الصادرة عن  ــير أحد البح يش
ــة  ــاث البيئ ــي ألبح ــز القوم املرك
والصحة في (نيبيرج) بأملانيا، إلى 
أن التكدس املروري ال يسبب فقط 
ــة،  ــي اإلنتاجي ــزاج، وتدن ــوء امل س
ــل، ولكنه قد  ــرة أخطاء العم وكث
يسبب الوفاة، وأنه يرتبط بإصابة 
ــني كل ١٢  ــن ب ــد م ــخص واح ش
بأزمة قلبية، وأن األشخاص الذين 
ترتفع  ــروري  امل التكدس  يواجهون 
لديهم احتماالت اإلصابة باألزمات 
ــن غيرهم  ــالث مرات ع ــة ث القلبي
وحذرت من آثار االختناقات املرورية 
املزمنة  ــراض  ــاب األم ــى أصح عل

كالسكر وأمراض القلب.

*معاناة يومية
ــرر الوحيد في ازمة  املواطن املتض
ــكو املواطن  ــروري اذ يش الزخم امل

ــب زوجته  ــف  يصطح ــد خل خال
ــي متحرك من  ــدة في كرس املقع
ــول:  ويق ــوارع  الش ــة  زحم ــة  أزم
الطبيب  ــة  ملراجع ــاج  زوجتي حتت
ــد اقوى  ــهر لم اع ــني في الش مرت

ــياً على املراجعة بها فرحلة  نفس
الذهاب بشوارع مشلولة وعاجزة 
ــف قابليتي على  ــا يضع كعجزه

التحمل ويستنزف طاقتي.

*ازمات نفسية

ــول  والدخ ــط  بالضغ ــعور  الش  »
ــاء في الطرقات  في الزحام، والبق
ــاب وأخرى  ــاعة في الذه لنحو س
في العودة له مردوده السلبي على 
العامة،  ــه  ــان وصحت اإلنس مزاج 
ــكل  ــك يحدث بش ــة وإن ذل خاص

يومي.
ــار  االث ــح  ــة توض امريكي ــة  دراس
ــي  الت ــة  واالقتصادي ــلبية  الس
يسببها االزدحام املروري في إهدار 
الوقت، اذ وبحسب الدراسة فإن له 
مردودا سلبيا على إنتاجية الفرد، 
نظراً للضغوط التي يواجهها أثناء 
قدومه لعمله، اذ إن نشوة الصباح 
ــب أن يعتري  ــذي يج ــاس ال واحلم
ــراً إلى  ــون باك ــم يذهب ــاس وه الن
أعمالهم، تفقدها تلك األزدحامات 
ــهدها طرقات  ــي تش ــة الت املهول
املدن الرئيسية .. وحذرت الدراسة 
ــات املرورية على  ــار االختناق من آث
أصحاب األمراض املزمنة كالسكر 
ــت إن البقاء  ــراض القلب.. وقال وأم
حلوالي الساعة في طريق الذهاب 
ــودة منه  ــل أو الع ــر العم ــى مق إل

ــياً لإلنسان،  إنهاكاً نفس تشكل 
ومتثل ضغطاً كبيراً ينعكس على 

صحته ومزاجه العام.

*توك تك صباحي
ــتأجر ومجموعة  ــث صفاء يس غي
ــة «التوكتك»يومياً في  الطلب من 
ــة  رحلة الذهاب واالياب من املدرس
ــيارة غير  ــول ان التنقل بالس ، ويق
ــبب  ــوارع يتس ــد، فزخم الش مج
ــية  ــن احلصة الدراس ــا ع بتأخيرن
ــا يدخلنا في مطب  ــى، وهو م االول
ــة  ــاتذة ، فاحلال ــع االس ــاب م الغي
ــبه  ــوارع ش ــا معش ــرر يومي تتك

مغلقة.
ــك»  ــتأجر «التوكت ــف: نس ويضي
ــريعة  س ــيلة  وس ــي  فه ــا  يومي
ــا وعدم  ــر حجمه ــل لصغ للتنق
خضوعها لإلشارة املرورية خاصة 

في الشوارع الفرعية.

*نوبات عصبية
ــا يوضح عمر ابراهيم موظف  فيم
ــوارع  ــي ان ازدحامات الش حكوم
ــة  ــارت خانق ــها ص ــي يعيش الت
ــن «فوبيا  ــي م ــه يعان ــح ان ويوض

ضغط الشوارع».
ــاح كل  ــه يعيش صب ــف أن ويضي
ــية نتيجة التأخير  يوم أزمة نفس
ــر في بعض  ــدوام، لذا يضط عن ال
االحيان للخروج مبكرا قبيل وقت 
ــاعتني جتنباً  ــمي بس الدوام الرس
لدخوله بزخم مروري يفقده هدوء 

اعصابه بحسب قوله.

_@fiÏ‹ßa@ÔÁbfl@NN@ÖaÜÃi@ âaÏë@kÓñÌ@Ô–ñ„@›‹ë@NN@ÚÌâÎäΩa@pb”b‰nÅ¸aÎ@pbflbyÖã¸a

عمر ابراهيمخالد خلف غيث صفاء
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رئيس مجلس االدارة
رئيس التحرير

جريدة يومية سياسية عامة ال ترتبط بحزب أو حر كة أو أية جهة دينية أو سياسية

أسسها الراحل  
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ــي  الدميقراط ــزب  احل ــي  ف ــادي  القي ــر  اعتب
ــس  ام ــرمي،  ك ــد  محم ــاء  وف ــتاني  الكردس
ــه ال  ــي ومخرجات ــوار الوطن ــاء، إن احل األربع
ــال كرمي  إننا كنا  ــدو كونه بثاً إعالمياً. وق يع
ــات ال تعدو  ــذه االجتماع ــأن ه ــى يقني ب عل
ــتعراضات سياسية، ونؤكد عدم  كونها اس
ــار الصدري. ــاب التي ــاع بغي ــاح أي اجتم جن

ــتوى  ــرمي، أن االجتماعات على مس ــع ك وتاب
ــا الفردية أفضل من احلديث  الكتل بصورته
ــتوى  ــي على مس ــاع سياس ــن أي اجتم ع
ــادة القوى  ــات مع الق ــدت الرئاس أعلى.وعق
ــة  ــية بغياب التيار الصدري، جلس السياس
احلوار الوطني الثانية والتي انتهت باالتفاق 
على ست توصيات، من بينها تشكيل فريق 
فني لتنضيج الرؤى واألفكار وتقريب وجهات 
ــى انتخابات مبكرة. ــر بغية الوصول إل النظ

وقال املكتب اإلعالمي لرئيس الوزراء في بيان، 
إنه استمراراً ملبادرة احلوار الوطني، اجتمعت 
ــية  ــوى السياس ــادة الق ــع ق ــات م الرئاس

ــة العراقية بدعوة من رئيس مجلس  الوطني
الوزراء مصطفى الكاظمي،   اإلثنني املاضي، 
ــية، وبحضور  ــة التطورات السياس ملناقش
ــألمم املتحدة في العراق. ممثلة األمني العام ل

ــى االتفاق  ــص إل ــاع خل ــاف ان االجتم واض
ــد اجملتمعون أن تطورات  ــى ما يأتي:ـ١ـ أك عل
األوضاع السياسية وما آلت إليه من خالفات 
ل اجلميع املسؤولية الوطنية في حفظ  حتمّ
ــتقرار، وحماية البلد من األزمات، ودعم  االس
ــد والعنف،  ــة، ومنع التصعي ــود التهدئ جه
ــل إلى حلول،  ــوار الوطني؛ للتوص وتبني احل
ــات  ــتمرار جلس ــى ضرورة اس ــددين عل مش
ــكيل  ــرر اجملتمعون تش ــوار الوطني.٢ـ ق احل
ــية؛  ــق فني من مختلف القوى السياس فري
ــتركة حول  ــكار املش ــرؤى واألف لتنضيج ال
ــي، وتقريب  ــل الوطن ــق للح ــة الطري خارط
ــات النظر؛ بغية الوصول إلى انتخابات  وجه
ــا مبراجعة قانون  مبكرة، وحتقيق متطلباته
ــي املفوضية.٣-  ــات، وإعادة النظر ف االنتخاب
ــات،  ــى تفعيل املؤسس ــد اجملتمعون عل أك
واالستحقاقات الدستورية.٤ـ جدد االجتماع 

دعوة اإلخوة في التيار الصدري للمشاركة في 
االجتماعات الفنية والسياسية، ومناقشة 
ــة، والتوصل إلى حلول  ــا اخلالفي كل القضاي
ــرورة تنقية األجواء  لها.٥ـ أكد اجملتمعون ض
ــني القوى الوطنية ومن ضمن ذلك منع كل  ب
ــات التي  ــد، ورفض اخلطاب ــكال التصعي أش
ــبب ضرراً بالعالقات  ــرب وتس تصدر أو تتس
ــا من خالل  ــة، ومعاجلته ــة التأريخي األخوي
السبل القانونية املتاحة، ومبا يحفظ كرامة 
الشعب العراقي، ومشاعره، واستحقاقاته، 
ــية،  ــرام االعتبارات الدينية، والسياس واحت
واالجتماعية.٦ـ شدد اجملتمعون على ضرورة 
ــة العراقية،  ــالح في بنية الدول حتقيق اإلص
ــي  ــالل ف ــة أي اخت ــب مبعاجل ــني املطال وتثم
ــي أو اإلداري من خالل  ــل السياس ــر العم أط
ــج احلكومية  ــة، والبرام ــريعات الالزم التش
ــية،  ــاون كل القوى السياس ــة، وبتع الفعال
ــز، ومن ضمن ذلك  ــعبنا العزي وبدعم من ش
ــتورية،  ــالت الدس ــس التعدي ــة أس مناقش
ــتورية في كل  ــارات الدس ــك باخلي والتمس

مراحل احلوار واحلل.

@÷b–maÎ@·Áb–n€@›ïÏn€a@ÒâÎäô@Ü◊˚Ì@Ô„aãâbi@Êbœ7vÓ„
÷aä»€a@ø@ÚÓçbÓé€a@pbÌÜzn€a@ãÎbvn€

استقبل رئيس إقليم كردستان، نيجيرفان 
ــال  ــس األربعاء، املارش ــاح ام ــي، صب بارزان
ــون املستشار العسكري  سامي سامبس
البريطاني األعلى لشؤون الشرق األوسط 
وشمال أفريقيا ووفداً مرافقاً له.وذكر بيان 
رئاسي، أنه في اجتماع حضره وزير شؤون 
البيشمركة في حكومة إقليم كردستان، 
جرت مناقشة عالقات بريطانيا مع العراق 
ــتان، آخر مستجدات الوضع  وإقليم كردس
ــر اإلرهاب  ــراق، مخاط ــي في الع السياس
ــي  ــالح ف ــة اإلص ــش، عملي ــركات داع وحت

ــمركة، وعالقات أربيل  ــؤون البيش وزارة ش
ــان بارزاني  ــدد الرئيس نيجيرف – بغداد.وج
التعبير عن شكر وامتنان إقليم كردستان 
ــاعدات  املس ــى  عل ــدة  املتح ــة  للمملك
ــرب  ــالل احل ــا خ ــي قدمته ــاندة الت واملس
ــتان،  ــراق وإلقليم كردس ــش للع على داع
ــتمرار  ــه على ضرورة اس ــا أكد فخامت كم
ــاء في اجملتمع  ــاندة بريطانيا واألصدق مس
ــاب وإجناح  ــة مخاطر اإلره ــي ملواجه الدول
عملية إصالح وإعادة تنظيم البيشمركة.

ــرورة توصل  ــي الرأي بض ــق اجلانبان ف واتف
ــم واتفاق  ــية إلى تفاه ــراف السياس األط

لتجاوز الصعوبات والتحديات التي تواجه 
ــراق وحماية  ــية في الع العملية السياس
ــي البلد،  ــي ف ــتقرار السياس األمان واالس
ــد صف األطراف  ــددا على أهمية توحي وش
ــية في إقليم كردستان.األوضاع  السياس
الداخلية إلقليم كردستان، عالقات العراق 
وإقليم كردستان مع الدول اجملاورة، تطورات 
ــائل  املنطقة بصورة عامة ومجموعة مس
ــترك، شكلت  أخرى حتظى باالهتمام املش
محوراً آخر لالجتماع الذي حضره القنصل 

العام البريطاني في أربيل، وفقا للبيان.

اربيل /

بغداد /

البصرة /اربيل /

ــس األربعاء، أن عدم إقرار  ــدت احملكمة االحتادية العليا، ام أك
ــتور وللهدف  قانون املوازنة االحتادية يعد خرقاً ألحكام الدس
الذي مت من أجله وجدت السلطتني التنفيذية والتشريعية.
وقالت االحتادية ، إن عدم اكتمال تكوين السلطة التنفيذية 
ــاب رئيس اجلمهورية  ــتورية النتخ رغم جتاوز كل املدد الدس
ــلطة التشريعية  ــكيل مجلس الوزراء وعدم قيام الس وتش
بواجباتها الدستورية وخصوصاً إقرار قانون املوازنة باعتباره 
يتعلق قانونياً بقوت الشعب، يعد انتهاكاً ألحكام الدستور 
وخرقاً للهدف الذي مت من أجله وجود تلك السلطات.وشددت 
ــات الدولة  ــتورية ومؤسس ــات الدس ــى جميع املؤسس عل
والكتل النيابية االلتزام بالدستور وبكل مواده وأسسه بدون 
ــة وكذلك االلتزام  ــيرات واجتهادات خاص ــة أو تفس انتقائي
ــياقات القانونية واإلدارية النافذة والتأكيد على وحدة  بالس
الدولة ووحدة السياسات املرسومة وفق القوانني واألنظمة.
ــل  ــني الكت ــة أو ب ــات الدول ــني مؤسس ــالف ب ورأت، أن االخت
ــات  ــرأي اآلخر بل عبر املؤسس ــم بفرض ال ــة ال حتس النيابي
ــريعية والتنفيذية والقضائية الفاعلة وتأكيد أهمية  التش
ــريعية والتنفيذية  ــاركة في املؤسسات التش العمل واملش
وااللتزام بالصالحيات القانونية لكل سلطة وعدم التدخل 
ــلطات والوزارات خالفاً ألحكام  في شؤون املؤسسات والس
ــلطة  ــتور.وبينت احملكمة، إن عدم اكتمال تكوين الس الدس
ــدم قيام  ــتورية وع ــدد الدس ــاوز كل امل ــم جت ــة رغ التنفيذي
السلطة التشريعية بواجباتها الدستورية وخصوصاً إقرار 
ــتورية التي من  ــة للغاية الدس ــة يعد مخالف ــون املوازن قان

أجلها أنشأت السلطتني التشريعية والتنفيذية.

@Úÿ‹‡Ωa@·«Ö@Ü◊˚Ì@ÖÏ»é€a@ıaâãÏ€a@è‹©
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ــم اململكة لكل  ــعودي، على دع ــوزراء الس ــد مجلس ال أك
ــان للديوان  ــتقرار في العراق.وذكر بي ــا يضمن األمن واالس م
ــلمان بن عبد  ــريفني، امللك س امللكي، أن خادم احلرمني الش
العزيز، ترأس اجللسة التي عقدها مجلس الوزراء، بعد ظهر 
ــاف، أن اجمللس  ــالم بجدة.وأض ــاء، في قصر الس ــس الثالث ام
ــتجدات األحداث وتطورات األوضاع ومجرياتها في  تابع مس
املنطقة والعالم، مجددًا دعم اململكة لكل ما يضمن األمن 
ــتقرار في العراق، واحلفاظ على مقدراته ومكتسباته  واالس

وشعبه الشقيق.

بغداد /

استقبل وزير اخلارجيَّة فؤاد حسني ، السفير الفرنسيّ لدى العراق ايريك 
شوفالييه.وذكرت وزارة اخلارجية ، أنه جرى خالل اللقاء بحث املوضوعات 
ــات الثنائيَّة بني  ــاهم في تعزيز العالق ــترَك ومبا يس ــام املُش ذات اإلهتم
ــراكة  ؤمتر بغداد للتعاون والش ــا عقد مُ ــن الصديقني، ومن أبرزه البلدي
القادم بدعم من فرنسا، ملُناقشة التحديات اإلقليميَّة والدوليَّة وحتقيق 
املصالح املُشترَكة والتأكيَّد على دور العراق احليويّ إلرساء دعائم األمن 
ــتقرار في املنطقة.وأضافت، أن اللقاء تناول أيضا تنسيق املواقف  واإلس
ــا في القضايا الدوليَّة واإلقليميَّة، خالل اإلجتماعات  بني العراق وفرنس

القادمة للجمعيَّة العامة لألمم املتحدة بدورتها السابعة والسبعني. 

ــات تريد زرع  ــدري مقتدى الصدر ، من جه ــم التيار الص حذر زعي
الفتنة خالل زيارة األربعني. وذكر الصدر في تغريدة عبر تويتر ، انه 
من الواجب لزاماً احملافظة على السلم والسالم في زيارة األربعني 
ــدر، فهناك جهات تريد زرع  ــكاله.تابع الص لهذا العام بكافة أش
ــة .. فنرجو تضييع الفرصة على مبغضي هذه الزيارة وعلى  الفتن
ــح مهما كان ومن أي طرف  ــاالت البعث الصدامي وعلى أي وق حث
كان وخصوصاً إن هذه الزيارة غالباً ما تكون عامة وغير منحصرة 
ــة وخطورتها من  ــا يعني أهميتها من جه ــزوار العراقيني .. مم بال
جهة أخرى. واشار الصدر، كل من تصدر منه إساءة أو عنف أو أذى 
ــيء من هذا القبيل فإننا براء منه ويجب إبالغ  أو إحتكاك أو أي ش
ــة القانون ال غير، بل  ــوم بواجبها حتت طائل ــات اخملتصة لتق اجله
ــاء لكم .. فال سبيل إال التجاهل أو اإلبالغ عنه .. وال يحق  ومن أس
ألحد الرد على اإلطالق فجميعنا نريد خدمة اإلمام احلسني عليه 
السالم ال التفريط بالشعائر واملقدسات ال سمح اهللا وال بالسلم 
ــعبانية وال مثيالتها مهما  ــي ولن نرضى بإعادة أحداث الش األهل
ــتثناء.وختم الصدر،  كان .. والعراق أمانة في أعناق اجلميع بال إس
ــعبي أو أي فصيل  ــد الش ــرايا أو احلش ــا أكرر  عدم تدخل الس هن

مسلّح بل األمر موكول للقوات األمنية األخرى مشكورين.

بغداد /

ــتعداد  ــس االربعاء، اس ــي بغداد، ام ــي ف ــفير الفرنس اكد الس
ــية لزيارة العراق وعقد لقاءات مع اجلهات ذات  الشركة الفرنس
ــة الفنية  ــات النهائي ــراق، لغرض وضع اللمس ــة في الع العالق
ــر املكتب اإلعالمي  ــروع القطار املعلق وذك واملالية اخلاصة مبش
لألمني العام جمللس الوزراء، حميد نعيم الغزي ان االخير استقبل 
سفير اجلمهورية الفرنسية في بغداد، إيريك شوفالييه مؤكدا، 
ــن، وضرورة  ــي تربط البلدي ــات الثنائية الت ــة العالق ــى أهمي عل
االستمرار بتعزيزها عبر اللقاءات الثنائية، من أجل الوقوف على 
ــيما االقتصادية والتجارية. وجدد الغزي،  ــتركات، ال س أهم املش
ــق، كونه من  ــروع القطار املعل ــام احلكومة العراقية مبش اهتم
ــتراتيجية املهمة، وأن األمانة العامة  ــروعات احليوية والس املش
جمللس الوزراء شكلت فريقاً فنياً مشتركاً بني وزارة النقل وأمانة 
بغداد، مهمته الوقوف على أهم التعارضات الواقعة ضمن خط 
ــوفالييه، عن  ــروع، لوضع احللول اآلنية ملعاجلتها. وعبر ش املش
اهتمام احلكومة الفرنسية باملشروع، واستعداد الشركة التي 
ستنفذه بزيارة العراق وعقد لقاءات مع اجلهات ذات العالقة في 
ــات النهائية الفنية واملالية، مؤكداً  العراق، لغرض وضع اللمس
ــائل الدعم  ــدمي كافة وس ــية لتق ــة الفرنس ــتعداد احلكوم اس
ــاهمة الفاعلة في إعمار العراق، وعقد شراكة  للعراق، عبر املس

اقتصادية وجتارية بني البلدين.
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وكاالت /

وكاالت /
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حيث قام اجمللس بدوره بإعادة تنظيم القوائم 
ــات املتاحة  ــب املعطي ــق القيود حس وتدقي
ــكل  ــه من خالل معلومات املتقدمني بالش ل
ــدد احلقيقي  ــن الوقوف على الع الذي يضم
حلملة الشهادات العليا والطلبة األوائل من 
ــمولني بقانوني (٦٧ و ٥٩ لسنة ٢٠١٧). املش
ــارة املوقع  ــك يرجى من األخوة زي وتابع فلذل
ــات األوائل  ــق معلوم ــمي لنظام تدقي الرس
وحملة الشهادات العليا من اجل التأكد من 
ــأن إمكانية التقدمي  ــم القانوني بش موقفه

ــوف يتم اإلعالن عنها  على الدرجات التي س
ــتمارة التوظيف اخلاصة  الحقا من خالل اس
ــمولني بقانوني (٦٧ و ٥٩ لسنة ٢٠١٧). باملش
ــه حق  ــن يقدم ل ــه م ــى أن ــان ال ــار البي واش
ــق والتقاطع  ــج التدقي ــراض على نتائ االعت
الوظيفي املنجز من قبل ديوان الرقابة املالية 
ــنده باالعتراض خالل مدة  ــاق ما يؤيد س وإرف
ــاعة ١٢٠٠ بعد منتصف الليل  أقصاها الس
يوم السبت املصادف ٢٠٢٢/٩/١٠ واعتبارا من 

تاريخ هذا اإلعالن.

ــاعدة  ــاء نقلت مس ــالل اللق  وخ
ــات املتحدة  ــة الوالي ــر خارجيَّ وزي
ون الشرق األوسط  ؤُ األمريكيَّة لشُ
ــدن إلى بارزاني،  حتيات الرئيس باي
مشيرة إلى أن الرئيس بايدن ينظر 
ــة  ــتان بأهمي ــم كردس ــى إقلي إل
بالغة، وأن اإلقليم يعد من أولويات 
ــالد،  للب ــة  اخلارجي ــة  السياس
ــيادة واستقرار إقليم  مؤكدا أن س
ــاس  ــي أس ــراق ه ــتان والع كردس

ــتقرار والتنمية في املنطقة. االس
وفي جانب آخر من حديثها، أكدت 
أن بالدها قلقة جدا على العالقات 
ــتان واحلكومة  ــم كردس ــني إقلي ب
ــة، وأعربت عن تقديره لدور  االحتادي
ــة اخلالفات وفق  بارزاني في معاجل
ــتور، داعية إياه إلى أن  مبادئ الدس
يؤدي دورا أكبر بحكمته ونفوذه في 
وإنهاء االنسداد  معاجلة املشاكل 

السياسي في العراق.
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ــة وزير  ــن موافق ــي ع ــعد العيدان ــرة أس ــظ البص ــن محاف أعل
الداخلية على إيقاف موافقات نقل النفوس من باقي احملافظات 
ــظ في بيان ان وزارة  ــى البصرة.وذكر املكتب االعالمي للمحاف ال
ــظ املتضمن  ــه من قبل احملاف ــت على كتاب وج ــة وافق الداخلي
ــى البصرة وذلك بعد تزايد  ــاف نقل النفوس من احملافظات ال إيق
ــكل غير  نقل معامالت النفوس من احملافظات الى البصرة وبش
ــية العامة دون الرجوع  ــي، والتي تصدر من مديرية اجلنس طبيع
ــا لوزارة  ــان ان مخاطبتن ــاف البي ــع احملافظة.واض ــيق م والتنس
ــيما ان اغلب  ــن البصرة ال س ــن اجل حفظ ام ــة هي م الداخلي
ــر القانوني،  ــوائي وغي ــكن العش ــكنون الس الوافدين هم يس
ــي الدولة بحيث انهم  ــالً عن التجاوزات احلاصلة على أراض فض
ــرة، اضافة الى  ــاري او وظيفة في البص ــند عق ال ميتلكون اي س
موضوع اجلانب االمني وازدياد اجلرمية في احملافظة بسبب بعض 

النزاعات العشائرية وعصابات السطو املسلح.

استقبل رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، امس األربعاء، 
ــي العراق جينني  ــألمم املتحدة ف ــة لألمني العام ل ــة اخلاص املمثل
بالسخارت.وذكر بيان ملكتب الكاظمي ، ان اللقاء بحث تطورات 
األوضاع السياسية في العراق، وحالة االنسداد السياسي التي 
ــل احلكومة في احتواء  ــهدها البلد، واجلهود املبذولة من قب يش
ــب البيان، فقد  ــلم األهلي في البالد.وبحس األزمة وحماية الس
ــة دعم مبادرة احلوار الوطني التي دعا لها  أكد اللقاء على أهمي
ــبيل  ــوزراء، واعتماد منهج احلوار بوصفه الس ــس مجلس ال رئي
ــية احلالية، والضامن ألمن  ــد للخروج من األزمة السياس الوحي
ــاحة احمللية، ومبا يلبي مطالب املواطنني  ــتقرار الس العراق واس

وطموحاتهم في حياة آمنة وكرمية.
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عسكر منتخب العراق للناشئني،   
ــة ضمن  ــة اجلزائري العاصم ــي  ف
ــكره التدريبي  استعداداته مبعس
ــيا دون ١٧  ــراً لتصفيات آس حتضي
سنة والتي ستقام مطلع الشهر 

املقبل في سلطنة عمان.
ــراق  الع ــئة  ناش ــب  منتخ وكان 
ــره  ــام نظي ــر أم ــئني خس للناش
ــعودي، في الدور ربع النهائي  الس
ــة كأس العرب لكرة القدم  لبطول
ــة  ثقيل ــة  بنتيج ــنة  س  ١٧ دون 
ــة  البطول ــودع  لي  ٤-١ ــا  قوامه
ــعودي لدور  ويتأهل املنتخب الس
ــياق،  ــي. وفي الس ــف النهائ نص
ــرة  ــي لك ــب العراق ــر املنتخ باش
ــيّ  الداخل ــكره  مبعس ــاالت  الص
ــةِ بغداد  ــامُ في العاصم الذي يق
استعداداً للبُطولةِ اآلسيويّةِ التي 
ستجري في الكويت في السابعِ 
والعشرين من الشهرِ احلالي.وقالَ 
ــي  ــب، عل ــرُ اإلداريّ للمنتخ املدي
ــكر الداخلي  ــى، إن «املعس عيس
ــا الوطنيّ لكرةِ  التدريبيّ ملنتخبن
ــني  وحدت ــعِ  بواق ــدأ  ب ــاالت  الص
تدريبيتني صباحيّة ومسائيّة في 
قاعةِ نادي الشباب بقيادةِ املدربِ 

ــريعة  ــي محمد ناظم الش اإليران
ومالكه التدريبيّ املُساعد».

، إن «املنتخبَ رفعَ من وتيرةِ  وأوضحَ
شاركةِ  ــتعداداً للمُ حتضيراته اس
ــيا التي  ــةِ نهائياتِ آس في بطول
ــي  ف ــت  الكوي ــةُ  دول ــا  حتتضنه
ــهرِ  ــرين من الش ــابعِ والعش الس

احلالي».
ــيّ  ــازَ الفن ــى، أن «اجله ــارَ إل وأش
الالعبني  لتهيئةِ  ــعى جاهداً  يس
نفسياً وفنياً وبدنياً قبيل الدخولِ 
ــةِ نهائياتِ  بُطول ــاتِ  نافس في مُ
ــن خاللها  ــي نطمحُ م ــيا الت آس
ــار اجلهدِ الذي بذلهُ  إلى حصدِ ثِم
ــرِ  ــالل التحضي ــن خ ــبُ م املنتخ

لهذه املُنافسات».
 وباشرَ املنتخب وحداته التدريبيّة 
ــث قادَ  ــني املاضي، حي ــوم   اإلثن ي
الوحدةَ التدريبيّة املدربُ املُساعد 
حسني عبد علي، بعد تأخرِ وصول 
ــريعة  ــد ناظم الش ــدربِ محم امل
وجهازه املساعد بسببِ حجوزاتِ 

الطيران.
ــادَ من  ــب قد ع ــدُ املنتخ وكانَ وف
ــبوع  ــيراز اإليرانيّة األس مدينةِ ش
ــكره  ــد انتهاءِ معس ــي بع املاض
ــه بعضَ  ــذي خاضَ خالل هناك ال

املبارياتِ الوديّة.
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ــو إدارة ومدير اعالم نادي  ذكر عض
زاخو  دلژار عدنان،  أن اإلدارة وقعت 
مع املهاجم «منار طه» قادما من 
ــم واحد، وكذلك مع  امليناء ملوس
ــالح» قادماً من  ــي ف ــع «تق املداف
ــم واحد أيضاً، بغية  الكرخ ملوس
ــروي  ــه الك ــوف فريق ــز صف تعزي
استعدادا للدوري العراقي املمتاز 

للموسم ٢٠٢٢-٢٠٢٣ .
ــان إن التعاقد جاء بناء  وقال عدن
ــزة هادي  ــدرب حم ــى رغبة امل عل
ــن  لهذي ــه  احتياج ــد  اك ــه  كون
االدارة  ان  ــا  مضيف ــن،  املركزي
ــة محترفني،  ــدت مع خمس تعاق
ثالثة منهم سوريني، وهم «ميالد 
حمد» و»زيد غرير» و»محمد بري»، 
واثنان من البرازيل وهما «لوكاس 

وكوجي».
ــل  دخ ــق  «الفري ان  ــى  ال ــار  واش
معسكرا تدريبيا في اربيل مطلع 
الشهر احلالي ويستمر لغاية ١٥ 
ــاً أنه  ــهر ذاته»، موضح ــن الش م
«خاض مباراة واحدة حتى اآلن مع 
ــط بالدوري  ــق هندرين الناش فري
ــتاني املمتاز وفاز عليه  الكوردس

.«٢-١
وبني أن «الفريق سيخوض ضمن 
برنامجه باملعسكر ثالث مباريات 
ــط  ــع نف ــول م ــوم ٩ ايل ــرى ي أخ
ــه مع نفط  ــرة ، ويوم ١١من البص
ــع نفط  ــوم ١٤منه م ــط وي الوس

ميسان».
 ويعد فريقا اربيل وزاخو املمثلني 
ــتان في الدوري  الوحيدين لكردس

العراقي املمتاز لكرة القدم .

  

ــق دينامو زغرب الكرواتي  صع
ــي اإلجنليزي  ــه تشيلس ضيف
ــدف دون  ــه به ــب علي بالتغل
ــس الثالثاء،  ــاء اول ام رد، مس
ــي أقيمت على  في املباراة الت
ــن  ضم ــيمير  ماكس ــب  ملع
ــن  ــى م ــة األول ــاءات اجلول لق
ــدوري  ل ــات  اجملموع ــة  مرحل

أبطال أوروبا.
ــجل هدف املباراة الوحيد  وس
ــي  ف ــيتش  أورس ــالف  ميس

الدقيقة (١٣).
ــي  ف ــى  األول ــة  احملاول ــت  وأت
ــي  ف ــي  لتشيلس ــاراة  املب
ــا  ــرة، بعدم ــة العاش الدقيق
ــن  ــة م ــز عرضي ــع هافيرت تاب
ــددا كرة  ــة، مس ركني ــة  ركل

ــرة ذهبت ضعيفة في  مباش
يد ليفاكوفيتش.

ــرب  زغ ــو  دينام ــح  وافتت
الدقيقة ١٣،  ــجيل في  التس
ــرر بيتكفويتش كرة  بعدما م
لينطلق  ــيتش  ألورس بالرأس 
من قبل وسط امللعب وينفرد 
ــل  داخ ــن  ــدد م ــا ويس بكيب
ــكنت  املنطقة كرة أرضية س

الشباك.
للمحاولة من  ــو  دينام ــاد  وع
جديد في الدقيقة ٢٩، بعدما 
ــرة  الك ــش  بيتكوفيت ــد  مه
ــل املنطقة،  ــيتش داخ ألورس
ــدد األخير كرة مقوسة  ليس
ــى  أعل ــت  ذهب ــرة،  مباش

العارضة.

الفريق  ــتفاقة  اس وتواصلت 
ــد  ــة بع ــي الهجومي الكروات
ــيطرة تشيلسي  فترة من س
ــدد أدميي  ــرة، ليس ــى الك عل
ــة من خارج املنطقة  كرة قوي
ــة ٣١، تصدى لها  في الدقيق
ــوط األول  كيبا، لينتهي الش

بتقدم دينامو زغرب (١-٠).
وبدأ تشيلسي الشوط الثاني 
بقوة، من خالل تسديدة عبر 
زياش من خارج منطقة اجلزاء 
ــك بها  في الدقيقة ٤٧، أمس

ليفاكوفيتش.
ــجل  يس أن  ــو  دينام وكاد 
ــي الدقيقة  ــدف الثاني ف اله
ــديدة صاروخية من  ٥٦، بتس
ــزاء عبر  اجل ــة  ــارج منطق خ
ريستوفسكي، ملست أصابع 

كيبا واصطدمت بالعارضة.
ــل بروخا مباغتة  وحاول البدي
ــديدة  بتس ــش،  ليفاكوفيت
ــر ملنطقة  ــب األيس ــن اجلان م
ــة ٦٠، إال أن  اجلزاء في الدقيق
ــو زغرب جنح في  حارس دينام

اإلمساك بها.
وأرسل مونت عرضية خادعة 
من اجلانب األمين في الدقيقة 
٦٨، مرت من أمام اجلميع قبل 
ــم وتخرج إلى  أن تلمس القائ

ركلة مرمى.
ــل  أرس  ،٧٨ ــة  الدقيق ــي  وف
ــاش  لزي ــة  عرضي ــز  هافيرت
ــة اجلزاء،  ــدود منطق ــى ح عل
ــم املغربي كرة  ــدد النج ليس
ــى الطائر ذهبت بعيدا عن  عل

املرمى.

ــس االدارة  ــمير  كاظم نائب رئي ــد س اك
ــميته  املؤقتة لنادي القوة اجلوية ان تس
ــن  م ــه  المينع ــة  املؤقت ــة  للهيئ ــا  نائب

الترشيح في االنتخابات املقبلة .
ــمير كاظم بأول تصريح له بعد  وقال س
ــون ١٨ املعدل  ــةان «قان ــلمه املهم تس
يجيز له الترشح في االنتخابات املقبلة 
ــاف كاظم؛  ــة». واض ــوة اجلوي الدارة الق
ــع الرئيس  ــيعقد م ــاع س ان «اول اجتم
ــي الفريجي  ــق الركن عل ــد الفري اجلدي
ــيكون يوم غد  وأعضاء اإلدارة املؤقتة س
ــبب  ــور كثيرة معطلة بس ــة أم ملناقش

الفراغ اإلداري خالل املدة السابقة».
ــتدعم  ــار الى ان «االدارة املؤقتة س واش
بقوة فريق كرة القدم في الدوري املقبل»، 
ــرف بالعمل مع الرئيس  الفتا أنه «يتش
ــاء االدارة  ــي الفريجي وأعض ــد عل اجلدي
ــخصيات متفهمة  ــة كونهم ش املؤقت

محترمة جاءت لدعم وخدمة النادي».
ــكها  واكد ان «االدارة املؤقتة قررت متس
ــة  ــرة القدم برئاس ــي لك ــاز الفن باجله

ــر كل  ــتقوم بتوفي ــر وس ــان جثي قحط
ــق  الفري ــم  ودع ــه  ودعم ــات  االحتياج
للخروج بأفضل صورة في دوري املوسم 
ــول؛ «لقد  ــم كاظم بالق ــل». وخت املقب
جئنا خلدمة النادي ودعم كل أنشطته، 
ــباب  ــن دور وزارة الدفاع ووزارة الش ونثم
ــة وكل من  ــة االوملبي ــة واللجن والرياض
سعى للوقوف الى جانب النادي بازمته 
ودعمه وإعادة استقراره». وكانت اللجنة 

االوملبية العراقية سمت الهيئة املؤقتة 
ــة الفريق  ــة برئاس ــوة اجلوي ــادي الق لن
ــمير كاظم  ــي الفريجي، وس ــن عل الرك
نائبا للرئيس واللواء الركن مهدي ياسر 
ــواء قتيبة عبد  ــر، والل زبيدي اميناً للس
ــرزاق األمني املالي، والكابنت علي زيدان  ال
محمد عضوا، واللواء الركن عبد احملسن 
ــي صكر عضوا، وعالء محمد جبار  فتح

عضوا.

اضرب فريق نادي القوة 
ــي لكرة  ــة العراق اجلوي
ــب،   ــن التدري ــدم ع الق
ــاء  إيف ــدم  ع ــبب  بس
اإلدارة املؤقتة السابقة 
برئاسة «شهاب جاهد» 

ــليم  وتس ــا  بوعوده
مستحقاتهم املالية.

ــدر في اجلهاز  وقال مص
إن  ــق    للفري ــي  الفن
«اإلدارة املؤقتة السابقة 
ــاء الفريق  ــدت أعض وع
بتسليمهم  مرات  عدة 
قسماً من مستحقات 

ــود لكنها لم تف   العق
ــاف  واض ــدت».  وع ــا  مب
ــق  الفري ــي  «العب ان 
ــوم أمس  ــوا منذ ي اتفق
ــن  ع ــراب  اإلض ــى  عل
ــن، في حال عدم  التمري
ــة من  ــليمهم دفع تس

مبالغهم».

ــه «بعد عدم  واوضح ان
اإليفاء بالوعود مت البدء 
ــم يجروا  ــراب  ول باإلض
رغم  التدريبية  الوحدة 
ــدد الالعبني  ــل ع تكام

وتواجد اجلهاز الفني».
ــابق أعلن  وفي وقت س
املكتب اإلعالمي للقوة 

ــة  االوملبي أن  ــة  اجلوي
ــم  قس  / ــة  العراقي
ادارة  ــكلت  ــة ش االندي
علي  ــة  برئاس ــة  مؤقت
ــي الدارة النادي  الفريج

ثالثة اشهر.

ــن غياب احملترف  ــاد الكرة العراقي  ع ــف مصدر مقرب من احت كش
زيدان اقبال مع املنتخب الوطني في البطولة الرباعية.وقال املصدر  
ــبب رفض نادي  إن «غياب زيدان إقبال عن البطولة الرباعية جاء بس
ــام الفيفا دي».واوضح  ــتر يونايتد ألن البطولة ليس في اي مانشس
ــاراة املنتخب  ــداً في مب ــيكون متواج ــدان اقبال س ــدر ان «زي املص
الوطني الودية امام نظيره املكسيكي «.يذكر أن البطولة الرباعية 
ــتقام في االردن شهر ايلول املقبل، ويلعب منتخب األردن  الودية س
مان في اليوم  ــع عُ ــول، فيما يلتقي العراق م ــوريا في  ٢٣ أيل مع س
نفسه، على أن تقام املباراة النهائية ومباراة حتديد املركزين الثالث 

والرابع في ٢٦ من الشهر نفسه.
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علي رياح

َـم) املعلومات التي يجري تصديرها  ــهد تدفقاً هائالً في (كـ نش
ــائل التواصل  إلى جمهور املُتلقـّني عبر القنوات الفضائية ووس
ــر اإللكتروني التي تتطور على نحو  ــائط النش االجتماعي ووس
متسارع عجيب.. وكلما ارتفع منسوب هذا الكم من املعلومات 
ــك أو  ــة ال مجال أبدا للش ــا وقائع ثابت ــرى أصحابها أنه ــي ي الت
ــكيك بها، أدركت أننا في مأزق ال قدرة لفرد على التعاطي  التش
ــه، خصوصا إذا كانت أية معلومة تتعلق بحدث عمره ربع أو  مع
ــيتحول على الفور من واجهة الشاشة  نصف قرن وما يزيد، وس
ــطح املوبايل أو الالبتوب إلى بطون التاريخ، وستمرّ سنوات  أو س
ــة يصبح بعدها ما يقال تراثا مكتمل اجلوانب، وينضم إلى  قليل
ــيتعامل معها الباحثون واملؤرخون واملؤرشفون  احلقائق التي س

من دون مراجعة!
*      *      *

ــب  ــرح بخياله وانتس كثيراً ما أرى العبا أو مدرباً أو إدارياً وقد س
إلى أحداث أو نسب إلى نفسه بطوالت في هذا املوضع التاريخي 
أو ذاك.. ميضي في روايته وال يجد هنا غير مذيع يفتح عينيه على 
ــاب، بينما هو – املذيع -  ــاع، ويصدر من العينني بريق اإلعج اتس
ــرد أو التصحيح أو  ــرة إمكانية ال ال ميلك وهو على الهواء مباش
ــانحة أمام الضيف للمضي في  املراجعة.. وهنا تبدو الفرصة س
رويات أخرى من وحي اخليال.. وبعد دقائق فقط تكون (احلقائق)  مَ
التي تطرق إليها الضيف حديث اجملتمع الرياضي، وتنهال املواقع 
اخملتلفة فرزاً وتقطيعاً باملونتاج ألقواله ويجري إبرازها على نحو 

منفرد.. وهكذا بات كالمه جزءا من الذاكرة العراقية! 
عي النجومية، لكي يصبح ما تقوله  ال يكفي أن تكون جنما أو تدّ
ــرطا أبدا أن  ــا ودقيقا تؤكده األحداث والوثائق، وليس ش صحيح
تقترن املصداقية بالشهرة – قد تكون شهرة ناجمة عن سجل   

طويل من اإلساءات أو املشاكسات!
*      *      *

ــه  ــتهويه الكاميرا، وحني يجد نفس ــا تس ــكلة أن بعضن املش
ــتوديوهات املكيّفة،  ــي االس ــاءة املبهرة ف ــا مبصادر اإلض حاط مُ
ــافات واألبعاد،  ــي كل املس ــه املبتكرة ف ــق العنان لقصص يطل

فينسب لنفسه أفعاال أو بطوالت ال صلة لها بالواقع!
ــائل التواصل  ــب وس ــكلة حني تلع ــذه املش ــاحة ه ــزداد مس ت
ــي دورها اجلارف في نقل املعلومة وإيصالها الى قطاع  االجتماع
ــع من الناس.. وهكذا وبالتكرار يتحول االدعاء إلى معلومة،  واس
ــد غير قابل  ــح فيما بع ــة الكاملة ويصب ــب) املوثوقي و(يكتس
ــح بالتعامل مع معلومة ال  ــي، وهنا تبرز معضلة التصحي للنف
ــاس لها، وصلت الى املاليني، بينهم أغلبية لم تشهد احلدث  أس

ولم تعش وقائعه ألنه حدث يكبرها مبسافات زمنية بعيدة!
*      *      *

ــا الرياضي الذي  ــن قبل أن يضيع تاريخن ــاج إلى طرف ضام نحت
ميتد عمره إلى ما يزيد عن قرن من الزمان.. هذا الطرف ليس سوى 
ــة رصينة لها مصداقية عالية تعمل على جمع شتات  مؤسس
إرثنا الرياضي الذي يضيع منه كل يوم الصحيح واملوثوق، ليضاف 
ـل واملُتخـيَّـل.. فرص كثيرة أهدرناها فيما  إليه املنسوب واملُنتحَ
ــو متأخرين للحفاظ  ــاص من التحرك ول ــى من وقت، وال من مض

على ما يتبقى في السجالت والذاكرة!

@NNÚ�‘�Ó�‘�ßa@@@@@
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وكاالت / البينة اجلديدة
ــى أوروبا  ــي إل ــدادات الغاز الروس ــف إم بوق
ــاوف  ــترمي ١»، زادت اخمل ــورد س ــط «ن ــر خ عب
ــن تفاقم تداعيات  ــض دول االحتاد م لدى بع
ــى القارة العجوز،  احلرب األوكرانية أكثر عل
ــددا داخل التكتل  ــذا تعالت األصوات مج ل
األوروبي للمطالبة بعودة املفاوضات وجتنب 
ــا الواليات  ــد التي تتبنه ــة التصعي سياس
ــت في األزمة األوكرانية. املتحدة طوال الوق

ــا األخيرة للعودة  ــوة أملانيا وفرنس ورغم دع
ــيا، لم تبدِ  ــات مع روس ــى طاولة املفاوض إل
ــتعداد للتهدئة في  الواليات املتحدة أي اس
ــا في مد أجل  ــا يؤكد على رغبته األزمة، مم
ــيا. ــة والتصعيد جتاه روس ــرب األوكراني احل

ــه، لم تستجب واشنطن  وفي الوقت نفس
ــكو بشأن املفاوضات،  ألي طلبات من موس

ــتمرار ضخ األسلحة  ــأن اس أو حتذيرات بش
ــث طالب مدير إدارة  ــوات األوكرانية، حي للق
ــية،  ــة الروس ــمالية باخلارجي ــركا الش أمي
ــار  بإجب ــنطن،  واش ــيف،  دارش ــندر  ألكس
ــي  ــي فولودميير زيلينكس ــس األوكران الرئي

على اجللوس للتفاوض.

وكاالت / البينة الجديدة
ــق امس  ــد عناصر فوج إطفاء دمش أخم
ــي خيمة مطعم  ــب ف األربعاء حريقا ش
ــان  مبدينة  ــن مهرج ــة محل ضم وخيم
ــق.وقال العميد  ــارض القدمية بدمش املع
ــق  ــد فوج إطفاء دمش ــري قائ داوود عمي
ــاء أنه وفور تلقيه بالغا  فجر اليوم األربع
باندالع حريق في خيمتني ضمن مهرجان 
ــارض القدمية  ــرك) مبدينة املع ــر خي (اخلي
ــق  ــن فوج إطفاء دمش ــت زمرة م وتوجه
ــوى وعملت  ــرعة القص ــكان وبالس للم
على إخماده وتبريده.وبني العميد عميري 
ــن احلريق اقتصرت  أن األضرار الناجمة ع

على املاديات ولم يتم تسجيل إصابات.

وكاالت / البينة الجديدة
ــة «غارديان» على وثيقة قضائية  حصلت صحيف
ــورة  ن ــى  عل ــادر  الص ــم  احلك ــأن  بش ــعودية  س
كم عليها  ــعودية، حُ ــرأة س ــي، وهي ام القحطان
ــتخدام  ــم اس ــا، بته ــجن ٤٥ عامً ــرًا بالس مؤخ
ــائل التواصل االجتماعي  اإلنترنت وحسابات وس
ــني جرائم  ــدات»، من ب ــب عبر تغري ــر أكاذي «لنش
أخرى.ونورة القحطاني، التي ظهرت قضيتها ألول 
ــات، إحداهن  ــي، أم خلمس بن ــبوع املاض مرة األس
ــا، وتعاني  ــن العمر نحو ٥٠ عام ــة، وتبلغ م معاق
ــجالت احملكمة. ــكالت صحية، وفقا لس من مش
ــف تفاصيل إدانة القحطاني  الوثيقة، التي تكش
ــة  جنائي ــة  محكم ــطة  بواس ــا  عليه ــم  واحلك
ــة اخلليج في  ــا مدير منطق ــة، أطلع عليه خاص
ــة اآلن للعالم العربي» عبد  ــة «الدميقراطي منظم
ــدة للدميقراطية،  ــة مؤي ــودة، وهي جماع اهللا الع

ــها  ــنطن، أسس مقرها العاصمة األميركية واش
ــقجي. ــعودي الراحل جمال خاش الصحفي الس
ــجالت احملكمة،  ــف س ــب «غارديان»، تكش وحس
للمرة الثانية خالل أسابيع، تفاصيل بشأن حكم 
ــوة» على امرأة عادية، استخدمت  ــديد القس «ش
ــائل التواصل االجتماعي للتعبير عن دعمها  وس
ــخصيًا في أي  ــارك ش ــني، لكنها لم تش ملعارض
ــع  ــدة م ــم بش ــي.ويتعارض احلك ــاط سياس نش
ــعت احلكومة السعودية،  الصورة العامة التي س
ــأن متتع املرأة  ــى تعزيزها مؤخرا، بش وداعموها، إل
ــل حكم ولي  ــخصية في ظ ــد من احلرية الش مبزي
ــر محمد  ــالد، األمي ــم الفعلي للب ــد، احلاك العه
ــت محكمة  ــي، قض ــهر املاض ــن سلمان.والش ب
استئناف سعودية بسجن سلمى الشهاب، وهي 
ــوراه في جامعة ليدز وأم لطفلني، ملدة  طالبة دكت
٣٤ عاما، بسبب حسابها على تويتر، وملتابعتها، 

ــطني.وقبض على  وإعادة تغريدات، معارضني وناش
شهاب، وأدينت، بعدما عادت إلى اململكة العربية 
السعودية لقضاء عطلة.وأدين احلكم على نطاق 
ــا  ــة إنه ــة األميركي ــت وزارة اخلارجي ــع، وقال واس
ــؤولني سعوديني ملناقشة  أجرت مباحثات مع مس

ــي، تنص  ــة القحطان ــبة لقضي القضية.وبالنس
ــابني  ــتخدمت حس ــة احملكمة على أنها اس وثيق
ــا  يدعى  ــر. كان أحدهم ــى تويت ــني» عل «مجهول
ــرة في ٤ يوليو  ــتخدم للمرة األخي Najma٠٩٧، اس
ــى تويتر، ويبدو  ــابًا عل ٢٠٢١، وكان يتبع ٢٩٣ حس
ــد بن  ــد محم ــت تنتق ــدات كان ــض التغري أن بع
ــيني. ــوق املعتقلني السياس ــلمان، وتدعم حق س

وأدينت القحطاني بتهم عدة، بينها سعيها إلى 
«تشويه سمعة» ولي العهد، وامللك سلمان. وأنها 
ــاركة في أنشطة تضر بأمن  «شجعت على املش
ــتقرار اجملتمع والدولة».كما تضمنت التهم،  واس
ــن الوثيقة، أن القحطاني  ــي أوردتها غارديان ع الت
ــدف إلى  ــا» إليديولوجية ته ــن «دعمه ــت ع أعرب
ــر االنضمام إلى  ــتقرار» اململكة، عب ــة اس «زعزع
ــا على تويتر،  ــة مخصصة لهذه القضاي مجموع

ومتابعتها على يوتيوب.

وكاالت / البينة الجديدة

ــلطات األميركية على  ــرت الس عث
وثيقة تصف الدفاعات العسكرية 
لـ»دولة أخرى»، مبا في ذلك قدراتها 
النووية، وذلك أثناء مداهمة مكتب 
التحقيقات الفدرالي ملنزل الرئيس 
ــابق دونالد ترامب في فلوريدا  الس
ــنطن  ــق «واش ــي، وف ــي اب املاض ف
بوست“.ولم يحدد تقرير الصحيفة 
ــادر مطلعة،  ــهد مبص الذي استش
ــي ورد ذكرها في  ــة األخرى الت الدول
ــى ما إذا  ــر إل ــة، كما لم يش الوثيق
ــة أو معادية للواليات  كانت صديق

ــرد ممثلو ترامب ووزارة  املتحدة.ولم ي
ــى طلبات من  ــدل حتى اآلن عل الع
ــب  مكت ــر  للتعليق.وعث ــرز»  «رويت
التحقيقات االحتادي على أكثر من 
ــورة حكومية،  ــف وثيقة وص ١١ أل
ــرت في  ــي ج ــة الت ــالل املداهم خ
ــب في  ــزل ترام ــن اب ملن ــن م الثام
ــجالت احملكمة. ماراالغو، وفقا لس
بوست»،  «واشنطن  تقرير  وحسب 
ــض الوثائق التي عثر عليها  فإن بع
توضح بالتفصيل عمليات أميركية 
ــب تصاريح  ــرية تتطل ــة الس بالغ
ــري  خاصة، وليس مجرد تصريح س

للغاية.
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وكاالت / البينة الجديدة
استمر القتال العنيف، بالقرب من أكبر محطة 
ــيطرة  ــي أوروبا تخضع لس ــة النووية ف للطاق
القوات الروسية شرقي أوكرانيا، وذلك بعد يوم 
ــة الدولية للطاقة  ــن الوكال ــن إبداء خبراء م م
ــأن  ــألمم املتحدة مخاوف بش ــة التابعة ل الذري
األضرار الهيكلية التي حلقت مبنشأة زابوريجيا 
املترامي األطراف.وقالت وزارة الدفاع البريطانية 
إن القصف استمر في املنطقة التي تقع فيها 
محطة كهرباء زابوريجيا وسط صعوبة إجراء 
ــب  تقييم محايد من قبل البعثة األممية، بحس
ــة األوكرانية. ــة النووي ــركة الطاق ما ذكرت ش

ــر  ــي، فولودميي ــس األوكران ــب الرئي ــال مكت وق
ــر منازل  ــي دم ــكي، إن القصف الروس زيلينس
وخطوط أنابيب الغاز والبنية التحتية األخرى 
ــة األخرى  ــى الضف ــة نيكوبول عل ــي منطق ف
ــني التابعني  ــاز فريق املفتش ــر دنيبرو.واجت لنه
ــة، الذي واجه  ــة للطاقة الذري ــة الدولي للوكال
ــة على طول  ــارات املدفعي ــار وانفج ــالق الن إط
طريقه، اخلطوط األمامية للوصول إلى محطة 
ــاعدة في حماية  ــا، في مهمة للمس زابوريجي
ــة. أدى القتال أمس اخلميس  ــة من الكارث احملط
ــتعجال  إلى إغالق أحد املفاعالت - مما يؤكد اس

مهمتهم.  

وكاالت / البينة الجديدة
ــأل  ــأن أوكرانيا، س ــؤال بش ردا على س
ــي، فالدميير بوتني، بدوره  الرئيس الروس
ــذه  ــي له ــا تنتم ــت أوكراني ــا إذا كان م
ــرق العالم، إال أنه أعرب  املنطقة من ش
ــؤال. ــتعداده لإلجابة عن الس ــن اس ع

ــؤال احملاور قال بوتني إن  وإجابة على س
ــيا لم تبدأ أي عمليات عسكرية،  روس
ــة، التي لم تبدأ  وإمنا نحاول إنهاء األزم
في هذا العام، وإمنا بدأت منذ عام ٢٠١٤ 
عندما رفض النظام األوكراني اجللوس 
إلى طاولة املفاوضات، وحاول فرض إرادته 

بالقوة، وقام بالعملية العسكرية ضد 
دونباس تلو األخرى، ومارس شتى أنواع 
ــعب  ــع والتطهير العرقي جتاه ش القم
ــيرا  ــالل ثمانية أعوام، مش دونباس، خ
إلى أن روسيا «حاولت اللجوء إلى شتى 
ــع الرئيس أن  ــلمية»، وتاب ــرق الس الط
ــررت أن ترد  ــيا، بعد كل احملاوالت ق روس
ــوة مثلما مارس العدو  باملثل، وترد بالق
ــل األزمة بالقوة،  املفترض محاوالته حل
ــاعدة شعب  وكل جهودنا موجهة ملس
ــذا  ــس: «ه ــال الرئي ــث ق ــاس، حي دونب

واجبنا، وهذا ما سنفعله».

وكاالت / البينة الجديدة

ــة  األم ــس  مجل ــس  رئي ــن  أعل
ــابق، مرزوق الغامن،  الكويتي الس
عدم ترشحه النتخابات مجلس 
األمة املقررة العام اجلاري، مؤكدا 
ــي ابتعاده  ــرار ال يعن ــذا الق أن ه
ــي.وقال  السياس ــهد  املش ــن  ع
ــذا القرار  ــي بيان ، إن «ه الغامن ف
ــي ال يعني إطالقا ابتعادي  املرحل
وال  ــي،  السياس ــهد  املش ــن  ع
ــي الوطني،  ــن واجب ــي ع انصراف
ــجاما مع مبادئي  ــا يأتي انس وإمن
ــاف  لقناعاتي».وأض ــيدا  وجتس

ــودة تأثر  ــتعقبه ع ــرار «س أن الق
أقوى»، متمنيا التوفيق «للرئيس 
ــوزراء وحكومته، ومن  ــادم لل الق
ــيختارهم الشعب لتمثيله...  س
ــكل  ــم ب ــى جانبه ــنكون إل وس
ــناد». ــم وإس ــن دع ــك م ــا منل م
ــذه  ه أن  ــى  عل ــامن  الغ ــدد  وش
ــا جميعا  ــب من ــة «تتطل املرحل
ــف  خل ــدا  واح ــا  صف ــوف  الوق
ــاد  ــية، واالبتع ــا السياس قيادتن
ــخصية  الش ــات  الصراع ــن  ع
واملماحكات السياسية احملبطة 
ــا  لوقتن ــة  واملضيع ــا،  جملتمعن
الدميقراطية  لتجربتنا  واملسيئة 

ــدرة  وامله ــة،  الوطني ــا  وصورتن
وروادنا  ــني،  املؤسس آبائنا  جلهود 
السابق  الرئيس  املبدعني».ولفت 
ــى أن «املرحلة الراهنة  للبرملان إل
ــؤوليتنا  القيام مبس تتطلب منا 
ــاركة  ــالل املش ــة من خ الوطني
ــات وأن  ــي االنتخاب ــة ف اإليجابي
ــن اختيار من ميثلنا ويكون  نحس
ــا مصلحة الوطن  معيار اختيارن
ــس األمة رجال  ــل إلى مجل ليص
ونساء دولة ممن ميثلون إرادة األمة 
ــجاعة  احلقيقية ويتحلون بالش
ــرار وبالثبات على  ــاذ الق في اتخ

املوقف وعدم االنكسار».

وكاالت / البينة الجديدة

ــورية،  الس ــاع  الدف وزارة  ــت  قال
ــي، إن هجوماً  ــاء الثالثاء املاض مس
ــتهدف مطار حلب  ــرائيلياً اس إس
ــط وأدى إلى  ــراراً باملهب ــق أض فأحل
خروج املطار من اخلدمة.ونقل بيان 
ــكري  ــاع عن مصدر عس وزارة الدف
ــوم الصاروخي نفذ  قوله، إن الهج

ــط غرب  ــر املتوس ــاه البح ــن اجت م
ــاعة ٢٠:١٦  ــة في نحو الس الالذقي
ــي (١٧:١٦ بتوقيت  ــت احملل بالتوقي
ــانا)  ــة (س ــادت وكال غرينيتش).وأف
ــوري في وقت  التابعة للنظام الس
ــابق، أن الدفاعات اجلوية تصدت  س
ــرائيلية وأسقطت  للصواريخ اإلس
ــى الفور  ــرد عل ــا ولم ت ــدداً منه ع
ــرية  ــائر بش ــر عن وقوع خس تقاري

ــرها  ــق حصيلة نش ــة. ووف أو مادي
ــان  ــوري حلقوق اإلنس ــد الس املرص
ــخاص على  األربعاء، قتل ثالثة أش
ــركة  أعلنت ش ذلك  ــب  األقل.وعق
ــام» اخلاصة للطيران  «أجنحة الش
ــبب  «بس ــوريا  س ــي  ف ــدة  الوحي
الظروف احلالية سيتم حتويل كافة 
ــب إلى مطار  ــا من مطار حل رحالتن

دمشق الدولي».

وكاالت / البينة الجديدة

ــس التركي، رجب  ــرات الرئي ــات املتحدة إن حتذي ــت الوالي قال
طيب أردوغان، لليونان بشأن النزاعات البحرية «غير مفيدة»، 
ــية. ــات بطرق دبلوماس ــوية اخلالف ــن إلى تس ــة البلدي داعي

ــول اليونان، اعتبر  ــؤال عن تصريحات أردوغان ح وردا على س
ــة أن «التصريحات التي  ــة األمريكي ــم اخلارجي متحدث باس
ميكن أن تثير خالفات بني احللفاء في حلف الناتو غير مفيدة». 

ــجيع حلفائنا في الناتو  وتابع: «الواليات املتحدة تواصل تش
ــالم واألمن في املنطقة  ــى العمل معا للحفاظ على الس عل
وحل اخلالفات دبلوماسيا». وتأتي تصريحات املتحدث باسم 
ــالل جتمع يوم  ــد أردوغان خ ــة بعد أن أك ــة األمريكي اخلارجي
السبت املاضي أن اليونان ستدفع «ثمنا باهظا» ملضايقتها 
ــوق بحر إيجه، حيث أوضحت تركيا  طائرات مقاتلة تركية ف
ــي الصنع  ــا دفاعيا جويا روس ــتخدمت نظام أن اليونان اس

ملضايقة الطائرات التركية. 
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وكاالت / البينة الجديدة
ــس الوزراء البريطاني الذي  ألقى رئي
ستنتهي واليته، بوريس جونسون، 
خطاب الوداع، في داونينج ستريت، 
ــد  ــاء املاضي.واحتش ــاح الثالث صب
ــج  داونين ــي  موظف ــن  م ــرات  عش
ــد  ــون بع ــع جونس ــتريت لتودي س
ــاً للحكومة. ــاء مهامه رئيس انته
ــه، إن  ــي خطاب ــون ف ــال جونس وق
ــه ال ميكن نكرانها،  إجنازات حكومت
ــت  بريكس ــات  ملف ــي  ف ــا  وأبرزه
ــرب الدائرة في  ــروس كورونا واحل وفي
ــون: ”واجهنا  ــال جونس أوكرانيا.وق
ــبب  التي تس ــة  االقتصادي ــة  األزم
فيها الرئيس الروسي فالدميير بوتني 
القادمة،  احلكومة  بشجاعة“.وعن 
قال جونسون: ”سأقدم للحكومة 
ــندعم  املقبلة كل الدعم الالزم، س

ــا وبرنامجها“. ــراس وفريقه ــز ت لي
ــون بعد الكلمة إلى  وتوجه جونس

ــتقالته  ــر امللكي لتقدمي اس القص
ــد  إليزابيث.ويع ــة  للملك ــمياً  رس

ــة  ــادة عملي ــلطة ع ــليم الس تس
ــن  ــادة الذي ــه الق ــريعة إذ يتوجّ س
ــادرون مناصبهم والقادمني على  يغ
ــر باكينجهام  ــى قص ــواء إل حد س
في وسط لندن.لكن سيتعنيّ على 
ــرة قطع  ــراس هذه امل ــون وت جونس
ــه إلى  ــم للتوجّ ــافة ١٦٠٠ كل مس
ــي باملورال  ــع امللكة النائي ف منتج
ــكتلندا.واختارت  اس مرتفعات  في 
ــن عطلتها  ــدم العودة م ــة ع امللك
السنوية حلضور مراسم  الصيفية 
املقتضبة بعدما  السلطة  تسليم 
ــرت  ــة أثّ ــاكل صحي ــت مش واجه
ــي والوقوف. على قدرتها على املش
االجتماع  امللكة خالل  ــتطلب  وس
ــتمر لنحو ٣٠  ــذي يفترض أن يس ال
دقيقة، من تراس، زعيمة أكبر حزب 

في البرملان، تشكيل حكومة.
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العربية  ــة  اململك ــهدت  ش
السعودية منذ مطلع العام 
ــي  ــراً ف ــراكاً كبي ــاري ح اجل
ــكيلية،  مجال الفنون التش
وكان السعوديون على موعد 
ــن الفعاليات  ــع الكثير م م
ــكيلية  التش ــداث  واألح
املهمة، والتي كان من بينها 
أول معرض تشكيلي  إقامة 
ــال ثالث  ــم أعم ــي، ض عائل
ــرة واحدة،  ــن أس ــات م فنان
ــار  ــدل على مدى انتش ــا ي مم
ــون البصرية  ــة والفن الثقاف

على أرض اململكة. 
ــكيلي  قصة أول معرض تش
ــة  ــة العربي ــي باململك عائل
ــا  لن ــا  ترويه ــعودية،  الس
ــكيلية  التش ــة  الفنان
ــعودية، خديجة توفيق  الس
مقدم، والتي أشارت إلى أنه 
عندما راحت تستعد إلقامة 
لها  ــخصي  فني ش معرض 
مبدينة الرياض، حيث عرضت 
ــقيقتها الفنانة  ــا ش عليه
توفيق  ــهام  س التشكيلية 
ــة  الفنان ــا  وابنته ــدم،  مق
ــة محمد  ــكيلية ديان التش
ــاركن  يش أن  ــكندراني،  إس
ــرض، وأن  ــذات املع ــا ب معه
إقامة  ــن  الفكرة م ــول  تتح
ــخصي، إلى  معرض فني ش
معرض فني عائلي. وبحسب 

ــرددت الفنانة  قولها، فقد ت
ــدم في  ــة توفيق مق خديج
ــرة، لكنها عادت  قبول الفك
شقيقتها  مبشاركة  وقبلت 
أقيم  الذي  باملعرض  وابنتها 
ــمو  الس ــة  صاحب ــة  برعاي
ــوف بنت  ــرة ن ــي األمي امللك
ــعود،  ــد بن فهد آل س محم
ــة»،  ــوان «حكاي ــل عن وحم
ــة  فني ــات  لوح ــم  وض
ــة املوضوعات. وحول  متنوع
ــي تناولتها  ــات الت املوضوع
ــت  قال ــرض،  املع ــات  لوح
ــق  توفي ــة  خديج ــة  الفنان
ــات املعرض  إن لوح ــدم،  مق
ــة  الطبيع ــك  فل ــي  ف دارت 
السعودية بحراً وبراً، وامتدت 
من احلجاز إلى الرياض، وإلى 
ــرقية واجلنوب  املنطقة الش
ــت البحر  ــعودي، وتناول الس
بجانب  وأصدافه،  وطبيعته 
الصحراء واخليل والكثير من 
السعودية.  األصالة  مظاهر 
خديجة توفيق مقدم، فنانة 
ــا بني  ــي لوحاته ــت ف جمع
الوطنية  ــة  والثقاف ــراث  الت
واألصالة واملعاصرة، وجنحت 
ــتها  في أن تكون لها مدرس
الفنية اخلاصة من خالل ما 
ــة ورؤى  ــبته من ثقاف اكتس
ــيرتها  مس ــوال  ط ــكار  وأف
ــي  ف ــدأت  ب ــي  الت ــة  الفني
ــالل  ــة. وخ ــة الطفول مرحل
ــيرة الفنية نالت  ــك املس تل
ــدد من  ــدم» عضوية ع «مق
املؤسسات الفنية األوروبية 
ــازت على  ــة، كما ح والعربي
تكرميات محلية ودولية كان 
ــا على  ــا حصوله ــن بينه م
درع التميز من وزارة الثقافة، 
واجلمعية السعودية للفنون 
ــفت).  (جس ــكيلية  التش
ــدم، أكدت على  خديجة مق
ضرورة أن يكون الفنان كثير 
اإلطالع، وعلى دراية بالفنون 
ــها، وأن يعمل على  ومدارس

تطوير أدواته الفنية بشكل 
ــفر  الس ــأن  ب ورأت  ــم.  دائ
ــارض  املع ــور  حض ــب  بجان
ــات  ــي امللتقي ــاركة ف واملش
التشكيلية هي أمور تسهم 
ــن ثقافة كل فنان.  في تكوي
ــى أن الفنانات  ــددت عل وش
السعوديات  ــكيليات  التش
يتمتعن بثقافة عالية، ولهن 
حضورهن الكبير في احلركة 
ــى  ــت إل ــكيلية. ولفت التش
ــكيليات  ــات التش أن الفنان
ــمن بعفوية  ــات يرس العربي

ــة  بدق ــاعرهن  مش ــرُ  هِ
تُظٌ

ــن  أعماله ــي  ف ــدق  وص
ــل الفنانات  ــة، وأن جُ الفني
يتميزن  وعربيات،  سعوديات 
ــن  بأدواته ــن  باهتمامه
ــوان أكثر من  ــة، وباألل الفني
ــال، وهي أمور  الفنانني الرج
ــب  ــن طبيعة املرأة بحس م
ــرت «مقدم» عن  قولها. وعب
ــتقبل احلركة  ــا مبس تفاؤله
التشكيلة العربية، وأرجعت 
ــاج  ــة االندم ــى حال ــك إل ذل
التشكيليني  بني  والتواصل 
ــهم  العرب، مبختلف مدارس
ــب  وبحس ــم.  وبلدانه
متابعني وفنانني تشكيليني 

سعوديني، فإن «رؤية ٢٠٣٠» 
ــت بظاللها  ــد ألق ــت ق كان
ــهد  املش ــى  عل ــة  اإليجابي
السعودي.ومع  ــكيلي  التش
ــاركة الدولية  ــم املش تعاظ
ــكيليني  التش ــني  للفنان
ــي  ف ــرزت  ب ــعوديني،  الس
ــكيلية  ميدان الفنون التش
ــة  العربي ــة  باململك
فنانات  ــماء  أس السعودية، 
ــا  ــن أدواته ــدات امتلك عدي
ــوة، ولفنت األنظار  الفنية بق
ــكيلية  التش ــن  بأعماله
ــني األصالة  ــي جمعت ب الت
ــت  أول ــد  وق ــرة.   واملعاص
ــة ٢٠٣٠، اهتماما  محاور رؤي

ــة  للحرك ــن  كبيري ــة  ورعاي
ــه  بوج ــة  والفني ــة  الثقافي
ــه  ــكيلية بوج ــام، والتش ع
خاص، وأخذ حضور الفنانني 
والفنانات السعوديات يتزايد 
ــهد  ــاً بعد يوم في املش يوم
والعربي  احمللى  ــكيلي  التش
ــماء  ــرت أس ــي، وظه والدول
ــدة بأعمال فنية  ــة جدي فني
ــة  ــر من الدهش ــر الكثي تثي
ــي.  وبات احلديث  لدى املتلق
ــي في أروقة املعارض  ال ينته
العربية  الفنية  ــات  وامللتقي
ــة  النهض ــن  ع ــة،  والدولي
ــرة التي  ــكيلية الكبي التش
العربية  اململكة  ــهدها  تش
كان  ــد  وق ــعودية،  الس
ــكيليات  التش ــات  للفنان
السعوديات، نصيب كبير من 
ــكيلية  التش النهضة  تلك 
ــة.  اململك ــهدها  ــي تش الت
ودرست الفنانة التشكيلية 
ــعودية، خديجة حسن  الس
ــا والتاريخ  ــدم، اجلغرافي مق
ــد  عب ــك  املل ــة  جامع ــي  ف
ــت  وحصل ــدة،  بج ــز  العزي
ــتير في  ــى درجة املاجس عل
ــيتي  ــن كلية س ــون م الفن
ــي  ــدن. وه ــن لن ــد م آن جيل
ــة الفنانني  ــوة بجمعي عض
ــة  وجمعي ــني،  البريطاني
باململكة  ــون  والفن الثقافة 
وغيرها  السعودية،  العربية 
ــات  واجملموع ــط  الرواب ــن  م
ــعودية  الس ــكيلية  التش
والعربية واألجنبية. وأقامت 
ــة  الفني ــارض  املع ــض  بع
اململكة،  داخل  الشخصية 
إلى جانب املشاركة مبعارض 
في سويسرا ولندن والبحرين 
ــر  ومص ــان  واليون ــن  واليم
كاتبة  ــا  أيض ــا.وهي  وفرنس
ــات  مجموع ــا  له ــة  وقاصّ
ــاب  ــب كت ــة، بجان قصصي
ــادات والتقاليد في  حول الع
اململكة العربية السعودية.

 

فنارات

بالتأكيد الرواية اجليدة تطرح على قارئها مزيدا 
ــرة أوغير مباشرة  ــئلة , بصورة مباش من األس
ــق من بني  ــي العالم ال ينبث ــة ف ــد رواي وال توج
صفحاتها اكثر من سؤال , مهما جاء بسيطا 
ــة الى جواب .  ــيا , لكنه يظل بحاج او هامش
ــئلة  ولقد حملت الروايات العظيمة معها أس
ــاف , ولعل  ــد االكتش ــل بعضها ح ــادرة وص ن
ــك لهرمان ملفل  ــات البارزة موبي دي من الرواي
ــة ,  ــات الزجاجية لهرمان هس ــة الكري , ولعب
واحلرب والسلم لتولستوي , واالخوة كرامازوف 
ــف لوليم  ــب والعن ــكي , والصخ لديستوفس
ــة لغابريل ماركيز,  ــر, ومئة عام من العزل فوكن
ــالح  ــف, ووداعا للس ــا وول ــواج لفرجيني واالم
ــيس  لهمنغواي, واخيرا ثالثة االثافي : يوليس
ــذه الروايات كثير جدا  ــس جويس وغير ه جليم
ــدد الروايات هنا ، بل في  ــس العبرة في تع . ولي
ــئلة وجودية ومصيرية  ــق منها من أس ما ينبث
حتاكي احلياة وتدحض املوت .. اي سؤال تطرحه 
ــة ؟ او  ــة الكريات الزجاجية لهيرمان هس لعب
اي رواية اخرى غيرها كالصخب والعنف لوليم 
فوكنر ..حتما ان ما تطرحه من أسئلة هي من 
ــ  ــئلة املتوقعة :ـ  ــل من األس ــراز خاص ولع ط
ــرار؟ او ملاذا هو  ــل الرواية على هذا الغ ــاذا بط مل
ــن ردم الهوة بني  ــف ميك ــره ؟ ثم كي ــس غي ولي
ــترك هذه الروايات  ــان واغترابه ؟ قد تش األنس
بأسئلة من هذا النوع ولكن تبقى لكل واحدة 
ــاص  ، وهي  ــؤالها اخل ــا س ــا وله خصوصيته
ــان  ــا ترصد احليف والظلم ضد االنس جميعه
ــة اجليدة  ــتدحض الرواي ــم س ــه ، نع لتدحض
ــكال  ــئلتها العميقة كل اش ــالل اس ــن خ وم
الفساد واالقصاء وجتويع الناس ، الروائي املاهر 
ــمة  ــش حلظته الوجودية احلاس ــو الذي يعي ه
ــاة احلرة الكرمية  وكل  ــني من هم ضد احلي لتلق
ــا . الروايات  ــف بوجه  عدالتها وتقدمه من يق
ــا لقراءتها تطالبنا  ــت في حيازتن التي اصبح
ــة ادينوا الظلم  بصوت خفي ولكنه كالصرخ
ــن هذه طبيعة  ــون وال تترددوا ، أظ ــا الروائي ايه
اسئة الرواية احلديثة ال التسلية بل املسؤولية 
الواضحة والصريحة . ويبدو ان الروائي املعاصر 
ــن ان يقود  ــؤال والى اين ميك ــة الس ادرك اهمي
ــا لتزكيتها كنص  ــير الرواية التي يعمل به س

حيوي وحقيقي له أسئلته اخلاصة.

@@ÚÌaÎä€a@fia˚ç

احمد خلف

ÚÓ‹ˆb«@ÚÓ‹Óÿím@ûâb»fl@Úflb”�@èç˚m@ÚÌÖÏ»ç@Ú„b‰œ@‚Ü‘fl@’ÓœÏm@ÚØÜÅ

ÚÓ‹Óÿín€a@ÊÏ‰–€a@Úçâbæ@Û‹«@fibj”�a@ÜÌaåm@ø@·Ëçc@Úÿ‹‡Ωa@ûâc@Û‹«@ÚÌäñj€a@ÊÏ‰–€aÎ@Úœb‘r€a@âbín„a
حجاج سالمة

عمار محمد اغضيب 

انتشتْ روحي ابتهاجاً

حاملا .. 

استوى منها املرادُ الشهد 

أتوسمُ بحصادٍ وافرٍ 

ترجو منه النفسُ خيراً وهدى

جافُ سنيني  بعد أن طالت عُ

أشتهي فيها مناماً وندى

أهو فوزٌ..!!

قلتها 

بعد ظني في الشقاءِ سرمدا

فدنت لهفى يداي ..

لقطافٍ .. 

أمال منه الساللَ رَغدا

ومتهل ..

أجابتني الثمارُ 

لم يحن بعد قطافي أبدا

وأنتظرْ مني النضوجَ

فتنال السؤددا 

قد دنا منك عطائي

فأستعدْ 

دا هَ بعد أن تبذلَ فيه جَ

قد بقى وقتاً يسيراً

فاصطبرْ 

أنني معك ال أخلفُ وعدا

علي ابوالهيل سعودي

هتُ وجهي للذي يحييني  وجَّ

كم كنتُ في شغفٍ بذا التكوينِ 

ودخلت بستان الفناء برغبةٍ 

مفتوحةٍ ورأيتُ ال يكفيني 

فأخذتُ منه ما انوء بحملهِ 

بعد احتطابي ما أسرَّ عيوني 

ا متمردا   مذ كنتُ طفالً يافعً

ا للقيدِ والتلقنيِ  بل رافضً

ا بفواحشٍ  افنيتُ عمري غارقً

وأرى صالة اللّيل ال تعنيني 

ر  رِ قاصرٌ ومقصِّ
أنا في التفكّ

وصحائفي سودٌ بال تزينيِ  

لسعات لومٍ تعتريني بُرهةً 

عن كلِّ ذنبٍ عالقٍ بجبيني  

ومؤذنٌ قد صاح حيَّ على الصال 

فتصارعت الئي مع التمكنيِ 

ا  ونهضتُ اسبغ للوضوء مواضعً

لفريضةٍ غادرتها لسننيِ  

أخشى بأن يأتي احلصاد مبكرا 

في نار أخرى طائري يُلقيني
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عبد اِّـحسن عباس الوائلي
ــب رجل لقبر ولده وزرع على قبره  ذه
ــب  ــبا وكتب عليه الزال العش عش
ــي عليّ فالزال قلبي  اخضر فال تعيب
ــم من الفقر  ــن اخضر، بالرغ اكثر م
ــي والزلت  ــذ والدت ــي من ــذي رافقن ال
ــي  ــي يقظت ــه ف ــه واخاف ــعر ب اش
ــي جعل  ــن وجودك مع ــي ولك ونوم

ــدق عما انا  ــر ال اص ــان اخ مني انس
ــال أو يقظة  ــم أم خي ــل حل فيه، ه
اقتربي مني فإنا في شوق دائم اليك 
ــكل صدق.. من  ــرك واقول لك ب الذك
هنا بدأنا واختفى كل شيء، حفرت 
شاطئ ذكرياتي ابحث عن حبيبتي 
ــال، فبحثت  ــي اضعتها بني الرم الت
ــي ولم اجد  ــا بني أظفاري وحلم عنه
ــوى الرمال، رمل فاتر لم اجد فيه  س
ــا وال اثار قدميها. حبيبتي ال طيفه
ــوى الرمال،  ــم تترك لي س ذهبت ول
ــار قدميها  ــى اث ــق عل ــم تب ــي ل الت
ــاك، وقصرها  ــا هنا وهن ــني جرت اللت
الرملي لطمته موجة عالية.آه.. ايها 
ــك احببتها وبعمقك  البحر، بعمق
جرحتني، وبصفاتك ايها البحر هي 

ــر كان ما  ــدرك ايها البح نيتي، وبغ
ــا اليوم ارمتي على  ــا، وها ان وراء حبه
ــر وأحمل بني  ــا البح ــواطئك ايه ش
ــي واحزاني؟ فهل اجد  اضالعي االم
عندك قبرا ادفن فيه بقايا ما قتلته 
ــب واحالم باتت  ــي حبيبتي من ح ف
ــك حبيبتي  ــي، ثم ابحث عن ذكريات
ــك: عظم  ــأقول ل ــدك س ــني اج وح
ــي حب مات  ــرك حبيبتي، ف اهللا اج
ــأكفن ذكرى اجمل  ــن هجرك، وس م
ــأدفنه في  واعذب من رأت عيني، وس
ــل لو كنت  ــاطئ الذي آم ــك الش ذل
تذكرينه، وان راودك احلنني اليه يوما 
استحلفك باهللا ان تسرعي بالذهاب 
ــتجدين اثار قدمي ودموعي  اليه. س
ــواقي  ــي واش ــوى حب ــيلفك ه وس

ــا  ي ــل  آم ــط  فق ــاك،  هن ــة  العابق
حبيبتي ان ال يحرقك لهيب شوقي 
ــدأت اجمل  ــي، ومن حيث ب واحتراق
ــا ذهبت حبيبتي دون  قصة حب، هن
ــاطئ ودعتني  ــة ومن ذلك الش رجع
واخذت قلبي من بني ضلوعي، بعدما 
ــوة ومن هنا ننتهي.وها  عذبته بقس
أنا اليوم بعد ان دفنت جثمان ذكراك 
ــل بعيدا، وانا  ــأمللم جروحي وارح س
اليوم بعد قراري اقول بال رجعة اليك 
ــاحر، احلقيقي  يا عالم حبيبتي الس
ــوداع متنياتي لك  ــل ال ــي، وقب اخلراف
ــعادة حتى لو لم تكوني معي  بالس
حبيبتي، فوداعا بال رجعة.. ويستمر 
ــح صديقا ال  ــي واملي الذي اصب حزن

يريد فراقي.

متابعة / القسم الثقاَّـ

ــة  العام ــة  الثقافي ــؤون  الش دار  ــاركت  ش
ــل  بآخر  ــاب الدائم في باب ــرض الكت ــي مع ف
ــتمر املعرض  خمسة  إصداراتها احلديثة. يس
ــارع اجلمعية (رصيف املعرفة)  من  أيام في ش
ــرة  ــراً وحتى العاش ــة عص ــاعة اخلامس الس
ــارك الدار بأكثر من مئتي عنوان  مساءً . وتش
ــدارات  ــت آخر اإلص ــا تضمن ــن مطبوعاته م
ــتى صنوف املعرفة واإلبداع فضالً عن  في ش

اجملالت الدورية و سالسل الدراسات.

متابعة / القسم الثقاَّـ                                                                                      
ــن جريدة   ــدر العدد (٦٤) م ص
ــة  املركزي ــدة  اجلري (أوروك) 
ــياحة  ــة والس ــوزارة الثقاف ل
دوائر  ــار  بأخب ــالً  ــار حاف واآلث
ــطتها املتنوعة،  الوزارة وأنش
ــر إطالق  ــدة خب ــرزت اجلري وأب

ــزة اإلبداع  ــة جلائ وزارة الثقاف
العراقي في دورتها السابعة، 
باألقالم  ــا  احتفاؤه ــك  وكذل
ــة العراقية  ــة والفكري األدبي
ــن مقاالت  ــة فضالً ع والعربي
ونصوص مميزة .نقرأ في العدد 
ــاعر عواد  ــع : الش حوارات م

ــيني،  ناصر أجراه هادي احلس
ــد الزايد  ــان محم ــع الفن وم
ــليم ، وكذلك  أجرته جنوان س
مع الفنانة زهور ماجد أجرته 
ود الكندي، ومع املمثل املصري 
ــه إنتصار  ــارق مختار أجرت ط
ــيقي  املوس ــع  وم ــي،  اجلناب
ــت  أوربي ــام  ويلي ــزي  اإلجنلي
ــن جمال.  ترجمه وأعده احلس
نقرأ  والنصوص  املقاالت  وفي 
ــاب واألدباء  ــةٍ من الكت لنخب
ــؤي حمزة  ــم :الدكتور ل منه
عباس، والدكتور سعد طاهر 
ــمي، والدكتور قاسم  الهاش
ــور  والدكت ــاس،  عب ــر  خضي
ــوري،  اجلب ــود  محم ــامي  س
والدكتور باسل مولود، وسالم 
ــد،  مزي ــد  ومحم ــم،  إبراهي
وشوقي كرمي حسن ،وأسماء 
ــاض  مصطفى،وري ــد  محم
ــبر،  ش ــة  وصبيح ــي،  العل
ــال  إبته و  ــرمي،  ك ــر  ومتاض
ــل، وأمير احلالج، وخضير  بليب
ــومي،  املرس ــا  احلساني،ورش
وجمال الهنداوي، وعليّ جبّار 

عطيّة.
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albaynanew@yahoo.com

عملوا هنا في (                    ) ورحلوا

املرحوم اخلبير اللغوي
 كرمي توفيق الزبيدي

املرحوم الكاتب اللواء 
ماضي اخلزاعي

املرحوم مـاجد الصكر  
رئيس القسم الرياضي

لهم الذكر الطيب
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ــؤاد  ف ــة  اخلارجيَّ ــر  وزي م 
َّ
ــلـ تس

حسني، نسخة من أوراق اعتماد 
ــاندي  س ــرت  ليندي ــس  يوهاني
سفير مملكة هولندا اجلديد لدى 

العراق.
ــة ،  ــوزارة اخلارجي ــان ل ــر بي وذك
ــني،  ــر اخلارجيَّة فؤاد حس أن وزي
تسلـَّم نسخة من أوراق اعتماد 
ــاندي  س ــرت  ليندي ــس  يوهاني
ــدا اجلديد  ــة هولن ــفير مملك س
ــرى خالل اللقاء  لدى العراق، وج
الثنائيَّة  ــات  العالق ــتعراض  اس
بُل دعمها  بني بغداد و الهاي، وسُ
ــترَكة  ــزز املصالح املُش ــا يع ومب
ــترَكة بني  واجهة اخملاطر املُش ومُ

البلدين.
ــفير  واضاف، ان الوزير متنى للس
ــي مهامِّ  ــاح ف ــة والنج املوفقي

ــتعداد  ياً اس بدِ ــه ببغداد، مُ عمل
وزارة اخلارجيَّة لتقدمي كلِّ الدعم 
ــادة  لزي ــيَّة  الدبلوماس ــة  للبعث

ــف  ختلِ ــي مُ ــاون ف ــم التع حج
ــكر وتقدير  ــاً ش قدِّم ــاالت، مُ اجمل
الشعب العراقيِّ ملواقف هولندا 

الداعمة للعراق.
د السفير الهولنديّ  من جانبه أكّ
ــالده للعراق في  ــتمرار دعم ب اس
ــة، وتطلُّع اجلانب  املرحلة املُقبل
ــاون  التع ــق  لتعمي ــديّ  الهولن
ــترَك بني البلدين، كاشفاً؛  املُش
ــاون في العديد من  عن وجود تع
ــتويات، منها في إدارة املياه  املُس
واالفادة من اخلبرات في القطاع 
ــى تنظيم  ، والعمل عل ــيّ الزراع
ــني  جامعي ــاتذة  ألس ــارات  زي
التعليميَّة  ــات  املُؤسس ــارة  لزي
ــالب  ط ــال  وإرس ــة  الهولنديَّ
ــاً؛ بأننا  ــة هناك، مُضيف للدراس
نعمل على إقامة دورات تدريبيَّة 
على  العراقيني  ــيني  للدبلوماس
ــتوى عال بالتعاون مع وزارة  س مُ

اخلارجيَّة الهولنديَّة.

;ø…]•;‹\ÅŒià\;fl¡;fl÷¬h;Ï·\áfi’\
‹]¬’\;ÿ]∏\;‰Ñ\Å·¸;œeà¯\;ÓÊfiË›

بغداد / البينة اجلديدة
ــة حتقيق نينوى  ــة االحتاديَّة بإصدار محكم ــة النزاه أفادت هيئ
حافظ نينوى  ــقِّ مُ ــتقدامٍ بح ــا النزاهة أمر اس ــة بقضاي تصَّ اخملُ
ــارت، في حديثها عن  ــبق.دائرة التحقيقات في الهيئة أش األس
ــتقدام، إلى أنَّ احملكمة أصدرت األمر على خلفيَّة وجود  أمر االس

افظ. راتٍ على فسادٍ ماليٍّ وهدرٍ للمال العام  من قبل احملُ ؤشِّ مُ
ــغٍ يفوقُ  ــام بصرف مبل ــبق ق افظ األس ــرة إنَّ احملُ ــت الدائ وأضاف
ــركات  ــف إداريَّةٍ إلحدى ش ــارٍ كمصاري ــون دين (٦٣،٠٠٠،٠٠٠) ملي
افظة، دون  املُقاوالت املُتعاقد معها؛ لتنفيذ أحد املشاريع في احملُ
بيّنةً أنَّ عمليَّة صرف املبلغ متَّت بعد إنهاء العقد  ، مُ سندٍ قانونيٍّ
ــفت دائرة التحقيقات  ــروع.وعلى صعيد اخر كش دون إجناز املش
ــن ضبط قروض مت  ــة االحتادية، امس األربعاء، ع ــي هيئة النزاه ف
ــي أحد املصارف احلكومية في بغداد مبوجب معامالت  منحها ف
ــل مديرية حتقيق بغداد، الذي  ــرت الدائرة ، أن فريق عم مزورة.وذك
انتقل إلى أحد فروع مصرف الرشيد في بغداد، متكن بعد القيام 
ــة والتحري والتدقيق من ضبط أصل (١٤) إضبارة  بأعمال املتابع
ــل مجموعة من  ــدوث تواطؤ من قب ــة إلى ح ــروض مزورة، الفت ق
ــرة، أن مبالغ  ــح القروض.وأضافت الدائ ــي املصرف في من موظف
ــكل قرض، ضمن  ــني (١٥ – ٢٠) مليون دينار ل ــراوح ب ــروض تت الق
ــاريع الصغيرة، منوهة بضبط كشف  القروض املمنوحة للمش
ــذه القروض.وأوضحت أنه،  ــن له ــاب اخلاص بحركة الزبائ احلس
ــي قام بها الفريق، تبني أن جميع  من خالل عمليات التدقيق الت
ــكات املقدمة للحصول على القروض مزورة، مشيرة  املستمس
ــط أصولي باملبرزات اجلرمية املضبوطة،  إلى تنظيم محضر ضب
ــق الرصافة اخملتصة بقضايا  وعرضه على قاضي محكمة حتقي

النزاهة؛ التخاذ اإلجراءات القانونية املناسبة.
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بغداد / البينة اجلديدة
ــكيالت وزارة املالية ، عن  ــركة التأمني العراقية العامة احدى تش اعلنت ش
ــراد اخملطط لنفس الفترة  ــبته ١٤٢ ٪ من االي ــيا مانس حتقيقها ايراداً قياس
ــركة . وبني مدير عام  ــيس الش ــل اعلى ايراد متحقق منذ تأس ــو ما ميث ، وه
ــتوى االيرادات  ــان ، ان ارتفاع مس ــتاذ احلقوقي وسام اخلرس ــركة االس الش
ــة التسويقية للشركة وتبنيها حزمة  املتحققة ، يعود الى جناح السياس
ــتجابة حلاجة  من االجراءات اإلصالحية واصدارها وثائق تأمينية جديدة اس
ــا « من اجلدير  ــة للجانب االقتصادي ، مضيف ــوق احمللية وتوفير احلماي الس
ــرة من العام  ــبته ١٣٢ ٪ مقارنة بنفس الفت ــذا االجناز ميثل مانس ــر ه بالذك
ــر تتويجا ملرحلة من العمل  ــان « ان هذا االجناز يعتب املاضي . واضاف اخلرس
ــتوى األداء وتطوير املهام،  ــركة في تعزيز مس املتواصل ، املتمثل برؤية الش
فضال عن توسيع اخلدمات التأمينية املقدمة والشاملة خملتلف القطاعات 

والفئات من اجملتمع.

بغداد / البينة اجلديدة
ــنوي  أصدر البنك املركزي العراقي بيانًا مقتضبًا عن تقريره الس
ــمَّ مجموعة من  ــام ٢٠٢١، الذي ض ــتقرار املالي اخلاص لع لالس
ــاع املالي  ــس أداء القط ــة التي تعك ــة والنقدي ــرات املالي املؤش
ــرص أمام هذا  ــخيص التحديات والف ــي العراقي، وتش واملصرف
القطاع املهم في االقتصاد، وأشار التقرير إلى زيادة في منو الودائع 
ــبة ارتفاع  ــة البالغة (٩٦) ترليون دينار لعام ٢٠٢١ بنس املصرفي
ــني زاد االئتمان املصرفي  ــام ٢٠٢٠، في ح ــت (١٣٫١٪) عن الع بلغ
ــار لعام  ــى (٨٠٫٦٢) ترليون دين ــاص إل ــني العام واخل ــي القطاع ف
ــبة ارتفاع بلغت (٧٫١٪) عن العام ٢٠٢٠. وأنَّ مؤشرات  ٢٠٢١ بنس
نت من خالل تبنِّي مشروع (الشمول املالي  ــمول املالي حتسّ الش
لبداية اقتصادية جديدة)، وكشف التقرير عن ارتفاعٍ في املؤشر 
ــمول املالي من (٢٠٫٨٥٪) عام ٢٠١٧ إلى (٣٣٫٥٪)  التجميعي للش
ــان القطاع اخلاص في  ــبة ائتم عام ٢٠٢١، في حني ارتفعت نس
ــر  ــى (١٣٫٤٪) عام ٢٠٢١، وارتفع املؤش ــي االجمالي إل ــاجت احملل الن
ــى (٠٫٦٥٦) في العام  ــتقرار املالي في العراق إل ــي لالس التجميع
ــتقرار املالي عبر  ــق االس ــات حتقي ــه؛ نتيجة تبني سياس نفس
ــي للتقارير املالية رقم (٩)،  ــق متطلبات بازل واملعيار الدول تطبي

فضالً عن املتطلبات األُخرى للقطاع املصرفي.

بغداد / البينة اجلديدة
ــة وفيات  ــة لوزارة الصح ــب العدلي التابع ــرة الط ــفت دائ كش
ــر من (٧٠٠ ) حالة وفاة خالل  ــجيل اكث احلوادث اجلنائية اذ مت تس
ــة تعود ملقيمني عرب  ــهر اب املاضي بينها ما يقارب ٢٤ حادث ش
ــب  وأجانب .وقال الدكتور زيد علي عباس مدير عام الدائرة بحس
ــن ٧٠٠ جثة  ــب العدلي اكثر م ــلمت دائرة الط ــة تس اإلحصائي
ــرطة نتيجة جلرائم  والواردة من اجلهات التحقيقية ومراكز الش
قتل وقضايا جنائية متعددة ووفيات طبيعية  مبينا ان ٧١ باملائة 
ــن االناث.وفي هذا  ــور و ٢٩ باملائة م ــم من الذك ــن اجملنى عليه م
ــم فحص  ــاف الدكتور عبد الوهاب عصام مدير قس ــدد أض الص
ــق للجثة وحتت طاقم  ــوات ان الدائرة تقوم بالفحص الدقي االم
ــبب وطريقة الوفاة  متخصص من األطباء العدليني لتحديد س
مؤكدا ان الدائرة سجلت نحو ٧١٣ قضية جنائية توزعت بني ٨٣ 
حالة وفاة حلوادث املرور و ٧٢ حالة متأثرة باإلطالقات النارية فيما 
ــروق و ٣٧ حالة وفاة لعمليات الصعق  ــجيل  ٢٨ جثة للح مت تس
ــوادث متفرقة  ــاالت امراض وح ــجيل ح ــي كما مت تس الكهربائ
ــس اهمية  ــمية تعك ــذه االحصائيات الرس ــاف ان ه اخرى.واض
اجلهود التي يقدمه قسم فحص االموات للقضايا املشتبه بها 
ــاعة بغية الوصول الى حتقيق  ويكون العمل فيه على مدار الس

افضل النتائج.

بغداد / البينة اجلديدة
أعلن جهاز االمن الوطني، امس األربعاء، اإلطاحة بثالثة جتار مخدرات في بغداد. 
ــن اجلهاز متكنت من القاء القبض على ثالث  ــر بيان لألمن الوطني، ان قوة م وذك
من جتار اخملدرات بعد قيامهم ببيع (٤٦) كغم من مادتي احلشيشة والكريستال 

في بغداد. واضاف ان اجلهاز مستمر بضرباته املوجعة لتجار اخملدرات.
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بغداد / البينة اجلديدة
ــط اخلام مبقدار  ــع إنتاج العراق من النف ارتف
ــهر  ــف برميل يوميا في اب مقارنة بش ٦٧ أل
ــن جنوب البالد ظلت  متوز، لكن الصادرات م
ــي حتديث البنية  ــبب تأخيرات ف مقيدة بس
ــه بيانات من  ــا أظهرت ــب م التحتية، بحس
ــومو). ــويق النفط العراقية (س ــركة تس ش

ــج ٤٫٦٥١  ــراق أنت ــات أن الع ــرت البيان وأظه
ــهر اب،  ــون برميل يوميا من اخلام في ش ملي
وهو ما يتفق مع حصته مبوجب اتفاق أوبك+، 
ــف برميل  ــت ٦٢ أل ــادرات تراجع ــن الص لك

ــه الفائض  ــداد إلى توجي ــا، مما دفع بغ يومي
ــج التخزين  ــول إلى صهاري ــدادات ايل من إم
ــب وكالة رويترز. ــتهالك احمللي، بحس واالس
ــادرات محافظة البصرة  ولم تنجح زيادة ص
ــض انخفاض في  ــراق في تعوي ــوب الع بجن
ــل يوميا من  ــحنات بواقع ٤٥ ألف برمي الش
ــث ارتفعت  ــراق، حي ــتان الع ــم كردس إقلي
صادرات احملافظة مبقدار ٢٥ ألف برميل يوميا 
ــى ٣٫٢٥ مليون برميل يوميا  ــط عن متوز إل فق
ــراق  ــة الع ــطس.وواجهت محاول ــي أغس ف
ــر موانئه على  ــه التصديرية عب ــادة طاقت زي

ــرات في  ــبب تأخي ــات بس ــج انتكاس اخللي
ــركة  الضخ.وخططت ش ــات  حتديث محط
نفط البصرة اململوكة للدولة لزيادة الطاقة 
ــوب إلى ٣٫٣٥ مليون برميل  التصديرية للجن
ــى ٣٫٤٥ مليون برميل يوميا  يوميا في اب وإل
بحلول ايلول مقارنة بنحو ٣٫٣ مليون برميل 
ــدف اجلديد للتصدير  ــا حاليا.وجاء اله يومي
ــط البصرة عن  ــركة نف ــد أن تخلفت ش بع
ــة التصديرية  ــد احملدد للوصول بالطاق املوع
ــي الربع  ــا ف ــل يومي ــون برمي ــى ٣٫٤٥ ملي إل

الثاني.

بغداد / البينة اجلديدة

ــوزراء  ــي لرئيس ال ــار املال ــف املستش كش
ــندات  ــح ، قيمة الس ــد صال ــر محم مظه
ــواق  ــراق في األس ــة للع ــة الدولي اإلجمالي
ــرادات املتحققة.وقال صالح،   العاملية واإلي
ــندات الدولية التي أصدرها العراق  إن  الس
ــم الى قسمني، األول يتعلق بالسند  تنقس
ــم (العراق ٢٠٢٨)،الذي  الذي أطلق عليه اس
ــتحقات القطاع اخلاص األجنبي  ميثل مس
ــماة  ــة على العراق واملس ــن ديونه املترتب ع
ديون قبل عام ١٩٩٠ والتي خصمت بنسبة 
ــس للعام  ــادي باري ــب اتفاقية ن ٨٠٪ مبوج
ــتحقات اي  ــا املس ــتبدلت بقاي ٢٠٠٤ واس
ــتحق  ــة تس أوروبي ــندات  ــب ٢٠٪ بس نس
اإلطفاء مرة واحدة عام ٢٠٢٨ وتتداول حاليا 
ــواق رأس املال الثانوية  ــراء في أس بيعاً وش
األوروبية وقيمتها اإلجمالية ٢٫٧ مليار دوالر 
وحتمل فائدة سنوية بواقع ٥٫٨٪ .وأضاف،أن  
ــنوية الى احلائزين تسدد على  الفائدة الس
وفق جداول زمنية نصف سنوية منتظمة، 
وتتولى ادارة تلك السندات كبريات املصارف 
ــار  ــوق لندن املتعهدون.واش العاملية في س
ــم الثاني صدر في العام ٢٠١٦  الى أن القس
وهما عبارة عن سندين للعراق االول بقيمة 

ــات  ــة الوالي ــان حكوم ــار دوالر)،وبضم (ملي
املتحدة االمريكية ويسمى (دجلة)،وبفائدة 
ــنويا قدرها نحو ٢٫٤٪ ويسدد اصل  تدفع س
السند (دجلة) مرة واحدة في العام القادم.
وتابع، صالح أن عوائد السند املذكور تذهب 
ــي املوازنة العامة  ــة متويل العجز ف ملصلح
ــات داعش اإلرهابية،  ابان احلرب على عصاب
ــند الثاني صدر بقيمة  (مليار  مبينا ان الس
دوالر أيضا) في العام ٢٠١٦ وسمي (الفرات) 
و بضمان حكومة جمهورية العراق وبفائدة 
ــنويا.ولفت إلى أن املبلغ  ــى ٦٫٧٪ س زادت عل
ــة العامة  ــز في املوازن ــب لتمويل العج ذه
ــى اإلرهاب،  ــرب عل ــي ظروف احل ــرة ف مباش

ــرة واحدة أيضا،  ــدد في العام القادم م ويس
الفتا الى أن أقل فئة سندا تبلغ قيمتها ٢٠٠ 
ألف دوالر، وتزداد فئات السند باملضاعفات، 
ــنوية الى  ــدة بصورة نصف س وتدفع الفائ
حاملي السندات من خالل كبريات املصارف 
ــة (املتعهدون) الى حني اطفاء قيمة  العاملي
السند مرة واحدة في السنة القادمة.وأكد 
صالح أن قيمة السندات اإلجمالية الدولية 
للعراق واملتداولة في األسواق األوربية حالياً  
ــار دوالر وتخضع تلك  ــو ٤٫٧ ملي ــغ بنح تبل
ــندات الى التصنيف االئتماني احلالي  الس
للعراق املقدر بالدرجة B وهي جزء من الدين 

العام اخلارجي للبالد الواجب الدفع. 

;Ô\ÑÜÊzzzzzzzzzzzzzzzzz’\;äzzzz÷zqzzŸ;k\Ñ\ÖzzzzÕ;ìÊëzzz›;Özzzzçzfizh;>;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;?
بغداد / البينة اجلديدة

ــرأس رئيس مجلس الوزراء، مصطفى  ت
الكاظمي ، اجللسة االعتيادية الثانية 
ــوزراء، مت فيها بحث  والثالثني جمللس ال
تطورات األحداث السياسية في البالد، 
ــية التي  ــات األساس ــة امللف ومناقش
ــات للمواطنني،  ــدمي اخلدم ــق بتق تتعل
ــي املوضوعات  ــداول ف ــن الت ــالً ع فض
ــر  ــدول األعمال.وذك ــى ج ــة عل املدرج
ــد أن ناقش  ــه ”بع ــب ، ان ــان للمكت بي
ــات املدرجة  ــوزراء املوضوع ــس ال مجل
ــدر القرارات  ــه، أص ــدول أعمال على ج
ــى اعتبار من  ــة عل ــة“أوالً املوافق اآلتي
ــراد القوات  ــن املتظاهرين وأف ــي م توف
األمنية واألجهزة األمنية والعسكرية 
ــرة في ٢٩ آب ٢٠٢٢،  في األحداث األخي
شهداءً وشمول اجلرحى منهم بقانون 
ــراء العمليات  ــن ج ــض املتضرري تعوي
ــكرية  العس ــاء  واألخط ــة  احلربي
والعمليات اإلرهابية (٢٠ لسنة ٢٠٠٩) 
ــس  اجملل ــة  توصي ــرار  إق ــاً  املعدل.ثاني
اآلتي:ـ١-  ــب  لالقتصاد بحس ــوزاري  ال

ــة كافة مراعاة  تولي اجلهات احلكومي
وزارة  ــة  مفاحت ــد  عن ــة  واجلدي ــة  الدق
ــا املتعلقة  ــأن القضاي التخطيط بش
ــوداء،  بطلبات اإلدراج في القائمة الس
ــدمي متطلبات  ــدة تق ــى أن تكون م عل
ــهر.٢-  تولي  ــي القائمة ٦ أش اإلدراج ف
التشكيالت اإلدارية اخملتصة باملوضوع 
ــكيالت اإلدارية  املذكور آنفاً (هي التش
اخملتصة، ورئيس جهة التعاقد)، حتمل 
املسؤوليات القانونية والتبعات املالية 
ــي تأخير تقدمي  ــببها ف كافة عند تس
متطلبات اإلدراج في القائمة السوداء، 
ــة  ــر صحيح ــات غي ــدمي معلوم أو تق
ــن اللجنة  ــذ قرار م ــب عليها أخ يترت
ــاوالت  ــركات املق ــإدراج ش ــة ب اخملتص
ــوداء،  الس ــة  القائم ــي  ف ــني  واملقاول
ــطب  ــف أو ش ــة التصني ــاء هوي وإلغ
ــى تعليمات  ــتناداً إل ــم املقاول اس اس
ــركات املقاوالت واملقاولني  تصنيف ش
واإلدراج في القائمة السوداء (١ لسنة 
ــا.٣-   به ــة  امللحق ــط  والضواب  ،(٢٠١٥
ــة احلكومية  ــات التعاقدي ــي اجله تول

كافة اإلسراع في إجناز املشروعات في 
ــبقاً لتالفي  ــن اخلطط املعدة مس ضم
ــذ األعمال أو حصول اندثار  تأخير تنفي
فيها. وأن تتم محاسبة املقصرين في 
ــباب  ــر اإلجناز أو توقفه ألس ــال تأخي ح
ــاً، وتتحمل اجلهات  ــررة قانوني غير مب
ــؤولية القانونية كافة  التعاقدية املس

ــاً املوافقة  ــاة ذلك.ثالث ــدم مراع عن ع
ــر التخطيط  ــيد وزي على تخويل الس
ــى  ــع عل ــاوض والتوقي ــة التف صالحي
ــة املالية (دعم احللول الدائمة  االتفاقي
للسكان النازحني في العراق؛ اإلندماج 
ــة الوطنية  ــوق العمل واألنظم في س
-ND االجتماعية) ــة  واحلماي االجتماعية)(للتعليم  ــة  واحلماي للتعليم 

ــن  م ــة  املقدم  (CIASIA2021043-218
ممثلية االحتاد األوروبي التي تضم منحة 
ــورو،  ي  (٧٥٠٠٠٠٠٠) ــا  مقداره ــة  مالي
ــبعون مليون يورو،  ــة وس فقط خمس
ــام رأي األمانة  ــني االهتم مع األخذ بع
ــني مبوجب  ــوزراء املب ــة جمللس ال العام
ــة  املرقم ــة  القانوني ــرة  الدائ ــرة  مذك
بالعدد (م.دق٢٤٦٣٩٢٢١٢ ل. ق)، املؤرخة 
ــتناداً إلى أحكام  في ١٥ متوز ٢٠٢٢، اس
ــن النظام الداخلي  ــعاً) م املادة (٢ تاس
ــنة ٢٠١٩).رابعاً  ــوزراء (٢ لس ــس ال جملل
املوافقة على تعديل الفقرة (١) من قرار 
ــاً  ــنة ٢٠٢٢.خامس مجلس الوزراء لس
وزارةاملالية (٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠) دينار،  متويل 
فقط ثالثة مليارات دينار إلى محافظة 
ــة، لدعم زيارة أربعينية  كربالء املقدس
ــني (عليه السالم)، تنفيذاً  اإلمام احلس
ــني (١، و٢) املذكورتني في كتاب  للفقرت
ــادي املرقم  ــة املالية االحت ــوان الرقاب دي
 ٣ ــي  ف ــؤرخ  امل  ،(١١١٢٢٤٤٣) ــدد  بالع
شباط ٢٠٢١، املرافق ربط قرار مجلس 

الوزراء (١٥ لسنة ٢٠٢٢).
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ــان، امس  ــرطة محافظة ميس حذرت مديرية ش
ــي االحتيال على  ــلوب جديد ف ــاء، من اس األربع
ــي من  ــل اجتماع ــع تواص ــر مواق ــني عب املواطن
ــاف النفوس.وذكرت  ــل محترفي اإلجرام وضع قب
ــع التواصل  ــم أهمية مواق ــة ، حتذير …رغ املديري
ــارب الثقافي واحلضاري بني  ــي في التق االجتماع
ــعوب، إال أن بعض محترفي اإلجرام وضعاف  الش
النفوس استخدموها في النصب واالحتيال على 
ــاف البيان،  ــاليب مختلفة.وأض ــني وبأس املواطن
ــلوب  ــي اآلونة االخيرة ابتكار أس حيث لوحظ ف
ــروض جتارية  ــر ع ــد لالحتيال من خالل نش جدي
مزيفة مثل البضائع والسيارات وأجهزة املوبايل 
ــتدراج  وباقي املنتجات األخرى بهدف جذب واس
ــراء ومن  ــكان معني لغرض الش ــني الى م املواطن

ــليبهم او حتى تهديد  ثم االيقاع بأموالهم وتس
ــي مديرية  ــك توص ــع، لذل ــم بالقتل.وتاب حياته
شرطة محافظة ميسان باحلذر الشديد والتأكد 
ــورات التجارية وعدم التعامل  من اصحاب املنش
مع األشخاص غير املوثوقني، كما ترجو من عامة 
ــزة األمنية والتبليغ  املواطنني التعاون مع األجه
ــطة االحتيالية، ليتسنى إجراء الالزم. عن األنش
ــرطة ميسان اللواء احلقوقي ناصر  ووجه قائد ش
األسدي، بحسب البيان، األجهزة األمنية مبتابعة 
املوضوع ومالحقة مرتكبي هذه اجلرائم وتشديد 
اإلجراءات القانونية بحقهم، من خالل تشكيل 
ــال  ــي مج ــاص ف ــن ذوي االختص ــل م ــق عم فري
ــيق  االتصاالت واألجهزة الرقابية، وكذلك التنس
العالي مع الوكاالت األمنية اخملتصة وذلك للحد 

من هذه الظاهرة ومكافحتها.

ميسان / البينة اجلديدة
ــداد ، بإلقاء القبض  ــادة عمليات بغ ــادت قي أف
ــم  ــاً بينه ــني قضائي ــن املطلوب ــدد م ــى ع عل
ــر  ــدة غي ــلحة واألعت ــازة األس ــون بحي متهم
ــدرة في  ــارة املواد اخمل ــن بتج ــة، واخري املرخص
ــال إعالم القيادة ،  ــي الكرخ والرصافة.وق جانب
ــى ١٦ متهماً وفق مواد  ــه مت إلقاء القبض عل إن
ــان بالتزوير،  ــة بينهم متهم ــة مختلف قانوني
ومتهمني اخرين بحيازة األسلحة واألعتدة غير 
ــدرة، باإلضافة  ــة ومتاجرين باملواد اخمل املرخص
إلى مصادرة بندقية عدد١، مسدسات عدد ١١، 
رمانة دفاعية عدد١ وعدد من األعتدة مختلفة 

ــادة  ــوب وم ــن احلب ــة م ــط كمي ــواع، وضب األن
ــل وأجهزة  ــة بدون تخوي ــتال مع أدوي الكريس
ــدد واحد.وفي  ــزان الكتروني ع ــي ومي للتعاط
السياق، أضاف البيان، أن قطعات فرقة املشاة 
ــرة، متكنت من إلقاء القبض على  احلادية عش
ــة مطلوبني قضائيا، بينهم متهمني اثنني  ثالث
وفق املادة ٤٢ ارهاب (جرائم الدكة العشائرية) 
ومصادرة األسلحة واألعتدة غير املرخصة التي 
بحوزتهم ضمن مناطق شرق العاصمة بغداد.

وأشار البيان، إلى إحالة امللقى القبض عليهم 
واملواد املضبوطة إلى اجلهات ذات االختصاص 

التخاذ اإلجراءات القانونية بحقهم.
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كاظم فنجان الحمامي 
ــن  ع ــابقة  الس ــزاء  االج ــي  ف ــا  تكلمن
ــدة  املتعم ــة  الكويتي ــاكات  االنته
ــا  مياهن ــل  داخ ــررة  واملتك ــودة  واملقص
ــخ  بالتواري ــا  كالمن ــا  وعززن ــة،  الوطني
ــع املوثقة، ولنأخذ على  واخلرائط والوقائ
ــبيل املثال ال احلصر االنتهاكات التي  س
ــون الثاني  ــام ٢٠٠٦. ففي كان ــت ع وقع
ــت زوارق الدورية  ــام اعترض ــن ذلك الع م
الكويتية خطوط سير ثالث سفن جتارية 
ــر املالحي  ــق طريقها في املم كانت تش
ــاء أم قصر، وهو  ــؤدي إلى مين الوحيد امل
ــور عبد اهللا ضمن  ــر الذي يقع في خ املم
حدود املنطقة التي لم تخضع حتى اآلن 
ــيم احلدودي، حيث ال يحق للزوارق  للترس
ــفن التجارية  ــة الس ــة مضايق الكويتي
ــق لها منعها  ــيرها، وال يح واعتراض س
من املرور حتى لو كانت السفن التجارية 

ــمولة  تتحرك ضمن حدود املنطقة املش
ــنة ١٩٩٣)،  ــرار األممي اجلائر (٨٣٣ لس بالق
ــات الكويتية  ــى من ذلك ان الدوري واالنك
طالبت تلك السفن التجارية املتوجهة 
ــم العراقي ورفع  ــى موانئنا بإنزال العل إل
ــهر آذار من العام  العلم الكويتي.وفي ش
ــه فتحت الزوارق الكويتية نيرانها  نفس
ــي - أعزل)  ــد عراقي (مدن ــارب صي ضد ق
ــي خور عبداهللا.  ــمك ف كان يصطاد الس
ــي مياهنا الوطنية بطريقة  ثم توغلت ف
ــرب من ذلك  ــتفزازية متعمدة. واألغ اس
ــان من نفس  ــهر نيس ــا عادت في ش أنه
ــود داخل  ــل املقص ــرر التوغ ــام لتك الع
ــن  ــار م ــهر آي ــي ش ــا الوطنية.وف مياهن
ــزوارق الكويتية  ــت ال ــس العام اطلق نف
ــطة ضد قارب  ــران مدفعيتها املتوس ني
ــي داخل مياهنا الوطنية.وفي  صيد عراق
ــرين الثاني (أكتوبر) من نفس  ــهر تش ش
ــة هوايتها  العام عادت مرة أخرى ملمارس
ــي عام ٢٠٠٧  ــوال داخل مياهنا.وف بالتج
ــهر  ــت الكويت مخالفتني في ش ارتكب
ــت األولى باطالق النيران  واحد (آذار)، متثل
ــد عراقي، ومتثلت  املكثفة ضد قارب صي
الثانية بالتسلل داخل املياه العراقية بال 
ــذه االنتهاكات واخلروقات  مبرر.وجميع ه
ــجالت الهيئات  ــي س ــة ومثبتة ف موثق
ــذا األمر.ونعود مرة  ــة املعنية به العراقي

ــابقة على  ــاؤالتنا الس أخرى لطرح تس
ــذي رمبا  ــقيق، ال ــن الكويتي الش املواط
ــذه االنتهاكات.  ــمع حتى اآلن به لم يس
ــتفيده الكويت من  فنقول: ما الذي تس
ــات ؟، وملاذا  ــك اخلروق ــكاب تل ــرار ارت تك
ــرات لتخوض  ــات الكيلومت ــت مئ قطع
ــي رقعة  ــول وجتول ف ــار البحر، وتص غم

مائية ضخمة تعج بالغوارق على حافة 
السواحل العراقية البعيدة جداً جداً من 
ــا ؟. وماذا لو  ــواحلها وجزره الكويت وس
ــت بعائق مائي  اصطدمت الزوارق الكوي
ــا، أو تعرضت حلادث إنقالب  داخل مياهن
ــادث غرق، أو أي نوع من أنواع املكاره  أو ح
ــوف نواصل حديثنا  املتوقعة؟.ختاماً: س

ــات الكويتية في خور  ــن اخلروق املؤلم ع
ــط  ــات اإليرانية في ش ــداهللا، واخلروق عب
ــاء اهللا،  العرب في األجزاء الالحقة إن ش
ــبه بجبل تدكدك  فقد أصبح العراق أش
ــر فاجتمعت  ــال بجمعه في البح ثم م
عليه األبحرُ.ربنا مسنا الضر وانت ارحم 

الراحمني.

قاسم الغراوي
ــالم على مواقع  ــائل اإلع املتابع لوس
ــيقف  س ــي  االجتماع ــل  التواص
ــكار  واألف االراء  ــه  تتقاذف ــا  مشوش
ــلوب  ــالف الرؤيا وأس ــف  واخت واملواق
ــور  ــص املنش ــني الن ــرح ومضام الط

ــة من ذلك  ــتثني النصوص األدبي نس
ــرا وتعليقات  ــا نش ــا مبجمله كونه
تتسم باالنضباط العالي والتعليقات 
االيجابية واحلوار الذي اليتجاوز حدود 
ــة والوعي الثقافي.انا  املعرفة الفكري
ــر  الكتابات  ــا اكتب وأخص بالذك هن
التي تتناول الوضع اجملتمعي وتاثيرات 
ــقاطات  واس ــة  احلاكم ــة  الطبق
ــلطة على احلياة العامة للناس  الس
ــاه ذلك  ــف جت ــظي االراء واملواق ، وتش
سواء من عامة الناس او من اخملتصني 
ــني او املفكرين او من أصحاب  او احمللل
االختصاص في مجال تقييم الوضع 
ــعب  ــن املؤكد ان الش ــام للبلد.م الع
ــؤول عن  ــلطات وهو املس مصدر الس
اختياراته اثناء االنتخابات وهو يتحمل 

املسؤولية كاملة في إجناح ترشيح من 
ــؤولية لهذا  يثق بهم ويحملهم املس
التمثيل حتت قبة البرملان.فهل اخفق 
الشعب في اختيار ممثليه بحيث نرى 
ــدى اجلمهور  ــائد ل مدى الغضب الس
ــية؟مما اليقبل  ــة السياس من الطبق
ــن اجلمهور  ــاك انواع م ــك ان هن الش
ــق قناعاته وافكاره  ــم وف الذي ينقس
ــية  السياس ــارات  والتي ــل  الكت جتاه 
ــر  هي:اجلماهي ــواع  األن ــذه  ه ــن  فم
ــذه  ــزاب وه ــة لالح التابع ــة  املؤدجل
ــذه  له ــواالة  للم ــت  ثاب ــا  موقفه
ــا انها تؤمن  ــببني اولهم االحزاب لس
ــة االحزاب التي تتوافق مع  بايديلوجي
ــتفادة  رؤيتها وثانيا انها تطمح لالس
ــوع االخر  ــى أهدافها.الن ــول إل للوص

ــي الذي ميتلك رؤية  هو اجلمهور الواع
ــي وهو غير  ــة للواقع السياس حتليلي
ــزاب ويختار وفق قناعاته  منظم لالح
ــح  املرش ــذا  له ــع  الواق ــات  ومعطي
ــد  البعي ــت  الصام ــور  ذاك.اجلمه او 
ــض  ــي او الراف ــع السياس ــن الواق ع
ــذا فهو املقاطع  ــي ل للواقع السياس
الختياراته والعملية السياسية فهو 
ــح احد لعدم قناعته اصال بها  اليرش
لذا قرر ان اليجهد نفسه للبحث عن 
ــذا الصوت.  ــخص يثق به ملنحه ه ش
ــت هذه الرؤية والقناعة لدى  انعكس
ــور بالكتابات والتعليقات  هذا اجلمه
ــدي  والتح ــف  والتصني ــر  والنش
وأخذت  اللفظي  العنف  ــتخدام  واس
ــورات منحى اخر  ــات واملنش التعليق

ــطار اجملتمعي بني  ــى االنش وصلت إل
ــة وتلك  ــذه اجله ــي له ــادي وموال مع
ــا يعتقد  ــد ينفس عم ــدأ كل واح وب
بصحته للنشر في الوقت الذي برزت 
ــو للحكمة  ــة متابعة تدع فيه طبق
ــن  ع ــدا  بعي ــدوء   واله ــه  والعقلن
التعصب وعن املواجهات.حتولت حتى  
ثقافة احلوار بني أبناء الشعب الواحد 
ــاظ  ــدات والف ــات وتهدي ــى تقاطع إل
ــك الضيوف  ــمل ذل ــر مقبولة وش غي
ــوات الفضائية للحديث عن  في القن
ــو  ــظي وه ــي املتش ــع السياس الواق
يعاني الشلل التام في أجواء ضبابية 
ــى الرؤية واحلل للخالص من  تفتقد إل
هذه االزمات.النعرف لعل االيام حبلى 

باملفاجئات وان غدا لناظره قريب.

محمد زكي ابراهيـم 
ــييد  ــر في تش ــب الظن أن الس أغل
ــي  العراق ــزي  املرك ــك  البن ــة  بناي
ــر دجلة  ــى ضفاف نه ــة، عل الفخم
ــكل الفريد، ليس احلاجة  بهذا الش
ــة في  ــل الرغب ــه، ب ــى مثل ــى مبن إل

ــن أعمال املعمارية  احتضان عمل م
ــار أعمالها في  زها حديد، بعد انتش
مدن مختلفة من العالم، باستثناء 
ــداد. وال  ــا األصلي، بغ عاصمة بلده
ريب أن املبنى جميل، وجذاب، ومبهر. 
عدا عن كونه أعلى ناطحة سحاب 
ــاع ١٧٢ متراً، موزع  ــي العراق بارتف ف
ــاً بالتمام والكمال. إن  على ٣٨ طابق
الرغبة في حتقيق أرقام قياسية في 
ــبة لدول كثيرة  ارتفاع املباني بالنس
ــديدة اجلموح.  ــدو ش ــرق تب في الش
ــاز إعالمي  ــرف عظيم. وإجن ــي ش فه
ــم  ــم. رغ ــي ضخ ــياحي وعمران وس
ــيء  ــا ال تخدم التنمية، إال بالش أنه
ــدم النقاش حول  ــير. وقد احت اليس
ــاريع كهذه ذات يوم.  اجلدوى من مش

ــرورة له،  ــه ترفاً ال ض ــني من يرى في ب
ــرى  أنه  ــة إليه. ومن ي ــاءً ال حاج وبن
ــالد، وأناقتها،  ــدم الب ــى تق دليل عل
ــى أن تكون في  ــا، وقدرتها عل وثرائه
الصف األول من دول العالم. وإذا كان 
ــكنية  ــقق الس جرى بيع بعض الش
ــال األعمال ،  ــرج دبي لكبار رج في ب
الذين يعتزمون جتربة قضاء يومني أو 
ثالثة في السنة على ارتفاع شاهق، 
ــإن إنفاق  ــى ٧٠٠ متر، ف ــا يصل إل رمب
مليار ونصف املليار دوالر في بنائه ال 
ــر، إال إذا كان ذلك  ــرر مثل هذا األم يب
ــم، أو التحول إلى  للفت أنظار العال
ــمة. أما في العراق  مادة إعالمية دس
ــة ٨٠٠ مليون  ــرج بكلف ــاء ب ــإن بن ف
ــق متاماً.  ــدو مجافياً للمنط دوالر، يب

ــذا الصنيع فائدة  ــت أرى في ه ولس
ــزال أوضاعه  ــراق، مات ــد مثل الع لبل
ــدة. ليس ألن  ــة مرتبكة ومعق العام
ــغ كبير، بل ألن  ــون دوالر مبل ٨٠٠ ملي
ــا العراق ال  ــي يحتاجه ــة الت التنمي
يخدمها منطق املباهاة، والضجيج 
ــي. وكان من املمكن اختصار  اإلعالم
ــة حصينة ب ١٠٠  ــوع في بناي املوض
ــتوعب كل  ــون دوالر لتس أو ٢٠٠ ملي
ــن غرف خزن  ــه املركزي م ما يحتاج
ــف النادرة  ــب والتح ــة والذه العمل
وقاعات االحتفاالت وغرف املوظفني. 
ــارة البناء  ــن العم ــس الغرض م فلي
ــاهق الذي يبهر األنظار، بل سد  الش
ــب  ــكل مناس الفعلية بش احلاجة 
ــر نزعة املباهاة  ومعقول. ولم تقتص

ــى الراحلة زها حديد، التي  على مبن
ــة البناء الذي  ــم ميهلها القدر لرؤي ل
ــى كثير من  ــل جتاوزته إل ــه، ب صممت
ــة. فلم تكن هناك  املعالم العمراني
مثالً حاجة لبناء اجلسر ذي الطابقني 
ــعينات على  ــي التس ــيد ف الذي ش
ــة، كاالختناقات املرورية، أو  نهر دجل
ضيق املكان،  بل بني  إلثبات عبقرية 
ــل منها أمور  ــني، التي لم تن العراقي
ــديد،  ــة كثيرة مثل احلصار الش مؤمل
ــحة املواد. وكان  واملوارد القليلة، وش
ــور العادية،  ميكن بناء عدد من اجلس
أو  اجملمعات السكنية، أو  القطاعات 
ــم هو  ــه. فامله ــدالً عن ــة ب اإلنتاجي
ــبل وأقل  ــر الس ــة بأيس ــد احلاج س

التكاليف.

محمد حسن الساعدي
ــير التقرير األمنية عن مسؤولني  تش
ــة أن  ــة األمريكي ــي احلكوم ــار ف كب
ــدا عن  ــا زال بعي ــش م ــم داع تنظي
ــكل تهديدا في  الهزمية وال يزال يش
الدول التي ينتشر فيها وهي ٣٠ دولة 

ــتقرار  حول العالم ، كما يهدد االس
ــدا في ظل  ــوريا حتدي في العراق وس
ــل  لعوائ ــيء  البط ــادة  اإلع ــدول  ج
ــع  مجم ــي  ف ــودة  املوج ــش  الدواع
ــورية ومعظمهم من  ــات الس اخمليم
ــل  ــتغرق مقات ــد يس ــني فق العراقي
ــم  بلدانه ــى  إل ــودة  الع ــنني  وس
ــذا الوقت ميكن  ــة وبحلول ه األصلي
ــي اخمليمات قد  أن يكون أطفالهم ف
ــى حياته  أمض ــيكون قد  بلغوا،وس
ــي  ــات الت ــي اخمليم ــا ف ــا تقريب كله
ــدارس تعمل على  ــا م ــئت فيه أنش
ــس األطفال وتعليمهم  تدريب وتدري
ــة والعنف،وما يثير  ــد الكراهي عقائ
القلق فعالً عودة طالبان إلى سلطة 
ــرب من العام  ــتان ما يق في أفغانس

ــحب  ــور س ــدن املته ــرار باي ــد ق بع
ــوات األمريكية من البالد  جميع الق
ــات اإلرهابية  والذي أعطي التنظيم
ــاحة  ــا القاعدة وداعش مس وأهمه
ــر للحركة على األرض. تقرير األمم  اكب
املتحدة يشير بوضوح أن القاعدة ال 
تشكل تهديدا دوليا في أفغانستان 
وال ترغب حاليا في تسبب في إحراج 
ــام اجملتمع الدولي لذلك  الطالبان أم
ــاحات   ــتعمل اجملموعات في املس س
غير اخلاضعة للحكم أو التي تخضع 
ــا في العراق  ــات ضعيفة كم حلكوم
حيث باتت تشكل تهديدا مستمراً 
للتحرك في  ــتعد  الدولة،ومس على 
ــد اخلروقات  ــا بع ــة خصوص أي حلظ
ــي حصلت خالل اليومني  األمنية الت

ــقوط  املاضيني والتي أفضت إلى س
ــة  ــي املنطق ــا ف ــن الضحاي ــدد م ع
اخلضراء ما يجعل تهديد العصابات 
الداعشية مستمر و حسب التقارير 
ــتخباراتية بان عصابات داعش  االس
ميكنها أن تعيد انتشارها في العراق 
خالل أيام القادمة و القيام بعمليات 
إرهابية تستهدف   االستقرار األمني 
ــادة عقارب  ــة إع ــالد ومحاول في الب
ــة  ــتغالل حال ــوراء واس ــاعة لل الس
ــي مير بها  ــية الت الفوضى السياس
ــة  ــة العراقي ــوات األمني ــالد  الق الب
ــاندة مهمة  ــي مبس ــش العراق واجلي
ــوم مبهام  ــعبي تق ــد الش من احلش
ــر في حماية أمن املواطن  وجهد كبي
ــيء  العراقي ولكن كل هذا ال ميثل ش

ــتخباراتي  ــل اجلهد االس أمام تفعي
ــة في  اإلرهابي ــر  العناص ــة  ومالحق
ــان من خالل  ــق اجلبلية والودي املناط
القيام بعمليات استباقية في ضرب 
هذه األوكار واملضافات و منع قيامها 
ــتهدف األبرياء  ــال إرهابية تس بأعم
ــاك عالقة وثيقة بني امللف  العزل.هن
ــك ال ميكن  ــي لذل ــي والسياس األمن
ــع األمني ما لم يكن  أن يتقدم الواق
ــي وأولها  ــاك تقدم وجناح سياس هن
ــي بني  جناح خطوات احلوار السياس
جميع القوى السياسية ومبا يحقق 
االستقرار السياسي املنشود والذي 
ــة النجاح  ــد يصب في خان بالتأكي
ــتقرار  االس وبالتالي حتقيق  ــي  األمن

االجتماعي للبالد.
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حمزة مصطفى
ــس  ــد خم ــا وبع ــح انن ــن الواض  م
ــني  ب ــرق  نف ال  ــة  انتخابي دورات 
ــات  ــن جتلي ــة. وم ــة واحلكوم الدول
ــات عبر كل  ــك ماتقدمه احلكوم ذل
الدورات املاضية مايسمى بالبرنامج 
ــج احلكومية  ــي. كل البرام احلكوم

ــات  احلكوم كل  ــا  قدمته ــي  الت
املاضية تتناول مهام الدولة الثابتة 
ــغل احلكومات املتحرك والذي  ال ش
تخضع فيه مهامها ملبدا األولويات. 
ــج احلكومية التي تتلى  تقع البرام
ــا في مجلس النواب لغرض  فقراته
ــو ١٠٠ الى ١٢٠  ــي نح ــت ف التصوي
صفحة هي عبارة عن مهام الدولة 
ــي الى اليوم. فمن  من عهد حموراب
ــى االمن  ــة احلفاظ عل ــام الدول مه
واالستقرار ودعم القوات املسلحة. 
ــاد والتنمية  ــا االقتص ومن مهامه
ــتثمار. كما لم تتغير مهمة  واالس
الدولة منذ عهد حمورابي الى اليوم 
ــباب والنهوض  في دعم املرأة والش
بالزراعة والصناعة والنقل والتربية 
والتعليم واملناخ والتصحر « اعتقد 

في زمن حمورابي ماكان اكو تصحر 
او مشكلة مياه». لكن ماهي مهمة 
احملددة  ــة احلكومة  احلكومة؟ مهم
ــنوات تقوميية تبدأ وتنتهي  باربع س
مع بداية ونهاية الدورة البرملانية هي 
حتديد األولويات خالل االربع سنوات 
التي تكلف من قبل مجلس النواب 
ــام التنفيذية. لذلك حني  بادارة امله
ــخ نفس مفردات البرامج  تستنس
التي  ــابقة  الس للدورات  احلكومية 
ــة فانها في  هي اصال غير صحيح
ــها وعلى  ــع تكذب على نفس الواق
البرملان وعلى الشعب. ففي غضون 
اربع سنوات الميكن ألية حكومة ان 
ــض بالزراعة والصناعة والنقل  تنه
ــتقرار واملرأة والشباب  واالمن واالس
ــم.  والتعلي ــة  والتربي ــة  والصح

ــدم خطة  ــة تق ــة الناجح احلكوم
تقوم على مبدأ األولويات من عبارة 
ــت   مكان  ــو كن ــر. ل ــدة ال أذك واح
ــت الى  ــوزراء املكلف جلئ ــس ال رئي
ــن وره وايد من گدام ) البرملان (ايد م

ــية احشر فيها  ال جنطة دبلوماس
ــم يحزنون. أقف  ١٢٠ صفحة وال ه
امام السادة النواب ومعي كابينتي 
ــت عليها.  ــة لغرض التصوي الوزاري
ــس مجلس  ــب مني رئي ــني يطل وح
ــرج من  ــي اخ ــرض خطت ــواب ع الن
ــترتي قصاصة ورق صغيرة  جيب س
ــيد الرئيس..  ــن مايلي.. الس تتضم
السيدات والسادة النواب. برنامجي 
ــنوات القادمة يتكون من  لالربع س
ــاملة  ــارة واحدة وهي « خطة ش عب
ــات  ــاد في مؤسس ــة الفس ملعاجل

ــاد هو الذي  الدولة». ملاذا؟ الن الفس
ــدرة اي حكومة على  ــول دون ق يح
ــة  ــاء الدول ــي بن ــا ف ــذ وعوده تنفي
ــذي يعيق  ــاد هو ال ــع. الفس واجملتم
ــة والتعليم والصحة.  تطوير التربي
ــق النهوض  ــو الذي يعي ــاد ه الفس
ــو  ــاد ه ــاء. الفس ــاع الكهرب بقط
العائق االكبر امام عدم حتقيق تقدم 
ــتثمار والتنمية.  ــن االس ــي ميادي ف
الفساد هو الذي يحول دون أي خطة 
ــباب  ملعاجلة الفقر والنهوض بالش
ــاء لنا  ــاد هو الذي ج ــرأة. الفس وامل
ــدات تفتك باجملتمع  بافات فتاكة ب
ــا. اخلالصة ان  ــدرات وغيره مثل اخمل
البرنامج احلكومي اكذوبة وضحك 
على الذقون وعدم دراية بني مهمات 

حمورابي وعبد الفتاح السيسي.
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اِّـحامي / ماجد الحسناوي

;k]d]}i›ˆ\;Ô\Öpˆ;Ïê]£\;k]›]⁄ï’\

ــيمها وحتدد  ــر االنتخابية او تقس ــد الدوائ    اوال- حتدي
ــور القانون  ــر االنتخابية من منظ ــة حدود الدوائ الدول
ــة نيابية  ــعب في حكوم ــة ارادة الش ــي لترجم الدول
ــجل الناخبني ضرورة وحيوية لالنتخابات النزيهة  وس
املعبرة بارادة الشعب ويلزم اعداد القوائم والسجالت 
ــالع عليها  ــن االط ــة وميك ــة فائق ــة بعناي االنتخابي
ــني مراجعة تللك القوائم  ــن في صحتها ويتع والطع
ــتبعاد اسماء املتوفني  ــجالت من وقت الخر واس والس
ــراد القوات  ــم كاف ــم االدالء باصواته ــق له ــن الح وم
ــمح بذلك وتخضع  ــون اليس ــلحة اذا كان القان املس
انظمة التسجيل لبعض املبادئ النتاج لوائح كاملة  
ــم جميع  ــون الالئحة  تض ــة وتك ــة وصحيح منقح
ــت يجب ان  ــور الناخب للتصوي ــني وعند حض الناخب
ــى املوظفني ان  ــمه مدرجا في الالئحه وعل ــون اس يك
يؤكدوا هوية الناخب ويضعوا اشارة على الالئحة دليل 
ــى بطاقة اقتراع  والتصلح  ــذا الناخب حصل عل ان ه
ــيح  الالئحة الدورية اال النتخاب واحد وان حرية الترش
ــحني او من  ــهم كمرش ــن يرغب ان يتقدموا بانفس مل
ــي معترف به واالحزاب السياسيه  خالل حزب سياس
والقوى السياسية في اختيار املرشحني في كل الدول 
ــح ذي مواصفات  الدميقراطية واحلزب يبحث عن مرش
خاصة ويكون مؤهال لتمثيل احلزب ويفسر دور االحزاب 
ــاوات  ــيح على انه اخالل مببدأ املس في عملية الترش
ــحني لتقييد الناخبني وتسيرهم نحو  فيما بني املرش
انتخاب مرشح دون اخر وبلغت هيمنة االحزاب والقوى 
ــحني درجة كبيره ولكي تكون  السياسية على املرش
ــزام باالحكام  ــات ناجحة ونزيهة يجب االلت االنتخاب
ــق االقتراع  ــات وصنادي ــاوراق االنتخاب ــا يتعلق ب فيم
ــات التزويرية  ــع املمارس ــت ومن ــورات التصوي ومقص
ــع االوراق االنتخابيه  ــرية التصويت وتطب ــرام س واحت
ــكام التصويت بالوكالة  ــب ان تكون اح بوضوح ويج
ــع للمشاركه دون  ــجيع اوس وتصويت الغائبني لتش
ــور الناخبني  ــات وتامني حض ــن االنتخاب ــالل بام االخ
بيسر وسهولة وحضور املراقبني للعملية االنتخابية 
ــب االحزاب  ــوح للمراقبه من جان ــرز االصوات مفت وف
ــات  التي لم  ــر جميع بطاقات االنتخاب املعنيه وحص
تستعمل وعملية فرز االصوات والتحقق منها واعالن 
النتائج عمليه امنه ونزيهة والهدف من اعداد جداول 
ــماء االشخاص الذي يحق لهم  الناخبني هو بيان اس
التصويت وحتديدهم بدقة قبل اليوم احملدد لألنتخابات 
ــلبي الذي يتعلق  ــاك االعتراض الس ــدة معينة وهن مب
ــخاص لم  ــة اش ــخص او مجموع ــم ش ــذف اس بح
ــجلون  ــروط االنتخابات او انهم مس تتوافر فيهم ش
ــراض االيجابي  ــدول انتخابي اما االعت في اكثر من ج
ــخاص تتوافر فيهم  ــخص او مجموعة اش اضافة ش
شروط االنتخابات ولم يتم درج اسمائهم  في اجلدول 
ــاواة وتكافؤ  ــهوا او عمدا وكفالة حتقيق مبدا املس س
ــا كانت اجتاهاتهم  ــحني اي الفرص بني مختلف املرش
ــه للحد من  ــة وايجاد رقابة فعال ــية واحلزبي السياس
ــزاب الصغيره على  ــجيع االح عمليات التالعب وتش
ــجيع  ــدل املقاطعة وتش ــورة جدية ب ــاركه بص املش
ــاهمة  ــاركه واملس ــني الذين يعزفون عن املش املواطن
ــتعانه مبراقبني دوليني  ــي العملية االنتخابية واالس ف
ــة االمم املتحده  ــني حتت مظل ــواء كانوا من العامل س
ــان قانونية دولية او  ــان او جل او منظمات حقوق االنس
ــراف اممي  ــدول تدعو الى اش ــي وبعض ال ــاد االورب االحت
ــراف على احلكومه القائمة بالسلطة  ــتند االش ويس
التنفيذية وفي بعض الدول يستند االشراف الى جلنه 
ــلطه  ــتقالل عن الس وطنية لالنتخابات تتمتع باالس
التنفيذية وبعض الدول تسند االشراف الى السلطه 
ــوم الناخب  ــرية االقتراع ان يق ــة وتعني س القضائي
باالدالء بصوته دون ان يشعر احد باملوقف الذي اتخذه 
ــي اختيار  ــة الناخب ف ــق حري ــة لتحقي ــذه ضمان وه
ــل املنازعات  ــكاوى والعمل حل ــح وقد حتصل ش املرش
ــير  ــون او قمع جتمع  الناخبني او مزاعم التفس والطع
ــني واملنازعات بعدم دقة االصوات وحلل  اخلاطئ للقوان

هذا اما تكون احملاكم او جلنه انتخابية.
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متابعة / البينة الجديدة

ــرائيلي،  ــوزراء اإلس ال ــس  رئي قال 
يائير لبيد، امس االول الثالثاء  إنه 
ــس األميركي جو  ــع الرئي ــق م اتف
ــرائيل  ــى أن «تتمتع إس ــدن عل باي
ــة للقيام بكل  بحرية عمل كامل
ما تراه مناسباً ملنع حتول إيران إلى 
ــدداً على أنه  ــووي»، مش ــد ن تهدي
«من السابق ألوانه أن نعرف ما إذا 
كنا سننجح حقاً في صد االتفاق 
ــتعدة  ــرائيل مس النووي، لكن إس
ــدات  التهدي ــع  جمي ــة  ملواجه
ــيناريوهات»، وذلك في وقت  والس
ــفير األميركي لدى  ــه الس قال في
إن  ــدس،  ناي ــاس  توم ــرائيل،  إس
ــرائيل أنه  البيت األبيض أكد إلس
ــى منعها من  ــداً إل ــعى أب لن يس
ــد إيران.ووجه  ــها ض حماية نفس
لبيد حتذيراً حاداً إلى طهران بينما 
ــن مقاتالت  ــرب م ــام س ــف أم يق
ــم»  ــدة «نيفاتي ــي قاع «إف٣٥» ف
ــت إيران  ــالً: «إذا واصل ــة، قائ اجلوي
ــف ذراع  اختبارنا؛ فإنها ستكتش
ــا».  وقدراته ــة  الطويل ــرائيل  إس
العمل على  ــنواصل  وأضاف: «س
ــتى اجلبهات ضد اإلرهاب وضد  ش
ــر».  ــك الذين يتمنون لنا الش أولئ
وقال: «من السابق ألوانه أن نعرف 
ــننجح حقاً في صد  ما إذا كنا س
ــرائيل  ــووي، ولكن إس ــاق الن االتف
ــع  جمي ــة  ملواجه ــتعدة  مس
والسيناريوهات».وأفاد  التهديدات 
ــرائيلية بأن  ــع احلكومة اإلس موق
ــد تلقى إحاطة أمنية من قائد  لبي
ــالح اجلو، اللواء تومير بار، ومن  س
ــذي يتولى  ــرب ١٤٠» ال قائد «الس
«إف٣٥». ــرات  طائ ــرب  س ــادة  قي

ــى القاعدة  ــارة لبيد إل ــاءت زي وج
ــت يجري فيه رئيس  اجلوية في وق
«املوساد»، ديفيد برنياع، مشاورات 
ــي  ــني ف ــؤولني األميركي ــع املس م

ــة إلقناع  ــي محاول ف ــنطن،  واش
ــل موقفها  ــو بايدن بتعدي إدارة ج
ــووي ورفع  ــاق الن ــاء االتف من إحي
ــة عن إيران،  ــات االقتصادي العقوب
ــؤول إسرائيلي يزور  وهو ثالث مس
ــات أجراها  ــنطن بعد محادث واش
ــي  ــرائيلي بين ــاع اإلس ــر الدف وزي

ــار األمن القومي  غانتس ومستش
ــرائيل  إس ــدت  حوالتا.وتعه ــال  إي
ــالك طهران  ــماح بامت بعدم الس
ــراراً  م ــت  وأعلن ــاً،  نووي ــالحاً  س
ــام بعمل  ــتعدادات للقي ــن اس ع
ــآت النووية  ــكري ضد املنش عس
اإليرانية، وذلك في ضوء تصريحات 
ــران مبحو الدولة  ــؤولني في إي املس
ــال لبيد  ــن الوجود.وق ــة م العبري
ــس األميركي  ــع الرئي ــه اتفق م إن
ــى أن «نتمتع بحرية  جو بايدن عل
ــام بكل ما نراه  عمل كاملة للقي

ــع احتمالية  ــباً من أجل من مناس
ــى تهديد نووي».تأتي  حتول إيران إل
زيارة لبيد إلى القاعدة اجلوية بعد 
ــرائيل صفقة  ــن توقيع إس أيام م
ــغ» األميركية  ــركة «بوين ــع ش م
ــن  ــة م ــرات متقدم ــراء ٤ طائ لش
ــغ ٤٦A - KC » للتزويد  ــراز «بوين ط

ــاعدات  بالوقود جواً في إطار املس
ــكرية األميركية إلسرائيل.  العس
ــرائيلية  ــائل إعالم إس وقالت وس
ــليمه هذه  ــب تس ــش طل إن اجلي
ــة أقصر وإنه قد  األجهزة في مهل
ــتخدامها في حال  ــب في اس يرغ
حدوث هجوم ضد إيران.وقبل لبيد 
ــفير األميركي  بساعات، قال الس
ــاس نايدس،  ــرائيل، توم ــدى إس ل
ــدس،  بالق ــي  ــر صحاف مؤمت ــي  ف
ــو بايدن  ــي ج ــس األميرك إن الرئي
ــر لبيد  ــوزراء يائي ــأن رئيس ال طم

ــبوع  ــي مكاملته الهاتفية األس ف
ــات املتحدة «لن  املاضي بأن الوالي
ــمح إليران أبداً بامتالك سالح  تس
ــع «تاميز أوف  ــب موق نووي»، بحس
إسرائيل».وأضاف نايدس أن بايدن 
وعد أيضاً لبيد بـ«أننا لن نكبل يد 
إسرائيل أبداً». وصرح أيضاً: «نحن 

نفهم عدوان إيران، وإن (بايدن) كان 
واضحاً جداً لرئيس الوزراء في هذا 
االعتقاد».وقال نايدس إن الواليات 
ــل إلى اتفاق  ــدة تريد التوص املتح
اتفاق ٢٠١٥  دبلوماسي الستعادة 
الذي يحد من برنامج إيران النووي، 
ــة.  ــروط معين ــب ش ــن مبوج ولك
ــاف أن هناك «فجوات كثيرة»  وأض
باقية بني األطراف عقب انتكاسة 
ــبوع املاضي  ــي املفاوضات األس ف
ــط تكهنات بإمكانية  حدثت وس

التوصل إلى اتفاق قريباً.

رسائل الكونغرس

ــاء الكونغرس  ــزور وفد من أعض وي
من احلزبني اجلمهوري والدميقراطي 
ــيناتور  الس ــال  وق ــرائيل.  إس
ــز، رئيس  ــي بوب منندي الدميقراط
ــي  ف ــة  اخلارجي ــات  العالق ــة  جلن

ــر  مؤمت ــي  ف ــيوخ،  الش ــس  مجل
ــي، إن إدارة  ــي االثنني املاض صحاف
ــرض أي اتفاق  ــت بع ــدن التزم باي
ــه بخصوص  ــل إلي ــري التوص يج
الكونغرس  النووي على  البرنامج 
ــى أن مثل هذه  ــار إل ملراجعته.وأش
املراجعة ستجريها جلنة العالقات 
ــيوخ،  ــة في مجلس الش اخلارجي
مضيفاً أنه سيعقد تصويتاً داخل 
ــيوخ حول أي اتفاق،  مجلس الش
ــر متأكد» مما كانت  لكنه بدا «غي
نتيجة التصويت ستعرقل االتفاق 

ــكوكه في  ــووي، معرباً عن ش الن
الوقت نفسه حول فكرة أن تكون 
ــني  ــة اجلديدة مبثابة حتس الصفق
ــاق املبرم في  وخطوة لألمام لالتف
ــع «تاميز  ــبما أورد موق ٢٠١٥، حس
مننديز  ــا  دع ــرائيل».كما  إس أوف 
ــة  ــق «الوكال ــة حتقي ــى مواصل إل

ــأن  ــة الذرية» بش ــة للطاق الدولي
آثار اليورانيوم في ٣ مواقع إيرانية.

ــيناتور ليندسي  بدوره، تعهد الس
ــون هناك معارضة  غراهام بأن تك
ــأن  بش ــاق  اتف ألي  ــني  احلزب ــن  م
ــال  اإليراني.وق ــووي  الن ــج  البرنام
القدس  ــني في  غراهام للصحافي
ــية للزيارة  إن أحد األهداف الرئيس
ــات تتعلق  ــع معلوم ــالف جم بخ
بالبرنامج النووي اإليراني، التأكيد 
أن دعم الواليات املتحدة إلسرائيل 
ــر بغض النظر  ــيبقى دون تغيي س

ــات الكونغرس  ــن نتائج انتخاب ع
ــرين  ــي (تش ــررة ف ــة املق النصفي
ــار غراهام إلى  الثاني) املقبل.وأش
االنتخابات اإلسرائيلية املقررة في 
تشرين الثاني ايضا، وقال: «بغض 
ــة االنتخابات،  ــن نتيج ــر ع النظ
ــر كبير  ــاك تغيي ــون هن ــن يك فل
ــاً إلى  ــرائيل»، الفت ــم إس ــي دع ف
ــة  ــى «طمأن ــدف إل ــارة ته أن الزي
ــار،  ــرائيلية - اليس احلكومة اإلس
ــأن العالقة  ــط - ب واليمني، والوس
ــن، وبغض  ــية لكال البلدي أساس
ــي نوفمبر،  ــا يحدث ف ــر عم النظ
ــى بها  ــاعدة التي حتظ ــإن املس ف
ــرائيل من احلكومة األميركية  إس
ستستمر».في غضون ذلك، قالت 
ــت» إن  صحيفة «جيروزاليم بوس
ــى التأثير على  ــرائيل عل قدرة إس
االتفاق «ضئيلة»، فيما يرى خبراء 
ــة». معدوم ــبه  «ش ــة  الفرص أن 
ــار  ــاك فريليش، املستش وقال ش
ــن  األم ــاز  جه ــب  لنائ ــابق  الس
القومي اإلسرائيلي، ملوقع «ميديا 
ــرائيل تسعى وراء  أونالين»، إن إس
ــاق قدر  ــل االتف ــداف: «تأجي ٣ أه
ــق  ــالق حتقي ــع إغ ــكان» و«من اإلم
ــة للطاقة الذرية»  الوكالة الدولي
و«استمرار العقوبات على (احلرس 
ــن جانبه، قال  اإليراني».م الثوري) 
ــؤون  مناحيم مرحافي، خبير الش
ــاري س.  ــي «معهد ه ــة ف اإليراني
ترومان» بالقدس، إن إيران «تتباطأ 
ــاق  ــزام باالتف ــدم االلت اآلن؛ ألن ع
مالئم للنظام بطريقة ما». وقال إن 
ــدون رفع العقوبات،  «اإليرانيني يري
ــن  ــف ع ــأنه أن يكش ــن ش ــا م مم
ــاً أن االقتصاد  ــة»، مضيف احلقيق
اإليراني «مدمر ليس فقط بسبب 
العقوبات؛ ولكن بسبب الفساد، 
ــام اإليراني لديه  ــذا؛ فإن النظ وله
ــاق  االتف ــن  م ــره  ليخس ــر  الكثي

اجلديد».
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جمهورية العراق
وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ سدة الكوت
رقم االضبارة :  ٢٠٢٢/١١٤٥
التاريخ : ٢٠٢٢/٩/٦

اُّـ / اِّـنفذ عليه /(لؤي كامل سلطان)
ــول محل االقامة  ــة ذات اختصاص انك مجه ــذه اِّـديرية من جه ــد تحقق له لق
ــتناداً  ــس لك موطن دائم او مؤقت او مختار يمكن اجراء التبليغ عليه , واس ولي
ــذ تقرر تبليغك اعالنا بالحضور َّـ مديرية تنفيذ  ــادة (٢٧) من قانون التنفي للم
ــرة اِّـعامالت  ــر ِّـباش ــاً تبدأ من اليوم التالي للنش ــالل (١٥) يوم ــدة الكوت خ س
ــر هذه اِّـديرية باجراءات  ــة بحضورك وَّـ حالة عدم حضورك ستباش التنفيذي

التنفيذ الجربي وفق القانون. 
اِّـنفذ العدل / فائد عبد الكريم احمد

اوصاف اِّـحرر:
قرار حكم صادر من محكمة االحوال الشخصية اِّـرقم ٢٦٥٦/ش/٢٠٢٠ َّـ 
١١/١٥/  ٢٠٢٠ دين (مليون و نص دينار) و القرار اِّـرقم ١٦٧١/ب/٢٠٢٠ 
ــن (عدنان عبد  ــم الدائ ــاب محامات) اس ــن (اتع دي َّـ ٢٠٢٠/١٢/٣٠ 

الساده).

اعـــــــــــالن

بناء على الدعوى اِّـقامة من قبل اِّـدعيه (كريمه 
ــم اِّـجرد  ــم) التي تطلب تبديل االس وائل ابراهي
ــه اعرتاض  ــاء) فمن لدي ــه ) اُّـ (ميس من(كريم
ــا  ــدة اقصاه ــالل م ــة خ ــذه اِّـديري ــة ه مراجع
ــوف تنظر هذه اِّـديرية  ــه س (١٥) يوما وبعكس
ــادة (٢٢) من قانون  ــكام اِّـ ــوى وفق اح َّـ الدع

البطاقة الوطنية رقم (٣) لسنة ٢٠١٦.
اللواء رياض جندي الكعبي

مدير االحوال اِّـدنية والجوازات 
واالقامة العامة / وكالة

أعـــــــــــالن

ــتار  بناء على الدعوى اِّـقامة من قبل اِّـدعي (س
جبار عبد) الذي يطلب تبديل لقبه من(الدشتي) 
ــي) فمن لديه اعرتاض مراجعة هذه  اُّـ (الدراج
ــه  اِّـديرية خالل مدة اقصاها (١٥) يوما وبعكس
سوف تنظر هذه اِّـديرية َّـ الدعوى وفق احكام 
ــن قانون البطاقة الوطنية رقم (٣)  اِّـادة (٢٢) م

لسنة ٢٠١٦.
اللواء رياض جندي الكعبي

مدير االحوال اِّـدنية والجوازات
 واالقامة العامة /وكالة
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العنوان:بغداد-شارع فلسطني-مقابل وزارة النقل-خلف مسبح حي اِّـهندسني

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

جريدة يومية سياسية عامة مستقلة

أو  يصوِّب  أن  يريد  من  لكل  مكفول  الرَّد  حق  إن    

ح معلومة وردت في خبر أو مقال ويعتقد أن  يصحِّ

فيها جتنيا او مغالطة إذا رغب في ذلك، وإن ديدننا 

هو احترام الرأي والرأي اآلخر.

„zzzzzÁÊfih
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ــي الكتابة  ــر ف ــا نُكث ــا عندم ــضُ انن ــور البع ــا يتص رمب
ــات التي تواجه املواطن  ــكالت والتحدي املتصدية للمش
العراقي وتسلبُ راحتهُ وجتعلهُ يئنُ حتت وطأتها من دون 
ــائمة او غير  ــوّغ او مبرر، اننا ننطلقُ من نظرة متش مس
ــوداوية او متحاملة او قاصرة وان علينا ان  متفاءلة او س
ــتهدي بالرحمن ) ونتعامل مع الواقع املرير بأغنية  ( نس
ــادة ياكرام ان القفز  ( الدنيا ربيع واجلو بديع ). ولكن ياس
ــج)  على حقائق الواقع والتعامل معها بـ(عطر البنفس
هو الكذب والتزوير بأشنع درجاته .. لقد تأكد لنا  بالدليل 
القاطع والبرهان الساطع ان قول احلقيقة ووضع االصبع 
ــير االخطاء وتسليط  الغليظة على مكمن اجلرح وتأش
ــو اجلهاد بعينه  ــاد املظلمة ه الضوء على زواغير الفس
ــيطان اخرس وعليك ان تقرع  والن الساكت عن احلق ش

بأذنيه الف مدفع !!.
ــا على ماتقدم انفاً والذي اكررّه للمرة  ــؤالي وتأسيس س
ــاذا نُصنّف نحنُ من  ــون ولرمبا للمرة الترليون هو : مل امللي
ــة نفطية وعندها احتياطات  الناحية االقتصادية كدول
ضخمة من النفط والغاز والثروات الطبيعية واملقومات 
ــع العام احلالي  ــهري منذ مطل ــة وايرادنا الش االقتصادي
ــواق  ــط املصدر لالس ــن النف ــي م ــهر آب املاض ــد ش وحل
ــة يبلغ اكثر من (١٠) مليارات دوالر يقابل ذلك فقر  العاملي
مدقع تعيشهُ طبقات واسعة من ابناء شعبنا العراقي 
ــؤول املتصدي للمسؤولية  االبي .. اال ترى معي ايها املس
ــهرياً  ــرة املالية املتحققة من مبيعات النفط ش ان الوف
ــعب الذي  ــق بهذا الش ــاة كرمية تُلي ــني حي ــي لتأم تكف
ــة تدعوك  ــر ارقاماً مفجع ــدالت الفق ــجل فيه مع تُس
ــه الصحيح الى  ــذُ طريق ــا يتحقق ال يأخ ــكاء ألن م للب
خزينة الدولة وال يصلُ الى االيادي النظيفة التي توصلهُ 
ــة الناس وتوفير اخلدمات  كن االرتقاء مبعيش الى حيثُ ميُ
ــكن وصحة وتربية واشياء اخرى  االساسية لهم من س
ــة ان بلداً  ــي ان املفارقة املضحكة املبكي ــرون مع .. اال ت
ــهرياً من مبيعات  ــن (١٠) مليارات دوال ش ــق اكثر م يحق
النفط لكنك ترى قطاعات واسعة من شبابه حيارى ألن 
ــتهم حقهم بالعيش برفاهية  البطالة اوجعتهم وانس

وسعادة ؟! .
ــي تنوء  ــوز عراقية وه ــة عج ــم رؤي ــم ويحزنك اال يثيرك
بحمل كيس على ظهرها املنهك بعد ان اعياها  التقاط 
لب املشروبات الغازية الفارغة (القواطي) من الشوارع  عُ

واالزقة ؟!
ــرطان ال  ــض مصاب بالس ــاعركم رؤية مري ــز مش اال يه
طام الدنيا  ــهُ ألنهُ ال ميلك من حُ يقوى على تأمني عالج ل
ــيئاً؟ اال تخجلون من رؤية العشوائيات املتناثرة على  ش
ــط  ــمخ وس خارطة الوطن بينما قصوركم الفارهة تش
املروج اخلضر ! اال ترتعد فرائصكم من وجود اناس يبيتون 

ليلهم بال وجبة عشاء ؟!. 

ــزوغ احلضارة في  ــداً منذ ب ــاني وحتدي ــح التاريخ اإلنس ــن يتصف م
ــرأة عبر التاريخ  ــا مايتعلق بدور امل ــؤون احلياة خصوص مختلف ش
ــن ايرادها بهذه العجالة  ــوف يتوقف أمام محطات كثيرة ال ميك س
ــي، لكنني أقول  ــن العمود الصحف ــاحة املتواضعة م وبهذه املس
ــل الدولة  ــة في مفاص ــل مواقع مهم ــتطاعت أن حتت ــرأة اس إن امل
ــكات حكمن دوالً  ــاة فمنهن من كنّ مل ــي مختلف مناحي احلي وف
ــي العصور  ــواء ف ــن وذكائهن س ــزن بحنكته ــات وامت وامبراطوري
ــي اليمن وامللكة  ــبأ ف ــرة وحتى اآلن مثل ( بلقيس) ملكة س الغاب
ــورية وامللكة (  ــة اآلش ــت االمبراطوري ــي حكم ــميراميس) الت ( س
نفرتيتي) في مصر وامللكة ( كيلوباترا) التي كانت أقوى نساء مصر 
ــام واجلزيرة .. وفي العصر احلديث هناك  ــا) ملكة تدمر والش و (زنوبي
ــية  أمثلة يطول اإلتيان بها وفي مقدمتهن ( انديرا غاندي) السياس
الهندية التي تولت منصب رئيس الوزراء في بالدها على مدى ثالث 
ــرات لكنها لقيت حتفها اغتياالً في الفترة الرابعة  عام (١٩٨٤)  فت
ــي ابنة ( جواهر  ــعبها وكيف ال وه ــد حظيت بتقدير واحترام ش وق
ــاطعاً جنم  ــس وزراء للهند .. وفي بريطانيا بزغ س ــرو) أول رئي الل نه
السياسية البريطانية ( مارغريت تاتشر) التي تولت رئاسة الوزراء 
في بالدها لفترة امتدت من (١٩٧٩ ـ ١٩٩٠) إضافة الى توليها زعامة 
ــى ذاع صيتها  ــخصيتها القوية حت ــني ومتتعت بش ــزب احملافظ ح
ــوة وتأثير قراراتها اجلريئة ..  ــعبها بـ ( املرأة احلديدية) لق ولقبّها ش
ــغلت  ــية التي ش وفي املانيا كانت هناك ( انغيال ميركل) السياس
منصب املستشارة األملانية للفترة مابني ( ٢٠٠٥ـ  ٢٠٢١) إضافة الى 
ــه زعامة حزب االحتاد الدميقراطي  ــغل في الوقت ذات انها كانت تش
ــام (٢٠١٨) وهي ثاني  ــنة أي حتى ع ــيحي على امتداد (١٨) س املس
ــة (فوربس) ملرتني  ــم كما صنفتها مجل ــخصية في العال أقوى ش
متتاليتني حيث بذلت جهوداً كبيرة لإلرتقاء ببالدها من خالل دورها 
ــم في األزمة املالية على املستوى األوربي والعاملي ومواجهة  احلاس
ــالح نظام الرعاية الصحية  ــاكل التي تتعلق باص التحديات واملش
ــاني خالل تعاملها مع أزمة املهاجرين إذ حرصت  وكان لها دور انس
على توفير كل السبل املمكنة لرعايتهم .. وفي باكستان برز اسم 
لت رئاسة وزراء الباكستان لدورتني متتاليتني  ( بناظير بوتو) التي توّ
ــى ملكة  ــا أغتيلت في (٢٧ كانون األول عام ٢٠٠٧) .. وال ننس لكنه
ــي تعد اطول ملوك العالم احلديث  ــا ( اليزابيث الثانية) الت بريطاني
ــنجد هناك  ــي امريكا س ــول عمراً وف ــى العرش واألط ــاً عل جلوس
ــة في احلزب  ــية األمريكي ــي) السياس ــيا بيلوس ــي باتريس ( نانس
ــغل منصب رئيسة مجلس النواب األمريكي  الدميقراطي التي تش
ــون الثاني عام (٢٠١٩) .. وقبل ثالثة أيام اختار البريطانيون  منذ كان
ــاً فإن القائمة تطول  ــة وزراء لبالدهم .. أما عراقي ــز تراس) رئيس ( لي
ــماءهن في الذاكرة  ــاء عراقيات حفرن اس ومن حقنا أن نفخر بنس
ــة والقاضي و اذكر منهن  ــتاذة اجلامعي ــاك الوزيرة وهناك األس فهن
القاضي (تغريد عبد اجمليد ناصر) رئيسة رابطة القاضيات العراقية 
ــة البداءة اخملتصة  ــغل االن منصب القاضي األول حملكم ــي تش والت
ــة في الرصافة  والتي تنظر بدعاوى كبيرة حتتاج  بالقضايا التجاري
لقرارات شجاعة هي جديرة بها وهناك املهندسة والطبيبة املاهرة 
ــة عراقية في  ــزاز ألول مهندس ــير بإعت ــة ويكفي أن نش واإلعالمي
ــالل ايام في رحلة الى  ــارك خ مجال الصواريخ التي يفترض ان تش
ــتعرض ذلك وأمتنى أن نصحو يوماً لنرى أن امرأة عراقية   القمر .. أس
ــة الوزراء في العراق وهذا ليس باألمر املستغرب ابداً  لت رئاس قد توّ
فهي تستحق ذلك بجدارة . وامتنى على البرملان مخلصا ان يخاطب 
ــيح من يراهن  مجلس القضاء االعلى و وزارة التعليم العالي لترش
ــة مجلس الوزراء وليكن حدثا عراقيا  جديرات بتولي منصب رئاس

نتباهى به امام العالم.

صباح الشيخلي*
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* رئيس التحرير التنفيذي

متابعة / البينة الجديدة

ــي    ــاع املدن ــة الدف ــت مديري أعلن
ــخصني وإصابة ٢٠ آخرين  وفاة ش
نتيجة  ــديدة،  اختناق ش بحاالت 
ــي  ــدق ف ــل فن ــع داخ ــق اندل حري

محافظة كربالء.
ــة، في بيان أن «فرق  وذكرت املديري
ــتنفرت جهدها  الدفاع املدني اس
ــري  إلنقاذ نزالء فندق  اآللي والبش
ــتة  ــرش) املكون من س ــر ج (قص
ــد  باألليكبون ــف  واملغل ــق  طواب
ــالمة في  ــف لتعليمات الس اخملال
ــط  ــاحة التربية وس ــة س منطق
ــالء».  وأضافت ان  ــة كرب محافظ

ــذت ٤٢  ــاع املدني أنق ــرق الدف «ف
ــية وعهدت  نزيال متعددي اجلنس
ــة  ــعافات األولي ــراء اإلس ــى إج إل

ــني  للمصاب ــوى  الرئ ــاش  واإلنع
ــخصا  ــغ عددهم ٢٠ ش ــن بل الذي
ــاالت اختناق، قبل نقلهم الى  بح

ــال جثة  ــع انتش ــفى م املستش
ــني أحداهما عراقية واألخرى  امرأت
ــن مع  ــية، بالتزام ــة اجلنس إيراني
ــات اإلخماد والتبريد  تنفيذ عملي
ــجلت  داخل طوابق الفندق». وس
ــاً  وفق ــي،  املدن ــاع  الدف ــة  مديري
ــوف  ــني صف ــات ب ــان، «إصاب للبي
رجال الدفاع املدني نتيجة كثافة 
االنبعاثات الغازية السامة، وعلى 
ــب الدفاع املدني فتح  أثر ذلك طل
ــر األدلة  ــتدعاء خبي ــق واس حتقي
ــباب اندالع  ــة لتحديد أس اجلنائي
ــف  ــدق اخملال ــل الفن ــق داخ احلري
ــالمة الصادرة من  لتعليمات الس

املديرية».

متابعة / البينة الجديدة
جنا وزير الصناعة واملعادن   منهل اخلباز،  
ــي محافظة  ــروع ف ــير م من حادث س

صالح الدين.
ــة تابعة  ــي  إن «عجل ــال مصدر أمن وق
ــركة األسمدة  للخباز انقلبت قرب ش
ــة صالح  ــي محافظ ــاء بيجي ف بقض
الدين»، مشيراً الى «اصابة الوزير وجنله 

واثنني من مرافقيه».
ــر الى  ــل الوزي ــدر الى «نق ــت املص ولف
ــفى بيجي لتلقي اإلسعافات  مستش
ــادت صحة  ــا أف ــن جانبه ــة». م الالزم
ــان  ــي بي ــن، ف ــالح الدي ــة ص محافظ
مقتضب، بأن وزير الصناعة دخل لصالة 

العمليات، وإن إصابته متوسطة  .

متابعة / البينة الجديدة
ــيبراني  ــي األمن الس ــن الباحث ف متك
ــاف  ــرمي من «اكتش ــي حيدر ك العراق
 (Apple) ــركة آبل ــرات أمنية في ش ثغ
ــنت  أوس ــي  ف ــاس  تكس ــة  وجامع

.«University of Texas at Austin
وبحسب هذا الشاب فإن «الثغرة متكن 
ــى بيانات  ــتيالء عل ــم من االس املهاج
ــاباتهم  وحس ــمائهم  بأس املوظفني، 
احلقيقية وعناوين بريدهم اإللكتروني 

واألوراق السرية».
وأوضح أن مهمته «فحص كل موقع أو 
تطبيق، بعد كل حتديث يجري له، وهو 
ــاعات  ــتمر لس أمر يتطلب جهودا تس

عدة، وفي بعض األحيان متتد أياما».
ــام ١٩٨٧  ــداد ع ــد بغ ــن موالي ــرمي م ك
ــة تقنيات  ــم هندس ــو خريج قس وه
ــاالت  اتص ــبكات  ش ــبات-فرع  احلاس
ــالم اجلامعة  ــبات من كلية الس حاس

األهلية، ومازال يعيش في العاصمة.
ــير إلى أن تخصصه -ضمن فروع  ويش
ــن  ــه م ــات- مكن ــا املعلوم تكنولوجي

دراسة «الكورسات» التخصصية التي 
ــيبراني،  تؤهله لطرق بوابة األمن الس
وهو ما ساعده على تطوير مهاراته من 
ــة والعملية مبختلف  الناحية النظري
ــهادات التقنية الهامة في اجملال  الش
ملواكبة التطور والتقدم التكنولوجي.

ويقول كرمي «اشتركت ببعض املنصات 
ــح لفحص اخلوادم  ــي توفر التصري الت
ــة بهم،  ــة اخلاص ــع اإللكتروني واملواق
ــته وتعلمته  ــدأت أطبق كل ما درس وب
ــذه التجربة لي خبرة  ــث أضافت ه حي
ــع  ــة والتطل ــث املواكب ــن حي ــر م أكث
ــاف فهي  واملعرفة، أما طريقة االكتش
ــلوك  ال تقتصر على طريقة واحدة وس
واحد، هناك طرق عديدة ومتشعبة، إذ 
لكل تكنولوجي عدة طرق وسلوكيات 
في اكتشاف نقاط الضعف واملشاكل 

التي حتدث».

متابعة / البينة الجديدة
ــارق احلياة  ــي أن يف ــن عراق كاد مس
ــبب ابتالعه عظمة دجاج حادة  بس
أحدثت ثقبا في املريء وكادت تنغرس 
ــت دائرة صحة  ــي قلبه، حيث أعلن ف
ــة  الصح ــوزارة  ل ــة  التابع ــف  النج
ــتخراج  ــة، جناح عملية الس العراقي

العظمة التي استقرت خلف قلبه.
أوضح بيان صادر عن صحة النجف، 
أنه «أجريت في مدينة الصدر الطبية 
في مدينة النجف، عملية استخراج 
عظم دجاج من خلف القلب، ملريض 

يبلغ من العمر ٧٠ عاما».
ــاف، نقال عن  ــان دائرة الصحة أض بي
اختصاصي جراحة القلب، بهاء عبد 
ــض كان يعاني  ــرزاق، قوله إن «املري ال
ــم بالصدر  ــة بالبلع مع أل من صعوب
وضيق في التنفس، مع ارتفاع درجة 
ــان أنه «بعد  ــتطرد البي احلرارة». واس

ــني وجود  ــص املفراس، تب ــراء فح إج
ــتقر  ــب املريء واس ــم غريب ثق جس
ــراء عملية  ــب، وتقرر إج ــف القل خل
ــتخراج اجلسم  فتح صدر طارئة الس

ــني الحقا أنه عظم  الغريب، الذي تب
دجاج حاد ابتلعه املريض قبل ظهور 

األعراض».
ــتخراج العظمة من املنصف  ومت اس
ــرة،  ــب مباش القل ــف  ــدري خل الص
ــة الهوائية، بعد  ــرب من القصب بالق
ــع املريء  ــريء. ومت «ترقي ــت امل أن ثقب
ــرب القلب من  ــف املنطقة ق وتنظي
ــم، بعد  ــببه العظ ــن الذي س التعف

استقراره في املنطقة ملدة ٣ أيام».
ــف أن «هذه  ــي كش ــب العراق الطبي
ــورة، إذ تصل  ــة اخلط ــة عالي العملي
ــى ٤٥ باملئة»،  ــبة الوفاة فيها إل نس
ــم الغريب  ــاء اجلس ــا أن «بق موضح
ــف الصدري  ــوم باملنص ــن ي ــر م ألكث
ــجة  ــبب التهابا بكتيريا باألنس يس
القريبة من القلب، وتسمما بالدم».
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«البينة  ــدة  ــر جري هيئة حتري
ــي  ــدم بالتهان ــدة» تتق اجلدي
ــتاذ  االس ــى  ال ــكات  والتبري
ــوكت)  ش ــد  (احم ــي  احملام
ملناسبة تعيني ابنته الدكتورة 
ــفى  مستش ــي  ف ــن)  (وس
ــي ببغداد.  ــدي التعليم الكن
سائلني اهللا تعالى باملوفقية 
ــي مهمتها  ــا ف ــاح له والنج
خلدمة املرضى بروح انسانية 
ــداد  والس ــة..  عالي ــة  ومهني
ــوة تخطوها في  في كل خط

حياتها الوظيفية.
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متابعة / البينة الجديدة
قامت كتيبة جتسير املقر العام  في وزارة الدفاع بنصب جسر عائم بطول ٣٠٠ متر على نهر الفرات 

في قضاء املسيب لغرض عبور زائري اربعينية اإلمام احلُسني (عليه السالم).


