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كتب احملرر السياسي
وصل وزير الداخلية عثمان الغامني، 
ــى محافظة املثنى.  امس االثنني، ال
ــر صحفي  ــي مؤمت ــي ف ــال الغامن وق
ــة املثنى ،  ــس في محافظ عقده ام
ــببه  ان هروب املوقوفني في املثنى س
ــدى احلرَّاس،  ضعف اجلانب األمني ل
ــرطة  ــة مراكز الش ــا بـتقوي موجه
ــاء. أكف ــق  حتقي ــاط  بضب ــا  ورفده

ــق القانون  ــدد على ضرورة تطبي وش
ــات وبكل  ــل احملافظ ــي كل مفاص ف
ــيما وان حياة املواطن  جوانبها، الس

ــا اخملدرات واجلرائم  بتماس مع قضاي
ــدر  ــد اص ــي ق ــرى. وكان الغامن األخ
ــة حتقيقية عليا  ــكيل جلن امرا بتش
ــروب املوقوفني فجر االحد  بحادث ه
ــل وزارة  ــل وكي ــث ارس ــي حي املاض
الفريق  ــرطة  الش الداخلية لشؤون 
ــود للوقوف على  عماد محمد محم
ــادث. وفي  ــات احل ــل ومالبس تفاصي
اجلانب القانوني أكد اخلبير القانوني 
طارق حرب، ان قرار احملكمة االحتادية 
الذي صدر امس االول أصاب صحيح 
الدستور وأبطل خطأ القانون، فيما 
ــي عودة  ــرار ال يعن ــار الى ان الق اش
ــرب ان  ــال ح ــس احملافظات.وق مجال

ــا اصدرت  ــة العلي ــة االحتادي احملكم
ــون  ــن قان ــادة ١٤ م ــل امل ــرارا ابط ق
احملافظات رقم ١٠ لسنة ٢٠١٨ الذي 
ــس احملافظات في  كان يعطي مجال
ــد اكمالها  ــا بع ــتمرار بعمله االس
ــي اربع  ــررة لالنتخاب  وه ــدة املق امل
سنوات وكما حصل في سنة ٢٠١٧ 
الذي انتهى فيها مدة االربع سنوات 
ــتمر عمل  ــى الرغم من ذلك اس وعل
مجالس احملافظات حتى قرار البرملان 
بتسريحهم سنة ٢٠١٩، حيث صدر 
قرار البرملان بتسريح اعضاء مجالس 
احملافظات.واضاف، ان قرار اليوم يعني 
ــتورية قرار البرملان بتسريحهم  دس

ــابقاً  وان بقاء اجملالس في عملها س
ــنوات اي  ــدة االربع س ــد اكمال م بع
ــتورياً  ــل دس ــنة ٢٠١٧ باط ــد س بع
ــس احملافظه  ــد جملل ــوز التمدي واليح
حتى ولو ليوم واحد وهذا يوافق رأينا 
الذي نشرناه مرات واخرها اول امس  
ــد جملالس احملافظات.  ببطالن التمدي
ــأن السياسي اعلنت وزارة  وفي الش
ــني، أن الوزير  ــس االثن ــة، ام اخلارجي
ــالل الزيارة  ــني، التقى خ ــؤاد حس ف
ــى ايطاليا  ــا حاليا ال ــي يقوم به الت
بقداسة البابا فرنسيس في حاضرة 
ــم  باس ث  ــدّ املُتح ــال  الفاتيكان.وق
ــاف ،  ــد الصحّ ــة، أحم وزارة اخلارجيَّ

ــني التقى  ان وزير اخلارجية فؤاد حس
بقداسة البابا فرنسيس في حاضرة 
ــا أن الوزير  ــس، مبين ــكان ام الفاتي
ــر احلكومة  ــكر وتقدي ــام بنقل ش ق
والشعب العراقيّ للزيارة التاريخيّة 
ــى العراق. ــته إل التي قام بها قداس

ــني بحث  واضاف الصحاف، أن حس
ــات الزيارة  ــة البابا مخرج مع قداس
ــام بها االخير الى  التاريخية التي ق
ــة إحياء  ــيرا إلى أهميّ ــراق، مش الع
املناطق األثريّة في العراق وإعمارها، 

سيما مدينة أُور في الناصريّة.

كتب اِّـحرر السياسي

\3^ò@Ú‡nn€a

ــروعي قانون يهدف  ــار النيابية ، عن مش ــة اخلدمات واإلعم ــفت جلن كش
ــكناً والثاني حسم ملف العشوائيات، فيما  األول لتمليك كل عراقي س
ــكن وخطوات البرملان في متابعته.وقال عضو  حتدثت عن ملف أزمة الس
ــت العديد من القوانني  ــاس العطافي ، إن جلنة اخلدمات تابع اللجنة عب
ــوزراء املتعلقة  ــرارات مجلس ال ــكن وق ــاهم في حل ازمة الس التي تس
ــكنية التابعة لهيأة االستثمار  ــأن وكذلك ملف اجملمعات الس بهذا الش
ــيرا الى أن هناك مشروعي قانون  ــكان، مش الوطنية ووزارة االعمار واإلس
ــكناً والثاني يضمن  ــكل عراقي س ــس النواب األول يضمن ل ــل مجل داخ
ــوائيات على األراضي الرسمية والزراعية وخاصة التي  معاجلة بناء العش

حتولت الى مناطق سكنية.
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ــير الى جملة  في البدء ال بد ان نش
ان  ــا  منه ــة  املقدم ــي  وف ــق  حقائ
ــوزراء مصطفى  ال ــس  رئي حكومة 
ــي هي نتاج ملا متخض عنه  الكاظم
ــراز طبيعي  ــي واف ــارع العراق الش
للتظاهرات الشعبية املطالبة بنيل 
ــروعة وان تصريحات  ــوق املش احلق
السيد الكاظمي كلها تؤكد على 
ــي التعبير عن  ــعب ف ــة الش احقي
ــب احلكومة هو  ــه وان واج تطلعات
وان  املتظاهرين وسالمتهم  حماية 
ــز وغالٍ وال بد من  الدم العراقي عزي
حقنه ولكن ما يؤسف ان الضحايا 
ــوا  مازال ــوق  باحلق ــني  املطالب ــن  م
ــهيد  ــام ش ــل اي ــاقطون.. قب يتس
ــداد خالل  ــة الوحدة ببغ ــي ناحي ف
تظاهرات شعبية تطالب بتحسني 

الواقع الكهربائي وامس االول اربعة 
ــاء تظاهرة  ــى اثن ــهداء و٧ جرح ش
ــاب العقود  ــدة قام بها اصح حاش
ــد  ــوخة عقودهم من احلش واملفس
ــة وزارة املالية  ــرب بواب ــعبي ق الش
ــي  ــاص احل ــتخدم الرص ــث اُس حي
ــن على ثقة  ــق احملتجني ونح لتفري
ــوزراء لن يقبل  ــيد رئيس ال بان الس
ــارع لفتح  ــك ابدا ونأمل ان يس بذل
ــأن  ــوري باحلادث. وفي ش ــق ف حتقي
اخر بودنا ان نسأل عن سبب غياب 
ــم يعقد  ــث ل ــواب حي ــس الن مجل
ــا يجب  ــة كم ــاته االعتيادي جلس
ــني لم  ــبوعني املاضي ــة االس وطيل
يعقد سوى جلسة تداولية واحدة 
فقط حضرها ٧٠ نائبا فقط بشأن 
ــن اخلطيب..  اب ــفى  حادث مستش
ــعب يسأل هل تخلى البرملان  والش
ــريعي  ــه الرقابي والتش ــن واجبي ع

ــغولني  ــواب مش ــادة الن أم الن الس
بالصيام في شهر رمضان الكرمي؟!.

وهل يصح ان يغيب البرملان وهناك 
ــق  حرائ ــا  منه ــورات  وتط ــداث  اح
ــب  الله ــنة  الس ــا  ــد منه تتصاع
ــحب الدخان؟!.ثم ما معنى ان  وس
ــة الغموض  ــعب حال ــش الش يعي
ــان املوازنة العامة للبالد ٢٠٢١  بش
حيث تتضارب االنباء بشأن مشروع 
ــدة  ــي جري ــر ف ــذي نش ــة ال املوازن
ــمية هل هو  الوقائع العراقية الرس
ــاذا ال يخرج  ــأ؟ ومل ــح ام خط صحي
ــؤول  ــر املالية او اي مس ــا وزي علين
ــة بدال من  ــرح تفاصيل املوازن ليش
هذا الغموض احلاصل وكأن املوازنة 
ــر الظلمات!!.ونحن  تغوص في بح
نعيش اليوم ذكرى استشهاد امير 
ــب (ع)  ــن ابي طال ــني علي ب املؤمن
ــل وفتى اهللا  ــوت احلق ضد الباط ص

وسيفه املسلول دفاعا عن الرسالة 
االسالمية السمحاء بودنا ان نقول 
ــانية والعدالة  اذا كان اعداء االنس
ــاً مرة واحدة  ــد قتلوا باالمس علي ق
ــوم يقتلونه الف  ــاء الي ــان االدعي ف
ــم ولكن االمام  ــرة بزورهم وزيفه م
ــيبقى حاضرا  علي(ع) لن ميوت وس
ــأن  في الضمائر والقلوب.وفي الش
ــدد  ع ان  ــى  ال ــير  نش ــي  السياس
ــية بلغت حلد  التحالفات السياس
ــني قدمت االحزاب  االن ١٠٠٢ في ح
ــتقلة ١٦٣٤ مرشحا بحسب  املس
ــس املفوضية  ــادر عن مجل بيان ص
ــتقلة لالنتخابات وان  ــا املس العلي
ــية وحلد  ــدد التحالفات السياس ع
االن ٤٢  حتالفا مصادقا عليها لكن 
ــات حقيقية  ــعب يريد انتخاب الش
ونزيهة وان زمن املتاجرة بالشعارات 
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الغانمي يصل اُّـ محافظة اِّـثنى

ــات  والتحقيق ــتخبارات  االس ــة  وكال ــرت  أج
ــة امنية  ــة عملي ــي وزارة الداخلي ــة ف االحتادي
ــلع والبضائع.  ــعار الس ملتابعة املتالعبني باس
ــات املراجع  ــة انه وفقاً لتوجيه ــت الوكال وقال
ــاف النفوس من  ــة ضع ــأن متابع األمنية بش
ــعار  ــري املواد الغذائية واملتالعبني بأس محتك
ــارز وكالة  ــع ، فقد نفذت مف ــلع والبضائ الس
ــتخبارات والتحقيقات االحتادية في وزارة  االس
الداخلية عملية امنية ضمن محافظة بغداد 

ــة املنتج  ــالد، حلماي ــن محافظات الب ــدد م وع
ــرات االطنان  ــن ضبط عش ــفرت ع احمللي، أس
ــر واملواد الغذائية األخرى و  من الفواكه واخلض
وكذلك ٨ طن من األدوية املمنوعة من االستيراد 
ــيطرة النوعية  ــر اخلاضعة للفحص والس وغي
ــى (٢٦٢) متهما  ــاء القبض عل ــن الق ، فضالع
ــواد ومضاعفت  ــعار تلك امل من املتالعبني بأس
ــهر نيسان املاضي، حيث مت  اسعارها.خالل ش
التحقيقات  ــتكمال  التوقيف الس ــم  ايداعه

ولالتخاذ االجراءات القانونية بحقهم.

ــة العراقية، امس  ــوط اجلوي ــدت اخلط اك
االثنني، انطالق اول رحلة الجالء العراقيني 
ــارت الى  ــد، فيما اش ــني في الهن العالق
ــع  ــا م ــتتم اتباعه ــي س ــراءات الت االج
ــاللة  ــار الس الوافدين لضمان عدم انتش
املتحورة.املتحدث باسم اخلطوط اجلوية 
ــني جليل قال ، ان الطائرة اخملصصة  حس

ــك ٧٤٧  ــن نوع بوين ــني م ــالء العراقي الج
ــافر،  ــتوعب اكثر من ٤٠٠ مس والتي تس
ــر وتعقيم قبل  ــة تعفي ــت لعملي خضع
الرحلة، مؤكدا ان االجراءات ذاتها ستتبع 
ــا ارض مطار  ــد وصوله ــرة عن ــع الطائ م
ــبة للوافدين  بغداد الدولي.واضاف بالنس
 pcr ــري  اخملتب ــص  الفح ــراء  اج ــيتم  س
والتأكد من خلوهم من االصابة بفيروس 

ــم ملدة ١٤ يوما  ــيتم حجره كورونا ثم س
ــن قبل وزارة  ــي اماكن خصصت لهم م ف
ــر  ــل ان وزي ــر جلي ــة العراقية.وذك الصح
النقل تابع شخصيا آلية تعفير وتعقيم 
ــرة ووجه بضرورة اجراء فحص لكل  الطائ
الطاقم املوجود على الطائرة عند العودة 
ــام  ــد ٣ اي ــول وبع ــد الوص ــني عن وملرحلت

للتأكد من خلوهم من خطر االصابة.

_ÒâÏznΩa@Ú€˝é€a@âbín„a@‚Ü«@Êb‡ö€@Ü‰:a@Âfl@ÂÌÜœaÏ€a@…fl@…jnnç@>€a@paıaäu¸a
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التقى رئيس مجلس النواب محمد احللبوسي، 
امس االثنني في أربيل، رئيس احلزب الدميقراطي 
ــعود بارزاني.وبحث  ــتاني السيد مس الكردس
ــورات  التط ــر  وآخ ــاع  األوض ــل  مجم ــاء  اللق
ــتان،  ــم كردس ــداد وإقلي ــي بغ ــية ف السياس
ــة، وضرورة  ــرة املقبل ــات املبك ــا االنتخاب ومنه
ــتكمال جميع  ــبة واس ــواء املناس توفير األج
املستلزمات إلجرائها، حيث أكد الطرفان على 
ــات األمنية  ــاون ملواجهة التحدي ــة التع أهمي
ــية.كما ناقش اللقاء  ــة والسياس واالقتصادي

عدداً من املواضيع ذات االهتمام املشترك.

سلمت وزارة اخلارجية العراقية، 
القائم بأعمال السفارة التركية 
ــى تواجد  ــاج عل ــرة احتج مذك
ــي باألراضي  ــاع الترك ــر الدف وزي
العراقية.وشددت الوزارة في بيان 
لها أن احلكومة العراقية ترفض 
ــتمرة  املس ــة  التركي ــات  اخلروق
ــيادة العراق، مؤكدة أن ركون  لس
تركيا للحلول العسكرية أحادية 
ــوية  ــبيالً لتس ــب ليس س اجلان
ــتركة. املش األمنية  ــات  التحدي
ــار إلى أن وزير الدفاع التركي  يش
ــبت  خلوصي أكار قد تفقد الس
ــكرية لبالده  املاضي، قاعدة عس
ــا أكد أن  ــراق، فيم ــمالي الع ش
ــة على إنهاء اإلرهاب  تركيا عازم
وتوفير السالم للمنطقة، بينما 
ــة  العام األركان  ــس  رئي ــه  رافق

يشار غولر، وقائد القوات البرية 
أوميت دوندار، والتقى وزير الدفاع 
التركي، قائد فرقة املشاة الـ ٢٣ 
تورك.وكشف  أجار  إدريس  اللواء 
ــي في  ــة كاني ماس ــر ناحي مدي
محافظة دهوك سربست صبري 
امس قيام القوات التركية بإنزال 
ــد اجلبال املرتفعة  جوي على اح
ــا أن يكون  ــة مرجح في احملافظ
ــاء لقاعدة عسكرية  هناك إنش
ــة فيما  ــي هذه املنطق تركية ف
ــة العراقية وعلى  اكدت احلكوم
ــان املتحدث باسمها حسن  لس
ــود اي اتفاق مع  ــدم وج ناظم ع
ــاء تلك القاعدة. تركيا على إنش
ــي  ــة ف ــوات التركي ــذت الق ونف
ــات  عملي ــة  املاضي ــنوات  الس
األكراد  ــلحني  املس مكثفة ضد 

الذين تعتبرهم إرهابيني.
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بغداد / البينة الجديدة
ــؤون  والش ــل  العم وزارة  ــدت  أك
االجتماعية، أن رواتب اإلعانة املتأخرة 
ــر  ــب بأث ــام ٢٠١٦، ستحتس ــذ الع من
ــود  ــن وج ــفت ع ــا كش ــي، فيم رجع
مخطط للقضاء على الفقر مع حلول 
ــل وزارة  ــام ٢٠٣٠. وقالت وكي ــة ع نهاي
ــة، عبير  االجتماعي ــؤون  والش العمل 
ــن اجللبي، إن «االستمارة  مهدي محس
املعتمدة في احلماية االجتماعية، من 
ــتبدل بشكل سنوي،  املفترض أن تس
وذلك بسبب احتمال أن تستجد بعض 
ــات أو يحذف بعضها»، مؤكدة  املعلوم
ــة اليوم، لم  ــه «منذ عام ٢٠١٨، لغاي أن

يتم أي جتديد لهذه االستمارة».
ــال  ــي لالتص ــك دفعن ــت: إن ذل وأضاف
بوزارة التخطيط، على اعتبار أنها تعد 
ــع املعلومات  ــاهماً في وض ــزءاً مس ج
ــا عدة لقاءات بهذا  والبيانات، وكان لن
ــتمارة  ــدد، ونأمل التوصل الى اس الص

ــددة على  ــتحقا»، مش ــم مس ال تظل
ــر  معايي ــاك  هن ــون  تك أن  ــرورة  «ض
ــذة االلكترونية،  ــا الناف ــددة ومنه مح
ــدد ممكن، ومن  ــمول اكبر ع كي يتم ش
ــون البعض  ــدة، ولكن لك مناطق بعي
ــع التكنولوجيا، قبلنا  ــون م ال يتعامل
االستمارات ورقياً والكترونيا». وأكدت، 
ــط أن يتم القضاء  ــه «كان من اخملط أن
ــة ٢٠٣٠، لكن  ــي نهاي ــر ف ــى الفق عل
ــاء عليه عن طريق  ــذا ال يعني القض ه
إعانات وزارة العمل حصرا، فما نقدمه 
ــيناً لوضع  ــد راتباً بل يعتبر حتس ال يع
ــرة»، موضحة أن «بعض  ــرد او االس الف
ــر مؤلفة من ثالثة شباب لكنهم  األس
ــؤالء منكنهم  ــون عن العمل، وه عاطل
ــك من  ــد ذل ــب، وبع ــا بالتدري اقتصادي
ــاء  املمكن منحهم قرضاً محدداً إلنش
ــروع يرتقي بدخل العائلة، وبذلك  مش
ــن  ــن قاعدة البيانات ويتحس تخرج م
ــول: «نحن ال  ــتواها». وأردفت بالق مس

نتقيد بإعانة تخلق مجتمعاً اتكالياً، 
ــه واآلخرين، إمنا  يكون عالة على نفس
نريد متكني جميع الفئات من املشاركة 
ــى القادرين  ــة التنمية، حت ــي عملي ف
على العمل من ذوي االعاقة، فبعضهم 
ابطال رياضيون سجلوا ارقاما قياسية 

في العالم»، مؤكدة أن «العالم متجه 
ــي  ــرائح ف ــع الش ــني جمي ــو متك نح
ــاهمة بعملية البناء والتطور، وال  املس
ــط». وبينت،  ــباب فق نعتمد على الش
ــوزارة،  ال ــي  ف ــة  التدريبي ــز  «املراك أن 
ــتثمارها في تدريب الشباب  يجب اس

ــدة، وأن ال يتم حصرها باملهن  بأوجه ع
النجارة  الكالسيكية مثل  التقليدية 
ــات، واليوم هناك  ــح التلفزيون وتصلي
ــورة والبد من  ــال الئقة ومهن متط اعم
ــر برامجنا، وأن نفتح الوزارة على  تطوي
ــات دولية من خبراء  مصراعيها ملنظم
ومتخصصني ومساهمني». وأوضحت، 
ــة تعمل  ــؤون االجتماعي أن «وزارة الش
ــا الضعيفة  ــعة، منه ــريحة واس لش
ــة وهي لوحدها ال تستطيع  واملهمش
ــاندة،  ــيء، فهنالك جهات س اجناز ش
ــة أو دولية،  ــة أو مدنية، محلي حكومي

يجب أن تتضافر جهودها معنا».
ــلم رواتب  وعن الوجبات التي لم تتس
االعانة منذ ٢٠١٦، أكدت اجللبي، أنهم 
ــملون بأثر  ــرار املوازنة سيش ــد اق «بع
ــجلني في قاعدة  رجعي؛ ما داموا مس
ــتر كارت جاهز  ــات، وحتى املاس البيان
ــبقية  ــوزارة أس ــم ال ــوف تعطيه وس

لتعويض تأخر اإلعانة عنهم».

بغداد / البينة الجديدة

إيضاحاً  ــط،  النف وزارة  ــدرت  أص
بشأن نشاطاتها وخارطة طريق 
استثمار الطاقة في العراق. وقال 
ــوزارة ، إن ”وزارة النفط  ــالم ال إع
التصريحات  ــالق  اط ــتغرب  تس
ــر الدقيقة من  ــوائية وغي العش
ــوبني  ــل بعض االفراد أو احملس قب
ــة  الطبق أو  ــات  اجله ــى  عل
ــا  القضاي ــول  ح ــية  السياس
ــاطات التي  ــات والنش والفعالي
ــاع النفطي، والتي  تعنى بالقط
تفتقر ألبسط املعلومات الفنية 
املتعلقة بهذا القطاع، وتكشف 
ــة اجلادة لهؤالء  عن عدم املتابع
ــات واخبار  ــر من معلوم ملا ينش
ــائل  ــل وزارة النفط ووس ــن قب م
ــع  واملواق ــة  والصحاف ــالم  االع
حيث  والفضائيات،  االلكترونية 
ميكن االطالع عليها ومراجعتها 
لوسائل  اإللكترونية  املواقع  في 
ــع  املوق أو  ــة  اخملتلف ــالم  االع

االلكتروني لوزارة النفط“.
ــت الذي  ــه ”في الوق ــاف، أن وأض
ــة الرأي  ــوزارة حري ــرم فيه ال حتت
فإنها  ــة  الرصين ــات  والتصريح
ــات املعنية  ــد جميع اجله تناش
ووسائل االعالم املهتمة بالشأن 
ــؤولية  باملس التحلي  ــي  النفط
واحلذر  الدقة  ــي  وبتوخ واملهنية 
ــات  التصريح ــالق  اط ــل  قب
ــالك  امت دون  ــن  م ــرها،  نش أو 
ــة، ألنه بخالف  املعلومات الالزم
ــراراً متعمداً  ذلك، فإنه ميثل اض

بالصالح العام“.
وتابع أن ”وزارة النفط ال تتحمل 
أو  ــار  االخب ــر  نش ــؤولية  مس
ــن  ــة م ــر الدقيق ــات غي املعلوم
ــوبني“ على  ــض ”احملس ــل بع قب

الصحفيني أو وسائل االعالم“.
ــن أجل إطالع  ــار الى أنه ”م وأش
ــأن  ــرأي العام واملهتمني بالش ال
ــف وزارة النفط  ــي تكش النفط
ــن خارطة  ــض مالمح م ــن بع ع

ــي  ــة ف ــتثمار الطاق ــق اس طري
العراق“.

ــي بيانها أنها  ــوزارة ف وذكرت ال
تشمل بحسب نص البيان: 

ــط في حتقيق  ــاح وزارة النف - جن
استثمار كمية 1500 مقمق من 

إنتاج  الغاز الوطني.

ــط  بتنفيذ  ــرعت وزارة النف - ش
ــع الطاقة  ــدة لرف ــاريع واع مش
ــاز إلى (4000)  اإلنتاجية من الغ

مقمق باليوم.
ــة  ــذ ثالث ــوم بتنفي ــوزارة تق - ال
ــتثمار الغاز  مشاريع واعدة الس
ــات  محافظ ــي  ف ــب  املصاح

ــار“،  ــان، وذي ق ــرة، وميس ”البص
ــن (1000) مقمق  تضيف أكثر م

باليوم إلى اإلنتاج الوطني.
ــات..  والتحدي ــروف  الظ ــم  رغ  -
ــط  في إحالة  ــت وزارة النف جنح
عقد املنصورية الغازي مبحافظة 
ــركة ”ساينوبيك“  ديالى إلى ش
ــتثمار  ــة الس العاملي ــة  الصيني
ــل إلى   ــر، وبطاقة تص ــاز احل الغ

(300) مقمق باليوم.
ــاريع  ــراق بتنفيذ مش ــدأ الع - ب
ــية  ــتثمار الطاقة  الشمس اس
لرفد اإلنتاج الوطني من الطاقة 
الكهربائية عبر تنفيذ تعاقدات 
ــد  لتولي ــة  عاملي ــركات  ش ــع  م
ــام  ــل ع ــكاواط  قب (10000) مي

.2025
ــتثمار  اس ــود  بعق ــروع  الش  -
الطاقة الشمسية بإحالة عقد 
ــا  ــة (750) ميكاواط ــد طاق تولي
ــتثمار الطاقة  من الكهرباء باس
الشمسية، وإضافتها الى انتاج 

املنظومة الوطنية.
ــرق  ح ــاف  إيق ــى  عل ــل  العم  -
ــة  الطاق ــد  تولي ــة  منظوم
ألف   (250) ــة  لكمي الكهربائية 
ــود واخلام  برميل من النفط األس
ــود الغاز اجلاف  يومياً، وإحالل وق

بدالً منها. 
ــودا  جه ــذل  تب ــط  النف وزارة   -
ــراع في حتويل  استثنائية لإلس
ــغيل محطات الطاقة  وقود تش
وقود  إلى استخدام  الكهربائية 
ــتورد،  ــاز اجلاف احمللي أو املس الغ
بهدف زيادة كفاءة اإلنتاج وزيادة 
القدرة التوليدية حملطات الطاقة 
ــة، والتقليل من اآلثار  الكهربائي

البيئية. 
ــود الغاز  ــتخدام وق ــز اس - تعزي
ــرق النفط  ــن ح ــدالً م ــاف ب اجل
اخلام واألسود في توليد الطاقة 
ــق عائدات  ــة، لتحقي الكهربائي
ــة وتعزز من  ــة تدعم املوازن مالي

االقتصاد الوطني“.
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ــة الصحافة  ــاع عن حري ــت جمعية الدف اعلن
ــتمرار االنتهاكات  ــي العراق، امس االثنني، اس ف
ــل الصحفي بكل  ــة العم ــات ضد حري واخلروق
ــتوى املعهود في السنوات  اشكاله، بذات املس

السابقة، دون ايجاد اية حلول او معاجلات.
ــنوي انه مع  واضافت اجلمعية في تقريرها الس
ــة الصحافة، يتواصل  حلول اليوم العاملي حلري
ــاحات  ــع حرية التعبير، وتضيق مس منهج قم
ــالح والعنف  ــل امليداني الصحفي، بالس العم
ــد، من قبل العديد من اجلهات  والتهديد والوعي

الرسمية وغير الرسمية.
ــنة  ــجلت خالل س ــت أن بغداد وحدها س وبين
ــا كركوك (٣٦)  ــدة (٧٧) حالة انتهاك، تلته واح
حالة، من مجموع (٢٦٨) حالة رصدتها اجلمعية 
ــالل عام واحد للفترة (٣٥٢٠٢٠ – ٢٥٢٠٢١)، أي  خ
ــاالت االنتهاك كانت بهاتني  ما يقارب نصف ح

احملافظتني.
ــهدت  ــهر التي ش ــر االش ــى أن اكث ــارت ال واش
ــهري حزيران  ــجيال حلاالت االنتهاك هما ش تس
ــجيل (٥١)  ــة األولى بتس ــني، باملرتب وآب املاضي

حالة انتهاك لكل منهما.
ــاكات خالل هذا  ــة أن االنته ــت اجلمعي واوضح
ــجن، ودعاوى كيدية،  العام شملت تهديد، وس
واعتداء بالضرب ومنع تغطية، فضال عن اغالق 

وسائل اعالم، وتسريح عاملني.
ــة إصابة  ــجلت (١١) حال ــا س ــت إلى أنه ولفت
ــم االحتجاجات،  ــار حج على الرغم من انحس
ــة اعتقال واحتجاز دون أوامر قضائية  و(٦٣) حال
ــجلت (١٠)  ــض، بينما سُ ــاء قب ــرات الق او مذك
هجمات مسلحة، و (١٤١) حالة اعتداء بالضرب 
ومنع وعرقلة التغطية، هذا فضال عن تسجيل 

حالتي تهديد لزميلني صحفيني.
واكدن أنه وفي اطار املنظومة القانونية املوروثة 
من النظام السابق، اقيمت (١٣) دعوى قضائية 
ــق ١٣ صحفيا، وفقا  ــا واوامر قبض بح واحكام
ــال حرية التعبير  ــلطة على مج للقوانني املس
ــرع  ــوي املش ــي ال ين ــتوريا، والت ــة دس املكفول

العراقي تعديلها او الغائها.
واختتمت أنه اما على مستوى االمن الوظيفي، 
فقد ابلغ (٢٨) عامال في وسائل االعالم جمعية 
الدفاع عن حرية الصحافة، موقف تسريحهم 

من العمل دون سابق انذار.

بغداد / البينة الجديدة
ــركة  /الش ــل  النق وزارة  ــت  بحث
العامة ملوانئ العراق عدة  اجراءات 
لتسهيل دخول الشاحنات وتخريج 
ــات في  ــل االختناق ــة وح البضاع
ميناء ام قصر الشمالي بالتنسيق 
ــاندة والعاملة في  مع اجلهات الس
ــركة  ــاء .  و قال مدير عام الش املين
الدكتور املهندس فرحان محيسن 
الفرطوسي: حسب توجيهات وزير 
ــني بندر  النقل الكابنت ناصر حس
الشبلي؛  ناقشت الشركة  احللول 
ــم عملية دخول  ــة لتنظي الناجع
ــاحنات وتخريج البضاعة في  الش
ــمالي، واشراك   ميناء ام قصر الش

اجلهات الساندة بعملية التنظيم، 
ــاحات االبرز  ــتكون احدى الس وس

اليواء البضاعة وتخريجها. 

ــاء ام قصر  ــا اوضح مدير مين فيم
ــني  مهندس ــس  رئي ــمالي  الش
ــا  ــم : عقدن ــم نعي ــد جاس احم

ــاندة  الس ــع اجلهات  م ــاً  اجتماع
ــة عمل  في ميناء ام قصر ملناقش
ــج البضاعة على  ــهيل تخري تس
ــاحة ( ٨٠ ) مخصصة  ان تكون س
وتخريجها  البضاعة  ــتيعاب  إلس
عبر بواباتها باعتبارها االقرب الى 
ــاء حيث  ــروج من املين ــات اخل بواب
انها تستوعب السيارات املتضررة 
والبضاعة املتنوعة، بأعتبارها من 
ساحات اخلزن الكبرى في امليناء اذ 
تبلغ مساحتها (٩٢)الف متر مربع 
ومثلها  ــول  للدخ ــني  بوابت وتضم 
ــات  ــن احلاضن ــات م ــروج وآلي للخ
ــاحنات والشوكيات ألعمال  والش

املناوله فيها .

بغداد/إعالم التجارة
ــور  ــارة، الدكت ــر التج ــد وزي تفق
ــوم  الي ــاء  مس ــوري،  اجلب ــالء  ع
ــواد الغذائية في  األحد، وكالء امل
ــى آليات  ــب مطلعا عل ــور رج ه
آليات  ــردات كذلك  املف التجهيز 
املواطنني، موجها  ــى  إل وصولها 
الوكالء بتبليغ املواطنني الستالم 

حصصهم من املفردات.
ــوزارة، نقله الناطق  وذكر بيان لل
ــتمرارا مع  «اس ــا:  له ــمي  الرس
ــة حلملة جتهيز  ــارات امليداني الزي
ــة  التمويني ــة  البطاق ــردات  مف
ــزور وكالء املفردات  وزير التجارة ي
ــن  ــب ، م ــو رج ــي ه ــة ف الغذائي
ــتمرار املتابعة امليدانية  أجل اس
ــة  البطاق ــردات  مف ــز  لتجهي
ــل وكالء املواد  ــة من قب التمويني
الغذائية إلى املواطنني في عموم 

البالد».
وأكد اجلبوري، خالل الزيارة، على 
ــتالم  «اهمية قيام املواطنني باس
حصصهم من مفردات البطاقة 
نوعياتها  والتأكد من  التموينية 
حيث أن أغلب املواد التي جهزت 

ــى والثانية  ــني األول ــي الوجبت ف
ــوع اجليد ومت فحصها في  من الن
التابعة  أجهزة الفحص اخملتبري 

لوزارة التجارة».
وأشار الوزير، اثناء تفقده مناطق 
ــب ووكالء املواد الغذائية  هور رج
ــي  ــوكالء ف ــة دور ال ــى «اهمي عل
ــتالم  الس ــني  املواطن ــة  توعي
ــي توقيتات محددة  حصصهم ف

ــواد عرضة  ــذه امل ــرك ه ــدم ت وع
ــدم  ــة ع ــة نتيج ــروف اجلوي للظ

االستالم لفترات طويلة».
ــوم  ــة ان تق ــى «أهمي ــدد عل وش
ــع  مواق ــر  عب ــوزارة  ال ــركات  ش
وموقعها  ــي  االجتماع التواصل 
ــائل اإلعالم حث  االلكتروني ووس
ــتالم حصصهم  ــني باس املواطن
ــض  ــون أن بع ــريع ك ــكل س بش

املواطنني لم يستلموا حصصهم 
األولى والثانية من املواد الغذائية 
ــة أو عدم  ــدم املراجع ــة ع نتيج
ــوكالء األمر  ــم من قبل ال ابالغه
ــترعي ان يقوم الوكالء  الذي يس
ــة اجلغرافية  الرقع ــي  ف واخملاتير 
واحلكومة احمللية بإبالغ املواطنني 

باستالم حصصهم «.
وأكد الوزير، خالل لقائه عددا من 
ــوكالء في منطقة  ــني وال املواطن
ــوزارة على  ــزم ال ــب «ع ــور رج ه
استمرار جتهيز مفردات البطاقة 
ــل توجيهات  ــي ظ ــة ف التمويني
دولة رئيس الوزراء، بدعم العوائل 
الفقيرة من خالل استقرار نظام 

البطاقة التموينية «.
ــر التجارة قد زار مناطق  وكان وزي
متعددة في بغداد واحملافظات في 
إطار جولة يومية مسائية أطلع 
وآليات  ــني  املواطن ــى  خاللها عل
استالم واإلطالع على طرق اخلزن 
ــهم بأن حتافظ على  املواد مبا يس
ــا، ورافقه في اجلولة مدير  جودته
ــط واملتابعة ومدير  عام التخطي

عام الرقابة التجارية واملالية.
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ــمي  ــر التقدير واالحترام – بأس ــكر اجلزيل وبواف اتقدم بالش
ــة – ملا تبذلونه من جهد مميز من  ــرة الصحفي ونيابة عن االس
خالل التوجيهات  السديدة للسيد مدير املرور العام متمثلة 
بالسيد (املعاون الفني) وبالتنسيق مع (امر قاطع مرور مدينة 
ــبيها وملا الحظناه  ــدر) وعمل ضباطها ومراتبها ومنتس الص
من خلق اجواء مرورية  وباحلفاظ على ارواح املواطنني  ناهيك 
ــير واملرور  ــزام البعض من املواطنني بقواعد الس ــن عدم الت ع
وانسيابية سير املركبات وخاصة (عربات التكتك والدراجات 
ــائقي املركبات بالسير عكس االجتاه) وعلى  النارية وبعض س
ــرور بتطبيق قواعد النظام املروري ...  الرغم من قيام  رجال امل
ــم  ــالل التوعية والنصائح التي يقوم بها (مدير قس او من خ
العالقات  واالعالم) من  خالل اللقاءات املباشرة مع املواطنني 
ــى قيام  ــة ال ــم . اضاف ــم ومخالفاته ــم باخطائه وتعريفه
ــلة الغذائية على العوائل الفقيرة  القاطع مبهمة توزيع  الس

واحملتاجة .
ــى حياة  ــاظ عل ــة باحلف ــرة واملبذول ــود اخلي ــارك اهللا باجله ب
ــير وااللتزام بقواعد املرور  املواطنني بالتقليل من حوادث الس
وتفاني رجال املرور ليال خلدمة ابناء شعبنا العظيم وباحلفاظ 

على سمعة بلدنا العزيز ....واهللا املوفق .

د. عادل عزي البياتي
اعالمي وصحفي/ نائب رئيس حترير جريدة انوار الرافدين

ــتقلة  ــه املفوضية العليا املس د في ــدّ ــت الذي تش ــي الوق         ف
ــات، على أن موعد إجراء انتخاب مجلس النواب العراقي  لالنتخاب
ــد بأنها  ــه, تؤك ــع عن ــي ال تراج ــرين األول ٢٠٢١ حتم ــي ١٠ تش ف
ــد انتهاء فترة  ــا وحتضيراتها ملرحلة االقتراع بع تواصل خطواته
ــس املفوضني لقراره بإيقاف  ــجل الناخبني وإصدار مجل حتديث س
عملية التسجيل البايومتري لغاية االنتهاء من إجراء االنتخابات 
ــجل ناخبني  ــداد س ــة بإع ــرع املفوضي ــرة، إذ تش ــة املبك النيابي
ــبكة اإلعالم العراقي بحسب  رصني, يتم طباعته في مطبعة ش
ــي ٢٠٢١/٤/٢٧  ــته املنعقدة ف ــة مجلس الوزراء خالل جلس موافق
ــجل الناخبني العام واخلاص  ــلوب التعاقد املباشر لطبع س وبأس
ــجل الناخبني، وتخويل  ــتر س ــحني، وبوس النهائي، وكراس املرش
ــر مع  ــاوض والتعاقد املباش ــات صالحية التف ــة االنتخاب مفوضي
ــركات العاملية الرصينة لطباعة وجتهيز أوراق االقتراع  إحدى الش
ــن  ــتثناء م ــواب/٢٠٢١ اس ــس الن ــات مجل ــتمارات النتخاب واالس

تعليمات تنفيذ العقود احلكومية والضوابط امللحقة بها.  
ــية  ــجيل التحالفات السياس ــياق آخر انقضت مدة تس وفي س
ا  واألحزاب واملرشحني، في األول من أيار لعام  ٢٠٢١، وسيجري تباعً
ــحني الذين يقدر عددهم بأكثر من ٣٥٠٠،  التحقق من أهلية املرش
ــي (وزارة الداخلية / ــة وه ــات ذات العالق ــيق مع املؤسس بالتنس
األدلة اجلنائية، الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة، هيئة 

النزاهة، وزارة التربية، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي).
ــكلت املفوضية  ــراع, ش ــتعدادات لعملية االقت ــار االس ــي اط وف
ــة عضو مجلس  اللجنة املركزية الختيار موظفي االقتراع برئاس
ــني), وتعمل هذه اللجنة  ــني حس املفوضني القاضي (فياض ياس
ــير عمل اختيار موظفي االقتراع  على إعداد آلية دقيقة تضمن س
ــيتم اختيارهم من فئة  ــتقاللية حيث س ــفافية ونزاهة واس بش
ــجالً لدى املفوضية كمرشح  موظفي الدولة على أن ال يكون مس

أو وكيل حزب سياسي أو مراقب.
ــل عدنان  ــني القاضي (جلي ــس مجلس املفوض ــه من رئي وبتوجي
ــب احملافظات  ــة  ملكات ــة امليداني ــة املتابع ــتمر عملي خلف) تس
ــرق اجلوالة من  ــجيل التابعة لها والف ــز التس ــة  ومراك االنتخابي
ــتعداداتهم  قبل املديرين العامني في املفوضية؛ للوقوف على اس

للعملية االنتخابية واملعوقات التي تواجه عملهم.
واستقبل رئيس مجلس املفوضني، يوم اخلميس ٢٩ نيسان ٢٠٢١، 
ــويدي الرس روناس والسفير الفنلندي  فيزا  ــفير الس كالً من الس

هاكينن والقائم باألعمال النرويجي رور هوكسدال.
ــة اخلطوات  ــفراء الثالث ــني للس ــس املفوض ــس مجل ــرح رئي وش
واالستعدادات التي تقوم بها املفوضية إلقامة االنتخابات، مؤكداً 
ــال مراقبني  ــدول في العالم بإرس ــة لعدد من ال ــوة املفوضي إن دع
ــها اجلديد  ــاب إعادة الثقة باملفوضية ومجلس ــني، تأتي من ب دولي

ولكي تطمئن الدول لإلجراءات املتخذة.
ــائل االعالم التي تعد  ــي إطار التواصل وتنظيم العالقة مع وس وف
الشريك األساسي في عمل املفوضية ملا لها من دور مهم ومحوري 
في توعية وتثقيف الناخبني بأهمية مشاركتهم في االنتخابات؛ 

ضماناً لنزاهة وعدالة وشفافية العملية الدميقراطية. 
ــأن  ــي الش ــني ف ــكل املهتم ــب  ب ــات ترحّ ــة االنتخاب إن مفوضي
ــالع على مجريات  ــائل اإلعالم  لإلط االنتخابي ومن ضمنهم وس
ــام بأمانة  ــة للرأي الع ــورة احلقيقي ــة  ونقل الص ــل املفوضي عم
ي  ــة وحيادية، وفي الوقت ذاته فإن املفوضية تدعو إلى توخّ ومهني
ــتقائها من مصادرها الرسمية، كما  الدقّة في نقل املعلومة واس
تدعو إلى تضافر كلّ اجلهود الصادقة في دعم عمل املفوّضية من 
ــتوري  هم الدس ــة حقّ خالل حثّ الناخبني وتثقيفهم على ممارس
اب العراقي املزمع إجراؤه  ــوّ ــي التصويت في انتخاب مجلس الن ف

في ١٠ تشرين األول لعام ٢٠٢١.
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رئيس مجلس االدارة
رئيس التحرير

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

أسسها الراحل  
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ــني، عن انطالق  ــت وزارة النقل، امس االثن اعلن
اولى رحالتها اجلوية اخملصصة الجالء املواطنني 
ــي الهند. وذكرت الوزارة ،  العراقيني العالقني ف
ــس مجلس الوزراء  ــتناداً لتوجيهات رئي إنه اس
ــني  مصطفى الكاظمي ووزير النقل ناصر حس
ــركة العامة للخطوط  ــيرت الش ــبلي، س الش

اجلوية العراقية اولى رحالتها االستثنائية الى 
ــالء املواطنني  ــة الهند واخملصصة الج جمهوري
ــة  ــي الهندي ــي االراض ــني ف ــني العالق العراقي
والذين ناشدوا الوزارة العادتهم الى ارض الوطن 
ــبب الظروف العصيبة التي يتعرضون لها  بس
ــب البيان فقد قال  جراء جائحة كورونا.وبحس
ــن الذي اشرف  ــركة كفاح حس مدير عام الش
ــذه الرحلة  ــذ الرحلة ان ه ــى تنفي ــا عل ميداني

ــمية من  ــتحصال املوافقات الرس متت بعد اس
ــة، كما ومت اتخاذ  ــلطات العراقية والهندي الس
ــراءات الوقائية املنصوص عليها في  كافة االج
لوائح منظمة الصحة العاملية واللجنة العليا 
ــمل  ــة والتي تش ــالمة الوطني ــة والس للصح
تعفير الطائرة قبل وبعد تنفيذ الرحلة لضمان 
ــافرين واحلد من انتقال  سالمة الطواقم واملس

عدوى الوباء.

بغداد /
ــي، بتفعيل  ــوزراء مصطفى الكاظم ــس ال وجه رئي
ــركات تنظيم  ــة حت ــتباقية ملواجه ــات االس العملي
ــان، إن رئيس  ــب الكاظمي في بي ــش. وقال مكت داع
ــلحة  ــام للقوات املس ــوزراء، القائد الع ــس ال مجل
ــاء امس االول االحد،  مصطفى الكاظمي ترأس، مس
اجتماعا امنيا موسعا ضم قيادات االجهزة االمنية 
ــة  ــور وزراء الداخلي ــمركة، بحض ــة والبيش االحتادي

والدفاع واملالية.
ــان بحث تطورات  ــب البي ــرى خالل اللقاء، بحس وج
ــالل  ــراق خ ــهدها الع ــي ش الت ــة  ــداث االمني االح
ــة  ــط االمني ــة اخلط ــة، ومناقش ــاعات املاضي الس
ملواجهة اخلروقات االمنية واحلد منها، وبسط االمن 
ــا بحث االجتماع  ــي عموم البالد، كم ــتقرار ف واالس
ــة االحتادية  ــوات االمني ــني مختلف الق ــيق ب التنس
ــي املناطق ذات  ــا ف ــمركة، وخصوص ــوات البيش وق

املسؤولية املشتركة.
واصدر الكاظمي عدة توجيهات للقوات االمنية تأتي 
ــيط اجلهد االستخباري واالمني  في مقدمتها تتش
ــة  ــتباقية ملواجه ــات االس ــل العملي ــا تفعي وايض
حتركات عصابات داعش اإلرهابية وجتفيف منابعها 

وتدمير حواضنها.

ــدي امس  ــن الوطني عبد الغني االس ــس جهاز االم ــد رئي اك
ــتباقي للقضاء على  ــاع العمل االس ــني على ضرورة اتب االثن
ــدي خالل ترأسه اجتماعاً امنياً  شبكات االرهاب. ودعا االس
ــؤولني االمنيني في  ــداد واحملافظات املس ــي بغ ــدراء األمن ف مل
ــتباقي  ــود في العمل االس ــذل املزيد من اجله ــاز على ب اجله
ــكل  ــول اإلرهاب والقضاء عليهم بش ــي ملواجهة فل والنوع
ــتخباري  ــة العمل االس ــدي الى ان اهمي ــق. ولفت االس دقي
النوعي يتطلب مسك رأس الهرم للجماعات االرهابية وعدم 

االكتفاء باحباط مخططاتهم.

بغداد /

كشفت هيئة النزاهة االحتاديَّة، امس االثنني، عن 
ــوري يقضي بحبس مدير  ــدور قرار حكم حض ص
ــابق ؛  ــجيل العقاري في الكرخ األولى الس التس
على خلفيَّة تالعبه بأحد العقارات. وفي معرض 
حديثها عن تفاصيل القضيَّة التي حققت فيها 
وأحالتها إلى القضاء أفادت دائرة التحقيقات في 
ــدار محكمة جنايات الكرخ  الهيئة خالل ، بإص
ــنوات  ــاً باحلبس ثالث س ــة حكم ــة الثالث الهيئ
ــجيل العقاري في الكرخ األولى  على مدير التس
ــتناداً إلى أحكام املادتني (٢٨٩، ٢٩٨)  السابق، اس
ــك على خلفيَّة تالعبه  من قانون العقوبات؛ وذل
باوليات عقار يقع في منطقة (الداودي) .وتابعت 
ــي أوليات  ــب ف ــورط بالتالع ــدان ت ــرة أن امل الدائ
العقار من خالل إكمال إجراءات التقرير اخلارجي 
ــع العقار في  ــرح بي ــار، وكذلك إجراءات ش للعق
ــجل الدائمي في دائرة التسجيل العقاري،  الس
ــي التحفظ؛ كون  ــى أن اضبارة العقار ف الفتة إل
ــكات املقدمة من قبل املشترين مزورة  املستمس
ــت الدائرة في بيانها  وال توجد فيها قيود.وأضاف
إن احملكمة وبعد اطالعها على األدلة املتحصلة 
ــهود واملمثل القانوني،  ــي القضيَّة وأقوال الش ف
ــة املدان،  ــة التامة مبقصريَّ ــى القناع توصلت إل
ــى مقتضيات  ــتناداً إل ــم عليه اس ــررت احلك فق

املادتني احلكميَّتني.

اصدر مجلس القضاء االعلى، امس االثنني، توضيحا 
ــن اخلدمة لقيامه  ــأن محاكمة ضابط وطرده م بش
ــه بخصوص ما مت  ــر اجمللس ، ان ــي. وذك بقتل داعش
ــرده من اخلدمة  ــأن محاكمة ضابط وط ــه بش تداول
ــة جنايات  ــي، نبني ان محكم ــه بقتل داعش لقيام
ــان  ــي الثامن من نيس ــا ف ــدرت حكمه ــوى أص نين
ــور ومتهمني  ــة املتهم املذك ــي، املتضمن إدان املاض
ــون العقوبات  ــكام املادة ٤١٠ من قان اخرين وفق اح
عن جرمية الضرب املفضي الى املوت واحلكم عليهم 

بالسجن ملدة خمسة سنوات وشهر واحد.
ــان املدان قام  ــات احلكم تتلخص ب ــاف أن حيثي وأض
ــي نينوى  ــد اجلوامع ف ــب اح ــام وخطي ــال ام باعتق
ــش واقتياده الى مقر  ــرة قبض او قرار تفتي دون مذك
السرية اخلاصة والتحقيق معه والقيام بتعذيبه مما 

تسبب بوفاته.
ــذي اجرته قيادة  ــى أن اجمللس التحقيقي ال ولفت إل
ــت  ــذي اثب ــي وال ــش العراق ــرين باجلي ــة عش الفرق
ــى تقرير الطب العدلي  مقصرية الضابط اضافة ال
ــيرا إلى أن  ــب، مش ــى التعذي ــد تعرضه ال ــذي اك ال
ــوع الطعن  ــة البتات لوق ــب درج احلكم لم يكتس

التمييزي عليه.

ــويق األدوية  ــركة العامة لتس أعلنت الش
واملستلزمات الطبية التابعة لوزارة الصحة 
ــحنة  ــة، امس االثنني، عن وصول ش والبيئ
ــروس كورونا. ــاح مضاد لفي ــدة من لق جدي

ــركة العامة ، ان وجبة جديدة  وذكرت الش
ــروس كورونا  ــاد لفي ــزر املض ــاح فاي من لق

ــن جدول  ــراق ضم ــت الع ــتجد، وصل املس
ــد عليه مع  ــبوعي املتعاق ــليم االس التس
شركة فايزر، الفتا إلى وصول وجبات أخرى 
ــه مت توزيع  ــبوعي.واضافت، أن ــكل أس بش
ــطول البرادات اخملصص  الصناديق على أس
لنقلها حيث انطلقت تلك البرادات وبوقت 
ــي محافظات  ــاط التلقيح ف واحد الى نق

العراق كافة مبا فيها اقليم كردستان.

بغداد /

بغداد /

NO.3640.TUE.4.MAY.2021

ــني العراقيني امس االثنني،  احيت نقابة الصحفي
ــادت  ــة، فيما اش ــة الصحاف ــي حلري ــوم العامل الي
ــي  ــا ف ــة وتضحياته ــرة الصحفي ــود االس بجه
ــا املنظمات  ــت النقابة انه ــبيل الكلمة. وقال س
ــم احتفاالتها  ــة حول العال ــادات الصحفي واالحت
ــذي حتل ذكراه  ــي حلرية الصحافة ال باليوم العامل
ــبة فان  ــي الثالث من ايار كل عام. وبهذه املناس ف
النقابة تشيد بجهود الصحفيني واإلعالميني في 
ــدور الكبير في تغطية  ــن كان لهم ال العراق الذي
ــن عصابات داعش  ــارك حترير املدن العراقية م مع

ــرقة لبطوالت اجليش العراقي  ونقل الصورة املش
ــائدة في تلك املعارك فضال  والقوات األمنية الس
ــدي جلائحة  ــي التص ــاهمة الفاعلة ف ــن املس ع
كورونا ومشاركة اجليش األبيض في كل فعالياته 
ملقارعة هذا الوباء اخلطير واحلد من تفشيه . كما 
ــهداء  وحتيي نقابة الصحفيني العراقيني أرواح ش
ــالة  ــوا أرواحهم فداء لرس ــة الذين قدم الصحاف
ــا وتطالب  ــريف ، كم ــرة والقلم الش ــة احل الكلم
ــي العراق  ــمية ف ــر الرس ــمية وغي ــات الرس اجله
ــع للعمل الصحفي  بضرورة توفير بيئة آمنه أوس
ــاتهم  ومبا ميكن الصحفيني واإلعالميني ومؤسس
اإلعالمية من تأدية واجباتهم املهنية والصحفية 

ــرقة لبالدنا  ــل الصورة املش ــى أكمل وجه لنق عل
ــراق وتاريخه احلضاري  ــب مع الع ومبا يليق ويتناس
ــرق .وقالت النقابة في بيان تلقته السومرية  املش
ــادات الصحفية حول  ــا املنظمات واالحت ــوز انه ني
العالم احتفاالتها باليوم العاملي حلرية الصحافة 
ــذي حتل ذكراه في الثالث من ايار كل عام.وبهذه  ال
ــيد بجهود الصحفيني  املناسبة فان النقابة تش
ــم الدور  ــن كان له ــراق الذي ــي الع ــني ف واإلعالمي
الكبير في تغطية معارك حترير املدن العراقية من 
ــرقة لبطوالت  عصابات داعش ونقل الصورة املش
اجليش العراقي والقوات األمنية السائدة في تلك 
املعارك فضال عن املساهمة الفاعلة في التصدي 

ــاركة اجليش األبيض في كل  جلائحة كورونا ومش
ــر واحلد من  ــذا الوباء اخلطي ــة ه ــه ملقارع فعاليات
ــيه . كما وحتيي نقابة الصحفيني العراقيني  تفش
ــوا أرواحهم  ــة الذين قدم ــهداء الصحاف أرواح ش
ــريف ،  ــرة والقلم الش ــالة الكلمة احل ــداء لرس ف
ــمية  ــمية وغير الرس ــا وتطالب اجلهات الرس كم
ــع للعمل  في العراق بضرورة توفير بيئة آمنه أوس
ــني واإلعالميني  ــن الصحفي ــا ميك ــي ومب الصحف
ــة واجباتهم  ــن تأدي ــة م ــاتهم اإلعالمي ومؤسس
املهنية والصحفية على أكمل وجه لنقل الصورة 
ــع العراق  ــب م ــرقة لبالدنا ومبا يليق ويتناس املش

وتاريخه احلضاري املشرق.

بغداد /

بغداد /بغداد /
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ــت حلوال الزمة  ــد أن اللجنة طرح وأك
السكن وشددت على ضرورة أن تكون 
ــكنية  الس ــات  ــي اجملمع ــعار ف األس
تتناسب مع املستوى املعيشي واملالي 
ــيط  ــط الدخل وبس للمواطن املتوس
ــة  جلن أن  ــي  العطاف ــع  الدخل.وتاب
ــك لرصد املبالغ  ــعت كذل اخلدمات س
ــكنية  الس ــات  للمجمع ــكنية  الس
ــكان واالعمار  ــة في وزارة اإلس املتوقف

ــت  وخصص ــاكلها  مش ــة  ومناقش
ــبوع ملناقشة مشاكل  يوما في األس
اجملمعات السكنية بني املديرية العامة 
ــكان وعقارات الدولة والبلديات  لالس
ــم  منحه ــني  احملافظ ــع  م ــت  وتابع
ــي  األراض ــع  قط ــع  لتوزي ــات  صالحي
ــح  من أن  ــر  باملوظفني.واعتب ــة  اخلاص
ــرائح معينة  الوحدات السكنية لش
ــكان ال يلبي احتياج  ضمن وزارة اإلس

ــاً إلى أن  ــكل كامل، الفت ــن بش املواط
ــكلة عدم تسليم الشقق  هناك مش
املنجزة وتركها عرضة لالندثار ويجب 
ــة حلل املوضوع. ــون هناك دراس أن تك
ــات واإلعمار  ــى أن جلنة اخلدم ولفت إل
ــاريع املتوقفة مع  ــف املش ــت مل تابع
ــتفيدة  ــتثمار والدوائر املس هيأة االس
وحسم الفرص االستثمارية وحتويلها 

ملشاريع تخدم املواطنني.

كما أكدت اخلارجية، أن العراق ليس 
ــيطاً وسياسته اخلارجية تعمل  وس
ــوار لتعزيز  ــرص للح ــق ف ــى خل عل
ــفت  ــة، فيما كش ــتقرار املنطق اس
ــوق  ــي لتعزيز الس ــعي عراق عن س
والتكامل االقتصادي في  املشتركة 
املنطقة. وفي الشأن اخلدمي أعلنت 
جلنة اخلدمات واإلعمار النيابيَّة، امس 
ــروعي  ــن رصد مبالغ ملش االثنني، ع
ــداد .وقال  ــق ومترو بغ ــار املعل القط
ــهالني ، إن  ــس اللجنة وليد الس رئي
ــع وزارة النقل إجناز  اللجنة تابعت م
مشروعي القطار املعلق ومترو بغداد، 
ــبب تقاطع  ن بس الَ اللذان كانا معرقَ
ــة العاصمة  ــني أمان ــات ب الصالحي

ومحافظة بغداد ووزارة النقل، مبيناً 
ال إلى وزارة النقل. ــروعني حتوَّ أن املش

ــاف أن هناك تخصيصات مالية  وأض
رصدت الى مشروعي القطار املعلق 
ــا مظهرين  ــداد بوصفهم ــرو بغ ومت
ــدم في كل عواصم  من مظاهر التق
ــكِّ  ــي ف ــهمان ف ــم، إذ سيس العال
ــي  ــرة ف ــة الكثي ــات املروري االختناق
ــث وزير  ــن جانب آخر بح ــداد. وم بغ
التخطيط، خالد بتال النجم، امس 
االثنني، مع سفير دولة االمارات لدى 
العراق، سالم الزعابي، سبل تطوير 
العالقات الثنائية بني البلدين، وملف 
ــد وزير  ــراق. واك ــي الع ــتثمار ف االس
ــتقباله سفير  التخطيط، خالل اس

ــة االمارات لدى العراق ، ان الوزارة  دول
ــركات  ــتعانة بش ــه نحو االس تتج
ــة  متخصص ــة  عاملي ــارية  استش
ــع االليات  ــتفادة منها في وض لالس
ــد ومعاجلة جميع  ــبة للتعاق املناس
املشاكل التي تواجه تنفيذ املشاريع 
ــغ   كلفها ٥٠٠  ــة، التي تبل العمالق
ــاف ان دولة  ــون دوالر فأكثر.واض ملي
ــدة في  ــرة جي ــا خب ــارات، لديه االم
ــهده هذه  ــال، بدليل ما تش هذا اجمل
ــة وتطور  ــة تنموي ــة من نهض الدول
ــي الوقت  ــيرا ف ــر، مش ــي كبي علم
ــه الى امكانية االستفادة من  نفس
ــي حتقيق احلوكمة  جتربة االمارات ف

االلكترونية.

ــاة العامة في  ــس األثنني، رئيس الهي توفى صباح ام
ــيخ حميد معلة  ــماحة الش تيار احلكمة الوطني س

إثر مضاعفات فيروس كورونا.
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ــابقات، تأخير  ــة املس ــررت جلن ق
ــرطة  ــوة اجلوية والش الق مباراة 
ــدا، لوصول  ــا واح ــة، يوم املؤجل
الفريقني املتأخر إلى العراق، بعد 
ــي دوري  ــاركتهما ف ــاء مش انته

أبطال آسيا.
ــابقات  ــة املس ــو جلن ــال عض وق
ــي إن جلنة املسابقات  جنم األوس
ــب إدارتي القوة  ــت على طل وافق
املباراة  والشرطة، وأجلت  اجلوية 

من امس إلى اليوم الثالثاء.
ــع  م ــت  اتفق ــة  اللجن أن  ــني  وب
ــه القوة  ــى أن يواج ــني عل النادي
ــة بالرابع  ــق الديواني ــة فري اجلوي
ــهر اجلاري على أن يالقي  من الش

ــابع من  ــط في الس ــط الوس نف
ــرطة  الش ــا  أم ــهر  الش ــس  نف
فسيكون اللقاء املؤجل األول له 
في اخلامس من الشهر اجلاري مع 
نفط ميسان، ويواجه الكرخ في 

الثامن من الشهر نفسه.
ــار إلى أن مباريات اجلولة ٣٠  وأش
ــتكون في  ــدوري املمتاز س من ال
١١ من الشهر اجلاري وفق اجلدول 
ــابق، الفتا أن جلنة  املعد بوقت س
املسابقات ملتزمة متاما باجلدول 
ــيابية  ــد للحفاظ على انس املع

املسابقة.
ــابقات  ــى أن جلنة املس ــار إل يش
ــدول  ج ــابق  س ــت  بوق ــت  اعلن
ــة لفريقي القوة  املباريات املؤجل

اجلوية والشرطة.

ــةِ عدنان  ــبابِ والرياض ــل وزير الش يواص
درجال متابعته اليومية الدقيقة جلميعِ 
ــي  ــبابية الت ــة والش ــآت الرياضي املنش
ــات كافة،  ــي احملافظ ــوزارة ف ــا ال تنفذه
ــالح الدين  ــب ص ــروع ملع ــا مش ومنه
ــرج الذي  ــعة (٣٠) ألف متف ــي س األوملب

تنفذه شركة بنگادا اإليطالية.
ــدس عالء  ــروع املهن ــحَ مدير املش وأوض
ــني محمد، أن وتيرة العمل شهدت  حس

ــل  ــعِ مفاص ــي جمي ــا ف ــا واضح تقدم
ــبوع احلالي وجرى  ــروع خالل األس املش
ــو تكامل  ــةٍ جديدةٍ نح ــروع مبرحل الش
ــتملت  ــاني  واش ــكل امللعب اخلرس ش
ــتمرار بنجارة قالب السقف  على: االس
ــت  حت ــكالت  الس ــم  وتدعي ــط  وتضبي
ــن املقطع A. مع  ــقف الطابق األول م س
ــاء واجملاري  ــليفات اخلاصة بامل تثبيت س
 .A ــع ــن املقط ــق األول م ــقف الطاب لس
وتفصيل وتركيب حديد تسليح اجلسور 
ــن  ــق األول م ــقف الطاب ــرات لس والريك

املقطع A.وتركيب حديد تسليح اجلسور 
ــث من املقطع  ــقف الطابق الثال في س
ــبي  ــارة القالب اخلش ــتمرار بنج . واالس
ــل املدرجات في الطابق الثالث من  ملداخ
املقطع . فضالً عن جنارة القالب اخلشبي 
ــور وريكرات في الطابق الثالث من  جلس
املقطع D. وإكمال جنارة القالب اخلشبي 
ــي الطابق  ــات ف ــل املدرج ــدران مدخ جل
ــع D. وجتميع وتركيب  ــث من املقط الثال
حديد تسليح األعمدة واجلدران للطابق 

األول من املقطع .

تأخري مباراة القوة الجوية 
والشرطة ٢٤ ساعة

بريلو: انتهت حقبتنا.. وأهنئ 
كونتي باللقب اِّـستحق

لوكاكو: هذا أفضل عام َّـ مسريتي

مدرب وست هام: ال نملك اِّـال لشراء أبراهام

أوباميانج: تجاوزت محنة اِّـالريا وسعيد بالتسجيل من جديد

ــكرا في مدينة  ــب العراق معس يدخل املنتخ
ــاري خلوض  ــهر اجل ــن الش ــوم ١٨ م ــرة، ي البص
ملباراتي طاجكستان والنيبال الوديتني، حتضيرا 

للتصفيات املزدوجة.
وقال باسل كوركيس، املدير اإلداري للمنتخب 
ــي، في تصريحات خاصة: «املدير الفني  العراق
ــكو كاتانيتش سيصل  ــلوفيني سريتش الس
ــبوع احلالي، على أن يدخل  إلى العراق في االس

الفريق املعسكر في مدينة البصرة».
ــي  ــكر ف ــتمر باملعس ــب سيس وزاد: «املنتخ
البصرة حلني خوض وديتي طاجكستان يوم ٢٤ 
ــهر اجلاري، في ملعب  والنيبال يوم ٢٩ من الش
ــون محطتني  ــي البصرة، لتك جذع النخلة ف
ــات املزدوجة».  ــوض التصفي ــني قبل خ مهمت
وأمت باسل كوركيس: «املنتخب سيتوجه بعد 
ــى البحرين  ــي البصرة إل ــكره ف انتهاء معس
ــيواجه  س ــث  حي ــات،  التصفي ــتكمال  الس
منتخب كمبوديا في أول مباراة في الثالث من 

شهر يونيو/ حزيران املقبل».
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نبض الشارع

كاظم الطائي

حتظى البطوالت الدولية بدراسات معمقة وتخصص لها 
ــداد وتصل مدياتها  ــة من التنظيم واالع ملفات متكامل
الى تفاصيل صغيرة يجرى النقاش حولها وطاملا تعذرت 
ــياد بدولة  ــاد او مونديال او اس ــن اوملبي ــخة م اناطة نس
ــزه من خطوات  ــوع ورجحان ما مت جتهي ــا بالرغم من تن م
شملت مختلف املفردات بحسابات اهل االختصاص كما 
ــنوات تلقيت دعوة من احتاد الكرة القطري  ونوعا . قبل س
حلضور حفل افتتاح دوري اللعبة ووجدت كل التسهيالت 
ــار بغداد  ــار ميتد من مط ــى الدوحة عبر مس ــول ال للوص
ــزا الكترونية  ــول الى املكان املطلوب بفي ــى دبي والوص ال
ــي وكان بانتظاري  ــلت لي عن طريق بريدي االلكترون ارس
ــيارة نقلتني الى مقر االقامة وفي وجبة  اداري خصص س
العشاء التقيت عددا من االعالميني الذين حضروا بدعوة 
ــة املنظمة منهم مصطفى االغا وعدنان حمد  من اللجن
ــي ورئيس  ــادي ورئيس احتاد االعالم اخلليجي البلوش احلم
ــة محمد جميل عبد  ــي للصحافة الرياضي االحتاد العرب
ــرقي والعراقي املقيم في  ــي وعدنان الش القادر واالدريس
سلطنة عمان هيثم خليل، وكذلك الزميالن الدكتور عمار 
ــماء اخرى من بلدان عديدة .. في  طاهر واياد الصاحلي واس
ــاج اليومني املقبلني وتضمن  ــوم التالي وزع بيننا منه الي
ــاركة في الدوري  حضور مؤمتر صحفي ملدربي االندية املش
ــان درجال مدرب الوكرة  القطري كان بينهم الكابنت عدن
ــا، حاليا الدحيل، مع  حينها وجمال بلماضي مدرب خلوي
ــرة االخرين ونقلت وقائعه مباشرة لقنوات الكأس  العش
وحتدثت فيه عن دوري الرديف واحلضور اجلماهيري ونظم لنا 
لقاء مع رئيس اللجنة االوملبية وجولة ميدانية ومشاهدة 
ــر وفقرات غيرها .  ــاح بني الغرافة ونادي قط مباراة االفتت
ــتقبال  ــة ودقة بني اس ــرت بحرفن ــم التي ج ــك املراس تل
ــرات الصحفية  ــراء املباريات وتنظيم املؤمت ــن واج املدعوي
ــت مهمتها الى  ــة اوكل ــة واخلتامي ــروض االفتتاحي والع
ــوم  ــركة للعالقات العامة تولت اخراج املنهاج املرس ش
ــاد الكروي  ــون في االحت ــرغ املعني ــة وتف ــورة احترافي بص
ــك ظهرت النتائج  ــة االوملبية لواجبات اخرى لذل واللجن

اكثر جناحا وخلت من السهو والتقصير .
ــي البصرة  ــة املنظمة خلليج ــوة اجله ــد افرحتني دع لق
ــباب واحملافظة أو اجلهات االخرى املعاونة  سواء وزارة الش
ــة الختيار افضل العروض  ــابقة مخصص لها القامة مس
ــخة العراقية واالعتماد على  املمكنة حلفل افتتاح النس
املساندة التطوعية اسوة مبا نراه قائما في بطوالت كبرى 
ــدث بصيغة  ــيضعنا في قلب احل ــل االحترافي س . العم
ــمح اهللا ونحن امام  ــورا ويبعدها عن اخللل ال س اكثر تط
ــن العربي والقارة معا  ــا ابناء اخلليج والوط جتربة يترقبه
فضال عن حضور الفيفا املعتاد ملثل تلك النسخ ونتمنى 
ــى باحداثها وطقوسها وميادينها  ان نشهد دورة ال تنس

سيتذكرها اجلميع .
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ــرص أندريا بيرلو املدير الفني  ح
ــة إنتر  ــى تهنئ ــوس، عل ليوفنت
ــي أنطونيو  ــالن ومديره الفن مي
كونتي، على الفوز بلقب الدوري 

اإليطالي هذا املوسم.
وفاز اليوفي على نظيره أودينيزي 
بنتيجة (٢-١) في الوقت القاتل، 
ليقفز إلى املركز الثالث بجدول 
ــاوي مع أتاالنتا  الترتيب بالتس

وميالن.
ــه  ــي تصريحات ــو ف ــال بيرل وق
ــبورت  س ــكاي  «س ــبكة  لش
ــذا االنتصار  ــا»: «جاء ه إيطالي
ــرى  أخ ــرة  م ــاح،  وكف ــة  بعزمي
ــدة علينا،  ــاة معق جعلنا احلي
ــودة بالفوز إلى  ــا أردنا الع لكنن

منزلنا وهذا هو املهم».

وأضاف «كان من املهم بشكل 
ــج هذه  ــر في نتائ ــاص النظ خ

اجلولة. هذه اجملموعة قوية، تريد 
ــل أهدافها ولم  ــال من أج القت
ا، في بعض  ــدً ــر للقتال أب نفتق
األحيان، لم يكن موقفنا خالل 
ا ليوفنتوس،  املباريات مستحقً
ــام  ــرة أم ــق االخي ــن الدقائ لك
ا لوحدتنا،  أودينيزي كانت عرضً
ــتمرار بهذه  نحن بحاجة لالس

الروح».
وعقب هدف الفوز، ركض بيرلو 
ــال مع  ــدو لالحتف ــاه رونال باجت

بقية الفريق.
ــرح أندريا «عندما  وعن هذا، ص
ــات في  ــذه املباري ــوز مبثل ه تف
ــذا مينحك الطاقة  النهاية، فه
لالستمرار. هناك إرهاق جسدي 
ــا تكون  ــك عندم ــي، لذل وعقل
معتادًا على حتدي االسكوديتو 
ــاك  ــال فهن ــس دوري األبط ولي
شيء ما يتغير، إنه صراع ونحن 

بحاجة للوصول إلى هناك».

ــاجن  أوبامي ــك  ــال بيير-إمري ق
ــنال، إنه يشعر  مهاجم أرس
بسعادة كبيرة بعدما سجل 
األول  ــوره  ظه ــي  ف ــا  هدف
منذ  األساسية  بالتشكيلة 
ــا وخالل  ــن املالري ــه م تعافي
الفوز ٢-صفر على نيوكاسل 
اإلجنليزي  الدوري  في  يونايتد 

املمتاز لكرة القدم
ــاجن  أوبامي ــد  القائ ــاب  وغ
ــه باملالريا خالل  ــد إصابت بع
االرتباط باللعب مع منتخب 
اجلابون في مارس آذار، وقضى 
بعض الوقت في املستشفى 
أن  ــل  قب ــي  املاض ــهر  الش
ــي  ــكل تدريج ــى بش يتعاف

ويعود إلى التشكيلة.
ــغ  البال ــم  املهاج ــجل  وس
عمره ٣١ عاما الهدف الثاني 
ــز زميله  ــا ه ــنال بعدم ألرس
املصري محمد النني الشباك 
ليصبح الفريق الفائز تاسعا 

في جدول الترتيب.
ــجل  ــال أوبامياجن الذي س وق
ــي  ــنال ف ــع أرس ــا م ١٥ هدف
ــابقات هذا املوسم  كل املس
«أنا سعيد حقا بالعودة أوال 

وتسجيل الهدف.
ــدة  ــرء ع ــب امل ــا يغي «عندم
ــدى أهمية  ــابيع، يدرك م أس

ــب، في آخر  العودة إلى امللع
ــعر  ــق كنت أش ــس دقائ خم
ــاق كبير لكن في الواقع  بإره
ــي حالة  ــعر أني ف ــت أش كن
ــذا أنا  ــوال املباراة ل جيدة ط

سعيد جدا».
ــول إن  ــب أن أق ــاف «يج وأض
ــوا جهدا مذهال،  األطباء بذل

ــرا على  ــكرهم كثي أش ــا  أن
ذلك».

ويستضيف أرسنال منافسه 
ــي إياب قبل نهائي  فياريال ف
األوروبي يوم اخلميس  الدوري 
ــر ٢-١ ذهابا في  ــا خس بعدم

إسبانيا.

يضع زين الدين زيدان، املدير الفني 
ــد، نصب عينيه التأهل  لريال مدري
ــال أوروبا، للمرة  ــي دوري أبط لنهائ
ــدرب  ــيرته كم ــي مس ــة ف الرابع

للميرجني.
ــى ملعبه  ــال مدريد عل ــادل ري وتع
ــام  أم ــتيفانو،  س دي  ــدو  ألفري
تشيلسي، بهدف ملثله، في ذهاب 
ــم  ــف النهائي، ليتأجل احلس نص
ــة األربعاء املقبل، في ملعب  ملوقع

ستامفورد بريدج.
ــال مدريد،  ــيدخل ري ــك، س وبال ش
ــاراة وعينه على الفوز والتأهل،  املب
ال سيما وأن دوري األبطال البطولة 
ــره،  ــي وجماهي ــة للميرجن املفضل
والفشل سيحمل عواقب وخيمة 

سواء على زيدان أو الالعبني.
لم يعش املدرب الفرنسي، الكثير 
ــادا مع  ــيناريوهات الرميونت ــن س م
ــي حتت  ــد، إذ كان امللك ــال مدري ري
ــير بخطوات ثابتة في  قيادته يس

األدوار اإلقصائية.
ــمه األول (٢٠١٥- ــي موس ــن ف لك
٢٠١٦)، واجه زيزو صعوبات عديدة، 
ــن  بثم ــا  روم ــى  تخط أن  ــد  فبع
ــة  ــة بثنائي ــى هزمي ــي، تلق النهائ
ــي  ــبورج ف ــد فولفس ــة ض نظيف

ذهاب ربع النهائي.
وحقق امليرجني، الرميونتادا في لقاء 

ــار بثالثية نظيفة  اإلياب، باالنتص
ــابق  الس ــق  الفري ــم  جن ــاء  بإمض

كريستيانو رونالدو.
واصطدم امللكي في نصف النهائي 
بعدها مبانشستر سيتي، وانتهت 
ــلبي  الس بالتعادل  الذهاب  مباراة 
ــل أن ينتصر  ــي ملعب االحتاد، قب ف
ــدف وحيد  ــي اإلياب به امليرجني ف
ــس العب  ــدو ريج ــجله فيرنان س
ــاه، ليعبر  ــيتي باخلطأ في مرم س

الفريق للنهائي ويتوج باللقب.
ــدان، مواقف مماثلة  ــهد زي ولم يش
في املراحل اإلقصائية حتى نهاية 
ــف ٢٠١٨،  ــي صي ــى ف ــه األول واليت
ــة وبالتحديد  ــا في واليته الثاني أم

 ،(٢٠١٩-٢٠٢٠) ــي  املاض ــم  املوس
فشل في جتاوز ثمن النهائي.

ــتر  ــدم ريال مدريد مبانشس واصط
ــه  معقل ــي  ف ــر  وخس ــيتي،  س
«سانتياجو برنابيو» بنتيجة (١-٢)، 
ــل امللكي في  وفي لقاء اإلياب فش
ــر بنفس  ــق الرميونتادا وخس حتقي
نتيجة الذهاب، في مباراة شهدت 
ــاران،  ــل ف ــة لرافائي ــاء كارثي أخط
ــة ألول مرة  ــودع امللكي، البطول لي

حتت قيادة زيزو. 
بشر حاضر مُ

ــه رجل  ــن زيدان أن ــا يُبره ــا م دائمً
ــي ريال مدريد،  املواقف الصعبة ف
حيث جنح في أغلب الرهانات التي 

ــنوات  خاضها مع امللكي في الس
ــم رغم لعنة  ــرة، وهذا املوس األخي
اإلصابات التي ضربت الفريق، جنح 
ــى بُعد خطوة من  في أن يكون عل
ــامبيونزليج ويستمر  نهائي التش

في القتال على الليجا.
ــم على وجه التحديد،  وهذا املوس
ــأزق حقيقي  ــي م ــي ف كان امليرجن
ــر مباراته  ــال، إذ خس بدوري األبط
ــدور اجملموعات ضد  ب ــة  االفتتاحي
 ،(٢-٣) بنتيجة  دونيتسك  شاختار 
ــا أمام  ــادل بهدفني ملثلهم ــم تع ث

بوروسيا مونشنجالدباخ.
ــتفاقة بانتصارين على  ورغم االس
ــر  ــالن، عاد امللكي ليخس ــر مي إنت
جددًا ضد شاختار، ليضع نفسه  مُ
ــب، إذ كان على  ــف صع ــي موق ف
ــن دور اجملموعات  أعتاب اإلقصاء م

بفضيحة مدوية.
ــق  حق ــات،  التوقع كل  ــس  وعك
ــار  باالنتص ــادا  الرميونت ــي،  امللك
ــى  عل ــة  اخلتامي ــة  اجلول ــي  ف
ــا  بنزمي ــي  بهدف ــنجالدباخ  مونش
وحسم عبوره في الصدارة برصيد 

١٠ نقاط.
ــي، أن يُحقق  وتأمل جماهير امللك
ــي  الفريق، الرميونتادا ضد تشيلس
ويعبر للنهائي، بأمل حصد اللقب 

الرابع عشر في تاريخه.

ــرف روميلو لوكاكو مهاجم  اعت
ــذا العام هو  ــالن، بأن ه ــر مي إنت
ــيرته الكروية،  األفضل في مس
ــر بلقب  ــع اإلنت ــوج م ــا ت بعدم
ــم  ــي عن املوس ــدوري اإليطال ال

اجلاري «٢٠٢٠-٢٠٢١».
ــي تصريحاته  ــال لوكاكو ف وق
ــبورت  س ــكاي  «س ــبكة  لش
ا  ــدً ــعيد ج ــا س ــا»: «أن إيطالي
ــي  ف ــر  إنت ــجعي  ــع مش جلمي
ــني  واملوظف ــق  للفري ــم،  العال
ــاف  واجلميع».وأض ــس  والرئي

ا بالنسبة  ا رائعً «لقد كان عامً
ا باللعب في  ــور حقً لنا، أنا فخ
ــي اخلروج  ــت أرغب ف ــر، كن إنت
ــع اجلماهير، لقد  ــال م واالحتف
ــأن هذه هي  ــرت صديقي ب أخب
ــة هذا  ــة لتجرب ــل طريق أفض
ــع  ــا م ــون هن أن أك ــعور،  الش
ــد  ــو ق ــر».وكان لوكاك اجلماهي
ــيارته لالحتقال  ــي س ــرج ف خ
ــو،  ــة ميالن ــوارع مدين ــي ش ف
أتاالنتا وساسولو  عقب تعادل 
ــميًا،  ــج إنتر باللقب رس وتتوي
ــي وهو  ــر البلجيك ــث ظه حي

ــر ويحتفل  ــل قميص إنت يحم
ــي  ــبة ل ــع «بالنس ــوز. تاب بالف
ــي، هذا هو  ــد من زمالئ وللعدي
أول لقب لنا، لذلك فهي حلظة 
ــم». معه ــاركتها  مش ــا  أردن

وسئل لوكاكو عما إذا كان هذا 
هو أفضل موسم في مسيرته، 
ــالً: «العام املاضي كان  ليرد قائ
ا، لكن بالتأكيد هذا  ا أيضً جيدً
ــيرتي، إنه  هو األفضل في مس
ألمر رائع وأمتنى االستمرار على 
ــكر اجلميع وأنا  هذا، أريد أن أش

ا». سعيد حقً

ــت  قال ديفيد مويس مدرب وس
ــد، إن ناديه ال ميلك  ــام يونايت ه
ــد  للتعاق ــة  املطلوب ــة  امليزاني
ــم  مهاج ــام  أبراه ــي  تام ــع  م
تشيلسي، بعدما ذكرت تقارير 
ــادي اللندني  أنه قد يكلف الن
٤٠ مليون جنيه إسترليني (٥٥ 
مليون دوالر).وسجل أبراهام ١٢ 
ــي في كل  ــع تشيلس ــا م هدف
ــابقات هذا املوسم لكنه  املس
ــكيلة  لم يعد يلعب في التش
ــذ  ــوز من ــع البل ــية م األساس
ــي توماس  ــدرب األملان تعيني امل
توخيل في يناير/ كانون الثاني.

أن  ــة  بريطاني ــر  تقاري ــرت  وذك

ــرا، الذي  ــام مهاجم إجنلت أبراه
ــي  ــد مع تشيلس ــط بعق يرتب
 ،٢٠٢٣ ــران  حزي ــو/  يوني ــى  حت
ــت  ــي لوس هو الهدف األساس
ــذا الصيف.وقال  ــالل ه هام خ

ــة بيرنلي  ــل مواجه مويس قب
ــني «إذا  ــدوري اليوم اإلثن ــي ال ف
كان هذا هو الرقم وهذا ما يتم 
ــتبعد ذلك». ــه، فنحن نس قول

ــذا املبلغ.  ــك ه ــاف «ال منل وأض
ليس لدينا املال لشراء مهاجم 
ــيجعلنا  ــغ. هذا س ــذا املبل به

خارج احلسابات متاما».
ــندفع  ــع «ال أعتقد أننا س وتاب
هذا املبلغ من أجل العب واحد. 
إذا حدث  باالندهاش  ــعر  سأش
ــت هام املركز  ذلك».ويحتل وس
ــادس برصيد ٥٥ نقطة من  الس
ــت نقاط  ــاراة وبفارق س ٣٣ مب
ــع الترتيب  ــي راب ــن تشيلس ع

الذي خاض مباراة إضافية.
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ــبق،  ــر األس ــس وزراء قط ــال رئي  ق
إن  ــم،  جاس ــن  ب ــد  حم ــيخ  الش
ــي «يجعل  ــع احلال ــتمرار الوض اس
ــتحيلة» في لبنان، فيما  احلياة مس
ــطيني محمود  دعا الرئيس الفلس

عباس إلى نقل السلطة.
وكتب الشيخ حمد بن جاسم، عبر 
حسابه في تويتر، األحد املاضي، أن 
لبنان ليس في حاجة إلى «وساطات 
من اخلارج» ملساعدته في اخلروج من 
عتبرًا أنه «يحتاج  ــة، مُ أزمته الراهن
أن يجلس كل الفرقاء على الطاولة، 

لبحث مستقبل هذا البلد اجلميل 
ــي  ــه ف ــرد في ــل الف ــذي كان دخ وال
الستينات من الدول العشر األوائل 

في العالم».
ــبق  ــس وزراء قطر األس ــاف رئي وأض
ــب اللبنانيني  ــدان أغل ــه «مع فق أن
ــطى منهم  ــةً الطبقة الوس وخاص
ــى  إل ــة  باإلضاف ــم  مدخراته كل 
ــرة اللبنانية فإن  ــعر اللي ــور س تده
ــتمرار هذا الوضع يجعل احلياة  اس

مستحيلة».
ــم أن  ــد بن جاس ــيخ حم ورأى الش
ــاء طوائفهم  ــة لبنان وزعم «ساس
ــم  ــكان يجمعه ــوم مل ــة الي بحاج

ويسهل عليهم احلوار فيما بينهم 
لعلهم يتوصلون إلى صيغة توافقية 
تخرجهم من هذا النهج املدمر الذي 
ــيرًا  ــان لهذه احلال»، مٌش أوصل لبن
إلى أن «احلل املأمول شأن اللبنانيني 
ــهم، ولكن البد للبنانيني من  أنفس
ــذ البالد  ــرج ينق ــاق على مخ االتف
ــتعجال  ــه االس ــى وج ــاد عل والعب
ــى قرار  ــق عل ــا علّ ــرعة». كم والس
ــود  محم ــطيني  الفلس ــس  الرئي
عباس تأجيل إجراء االنتخابات التي 
ــهر احلالي، حلني  ــررة الش كانت مق
ــدس. وقال  ــا في الق ــان إجرائه ضم
ــيخ حمد بن جاسم إن تأجيل  الش

ــى «نقطة  ــطينيني إل ــاد الفلس أع
الصفر». وتابع أنه «ومع أن األسباب 
ــطيني  التي حملت الرئيس الفلس
ــل  تأجي ــى  عل ــاس  عب ــود  محم
ــة لنا فإن ما أريد  االنتخابات واضح
ــن واجب الرئيس  ــه هو أنه م أن أقول
ــروف الراهنة وفي هذه  ــي ظل الظ ف
املرحلة من العمر أن ينقل السلطة 

بشكل سلمي ودميوقراطي».
ــبق أن  واعتبر رئيس وزراء قطر األس
ــاج إلى قيادة  ــة القادمة حتت «املرحل
ــتطيع أن تقود الشعب  ــابه تس ش
ــطيني إلى بر األمان في كل  الفلس

اجملاالت واملباحثات».

وفي أكتوبر/ تشرين األول املاضي، 
ــرة  انطلقت مفاوضات غير مباش
ــدود  احل ــيم  لترس ــني  اجلانب ــني  ب
ــدة  املتح ــة األمم  برعاي ــة،  البحري
ــاطة أميركية، إثر نزاع على  ووس
منطقة في البحر املتوسط غنية 

بالنفط والغاز.
وبعد عقد ٤ جلسات في مقر بعثة 
األمم املتحدة املوقتة (يونيفيل) في 
منطقة الناقورة احلدودية، جنوب 
لبنان، لم تعقد اجللسة اخلامسة 
ــمبر/  التي كانت مقررة في ٢ ديس
ــون األول املاضي، بعدما طلب  كان

اجلانب اإلسرائيلي تأجيلها.
ــاحة املنطقة املتنازع  وتبلغ مس
ــب  ــا ٨٦٠ كلم مربعاً بحس عليه
ــن جانب لبنان  اخلرائط املودعة م
ــرائيل لدى األمم املتحدة، وهي  وإس
ــاز. وفي  ــة بالنفط والغ ــد غني تع
ــن  ــوم» م ــل «املرس ــال مت تعدي ح
ــلطات اللبنانية، تزيد  جانب الس
ــي البحر ١٤٣٠  ــاحة لبنان ف مس
كلم مربعاً إضافياً، وتصبح بذلك 
املساحة املتنازع عليها هي ٢٢٩٠ 

كلم مربعاً.
ــوزراء  ال ــه  علي ــق  واف ــل  التعدي
ــة تصريف  ــي حكوم ــون ف املعني
ــل توقيع  ــه لم ين ــال، إال أن األعم

ــة. ففي ١٣ أبريل/  رئيس اجلمهوري
ــة  ــي، أعلنت رئاس ــان املاض نيس
ــوم  املرس «تعديل  أن  ــة  اجلمهوري
ــرار احلكومة  ــاج إلى ق ٦٤٣٣ يحت
ــوزراء) مجتمعة، وفقا  (مجلس ال
لرأي هيئة التشريع واالستشارات 
حتى مع حكومة تصريف أعمال، 
ــج املترتبة  ــراً ألهميته والنتائ نظ

عليه».
ــات  خالف ــراء  ج ــان،  لبن ــز  ويعج
ــية، عن تشكيل حكومة  سياس
ــف حكومة تصريف األعمال  تخل
ــي  الت ــاب،  دي ــة  برئاس ــة،  الراهن
ــتقالت في ١٠ أغسطس/ آب  اس
ــي  ــار الكارث ــر االنفج ــي، إث املاض
ــة بيروت، والذي  في مرفأ العاصم
ــن ٢٠٠  ــر م ــه أكث ــقط ضحيت س

قتيل و٤٠٠٠ جريح.
خيانة عظمى

خطوة رئاسة اجلمهورية، وصفها 
اح بـ  ــامي رمّ العميد املتقاعد س
ــتغرباً  ــى»، مس ــة العظم «اخليان
«توقيع الرئيس عشرات املراسيم 
ــتثنائي»، أي من دون  «بشكل اس
ــا  ــوزراء، بينم ــس ال ــاد مجل انعق
ــوم  يتمنّع عن توقيع تعديل املرس
ــن أهميته  ــم م ــى الرغ ٦٤٣٣، عل
ــروة لبنان  ــظ ث ــي حف ــة ف البالغ

النفطية».
ــود صفقة  ــن وج ــاح م ر رمّ ــذّ وح
سياسية جتري حتت الطاولة، الفتاً 
ــع عون على تعديل  أن «عدم توقي
املرسوم تزامناً وزيارة هيل، سببه 
أن هناك محاولة لفرض مقايضة 
ــات األميركية عن  بني رفع العقوب
جبران باسيل وعدم التوقيع على 

تعديل املرسوم».
ــيل  ــن املكتب اإلعالمي لباس لك
ــاً االثنني املاضي، وصف  أصدر بيان
ــرتها  ــي نش ــات الت ــك املعلوم تل
ــاعات  ــف بـ «اإلش ــض الصح بع
ــب»، مضيفاً  ــركات واألكاذي والفب
ــن يقايض  ــيل م أنه «لو كان باس
ــروة  ــة وث ــيادة الوطني ــى الس عل
ــة، أو لو كان  ــني الطبيعي اللبناني
ــوط والترهيب ملا  ــع للضغ يخض
ــاس عقوبات  وضعت عليه باألس

جائرة».
ــرين الثاني  ــر/ تش ــي ٦ نوفمب وف
املاضي، فرضت واشنطن عقوبات 
ــون، ووزير  ــيل (صهر ع ــى باس عل
اخلارجية السابق) بدعوى «تورطه 
ــات مع حزب  ــاد والعالق في الفس
اهللا اللبناني، حليف إيران والنظام 

السوري.
ــي  ــو ف ــو عض ــاح، وه ــت رمّ ولف

ــرين/  ــة ١٧ تش ــة «جبه مجموع
ــر» املعارضة، إلى أن «توقيع  أكتوب
ــوم مينع إسرائيل من  تعديل املرس
التنقيب عن  استحضار شركات 
ــذه املنطقة احلدودية،  الغاز في ه
ــازع عليها،  ــى اعتبار أنها متن عل
ــروة لبنان  ــرقة ث وإال نحن أمام س
النفطية وحرمان األجيال املقبلة 

منها».
خطوة دستورية

ــا  فيم ــون  اللبناني ــف  يختل «ال 
بينهم بشأن حقوقهم النفطية، 
ــد  ــون ض أن يك ــد  ــن ألح وال ميك
ــني وتعزيز احلقوق في املنطقة  تأم
ــا أكد عليه وزير  احلدودية»، هذا م
الداخلية األسبق احملامي زياد بارود، 

ــتور  ــح أنه وفق الدس ــه أوض إال ان
فإن «تعديل املرسوم» يحتاج إلى 
اجتماعٍ جمللس الوزراء وإن كان في 

حالة تصريف األعمال.
ــتور  ــرح بارود أنه، وفق الدس وش
ــان  نوع ــاك  «هن ــي،  اللبنان
ــي  الت ــة  العادي ــيم،  املراس ــن  م
ــع الوزراء  ــتوجب فقط توقي تس

ــة  احلكوم ــس  ورئي ــني  اخملتص
التي  واملهمة  ورئيس اجلمهورية، 
ــس الوزراء  ــرار من مجل تُتخذ بق

(احلكومة) مجتمعاً».
ولفت إلى أن «املرسوم ٦٤٣٣ ليس 
 ، ــوماً عادياً بل مرسوم ملحّ مرس
ــام ٢٠١١ اتخذه  ــا صدر ع وعندم
ــوزراء مجتمعاً، ولذلك  مجلس ال
ــوم  مبرس إال  ــل  التعدي ــن  ميك ال 
ــا ال ميكن  ــه، متاما مثلم ــبيه ل ش
تعديل قانون إال بقانون أو قرار إال 

بقرار».
ــيء مينع  ــارود أن «ال ش ــح ب وأوض
ــتورياً من أن يجتمع مجلس  دس
الوزراء ألمر مهم كهذا». الفتاً إلى 
التوقيعات  ــة»  «اعتماد طريق أن 
ــر  ــيم غي ــتثنائية» للمراس االس
ــتور،  ــوص عليها في الدس منص
إمنا هي بدعة لبنانية يتم اللجوء 

إليها تسهيالً ألمور الدولة».
ــن  م ــتقبالً  مس ــان  لبن ــل  ويأم
ــي  ف ــة  النفطي ــه  ثروت ــالل  خ
ــة، إذ  ــتثمارات أجنبي ــذب اس ج
ــوأ  ــنتني، أس يعاني، منذ نحو س
ــاء  انته ــذ  من ــة  اقتصادي ــة  أزم
 ،(١٩٧٥-١٩٩٠) ــة  األهلي ــرب  احل
ــياً حاداً، في  واستقطاباً سياس
مشهد تتصارع فيه مصالح دول 

إقليمية وغربية.
ــوم يصب في  ــدم تعديل املرس ع

مصلحة إسرائيل
ــث في قضايا  ــؤرخ والباح ورأى امل
ــور عصام  ــيم احلدود الدكت ترس
ــن أين  ــو م ــزاع ه ــة أن الن خليف
ــيم احلدود  ترس ــينطلق خط  س
ــاً أن  ــرّ، موضح ــة من الب البحري
ــري يجب أن  ــط احلدودي البح اخل
ــن رأس الناقورة، أي من  ينطلق م
ــق  ــاً، ووف ــومة دولي ــدود املرس احل
ــني  ــة ب ــة املوقع ــة الهدن اتفاقي

لبنان وإسرائيل عام ١٩٤٩.
ــك ال  ــى أن ذل ــة، إل ــت خليف ولف
ــالل التعديل  ــن خ ــق إال م يتحق
املنتظر توقيعه بواسطة املرسوم 
٦٤٣٣، مشيرا إلى أن عدم تعديل 
املرسوم يتيح إلسرائيل احلصول 
ــش»  «كاري ــل  ــل حق كام ــى  عل
ــرة من  ــم كميات كبي ــذي يض ال
ــى جزء من حقل  الغاز، إضافة إل
ــا» احملتمل الواقع في مياهنا  «قان

اإلقليمية.
ــب تعديل  ــة أنه «يج ورأى خليف
املرسوم بأسرع وقت، وال يهم إن 
كان التوقيع سيصدر من رئاسة 
ــوزراء  ال ــس  مجل أو  ــة  اجلمهوري
مجتمعاً. املهم أن نحفظ حقوق 
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5عربي دولي

أزمة جديدة طرأت على الساحة اللبنانية، إثر عدم توقيع رئيس اجلمهورية ميشال عون تعديل «مرسوم» يزيد من حصة لبنان في املنطقة 

البحرية املتنازع عليها مع إسرائيل، ما اعتبره ناشطون «خيانة عظمى» خدمة ملصالح سياسية. وما زاد من عالمات االستفهام أن هذا 

التطور تزامن وزيارة قام بها وكيل وزارة اخلارجية األميركية ديفيد هيل إلى بيروت األسبوع املاضي، التقى خاللها مسؤولني لبنانيني، ليعلن 

بعد لقائه عون أن واشنطن مستعدة لتسهيل استئناف مفاوضات ترسيم احلدود البحرية بني لبنان وإسرائيل.

متابعة / البينة اجلديدة

وكاالت / البينة الجديدة
أكدت جماعة اإلخوان املسلمني، في بيان 
ــا بالفضل للرئيس التركي  على اعترافه
ــعبه،  رجب طيب أردوغان وحكومته وش
مشددة على الوفاء لكرم الضيافة وعدم 
ــض لقاء  ــتقرار تركيا، بع ــاس باس املس

للجماعة مع حزب تركي معارض.
ــي املعارض  ــعادة الترك ــزب الس وكان ح
قد أعلن في ٢١ أبريل/ نيسان اجلاري عن 
ــاء بني رئيس احلزب متل كرم اهللا أوغلو  لق
ــلمني  ــة اإلخوان املس ــن جماع ــد م ووف
بقيادة همام علي يوسف عضو مجلس 
ــوان  ــاء اإلخ ــاء لق ــة وج ــورى اجلماع ش
ــارض، في الوقت  ــزب التركي املع مع احل
ــمية  ــه العالقات الرس ــهد في الذي تش
ــس رجب طيب أردوغان  بني نظامي الرئي
ــي  ــره املصري عبدالفتاح السيس ونظي
انقطعت  ــا  بعدم ــارب،  للتق ــاوالت  مح
ــر اإلطاحة  ــدة إث العالقات وتضررت بش
ــي  ــم الرئيس الراحل محمد مرس بحك
ــلمني عام ٢٠١٣،  وجماعة اإلخوان املس
ــا لعناصر  ــا أبوابه ــت تركي ــا فتح فيم

اإلخوان واملعارضني الهاربني من مصر.
ــوان  ــام لإلخ ــد الع ــب املرش ــار نائ وأش
ــره موقع  ــان نش ــر، في بي ــم مني إبراهي
ــة،  ــع للجماع ــة» التاب ــة والعدال «احلري

ــا رئيس  ــه «قام به ــارة، قائال إن ــى الزي إل
ــات املصرية،  ــس إدارة احتاد اجلمعي مجل
ــية مصرية  يضم ممثلي عدة قوى سياس
ــلمني  ــة اإلخوان املس ــم جماع – ومنه
ــني  ــا كالجئ ــتقبلتهم تركي ــن اس – مم
ــة أنقرة  ــة التركي ــيني، للعاصم سياس
ــدف االلتقاء مع بعض  ــي ٢١ أبريل، به ف
املؤسسات التركية اجملتمعية، لتوضيح 
أحوال ومتطلبات املصريني الالجئني إلى 

تركيا».
وأضاف منير: «إننا نتقدم بكامل الشكر 
ــة الكرمية التي  ــر للرموز التركي والتقدي
ــع صدرها لسماع آالم الذين وجدوا  اتس
ــذه األرض الطيبة  ــان على ه األمن واألم
ــق  العري ــخ  التاري ــب  صاح ــعبها  وش
ــرمي مع من  ــه بالتعامل الك ــهود ل واملش

يستغيث به».
ــوان  ــام لإلخ الع ــد  ــب املرش نائ ــع  وتاب
ــا ومع  ــبة، فإنن ــذه املناس ــول: «به بالق
ــاب  ــل ألصح بالفض ــراف  االعت ــب  واج
الفضل تركيا، رئيساً وحكومةً وشعباً، 
ــم جماعة اإلخوان املسلمني  نؤكد باس
ــرم الضيافة وااللتزام  الوفاء الكامل لك
بواجباتها واحترام كل القوانني والنظم 
ــاس باستقرار وأمن  واألعراف وعدم املس

هذا البلد».

 وكاالت / البينة الجديدة
ــي  عل ــي،  اإليران ــد  املرش ــه  وجّ
ــة إلى  ــادات الذع ــي، انتق خامنئ
ــف،  ــواد ظري ج ــة  اخلارجي ــر  وزي
ــجيل صوتي مت تسريبه  بعد تس
ه فيه انتقادات  لظريف وهو يوجِ
ــليماني، قائد فيلق القدس،  لس
ــات  تصريح ــوري.  الث ــرس  واحل
ــش  ــى هام ــاءت عل ــي ج خامنئ
ــبة يوم  ــزة مبناس ــه املتلف كلمت
ــد، ونقلت  ــم والعمال، األح املعل
ــمية على تويتر،  حساباته الرس
ووسائل إعالم رسمية مقتطفات 

منها.
وحتدث خامنئي عن ظريف، قائال: 
ــؤولني  ــن بعض املس ــمع م «يُس
ــام كالمٌ يثير  ــالد هذه األي في الب
ــض هذا  ــف. بع ــة واألس الدهش
ــكالم العدائي  ــرار لل ــكالم تك ال
ــرار للكالم  ــا. إنه تك ــن أعدائن م
ــي،  ــاف خامنئ ــي!» وأض األمريك
ــر: «كان  ــي تويت ــابه ف عبر حس
ــدة  ــر راضني بش ــون غي األمريكي

ــران في  ــر املعنوي إلي ــن التأثي ع
ــذا  وله ــنني.  س ــذ  من ــة  املنطق
ــتائني من قوة القدس  كانوا مس
والشهيد سليماني. ولهذا أيضاً 
ــليماني»،  ــهيد س ــوا الش اغتال
عتبرًا أنه «ال ينبغي أن نقول ما  مُ
ــرر كالم العدو»،  ــي بأننا نك يوح
ــني نقلت  ــد قوله. في ح على ح
ــمية  وكالة األنباء اإليرانية الرس

(إرنا) عن خامنئي قوله «إن فيلق 
الثوري  ــرس  التابع للح ــدس  الق
ــر  ــي األكب ــل الرئيس ــو العام ه
ــية  ــؤول دون الدبلوماس ــي احل ف
ــلبية في منطقة  املنفعلة الس

غرب آسيا».
ــد، قدم  ــابق األح ــت س ــي وق وف
اعتذاره  ــي  اإليران ــة  اخلارجي وزير 
أسرة  اإليراني، خاصة  ــعب  للش

ــي  ــليماني، ف ــم س ــة قاس وابن
منشور بحسابه على انستغرام. 
ــريب «جرح  وقال ظريف إن التس
ــليماني  س ــي  محب ــاعر»  مش
وعائلته خاصة ابنته زينب «التي 
ــاف:  وأض كأوالدي»،  ــي  عل ــز  تع
ــامحني شعب إيران  «آمل أن يس
العظيم، وكل محبيه، وخصوصا 

عائلة سليماني النبيلة».

وجاء التسجيل الصوتي املسرب 
ــات اإليرانية  مع اقتراب االنتخاب
ــي يونيو/حزيران املقبل،  املقررة ف
ــية  الرئيس ــة  املنافس ــث  حي
ــف والرئيس  ــكر ظري ــني معس ب
ــبياً  ــن روحاني املعتدل نس حس
ــكر احملافظ  ــي مواجهة املعس ف
املسرب  ــجيل  والتس ــدد.  املتش
كان جزءً من مقابلة مدتها ثالث 
ــر/  ــي ٢٤ فبراي ــرت ف ــاعات ج س
شباط كجزء من مشروع بحثي 
لالقتصادي اإليراني سعيد ليالز، 
قناة  املسرب  التسجيل  ونشرت 
ــران الدولية املعارضة  تلفزيون إي
ــب ما أوردته  ــا لندن، حس ومقره
ــي» اإليرانية  ــي ف ــرس ت ــاة «ب قن
ــي  ــف، ف ــد ظري ــة. وأك احلكومي
تصريحات األسبوع املاضي، على 
اعتزازه بعالقة الصداقة والعمل 
ــه  ــت جتمع ــي كان ــترك الت املش
تل إثر  بقاسم سليماني، الذي قُ
غارة أمريكية في مطار بغداد في 

يناير/كانون الثاني ٢٠٢٠.

وكاالت / البينة الجديدة
ــعودي، امللك سلمان بن عبد  أصدر العاهل الس
ــملت  ــس االول أوامر ملكية ش ــز، ليلة ام العزي
ــلمان بتعيني  عددا من التعيينات. وأمر امللك س
األمير سلطان بن سلمان مستشارا خاصا خلادم 
ــريفني، كما مت تعيينه رئيسا جمللس  احلرمني الش
أمناء مؤسسة امللك سلمان غير الربحية، وفقا 

لوكالة األنباء السعودية.
ــني فيصل بن  ــر بتعي ــي اآلخ ــر امللك ــاء األم وج
ــرا لالقتصاد  ــن اإلبراهيم، وزي ــن محس فاضل ب

والتخطيط.
ــواحة  ــد اهللا بن عامر الس ــدس عب ــني املهن تعي

رئيسا جمللس إدارة الهيئة السعودية للفضاء.

ــبتي  ــداهللا الس ــن عب ــد ب ــور خال ــني الدكت تعي
ــارا باألمانة العامة جمللس الوزراء مبرتبة  مستش
ــن محمد بن أحمد  ــر. إعفاء الدكتور أحمد ب وزي
ــس إدارة هيئة تقومي  ــة مجل ــى من رئاس العيس
ــن عبداهللا  ــني خالد ب ــب وتعي ــم والتدري التعلي

السبتي بدال منه.
ــي الصويان،  ــن عل ــد ب ــد بن محم ــني أحم تعي
ــة باملرتبة  ــة الرقمي ــة احلكوم ــا لهيئ محافظ

املمتازة.
ــلطان املطيري،  ــاس بن س ــان بنت هب تعيني إمي

نائبا لوزير التجارة باملرتبة املمتازة
ــن عبداهللا بن هداب  ــن ب  تعيني بدر بن عبداحملس

مساعداً لوزير التجارة باملرتبة املمتازة.
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ــة  آلي ــوظ)  (محف ــادر  فغ
الكتابة السردية بضميريها 
(األنا)  ــم  ــهيرين: املتكل الش
والغائب (الهو) منفتحا نحو 
ــرحية  املس ــخصيات  الش
ــا وأقوالها  ــرز بذاته ــي تب الت
ــيط،  ــلوكها من دون وس وس
ــي حاضر  ــدث درام ــل ح داخ
حلظة حتققه متحررة ظاهريا 
ــلطة املؤلف مصارعة  من س
ــا  بإرادته ــن  االخري ارادات 
ــدة  مجاه ــا  احيان ــع  وتندف
ــا إذا ما  ــرد على مبدعه للتم
ــا كما يرى  ــاول ان يحركه ح
ــدل واحلجاج  مبادة احلوار واجل
ــف وبالغته، كل  وليس الوص
ــه  ويحلل ــتعرضه  يس ــك  ذل
ــي  واالكادمي ــد  الناق ــاب  كت
ــة)  عطي ــن  (د.حس ــري  املص
املوسوم (جنيب محفوظ كاتبا 
مسرحا وسينمائيا) املنشور 
ــة  ــة العربي ــل الهيئ ــن قب م
ــارات عام  ــرح في االم للمس
٢٠١٩، بعد ان استثنينا جهد 
محفوظ السينمائي في هذا 
ــروف وواضح  العرض النه مع
ــارئ انفتحنا على جهده  للق
املسرحي املسكوت عنه الذي 
ــتفاض به (عطية) منوها  اس
ــي  ــي الت ــرحياته الثمان ملس
صدرت ست منها مبجموعة 
ــت  ــوان (حت ــت عن ــاءت حت ج
ــرحيات  مس وضمت  املظلة) 
للمناقشة، يحيي  (مشروع  
ــاة،  النج ــة،  الترك ــت،  وميي
ــي  والت ــاردة)  املط ــة،  املهم
 ١٩٦٧ ــوام  االع ــني  ب ــا  كتبه

ــل)  ــرحيتي (اجلب و١٩٧٣ ومس
ــيطان يعظ) وكتبهما  و(الش
(عطية)  ــراءة  وق ــام ١٩٧٩،  ع
ــرحي  املس (محفوظ)  مليراث 
ــة  ــتطلع حرك ــاول ان تس حت
النصوص في جدلها االبداعي 
بني زمنني متباينني منطلقة 
ــداع ذاته بحكم  من زمن االب
ــان تلقي  ــة واقع وزم معايش
العمل االبداعي حلظة نشره 
الول مرة من دون سجن دالالته 
في غرف االمس املغلقة على 
ذاتها، فقراءة جهد محفوظ 
الدرامي يجب ان يتوازى لدى 
ــهد  ــع قراءة املش ــي م املتلق
ــي  واالجتماع ــي  السياس
ــرة مابني احلربني  ملصر في فت
ــي  الت ــة  الهائل ــة  والصدم
تلقاها املثقف العربي نتيجة 
ألكاذيب السلطة وتشويهها 
ــفتها  للحقائق وعدم مكاش
ــب  ــب (جني ــر، فذه للجماهي
ــرح  ــى تيار مس ــوظ) ال محف
ــورة  كث ــي  الدرام ــث  العب
التقليدي  ــرح  للمس مضادة 
ــذاك،  ــائد آن ــي) الس (االيهام
مسرح العبث املرمز واملشفر 
ــات ثورة  الذي اعلنت مؤسس
الثقافية اقصاءه، وهو   ١٩٥٢
ــل الكثيرين  ــى مي ــا أدى ال م
ــرحيات  ــواء مس اج ــي  لتلق

ــة  التجريدي ــوظ)  (محف
ــلبة  املؤس ــخوصه  وش
ــة على  ــه املطلق وموضوعات
ــرح العبث  ــار مس ــدى تي ص
ــه  بخاصة ان محفوظ نفس
ــة ـ  ــب عطي ــرف ـ حس اعت
ــق بأنه تأثر فعال  في زمن الح
ــه  وأعجبت ــرح  املس ــذا  به
ــكو) و(سارتر)  كتابات (يونس
ــوظ)  ــر (محف ــو) ويذك و(كام
ــبب اعجابه بتيار مسرح  س
(هو النطباق الشكل  العبث 
ويبرر  ــون) ص١١،  على املضم
(الواقعية)  اسباب حتوله من 
ــرح  مس ــى  ال ــرد  الس ــي  ف
ــث الدرامي فيقول (بعد  العب
ــعرت أنني فقدت  الهزمية ش
ــكل الواقعي  اتزاني وان الش
للتعبير  ــيط ال يصلح  البس
ــي كانت  ــذه احلالة الت عن ه
ــى العبث،  ــرب ال ــي رأيي أق ف
ــا  مدفوع ــي  نفس ــدت  فوج
ــث  والعب ــول  الالمعق ــار  لتي
بشكل قصدي النني وجدته 
ــن احلالة التي  اكثر تعبيرا ع
ــها فكتبت مجموعة  نعيش
(حتت املظلة) ص١٢، في حني 
ــل)  ــرحيتا (اجلب ــت مس اعلن
ــه  ــظ) عودت ــيطان يع و(الش
ــق  النس ــن  ضم ــة  للكتاب
ــه  ب ــرف  ع ــذي  ال ــي  الواقع

ــالء الغبار  ــوظ بعد اجن محف
ــه، لقد  ــة لدي ــوح الرؤي ووض
فارق كاتب روايات (زقاق املدق) 
و(بداية ونهاية ) و(اوالد حارتنا) 
ــلوبية  واالس الفنية  ــه  ثوابت
ــرح بتيار  ــب للمس ــني كت ح
ــن  ضم ــن  م ــذي  ال ــث  العب
شروطة الفكرية غياب اإلله 
ــدان املعنى  ــون، وفق عن الك
ــان  ــاة وضياع االنس في احلي
ــدوى  ــدم ج ــع وع ــي اجملتم ف
الفعل البشري وفساد اللغة 
وانعدام التواصل بني البشر، 
ابتعاده  (محفوظ)  ولهذا عد 
ــة  الفكري ــيرته  مس ــن  ع
ــة  ــي الواقعي ــلوبية ف واالس
ــد فقط  ــراف امت ــرد انح مج
ــاد  ــنوات، ع ــالث س ــو ث لنح
الواقعي  الشكل  الى  بعدها 
خالعا ثوب (الالمعقول) الذي 
انتهت ضرورته الفنية، وذلك 
بعد ان استعاد توازنه العقلي 
والروحي بعد زلزال هزمية ١٩٦٧ 
ــم  لعال ــول  وبالدخ ــة،  املدوي
وبنى  ــرحي  املس ــوظ)  (محف
(د.حسن  يالحظ  مسرحياته 
ــرحيات  املس ــي  ف ــة)  عطي
ــتا منها تدخل  الثمان (أن س
ــذي  ــي ال ــاق الزمن ــي النط ف
ــوظ بوصفه  ــر عنه محف عب
ــدان االتزان الفكري  فترة فق

ــلوب  واللجوء الس والروحي 
الكتابة العبثية، وبسهولة 
ــادس  ميكن ادراج النص الس
ــلوبا  وأس ــة  رؤي ــاردة)  (املط
ضمن هذه املرحلة بوصفها 
متتد الى ما قبل حرب ١٩٧٣، 
ــرارة الهزمية عالقة  فتظل م
ــى الرغم من مرحلة  بها عل
ــدي وحرب  والتص ــود  الصم
النظام  ــر  وتغي ــتنزاف  االس
السياسي، تدور احداث هذه 
ــا  ــت دوم ــرحيات الس املس
ــروب واقبال  ــي حلظات الغ ف
ــكان محدد  ــل وداخل م اللي
وموضوع اساسي هو ثنائية 
ــوت) ص١٤، فضال  احلياة وامل
ــخصيات بال  عن ابتكاره ش
واقعية معروفة  ــميات  مس
ــرأة، الفتى،  ــل، امل ــي الرج ه
دائما  والفتى مطارد  الفتاة، 
ــده  ــالق حطم جس من عم
ــه احلماية  ــر يفرض علي وآخ
او  ــوده  وج ــي  تلغ ــروط  بش
ــه ويعود  ــرق مال من لص س
ــراء بيته باملال املسروق،  لش
او من شرطي يتعقب فكره 
ــة امرأة  ــي حماي ــورط ف فيت
ــني يديه، وفي الطرف  متوت ب
اآلخر من الثنائية تبرز املرأة 
ــقة  او عاش ــا  دافئ ــا  حضن
ــى حني  ــه، عل ــة مع متورط
ــرحيتني  املس كال  ــا  تأخذن
ــل)  (اجلب ــني  االخيرت
لعالم  ــظ)  يع ــيطان  و(الش
ــبة  ــرب واحملاس ــا بعد احل م
ــابقاتهما في غياب  ــن س ع
ــن موضوعاتهما  التجريد ع
املعرفة  ــماء  االس ــور  وحض
ــف ليلة  ــم أل ــا لعال وجلوئه
ــاح  وانفت ــازي  الفنت ــة  وليل
ــاء املدينة  مكاني على فض
ــتوبيا)  (الديس ــافلة  الس
الذي عاد إليه محفوظ بعد 
ــرحياته  ــي مس ــادره ف أن غ

العبثية.

بغداد / البينة الجديدة
ــات  الدراس ــرة  دائ ــت  أقام  
اآلثاري،  ــب  والتدري ــوث  والبح
ــة التي تخص  ــدورة العلمي ال
ــع  املواق ــة  بأهمي ــف  التعري
األثرية والتراثية املنتشرة في 
وأوضح  ــراق،  الع ــات  محافظ
ــم طاهر السوداني مدير  قاس
ــدورة توضح  ــام الدائرة أن ال ع
الدور الذي تلعبه تلك املواقع 
في تنمية واستدامة القطاع 
الالزمة  واإلجراءات  السياحي 

ــع  املواق ــك  تل ــني  متك ــي  ف
ــوض بالواقع االقتصادي  للنه
ــى  عل ــاظ  احلف ــة  ومحاول
املمتلكات الثقافية، من خالل 

وجود التنمية املستدامة.
وأشار السوداني الى أن الدورة 
ــاور، إذ  ــم الى ثالث مح تنقس
ــبوع األول تعريفاً  ــدم األس يق
عاماً للمواقع األثرية والتراثية، 
ــبوع  واإلس تواجدها،  وأماكن 
تعريف مفهوم  الثاني يخص 
ــا  أم ــة  اآلثاري ــياحة  الس

األسبوع الثالث يعطي داللة 
ــة في تنمية  دور املواقع األثري
السياحة اآلثارية، فيما يدخل 
املتقدمون في األسبوع األخير 
من الدورة إختباراً عبر املنصة 
ــة عبرغوغل، مثل  اإللكتروني
ــي اجلامعات  ــا معمول به ف م
ــكل  بش وينعكس  العراقية، 
إيجابي في التوعية ومواكبة 
التطور احلاصل في التقنيات 
ــل  التواص وأدوات  ــة،  احلديث
ــع وجود الظرف  اإلجتماعي م

ــة  بجائح ــل  املتمث ــن  الراه
ــن املمكن  ــذا م ــا، وبه كورون
ــود التواصل  ــتفادة بوج اإلس
ــدورات  ال ــدمي  وتق ــد  بع ــن  ع
ــي  ف ــني  واخملتص ــني  للموظف
ــة لآلثار والتراث.  الهيأة العام
ــم فيها  ــر أن الدورة إنض يذك
١١٠ متدرب ومتدربة ويحاضر 
ــاري علي  ــث اآلث ــا الباح فيه
ــتمر  احمد عبد اللطيف وتس
ــهر إعتباراً من األربعاء  ملدة ش

املاضية. 

رقية السلطان  

االشتياق ترياق من السم حتتسيه 
وانت في كامل الوعي واالرادة وبعد 
ــائك له ستبقى على قيد  احتس
احلياة ستصرخ متأملا ولن جتد من 
ــذا الواقع املؤلم  ــلك من ه ينتش

ــتطيع تخليصك  وال احد سيس
ــترى احلياة وكأنها  مما انت فيه س
ــيكون  غرفة صغيرة ومظلمة س
ــدران هذه  ــب الوحيد في ج الثق
الغرفة هو احلبيب القاسي الذي 
ــي انت لن  ــك في هذه املاس جعل
املتكررة تستطيع من رؤية شيء 
ــا ترى  ــو كل م ــيكون ه ــر س اخ
ــمع ووجوده  ــا تس ــه كل م وصوت
ــعر به  ــعر انت ستش كل ما تش
على يسار صدرك ولرمبا بجانبك 
ــك وخلفك في  ــات حزن ــي اوق ف
ــراه . انا  ــن ت ــدائدك ولكنك ل ش
ــبيه في كل  ــي ال ارى لك ش ما ل
وجوه العابرين ألن يقولوا للشبه 
ــا ال ارى لك  ــم ؟ أن ــن ه ــني أي اربع
شبيه حتى في رمش العيون انت 

مميز لدي بقدر هذا الكون أنا اجد 
شيئا منك يستشعر في االغاني 
ــن الهادئة وفي  ــة واالماك القدمي
عزلتي املتكررة أنا احببت العزلة 
ــم ال احد  ــك مهي ــي اصفوا ب ألن
ــرا او  يكلمني وال يقترب مني بش
جنيا أنا وانت في مخيلتي ال اجد 
سوانا يا وتني قلبي هذا هو مضاد 
الشم لدي ذات ليلة مظلمة وانا 
ــة واذا بالذكريات  بالعزلة جالس
ــدوء  ــي واله ــن عامل ــرقني م تس
ــيني  ــت يكس ــي والصم يعترين
ــررت انت في مخيلتي وصمت  وم
ــن ارى  ــم اك ــي ل ــم بجانب العال
ــم لك طريقا  ــواك كنت ارس س
ــل املغرب  ــك الي كنت اص يوصل
ــي الي كنت  ــرق لعلك تات باملش

ــات ضحكتك  ــتمع الى ذبذب اس
ــيئا  عندما قلت لك من الغزل ش
ــالفة  ــا في احد االيام الس طريف
ــك الغزل  ــا من ذل ــرت بعض تذك
ــمعني  ــذي كنت تس ــي ال اخململ
ــق  اياه تذكرت ذلك احلب والعش
ــال  ــرام وكل الوص ــون والغ واجلن
ــت االن عني  ــرى ؟ اين ان ــاذا ج م
ــا من اانا  ــر مني ؟ ان ــاذا تتذك ؟ م
ــت االن ال تتذكر حروف  ــك ؟ ان في
اسمي وال معالم رسمي انا التي 
ــك لقلبي وتني ولرئاتي  كنت اظن
ــق ولظهري  رفي ولدربي  ــهيق  ش
ــا ظنون  ــذه كله ــند عتيق ه س
ــت ؟ انت الذي   ــم انت من ان اتعل
ــي كنت قصرا من  حطمني وكأن

الرمال على شاطئك.

ــياحة واآلثار  ــر الثقافة والس ــى وزي التق
ــس مجلس  ــن ناظم، رئي ــور حس الدكت
ــرا  ــدان ، مؤخ ــق زي ــى فائ ــاء األعل القض
ــة  بوزارة الثقافة  لبحث الدعاوى اخلاص
ــالل اللقاء الذي  ــياحة.ومت خ وهيئة الس

ــر  ــياحة ظاف ــأة الس ــس هي ــره رئي حض
ــث ’إجراءات القضاء  مهدي عبداهللا، بح
في الدعاوى اخلاصة بوزارة الثقافة وهيأة 
السياحة ، وأكد اجلانبان    ضرورة احلفاظ 

على املال العام».

 حضرت قبل سنوات ندوة ثقافية عن النقد احمللي، قال ناقد 
معروف انه يكتب عن كل اديب يصدر كتابا فقط. قال آخر ان 
ــب إبداعنا احمللي ويتجاهل أقالماً ادبية واعدة،  نقدنا ال يواك
ــب  ــم يتطرق ألي منوذج، ولم يكتب نقدا هو أيضا اال حس ول
ــو املرحوم  ــاعر وناقد ه ــورة أعاله، وحتدث ش ــزات املذك املمي
ــام ١٩٩٩) وكانت له زاوية رائعة في  ــى لوباني (توفي ع عيس
ــعر في امليزان» كانت نقدا جادا  مجلة اجلديد بعنوان «الش
وابداعا قل نظيره النقدي في ثقافتنا، رمبا لم تصدر مقاالته 

تلك بكتاب، وامل ان يفعل ذلك ابنائه!!
ــة لعدة  ــص متراكم ــم قص ــاب لديه ــض الكت ــت ان بع قل
ــكلة في النشر  مجموعات قصصية، وانا منهم، لدينا مش
ــماء قليلة  ــا ألن االهتمام ينحصر بأس ــد من يهتم بن وال جن
ــة وإعالمية  ــية وبرملاني ــة سياس ــلفا، لها مكان ــرَّرة س مق
بصحافة حزبها، وليس حسب برنامج ثقافي وطني لرعاية 
تطوير ثقافتنا وايضا وليس بناء على مستوى إبداعها رغم 

اني ال اقلل من ابداعها الثقافي.
ــة ضخمة على  ــرف ميزاني ــتعدا لص ــت مس ــت: لس  أضف
ــد كبير  ــاج الى جه ــدر كتابا يحت ــل بيتي ألص ــاب أه حس
ــرا يدلّل على  ــي تاج ــه وال ارى نفس ــي توزيع ــخصي ف وش
ــهر  ــتة أش ــه... وقلت: منذ انطلقت االنتفاضة قبل س كتب
ــر نصف ما  ــا يزيد عن ٣٠ قصة وال أعرف كاتبا نش كتبت م
ــرته في نفس الفترة، وبنفس املستوى القصصي، التي  نش
لفتت انتباها عربيا واسعا في العالم العربي ونشرت بعض 
ــيوعية لبنانية، وتناولها ناقد سوري هو  قصصي مبجلة ش
ــه «االنتفاضة في أدب الوطن  محمد توفيق الصواف بكتاب
ــي كتابه  ــية ف ــاحة اساس ــى لقصصي مس ــل» اعط احملت
ــلوبا ولغة سردية واعتبرها  النقدي وتقييمه لقصصي اس
ــطينيا.. بل وكانت  ــن افضل ما كتب عن االنتفاضة فلس م
ــه أكثر من  ــي كتاب ــت لقصصي ف ــي خصص ــاحة الت املس

نصف الكتاب.
ــة نقدية» خاصة لكل  ــت: هنالك من يحظون «برعاي وأضف
ــخصيني او أصدقاء  ــة قلم» واالحظ انهم أقرباء ش «خربش
ــخصيني او لهم مكانة حزبية مؤثرة (في وقته) حتى انه  ش
أي عمل تافه يحظى بالتناول والتطبيل والتزمير... وأطلقت 
ــمية «النقد املبني على منفعة الناقد  على تلك احلالة تس
ــالم (توفي عام  ــف س ــب املرحوم عفي ــخصية». األدي الش
ــال: أحيانا قصة  ــابها ملوقفي... وق ٢٠١١) عرض موقفا مش
ــدة مجموعات قصصية يتناولها النقد  واحدة أفضل من ع
ــاط اإلبداعي ملن لم  ــل النش ــذا تبرير لتجاه ــي. هل ه األدب

يصدر كتابا؟ وانتقد النشر االنتقائي ألسماء محددة.
طبعا «ادباء املنصة» جتاهلوا موقفنا ولم يردوا على ما اثرناه 
ــررت اقتحام عالم النقد  ــي الندوة!! على أثر تلك الندوة ق ف
األدبي دون أي سالح اال ما تتلمذت عليه لدي أستاذ األجيال 
ــة، وفي جذور نصوصي  ــارون عبود، وقراءات نقدية مختلف م
ــخصي حتى لو كان  ــة في قول رأيي الش ــت املصداقي التزم

سلبيا. وما زلت اعتبر نفسي معاجلا ثقافيا وليس ناقدا.

@Ô„bñÇí€a@Ü‘‰€a
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فنارات

نبيل عودة

حتول الروائي جنيب 
محفوظ فجأة ومن 
دون سابق إنذار الى 

مؤلف مسرحي وملدة 
جتاوزت العشر سنوات، 
وذلك بعد هزمية حزيران 

عام ١٩٦٧ وله ثمانية 
نصوص منشورة، 

ولهذا التحول اسبابه 
املوضوعية، إذ وجد في 

الفن املسرحي مالذا 
سريعا ونابضا لعكس 

االرهاصات واللواعج 
الداخلية التي متور بها 

الذات احملفوظية جتاه 
الهزمية واثارها التي 

تركت بصمات غائرة في 
جسد اجملتمع املصري 

وآنية وسرعة استجابة 
املسرح (العرض) لفن 

املؤلف الدرامي واسئلة 
اجملتمع واملثقف امللحة 
وموقفهما من الهزمية. 

بعكس السرد الذي 
يحتاج الى زمن طويل 

في االنفتاح على 
املشكالت والعلل 

اجلوهرية للمجتمع 
وتشربها لعكسها 
بإطار فني وجمالي، 

  د. سعد عزيز عبد الصاحب

6ثقافية

شعر / أ.د. أحالم الحسن 

دُ بِ
هُ الكَ جرحُ املصابِ أليمٌ ضمّ

قد أسلمَ الرّوحَ فيهِ ذلك األسدُ 

من هامةٍ شأنُها عند اإللهِ علت 

دُ  مَ كم أورثت فجوةً في وقعها الكَ
رغامِ حليتَهُ خت من دمِ الضّ قد لطّ

ها األمدُ من ضربةٍ قد هوت لم يُنسِ

ها عبَدَ يطانُ مَ رَ الشّ تبّت يدٌ  عمّ

لّهِ  زَبَدُ ها في  كُ قد خانها شرعُ

ها  دُ رَّ موقِ كم أولدت دمعةً  قد حُ

بنيَ اجلفونِ وكم باجلوفِ تتّقدُ 

من  مارقٍ  حاقدٍ  في غيّهِ  لهبٌ

ينِ قد جحدوا لّهم للدّ هُ  كُ أقوامُ
يا قاتالً خيرَ من في األرضِ قاطبةً

دُ  هِ
كرٌ بهِ  رِدّةٌ  للحقّ ِ  يَضطَ فِ

زَنًا  هُ حَ في شهرِ صومٍ بكت أيّامُ

دُ ا  وما  يَعِ قد خانَهُ غادرٌ  عهدً

يامُ الذي في رُكنهِ عمدٌ أين الصّ

دُ  الةُ التي بالعقلِ تَستنِ أين الصّ

نزَلةٌ  هِ القتلُ إنّ القتلَ مَ لم يفنِ

بل زادَهُ موردًا واخلصمُ يَرتعدُ

ممٌ  ِ  درُّ  عليّ صبرُهُ  قِ
ّ

هللا

ي كلّهُ جلَدُ في سجدةِ املوتِ يَهوِ

هُ  تلَتُ مسِ  قَ كالبدرِ  طلعتُهُ  كالشّ

فاتِ بهِ لم يُحصها العددُ  لوُ الصّ حُ

مرهِ رفعةٌ  في قتلِهِ شرفٌ  في عُ

ذاكَ اإلمامُ الذي أعداؤهُ شهدوا 

ذاكَ الوَصيُّ الذي في بُردةٍ جمعت

آل النّبيِّ وربَّ العرشِ قد عبدوا

بريلُ األمنيُ بهم  يَحنو عليهم وجِ

لم تُفنِهِ  قتلةٌ مهما  لهُ  جحدوا 

لٌ  هذا عليٌّ  وهل في  مثلِهِ  رَجُ

دُ  رِ
امياتِ فكم قد كان يَنفَ في الدّ

للمصطفى رايةٌ ليست لغيرِ علي 

دُ  قِ صوالتُهُ  لم تخب  باجملدِ  تَنعَ

هُ  ت شجاعتُ دّ عابِ لكم عُ فوقَ الصّ

وا  دَ هَ لّهمو فضالً لهُ شَ حبُ  كُ والصّ
تَهُ دحَ في شأنِهِ أرصدَ التّأريخُ  مِ

دُ  هُ  يَرِ ليالً  نهارًا  بنورٍ  نحوَ

يوفَ إذا   هذا عليٌّ فال يخشى السّ

رّاتِ يُعتَمدُ  قامت حروبٌ وفي الكَ

هُ !  ت مناقبُ دّ بعُ ضبعٌ وإن عُ ألضّ

دُ  ال يعتلي أصلُهُ إن الحتِ األُسُ

بحرُ البسيط

 

 
ــياحة واآلثار النيابية  بحثت جلنة الثقافة والس
ــآت  املكاف ــع  توزي ــة  آلي  ، ــد  األح االول  ــس  ام
التشجيعية للصحفيني والفنانني واألدباء، بعد 
تخصيص مبالغها في موازنة عام ٢٠٢١ بحضور 
ــيدة رئيس  ــراف املعنية.وأكدت الس ــع األط جمي
اللجنة والسادة األعضاء أثناء استضافة نقيب 
الصحفيني العراقيني ورئيس االحتاد العام لألدباء 
ــب الفنانني العراقيني  ــاب في العراق ونقي والكت
ــعبيني ومدير عام  ــاء الش ــة األدب ــس جمعي ورئي
ــرة اإلدارية واملالية في وزارة الثقافة في مقر  الدائ
ــمول أكثر  اللجنة مببنى البرملان، على ضرورة ش
ــأة، خصوصا  ــتحقني لهذه املكاف ــدد من املس ع
ــنوات، من خالل  ــا ألكثر من ٥ س ــد انقطاعه بع
ــوال وتبويبها  ــى ملناقلة األم ــرق املثل ــاد الط إيج
ــدارس قضية  ــغ املطلوب.كما مت ت ــة املبل لتغطي
ــياحة واآلثار،  ــب موظفي وزارة الثقافة والس روات
ــة الرواتب  ــع قيم ــة لرف ــة قانوني ــاد صيغ وإيج
ــوة بباقي الوزارات واملؤسسات  واخملصصات، أس

احلكومية.
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نجيب محفوظ



albaynanew@yahoo.com

عملوا هنا في (                    ) ورحلوا

املرحوم اخلبير اللغوي
 كرمي توفيق الزبيدي

املرحوم الكاتب اللواء 
ماضي اخلزاعي

املرحوم مـاجد الصكر  
رئيس القسم الرياضي

لهم الذكر الطيب
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8 الحصاد

البينة اجلديدة / قصي املسعودي
ــركة  تنفيذا لتوجيهات مدير عام الش
ــع كهرباء بغداد  في ظل  العامة لتوزي
تنامي الطلب على الطاقة الكهربائية 
نتيجة للتوسعات العمرانية وتنفيذا 
ــات  ــك االختناق ــام ٢٠٢١ لف ــة ع خلط
ــبكات الكهربائية في جانب  عن الش
ــعدون  ــرق القناة.تفقد املهندس س ش
ــداوي مدير فرع كهرباء الصدر عددا  الن
من املشاريع التي تنفذها مالكات فرع 
الصدر ضمن الرقعة اجلغرافية للفرع.

ــال املغذيات   ــف احم ــة بتخفي اخلاص
ــب  ــك بنص ــة وذل ــات الثانوي للمحط
ــتعداداً  ــات متنقلة E,HOUSE إس محط
ــت  تضمن ــي  والت ــف  الصي ــل  لفص
متنقلة الفتح بسبع مغذيات والعمل 
 ١١KV/متواصل من اجل مد املغذيات ٣٣
والتي ستخفف االحمال عن مغذيات 
ــة ومناطق  ــوك وجميل ــي البن محطت
ــة متنقلة حي طارق  الطالبية والطاق
تخفف عن مغذيات محطتي السكائر 
ــارق واالورفلي  ــي ط ــورة د مناطق ح وث
ــة الفارابي تخفف عن مغذيات  متنقل
ــالت  ــى مح ــي واملثن ــي الفاراب محطت
ــات متنقلة  ــة البلدي ٧٣٨،٧٣٤  منطق
ــي تخفف عن  ــينية املعامل والت حس
القدمية  ــدي  العبي ــات محطتي  مغذي

ــق حي النصر والعماري  واجلديدة ملناط
ــامي ومدينة الصدر قطاع  وبستان س
ــن  ع ــف  تخف ــة  الباوي ــة  متنقل ٥و٦ 

القدمية  ــدي  العبي ــات محطتي  مغذي
ــي  ــة العكيل ــق الباوي ــدة مناط واجلدي
ــياحي  ــودة الس ــر عبد الع ــيد مط س

ــاعورة وام جدر متنقلة البساتني  الش
تخفف عن مغذيات محطة الراشدية 
ــة املثنى  ــالت ٣٤٦،٣٤٨،٣٥١ متنقل مح

ــدة تخفف عن مغذيات محطات  اجلدي
ــالح وقطاعات  ــة والف ــى واحلبيبي املثن
ــات ٥٥  ــى وقطاع ــدر األول ــة الص مدين
متنقلة الصحة وتخفف عن مغذيات 
ــدية محالت  محطتي الصحة والراش
٣٥٧،٣٥١،٣٥٣  متنقلة السفير  تخفف 
ــفير مناطق  عن مغذيات محطة الس
ــفير محالت ٧٥٤،٧٥٢_٧٦٠   الس حي 
متنقلة الكمالية تخفف عن مغذيات 
محطة الكمالية محالت ٧٦٢،٧٦٥،٧٥٦ 
ــاق  والرف ــدي  العبي ــهداء  ش ــق  مناط
ــف عن مغذيات  ــة الغزالن تخف متنقل
محطتي الفردوس والكسرة مناطق أم 
ــموع  الكبر وحي الكوفة متنقلة الش
تخفف عن مغذيات محطتي الطيران 
ــق  ــالت ٧٥١،٧٢٦ مناط ــموع مح والش
ــقق الفلسطيني متنقلة  املشتل وش
ــة تخفف عن مغذيات محطتي  جميل
ــرة منطقة احلميدية  احلميدية والكس
ــل  احلق ــة  متنقل ــركة  الش ــق  ومناط
ــن مغذيات محطة  النفطي تخفف ع
الزجاجية  مناطق الفحامة واالنتصار 
ــدية واكد  ــق الراش ــاوة ومناط ــو ط وأب
ــا عازمة على  ــرع بان مالكتن مدير الف
ــال حل االختناقات وتخفيف  اجناز أعم
ــال دون اي تأخير من اجل خدمة  االحم
املواطنني وتقدمي افضل اخلدمات لهم.

بغداد / البينة اجلديدة
ــي حميد مخلف  ــر التربية عل اعلن وزي
ــام عملية  ــكيل جلان إلمت الدليمي، تش
ــن اجملانيني، وفيما  ــد مع احملاضري التعاق
االف   ١٠ ــو  لنح ــوزارة  ال ــة  حاج ــد  اك
ــار الى  ــة لفك الدوام املزدوج، اش مدرس
ــل العراق  ــوزارة بالطباعة داخ ــزام ال الت
ــالم العراقي.  ــبكة االع ــيما مع ش الس
وقال الدليمي انه «بحدود مليار ونصف 
ــم تعطلت  ــول العال ــب ح ــار طال امللي
ــا»، الفتا الى  ــبب كورون ــتهم بس دراس
ــون  تك أن  ــى  عل ــت  حرص ــوزارة  «ال ان 
ــي العام املاضي  ــات الوزارية ف االمتحان
ــاف، ان « هناك اهتماما  حضورية».واض
ــأن التعليم  ــس الوزراء بش من قبل رئي
ــدا ان «وزارة الصحة  ــراق»، مؤك في الع
استطلعت الواقع الصحي فكان القرار 
ــار  ــوم واحد». واش ــوري لي ــدوام احلض ال
ــم اإللكتروني يعاني من  الى ان «التعلي
ضعف البنى التحتية»، مبينا ان «جتربة 
التلفزيون التربوي وحدت املعلومة التي 
ــى جميع الطلبة».وتابع:» لدينا  تصل إل
تعاون مع شبكة اإلعالم العراقي إلجناح 

ــوي»، الفتا الى  ــون الترب ــة التلفزي جترب
ــة التربية  ــات من جلن ــاك مطالب ان «هن
ــم احلضوري». ــاف التعلي ــة إليق النيابي

ــي  ه ــة  الصح «وزارة  ان  ــى  ال ــت  ولف

ــع الصحي  ــن تقييم الواق ــؤولة ع املس
في البلد وعلى ضوئها نتخذ القرارات»، 
ــؤولة  ــت مس ــوزارة ليس ــدا ان «ال مؤك
ــة». واوضح، ان  ــن أجور املدارس األهلي ع

ــد مناهج  ــدارس أهلية تعتم ــاك م «هن
دولية وتعليماً متقدماً». ومضى بالقول: 
ــي وزارة املالية  انه «ال توجد تعليمات ف
تسمح للموظف بالعمل مجاناً»، الفتا 

الى ان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي 
ــكلة  مش ــة  ملعاجل ــه  اهتمام ــع  وض
ــكيل  ــني منذ بدء تش ــن اجملّاني احملاضري
ــوع احملاضرين  ــني ان «موض احلكومة».وب
ــام ٢٠١٤»، مؤكدا ان  اجملانيني بدأ منذ ع
ــداد الكبيرة  ــوزارة بحاجة لهذه األع «ال
ــص املالكات  ــبب نق ــن احملاضرين بس م
ــه «يوجد حالياً  ــار الى ان التربوية».واش
٢١٩ ألف محاضر مبختلف التخصصات 
ــا الى ان  ــات»، منوه ــوم احملافظ في عم
ــام عملية  ــاً إلمت ــكلت جلان ــوزارة ش «ال
التعاقد مع احملاضرين اجملانيني». واوضح 
ــر املالية  لت وزي ــة خوّ ــر، ان «املوازن الوزي
ــات اإلدارية واملالية من  بإعادة الصالحي
ــيرا الى ان  احملافظات إلى التربية»، مش
ــول وزارة  ــس الوزراء خ ــاك قرارا جملل «هن
ــة بالتعاقد مع املطابع احلكومية  التربي
ــل البلد». وتابع،  واألهلية الرصينة داخ
ــل  ــة داخ ــة بالطباع ــوزارة ملتزم ان «ال
العراق والسيما مطبعة شبكة اإلعالم 
العراقي»، مؤكدا «لدينا عقد مع شركة 
ــة اإلجنليزية  ــادة اللغ ــة لطبع م أجنبي

خارج العراق فقط».

وزير الرتبية : شكلنا جلاناً إلمتام عملية التعاقد مع املحارضين املجانيني

بغداد / البينة اجلديدة
حقق إسطول الشركة العامة للنقل البري /احدى 
ــهر نيسان املاضي  ــكيالت وزارة النقل خالل ش تش
ــدات الكهربائيه ...  ــمدة واملع ــه من االس (٣٥٢)نقل
ــركة رئيس مجلس االدارة  ــن ذلك مدير عام الش أعل
ــحماني وقال:بتوجيه  ــرمي الش ــى ك ــيد مرتض الس
ــبلي  ــني الش ــل الكابنت ناصر حس ــر النق ــن وزي م
ــركة (٣٥٢) نقله شملت (٣٤٠) ــطول الش حقق اس

ــح وزارة الزراعه  ــمدة الزراعيه لصال نقلة  من االس
ــه. لصالح وزارة  ــن املعدات الكهربائي و(١٢) نقلة م

ــا  ــمدة نقله ــة االس ــاف: ان كمي ــاء.  واض الكهرب
ــطول من معمل اسمدة خور الزبير الى مخازن  االس
ــات كافة مبوجب العقد  ــة ضمن احملافظ وزارة الزراع
ــدات الكهربائية لصالح  ــا. ونقلت املع املبرم معه
ــاء من ميناء ام قصر الى محطة صالح  وزارة الكهرب
ــحماني باجلهود  ــاد الش ــمال العراق. واش الدين ش
ــترك بني اقسام الشركة  ــيق املش املبذوله والتنس
ــه التي اثمرت عن  ــه.. االداريه والفنيه واملالي اخملتلف
ــركة بالتزاماتها  ــذ العقود املبرمه وايفاء الش تنفي

جتاه القطاعات احلكومية خدمةً للصالح العام.

(٣٥٢) نقلة من االسمدة واملعدات 
الكهربائيه حيققها اسطول النقل الربي 

خالل نيسان املايض

كهرباءالصدر : مدير الفرع يرشف عىل اعامل اخلطة املعدة لفك اختناقات الشبكة الكهربائية 

واسط / البينة اجلديدة
ــل املياحي  ــور محمد جمي ــط الدكت ــع محافظ واس تاب
وبرفقة املهندس يعرب قحطان عباس مدير عام املديرية 
ــروع  العامة للمجاري في وزارة البلديات العمل في مش
ــازه ، وجتاوز  ــراع في اجن ــاري احلي الكبير ، بغية االس مج
ــد ما كان  ــدم العمل فيه ، بع ــي تعيق تق ــل الت العراقي
ــع وتيرة  ــدأت ترتف ــبه متوقف ، ب ــئ وش ــروع متلك املش
ــد وضعنا  جدول  ــه ومبراحل متقدمة.وقال لق العمل في
زمني للتشغيل التجريبي حملطات الرفع ودخولها العمل 
ــهر القادمة.كذلك أكدنا على  مضاعفة فرق  خالل االش
ــتمرة  ــالل املتابعة اليومية  املس ــاز من خ ــل واالجن العم
ــى  ــة ال ــط الناقل.إضاف ــبكات باخل ــط الش ــال رب واكم
ــي لفتح مدينة احلي بداية من  ــارع رئيس إستحداث ش
ــني واملعلمني الثانية  ــروراً بني احلريت ــكري وم احلي العس

وصوال إلى املستشفى وضفاف الغراف.

بغداد / البينة اجلديدة
ــركة العامة  ــت وزارة التجارة، امس االثنني، ان الش اعلن
ــة، تتابع اجراءات  ــارض واخلدمات التجارية العراقي للمع
ــارج العراق. وقال مدير  ــاركة في املعارض املقامة خ املش
ــات التجارية  ــارض واخلدم ــة للمع ــركة العام عام الش
العراقية، سرمد طه سعيد، ، ان «الشركة تتابع اجراءات 
ــي». واضاف  ــبو ٢٠٢١ في دب ــاركة في معرض اكس املش
ــاركة في الدورة (٦٢)  انه «مت كذلك متابعة اجراءات املش
ــة اجراءات  ــي ٢٠٢١، كما مت متابع ــق الدول ملعرض دمش
املشاركة بالدورة (٩٠) ملعرض ازمير الدولي لعام ٢٠٢١ «.

ــاً امكانية  ــركته تدرس ايض ــعيد إلى ان «ش ــار س واش
ــادس  ــم الس ــي، املوس ــة دب ــة العاملي ــاركة بالقري املش
ــرين االول من العام اجلاري،  ــهر تش ــرون خالل ش والعش
ــاكا  ــاركة في معرض اوس ــة الى امكانية املش باإلضاف

اكسبو في اليابان ومعرض الصني الدولي لالستيراد».
ــارض، متثل نقطة  ــاركة في هذه املع ولفت الى ان «املش
التقاء رئيسية للعالم لتبادل االبتكارات واألفكار واحللول 
ــاد والتطورات  ــة باالقتص ــة ذات الصل ــا العاملي للقضاي
ــتقبل أفضل على املستويني  ــتدامة، من أجل مس املس
احمللي والعاملي، كما تعد فرصة عظيمة لتسليط الضوء 
ــع العالم  ــاركتها م ــة الغنية للعراق ومش على الثقاف
كله، حيث يشتهر العراق دائما بتأريخه الغني وثقافته 

وهندسته املعمارية».

بغداد / البينة اجلديدة
حدد وزير املوارد املائية مهدي احلمداني، شروط استثمار 
املياه اجلوفية من قبل الشركات االستثمارية األجنبية، 
ــرادات  ــبوق باإلي ــاض غير مس ــدوث انخف ــا أكد ح فيم
ــبب إيقاف اإلطالقات من إيران.وقال احلمداني،  املائية بس
ــتثمار في املياه اجلوفية، إن  متحدثاً بداية عن ملف االس
ــاه اجلوفية إال بعد  ــتثمارات للمي «الوزارة ال متنح أية اس
ــركات اجنبية  ــإذا كانت ش ــتثمرة ف ــد اجلهة املس حتدي
ــذا يعني أنها  ــتثمر في زراعة احملاصيل العلفية فه تس
ــتنتزف املياه اجلوفية وال ميكن املوافقة على ذلك كون  س
ــاف، أن «الوزارة  ــال املقبلة».وأض ــذا األمر هو حق األجي ه
ــاحة التي  ــتثمار أيضاً إذا كانت املس ال متنح موافقة اس
ــف دومن أما  ــدود ١٥٠ ال ــتثمارها كبيرة بح ــط الس يخط
ــى ٥ االف دومن فيمكن  ــدود من ٤ ال ــت صغيرة بح إذا كان
ــتثمار وإعطاء قرار حوله».وفي ملف  ــة طلب االس دراس
ــة من دول اجلوار قال وزير املوارد، إن «إيران  اإلطالقات املائي
ما زالت تقطع بعض التدفقات ما تسبب بانخفاض غير 
مسبوق باإليرادات املائية أما تركيا فاإليرادات املائية تأتي 
ــتراتيجي من  ــق معدالتها».وبني أن «اخلزين االس على وف
ــد حاجة اخلطة الصيفية»، الفتاً إلى أن  املياه جيد ويس
«االستعدادات للموسم الصيفي ستبدأ من يوم ١٥ من 

الشهر اجلاري».

بغداد / البينة اجلديدة
ــاريع  ــفت وزارة التخطيط، عن أبرز املش كش
ــداد وباقي  ــي العاصمة بغ ــل إجنازها ف املؤم
ــي ٢٠٢١.وقال  ــام احلال ــالل الع ــات خ احملافظ
وكيل وزارة التخطيط، ماهر موهان، إن «كثيراً 
من مناطق العاصمة بغداد مثل سبع البور، 
ــاريع  ــروان، أُدرجت ضمن مش الوحدة، والنه
ــروع إكمال  ــا مش ــن بينه ــة ٢٠٢١ وم موازن
ــيخدم  ــا وهو ما س ــية فيه ــاري األساس اجمل
أعداداً كبيرة تصل إلى املاليني من املواطنني».

ــدة لوزارة  ــاريع عدي ــاك مش ــاف، أن «هن وأض
ــاج الكهرباء  ــق مبحطات إنت الكهرباء تتعل
ــدورات  وال ــيطة  البس ــدورات  (ال ــمى  وتس

ــتوفر آالف امليغاواطات  ــي س ــة)، والت املركب
ــبكة الوطنية،  الكهربائية وتخدم كل الش
ــل،  ــة واملوص ــاري الناصري ــى مط ــة ال اضاف
ومستشفيات عديدة، منها إكمال املوجودة 
ــدة، اثنان  ــفيات جدي حالياً، واربعة مستش
ــدوق التنفيذ الكويتي  منها ضمن قرض صن
ــتدخل باتفاقية هذه السنة، واثنان  التي س
ــعة ٢٠٠ سرير في الرميثة واملثنى،  منها بس
ــعة ٦٠٠ سرير في املوصل، اضافة  وثالث بس
ــاريع على مستوى احملافظات في ذي  الى مش
قار والديوانية».وتابع وكيل وزارة التخطيط، 
ــاء ألف  ــاريع أُخرى مثل إنش ــاك مش أن «هن
مدرسة، أدرج كذلك في املوازنة، وهو مشروع 

ــمل كل العراق»،  ــتراتيجي أساسي يش اس
ــروع  ــي أن يدخل املش ــه ف ــن «أمل ــاً ع معرب
ــي من قبل  ــي التنفيذ الفعل ــنة ف هذه الس
شركات رصينة».وحتدث عن مشاريع القرض 
الياباني وقال، إنها «تشمل وحدات الهدرجة 
والتصفية الكبرى في البصرة، وهو مشروع 
كبير سيوفر قدرات تصفية وحتسني معاجلة 
ــع: «وهنالك  ــرة». وتاب ــورة كبي املصافي بص
ــاريع خارج القروض، تخص وزارتي  أيضاً مش
ــى  ــة ال ــكان، اضاف ــار واالس ــط واالعم النف
اكمال مشاريع مت البدء بها باستعادة اغلب 
املشاريع الكبرى، مثل مشاريع اجملاري واملياه، 

ونأمل أن نقطع شوطاً كبيراً فيها».

التخطيط تكشف عن أبرز املشاريع املؤمل إنجازها خالل العام ٢٠٢١

ــن ، امس  ــرف الرافدي ــن مص اعل
ــمولة  املش الفروع  ــن  ع االثنني، 
ــني  للموظف ــلف  الس ــح  مبن
ــبي القوات االمنية.ودعا  ومنتس
املكتب االعالمي للمصرف ، الى 
مراجعة  الفروع اخملصصة مبنح 

السلف للتقدمي عليها.
فروع بغداد

ــي  ــرع ح ف  - ــرقي  الش ــاب  «الب
ــاء- فرع  ــرع اخلنس ــل - ف العام
ــر االبيض- فرع  براثا- فرع القص
ــرع  ف ــتل-  املش ــرع  ف ــة-  املعرف

ــرع  ــراء- ف ــرع اخلض ــاء- ف اخللف
املصافي - فرع احلي العربي- فرع 
ــبع قصور - فرع  القدس- فرع س
ــعب - فرع  االعظمية - فرع الش

باب املعظم» 
( فرع بابل - فرع اجلسر )

• فروع النجف االشرف
ــرع  ف  - ــر  االمي ــي  ح ــرع  ف  )

السمنت)
• فروع كربالء املقدسة

( فرع الشهداء - فرع الهندية)
• فروع صالح الدين

ــرع الدجيل - فرع  ــرع بلد - ف ( ف

تكريت )
• فروع الديوانية

ــرع اجلانب  ــية - ف ( فرع القادس
االمين )

• فروع واسط
( فرع قرطبة - فرع املشروع )

• املثنى
(فرع املثنى )

• فروع ذي قار
ــيوخ - فرع اور -  ( فرع سوق الش

فرع النيل  - فرع الشطرة )
• فرع نينوى

(فرع شارع نينوى ١١٢ )

• فروع االنبار
(فرع االنبار – فرع الفلوجة )

• فرع كركوك
(الفرع الرئيسي )

• فروع ديالى
ــرع الفاروق -  ــرع املقدادية - ف ( ف

فرع بلدروز- فرع ديالى  )
• فروع البصرة

ــرة - فرع الصيادلة -   ( فرع البص
فرع االستقالل - فرع املدينة )

• فروع ميسان
ــرع العمارة –  ــادي - ف ــرع اله ( ف

فرع ميسان). 

الرافدين حيدد فروعه املشمولة بمنح السلف للموظفني ومنتسبي القوات االمنية

حمافظ واسط يتابع سري األعامل 
يف مرشوع جماري قضاء احلي

التجارة: رشكة املعارض تتابع 
اجراءات املشاركة بالفعاليات 

املقامة خارج العراق

احلمداين يكشف موقف 
التدفقات من إيران وتركيا وحيدد 

رشوط استثامر املياه اجلوفية

NO.3640.TUE.4.MAY.2021العدد (٣٦٤٠) الثالثاء ٤ / ٥ / ٢٠٢١ 

اعـــــــــالن

ــذ بغداد الجديده العقار   تبيع  مديريه تنفي
ــه الحبيبيه /  ــل ١٨٣٥/٢م٤ وزيري تسلس
نواب الضباط / قرب إعدادية الرافدين محلة 
ــراء  ٥٢٣/  ز/١   د/٩٢. فعلى الراغب بالش
ــذه اِّـديريه خالل مدة ثالثني يوم  مراجعة ه
ــتصحبا معه  ــدا من اليوم التالي للنشرمس تب
ــرة باِّـئه من القيمة  التامينات القانونيه عش
اِّـقدرة ٢٧٥ مليون مائتان وخمس وسبعون 
ــهادة الجنسية العراقية وان  مليون دينار .وش
ــرتي.  ــة على اِّـش ــجيل والداللي ــم التس رس
ــاحته ٢٣١م  ــه عباره عن دار  مس مواصفات
ــط مكون من  ــع درجة عمرانه دون الوس مرب
ــول حولي  ــه وه ــوي صال ــني االول يحت طابق
ــام ومرافق  ــوم واحده ومطبخ وحم وغرفة ن
ــوي على ثالث  ــق العلوي يحت صحيه. والطاب
ــقف للطابق  ــق صحيه الس ــوم ومراف غرف ن
ــقف الطابق  ــلح  وس ــي كونكريت مس االرض
ــه  ــيلمان ارضي ــوق  وش ــكاده طاب ــي ع الثان
ــل وارضية  ــي متضرره بالكام الطابق االرض
ــط والعقار بصوره  ــق العلوي دون الوس الطاب
عامه متضرره ودرجة عمرانه  دون الوسط.

ــب  ــذات ترغ ــاغل:الداءنه بال ــه الش مالحظ
بالبقاء َّـ الدار بعد البيع.



9 مقاالت

ــي بن ابي  ــش ايام االمام عل ــا نعي الزلن
ــدر  ــا ان األج ــا قلن ــب ( ع ) ، و كم طال
ــيم احلزن و التي  بنا ، اضافة الى مراس
ــده ، ان  ــب املؤك ــن املطال ــي ايضا م ه

ــتنتاج و التحليل  ــل للفكر و االس جنع
ــة االكبر ،  ــاة االمام ( ع ) احلص ــي حي ف
ــا مطلوب  ــاس م باعتبار هذا هو االس
ــهم  ــاه امامنا ( ع ) ، ان نعيش ــا اجت من
منهج و فكر و سلوك و اقتداء و تطبيق 
ــل  ــزن فقط.مح ــاء باحل ــدم االكتف و ع
الشاهد:يقول االمام علي ( ع )  ( و لقد 

أصبحنا في زمان ) ـ و كأنّه يحدِّثنا عن 
ــاً ، و األزمنة تتالقى في كلّ  زماننا أيض
الذين ينحرفون عن اخلطِّ باسم اهللا (و 
ــد اتّخذ أكثر  ــد أصبحنا في زمانٍ ق لق
ــةً و ذكاء ،  ــاً ) ، يعني فطن ــه كيس أهل
فالذين يغدر في مفهوم هؤالء ذكيّ ، أال 
ــاطر و داهية ، ألنه يلعب  يقال فالن ش

ث عن  ــدّ ــل؟أال نتح ــر من حب ــى أكث عل
ون  ــن الناس الذين يغدرون و يلفّ كثير م
ــر ذلك ذكاءً  ــدورون بإعظام ، و نعتب و ي
ــؤالء هم أهل اجلهل  ــةً ، بينما ه و فطن
ــياء ، و  ــون عمق األش ــم ال يعرف ، ألنه
ــطح.ثم قال  ألنَّ الغدر يعيش في السّ
ــل فيه إلى  ــل اجله ــبهم أه ( ع ) (و نس
حسن احليلة ما لهم ؟! قاتلهم اهللا) ـ 
ــم ابتعدوا عن اهللاـ  الى ان قال ( ع  ألنه
ل القلّب ) ، و هو البصير  ــد يرى احلوَّ ) (ق
ــل األمور و تقليبها ، ويكمل ( ع  بتحوي
ــي بن أبي  ــل إنَّ عل ــه احليلة).فه )  (و ج
ــب( ع ) الذي أعطى الفكر عمقه و  طال
ه ال يفهم اللّعب على  ــموّ امتداده و س
وران ؟ إنه يفهم  احلبال ؟ و ال اللّفّ و الدّ
ــن الفرق بينه و بني اآلخرين  ذلك ، و لك
ــة أخذوها ، بقطع  ــم إذا رأوا احليل ، أنه
النظر عن أية نتائج سلبيّة أو إيجابيّة 
ــان  ــم، و لس ــم و التزامه إزاء تكليفه
حال االمام علي ( ع ) ، يقول  أنا أسير و 
ــير و احليلة أمامي ، و أمر اهللا أمامي  أس
يقول  لي قف ، و نهي اهللا أمامي يقول 
ــرف احليلة  ــف و أنا أع ــرّك ، فأق ال تتح
جيداً ـ (و دونها مانع من أمر اهللا و نهيه 
ــد القدرة عليها  ــا رأي عني بع ، فيدعه

ــن ال حريجة له  ــا م ــز فرصته ، و ينته
ين) إذاً ، االمام علي ( ع ) ، يقول  ــي الدّ ف
ــداً ، و أفهم  ــة جيّ ــم السياس أنا أفه
ــم غدر  ــة ، و أفه ــاب السياس كلّ ألع
السياسة و انحراف السياسة ، و لكنّ 
مشكلتي هي أنّني و لدت على احلقّ ، و 
جاهدت من أجله ، و أريد أن أموت على 
احلقّ ، فال ميكن أن يقترب الباطل مني ، 
و ال ميكن أن أقترب من الباطل ، حتى لو 
ــة  كان ربحاً.إنه يقول  أنا مع السياس
ــة العدل ، ال  ــة احلقّ و سياس ، سياس
ــة الباطل ،  ــة اجلور و ال سياس سياس
ــان املسلم املسؤول هو الّذي  ألنّ اإلنس
ــالل ما يصلح  ــور الناس من خ يدير أم
ــطح و في  أمرهم في العمق و في الس
االمتداد ، فال يستبطن إسالمهم كفراً 
ــتقامتهم انحرافاً في  ، و ال تختزن اس
ــذا هو االمام على عليّ ( عى)  داخلها.ه
ــة.فاين انتم من تنتسبوا  في السياس
له من كل ذلك ، االمام علي ( ع ) ، كان 
ــم يتخذ  ــع احلق ، و ل ــو م ــرا و ه منتص
ــذوا و افهموا و  ــل منهجا ، فاتع الباط

اعلموا ، و كفاكم غفلة و جهل.
اللهم انصر االسالم و اهله
اللهم انصر العراق و شعبه

ــات النصب واالحتيال في  تتخذ عملي
ــاً متعددة  ــكاالً وامناط ــات اش اجملتمع
ــب احلد منها  ــبيل ذلك يتطل وفي س
الى رادع قوي يـجعل هـؤالء يشـعرون 
بأنهم مراقبون على الدوام وانهم حتت 
طائلة القانون تعبيراً عن وجود الدولة 
ــائل  ــا احدى الوس ــة، كونه القانوني
الضرورية إلحقاق العدالة، وفي سبيل 
ــراءات قانونية  ــذ الدولة اج ذلك تتخ
بحق من يخالف القانون والتعليمات 
او  ــن  األخري ــذاء  اي ــي  ف ــد  التعم او 
ــل  ــن اج ــم م ــي مضرته ــبب ف التس
ــاب ضرر  ــخصية على حس منافع ش
مواطن اخر وعادة ما يكون ذلك الضرر 
ــخصه او غير مباشر  ــراً في ش مباش
ــخص  والذي يتحقق نتيجة إصابة ش
ــت عليه املادة (٢٠٣)  آخر، وهذا ما نص
ــي العراقي.ومع ذلك  من القانون املدن
ظهرت بعض الشركات العقارية التي 
ــل عناوين  ــرات فارهه وحتم ــذ مق تتخ

ــة واعالنات  ــق راقي ــرة وفي مناط كبي
ممولة تهتم في انشاء الدور السكنية 
ــروض مغرية  ــح وبع ــيط املري بالتقس
ــه العديد  ــة لذلك يتج ــداً، ونتيج ج
ــن ذوي الدخل احملدود  ــن املواطنني م م
ــق  ــن حصلوا على قطعة ارض بش ومم
ــس  ــي والنفي ــوا الغال ــس ودفع األنف
ــل معهم، وال  ــبيل ذلك للتعام في س
ــركات  يعلمون انهم قد وصلوا الى ش
ــة  قل ــتغلني  مس ــال  واحتي ــب  نص
معرفتهم بأمور التعاقدات كونها من 
األمور املستجدة على مجتمعنا، الى 
ــع مرير ومبجموعة  ــوا بواق ان يصطدم
ــي  ف ــاص  واالختص ــارة  امله ذوي  ــن  م
ــاعدة  والغش ومبس التحايل  عمليات 
ــة  ــرة القانوني ــن ذوي اخلب ــض م البع
ــون بتوقيعهم على عقود  الذين يقوم
ــن  ــح م ــا اصب ــة ومغالطة.وهن وهمي
ــة  ــة ملكافح ــات اخملتص ــب اجله واج
ــاء مثل  ــد واحص ــرة ورص ــذه الظاه ه
ــذه احلالة  ــرار ه ــركات لتك ــذه الش ه
ــة كونها ظاهرة  في اكثر من محافظ
ــاوئ والعيوب الكثير وأن  لها من املس

وجودها من املمكن أن يهدد االستقرار 
ــعوراً لدى املواطن  اجملتمعي، ويولد ش
ــة  ــائل التقليدي ــة الوس ــدم كفاي بع
ــة حقوقهم اضافة  ــة وحماي في رقاب
ــائل  ــوب التي تكتنف تلك الوس للعي
ــراءات وبطئها  ــد االج ــيما تعقي الس
ــا نفوذ  ــرى اهم ــل اخ ــا بعوام وتأثره

اصحاب هذه الشركات الذين عثوا في 
ينَ  ا الَّذِ األرض فساداً.قال تعالى: {يَا أَيُّهَ
 ْ ونُوا ولَ وَتَخُ  وَالرَّسُ

َ ّ
ونُواْ اهللا نُواْ الَ تَخُ آمَ

}(األنفال٢٧). ونَ لَمُ ــمْ تَعْ مْ وَأَنتُ انَاتِكُ أَمَ
ــركات  ــد ال يقتصر احلال على الش وق
العقارية ولكن هناك العديد والكثير 
من شركات متخصصه بأمور معينة 

ــا اصباح  ــج ذات النهج.ومن هن وتنه
ــة واجملتمعية  ــر اجلهود احلكومي تظاف
لفرض طوق على هذه الشركات واعادة 
احلقوق ألصحابها ومبا يضمن سالمة 
ــة  ــن دول ــة ضم ــالت التعاقدي التعام
ــت قوانينها ذلك ونبذت  قانونية جرم

اعرافها وتقاليدها هذه الظواهر.

الســـيـــاســـة فـــي فـهــم االمـــام عـلــــيّ (ع)

الـشـــــــــركـــات الـــوهــمــيـــــــــة

الشيخ محمد الربيعي

اللواء د.عدي سمري حليم الحساني

ــي عليهم  ــهود واجملن ــة الالزمة للش ــني احلماي لتام
ــدمي االدلة  ــالمة تق ــراء ولعوائلهم ولضمان س واخلب
ــم واحليلولة  ــف عن اجلرائ ــة عليها والكش واحملافظ
ــجاما»مع األتفاقيات  دون العزوف عن تقدميها وأنس
الدولية واملصادق عليها من جمهورية العراق ويسري 
احكام القانون على الشهود واخملبرين  واجملني عليهم 
ــرة واختصاص في  ــراء الذين لديهم خب وكذلك اخلب
مسألة ما واليستطيع القائم بالتحقيق في اجلرمبة 
ــت متعلقة  ــواء كان ــا مبعلومات خاصة س معرفته
باملتهم او جسم اجلرمية او املواد املستعملة باجلرمية 
ــاوى االرهابية  ــاوى اجلزائية والدع ــي الدع وخاصة ف
ــاوى  ــدد الدع ــة وحت ــة الثاني ــى الدرج ــم حت واقاربه
ــام يصدر عن  ــمولة بهذا القانون بنظ اجلزائية املش
ــس القضاء  ــوزراء بناء»على اقتراح مجل ــس ال مجل
ــتة  ــى وهيئة النزاهة على ان يتجاوز اصداره س االعل
ــهر من تاريخ نفاذ القانون وللمشمولني باحكام  اش
القانون وضعه حتت احلماية املنصوص عليها اذا كان 
ــرته واقاربه  هناك خطر على حياته او مصاحله او اس
ــة او أرهابية  ــي دعوى جزائي ــهادته ف اذا ما أدلى بش
ــة وحياة املواطن ويقدم طلب احلماية  متس امن الدول
الى قاضي التحقيق ذات العالقة باحلماية او احملكمة 
ــي التحقيق او  ــر الدعوى وعلى قاض التي تتولى نظ
ــب والتحقق من  ــة تدوين اقوال صاحب الطل احملكم
ــهود واالطالع على  ــماع اقوال الش صحته ولها س
ــام التحقيق يصدر امر  ــتندات واالوراق وعند امت املس
ــرة أيام من تاريخ  ــول الطلب او رفضه خالل عش بقب
ــب وبخالفه يعد الطلب مرفوضا»ويكون القرار  الطل
ــه وتكون  ــة قابال»للطعن في ــب احلماي ــادر بطل الص
ــرية  ــأن طلبات احلماية س ــات احملكمة في ش جلس
ــاء العام ومن  ــا اال صاحب الطلب واالدع واليحضره
ــي التحقيق  ــوره ولقاض ــرورة حض ــرى احملكمة ض ت
ــن اوجه  ــرض اي م ــى الطلب ف ــاء عل ــة بن او احملكم
ــخصية  ــر البيانات الش ــة اي بتغيي ــة التالي احلماي
ــف وعرض  ــة الهات ــل ومراقب ــاظ باالص ــع االحتف م

ــائل االلكترونية وتغيير  ــوال بالوس ــهادة او االق الش
ــا ووضع  ــه او غيره ــح الوج ــاء مالم ــوت او أخف الص
ــمول باحلماية او مسكنه وتغيير  حراسة على املش
ــيق مع  ــكان العمل بصورة مؤقته او دائمة بالتنس م
ــي القضية او وزارة  ــة العمل اذا لم تكن طرفا»ف جه
ــرطه او اجلهات  املالية ووضع رقم هاتف خاص بالش
ــمول باحلماية  لالتصال به  االمنية حتت تصرف املش
ــا في احملاضر  ــاء الهوية او تغيره ــد احلاجة واخف عن
ــاء االنتقال من  ــوى وتأمني احلماية أثن اخلاصة بالدع
ــرار من اجلهة التي  ــى احملكمة وتنتهي احلماية بق وال
ــمول باحلماية او بأنتفاء  قررتها بناء على طلب املش
ــبب الذي قررت من اجله او بالوفاء اوعدم التزام  الس
ــروط املقرره لها او االمتناع  املشمول باحلماية بالش
ــرة على ان يراجع قرار  ــهادة او تقدمي اخلب عن اداء الش
ــل القاضي اخملتص   ــهر من قب ــتة أش احلماية كل س
وتلتزم الدولة بتعويض املشمول باحلماية متى التزم 
بنظام احلماية وذلك في حالة تعرضه لالعتداء كما 
تلتزم بتعويض ورثته في حالة الوفاة اذا كانت الوفاة 
ــس التعويضات  ــوع احلماية وحتدد أس ــق مبوض تتعل
ــام يصدر من مجلس الوزراء بناء على  ومقدارها بنظ
ــتة  ــاء االعلى وخالل س ــس القض ــراح من مجل اقت
ــئ اخملبر عن  ــاذ القانون ٠ويكاف ــن تاريخ نف ــهر م أش
ــف  ــادية اذا ادى ذلك للكش االوكار االرهابية والفس
ــخ املركبات  ــا تفخي ــري فيه ــن التي جت ــن االماك ع
ــخاص املطلوبني في  والضالعني بهذه األعمال واألش
ــادية حصرا»وحتدد أسس  العمليات االرهابية والفس
ــام يصدر عن مجلس الوزراء  املكافئة ومقدارها بنظ
ــن مجلس القضاء االعلى وخالل  بناء»على أقتراح م

ستة أشهر من تاريخ نفاذ القانون وتؤسس في وزارة 
ــهود واخلبراء واخملبرين  ــم حماية الش الداخلية قس
ــأت  ــن املنش ــة ام ــط بحماي ــم ويرتب ــي عليه واجملن
ــم فتح مكاتب على مستوى  والشخصيات وللقس
شعبة في االقاليم واحملافظات غير منتظمة بافليم 
ــرية واليجوز  ــمولة باحلماية س وتكون البيانات املس
ــب باحلبس  ــا االوفقا»للقانون ويعاق ــاح عنه االفص
ــع علمه  ــة باحلماية م ــات اخلاص ــى البيان ــن أفش م
ــددا»للعقوبة في حالة  ــد ظرفا»مش بحمايتها ويع
ــة اذا كان االعتداء  ــمول باحلماي ــداء على املش االعت
ــب باحلبس كل  ــة ٠ويعاق ــوع احلماي ــة مبوض ذا عالق
ــة النصوص عليه  ــمول باحلماي ــن توصل الى املش م
ــر صحيحة مع  ــات غي ــى معلوم ــون بناء»عل بالقان
ــرار التي  ــى املصروفات واألض ــم بالتعويض عل احلك
ــجن كل من  ــت عن جراء احلماية ويعاقب بالس نتج
ــون  او هدده او  ــكام القان ــمولني بأح اكره احد املش
أغراه لتغيير شهادته او خبرته يعد ظرفا»مشددا»اذا 
كانت السهادة او اخلبرة تتعلق بأحد جرائم االرهاب 
ــة بأمن الدولة الداخلي او اخلارجي  او الفساد  املاس
ــوص عليها في  ــة القصوى املنص ــب بالعقوب ويعاق
ــه  كاخملبر الذي  ــات العراقي وتعديالت ــون العقوب قان
ــجن متهم  ادلى مبعلومات كاذبة ادت الى حبس اوس
ــهادة كاذبة واخلبير  ــاهد ادلى بش ثبتت براءته والش
ــة ولرئيس  ــر مطابق للحقيق ــى بخبرة غي ــذي ادل ال
ــات وانظمة  ــى أصدار تعليم ــس القضاء االعل مجل
ــهيل تنفيذ أحكام هذا القانون  وينفذ  داخلية لتس
ــهر من  تاريخ نشره في  ــتة اش القانون بعد مرور س

اجلريدة الرسمية.

قانون محاية الشهود واملخربين واملجني عليهم 
إضاءات قانونية

الحقوقي ماجد الحسناوي

ــرين االول من عام ٢٠١٨،  ــهر تش في ش
وجه مجلس القضاء االعلى، بالتعامل 
ــق قانون  ــائرية، وف ــة العش ــع الدگ م
مكافحة االرهاب، وفي حينها استبشر 
ــيوخ  اجلميع خيرا، وظهر الكثير من ش
ــائر، الذين اعلنوا، تأييدهم لهذا  العش
ــن يتهاونوا  ــم، ل ــدوا، انه ــراء، واك االج
ــذه االفعال،  ــل ه ــن يقومون مبث ــع مَ م
ــر عصاهم  لدرجة البراءة منهم، وكس
ومتكني القانون واالمن منهم.وشاهدنا 
ــوات االمنية، باعتقال  بعدها، قيام الق
ــائرية هنا  ــذوا دگات عش ــن نف عدد مم
وهناك، وظن اجلميع، ان مشهد الرعب 
ــتمرار، قد  الليلي الذي كان يتكرر باس
انتهى، السيما، مع دعوات وتوجيهات 
ــوب االقالع عن  ــة العليا، بوج املرجعي
ــي المتت  ــلوكيات، الت ــذه الس ــل ه مث
للدين وال السلوك املتحضر بصلة، كما 
ــرى الكتّاب واملدونون والباحثون الى  انب
ــف، ودونوا ارائهم  الكتابة عن هذه املل

ومالحظاتهم، بشأنه، ووضعوا احللول 
ــي  ــة، والنتائج املتوقعة لتالش الناجع
ــلوكيات االرهابية، كما  مثل هذه الس
ــدو ان احلال  ــا القضاء.ولكن.. يب وصفه
ــون، فقد  ــع املتوقع ــن كما توق لم يك
عادت الدگة العشائرية بقوة، او بنحو 
ــي تعود من  ــم تتوقف، لك ــا ل ادق، انه
ــهد، ان  ــن اجلديد، في املش جدبد، ولك
اگني ظهروا، وهم ينفذون دگتهم  الدگّ
السوداء، امام انظار القوات االمنية، بل 
ــوهد، وهو يعتلي  ان البعض منهم، ش
ــر بيتاملدگوگ  ــرطة، وميط ــيارة الش س
بوابل نيرانه، اما االسلحة املستخدمة، 
ــة االحجام،  ــي مختلف ــي الدگة فه ف
ــط والكبير، ولنا  ــر واملتوس من الصغي
ــي تنتاب  ــب الت ــة الرع ــور حال ان نتص
ــن جرّاء تلك  ــر االمنة م االطفال واالس
االفعال، واالنكى من ذلك، ان العشيرة 
ــترط اليقاف دگتها، جالء  اگة ، تش الدّ
عدد من ابناء العشيرة  املدگوگة، وهذه 

ــك التي نعملها  ــبه تل املدگوگة التش
ــا بتلذذ. ــدي، ونتناوله ــر الزه من التم

ــتمرار  ــي ضوء اس ــا تقدم، وف ــا مل ووفق
ــهد، يبدو من الصعب، ايقاف هذا  املش
ــم، من توافر، الغطاء  الرعب، على الرغ
ــاني،  واالنس ــرعي،  والش ــي،  القانون
ــديد، من  للتعامل مع مثيريه، بحزم ش
ــيوخ  ــناد ش قبل القوات االمنية، وبإس
العشائر، الذين يؤكدون من دون مواربة، 
ــلوكيات، ولكن  ادانتهم ملثل هذه الس
ــية القوات  هناك من يتحدث، عن خش
االمنية، فيما اذا اتخذوا اي اجراء رادع، 
ــكام الدگة  ــت طائلة اح وقوعهم، حت
ــاس، فإن  ــذا االس ــائرية.وعلى ه العش
ــددة  ــر، يتطلب اتخاذ اجراءات مش االم
اعتمادا على الغطاء القانوني، واعتبار 
مثل هذه االفعال متثل تهديدا  للسلم 
ــببه من ضرر  اجملتمعي، فضال، عما تس
وخطر كبيرين على التنمية واالستثمار 

في البالد.

الدگة العشائرية.. والسلم املجتمعي

عبدالزهرة الهنداوي

ــوق منتظرين أن يأتي  ــع الى يوم جديد بش    نتطل
ــهيق  ــا اهللا لنا مثل الش ــا حياة وهبه ــر! لن باخلي
ــف ,   ــد ضعي ــطة وجس ــا روح  نش ــر فيه والزفي
ــات حياتنا  ــتطيع التمتع بأوق ــدون جهاد ال نس ب
ــكل على   ــيط اننا لم نت ــداً بس ــبب ج وذلك لس
ــكوى  ــة  ونحن دائما في حالة ش ــا املمنوح قوتن
ــاعر  ــاعد على توارد املش ــني وهذا ما يس مهموم
ــرق  ــلبية في مقدمة الدماغ ,, ويس واالفكار الس
ــالمنا الداخلي ألننا لم نواجه تلك  منا فرحنا وس
ــكل منا  ــروح املمنوحة فل ــكار بال ــاعر واالف املش
ــلك طريق احملبة  ــه لكننا لم نس ــه ونقائض عيوب
الكاملة والذي افقدتنا سالمانا وفرحنا الداخلي 
الن هنالك خلل في حياتنا العبثية ولم نتحرر من 
ــور في داخل  ــداً الذي جعل قوانا تخ الزيف والص
انفسنا , ولكي نتمتع بكل شيء في احلياة يترتب 
ــر طريقة تفكيرنا مهما كانت الظروف  علينا نغي
ــه جماالً ال يعد  التي منر بها .والذي ليس في نفس
احلياة شيءً جميالً ففرحنا مصدره بداخلنا نفكر 
بطريقة ايجابية وان القادم من االيام اعد لنا شيئاً 
ــنقضيه  ــع بالوقت الذي س ــوف نتمت ــاً , وس رائع
ــل من  ــتطيع ان جنع ــريعاً ونس ــيمر س ــذي س وال
ــعداء ونتبع اسلوب تفكير  ــنا اشخاص س انفس
ــاعدنا  ــبحانه سيس ــي حياتنا واحلق س جديد ف
ــة بروح ايجابية ويجعلنا  على القيام بهذه املهم
نستمتع بكل جوانب احلياة فاهللا يريدنا امناء في 
قليله ليقمنا على اشياء شأنها عظيم  من اجل 
االرتقاء لقامات اعلى ورؤية روحية مستمرة , النك 
ــيء وتعاملت مع كل املشاكل  كنت اميناً بكل ش
ــبحانه ان تواجهها بقوة  التي طلب منك احلق س
ــام على  ــى االم ــت ال ــجاعة وتقدم ــة وش وحكم

املواقف الصعبة  سيهبك متعة احلياة.

يــــــــوم جـــديـد
ماهر الجابري اِّـوسوي
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متابعة / البينة الجديدة
ــر عن عزم  ــت تقاري ــل ذلك حتدث وقب
شركات صينية شراء حصة شركة 
ــون موبيل النفطية في حقل  إكس

غرب القرنة العمالق في البصرة.
ــق،  ــزام والطري ــادرة احل ــمل مب وتش
ــنوات،  ــي أعلنتها الصني قبل س الت
ــد  ــة ضخمة تتجس ــاريع عاملي مش
في موانئ وسكك حديد ومجمعات 
ــيا  ــاء آس ــي أنح ــد ف ــة، متت صناعي
وأوروبا.  ــط  األوس ــرق  والش وإفريقيا 
ــتثمر فيها  وتقول بكني إنها ستس
الصني  ــط  لرب ــدوالرات  ال ــات  ترليون

بأوروبا عبر أقصر الطرق.
ــه  موقع ــم  بحك ــراق،  الع ــد  ويع
ــم احللقات غير  ــي، إحدى أه اجلغراف
ــروع  ــي هذا املش ــد ف ــة بع املكتمل
احليوي بالنسبة للصني، على اعتبار 
ــة لوصول البضائع  أن الفترة الزمني
ــتقل مبقدار  ــى أوروبا س الصينية إل
ــمول  ــف تقريبا فيما لم مت ش النص
ــب  للنائ ــروع.ووفقا  باملش ــراق  الع
ــي املستقل عن  ــابق والسياس الس
محافظة البصرة وائل عبد اللطيف 
ــراق هو  ــد أن الع ــني تعتق ــإن الص ف
ــذي ميكن  ال ــتراتيجي  ــكان اإلس امل
ــروعها  ــاح مش ــي إجن ــاهم ف أن يس
الطموح املتعلق بطريق احلرير.يقول 
ــب موقع احلرة  ــد اللطيف بحس عب
ــد ركائز هذا  ــاو هو أح ــاء الف إن مين
ــد الصني، التي  ــروع كما تعتق املش
االستحواذ  الوسائل  حاولت بشتى 
ــه يعني  ــاريع تطويره، ألن ــى مش عل
أنها ستمتلك خطوط النقل البرية 
ــوريا وتركيا  التي تربط املنطقة بس

ومن ثم أوروبا.
ــن الصني من  ــي النهاية لم تتمك ف
ــد أن قررت  ــول مليناء الفاو، بع الوص
ــروع  ــة منح املش ــة العراقي احلكوم
لشركة دايو الكورية اجلنوبية، التي 
كانت قد بدأت في وقت سابق بأعمال 
ــادي  ــل االقتص ــرى احملل ــر. وي التطوي
ــث ملوقع  ــي حدي ــري ف ــر اجلواه عام

احلرة أن تزايد نفوذ الصني من عدمه 
ــي على  ــكل األساس ــد بالش يعتم
ــي العراق. ويضيف أن  صانع القرار ف
صانع القرار هو الوحيد الذي ميكنه 
حتديد ذلك النفوذ، من خالل التوصل 
ــي مصالح البالد  ــى اتفاقات تعط إل

األولوية.
ــناد  ــد اللطيف أن عدم إس ويرى عب
ــروع ميناء الفاو إلى الصني كان  مش
ــاعي  ــاعيها وملس ــة قوية ملس ضرب

ــة  العراقي ــية  السياس ــوى  الق
ــي كانت حتاول  ــة من إيران، الت املقرب
ــران من خالل  ــب ود بكني وطه كس
ــن مع ذلك،  ــروع ميناء الفاو.لك مش
ــا بديلة  ــدو أن لدى الصني خطط يب
ــكل تدريجي  ــز حضورها بش لتعزي
ــع دول  ــت م ــا فعل ــراق، كم ــي الع ف
ــتان ودول إفريقية  ــرى مثل باكس أخ
ــب ود  عديدة.اخلطة تتمثل في كس

ــد اللطيف من  ــعوب، وفقا لعب الش
خالل البدء مبشاريع الطاقة والنفط 
ــاريع خدمية أخرى، كي  والغاز، ومش
ــي مجاالت  ــا التوغل ف ــنى له يتس

أخرى.
ــي العراقي املستقل  يؤكد السياس
أن الصني رسخت وجودها في العراق 
ــاريع في القطاع النفطي،  عبر مش
ــاء الفاو  ــا حتاول حتويل قض كما أنه
ــى منطقة  ــج إل ــى اخللي ــل عل املط

ــن خاللها  ــة كبرى ترتبط م صناعي
ــرى عبد اللطيف  مع دول العالم. وي
ــه ليس هو هدف  ــط بحد ذات أن النف
بكني، وإمنا لدى الصني طموحا أكبر 
ــى الرغم من أنه ثروة  من النفط، عل
ــاريع املقررة  ــن املش ــة جدا، لك هام
ــر على اعتبار  ــي العراق أكبر بكثي ف
ــط أن ينضب خالل  ــه يتوقع للنف أن

السنوات املقبلة.

ــف أن الصني  ــد اللطي ــل عب ويواص
ــراق، ألنها كانت متتلك  لن تترك الع
ــئ قدم قبل عام ٢٠٠٣، من  فيه موط
ــاريع نفطية وسط البالد،  خالل مش
ــاريع منجزة  ولديها حاليا عدة مش
ــا حصلت على  ــي العراق، كما أنه ف

مشاريع جديدة وتطمح للمزيد.
ــرت تقارير  ــمبر املاضي ذك وفي ديس
ــتعد لتوقيع صفقة  ــراق يس أن الع
ــركة  ش ــع  م ــدوالرات  ال ــارات  مبلي

ــنخوا أويل الصينية، ستحصل  تش
ــى أموال نقدية  مبقتضاها بغداد عل
ــة  ــا املالي ــي ضائقته ــاعدها ف تس
ــة  ــة طويل ــدادات نفطي إم ــل  مقاب

األجل.
ــي حينه  ــة بلومبرغ ف ــت وكال وقال
ــدث مثال على  ــة هي أح إن الصفق
ــركات  ــني، من خالل ش ــراض الص إق
جتارية وبنوك تسيطر عليها الدولة، 

منتجي النفط املتعثرين مثل أنغوال 
ــداد  الس واإلكوادور، مقابل  وفنزويال 

ببراميل نفطية.
ــني في عام  ــك حاولت الص وقبل ذل
ــرة تفاهم وقعت  ٢٠١٩ تفعيل مذك
ــام  ــي ع ــة ف ــة العراقي ــع احلكوم م
ــرف في حينه  ــي إطار ما ع ٢٠١٥، ف
بـاالتفاقية االقتصادية، لكن اخلطوة 
ــعة من  قوبلت بجدل وحتذيرات واس
قبل خبراء ومراقبني من أن الصفقة 

ــن نفط البالد  ــن أن تؤدي إلى ره ميك
ــادي  االقتص ــتقبله  مس ــرض  وتع

للخطر.
احمللل االقتصادي عامر اجلواهري يرى،  
أنه ليس من املعيب أن ينفتح العراق 
ــات املتحدة أو  ــني أو الوالي على الص
ــان  ــا والياب ــة وفرنس ــا اجلنوبي كوري
ــران، لكن  ــج وحتى إي ــا واخللي وأملاني
ــرط أن يكون املعيار األساس في  بش

ذلك هو املصلحة العليا للعراق.
ــوزراء  ال ــس  رئي ــة  حكوم ــت  وكان
ــتقيل عادل عبد املهدي أعلنت  املس
ــبتمبر ٢٠١٩ توقيع  في الـ٢٥ من س
ثماني اتفاقيات ومذكرات تفاهم في 
ــاالت البنى التحتية واالتصاالت  مج

والصناعة واألمن والطاقة.
وجاء اإلعالن بعد زيارة وفد حكومي 
ــه عبد  ــم للصني ترأس عراقي ضخ
ــب وزراء ومحافظني  املهدي إلى جان

ومسؤولني آخرين.
ــول هذه  ــعا أثير ح ــدال واس لكن ج
ــوض الذي  ــة للغم ــة نتيج االتفاقي
شابها وعدم إعالن احلكومة العراقية 
ــاريع التي  ــا أو تفاصيل املش لبنوده
ــة القيام  ــركات الصيني تعتزم الش

بها في العراق.
وازدات الشكوك حول هذه االتفاقية 
ــة قيام قوى عراقية مقربة من  نتيج

إيران بحمالت على وسائل التواصل 
ــة  اإلعالمي ــوات  والقن ــي  االجتماع
ــة  ألهمي ــج  للتروي ــا،  له ــة  التابع
االتفاقية مع الصني واآلثار اإليجابية 
ــس على  ــي ميكن تنعك ــارة الت اجلب
ــى قدما في  ــال مض ــي ح ــراق ف الع

تنفيذها.
ــاريع  وحتدث هؤالء في حينه عن مش
ــا لنحو ٥٠٠  ــل قيمته ضخمة تص
ــاريع بناء ماليني  مليار تتضمن مش
ــدارس  وامل ــكنية  الس ــدات  الوح
ــريعة  الس والطرق  ــفيات  واملستش
ــا  وغيره ــتراتيجية  االس ــع  واملصان
ــف برميل من  ــل تصدير ١٠٠ أل مقاب
ــا إلى الصني وملدة  نفط العراق يومي

٢٠ عاما.
ــن رئيس  ــام أيضا أعل ــي ذلك الع وف
الوزراء العراقي املستقيل عادل عبد 
ــتنضم  املهدي من بكني أن بالده س
إلى مشروع الصني الضخم للبنية 
ــزام  ــادرة احل ــروف مبب ــة املع التحتي

والطريق.
ــق  والطري ــزام  احل ــروع  ــه مش وواج
ــدة ملراكمته  ــادات ع ــي انتق الصين
ديونا على الدول الفقيرة بينما يثير 
قلق واشنطن التي ترى فيه محاولة 

من الصني لتوسيع رقعة نفوذها.
وإلى جانب الواليات املتحدة، أعربت 
ــتراليا ومعظم  والهند واليابان وأس
ــكيكها في  ــرب أوروبا عن تش دول غ
ــي اقترح  ــر املاض ــي فبراي اخلطة.وف
الرئيس األميركي جو بايدن أن تطلق 
الدول الدميوقراطية مبادرة منافسة 
ــق الصيني  ــزام والطري ــروع احل ملش
لالستثمار في البنى التحتية، وذلك 
في توقيت تتصاعد فيه التوترات بني 

العمالق اآلسيوي والدول الغربية.
ــة التي أطلقت  ــرى معارضو اخلط وي
ــنوات أن هدفها زيادة  ــت س منذ س
ــر صفقات  ــا عب ــني عاملي ــوذ بك نف
ــركات الصينية  غامضة داعمة لش
ــتثقل كاهل الدول املعنية  بينما س

بالديون واألضرار البيئية.

السيايس املستقل وائل عبد اللطيف : الصني رسخت 
وجودها يف العراق عرب مشاريع يف القطاع النفطي
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ــتراتيجية في العراق خالل األعوام القليلة املاضية، سواء املتعلقة بقطاع  ــاعيها لالستحواذ على مشاريع اس كثفت الصني مس
ــتهدف من  ــاع، يعتبرها مراقبون، مبثابة خطوات متهيدية تس ــكان وغيرها.مس ــاريع اإلس الطاقة أو البنى التحتية، وصوال إلى مش
ــي املتمثل ببعث احلياة في مشروع  ــي واالقتصادي في هذا البلد، مبا ميكنها من بلوغ هدفها الرئيس خاللها تعزيز نفوذها السياس
ــازت بصفقة لتطوير حقل املنصورية  ــينوبك الصينية ف ــركة س احلزام والطريق.الثالثاء املاضي، أعلنت وزارة النفط العراقية أن ش

العراقي للغاز قرب احلدود اإليرانية.

مـتـــــــــــــــالزمــــــــة  بــــــــروجـيـــــــــــــــــــــــــريا

االمربيولوجي 
رائد عبداالله عباس

رمبا يغفل االنسان عن كثير من نعم 
ــيما وان  الباري عزوجل  اهللا عليه س
يفيض علينا بجوده ومنه واحسانه 
ــع الطيب من  ــه الواس ــا برزق ويرزقن
غير من وال أذى فهو القائل سبحانه 
ــن  ــه , والذي ــن فضل ــألوا اهللا م واس
ــد غفلوا  ــي بالقوة ق ــرزق يات يرون ال
ــر   ــور ياكل من حلم النس ان العصف

ــبحانه وتعالى رزقنا حسن  فاهللا س
االجسام والقوام واحلواس.

االء ربي ال يحصها عدد
وان يجعلوا البحر في عدها مدد

البحر ينفذ واالالء ال حتصى
فسبحانه رب واحد أحد

ا  يعد مرض الشيخوخة املبكرة مرضً

نادرًا. وفقا ملا أقرته املؤسسة املعنية 
بأبحاث بورغيريا أن هذا املرض يصيب 

واحد من كل مليونني  شخص .
يعيش ما يقدر ب ٣٠٠ إلى ٤٥٠ طفل 
ــي أماكن مختلفة  ــذه املتالزمة ف به
من العالم تؤثر الشيخوخة املبكرة 
ــض النظر  ــع األطفال بغ ــى جمي عل

ــع  ــم يتمت ــهم أو عرقه ــن جنس ع
ــيخوخة  بالش ــني  املصاب ــال  األطف
ــدة، ولكن عند  ــة جي ــرة بصح املبك
ــم  وكأنه ــدون  يب ــني  عام ــم  بلوغه
ــرعة كبيرة ,  ــن بس تقدموا في الس
كذلك يعتبر اضطراب وراثي صبغي 
ــث  ا، حي ــدً ــادر ج ــائد ن ــدي س جس

ــبه  ــان أعراضٌ تش تظهر على اإلنس
ــيخوخة ولكن في سن  أعراض الش
ا .بروجيريا كلمة يونانية  ــدً مبكرة ج
ــمني، (برو)  ــى قس ــم إل األصل تقس
ــابق بأوانه، و(جيريا)  التي تعني الس
ــبب  ــن، تس م بالس التي تعني التقدّ
ــث  بحي األوان،  ــل  قب ــيخوخة  الش

ل خمس  ــون مبعدّ املصابني به يعيش
ــنة فقط، وتشبه مظاهر  ــرة س عش
ــيخوخة  ــر الش ــرض مظاه ــذا امل ه
ر املراحل  ــوّ ــة، ولكن يكون تط العادي
ل  ــد معدّ ــر، بحيث يزي ــارع كبي بتس
ــن خمس إلى  ــر عند األطفال م العم
ــع  ــة بالوض ــاف، مقارن ــرة أضع عش

الطبيعي. وقد متّ وصف أول حالة من 
ــكل واضح عام غالبا  هذا املرض بش
ــهر األولى من حياة  مايكون في األش
ــهر  املريض طبيعياً، إلى أن يبلغ الش
ــيخوخة  ــدأ أعراض الش ــن، تب الثام
بالظهور بشكل متسارع، فتتجعد 
ــر اجللد  ــح لها مظه ــرة ويصب البش

ــة  ــدمي، ويصاب املريض بهشاش الق
ــعر املصاب  ــاقط ش ويتس العظام، 
ــن الرابعة، وال  ــح أصلع في س ويصب
يزيد طول الطفل أكثر من متر واحد، 
ــة، وال يزيد  ــاء الداخلي وتهرم األعض
وزن الطفل املصاب بالبروجيريا أكثر 
ــى لو وصل  ــاً، حت ــن ١٦ كيلوغرام م

ــكو املريض  ــة، وقد يش عمر املراهق
من أمراض تصيب املتقدمني بالعمر، 
ــرايني، باإلضافة  ــب الش ــل تصل مث
ــب الوعائية، كما أنّ  إلى أمراض القل
حجم الدماغ يظهر ضخماً، مقارنة 
ــابه  ــفلي، ويتش بالرأس والفك الس
مظهر األطفال املصابني بالرغم من 

ــف  والعروق.اكتش العائالت  اختالف 
هذا املرض عام ١٨٩٧ من قبل العالم 
هاستينغز كما أدت اكتشافات عدة 
ــكل أكبر،  ــذا املرض بش إلى فهم ه
ــا فهم نهائي لكيفية عالجه.   بل رمب
ميكن القول بأنّ مرض البروجيريا هو 
مرض وراثي ألنّه ال ينتقل من الوالدين 

ــج عن خلل  ــى املريض، ولكنه ينت إل
ــرة جينيّة في  ــدث طف ــي، فتح وراث
اجلنني خالل أشهر احلمل وبقي اجلني 
ــرض مجهول  ــذا امل ــؤول عن ه املس
لفترة زمنية طويلة، بسسب العديد 
ــات، منها عدد املصابني  من الصعوب
قليل وموزع بني مسافات بعيدة، مما 

زاد من صعوبة إجراء الدراسات، ولكن 
ــبب  ــاء من معرفة الس ــن العلم متك
ــوا املنظومة  عام ٢٠٠٣، بعد أن درس
ــض وذويهم،  ــرين مري ــة لعش اجليني
ــني ١٨ مريض  ــابه ب وكان هنالك تش
ــه، الواقع في  يحملون التغيير نفس
ــا (LMNA) الذي يقع على  جني المين
ــل  ــبب اخلل ــوم األول، وس الكروموس
ــة  ــدة نيتروجيني ــتبدال قاع كان اس
ــي أدّت إلى تغيير احلمض  واحدة، الت
ــي غوانني إلى احلمض األميني  األمين
ــبب ظهور املرض، فتغيير  أدنني ممّا س
ــدم قيامه  ــى ع ــا أدّى إل ــني األمين ج
ــاج بروتني المينا  ــه، وهي إنت بوظيفت
ــم الهيكل  ــند ودع ــؤول عن س املس
ــة ,اإلصابة  ــي للنواة في اخللي البنائ
بهذا املرض نادرة جداً، وقد حتدث مرة 
ــن كلّ ثمانية ماليني مولود،  واحدة م
ــداً ألنّ  ــادرة ج ــرض ن ــذا امل ــة ه ووراث
ــاب بالبروجيريا ال يعيش لفترة  املص

كافية متكنه من اإلجناب.

بروجرييا كلمة يونانية األصل تقسم إىل قسمني (برو) التي تعني السابق بأوانه
م بالسن تسبب الشيخوخة قبل األوان  و(جرييا) التي تعني التقدّ
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 شركة غازبروم نفت بدرة بي. في.
 GAZPROM NEFT BADRA B.V. 

 TENDER ANNOUNCEMENT مناقصةالعالن إ
  

الشركات ("مقدمي  المشغل")“لمنطقة بدرة التعاقدية (المشار إليها بـ بدرة لحقلنتاج اإلو التطويرعقد مشغل  ،في.نفت بدرة بي  غازبروم شركةتدعو 
 العطاءات") للمشاركة في المناقصة التالية:

Gazprom Neft Badra B.V., the Operator under the Development and Production Service Contract for the 
Badra Contract Area (the “Operator”), hereby invites the companies (the “Bidders”) to participate in the 
following Tender: 

  
1427مناقصة رقم   TENDER No.  1427 

 TENDER NAME:  PROCUREMENT OF HIGH-PRESSURE AND LOW-PRESSURE FLARE TIP  الضغط  منخفضو الضغط عالي رأس الشعلة معدات حزمةشراء اسم المناقصة : 
PACKAGES 

لعطاء موقع من قبل ممثلها لالشركة المقدمة على ورقة المناقصة بعد تقديم طلب خطي ( هذه وثائقعلى  ايمكن لمقدمي العطاءات أن يحصلوو
ة، المخول) يحتوي على االسم الكامل لمقدم العرض ورقم الهاتف والفاكس والعنوان البريدي والبريد اإللكتروني حيث سُترسل الوثائق للمناقص

 :بالمشغل الخاص التالي اإللكتروني البريد عنوان ويرسل هذا الطلب الخطي الى. تصالوأيضا على االسم الكامل ووظيفة الشخص المخول لال
 

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

  
Tenders-Materials@gazpromneft-badra.com. Tenders-Materials@gazpromneft-badra.com 

  
دون أن يتحمل أية مسؤولية عن الفقدان أو بعد استالم الطلب الخطي من مقدمه سيرسله المشغل وثائق المناقصة عن طريق البريد اإللكتروني 

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

  

 Please note that in order to be considered for further evaluation under this Tender, the Bidder as a ضمن ما يلي:ومن أجل اإلدراج في عمليات التقييم في إطار هذه المناقصة يجب على مقدم العطاء أن يتوافق مع أدنى مستوى من المطالب التي تت
minimum shall:  

  

 الجودة نظمةأل إصدار أحدث مع الجودة نظام يتوافق أن يجب. الصناعة معايير على) QA( العطاء مقدمل جودةال ضمان برنامج يعتمد -
ISO 9001. 

 .بشكل كامل للمتطلبات الفنية للمشغل بتوريدها مقدم العطاء يجب ان تتطابق البضائع التي يقوم -
 المناقصة. هذه بموجب المشغل من المقدمة العقد مسودةاألساسية الواردة في  واألحكام الشروط على العطاءيوافق مقدم  -

- Bidder Quality Assurance (QA) program is based on industry standards. The quality system shall be 
in line with the latest edition of ISO 9001 quality systems; 

- The Goods proposed by the Bidder shall fully comply with the Operator’s Technical Requirements; 
- Bidder accept key terms and conditions of the draft of the contract provided by the Operator under 

this Tender; 
 

 العطاء مقدم مع الموقع العقد بموجب األولى الفاتورة من التمديدإعالنها أو إعالن مبلغا محددا في وثائق المناقصة مقابل باستقطاع المشغل سيقوم 
   الفائز

 
  العالمي / غرينتش  (بالتوقيتتقديم العطاءات) هو الساعة الخامسة مساًء يوم وساعة انتهاء لتقديم العطاءات ضمن هذه المناقصة (موعد أقصى ن إ

 .2021 حزيران 15 )(3:00+

The Operator will deduct an amount specified in the Tender Documentation for tender announcement 
and further extension announcement, if applicable, from the first invoice under the contract signed with 
the successful Bidder. 
 
The deadline for submission of bids under this Tender (Bid Due Date & Time) is 17:00 (UTC/GMT+3:00) 
June 15, 2021. 

  
 .الممتد االستحقاقالمعلومات عن يوم وساعة  بنشر المشغلقوم سي ،ناقصة هذه المفي حال تمديد الموعد النهائي بموجب 

 
 

 لتجاري. للعرض ا ظرف منفصلللعرض الفني و ظرف منفصل .نمنفصال ظرفان) 2حيث يقدم  ( تكون المناقصة مفتوحة: االستراتيجية
 
 

فقط للمقدمين الناجحين في التقييم الفني حسب إجراءات المناقصة  يتم تقييم العروض التجارية) 2يتم تقييم العروض الفنية أوال. () 1التقييم: (
 المعتمدة من قبل المشغل

 
 لمناقصة في وثائق المناقصة.احكام ُتوضح تفاصيل شروط وأس
 

حمل أية مسؤولية تجاه أن يتالعقد دون  حالةإفي أي وقت قبل  المناقصةإلغاء و أ، بموجب المناقصة الحق في قبول أو رفض أي عطاء شغلالميملك 
 أو دون أن يبرر أسباب اتخاذه الخطوات من هذا القبيل عطاء ي مقدمأ

In case of the deadline extension under this Tender, the extended Bid Due Date & Time will be 
published by the Operator accordingly.  
 
Strategy: Open (Public) Tender with two (2) separate envelopes. One separate envelope for Technical 
bid and one separate envelope for Commercial bid. 
 
Evaluation:  (1) Technical bids shall be evaluated first. (2) Commercial Evaluation shall be conducted 
only for technically qualified bidders in accordance with the Operator’s Tender Procedures. 
 
Detailed terms and conditions of the Tender will be provided in the Tender Documentation.  
 
The Operator reserves the right to reject any bid submitted by the Bidder under this Tender, or 
terminate this Tender, at any time prior to award of the contract, without incurring any liability towards 
any Bidder submitted the bid or justifying the grounds for such actions. 

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

 

NO.3640.TUE.4.MAY.2021العدد (٣٦٤٠) الثالثاء ٤ / ٥ / ٢٠٢١ 

وزاره العدل 
مديريه التسجيل العقاري العامه 

دائرة التسجيل العقاري َّـ الزهور بغداد 
اعالن بيع عقار 

التسلسل او رقم القطعه:٥/٧٤٦٣
اِّـحله او رقم واسم اِّـقاطعه :١٠ ألحسينيه 

الجنس:قطعه ارض 
النوع:ملك صرف 
اِّـساحه:٣أولك 

ــن البناء َّـ  ــن قطعه ارض خاليه م ــاره ع ــتمالت:العقار عب اِّـش
الوقت الحالي 

مقدار اِّـبيع:حصه الراهن 
ستبيع دائرة التسجيل العقاري َّـ الزهور بغداد باِّـزايده العلنيه 
ــد للراهن عادل حمدان عليوي   لقاء  ــار اِّـوصوف اعاله العائ العق
طلب الدائن اِّـرتهن مصرف الرافدين البالغ(١٣٩٠٥٠٠٠)دينار 
ــا مراجعه هذه الدائرة خالل ٣٠) ــرتاك فيه فعلى الراغب َّـ الش
ــر هذا االعالن مستصحبا  يوما اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نش
معه تامينات قانونيه نقديه او كفاله مصرفيه التقل عن ١٠٪من 
القيمه اِّـقدره للمبيع البالغه(١٢٧٥٠٠٠٠) دينار وان اِّـزايده 

ستجري َّـ الساعه ١٢)ظهرا من اليوم االخري.

وزاره العدل 
مديريه التسجيل العقاري العامه 

دائرة التسجيل العقاري َّـ الزهور بغداد 
اعالن بيع عقار 

التسلسل او رقم القطعه:٥/٧٤٦٣
اِّـحله او رقم واسم اِّـقاطعه :١٠ ألحسينيه 

الجنس:قطعه ارض 
النوع:ملك صرف 
اِّـساحه:٣أولك 

ــن البناء َّـ  ــن قطعه ارض خاليه م ــاره ع ــتمالت:العقار عب اِّـش
الوقت الحالي 

مقدار اِّـبيع:حصه الراهن 
ستبيع دائرة التسجيل العقاري َّـ الزهور بغداد باِّـزايده العلنيه 
ــد للراهن عادل حمدان عليوي   لقاء  ــار اِّـوصوف اعاله العائ العق
طلب الدائن اِّـرتهن مصرف الرافدين البالغ(١٣٩٠٥٠٠٠)دينار 
ــا مراجعه هذه الدائرة خالل ٣٠) ــرتاك فيه فعلى الراغب َّـ الش

ــر هذا االعالن مستصحبا  يوما اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نش
معه تامينات قانونيه نقديه او كفاله مصرفيه التقل عن ١٠٪من 
القيمه اِّـقدره للمبيع البالغه(١٢٧٥٠٠٠٠) دينار وان اِّـزايده 

ستجري َّـ الساعه ١٢)ظهرا من اليوم االخري.

وزاره العدل 
مديريه التسجيل العقاري العامه 

دائرة التسجيل العقاري َّـ:الزهور بغداد 
اعالن بيع عقار 
التسلسل او رقم القطعه:٦/٢٦٨٨٤ 

اِّـحله او رقم واسم اِّـقاطعه:١٠ ألحسينيه 
الجنس:قطعه ارض 

النوع:ملك صرف 
اِّـساحه:٣ أولك 

اِّـشتمالت:قطعه ارض خاليه من البناء 
مقدار اِّـبيع:حصه الراهن 

ستبيع دائرة التسجيل العقاري َّـ الزهور بغداد باِّـزايده العلنيه 
العقار اِّـوصوف اعاله العائد للراهن (ماجده حميد علي) لقاء طلب 
ــن البالغ(٢٣٤٠٠٠٠٨)دينار  ــرف الرافدي ــن اِّـرتهن مص الدائ
ــا مراجعه هذه الدائرة خالل ٣٠) ــرتاك فيه فعلى الراغب َّـ الش
ــر هذا االعالن مستصحبا  يوما اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نش
معه تامينات قانونيه نقديه او كفاله مصرفيه التقل عن ١٠٪من 
القيمه اِّـقدره للمبيع البالغه(١٨٠٠٠٠٠٠) دينار وان اِّـزايده 

ستجري َّـ الساعه ١٢)ظهرا من اليوم االخري.

وزارة النقل
الشركة العامة للسكك الحديد العراقية

لجنة البيع والتأجري اِّـركزية
م/ تنويه

ــا  بعدده ــدة  الجدي ــه  البين ــة  صحيف َّـ  ــر  نش
ــالن تأجري عقار  (٣٦٣٥) َّـ٢٠٢١/٤/٢٧ اع
ــث ورد َّـ حقل التفاصيل(العقار  َّـ اِّـوصل,حي
ــع َّـ محافظة نينوى القطعة اِّـرقمة ١/٩  الواق
مقاطعة٢٠ وادي حجر الشمالية مساحة العقار 
ــأ والصحيح (العقار الواقع َّـ  (٦٠٠٠م٢) خط
ــة ٤/٣ مقاطعة  ــة نينوى القطعة اِّـرقم محافظ
ــار  العق ــاحة  مس ــمالية  الش ــر  حج وادي   ٢٠

٦٠٠٠م٢.
لذا اقتضى التنويه

الشركة العامة للسكك الحديد العراقية

فقدان هوية
فقدت مني الهوية والصادرة من محافظة 
ــالم اسعد)على من  بغداد وبأسم (رشا س
ــليمها اُّـ جهة االصدار  ــا تس يعثر عليه

مع التقدير.

فقدان وثيقة مدرسية 
ــم  ــية وبأس ــي الوثيقة اِّـدرس ــدت من فق
ــن ثجيل مناتي) والصادرة من دائرة  (حس
ــر عليها  ــن يعث ــى م ــة عل ــة الثالث الرتبي

تسليمها اُّـ جهة االصدار.

فقدان وثيقة مدرسية
ــية  اِّـدرس ــة  الوثيق ــى  من ــدت  فق
وبأسم(عبدالعزيز قاسم احمد)والصادرة من 
متوسطة اِّـعتصم للبنني على من يعثر عليها 

تسليمها اُّـ جهة االصدار مع التقدير.

تعزية
تعزي اسرة تحرير جريدة البينة الجديدة وعلى 
ــد الوهاب  ــس التحرير (عب ــها الزميل رئي رأس
ــكرتري التحرير االقدم (احمد  جبار) الزميل س
البياتي) لوفاة اِّـغفور له ( نسيبه) فالح رزوقي 
ــعيدي) وستقام الفاتحه على  محمد علي الس
ــرار / اِّـلحانية /  ــرة َّـ قاعة الك روحه الطاه
قرب مسبح الرافدين/ اعتبارا من اليوم الثالثاء 
ــائلني اهللا ان يتغمد  ــاعة( ٣-٨).. س من الس
الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.



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

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

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

جريدة 
يومية 
سياسية 
عامة
مستقلة

أو  يصوِّب  أن  يريد  من  لكل  مكفول  الرَّد  حق  إن    

ح معلومة وردت في خبر أو مقال ويعتقد أن  يصحِّ

فيها جتنيا او مغالطة إذا رغب في ذلك، وإن ديدننا 

هو احترام الرأي والرأي اآلخر.

„zzzzzÁÊfih

(السنة السادسة عشرة) العدد (٣٦٤٠) - الثالثاء - ٤ - آيار - ٢٠٢١

حداد عىل ارواح شهداء الوطن 
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ــي عل ــروح  ال ــم  تي ــي  روح ــرأ  تب أن  ــل  قب
ــقاً بعلي ــت عش ــدئ خلقي هم ــل أن يب قب
ــري لعلي ــنيني بعت عم ــدى س ــل أن تب قب
ــي عل ــدر  ال ــع  بايـــ ــا  ملـ ــدر  ال ــوح  وبس
ــي ــى لعل ــا مول ــو أن ــق أدع ــني اخلل ــت ب طف
ــدو خذ عهودي ياعلي ــمعت الكون يش وس
ــي ــا عل ي ــى  تبل ـــوف  ــودي س ذرات وج كل 
ــور علي ـــنا ن ــاء اهللا خلــقي من س ــم ش ث
ــم علي ــا خــامـر اجلس ــع الصلصال وامل وم
ــوالي علي ــي حــب م ــاج حلم ــي أمش ذاب ف
ــقي يا علي ــال عش ــاريب عروقي س في مس
ــا علي ــي ي ــط حبـ ــي خُ ــات دمائ ــي كريـ ف
ــي عل دون  ــس  نفــ ــا  فيه ــر  م ــا  م ــي  رئتـ
ــي لعل ــر  أم ــوع  طـ ــارت  ص ــي  اعضائ كل 
ــي ــا عل ي ــي  ــال نبض ــؤادي قــ ــا دق ف كلم
ــا علي ــري ي ــال ثغ ــي قـ ــت لهاتـ ــا رف كلم
ــي ــر عل ــب احلب ــي كـت ــالت دواتـ ــا س كلم
ــي ــي ياعل ــاح درب ــي صـــ ــم درب ــا أظل كلم
ــي ــا عل ــي ي ــج روض ــت ورودي ض ــا اغف كلم
ــي ــا عل ي ــدو  أش ــت  ــي كن الزواك ــام  وبأرح
ــي ــب عل ــرى ح ــم ج ــه ك ــداء في ــنب األث ل
ــي عل ــؤ  دف ــا  فيهم ــادي  ومه ــي  أم ــر  حج
ــي ــا عل ي ــي  امام ــا  ي ــادي  تن ــت  أرع ــا  كلم
ــي ــب عل ــدع ح ــري ال ت ــا صغي ــي ي علمتن
ــي عل ــق  عش ــا  رده ــت  غاب ــني  ح ــذكاء  ف
ــا علي ــارت ي ــقت واش ــة ش ــا الكعب صدره
ــا علي ــداً ي ــك عب ــذه ل ــي فخ ــا قلب ــا هن ه
ــوالك علي ــر م ــدرى س ــس ي ــري لي ــا صغي ي
ــي ياعل ــو  يدع كان  ــه-  ط ــو  -وه ــه  ط إن 
ــي عل ــا  ي ــي...  عل ــا  ي ــادوا  تن ــه  محبي ــا  ي
ــقى ياعلي ــدي كيف أش ــير عن حبك االكس
ــي ــن ياعل ــو دي ــا ه ــك بدع ــي في ــس حب لي
ــي ياعل ــى  يدان أو  ــى  يضاه ال  ــه  كن ــك  ل
ــي ياعل ــا  للبراي ــه  ط ــالك  ج ــم  فلك
ــي ياعلي ــت من ــري ان ــر يس ــه للحش صوت
ــي ياعل ــي  دين كان  ــا  ومن ــك  من ــا  وأن
ــي ياعل ــاً  إرث ــك  ل ــى  يبق ــت  أعطي ــا  م كل 
ــي عل ــري  إث ــى  عل ــادي  واله ــذر  املن ــا  فأن
ــي عل ــي  العال ــا  بابه ــم  عل ــة  قلع ــا  وأن
ــي ــل أو أخ اال عل ــاس خ ــي الن ــي ف ــس ل لي
ــي ياعل ــى  ملوس ــارون  ه ــل  مث ــي  من ــت  أن
ــي ياعل ــي  ووصي ــي  وحبيب ــري  صه ــت  أن
ــي ياعل ــي  وعدات ــي  ديون ــي  يوف ــن  م ــت  ان
ــامي ياعلي ــي وحس ــدات درع ــت في الش أن
ــي ياعلي ــي لوائ ــن يعل ــي الدارين م ــت ف أن
ــي ياعل ــيم  قس ــد  وللخل ــار  للن ــت  أن
ــقينا ياعلي ــقي عاش ــوض ستس وعلى احل
ــي علي ــن يكن من ــيدري م ــا الكل س عنده
ــأدعو أنت نفسي ياعلي ــر س في مدى احلش
ــي ياعلي...ياعل ــو  تدع ــق  اخلل ــري  وبإث

ــي عل ــا  ي ــا  للعطاي ــد  م ــك  محرابي ــني  ب
ــي ــت ياعل ــم صل ــت ث ــة طاف ــذه الكعب ه
ــي ياعل ــجدنا  فس ــكراً  ش هللا  ــجدت  س
ــت علي ــن قبلة البي ــت لك ــي البي ــن نأت نح
ــي ياعل ــا  والبراي ــرى  أخ ــد  تقص ــة  قبل
ــي ــطر عل ــوا ش ــا ميم ــاح فيه ــد ص ــل ق هب
ــي ــه وعل ــني ط ــى ب ــار صل ــعوا كالغ واخش
ــي ــت وردي ياعل ــادى أن ــل ن ــمعوا جبري واس
ــبي ياعلي ــتى أنت حس ــاس ش ــى الن إن تول
ــي ياعل ــي  نزول ــي  ف ــي  صالت ــرآن  ق ــت  أن
ــي ياعل ــي  ومجيب ــي  صوت ــدار  ال ــوم  وبي
ــدي ياعلي ــاكم كنت وح ــادس حتت كس س
ــي ياعلي ــار قلب ــت جنحي ط ــا المس حينم
ــي ياعل ــوراً  ن ــت  كن أدري  ــق  اخل أن  ــل  قب
ــي ياعل ــه  ط ــت  ان أدري  ــت  باهل أن  ــل  قب
ــي ياعل ــي  ميين ــي  ف ــى  لب ــامت  اخل ــيدي،  س
ــي عل ــى  املول ــع  رك ــادى  ون ــود  اجل ــع  رك
ــي عل ــذا  ه ــالً  قائ ــى  باه ــن  الرحم ــك  وب
ــي علي ــترى من ــر واش ــي بعم ــت رضوان بع
ــي ــاك ياعل ــن عط ــرى م ــالك حي ــإذا األم ف
ــي ياعل ــراً  ونصي ــاً  عون ــك  جاءت ــا  كلم
ــي ــي ياعل ــي حتص ــاً وه ــا األرواح نزع تكفه
ــي عل ــى  مين ــت  ون ــا  م ــن  ولك ــل  عزري كل 
ــي ــا ياعل ــيفاً أو كمي ــرب س ــدع للع ــم ت ل
ــي عل إال  ــى  فت ال  ــادي  أن أن  ــب  أعجي
ــا علي ــي املرف ــيلي إن ف ــدح س ــور امل ــا بح ي
ــي علي ــن ميل ــي ان م ــرف بوح ــفاه احل ــا ش ي
ــي عل ــى  األفع ــم  كل ــي  عل ــلماناً  س ــاء  ج
ــوى ياعلي ــي وهي نش ــف تبديك القواف كي
ــمس وصفاً شل وصفي ياعلي ال تقاس الش
ــي عل ــاء  ب ــع  يس ــم  ل ــداد  م ــر  البح ــو  فل
ــي ياعل ــي  حبيب ــل  ق ــراً  ذك هللا  ــأ  تش ان 
ــىً لعلي ــل انا مول ــماً ق ــأ للخلد وس أو تش
ــي ياعلي ــح إمام ــواً ص ــب مح ــأ للذن أو تش
ــي ياعل ــي  أغثن ــل  ق ــوم  هم ــتدت  اش واذا 
ــو ياعلي ــوف أدع ــاري وبقبري س ــي احتض ف
ــي ياعل ــألبي  س ــري  وبنش ــري  وبحش
ــي عل ــوالي  م ــت  قل ــاءت  ج ــالك  األم وإذا 
ــدري من علي ــن نكير وهو ي ــى م كيف أخش
ــي ياعلي ــن صراط يا صراط ــى م كيف أخش
ــي عل ــوزن  ال ــل  أثق ــري  وغي ــي  ميزان ــن  أي
ــي عل ــوى  يه ــه  قلب ــد  عب ــزان  مي ــح  راج
ــوض علي ــي وعلى احل ــى خبرون ــف أظم كي
ــي لعل ــاضٍ  م ــا  أن ــودوا  ع ــار  الن ــاة  ياحب
ــزب علي ــن ح ــا م ــري أن ــار لغي ــجروا الن س
ــب علي ــرق الذن ــي أح ــار حلم ــذوق الن ــن ت ل
ــم ياعلي ــي لرأيت ــن ضلوع ــفتم ع ــو كش ل
ــى إال علي ــي ال يبتغ ــب ك ــي القل ــت ف نحت
ــي عل ــا  خطّ ــد  فلق ــه  وط ــي  رب ــألوا  فاس
ــي ياعلي...ياعل ــى  فتغن ــؤادي  ف ــي  ف
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