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أكد وزير الداخلية، عثمان الغامني، 
ــف التواصل بني  على أهمية تكثي
ــكيالت  ــوزارة وباقي تش مفاصل ال
األجهزة األمنية، فيما وجه بأهمية 
ــع املتظاهرين  ــن م ــل احلس التعام
ــال مكتب  ــر احلماية لهم.وق وتوفي
الغامني ، إن األخير عقد امس االول ، 
اجتماعاً في مقر عمليات الوزارة مع 
ــرطة احملافظات، عبر  جميع قادة ش
التلفزيونية، بحضور وكيل  الدائرة 
الوزارة لشؤون الشرطة ومستشار 
ــرطة الطاقة ومدير  الوزير ومدير ش

ــن الضباط. ــر وعدد م مكتب الوزي
ادامة  ــع  ــي، مواضي الغامن ــش  وناق
ــات  العملي ــادة  قي ــع  م ــاس  التم
بالعمل  لالرتقاء  ــات  العقب وتذليل 
األمني، مؤكداً أن قائد الشرطة هو 
ــوارد الوزارة  ــؤول عن جميع م املس
ــدداً أن يكون  ــه، مش في محافظت
ــع جميع  ــتمر م هناك تواصل مس
ــزة األمنية العاملة  مفاصل األجه
في احملافظات. من جانب اخر بحث 
ــعدون،  وزير الدفاع جمعة عناد س
امس الثالثاء، مع السفير األمريكي 
ــع ذات االهتمام  ــداد املواضي في بغ
ــترك بني البلدين. وذكرت وزارة  املش

الدفاع ، أن وزير الدفاع جمعة عناد 
ــي في  ــفير االمريك ــتقبل الس اس
ــر .واضاف  ــيد ماثيو تول بغداد الس
ذات  ــع  املواضي ــا  بحث ــني  اجلانب أن 
االهتمام املشترك بني البلدين. في 
ــية،  ــفت مصادر سياس ــت كش وق
ــية  ــن تدخل عدة زعامات سياس ع
ــالق الى  ــعد الع ــادة الفريق س الع
ــة الدفاع  ــس جلامع ــه كرئي منصب
للعلوم العسكرية. وقالت املصادر 
ــية بينها  ــات سياس ــدة زعام ان ع
ــادة  ــت، الع ــري تدخل ــادي العام ه
ــن رئيس  ــى منصبه، لك ــالق ال الع
الكاظمي رفض  ــى  الوزراء مصطف

الغاء قرار نقله من رئاسة اجلامعة 
ــت، ان الكاظمي  ــى االمرة.واضاف ال
ــى منصب  ــل العالق ال وعد بتحوي
ــي وزارة الدفاع، مبينة ان الزعماء  ف
ــاف حملة  ــوا الكاظمي بايق طالب
ــر العالق  ــاط اخرين غي ــل ضب لنق
ــغلونها الى امرة  ــب يش من مناص
ــت املصادر، ان قرار نقل  الدفاع.وبين
ــبب  العالق الى االمرة لم يصدر بس
ــة  االميركي ــة  اخلزان وزارة  ــاده  انتق
ــة  ــة تابع ــع اخباري ــا مواق الغالقه
ــن الفصائل، وامنا  ــوات قريبة م لقن
ــابات اخرى. في وقت  ــبب حس بس
ــب األول لرئيس مجلس  وصل النائ

ــس  ام ــي،  الكعب ــن  حس ــواب  الن
ــة  ــة األردني ــى العاصم ــاء، ال الثالث
ــان مقتضب ملكتب  ــر بي عمان.وذك
النائب األول لرئيس مجلس النواب، 
ــى العاصمة  ــي وصل ال ، أن الكعب
ــان على رأس وفد نيابي  األردنية عم
ــى صعيد  ــمية. وعل ــارة رس ــي زي ف
ــادرة من  ــة ص ــفت وثيق ــر كش اخ
مكتب رئيس الوزراء تضمنت قبول 
ــد مهدي  ــيد ( ماج ــتقالة الس اس
حنتوش) من منصب وزير الكهرباء 

وتنفيذ االمر من تاريخ صدوره.

كتب اِّـحرر السياسي
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كتب رئيس التحرير

ضجت مواقع التواصل االجتماعي 
ــع يلقى مصرعه  ــاب ياف بصورة ش
ــدة احلرّ  ــا جراء ش ــد ان خرّ ميت بع
ــعة  بعد االنتظار الطويل حتت اش
ــاطر»  ــد « مس ــي اح ــمس ف الش
ــر في احد  ــوز والفق ــة والع ال العمّ
ان  اال  ــك  منل وال   .. ــداد  بغ ــق  مناط
ــاهللا  ب اال  ــوة  ق وال  ــول  ــول ال ح نق
ــم وندعوه تعالى ألن  العلي العظي
ــة الذين  ينزل غضبه على الساس
اوصلوا هذا الشعب الى احلال الذي 
ــوال بحثاً عن  ــاعات ط ينتظر لس
ــل ليتمكن من احلصول  فرصة عم
ــذا الفتى  ــي .. ه ــى قوته اليوم عل
ميوت وبطنه خاوية وجيبه فارغاً وال 
ــار واحد بينما  ــد فيه حتى دين يوج
ــة منعمون  في الطرف اآلخر ساس
ــرّدة والعامرة بـ  ــم املب ــي قصوره ف

«البخيخ» !! ولديهم خزائن عامرة 
ــعب املبتلى  ــوال .. اموال الش باالم
والذي سيبقى يلعن كل من ظلمه 
م له اخلدمات  ومن لم ينصفه ويقدّ
ــرص العمل وفي قضية  فر له ف ويوّ
ــى ظاهرة  ــير ال ــد ان نش ــرى الب اخ
ــيما  ــدرات وال س ــة اخمل ــار آف انتش
ــعبية املعروفة  ــق الش ــي املناط ف
ــوزع هذه  ــر ان ت ــي األم ــر ف واألخط
ــاً مدعومة من  مرة مجان ــواد املدّ امل
ــا يتطلب  ــات مجهولة م قبل جه
استنفار اجلهود األمنية لوقف هذا 
ــا بقوة !!  ــر الذي يزحف علين اخلط
واذا ما تركنا ظاهرة اخملدرات وآثارها 
ــى قرب  ــاً ال ــير ايض ــة نش الوخيم
ــة لنقول لكل  ــات النيابي االنتخاب
ــننتخبكم  ــة : ابشروا س الساس
ــي  الت ــة  العظيم ــم  الجنازاتك
حققتموها طيلة السنوات الـ (١٧) 
املاضية والتي متثلت بانتشار ( التك 

ــايبا وجيوش  ــتوتة والس تك والس
العاطلني واألرامل واأليتام ) وغياب 
ــية وتهاوي البُنى  اخلدمات األساس
القطاعات  ــن  م للكثير  ــة  التحتي
ــة العراقية في  ــي الدول ــة ف احليوي
وقت يشير مصدر مطلع بأن العراق 
ــة  مفصلي ــة  مرحل ــى  عل ــل  مقب
ــبق  ــة تس ــى عارم ــل بفوض تتمث
ــات املقبلة ألغراض  موعد االنتخاب
واهداف تصب في خدمة ومصالح 
جهات سياسية معروفة .. وهناك 
رك جمر الفتنة من  بالفعل من يحّ
ــاد وبالتأكيد فان  ــوام الرم حتت اك
ــيكتوي بنارها  ــو من س املواطن ه
ــن هنا فاننا نقول : حذار .. حذار  وم
من قابالت األيام احلُبلى باملفاجآت 
دي لكل  ــا التصّ ــي نتمنى فيه والت
ــي احلطب  ال ــرص وحمّ ــازّي الف نه
ــن حتت  ــاط م ــحب البس الجل س
اقدامهم وتفويت الفرصة عليهم 

ــم اجلهنمي ..  ــاط مخططه واحب
ــأن هناك  ــات ب ــد معلوم ــا تفي كم
اكثر من (٢٠٠) شخصية سياسية 
ــتطاردها جلنة  ــط األول س ــن اخل م
ــها  ــاد التي يرأس ــة الفس مكافح
الفريق احلقوقي ( احمد ابو رغيف)

ــدّ على  أما نحن فاننا كالعادة نش
ــة ونقول  ــود هذه اللجن أيدي وجه
وال  ــوط  اخلط كل  ــوا  اضرب ــم:  له
تأخذكم في قول احلق لومة الئم .. 
ألن العدالة تقتضي ذلك .. ونتوسم 
بكل مسؤول عراقي شريف ونقول 
ــرعي والوطني  له : ان الواجب الش
ــع ان ينهضوا  ــن اجلمي ــي م يقتض
ــدي  للتصّ ــوب  املطل ــب  بالواج
ــق وردّ كيدهم الى  ــعلي احلرائ ملش
نحورهم واحباط نواياهم الشريرة 
.. ألن شعب العراق ناله ما ناله من 
ــت ألن يتجاوز  ــان الوق ــم وح الضي

احملنة والى األبد !.
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بغداد /
ــن مصير  ــة، ع ــن البرملاني ــرة واملهجري ــل والهج ــة العم ــفت جلن كش
ــروع قانون التقاعد والضمان االجتماعي.وقال رئيس اللجنة، رعد  مش
ــان االجتماعي يعتبر من القوانني  ــي، ان قانون التقاعد والضم الدهلك
ــاكل أولها حفظ  ــن املش ــة معاجلة العديد م ــة بغي ــة واجلوهري املهم
حقوق العاملني في القطاع اخلاص ما يسهم في تقليل الضغط على 
القطاع العام ويوجه بوصلة الشباب الى العمل بالقطاع اخلاص بعد 

توفر الضمانات الكاملة ملستقبلهم وعوائلهم ضمن مواد القانون.
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ــة الدفاع اجلوي  ــي عراقي إن منظوم ــال مصدر أمن ق
ــفارة األميركية ببغداد أسقطت ليلة امس  في الس
ــفارة،  ــيرة حاولت االقتراب من الس ــرة مس االول طائ
ــدر األمني  ــقوط ضحايا.وأفاد املص ــم يبلغ عن س ول
بسماع صافرات اإلنذار داخل السفارة األميركية في 
بغداد. وقال املصدر في حديث صحفي إنه «مت تفعيل 
ــفارة األميركية وتفعيل  ــذار داخل الس صافرات اإلن
منظومة (سي آر إم) داخل السفارة»، من دون ذكر املزيد 
ــد التي تنتشر  من التفاصيل.وكانت قاعدة عني األس

ــد تعرضت إلى  ــة غربي البالد، ق ــوات أميركي فيها ق
ــابق ، دون وقوع إصابات. هجوم صاروخي في وقت س

ــة أن القوات  ــي العراقي ــالم األمن ــرت خلية اإلع وذك
ــقوط ٣ صواريخ  األمنية فتحت حتقيقا في حادثة س
ــي محافظة األنبار،  ــد اجلوية ف على قاعدة عني األس
ــار إلى أن املواقع األميركية في  دون خسائر تذكر.يش
ــات صاروخية منذ مقتل قائد  العراق تتعرض لهجم
ــم سليماني ونائب رئيس  فيلق القدس اإليراني قاس
ــعبي أبو مهدي املهندس، مطلع  ــد الش هيئة احلش

العام املاضي، في هجوم أميركي.

ــكرية، امس  ــتخبارات العس ــة االس ــت مديري أعلن
ــة مبنتجات ممنوعة  ــاحنات محمل الثالثاء، ضبط ش
ــة قالت ، انه  ــة ديالى.املديري ــتيراد مبحافظ من االس
ــتخبارية دقيقة لقسم  ــتناداً الى معلومات اس اس
ــيق  وبالتنس ــى  ديال ــات  ــادة عملي قي ــتخبارات  اس
ــة والتي  ــة اخلامس ــتخبارات الفرق ــعبة اس ــع ش م
ــات ممنوعة من  ــاحنات محملة مبنتج اكدت قيام ش

االستيراد تسلك طرقا نيسمية للتهرب من مالحقة 
ــيطرات  ــا فتم نصب س ــتخبارية له ــزة االس االجه
ــتطالع لواء املشاة  مفاجئة بالتعاون مع فصيل اس
ــاركة الشرطة االقتصادية  الرابع الفرقة االولى ومبش
ــاء املقدادية  ــة لقض ــام ويس التابع ــي منطقة أم ف
ــاحنتني محملتني  مبحافظة ديالى والقبض على ش
ــأ املمنوع من  ــوم البيضاء (دجاج) تركي املنش باللح

االستيراد حسب توجيهات وزارة الزراعة.
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ــتقلة لالنتخابات،  أعلنت املفوضية العليا املس
ــحي انتخابات  ــة أرقام االقتراع ملرش إجراء قرع
ــرت  ــهر اجلاري.وذك ــن الش ـــ٧ م ــي ال ــان ف البرمل
ــة أرقام  ــتعد إلجراء قرع ــا تس ــة ، انه املفوضي
ــس النواب  ــات مجل ــحي انتخاب ــراع ملرش االقت
ــابع من شهر متوز اجلاري،  العراقي ٢٠٢١ في الس
ا، في مكتبي  ــرة صباحً ــاعة العاش في متام الس

بغداد (الكرخ  والرصافة)، وفي مكاتب احملافظات 
االنتخابية كافة.وأضاف البيان أن القرعة اخلاصة 
ــني،  ــيحي،الكورد الفيل ــات (املس ــام املكون بأرق
ــبكي)،  الصابئي املندائي، االيزيدي، واملكون الش
ــرًا في اليوم  ــتجري في املكتب الوطني حص س
ــحني  ــة للمرش ــام القرع ــا ان أرق ــه، موضح ذات
ــتبدأ من الرقم ٢٠ في كل الدوائر االنتخابية  س

البالغ عددها ٨٣ دائرة.

ــان في  ــتراتيجي حلقوق االنس ــا املركز االس دع
ــة مبنح جميع  ــس الثالثاء، احلكوم ــراق، ام الع
ــحني  املرش ــن  م ــة  عام ــة  بوظيف ــني  املكلف
ــة ملدة ثالثة  ــات املقبلة اجازة إجباري لالنتخاب
ــب املركز  ــال مدير مكت ــدون راتب.وق ــهر وب اش
ــك االجازات  ــي، ان تل ــازم الردين ــداد ح ــي بغ ف

ــتغالل املنصب واملال احلكومي  تضمن عدم اس
ــق العدالة  ــة، ولتحقي ــالت االنتخابي في احلم
ــحني. ــع املرش ــني جمي ــرص ب ــاواة بالف واملس
ــاعد بتفرغهم  واضاف أن هذه املطالبة ستس
ــة، مع قرب املصادقة على  حلمالتهم االنتخابي
ــحني النتخابات مجلس النواب  ــماء املرش اس

املبكرة املقررة في تشرين االول املقبل. 
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ــتيفاء  ــة ذوي اإلعاقة اعلنت فيه تأجيل اس ــابق لهيئ في تنويه س
ــي لغاية   ــي الكترون ــة خلل فن ــأ نتيج ــحوبة باخلط ــغ املس املبال
ــة ان توضح  ــود ادارة الهيئ ــق ٤ / ٧ / ٢٠٢١.لهذا ت ــد املواف ــوم االح ي
ــم انها مازالت  ــمولني مبوضوع املتراك ــتفيدين الكرام املش للمس
ــؤون االجتماعية  بانتظار رد الدائرة القانونية في وزارة العمل والش
ــك املبالغ  ــترداد تل ــلة الس ــرة وسلس بغية االتفاق على آلية ميس
ــا مالية جراء ذلك  ــبب لهم ضغوط ــق كاهل املواطنني والتس التره
ــيعلن عنها خالل  وصوال الطالق الراتب املتوقف وفق االلية التي س
ــاء اهللا والداعي ملراجعة املستفيدين اال بعد  ــبوع املقبل ان ش األس
االعالن عن تلك االجراءات عبر الصفحات الرسمية للهيئة والوزارة 
واملوقع الرسمي لوزارة العمل والشؤون االجتماعية وحقوق اجلميع 

محفوظة.#ولذلك اقتضى التوضيح.

ــتثمر  رهنت عضو جلنة الطاقة النيابية زهرة البجاري ، دخول املس
ــرط. وقالت البجاري ، ان بيئة العراق طاردة  االجنبي الى العراق بش
لالستثمار والفساد احد ابرز املعوقات.واضافت، ان دخول املستثمر 
ــركات  ــتثمار، مبينة ان الش ــل قانون االس ــي مرهون بتعدي اخلارج

النفطية لم تتعرض ألي خروقات امنية.
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 ميادة هاشم حسن

الرافض  نظم التجمع النسوي 
ــادة (٥٧) صباح يوم  ــل امل لتعدي
السبت  املاضي الثالث  من متوز 
ــدوة حوارية  ــى قاعة حوار  ن عل
ــرة  اخلطي ــاد  االبع ــة  ملناقش
ــون  ــن قان ــادة ٥٧  م ــل امل لتعدي
اخلاصة  ــخصية  الش ــوال  االح
بحضانة األم  ألطفالها  بحضور 
ــي منظمات  ــدد كبير من ممثل ع
ــطني  والناش ــي  املدن ــع  اجملتم
ــني واملثقفني واالعالميني  واحملام
ــذه  ــي ه ــت ف ــني .حتدث العراقي
ــخصيات متعددة من  الندوة ش
ــال الدفاع  ــطات في مج الناش
ــرأة واملتخصصني   عن حقوق امل
االجتماعية  والشؤون  بالقانون 
مهمة  معلومات  ــتعرضوا  واس
ــر التاريخ في  ــرأة عب ــن دور امل ع
ــاهمتها  ــع العراقي ومس اجملتم
ــي بناء  ــة ف ــة والنضالي املعرفي
ــق الدميوقراطية   ــع وحتقي اجملتم
ــور  لكل  ــر العص ــدي عب والتص
ــرأة  امل دور  ــش  تهمي ــاوالت  مح
ــرة  ونكران  ــع واالس ــي اجملتم ف
ــا اخلبير  ــا. ودع ــويه لدوره وتش
القانوني واملتحدث في اجللسة 
ــتاذ طارق حرب الى انصاف  االس
ــها وقال  ــدم تهميش ــرأة وع امل
ــات قامت  ــن اجله ــد م ان العدي
ــاء معروفات  ــماء نس ــع اس برف
ــدارس وبعض  ــات امل ــن واجه م
ــة  العام ــمية  الرس ــات   البناي
ــدم االميان باهمية تخليد دور  لع
ــى ضرورة  ــرب عل ــد  ح املرأة.وأك
ــة  عادل ــة  عملي ــرق  ط ــاد  ايج
ــي  ــرأة وف ــوق امل ــل حق لتحصي

مقدمتها اجراء احصاء عن عدد 
ــن العمل  ــاء العاطالت ع النس
ــن  ومنحه ــال  بالرج ــاً  قياس
ــة احلقيقية في التعيني  الفرص
القيادية  ــب  واملناص والتوظيف 
ــار انه من احملزن ان ال يكون  واش
ــي  ف ــي  حقيق ــل  متثي ــك  هنال
البرملان لنساء مثقفات المعات  
ــرة واملوصل،  ــداد والبص ــن بغ م
ــرب ان العديد  ــتاذ ح وذكر االس
من اعمال العنف واجلرائم التي 
تنسب الى املرأة ال يتم التحقق 
الدقيق واملعمق  ملعرفة االسباب 
والدوافع التي قد تكشف الى ان 
هذه املرأة هي ضحية جملتمعها 
ــل  ولع ــي.  العائل ــا  لظرفه او 
ــك املرأة التي  احلادثة املثيرة لتل
القت بطفليها  للنهر من اعلى 
جسر االعظمية والقي القبض 
ــدام  باالع ــت  وحكم ــا  عليه
وتعرضت لنقد اجتماعي بغاية 
ــد  ــف اح ان يكل ــوة دون  القس
الظروف  ــن  ع ــث  البح ــه  نفس
ــع مثل هذه  ــية التي تدف القاس
ــاة اعز ما متلكه  االم لتنهي حي

.وليس  البشعة  الطريقة  بتلك 
ــرأة تبعات  ــن العدل حتميل امل م
ــم اجملتمع  ــم ناجتة عن ظل جرائ
ــيدة  الس ــطة  الناش ــت  .وقال
ــة منظمة امل  ــاء أدور رئيس هن
ــي في املادة  ــتور العراق أن الدس
ــني  ــى ان العراقي ــص عل (١٤) ين
متساوون أمام القانون  باحلقوق 
دون متييزٍ بسبب اجلنس أو العرق 
ــة أو األصل أو اللون أو  أو القومي
ــد أو  ــب أو املعتق ــن أو املذه الدي
ــادي أو  ــع االقتص ــرأي أو الوض ال
االجتماعي ولكن بعض اجلهات 
ــاول ان تتالعب  ــف حت ــع االس م
بالقوانني  خللق حالة من التمايز 
ــع العديد من  ــرأة ومما دف ضد امل
ــى هذه  ــدي ال ــات للتص املنظم
احملاوالت وكان من اهمها احباط  
االحوال  قانون  ــروع  تعديل مش
ــددة   متع ــرات  مل ــخصية   الش
للسماح بالزواج  من القاصرات 
ــة تغيير  ــه محاول ــوم نواج والي
ــادة (٥٧) لغرض الغاء دور املرأة  امل
من حضانة االطفال على الرغم 
ــع مع االديان  ــن ان ذلك يتقاط م

املعاصرة  ــرائع  والش السماوية 
والتي جتمع على اهمية دور املرأة 
في احتضان االطفال ورعايتهم 
ــل.  ويتطلب هذا  ــر من الرج اكث
االمر التصدي والتحرك الفكري 
والثقافي واالعالمي لفضح هذه 
املتطرفة  الذكورية  ــات  التوجه
ــة  والنائب ــورة  الدكت ــت  وحتدث  .
ــة  منظم ــة  ورئيس ــابقة  الس
ندى  العراقي  ــتقبل  واملس املرأة 

اجلبوري
واشارت الى ان الدافع االساسي 
تغييرات  ــراء  باج ــة  املطالب من 
على قانون االحوال الشخصية 
ــية  ــن أهداف سياس ــق م ينطل
ــش  ــة  لتهمي ــة مريض ومذهبي
ــزاع حقوقها بدال  ــرأة وانت دور امل
ــى  تطبيق مواد  ــل عل من العم
ــتور تدعو  ــي الدس ــية ف اساس
بالرعاية الصحية واالجتماعية 
ــا  ومتنحه ــرأة  للم ــة  والعلمي
ــت ان  ــوق وقال ــن احلق ــد م املزي
ــن املنظمات  ــد م ــاك العدي هن
ــن( ٥٧٠ )   ــا ع ــد عدده ــي يزي الت
ــذا التعديل  ــة تعارض ه منظم

ــن البرملانيني  ــدد م ــع وجود ع م
الرافضني ايضا لهذه التعديالت 
ــي  ــتعرض احملام ــة .واس اجملحف
ــا من املواد  محمد جمعة بعض
ــة وقال انها  ــة املقترح القانوني
تشكل اهانة بالغة لالنسانية 
ــرأة  ــاء دور امل ــى الغ ــل عل وتعم
ــل كامل احلقوق دون  ومنح الرج
ــانية  االنس ــب  للجوان ــاة  مراع
ــة االم للمحضون  وادراك  الهمي
ــن اجلوانب  ــل م ــن الرج أكثر م
النفسية ولعله من املغالطات 
االعتقاد بأن الدين مييل الى ذلك 
ــث ال توجد نصوص لتحديد  حي
ــن القانوني للحضانة وامنا  الس
ــف  ــة مختل ــك اراء فقهي هنال
عليها وان االخذ بالبعض منها 
ــد النظر بعدد  ــيجعلنا  نعي س
ــني  ويتوجب  ــن القوان ــر م كبي
ــذه الفتاوى  ــب ه ــا بحس علين
املتطرفة  ان متنع املرأة من متثيل  
ــي البرملان على حد قول  دورها ف
ــع  حرب.وأجم ــارق  ط ــتاذ  االس
ــرورة التصدي  ــى ض احلضور عل
ــالت ألنها لم  ــذه التعدي ــى ه ال

تكن نتيجة دراسات موضوعية 
للمجتمع وان التعديل املطلوب 
انحياز غير مبرر للرجل ومنحه 
ــى  عل ــة  الكامل ــلطة  الس
ــيؤدي  ــال دون املرأة مما س االطف
الى تشريد االطفال وحرمانهم 
ــد  ــة عن ــة احلقيقي ــن الرعاي م
ــى هذه  ــاء عل ــذا ان االبق االم ول
ــل  اق ــا  ــروري ألنه ــادة ٥٧ ض امل
ــن في اطارها العام  ضرراً وتضم
ــة للمرأة والرجل  حقوقا متوازي
ــر الى  ــا ان ننظ ــل وعلين والطف
ــريعات العربية  التجارب والتش
ــالمية واالتفاقات الدولية  واالس
ــا احلكومة  ــت عليه ــي وقع الت
العراقية التي متنح املرأة حقوقا 
ــي  وه ــة  احلضان ــي  ف ــعة  واس
االجدر لألخذ بها النصاف املرأة 
والطفل وليس الذهاب الى الوراء 
ــالم  ــالم واالستس ــور الظ لعص
الراء متخلفة تعتقد اننا مازلنا 
ــطى  ــي القرون الوس ــش ف نعي
ــة  الثالث ــة  االلفي ــي  ف ــس  ولي
والعصر الرقمي.و اتخذت الندوة 
كان  ــات  التوصي ــن  م ــد  العدي
ــد على رفض  ــن ابرزها التأكي م
ــام الى هذه التعديالت   الرأي الع
ــة رئيس مجلس النواب  ومطالب
ــاف  اليق ــني  الواع ــني  والبرملاني
ــض التعديل،  ــذه احملاوالت ورف ه
ودعت هذه الندوة الى عقد ورش 
للمرأة ملعرفة حقوقها  توعوية 
ــا  ــة والقضاي ــذه القضي ــي ه ف
ــات  وقف ــم  وتنظي ــرى  االخ
احتجاجية في احملافظات كافة 
ــة  الكتروني ــات  صفح ــح  وفت
ــة ولفضح اجلهات التي  للتوعي
ــكالت بدوافع  ــذه املش ــر ه تثي
ــغال الناس من  ــية الش سياس

املطالبة بحقوقها املسلوبة.
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واسط / البينة الجديدة
ــور محمد جميل  ــط ، الدكت ــال محافظ واس ق
ــت تعمل  ــركات أصبح ــب الش ــي إن أغل املياح
ــاعات الليل في املشاريع احملالة عليها  طوال س
ــبب حرارة اجلور نهاراً، مؤكدا أن العمل ليال  بس
ــير بوتيرة عالية وحتققت نسب إجناز كبيرة  يس
ــرارة الصيف  ــاريع.وأضاف أن ح ــب املش في أغل
الالهبة وصعوبة مواجهة االجواء نهاراً بسبب 
احلرارة التي جتاوزت نصف درجة الغليان تسبب 
بتراجع في أداء الشركات واملقاولني لذلك أصبح 
ــل في ظل  ــاعات اللي ــوال س ــع يعمل ط اجلمي
ــا أن العمل ليال  ــاردة الى حد ما.موضح أجواء ب
ــوم أقضية ونواحي  ــير بوتيرة عالية في عم يس
ــاريع احملالة بعهدة  ــي معظم املش احملافظة وف
ــن حتقيق  ــفر ذلك ع ــركات واملقاولني وأس الش
ــاريع.وأكد  ــي تلك املش ــب إجناز متقدمة ف نس
ــط أن العمل ليال يحظى مبتابعة  محافظ واس
ــتمرة من قبل إدارة احملافظة ونواب احملافظ  مس
ــة الى  ــم إضاف ــن اختصاصاته ــه ضم ومعاوني
تواجد دوائر املهندس املقيم ليال مما يساعد في 
ــب اجناز متقدمة .الفتا الى أن الدوائر  حتقيق نس
البلدية أخذت تقوم بتنفيذ بعض االعمال مثل 
ــوارع وأعمال تأهيل احلدائق  صيانة وتأهيل الش
ــطية إضافة الى قسم كبير من  واجلزرات الوس

أعمال التنظيفات .

بغداد / البينة الجديدة

ــالمي ( مصرف  اعلن مصرف النهرين االس
ــداد كبيرة من  ــتقبال اع حكومي) عن اس
ــاط التمويالت التي  الزبائن لتسديد اقس
ــرة املاضية من  ــالل الفت ــم خ ــت له منح
ــام كذلك  ــال الع ــة على امل ــل احملافظ اج
االستمرار بعملية املنح اجلديدة من خالل 
ــديدها من التمويالت  املبالغ التي يتم تس
ــابقة .وقال املصرف في بيان ،ان» ادارة  الس
ــروع بضرورة  ــع الف ــرف وجهت جمي املص

ــغ املالية  ــتحصال املبال التأكيد على اس
ــالل التمويالت  ــة الزبائن من خ ــي بذم الت
ــم  ــابقا له ــت س ــي منح ــالمية الت االس
ــالء «.واضاف ،ان   ــال بالكف ــك االتص وكذل
ــديد الزبون للمبالغ التي بذمته  «عدم تس
ــاذ االجراءات  ــرف الى اتخ ــيضطر املص س
ــكام قانون  ــى اح ــتنادا ال ــة اس القانوني
ــنة  حتصيل الديون احلكومية رقم ٥٦ لس
١٩٧٧ وقانون املصرف رقم ٩٥ لسنة ٢٠١٢ 
ــمية  ــواردة ضمن العقود الرس ــود ال والبن

واملوقعة بني املصرف والزبون.

بغداد / كاظم عبد الحسني كاظم
ــدة  الرائ ــركة  الش  Visa ــت  أعلن
الرقمية  ــات  املدفوع ــال  ــي مج ف
ــع البنك  ــن تعاونها م ــة ع العاملي
ــي  ــادة الوع ــي لزي ــزي العراق املرك
ــة بني  ــات الرقمي ــدمي املدفوع وتق
ــداد. يعتبر  ــي بغ ــتهلكني ف املس
ــاعدة  ــر جهداً كبيراً ملس هذا األم
اجملتمع العراقي على فهم طبيعة 
ــى  ــم عل ــي القائ ــاد العامل االقتص
ــة  ومعاجل ــة،  الرقمي ــات  املدفوع
ــم  واملفاهي ــائعة  الش ــاوف  اخمل
اخلاطئة املنتشرة بني املستهلكني 
ــات الرقمية  ــد املدفوع ــول فوائ ح
ــتخدام  ــع بإس ــع الدف ــة م مقارن
النقود. وجاءت احلملة التسويقية 
التي نظمتها شركة Visa والبنك 

ــعار  ش ــت  حت ــي  العراق ــزي  املرك
ــجيع  ــر؟» بهدف تش ــاذا تنتظ «م
ــتخدام املدفوعات  الناس على اس
ــلطت احلملة  ــة. حيث س الرقمي
ــة  ــى الفوائد امللموس ــوء عل الض
ــة مقارنة مع  ــات الرقمي للمدفوع
ــتخدام النقود، مبا في  ــع بإس الدف
ــن والراحة،  ــالمة واألم ــك الس ذل
ــل،  ــكل أفض ــاق بش ــع اإلنف وتتب
ــي  ــول العامل ــى القب ــة ال باإلضاف
أكثر  ــي  ف ــة  الرقمي ــات  للمدفوع
ــاري عند  ــون موقع جت ــن ٧٠ ملي م
ــفر إلى اخلارج، أو على مواقع  الس
ــة. العاملي ــة  اإللكتروني ــارة  التج

ــويقية التي  ودعماً للحملة التس
ــك  والبن  Visa ــركة  ش ــا  نظمته
العراقي؛ قامت مجموعة  املركزي 

ــاهد  كوميدية محلية بتقدمي مش
ــد اإلضافية  ــلية حول الفوائ مس
ــث  ــة Visa، حي ــتخدام بطاق الس
ــاهد في جذب  ساعدت هذه املش

ــبة،  املناس الناس.وفي هذه  انتباه 
ــد الكرمي محمد،  قالت ضحى عب
ــرة املدفوعات  ة لدائ ــرة العامّ املدي
في البنك املركزي العراقي :» تقدم 

ــات الرقمية مجموعة من  املدفوع
ــيّما دورها  ــد الكثيرة، ال س الفوائ
احملوري في إرساء األساس لتجارب 
ومناذج أعمال جديدة تعتبر جزءاً ال 
ــزأ من حتقيق رؤية دولة العراق  يتج
خالل املرحلة التالية، للوصول إلى 
اقتصاد رقمي متنوع، وزيادة القدرة 
ــية العاملية. يسعدنا في  التنافس
البنك املركزي العراقي العمل مع 
شركة Visa، حيث تساعد اجلهود 
ــذا التعاون بني  الناجتة عن مثل ه
ــاص على  واخل ــام  الع ــني  القطاع
العراق  ــة  ــة حكوم أولوي ــريع  تس
ــامل  لتعزيز النمو االقتصادي الش
األعمال  لرواد  والعادل  ــتدام  واملس
ــركات واجملتمعات  البالد والش في 
ــيد ماريو  ــه علّق الس ــن جانب «.م

ــركة فيزا  مكاري، مدير منطقة ش
ــالً:» تتمثل  ــان والعراق قائ في لبن
مهمتنا في شركة Visa في متكني 
األفراد والشركات واالقتصادات من 
االزدهار ودعم الشركات الصغيرة 
ــاء مواكبة وتكييف العمل في  أثن
ــرعة، وبالتالي  ــور بس ــم يتط عال
ــم أولوياتنا.  ــن أه ــدة م فهي واح
ــراً  ــاً كبي ــهدنا توجه ــا ش وبعدم
ــى مجال  ــني إل ــل العراقي ــن قب م
ــن األهمية  الرقمية، فم ــارة  التج
ــات ذات  ــع اجملتمع ــم جمي أن ندع
ــادر الالزمة  ــوارد واملص ــة بامل الصل
لدعم حتولهم الرقمي. يسعدنا أن 
نتشارك مع البنك املركزي العراقي 
في هذه املبادرة املهمة لدعم تبني 

املدفوعات الرقمية في البالد.

البصرة / البينة الجديدة

ــركة  بحثت وزارة النقل - الش
العامة ملوانئ العراق يوم 5 متوز 
ــعادة القنصل  ــع س ــاري م اجل
العام للجمهورية التركية في 
محافظة البصرة املراحل التي 
ــاء ميناء الفاو  وصل إليها انش
ــر ، وكذلك القناة اجلافة  الكبي
ــر العام  ــال املدي ــة. وق العراقي

املهندس  ــور  الدكت ــركة  للش
الفرطوسي:  محيسن  فرحان 
النقل  وزير  ــب توجيهات  حس
ــني بندر  ــر حس ــنت ناص الكاب
الشبلي؛ بضرورة اطالع الوفود 
الرسمية الدولية على مشاريع 
ــل  بالقنص ــا  التقين ــئ  املوان
ــون ارمان  ــيد اوزك التركي الس
ــة البصرة وبحثنا  في محافظ
ــل التي وصل إليها  معه املراح

ــر  وكيفية  ــاء الفاو الكبي مين
ــة عبر  ــئ التركي ــه باملوان ربط
ــككي.واضاف  ــري وس ب طريق 
املدير العام ” بعد ربط املينائني 
بالقناة اجلافة ستعم الفائدة 
ــيكونان  وس ــني  اجلانب ــى  عل
ــرق  ــني الش ــل ب ــة الوص حلق
ــود  ــى وج ــدا عل ــرب مؤك والغ
ــاركة  ــوزارة مبش ــة لدى ال رغب
ــركات التركية في انشاء  الش

ــن  م  . ــتثماري  االس ــق  الطري
ــل التركي  ــه قدم القنص جانب
شكره وامتنانه إلدارة الشركة 
ــن الضيافة  ــا على حس العلي
بتنسيق  واعداً   ــتقبال،  واالس
عالٍ سيتم  بهذا اخلصوص بني 
موانئ العراق واملوانئ التركية.  
ــيد املدير العام درع  وقدم الس
الكبير  ــاو  الف ــروع ميناء  مش

لسعادة القنصل الضيف .

@@@Òâaäßa@kjéi@Z¡çaÎ@≈œb™
@˝Ó€@›‡»m@pb◊äí€a@k‹Àc
@Ò7j◊@ãb¨g@ké„@’‘§Î

البينة الجديدة / علي شريف
ــعار (بالبحث العلمي نرتقي لتحقيق بيئة صحية  حتت ش
ــراف األمانة العامة للعتبة العباسية املقدسة  امنة) وبإش
ــتاذ  ــم العالي والبحث العلمي االس ــر التعلي ــة   وزي وبرعاي
ــة السيد رئيس  الدكتور نبيل كاظم عبد الصاحب وبرئاس
ــد الغزالي.اعلن ذلك  ــتاذ الدكتور مؤي جامعة العميد األس
رئيس اجلامعة وقال: ندعوكم للمشاركة في مؤمتر جامعـة 
ــي للعلوم الطبية الذي يقام بالتعاون  العميـد الدولي الثان
ــفى الكفيـل التخصصي  ــة الكفيـل ومستش مع جامعـ
وجامعة( UKM املاليزية للفترة من (١-٢/ ٩/ ٢٠٢١) مبشاركاتٍ 
ــد  الغزالي:لق ــور  الدكت ــتاذ  االس ــاف  ودوليّة.واض ــة  محليّ
ــزات نوعية في  ــة في اآلونة األخيرة قف ــت العلوم الطبي الق
ــتند إلى التجربة  املنظومة الصحية والبحث العلمي املس
ر في البحث العلمي أفضى إلى الوقوف  اخملتبرية وهذا التطوّ
على مستجدات علمية بحثية مهمة تسهم بشكل كبير 
ــي تنامي العلوم الطبية وقد اقتضت احلاجة إلى أن تقيم  ف
ــوم الطبية  ــي الثاني للعل ــا الدول ــة العميد مؤمتره جامع
ــداد البحث  ــهم في إم ــك التطور العلمي وتس ــب ذل لتواك
ــني ونتاجاتهم  ــر مداد الباحث ــي بالعلم واملعرفة عب العلم
البحثية في زمنٍ أُحتيجَ فيه تضافر اجلهود العلمية لوقف 
ــتجدات  ــن محاكاة مس ــة كورونا فضالً ع ــاح جائح اجتي

العلوم الطبية االخرى.

البصرة / البينة اجلديدة
ــركة  ــتقبلت وزارة النقل - الش اس
ــفن  العامة ملوانئ العراق خمس س
ــرى  ــوالت ج ــة احلم ــة متنوع جتاري
ــيق والتعاون  العمل عليها بالتنس
ــة وإدارة امليناء .  بنب املالحة البحري
وقال « املدير العام للشركة العامة 
ــور املهندس  ــراق الدكت ــئ الع ملوان
ــي  الفرطوس ــن  محيس ــان  فرح
ــركة حركة  ــئ الش ــهد موان «تش
ــفن القادمة مشيرا «  نشطة للس
ــر النقل الكابنت  ــى توجيهات وزي إل
ــبلي بتعظيم   ــني الش ــر حس ناص
ــتقطاب  ــالل اس ــن خ ــرادات م اإلي
ــة مؤكدا  ــل البحري ــركات النق ش
ــة  كاف ــدمي  تق ــرورة  ض ــى  عل  »

ــة التطور  ــهيالت لها ملواكب التس
احلاصل في املوانئ املتقدمة عامليا 
وأضاف املدير العام أن ميناء ام قصر 
 SEA) الشمالي استقبل السفينة
ــت  BRIDE) بحمولة  ٦٤ حاوية رس
ــفينة  ــم ١٩والس رق ــى رصيف  عل
 ٢٣٥ ــة   بحمول  (  THORSWIND  )
ــى رصيف رقم ٢٠  ــت عل حاوية رس
 CAPT KATTELMANN ) والسفينة
ــت  رس ــاً  ايض  ٣٧٢ ــة   بحمول  (
ــفينة  ــم ٢٠والس رق ــى رصيف  عل
 ١٠٤ ــة  بحمول  (  LHUSSEIN  )
ــف رقم  ــى رصي ــت عل ــة رس حاوي
 (  ٥/ALSALMY) ــفينة  ٢١والس
بحمولة ٢٠ حاوية اضافة الى ٤١٣ 

سيارة مع حموالت متنوعة.
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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  

NO.3679.WED.7.JUL.2021

 أعلنت وزارة الداخلية ، امس الثالثاء، إحباط خمس عمليات تهريب نفط خام على اخلطوط الناقلة والقبض 
ــتخبارات والتحقيقات  ــالد. وقالت وكالة االس ــة مبناطق متفرقة من الب ــتقات النفطي ــى مهربني للمش عل

ــب ناقلة للنفط  ــة خروقات على انابي ــف خمس ــي وزارة الداخلية ، أن مفارزها متكنت من كش ــة ف االحتادي

ــط. وبينت أن املفارز متكنت أيضاً  ــتخدمها عصابات لتهريب ونقل النف ــام مبناطق متفرقة من البالد تس اخل

ــمية  ــط عجالتهم محملة باملنتوج النفطي، لعدم وجود اوراق رس ــة متهمني وضب من القبض على خمس

باحلمولة ومخالفتهم خط السير. واشارت الوكالة إلى أن املفارز متكنت من مداهمة وكر يستخدم للتهريب 

وضبط بداخله خزانات كبيرة عدد (٦) حتتوي على منتج نفطي وعجلتني ضبطتا مع احلائزين، مشيرة الى أن 

العمليات التزال مستمرة حلماية الثروات الوطنية من العصابات االجرامية واخلارجة عن القانون. 

بغداد /
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ــت الى مراحل  ــني أن اللجنة وصل وب
ــل  ــتكمال مراح ــي اس ــة ف متقدم
ــل التصويت  ــريع القانون من أج تش

ــت ممكن.واضاف،  ــي أقرب وق عليه ف
ــى  ال ــت  وصل ــون  القان ــودة  مس أن 
ــم  ول ــة  النهائي ــبه  ش ــا  مراحله

ــض  ــيطة وبع ــات بس ــقَ اال ملس يتب
ــات مع عدد من  التعديالت واملناقش
اخملتصني، اضافة الى عدد من ورشات 

ــف اللجنة على  ــي تعك ــل الت العم
ــتكمالها خالل الفترة القصيرة  اس
ــة  ــى أن اللجن ــددا عل ــة، مش املقبل

ــن أولويات عملها خالل  وضعت ضم
ــدورة احلالية  ــة من ال ــرة املتبقي الفت
استكمال مسودة القانون بشكلها 

النهائي وتقدميها الى رئاسة مجلس 
ــت  ــا للتصوي ــة عرضه ــواب بغي الن
ــم منجزات  ــن أه ــدة م ــون واح لتك

ــة  ــا واللجن ــواب عموم ــس الن مجل
ــة  ــدورة البرملاني ــالل ال ــا خ خصوص

احلالية.

وفي التطورات ايضا أكد عضو جلنة 
ــم البخاتي،  اخلدمات النيابية جاس
ــتبقى بال وزير،  ــاء س ان وزارة الكهرب
ــوم فريق  ــرورة ان يق ــيرا الى ض مش
متخصص بقيادة وزارة الكهرباء في 
احلكومة االحتادية.وقال البخاتي، ان 

ــوزارات املهمة  ــاء من ال وزارة الكهرب
ــق  فري ــا  يقوده ان  ــرض  املفت ــن  وم
وتكون  برنامجا  ــك  وميتل تخصصي 
ــني اداء  لديه توقيتات زمنية بتحس
ــكلة  ــددا على ان املش الوزارة، مش
ــة تغيب  ــذه الرؤي ــي ان ه ــن ف تكم
ويعم االرباك على مستوى احلكومة 
بالكامل. وفي السياق ذاته كشفت 
ــس الثالثاء، عن  ــاء، ام وزارة الكهرب

ــات وخارطة  ــا تعديل االتفاقي نيَّته
الطريق مع شركتي سيمنس وجنرال 
ــي بالتزاماتهما في  ض الكتريك للمُ
ــاريع  ــاء مش ــة الثانية بإنش املرحل
الناطق  ــيَّة.وقال  الشمس ــة  الطاق
ــد  أحم ــاء  الكهرب وزارة  ــم  باس
ــة  اإلطاريَّ ــات  االتفاق إنَّ   ، ــادي  العب
ــركتي (سيمنس)  التي وُقّعت مع ش
ــتلزم  ــرال الكتريك) كانت تس و(جن

ــطيَّة  ــريعة ووس ــل مبراحل س العم
ــاً بأنَّ التزامات الوزارة  والحقة، منوه
والشركات مضت في املرحلة األولى. 
ــة النزاهة  ــفت هيئ ــت كش في وق
االحتاديَّة، امس الثالثاء، عن تفاصيل 
ــي الصادر بحقِّ  ــرار احلكم الوجاه ق
ة محافظة بابل،  ــر العام لصحَّ املُدي
مبينةً أنه جاء على خلفيَّة القضيَّة 
ة بصرف مستحقاتٍ لشركةٍ  اخلاصَّ

ــرة التحقيقات  ــادت دائ .وأف تلكئةٍ مُ
ــدار محكمة جنح  ــة، ، بإص بالهيئ
ــقِّ املُدير  ــاً وجاهياً بح ــة حكم احلل
فني  وظَّ ــل وثالثة مُ ة باب العام لصحَّ
آخرين، استناداً ألحكام املادة (٣٣١) 
ــات، موضحةً أنَّ  ــون العقوب من قان
ــة القضيَّة  ــى خلفيَّ ــرار جاء عل الق
التي حققت فيها الهيئة وأحالتها 
ــرف  بص ــقُ  تتعلَّ ــي  والت ــاء،  للقض

مستحقاتٍ ماليَّةٍ إلحدى الشركات 
ــت الدائرة أن تفاصيل  ئة.وبين املُتلكّ
املُدانني  ــكاب  ــير الرت ــة تش القضيَّ
ــتحقاتٍ  مس ــرف  بص ــاتٍ  خالف مُ
إلحدى الشركات العربيَّة املتعاقدة 
ة لتسويق  األدوية  مع الشركة العامَّ
ــي للديلزة  ــروع الوطن لتنفيذ (املش
ــركة  الش ــؤ  تلكُّ ــم  رغ ــة)،  الدمويَّ

املُنفِّذة.

بغداد /
ــاء، دعمه  ــى، امس الثالث ــاء األعل ــن مجلس القض أعل
الكامل ملشروع «تعزيز القدرات الجناز عمليات التحقيق 
ــدة» املمول من وزارة  ــم املنظمة واملالية املعق في اجلرائ
ــروع  ــار إلى أن ذلك املش ــة األمريكية، فيما أش اخلارجي
ــوف يسهم في مكافحة الفساد. وقال القضاء ، إنه  س
«بتاريخ ٦ /٧ /٢٠٢١ أطلق برنامج األمم املتحدة اإلمنائي في 
ــروع تعزيز القدرات الجناز عمليات التحقيق  العراق مش
ــة املعقدة املمول من مكتب  في اجلرائم املنظمة واملالي
الشؤون الدولية ملكافحة اخملدرات وانفاذ القانون التابع 
ــل، وفق  ــة». وقد حضر احلف ــة االمريكي ــوزارة اخلارجي ل
ــى القاضي فائق  ــس مجلس القضاء األعل ــان، «رئي البي
ــة في العراق  ــات املتحدة األمريكي ــفير الوالي زيدان وس
ماثيو تولر واملمثل املقيم للبرنامج االمنائي لالمم املتحدة 
ــخصيات أخرى رفيعة  ــي العراق زينة علي احمد، وش ف
ــروع هو ثمرة  ــتوى». واكد زيدان، على ان «هذا املش املس
ــني في برنامج االمم  ــات عديدة حصلت مع اخملتص نقاش
ــبق وان اكدنا في اكثر من لقاء  املتحدة االمنائي حيث س
ــراءات التحقيقية للمختصني  على اهمية تطوير االج
بالتحقيق من احملققني في مجلس القضاء االعلى وهيئة 
النزاهة ومحققي الشرطة في وزارة الداخلية في مجال 
ــم املالية في العراق».  ــة اجلرمية املنظمة واجلرائ مكافح
ــكل  ــاد تعتمد بش ــاف، ان «جهود مكافحة الفس وأض
ــات التحقيق اخملتصة  ــاس على تطوير قابليات جه اس
ــكل متكامل من  في جمع االدلة وتقدميها للقضاء بش
اجل تطبيق القانون بشكل صحيح ومعاقبة مرتكبي 
ــتنادا لتلك االدلة بغية تعزيز سيادة  جرائم الفساد اس
ــات  ــاء الثقة بني املواطنني ومؤسس ــون واعادة بن القان
الدولة». وتابع رئيس القضاء العراقي، «من هذا املنطلق 
ــروع وبنفس  ــاء االعلى هذا املش ــس القض يدعم مجل
الوقت يشكر جميع اجلهات املنفذة واملمولة والساندة 

الجناح هذا املشروع».

ــدرات واملؤثرات  ــة العامة ملكافحة اخمل اعلنت املديري
ــؤون  ــة وزارة الداخلية لش ــة لوكال ــة التابع العقلي
ــى (٤٠) متهما  ــاء، القبض عل ــرطة، امس الثالث الش
ــم العالقات  ــالد. وذكر قس ــق مختلفة من الب مبناط
العامة واالعالم باملديرية، ان قسم مكافحة اخملدرات 
ــم  في بابل القى القبض على ١٣ متهماً، والقى قس
ــرة القبض على ٨ متهمني،  مكافحة اخملدرات بالبص
ــدرات باملثنى القبض  ــم مكافحة اخمل فيما القى قس
على ٥ متهمني، في حني القى قسم مكافحة اخملدرات 
في كل من االنبار وكربالء القبض على ٤ متهمني في 
كل منهما. واضاف اعالم املديرية، أن قسم مكافحة 
ــى ٣ متهمني،  ــان القى القبض عل اخملدرات في ميس
ــم مكافحة اخملدرات في الديوانية  في حني القى قس
ــد القي  ــني، ومتهم واح ــني اثن ــى متهم ــض عل القب
ــة اخملدرات في  ــم مكافح القبض عليه من قبل قس
بغداد الرصافة.واشار الى ان جميع املتهمني ضبطوا 
ــم) و (٥٠٠ غم)  ــم (٣ كغ ــهود وبحوزته ــرم املش باجل
ــوب مخدرة متعددة  ــتال اخملدرة وحب من مادة الكريس
ــلحة  األنواع والتأثيرات، إضافة ألدوات التعاطي وأس
ــكام املواد  ــى القضاء وفق أح ــم إل ــة، ومت إحالته ناري
ــم ان هذه  ــدرات. وبني القس ــة (٢٨  ٣٢) مخ القانوني
ــتخبارية  ــاءت بناءً على املعلومات االس الواجبات ج
ــرة في  ــارز املديرية املنتش ــا مف ــي حصلت عليه الت
ــتمر واملثمر مع  بغداد واحملافظات وكان للتعاون املس
ــاإلدالء مبعلوماتهم عبر  ــون ب ــني الذين يقوم املواطن

اخلط الساخن (١٧٨) اجملاني الدور املهم. 

ــد الزلزالي، امس  ــة والرص ــواء اجلوي ــت الهيئة األن أعلن
ــاء، توقعاتها حلالة الطقس في عموم البالد لأليام  الثالث
ــات احلرارة  ــا توقعت ارتفاعاً بدرج ــة املقبلة، فيم االربع
اعتباراً من اليوم األربعاء. وقالت الهيئة ، إن طقس اليوم 
ــع املناطق، مع  ــاراً في جمي ــيكون صحواً ح ــاء س األربع
ــتكون  ــل بدرجات احلرارة، مبينة أن الرياح س ارتفاع قلي
ــمالية،  ــرعة باملنطقة الش جنوبية غربية معتدلة الس
ــمالية غربية معتدلة  أما في اجلنوبية فتكون الرياح ش
ــتكون متغيرة  ــطى س ــة الوس ــي املنطق ــرعة، وف الس
ــيكون  ــوم غد اخلميس س ــت أن طقس ي ــاه. وأضاف االجت
ــداً في املناطق كافة، مع ارتفاع قليل في  صحواً حاراً ج
ــتكون شمالية  ــيرة الى أن الرياح س درجات احلرارة، مش
ــس يوم اجلمعة  ــرعة. وبينت أن طق غربية معتدلة الس
املقبل سيكون صحواً حاراً جداً باملناطق كافة، وال تغير 
بدرجات احلرارة، موضحة أن الرياح باملنطقتني الوسطى 
ــتكون شمالية غربية خفيفة الى معتدلة  واجلنوبية س
ــرعة مسببة تصاعد الغبار، أما املنطقة الشمالية  الس
فتكون شمالية غربية معتدلة السرعة. ولفتت الهيئة 
ــواً حاراً  ــيكون صح ــبت املقبل س ــس الس ــى أن طق ال
ــة أن الرياح باملنطقتني  ــي املناطق كافة، موضح جداً ف
ــتكون شمالية غربية معتدلة  الشمالية والوسطى س
السرعة، أما املنطقة اجلنوبية فستكون شمالية غربية 

معتدلة السرعة مسببة الغبار.

بغداد /
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ــعبي  ــد الش أعلن قائد عمليات االنبار للحش
ــد  ــن محاصرة قوات احلش ــم مصلح، ع قاس
الشعبي ملنطقة الرتكة التي شهدت حتركات 

ــال مصلح  ــي احملافظة.وق ــش غرب ــول داع لفل
ــعبي  ــد الش ــتركة من ألوية احلش إن قوة مش
ــة التي  ــة الرتك ــر منطق (١٣-١٧-١٨-١٩) حتاص
ــش والتي نتج  ــركات لعناصر داع ــهدت حت ش
ــد، ، بحسب  ــتهداف مقاتلي احلش عنها اس

ــاف مصلح، أن  ــعبي.  وأض ــد الش موقع احلش
ــتهدفت صهريج ماء  فلول داعش اإلرهابي اس
ــتي من دون إصابات  مخصص للدعم اللوجس
ــر، مبينا أن قواتنا حاصرت منطقة تواجد  تذك

الدواعش وبدأت بتبادل إطالق النار معهم. 

بغداد /

بغداد /

بغداد / بغداد /

بغداد /
ــس الثالثاء،  ــاء، ام ــفت وزارة الكهرب كش
ــاز وإعادة  ــع إطالقات الغ ــن إتفاقات لرف ع
اخلطوط اإليرانية. وذكرت الوزارة ، أن وكيل 
الوزارة لشؤون اإلنتاج املهندس عادل كرمي 
استقبل القائم بأعمال السفارة اإليرانية 
ــي زاده لبحث آخر  ــى عل ــي العراق موس ف
تطورات العالقات الثنائية بني البلدين في 

مجال الطاقة والوقود. وأضاف البيان، زاده 
بنيّ أن إيران تسعى ملواصلة وتدعيم أواصر 
ــعبني العراقي وااليراني  الصداقة بني الش
ــة  العميق ــة  التاريخي ــات  العالق ــق  وعم
ــى أن إيران  ــاً ال ــا، الفت ــط بينهم ــي ترب الت
ــخ الغاز  ــتعداد لرفع معدالت ض ــى اس عل
ــوط اإليرانية، وإمكانية  وإعادة عمل اخلط
تشغيل خطوط (عمارة - كرخة) ليسهم 
ــي احملافظات  ــات ف ــتقرار الڤولتي ــي اس ف

ــى  ــرمي عل ــاد ك أش ــه  ــن جانب اجلنوبية.م
ــادرات اجلدية التي تقدمها إيران لتعزيز  املب
ــن الصديقني،  ــاون اإلمنائي بني البلدي التع
ــخ الغاز  ــوزارة بحاجة الى ض ــاً أن ال مبين
ــة، وأن  ــات التوليدي ــة حاجات احملط لتلبي
الوزارة ماضية بالتزاماتها احلكومية ألجل 
العمل املشترك في قضايا الطاقة وهو من 
الستراتيجيات واملصالح اجلوهرية للوزارة 
ــح أن خطوط  ــر. وأوض ــت احلاض ــي الوق ف

ــت  ــراج الطاقة تتعرض منذ فترة ليس وإب
ــة  التخريبي ــات  الهجم ــى  ال ــرة  بالقصي
املتعمدة واملنظمة ألجل حرمان املواطنني 
ــة وكان آخرها ما  ــة الكهربائي ــن الطاق م
تعرضت له املنظومة الوطنية يوم اجلمعة 
ــة انفصال  ــام نتيج ــن توقف ت ــي م املاض
ــة الكهربائية ، ولكن  ــوط نقل الطاق خط
ــادة اإلعمار  ــت التحدي في إع ــوزارة قبل ال
ــة  ــادة امليداني ــالل القي ــن خ ــل م والتأهي

لتعديل وزيادة ساعات التجهيز كي تبقى 
ــتوى الطموح وموضع ثقة املواطنني.  مبس
ــران حكومةً  ــكره إلي ــرمي عن ش ــرب ك وأع
ــعباً لهذه اخلطوة ولكل املبادرات التي  وش
ــاً أفضل في  ــم وضع ــأنها أن ترس ــن ش م
ــر بها العراق  ــروف الراهنة التي مي ظل الظ
ــرؤى املتكاملة والنوايا  ــي حتتاج الى ال والت
ــل للوصول الى التلبية  الصادقة في العم

القصوى للمصالح املشتركة.

ــية أن رجال  ذكرت وكالة النقل اجلوي الفيدرالية الروس
ــرة ان – ٢٦  التي فقد  ــام الطائ ــاذ عثروا على حط اإلنق

االتصال بها خالل رحلة داخلية في كامتشاتكا.
ــي خرابروف، مدير  ــة أنباء تاس عن أليكس ونقلت وكال
عام مؤسسة طيران كامتشاتكا قوله نعم، عثروا على 
ــتطيع أن أقول أين وفي أي ظروف.  ــام الطائرة. ال أس حط

حتى تتوفر املعلومات. ستتوجه الطائرة إلى املكان في 
الصباح، وستبدأ املروحية في العمل.

ــور على حطام  ــات الطوارئ العث ــد مصدر في خدم وأك
ــود ناجني من  ــى عدم وج ــيرا إل ــرة املنكوبة، مش الطائ
ــوارئ بأن احلطام  ــة، فيما أفادت وزارة الط الكارثة اجلوي
عثر عليه على بعد ٣٫٨ كيلو مترات من مطار بلدة باالنا، 
مشيرا إلى أن الطائرة اصطدمت بتلة قبل سقوطها ما 

أدى إلى حتطمها.

ــعبي ، عملية أمنية في  ــد الش ــذت قوة من اللواء الرابع باحلش نف
ــهد تعرضا  ــع عمليات بحيرة حمرين مبحافظة ديالى الذي ش قاط
إرهابيا في ساعة متقدمة.وذكر بيان ملديرية اعالم احلشد الشعبي، 
ــع عمليات بحيرة حمرين  ــملت تفتيش وتأمني قاط ان العملية ش
بالكامل والبحث عن بقايا فلول داعش اإلرهابي في املنطقة الذين 

الذوا بالفرار بعد محاولتهم الفاشلة فجر امس االول. 
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ــني  نقطت ــة  دجل وادي  ــد  فق
ــباق الهروب  ــي س ــني ف جديدت
ــبح الهبوط بتعادله مع  من ش
ــة بنتيجة  املقاص ضيفه مصر 
ــب األهلي مبدينة  ١-١ على ملع
ــالم بالقاهرة في اجلولة ٢٨  الس

للدوري املصري.

اإلثيوبي  ــدف  املقاصة به تقدم 
الدقيقة  في  بيكلي  ــمليس  ش
ــف  عاط ــد  أحم ــن  ولك  ٤٥+٣
ــة أدرك هدف  مهاجم وادي دجل
ــي الدقيقة ٥١. وأهدر  التعادل ف

ــزاء عن طريق  املقاصة ضربة ج
ــي في  ــم مرس باس ــه  مهاجم

الدقيقة ٨٥.
ــو وادي دجلة في  ــابق العب وتس
ــهلة خاصة  ــدار الفرص الس إه
ــرة وهو ما  ــالل الدقائق األخي خ
ــجيل هدف  حرم الفريق من تس

الفوز.
ــة رصيده بقيادة  ورفع وادي دجل
مديره الفني عبد الباقي جمال 
إلى ٢٣ نقطة في املركز السابع 
ــي جدول  ــل األخير ف ــر وقب عش
ــاراة  مب ــه  ول  ، ــدوري  ال ــب  ترتي

مؤجلة ضد األهلي.

أرجع املدرب املساعد لفريق النجف، 
جاسب سلطان، خسارة فريقه أمام 
الزوراء، لغياب بعض العناصر املؤثرة، 

وكذلك للفرص الضائعة.
ــلطان، في تصريح صحفي  وقال س
ــكل  ــب املباراة: «الفريق تأثر بش عق
واضح بغياب احملترف الكاميروني تاال 

لإليقاف، ومحمد جاسم لإلصابة».
وأضاف: «حصلنا على فرص لم نوفق 
في استثمارها، ورد قائم الزوراء كرة، 

وكنا األفضل في الشوط الثاني، لكن 
ــن أخطاء  ــف تلقينا هدفني م لألس
ــرة القدم».  ــال ك ــيطة، وهذا ح بس
وأوضح أن حظوظ الفريق باملنافسة 
على الوصافة ما زالت قائمة: «لدينا 
ــض من  ــعى للتعوي ــات نس ٣ مباري
ــا املقبلة أمام أمانة  خاللها، مباراتن
ــار إلى أن  ــا». يش ــي ملعبن ــداد ف بغ
النجف خسر أمام الزوراء امس االول 
على استاد الشعب الدولي بهدفني 

دون رد.

ــي  صحف ــر  تقري ــف  كش
ــف ريال  ــباني، ، عن موق إس
ــع  م ــد  التعاق ــن  م ــد  مدري
الفرنسي إدواردو كامافينجا، 
ــط رين، خالل فترة  العب وس
االنتقاالت الصيفية احلالية.
وارتبط اسم كامافينجا (١٨ 
ــا) باالنتقال لريال مدريد  عامً
ــث أثنى  ــرة، حي ــر من م أكث
ــابق  ــه املدير الفني الس علي
ــي أكثر  ــن زيدان، ف ــن الدي زي
من مناسبة، ولكن الصفقة 
صحيفة  ــب  تتم.وبحس لم 
ــإن  ف ــبانية،  اإلس ــاركا»  «م
ــد أولوية  ــا لم يع كامافينج
ــال مدريد، ولن  ــبة لري بالنس
يبذل النادي أي جهد لضمه، 
ــتر  مانشس وأن  ــة  خاص
ــكل قوة  ــاول ب ــد يح يونايت
ــذا الصيف.  التعاقد معه ه
ــر، أن رين كان  وأضاف التقري
بيعه بحوالي ٧٠  يستهدف 

ــببت  ولكن تس يورو،  مليون 
ــي  الت ــة  االقتصادي ــة  األزم
ــروس كورونا في  ــا في أحدثه

تخفيض سعره.
وينتهي عقد كامافينجا مع 
ــف املقبل، وال  رين في الصي

يرغب في توقيع عقدٍ جديد، 
ــيجبر ناديه على  ــو ما س وه
ــص منه هذا الصيف،  التخل

حملاولة حتقيق أي ربح مادي.
ــأن  ب ــر،  التقري ــم  واختت
ــح  أصب اآلن  ــا  كامافينج

ــى  إل ــام  لالنضم ا  ــحً مرش
ــد مقابل  ــتر يونايت مانشس
ــورو فقط. يذكر  ــون ي ٢٥ ملي
ــان جيرمان، هو  أن باريس س
ــن فكرة ضم  اآلخر تراجع ع

الالعب الشاب.

ــات الكهربائية  ــف الصناع خط
ــه فريق  ــال من مضيف ــادال قات تع
ــكل  ــني ل ــان، بهدف ــط ميس نف
ــاراة التي أقيمت  ــا في املب منهم
ــي  األوملب ــان  ميس ــب  ملع ــي  ف
ــن الدوري  ــة ٣٥ م ــاب اجلول حلس

العراقي املمتاز.
 نفط ميسان بدأ املباراة بشكل 
سريع ومتكن احملترف اليمني ناصر 
ــجيل  محمدوه من افتتاح التس
في الدقيقة ٩ من املباراة. وتعادل 
ــات الكهربائية الالعب  للصناع

ــي الدقيقة ٢٠  ــود أحمد ف محم
ــل أن يعود اليمني  من املباراة قب
ــدف  اله ــجيل  لتس ــدوه  محم
ــة ٢٥ لينتهي  الثاني في الدقيق
الشوط األول بتقدم نفط ميسان 

بهدفني مقابل هدف واحد.
ــات الكهربائية    وحاول الصناع
ــودة إلى  ــوط الثاني الع في الش
ــاراة وأضاع عدة فرص قبل أن  املب
النتيجة  ــد  ــود أحم يعدل محم
ــرة من اللقاء  ــي الدقيقة األخي ف
ــادل  بالتع ــة  املواجه ــي  لتنته

اإليجابي بهدفني لكل فريق.

الصناعات الكهربائية يخطف تعادال 
قاتال من نفط ميسان

التعادل يحكم مواجهة وادي
 دجلة واِّـقاصة

مارسيلو يحسم مصريه مع ريال مدريدفيدرر سعيد جدا بالقرار الربيطاني

أُنس جابر تهدف لكتابة التاريخ أمام سبالينكا

ــكل  ــوّج فريق القوة اجلوية بش ت
العراقي  ــدوري  لل ــال  بط ــمي  رس
ــوزه على النفط (٤-١)،  املمتاز، بف
ــاب  ــي حلس ــب التاج ــى ملع عل

اجلولة ٣٥ من املسابقة.
ــاراة من  ــوة اجلوية املب ــل الق ودخ
ــل انتهاء  ــم اللقب قب أجل حس
الدوري بـ٣ جوالت، وفرض أسلوبه 
ــدم في النتيجة  على النفط وتق
ــداف أمين  ــر اله ــة ٢١ عب بالدقيق

حسني.
ــاد أمين  ــي ع ــوط الثان ــي الش وف

ــا  ــه جنم ــرض نفس ــني ليف حس
ــجل الهدف الثاني  للمباراة ويس

في الدقيقة ٥٣.
ــي  ف ــة  النتيج ــط  النف ــص  وقل
ــب وليد  ــر الالع ــة ٦٢ عب الدقيق
ــل  ــن البدي ــل أن يتمك ــرمي، قب ك
ــان حداد من تأمني النتيجة  إحس

بهدف ثالث في الدقيقة ٧٧.
ــؤي هاني  ــجل ل وقبل اخلتام، س
ــت من  ــال باغ ــا جمي ــا رابع هدف
ــارس من خارج منطقة  خالله احل

اجلزاء.
ــده إلى  ــوة اجلوية رصي ــع الق ورف
النقطة ٧٩ ويتوج رسميا باللقب، 

ــا جتمد رصيد النفط عند ٤٦  فيم
نقطة في املركز السابع.

رباعية الكرخ
ــلة  متكن الكرخ من إيقاف سلس
ــاء  ــلبية بفوزه مس نتائجه الس
ــط  ــه نف ــى ضيف ــس االول عل ام
البصرة (٤-٢) على ملعب الساحر 

أحمد راضي في نادي الكرخ.
ــا  هدف ــرة  البص ــط  نف ــجل  وس
ــة ٨ من ركلة  ــي الدقيق مبكرا ف
ــم علي  جزاء، نفذها الالعب باس

بنجاح.
ــجل  ــاد الكرخ إلى املباراة وس وع
هدف التعادل عبر الالعب حسن 

ــة ٣٤،  ــي الدقيق ــرمي ف ــد الك عب
ــرف النيجيري  ــزز احملت ــل أن يع قب
سولومون وليامز النتيجة بهدف 
ــوط األول  ــة الش ــل نهاي ــانٍ قب ث

بدقيقة.
ــاد وليامز  ــوط الثاني، ع وفي الش
ــث للكرخ  ــف الهدف الثال ليضي
ــة ٥٩، إال أن مواطنه  ــي الدقيق ف
ــة  ــص النتيج ــور قل ــني أك بنيام
ــانٍ في  ــدف ث ــرة به ــط البص لنف

الدقيقة ٦٤.
ــة،  ــاراة بدقيق ــة املب ــل نهاي وقب
ــود خليل النتيجة  ضاعف محم
ــاراة بأربعة  ــي املب ــرخ لتنته للك

أهداف مقابل هدفني.
ــده إلى النقطة  ورفع الكرخ رصي
ــا  ــر، بينم ــز العاش ــي املرك ٤١ ف
جتمد رصيد نفط البصرة عند ٤١ 

نقطة في املركز احلادي عشر.
رميونتادا بغداد

ــداد الطاولة  ــب فريق أمانة بغ قل
ــماوة ومتكن من  ــق الس على فري
ــني  ــوز بهدف ــى ف ــره إل ــب تأخ قل
ــى ملعب بغداد  ــل هدف عل مقاب

حلساب اجلولة ٣٥.
ــي ذيل  ــع ف ــذي يقب ــماوة ال الس
ــيء  ش ــه  لدي ــس  ولي ــة  القائم
ــدم في  ــن من التق ــره، متك يخس

ــن  ع األول  ــوط  بالش ــة  النتيج
ــني منذور في  طريق الالعب حس

الدقيقة ٤١.
ــن أمانة بغداد عاد إلى املباراة،  لك
وعدل النتيجة عبر جبار كرمي في 

الدقيقة ٦٧.
ــرمي ليخطف الفوز  ــاد جبار ك  وع
 ،٨٤ ــة  الدقيق ــي  ف ــانٍ  ث ــدف  به
ــاراة بفوز أمانة بغداد  لتنتهي املب

بهدفني مقابل هدف واحد.
ــده إلى النقطة  ــع بغداد رصي ورف
٤٨ في املركز السادس، بينما بقي 
السماوة في قاع الترتيب برصيد 

٢٦ نقطة.
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علي رياح  

ثمانية وخمسون يوما يتبقى بالضبط على خوض منتخبنا أول 
ــمة  وأهم وأصعب مبارياته مع كوريا اجلنوبية في املرحلة احلاس
ــابنا املعتاد  ــن التصفيات املؤهلة إلى املونديال.. وهي في حس م
ــل اتخاذ قرار  ــترخاء قب ـدّ االس ــتدعي الراحة حَ ــن طويل يس زم
ــل تعيني مدرب للمنتخب، في حني ال تكاد متثل هذه  مصيري مث
ــوى حملة خاطفة في حسابات األمم املتطورة  الفاصلة الزمنية س
ــه  ــا والتي تخطط للغد البعيد كأنها تعيش ــل املتمدنة كروي ب

اآلن!  .
ــا الوزير  ــة التطبيعية ومعه ــول الهيئ ــول دون وص ــا الذي يح م
الرياضي عدنان درجال الذي يتابع الصغيرة والكبيرة في عملها، 
ــم الوجه التدريبي املقبل للمنتخب؟! والسؤال املوجع  دون حس
ــم  ــراط في التأخير قبل حس ــاذا كل هذا االف ــبقه: مل ــذي يس ال
ُبعد عمليا  ــتـ مصير املدرب كاتانيتش بعد أن ابتعد الرجل أو اس

عن املنتخب مبجرد انتهاء مباراتنا مع إيران؟!  
ليت األمر يتوقف عند حتديد هوية املدرب املقبل للمنتخب – هذا 
ــتمرار كاتانيتش – فاملدرب الذي سيقبل  إذا حذفنا إمكانية اس
ــتحقاقات التي  ــيواجه جملة من االس ــع املنتخب س العمل م
ــباق ليس مضمون النتائج  تصل مبجملها إلى حدّ الرهان في س
ــيبدأ من مرحلة  ــا، فإنه س ــإذا كان املدرب أجنبي ــب .. ف والعواق
التعرّف على هوية الالعبني احلاليني وتقييمهم وبعدها محاولة 
ــاح اجملال أمام وجوه محلية أخرى أو بفتح  ــواء بإفس التغيير س
ــارج ومحاولة التعرف  ــف الالعبني العراقيني املغتربني في اخل مل
ــزا لصفوف  ــة ببعضهم تعزي ــتعانة العملي ــة االس ــى جدي عل
ــدرب ، إذ أنه  ــيتواصل التحدي في عمل هذا امل ــب.. ثم س املنتخ
مطالب مبنهج إعدادي لن يكتفي فيه بإجناز الوحدات التدريبية 
ــيطالب مبباريات ودية جتريبية ستكون احملك بالنسبة له  وإمنا س
ــيخوض  ــول إلى تصور عن املنتخب الذي س ــه قبل الوص والعبي

اجلولة األصعب من التصفيات!  .
(ليست حفلة تعارف).. هكذا وصفت األمر بعد مباراتنا مع إيران 
واندالع احلديث عن رحيل كاتانيتش.. قلت إن الهيئة التطبيعية 
ــت وال مجال للتفريط بيوم  ــا الوزير درجال أمام حتدي الوق ومعه
ــاده وميوله  ــش مع تخلصه من عن ــإن بقاء كاتانيت ــد، وإال ف واح
الدفاعية املقيتة كل الوقت سيكون احلل الذي سيحمل أضرارا 
ــمية املدرب  ــل باملقارنة مع الضرر الناجم عن التأخير في تس أق

البديل.!  
ــفت األيام صحة ما ذهبت إليه ، فال كاتانيتش مستمر  وقد كش
ا العدة  مع املنتخب ، وال الهيئة التطبيعية والوزير درجال قد أعدّ
ــريع واإلعالن عن مدرب بديل ومبا يخفـّض منسوب  للتحرك الس
القلق لدى العراقيني بشأن مستقبل منتخبهم ، وهو مستقبل 
مرتبط إلى حد كبير بهوية ومنهج وقدرة املدرب األجنبي املقبل 

الذي وعدنا به املسؤولون في عز النقمة على كاتانيتش!  .
ــابيع كاملة على  ــة أس ــت مجهول بعد ثالث ــري من صم ما يج
ــميا بني املنتخب  ــارة أمام ايران واالنفصال غير املعلن رس اخلس
ــا نعمل دوما وفقا خلطة واحدة  ــش، يُظهر من جديد أنن وكاتانيت
ــزة للتنفيذ عند اللزوم  ــن دون أن تكون لدينا خطة بديلة جاه م
ــة من أمرنا، أو في  ــذا دائما نتخذ القرار رمبا في عجل ــن هك .. نح
ــل على ادخار  ــب ، وال نعم ــب للعواق ــة غضب ، وال نتحسّ حلظ

البدائل التي حتول دون اخلوض في اجملهول ..  
ــا، وال يتبقى  ــرين يوم ــه منذ واحد وعش ــول هو ما نعيش واجمله
ــا إال القليل مما يهبه الزمن قبل أن نواجه احلقيقة انطالقا  أمامن

من كوريا ، تخيّـلوا عن أي انطالقة احتدث!!  .

@b‰mÜ‘«@NNÂflå€a
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ــيلو،  مارس البرازيلي  ــم  حس
ــر لريال مدريد،  الظهير األيس
ــتقبله مع  ــأن مس ــراره بش ق
امليرجني، في ظل ما يتردد حول 

إمكانية رحيله هذا الصيف.
ــالة إلى  ــيلو رس ــه مارس ووج
ــد  ــد بع ــال مدري ــر ري جماهي
ــق  للفري األول  ــران  امل ــوض  خ
ــتعدادًا  ــي فالديبيباس، اس ف
ــرت  أظه ــد،  اجلدي ــم  للموس

ــول  ح ــه  نيت ــر  كبي ــكل  بش
في  مارسيلو  مستقبله.وقال 
ــره احلساب  مقطع فيديو نش
الرسمي لريال مدريد: «مرحبًا 
ــوا  تكون أن  ــى  أمتن ــع،  باجلمي
ــو اليوم  ــوم ه ــر، كان الي بخي
ــرة التحضيرية  األول من الفت
ــم اجلديد، كان صعبًا  للموس
ــة  ــون للغاي ــا متحمس لكنن

لكل شيء قادم، هال مدريد».
ــر مارسيلو صورة له   كما نش
ــابه على  ــران عبر حس من امل

ــب عليها:  ــتجرام» وكت «إنس
ــدأ  ــر أن أب ــرف كبي ــه لش «إن
ــادس عشر في  موسمي الس
ــن ذلك  ــد، وأكثر م ــال مدري ري
ا ألفضل فريق في  بكوني قائدً
ــم ٢٠٢٢/٢٠٢١  ــم، موس العال

يبدأ اآلن، هال مدريد».
ــو  كارل ــي  اإليطال أن  ــر  يذك
ــي  الفن ــر  املدي ــيلوتي،  أنش
اجلديد لريال مدريد، أمر العبيه 
باملبيت في فالديبيباس، عقب 

نهاية مران الفريق أمس.

ــس جابر  أُن ــية  التونس كتبت 
ــس  تن ــي  ف ــرب  للع ــا  تاريخ
ــم،  املوس ــذا  ه ــيدات  الس
ــتتطلع ملواصلة مسيرتها  وس
ــدون، عندما  ــة في وميبل املذهل
تواجه أرينا سبالينكا املصنفة 
ــة.  الثماني دور  ــي  ف ــة  الثاني
ــس املصنفة ٢١ من  وتعافت أن
خسارة أربعة أشواط متتالية 
ــى، لتهزم  ــة األول ــي اجملموع ف
ــيانتيك بطلة فرنسا  إيجا ش
املفتوحة ٢٠٢٠ في مباراة قوية 

وأصبحت  ــر.  الستة عش بدور 
ــرب،  الع ــل  ميث ــن  م أول  ــس  أُن
ــات الرجال  ــواء في منافس س
ــيدات، في دور الثمانية  أو الس
ــرا منذ  ــوم إجنلت ــادي عم في ن
التاريخي  ــوز  الف ــد  وبع  .١٩٧٤
لبالدها، واصلت أُنس االحتفال 
ــجعني  املش مع مجموعة من 
ــالم تونس. وقالت  يلوحون بأع
ــي كل  ــيون ف ــس: «التونس أُن
مكان ويجب أن أقول ذلك. هم 
ــع أغاني كرة  ــي الواق يغنون ف
ــعرت أني أحتاج إلى  القدم. ش

الغناء معهم. أمتنى حضورهم 
ــاراة  املب ــي  ف ــر  أكب ــداد  بأع
الالعبة  ــتظهر  وس ــة».  املقبل
التونسية للمرة الثانية في دور 
الثمانية ببطولة كبرى، بعدما 
ــي بطولة  ــدور ذاته ف ــت ال بلغ
ومع   .٢٠٢٠ املفتوحة  أستراليا 
ــط من أول ١٢  ــود اثنتني فق وج
ــف في دور  ــي التصني العبة ف
الثمانية بالبطولة اجلارية، فال 
يوجد ما مينع أُنس من التفكير 
ــي  ــا األول ف ــد لقبه ــي حص ف

البطوالت األربع الكبرى.

ــا أن يقول روجر  لم يكن مفاجئ
ــد اللقب في  ــدرر إنه إذا حص في
ــس دون  ــدون للتن ــة وميبل بطول
ــجعني في املدرجات،  وجود مش
ــبه بانتصار  ــر أش ــح األم ألصب
ــل وميبلدون  ــوف. وفيدرر، بط أج
ــر الرياضيني  ــن أكث ــرات، م ٨ م
ــم، وبغض  العال ــي  ــعبية ف ش
ــم  النظر عن مكان لعبه، أو اس
ــو كان يواجه  ــه، حتى ل منافس
ــه، فإنه  ــب على أرض العبا يلع
ــاد دائما على  ــتطيع االعتم يس

اجلماهير. 
لذا يشعر فيدرر بسعادة هائلة 
أن امللعب الرئيسي في وميبلدون 
ــعته، في  ــل س ــيرحب بكام س
ــتحدث ألول مرة في  ــة س واقع
ــة في املالعب  األحداث الرياضي
ــف  توق ــذ  من ــا  بريطاني ــي  ف
ــبب  ــالد بس ــي الب ــطة ف األنش

ــي مارس  ــة كوفيد-١٩ ف جائح
آذار ٢٠٢٠.

وتسبب الوباء في إلغاء بطولة 
ــدون العام املاضي ألول مرة  وميبل
منذ احلرب العاملية الثانية، بينما 
أقيمت بطولة أمريكا املفتوحة 
ــت  وتأجل ــجعني.  مش دون 
املفتوحة حتى  ــا  بطولة فرنس
ــن مايو  ــول بدال م ــبتمبر أيل س
ــماح بحضور ألف  ــار مع الس أي
ــجع في املالعب على مدار  مش
ــوم. وقال فيدرر بعدما حظي  الي
ــجعني عقب الفوز  بتحية املش
ــونيجو يوم  ــو س على لورينتس
االثنني في الدور الرابع: «حاولت 
ــيعني  التفكير في ماذا كان س
ــب  الالع ــاف  وأض ــك».  ذل ــي  ل
بوميبلدون  «الفوز  ــري:  السويس
ــجعني.. شعرت  دون حضور مش
أنه سيقلص ٧٠ أو ٨٠ باملئة من 

قيمة األمر لي».

ــدرر: «بكل تأكيد  وتابع روجر في
ــدون لكن  ــأكون بطال لوميبل س
ــاعر. لذا أنا  لن أملك نفس املش
ــعيد جدا بعودة املشجعني.  س
ــبب  ــتمرار ذلك». وبس أمتنى اس
ــاب فيدرر  ــة في الركبة، غ إصاب
ــم ٢٠٢٠  ــات موس ــن منافس ع
ــل نهائي  ــن قب ــروج م ــد اخل بع
ــتراليا املفتوحة في  بطولة أس
ــذا فإنه  ــون الثاني، ل ــر كان يناي
ــالء اللعب دون  ــرض البت لم يتع
ــن حدث  ــجعني طويال. لك مش
ــاراة  ــوزه مبب ــه ف ــتثناء خالل اس
ــا  الدور الثالث في بطولة فرنس
املفتوحة الشهر املاضي، حيث 
ــبب  ــبب حظر التجول بس تس
ــي باريس في عدم  كوفيد-١٩ ف
وجود أي شخص تقريبا ملتابعة 
فوزه في مباراة من ٤ مجموعات 
في ملعب فيليب شاترييه. ولم 

يستمتع بهذه التجربة.
ــان  باالمتن ــدرر  في ــعر  ويش
ــي بدأت البطولة  لوميبلدون، الت
ــماح  الس ــد  بع  ،٪٥٠ ــعة  بس
لعدد أكبر من املشجعني بدعم 
البالغ  ــب  ــني. وقال الالع الالعب
ــعرت تقريبا  عمره ٣٩ عاما: «ش
أن السعة ١٠٠٪ حتى أكون أمينا 
ــي وميبلدون  ــر هنا ف ألن اجلماهي
ــدا كبيرا حتى جتعلنا  تبذل جه

منلك مشاعر استثنائية».

ıaâÎå€a@‚bflc@Òâbé®a@â5Ì@—v‰€a@lâÜfl
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دبي / وكاالت / البينة الجديدة
ــك+ امس االول  ــة أوب ــى وزراء مجموع  الغ
االثنني محادثات تتعلق باإلنتاج بعد خالف 
ــبوع املاضي عندما اعترضت  ــب األس نش
اإلمارات على خطة تتعلق بتمديد مقترح 
لقيود اإلنتاج لثمانية أشهر إضافية، وهو 
ــاق حول  ــدم التوصل إلى اتف ــي ع ما يعن
زيادة اإلنتاج.ودعت السعودية أكبر مصدر 
ــان وزير الطاقة  للنفط في أوبك، على لس
السعودي األمير عبدالعزيز بن سلمان، إلى 
ــيء من العقالنية»  «شيء من التنازل وش
للتوصل التفاق، بعد أن فشلت مناقشات 
ــبوع املاضي في  ــني األس ــدى يوم ــى م عل
ــة مصادر في حتالف  إحراز تقدم.لكن أربع
ــدث تقدم في حل  ــك+ قالت إنه لم يح أوب
املسألة ومت إلغاء االجتماع من دون أن يتم 
االتفاق على موعد جديد.وأضافت املصادر 

ــل احملادثات يعني أن زيادة متوقعة  أن فش
في اإلنتاج من آب لن حتدث، وهو ما ساعد 
ــي الذي جرى  في صعود خام برنت القياس
ــة إلى ٧٧  ــا نحو واحد باملئ ــه مرتفع تداول
دوالر للبرميل.وأثارت أسعار النفط بالفعل 
ــم تعافيا  ــن أن يعرقل التضخ ــاوف م مخ
ــت أوبك+ على  ــن اجلائحة.واتفق ــا م عاملي
ــرة ماليني برميل  خفض اإلنتاج بنحو عش
ــف من أثر  ــار ٢٠٢٠، للتخفي ــن أي يوميا م
اجلائحة، مع خطط لتقليصها بالتدريج، 
لتنهي التخفيضات بحلول نهاية نيسان 
ــات حاليا حوالي  ــغ التخفيض ٢٠٢٢. وتبل
ــل يوميا.وقالت مصادر إن  ــني برمي ٥٫٨ مالي
اإلمارات توافقت مع السعودية يوم اجلمعة 
ــادة اإلنتاج  ــك+ على زي ــاء أوب ــي أعض وباق
ــي برميل يوميا اعتبارا من آب  بنحو مليون
إلى كانون األول ٢٠٢١، لكنها رفضت متديد 
ــى نهاية عام  ــات املتبقية حت التخفيض

ــان ٢٠٢٢.وعبرت  ٢٠٢٢ بدال من نهاية نيس
اإلمارات صراحة عن استيائها بشأن خط 
ــاس، وهو املرجعية التي حتسب على  األس
ــها تخفيضات اإلنتاج وتريد رفعه.  أساس
ــتثمرت مليارات  ــي التي اس وتقول أبوظب
ــا اإلنتاجية، إنه  ــادة طاقته ــدوالرات لزي ال
ــاس إلنتاجها عند  ــرى حتديد خط األس ج
مستوى منخفض جدا في االتفاق األصلي 
ــض اإلمدادات.وقالت مصادر في أوبك+  خلف
ــر، مضيفة أن  ــف اإلمارات لم يتغي إن موق
ــها السعودية  اللجنة الوزارية التي ترأس
ــتركة  ــيا، وهي اللجنة الوزارية املش وروس
ــد من الوقت  ــة إلى املزي ــة، بحاج للمراقب
ــول أيضا  ــألة.كما تق ــة هذه املس ملناقش
ــن الوحيدة التي طالبت بخط  إنها لم تك
ــاس أعلى ألن دول أخرى مثل أذربيجان  أس
ــتان ونيجيريا طلبت  ــت وكازاخس والكوي
وتلقت بالفعل أسسا جديدة منذ التوصل 

ــرة األولى العام  التفاق خفض اإلنتاج للم
ــرارات مجموعة  ــي ق ــي تبن املاضي.وينبغ
ــة البلدان  ــي حتالف بني منظم ــك+، وه أوب
املصدرة للبترول وروسيا ومنتجني آخرين، 
ــت مصادر أوبك+ إن النتائج  باإلجماع.وقال
ــاج اعتبارا من  ــمل زيادة اإلنت احملتملة تش
ــض املتبقي مع  ــد اخلف ــه ومتدي آب، أو زيادت
ــاس جديد أعلى. إعطاء اإلمارات خط أس
ــي قدما أيضا  ــك+ قد متض ــت أن أوب وأضاف
ــان ٢٠٢٢ ثم  ــري حتى نيس ــي اتفاق يس ف
ــاس جديد لإلمارات في  مناقشة خط أس
ــزاع أوبك+  ــف ن ــار اتفاق جديد.ويكش إط
ــعودية  عن خالف آخذ في التزايد بني الس
واإلمارات، فقد بنى البلدان حتالفا إقليميا 
يجمع بني القوة املالية والعسكرية لدعم 
ــروع  ــرعية في اليمن ومواجهة مش الش
ــة والتصدي  ــي املنطق ــدد اإليراني ف التم

لإلرهاب.

ــد تهديد خطير  وترى مصر أن الس
ــي  ــل الت ــاه الني ــن مي ــا م حلصته
تعتمد عليها بالكامل تقريبا. وعبر 
ــة مصب أيضا،  ــودان، وهو دول الس
ــالمة اإلنشائية  عن قلقه إزاء الس
للسد وأثره على السدود ومحطات 
ــا  إثيوبي ــودانية.وتقول  الس ــاه  املي
ــى النيل  ــذي أقيم عل ــد، ال إن الس
ــا  ــي لتنميته ــا، أساس األزرق فيه
ــعبها  ش ــد  وتزوي ــة  االقتصادي
ــم  باس املتحدث  ــال  بالكهرباء.وق
وزارة الري املصرية محمد غامن لقناة 
ــة إن حجم املياه  تلفزيونية محلي
ــى كمية  عل ــيعتمد  املتراكمة س
ــقطت  ــمية التي س األمطار املوس
في إثيوبيا.وأضاف املتحدث «الدنيا 
ــه مش هتتضح دلوقتي (اآلن)،  لس
ــي  ــر دلوقت ــر أي تأثي ــش هيظه وم
ــهر  ــا ش ــل. أمامن ــر الني ــى نه عل
ــر  مص ــوم  ونصف».وتق ــهر  ش أو 
ــية  دبلوماس ــة  بحمل ــودان  والس
ــاق ملزم  ــل التف ــل التوص ــن أج م
ــأن تشغيل السد، لكن  قانونا بش
ــدود  احملادثات دخلت في طريق مس
احلملة  متكرر.وتصاعدت  ــكل  بش
ــية املصرية السودانية  الدبلوماس
ــد مع هطول  ــل امللء األول للس قب
ــار الصيف املاضي في إثيوبيا،  أمط
ــابيع  وتصاعدت مرة أخرى في األس
ــلء الثاني.ومن  األخيرة قبل بدء امل
ــس األمن  ــع أن يناقش مجل املتوق
ــي القضية بعد غد اخلميس.  الدول

ــري أن عبد  ــان املص ــاء في البي وج
العاطي أبلغ اجمللس بالتطور األخير 
ــد للعام  املتمثل في بدء ملء الس
ــة  اخلارجي وزارة  ــلت  الثاني.وأرس
ــي لنظيره  ــة ردّ عبد العاط املصري
ــس مجلس األمن  ــي إلى رئي اإلثيوب
ر  ــذا التطوّ ــه «به ــي إلحاطت الدول
داً  ــدّ ــف مج ــذي يكش ــر وال اخلطي
ــا وإصرارها  ــة إثيوبي ــوء ني ــن س ع
ــراءات أحادية، دون  ــاذ إج على اتخ
ــاق يراعي مصالح الدول الثالث  اتف
ــدّ على  ــرار هذا الس ــدّ من أض ويح
ــا  إثيوبي ــول  ».وتق املصبّ ــي  دولت
ــرا «حقوقها» في  ــارس أخي إنها مت
ــيطر عليها  ــل التي يس مياه الني
ــذ فترة  ــد املصب من ــا عن جيرانه
ــفيرها في اخلرطوم  طويلة.وقال س
ــودان علمتا بالفعل  إن مصر والس
ــنوات الثالث األولى  بتفاصيل الس
ــي عرض  ــه ال ينبغ ــد وإن مللء الس
ــن  األم ــس  مجل ــى  عل ــة  القضي
ــلم واألمن. ــق بالس ــا ال تتعل ألنه
ــري عبد الفتاح  وكان الرئيس املص
ــة آذار من  ر في نهاي ــي حذّ السيس
ــاس مبياه مصر، قائالً بلهجة  املس
د أحداً ولكن  ــدّ ــة «نحن ال نه حازم
ــتطيع أحد أخذ نقطة مياه  ال يس
ــهد املنطقة  ــر، وإال ستش من مص
ــتقرار ال يتخيّلها  ــدم اس ــة ع حال
ــام ٢٠١١، تتفاوض  ــذ الع أحد».ومن
ــودان وإثيوبيا للوصول  ــر والس مص
ــغيل سدّ  إلى اتّفاق حول ملء وتش

ــس أبابا  ــذي تبنيه أدي ــة ال النهض
ليصبح أكبر مصدر لتوليد الطاقة 
ــا بقدرة  ــي إفريقي ــة ف الكهرومائي
ــة تصل إلى ٦٥٠٠ ميغاوات. متوقع
ــا مصر  ــي آذار ٢٠١٥، وقّع رئيس وف
ــودان ورئيس وزراء إثيوبيا في  والس
اخلرطوم اتفاق إعالن مبادئ الهدف 
ــم حضّ  ــاوز اخلالفات. ورغ ــه جت من
مصر والسودان إثيوبيا على تأجيل 
ــدّ حتى  ــلء خزان الس خططها مل
ــامل، أعلنت  ل إلى اتّفاق ش التوصّ
ــوز ٢٠٢٠ أنها  ــس أبابا في ٢١ مت أدي
أجنزت املرحلة األولى من ملء اخلزان 
ــارات متر  ــعته ٤,٩ ملي البالغة س

مكعب، مشيرة إلى أنّ هذه املرحلة 
تني في  ــمح باختبار أول مضخّ تس
ــت تؤكد  ــا كان .إال أن إثيوبي ــدّ الس
ــذ  تنفي ــى  عل ــا  عزمه ــتمرار  باس
ــلء بحيرة  ــة من م ــة الثاني املرحل
السد في متوز. وعقد مجلس األمن 
ــة  ــس املاضي جلس ــي اخلمي الدول
ــر للجدل  ــد النهضة املثي حول س
ــه إثيوبيا على نهر النيل  الذي تبني
ــروع بنائه نزاعا مع  والذي يثير مش
اللتني تخشيان  القاهرة واخلرطوم 
ــة،  املائي ــا  مواردهم ــى  عل ــره  تأثي
ــفير  ــيني.لكن الس ــق دبلوماس وف
الفرنسي لدى األمم املتحدة نيكوال 

ــني «ال أعتقد  ــار للصحافي دو ريفي
ــه  ــادر بنفس ــن ق ــس األم أن مجل
ــد»،  ــاد حل لقضية الس على إيج
ــح الباب  ــا أن نفت ــا «ميكنن مضيف
ــى  إل ــة  الثالث ــدان  البل ــو  ندع وأن 
ــن مخاوفهم  للتعبير ع ــة  الطاول
ــى  ــودة إل ــى الع ــجيعهم عل وتش
ــاد حل». ــات من أجل إيج املفاوض
ــاء على طلب  ــة بن ومت عقد اجللس
ــو غير  ــس العض ــه تون ــت ب م تقدّ
ــم  ــي مجلس األمن، باس الدائم ف
ــور ممثلني  ــودان وبحض والس مصر 
ــوزاري، وفق  ــتوى ال لهما على املس
ــارك  ــي. وستش املصدر الدبلوماس

ــى الرغم  ــة عل ــا في اجللس إثيوبي
ــة انعقادها.وفي نهاية  من معارض
ــا  ــبوع املاضي اعتبرت فرنس األس
ــة  الدوري ــة  الرئاس ــى  تتول ــي  الت
للمجلس طوال متوز، أن قدرات هذه 
الهيئة على إيجاد حل لهذا النزاع 
ــا أن القضية في عهدة  محدودة مب
ــابيع  األس ــي  اإلفريقي.وف ــاد  االحت
ــودان  ــت مصر والس ــرة طالب األخي
ــة جمللس األمن  ــة طارئ بعقد جلس
ــاء في  ــد. وج ــة الس ــث قضي لبح
ــة  اخلارجي ــر  وزي ــا  هه وجّ ــالة  رس
ــامح شكري إلى اجمللس  املصري س
أن املفاوضات متعثّرة منذ نيسان، 
ــد  اجله ــف  بنس ــا  إثيوبي ــا  متّهم
ــذول من أجل التوصل  اجلماعي املب
ــام ٢٠١١، تتفاوض  التفاق.ومنذ الع
ــودان وإثيوبيا للوصول  ــر والس مص
ــغيل سدّ  إلى اتّفاق حول ملء وتش
ــس أبابا  ــذي تبنيه أدي ــة ال النهض
ليصبح أكبر مصدر لتوليد للطاقة 
ــا بقدرة  ــي إفريقي ــة ف الكهرومائي
متوقعة تصل إلى ٦٥٠٠ ميغاواط.
ورغم حضّ مصر والسودان إثيوبيا 
ــلء خزان  ــل خططها مل على تأجي
ــى اتفاق  ــل إل ــى التوص ــد حت الس
ــس أبابا في ٢١  ــامل، أعلنت أدي ش
متوز ٢٠٢٠ أنها أجنزت املرحلة األولى 
ــعته ٤٫٩  من ملء اخلزان البالغة س
مليارات متر مكعب والتي تسمح 
ــد. ــار أول مضختني في الس باختب
ــتمرار عزمها  ــا باس ــد إثيوبي وتؤك

ــة الثانية من  ــذ املرحل ــى تنفي عل
ــا تعتبر  ــد، بينم ــلء بحيرة الس م
مصر التي ميثل نهر النيل ٩٧ باملئة 
ــد  ــي املياه، الس ــا ف ــن مصادره م
ــى  تهديدا وجوديا لها، فيما تخش
ــد اإلثيوبي  ــر الس ــوم أن يؤث اخلرط
ــا اعلن  ــدودها. فيم ــى عمل س عل
ــوداني  وزير الري واملوارد املائية الس
ياسر عباس، رفض بالده «القاطع» 
ــاه من خالل  ــة حصص املي ملناقش
ــاء  النهضة.ج ــد  س ــات  مفاوض
ــوداني،  ــك عقب لقاء الوزير الس ذل
ــفيرة الفرنسية في اخلرطوم  بالس
إميانويل بالمتان، وفق وكالة السودان 
ــونا).وبحث عباس مع  ــاء (س لألنب
ــا التي ترأس بالدها  ــفيرة فرنس س
ــدورة احلالية جمللس األمن الدولي،  ال
مفاوضات سد النهضة واملعوقات 
ــرة فيها.وأبلغ  ــي تقف حجر عث الت
ــية أن  ــفيرة الفرنس وزير الري الس
ــودان لن يدخل في أي جوالت  «الس
ــا لم يتم  ــد) م ــاوض (حول الس تف
ــة  منهجي ــر  تغيي ــى  عل ــاق  االتف
ــر للمراقبني  ــح دور أكب ــوار، ومن احل
ــة  ــاس أن «قضي ــراء».ورأى عب واخلب
ــدت وأصبحت  ــد النهضة تعق س
ــية أكثر من كونها فنية»،  سياس
ــورة في  ــال « املفاوضات محص قائ
عملية امللء والتشغيل فقط خالل 
ما يقارب (١٠) سنوات ولكن أثيوبيا 
غيرت موقفها في متوز ٢٠٢٠ وبدأت 
ــدد  تتحدث عن حصص مياه».وش

ــودان يرفض  ــى أن «الس ــاس عل عب
ــة»،  ــورة واضح ــف بص ــذا املوق ه
ــودان من  ــاوف الس ــا عن مخ معرب
ــد إلى أضرار  «أن تتحول فوائد الس
ــع اتفاق  ــم يتم توقي ــوارث إذا ل وك
قانوني».وطالب وزير الري السوداني 
بضرورة ممارسة الضغوط اخلارجية 
ــى ال يتم امللء من  ــى أثيوبيا حت عل
ــد وأن تعود للمفاوضات  جانب واح
ــاق يرضي جميع  ــول إلى اتف للوص
األطراف.وتُصر أديس أبابا على ملء 
ثانٍ للسد باملياه يُعتقد أنه في متوز 
ــد نحو عام  ــاري وآب املقبل، بع اجل
ــلء أول، حتى لو لم تتوصل  على م
ــك القاهرة  إلى اتفاق.بينما تتمس
ــل أوال إلى اتفاق  واخلرطوم بالتوص
ــآتهما  ثالثي، للحفاظ على منش
تدفق  ــتمرار  ــان اس ــة، وضم املائي
حصتيهما السنوية من مياه نهر 
ــام ٢٠١١، تتفاوض  النيل.ومنذ الع
ــودان وإثيوبيا للوصول  مصر والس
ــغيل  ــول ملء وتش ــاق ح ــى اتّف إل
ــه أديس  ــة الذي تبني ــدّ النهض س
ــدر لتوليد  ــا ليصبح أكبر مص أباب
ــة الكهرومائية في إفريقيا  للطاق
ــى ٦٥٠٠  ــة تصل إل ــدرة متوقع بق
ــر التي ميثل  ــر مص ميغاوات.وتعتب
ــة من مصادرها  نهر النيل ٩٧ باملئ
ــدا وجوديا  ــد تهدي ــي املياه، الس ف
ــوم أن  ــى اخلرط ــا تخش ــا، فيم له
ــى عمل  ــد اإلثيوبي عل ــر الس يؤث

سدودها.
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ذكر وزير املوارد املائية والري املصري محمد عبد العاطي أنه تلقى خطابا رسميا من نظيره اإلثيوبي يفيد بأن إثيوبيا بدأت امللء الثاني خلزان 

سد النهضة.وقال الوزير املصري في بيان إنه أبلغ نظيره اإلثيوبي في خطاب رسمي «برفض مصر القاطع لهذا اإلجراء األحادي الذي يعد خرقا 

صريحا وخطيرا التفاق إعالن املبادئ. وسيؤدي إلى خلق وضع خطير يهدد األمن والسلم على الصعيدين اإلقليمي والدولي».

متابعة / البينة اجلديدة

نيويورك / وكاالت / البينة الجديدة
ــه برملاني  أدانت األمم املتحدة، العنف الذي مارس
ــالل  ــى، خ ــر موس ــه عبي ــق زميلت ــي بح تونس
ــران املاضي، داعية  ــة برملانية، في ٣٠ حزي جلس
السلطات إلى «اتخاذ اإلجراءات املناسبة» ضد 
ــة. ــطات في مجال السياس املعتدين على ناش

ــان، إن  ــس، عبر بي ــي في تون ــب األمم ــال املكت وق
ــق ما يحصل في  ــق األمم املتحدة يتابع بقل «فري
ــيما وأن احلادث لم يكن  ــي، الس البرملان التونس
ــب تكرر  ــل حصل عق ــة، ب ــة معزول ــرد حال مج
ــاء  ــف والكراهية ضد النس ــاالت أخرى للعن ح
ــع النساء الناشطات  البرملانيات، وبشكل أوس
ــة بتونس».وأضاف أن «األمم  ــال السياس في مج
ــال العنف  ــر أن أي عمل من أعم ــدة تعتب املتح
ــة، سواء  ــن السياس ــاء الالتي ميارس ضد النس
ــا، ال ميثل انتهاكا حلقوق  ــديا أو لفظي اكان جس
ــا تهديدا  ــكل أيض ــب، بل يش ــان فحس اإلنس
ــاركة املرأة في احلياة  خطيرا للدميقراطية وملش
ــية إلى اتخاذ  ــلطات التونس العامة».ودعا الس
ــث أعضاء  ــبة ضد اجلناة، وح ــراءات املناس اإلج
ــان)، بصفتهم  ــعب» (البرمل مجلس «نواب الش
ــيني، على التحلي  ــني املنتخبني للتونس املمثل
ــر األخالقية.وأثناء  ــلوكهم بأعلى املعايي في س
ــي، صفع  ــة أيار املاض ــس، نهاي ــة للمجل جلس
ــارة» زميلته  ــتقل «الصحبي صم ــب املس النائ

عبير موسى، رئيسة حزب «الدستوري احلر» (١٦ 
ــا كانت تقوم عبر  ــا من ٢١٧) صفعها، بينم نائب
هاتفها ببث مباشر جللسة املوافقة على قانون 
ــدوق قطر  ــني احلكومة وصن ــق باتفاقية ب يتعل
ــا تعرضت  ــه بتونس.كم ــة لفتح مقر ل للتنمي
النائبة نفسها، خالل جلسة مسائية في اليوم 
ــدى عليها  ــرى، حيث اعت ــه، للعنف مرة أخ ذات
ــالف الكرامة»،  ــن كتلة «ائت ــديا النائب ع جس
ــة  احلكوم ــت  مخلوف.وأعرب ــن  الدي ــيف  س
ــية، في بيان، عن إدانتها لهذا االعتداء،  التونس
ــية وعلى  معتبرة إياه «تعديا على املرأة التونس
ــرب رئيس  ــي حتققت».كما أع ــباتها الت مكتس
ــد عبارات  ــي، عن «أش ــد الغنوش ــان راش البرمل
ــى املرأة  ــداء عل ــتهجان ألي اعت ــد واالس التندي
ــي قيس  ــية».بدوره اكد الرئيس التونس التونس
ــبوع املاصي ان العنف الذي مورس  سعيد االس
ــه قبل ثالثة  ــي خطط ل ــي البرملان ضد موس ف
ــبات عديدة، أعربت عبير موسى  ايام.وفي مناس
ــي ٢٠١١، التي  ــعبية ف ــن رفضها للثورة الش ع
ــن العابدين بن علي  ــت بالرئيس آنذاك، زي أطاح
ــر البرملان على نقل  ــذ أيام أُجب (١٩٨٧-٢٠١١).ومن
ــاته من مقره الرئيسي إلى مقره الفرعي،  جلس
ــبب دخول عبير موسى وبقية نواب كتلتها  بس
ــات العامة في املقر  ــي اعتصام بقاعة اجللس ف

الرئيسي، رفضا التفاقية بني تونس وقطر.

مدريد / وكاالت / البينة الجديدة 
ــاؤال مفرطا بتحقيق  أبدت أملانيا تف
ــات فيينا  ــي مفاوض ــدم مهم ف تق
ــرت احملادثات من  ــة بينما تعث النووي
ــدد  ــالن فوز احملافظ املتش ــخ إع تاري
ــباق  س ــي  ف ــي  رئيس ــم  إبراهي
ــويق  ــة وجرى تس ــة اإليراني الرئاس
ــرة بني  ــر املفاوضات غير املباش تعث
ــوان  عن ــت  حت ــران  وطه ــنطن  واش
ــاور.وأعرب وزير  ــف مؤقت للتش توق
ــو ماس في  ــة األملاني هايك اخلارجي
ــأن املفاوضات  ــد عن اقتناعه ب مدري
احلالية التي جترى مع إيران والرامية 
ــول  ــي ح ــاق الدول ــاذ االتف ــى إنق إل
ــن أن تثمر «في  ــووي اإليراني ميك الن
ــال ماس في  ــابيع املقبلة».وق األس
ــد «نعتقد  ــر صحافي في مدري مؤمت
ــن أن تثمر»،  ــات) ميك ــا (املفاوض أنه
ــع اجتماع وزاري  وذلك في ختام راب
في إطار «مبادرة ستوكهولم»، وهي 
مجموعة مؤلفة من ١٦ دولة بينها 
لت في العام  ــكّ ــا واليابان تش أملاني
ــات  م باقتراح ــدّ ــدف التق ٢٠١٩ به

ملموسة من أجل املضي قدما نحو 
ــلحة النووية. ــن األس عالم خال م

ــر اخلارجية األملاني «أعتقد  وتابع وزي
ــنتوصل إلى حتقيق ذلك في  أننا س
ــن دون تقدمي  ــابيع املقبلة»، م األس
ــات حول املفاوضات التي  أي إيضاح
ــان  ــي فيينا في نيس ــتؤنفت ف اس
ــاق املبرم في العام  بغية إنقاذ االتف
ــدول الكبرى  ــران وال ــني طه ٢٠١٥ ب

ــة العضوية  ــدول اخلمس الدائم (ال
ــي وأملانيا)  ــس األمن الدول في مجل
ــج النووي للجمهورية  حول البرنام
ــذي  ال ــاق  االتف ــالمية.ويرمي  اإلس
ــات املتحدة  ــه الوالي ــحبت من انس
ــد الرئيس  ــام ٢٠١٨ في عه في الع
ــى منع  ــب، إل ــد ترام ــابق دونال الس
ــالح نووي.وجاءت  إيران من حيازة س
تصريحات ماس خالل مؤمتر صحافي 

ــبانية  ــع نظيرتيه اإلس ــترك م مش
ــا غونزاليس اليا، والسويدية  أرانش
ــام اجتماع وزاري  ــدي، في خت آن لين
بيان  د  ــتوكهولم».وأكّ س لـ»مبادرة 
ــد في ختام  ــترك أصدرته مدري مش
دت  االجتماع أن الدول األعضاء «جدّ
ــك  متتل ــي  الت ــدول  ال ــا كل  دعوته
ــجيع نزع  ــة إلى تش ــلحة نووي أس
ــي تدابير  ــالل تبنّ ــلحة من خ األس

فعلية» لتطبيق األهداف املنصوص 
عليها في معاهدة احلد من انتشار 
ــت الدول  ــلحة النووية.وتوافق األس
الـ١٦ على «تعزيز التقارب واحلوار مع 
ــة في معاهدة  ــة الدول املنضوي بقي
احلد من انتشار األسلحة النووية».
ومت تنظيم االجتماع الوزاري حتضيرا 
ــل للدول املنضوية في  للمؤمتر املقب
املعاهدة والذي كان مقررا في العام 
٢٠٢٠ ولكنّه أرجئ إلى مطلع العام 
ــي نيويورك،  ــل على أن يعقد ف املقب
ــس اليا. ــت غونزالي ــا أوضح وفق م
ــبانيا  ــا وإس ــى أملاني ــة إل وباإلضاف
ــكل  بش ــرأس  ت ــي  الت ــويد  والس
ــم  ــا، تض ــة حالي ــترك اجملموع مش
ــني  ــتوكهولم» األرجنت ــادرة س «مب
ــا  ــة وإثيوبي ــا اجلنوبي ــدا وكوري وكن
وفنلندا وإندونيسيا واليابان واألردن 
ــج ونيوزيلندا  ــتان والنروي وكازاخس
وهولندا وسويسرا.وشاركت خمس 
ــي االجتماع  ــط حضوريا ف دول فق
الوزاري، فيما شاركت الدول األخرى 

عبر الفيديو.
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ــادس االثنني املاضي  ــل املغربي امللك محمد الس ــرأس العاه  ت
ــة ماليني  ــل توقيع ثالث اتفاقيات مع الصني إلنتاج خمس حف
ــتثمارات  ــا باس ــهريا محلي ــد-١٩ ش ــاح كوفي ــة من لق جرع
ــيادة  ــا ٥٠٠ مليون دوالر «لتعزيز االكتفاء الذاتي.. والس حجمه
ــة املغربية إن امللك  ــال بيان للحكوم ــة للمملكة».وق الصحي
ــاس «حفل إطالق  ــهد في قصره مبدينة ف ــادس ش محمد الس
ــة اللقاح  ــع وتعبئ ــروع تصني ــات تتعلق مبش ــع اتفاقي وتوقي
ــاء في البيان  ــد١٩، ولقاحات أخرى باملغرب».وج املضاد لكوفي
ــروع يهدف إلى «إنتاج خمسة ماليني جرعة  أيضا أن هذا املش
ــل مضاعفة هذه  ــهريا قب ــاد لكوفيد-١٩، ش ــن اللقاح املض م
ــط»، مضيفا أن هذا املشروع  القدرة تدريجيا على املدى املتوس
«سيعبئ استثمارا إجماليا قدره ٥٠٠ مليون دوالر».وقال إن من 

بني أهداف املشروع «إنتاج اللقاح املضاد لكوفيد-١٩ ولقاحات 
أخرى رئيسية باململكة لتعزيز اكتفائها الذاتي، مما يجعل من 
ــا (التكنولوجيا احليوية)  ــة رائدة للبيوتكنولوجي املغرب منص
على الصعيد القاري والعاملي في مجال الصناعة والتغليف».

ــراكة بني القطاعني العام  ــروع «ثمرة ش وأوضح البيان أن املش
ــراكة) تأتي امتدادا للمباحثات الهاتفية  واخلاص... وأنها (الش
يوم ٣١ آب ٢٠٢٠ بني العاهل املغربي والرئيس الصيني شي جي 
بينغ».ووقع عن اجلانب املغربي وبحضور امللك محمد السادس، 
ــينوفارم ليو جينغ  ــد آيت الطالب ورئيس س ــر الصحة خال وزي
ــن، الذي حضر االجتماع عن بعد.ومت كذلك توقيع «مذكرة  تش
ــات باملغرب بني هذا  ــول إعداد قدرات تصنيع اللقاح تفاهم ح
ــيفارم .ووقع املذكرة وزير املالية واالقتصاد  األخير وشركة ريس
ــعبون ورئيس ريسيفارم مارك فانك وممثل  املغربي محمد بنش

اجملموعة املهنية لبنوك املغرب عثمان بن جلون.
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فنارات

6ثقافية

حسن وحيد الشمري النعماني

قومي جناهر في حق ومعتقد       
                               قومي نرخص ارواحا بال عدد

قومي نحث اخلطى نحو الفدا         
                              آن االوان لكي نشبك يدا بيد

قومي نزيح حلول الليل في عجل        
                               حتى يبان لنا فجر من السعد

قومي نروي رمال الطف من دمنا       
                         حتى نرى النصر في راياتنا اجلدد

ونستعيض عن البلوى بوحدتنا
                           فنحن من ازل روحان في جسد

من عهد حام وحموراب بيرقنا       
                            عال يرفرف لم ينكس ولم يحد

هذا او انك واالرواح ذو لهف     
                          نحو الكتوف بال خوف من النكد

نحن الذين وال البيت سادتنا        
                              وباركتنا يد الرحمن للرفد
عشنا كرام وخير القول ما شهدت        
                               اعداؤنا وبطالت لنا ويد

هم سادة الدين والدنيا اذا ذكروا  
                      في طهرهم خير مصداق ومستند

سواعد ما تركناها معطلة       
                              اال لنصرة ال البيت لالبد
لن نستقيم وفجر الصبح معكرٌ        

                             اال اذا هبت االجساد كالرعد
مدت لنا يد خير اناملها 

                          لكن باظفارها حبل من املسد      
ان الذئاب وان طالت مخالبها 

                         لن نبلغ العزم واالقدام كاالسد
ال خير في امة يبني الفساد بها        

                          اوكاره وتنام االسد في اللحد
بك يا اله الكون نحزم امرنا       

                          مبحمد وبآل بيت محمد

زياد صيدم 
ــة أكثر من  ــى تلك الواقع مرت عل
ــذ حدثت  ــف م ــود ونص ــة عق ثالث
ــه مندفعا  فجأة عندما وجد نفس

الى صراخ اجليران: انقذونا ،اطلبوا 
ــعاف كان صوت ذاك الشاب  اإلس
ــو يتقافز على  ــك حينها وه املرتب
ــا..  ــلم حائرا مرتعش الس درجات 
فاندفع اجلار الى داخل الشقة التي 
ــن  يعلم بوجود  زوج من كبار الس
ــلم وفى  فيها يقابلهما على الس
ــكل احترام وحب  ــفل البيت ب أس
ــذا قرابة  ــادل بينهما ..كان ه متب
ــن حدوث  ــا توقع م ــاء وكم العش
ــيء ما فقد وجد اخلتيار فرانكو  ش
ــيارة  ــى األرض بانتظار س ممددا عل
ــه جوليانا تنوح  ــعاف وزوجت اإلس
ــا فقدت  ــي دموعها، لرمب ــة ف غارق
ــا ..يندفع اجلار  ــه حي ــل بعودت االم
الذى يسكن الطابق الثالث اسفل 

منهما ضاغطا على صدره نافخا 
في فمه كما كان يشاهد باألفالم 
ــاب الفلسطينى  متاما  فهذا الش
ــيئا  ــرعة بان ش املغترب ادرك بس
ــارعة جدا  ما في فمه  ثوانى متس
ــرأة وبال  ــه بج ــى ادخل إصبع حت
ــن اجلنب واخلبز  ــردد يخرج بقايا م ت
ــه ويضغط  ــى بطن ــم يقلبه عل ث
ــركات لم يجد لها  على ظهرة بح
تفسيرا حتى االن ! فلم يكن على 
ــم يأخذ دورات في  دراية عملية ول
ــة لكنه عرفها  ــعافات األولي اإلس
من فيلم كان البطل قد انقذ حياة 
غريق في البحر.. ثم يعود فيقلبه 
ــى ظهره ويعيد النفخ في فمه  عل
ــط على صدره ..ثوانى مرت  والضغ

ــعال الفظا ما  ــي الس ــى بدأ ف حت
استقر في حلقه او بداية احلنجرة 
ــه وازرق لونه  ــت أنفاس فقد تالش
متاما ..فرانكو فرانكو بكاء وعويل 
ــهد يخرج  كان يصاحب هذا املش
ــفاه  زوجته  ــن بني ش ــا م متلعثم
وابن أخيه الشاب اليافع  ..بدأ في 
ــنده واضعا ركبتيه  السعال فاس
ــاه ممددتان على  خلف ظهره وقدم
ــذه  ــل ان تأخ ــق  قب .. دقائ األرض 
ــعاف وقد فتح عينيه  سيارة اإلس
ــض الكلمات  ــة بع ــدأ في متتم وب
ــي اليوم الثانى يرن جرس الباب  ..ف
انه الشاب اليافع ابن أخيه القادم 
ــه  كان  ــي زيارة لعم ــن نابولى ف م
ــي يريدك  ــما  متهلال : عم مبتس

ــالمتك جار  ــورا .. حمدا على س ف
فرانكو .. يقوم معانقا هذا الشاب 
ــة  ــب الهندس ــطيني طال الفلس
ــي نفس  ــع ف ــي تق ــة  الت املعماري
ــكره ناظرا الى  احلى ، يعانقه ويش
ــذا منقذي جوليانا هذا  زوجته : ه
ــا يبكي ويضحك  ــذي جوليان منق
ــت ليبعدنى عن  ــس الوق ــي نف ف
ــد ان اقدم  ــاذا تري ــه قائال :م ذراعي
ــطيني ؟ يضحك زياد  ــك يا فلس ل
ــنيور فرانكو ال شيء  ــيء س ال ش
ــا بالنجاح  ــاء منكم ــوى الدع س
ــرا . ولوال  ــن منتص ــودة للوط والع
دعواتهما  ملكث حتى الساعة في 
ــتجاب  ــة الصاخبة ، قد اس املدين

اهللا لدعوتيهما  .
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ــعراء بوصفهم أداة  ــم الش ــورة كاملة حملت إس في القرآن س
ــي كل واد  ــاوون. كما إنهم ف ــعراء يتّبعهم الغ ــة  والش للغواي
ــون. هل ترك هذا احلكم القرآني أثره  يهيمون ويقولون مااليفعل
ــعراء؟ ال أظن ذلك. حتى النقد عبر العصور  ــلبي على الش الس
لم يتوقف طويال حيال هذا الوصف والتوصيف طاملا إنه يقترب 
ــاعر بني منطقتي الواقع  ــاحة التي يتحرك فيها الش من املس
واخليال وبينهما الغواية. فالشاعر رائي ومتخيل كبير. بل حتى 
ــش إتهامه مبايبدو ظاهرا  ــد (ص) حني أراد كفار قري النبي محم
ــورة األنبياء بل  ــاعر طبقا لآلية ٥ من س ــه اليليق قالوا إنه ش إن
ــاعر فليأتنا بآية كما  ــراه بل هو ش ــوا أضغاث أحالم بل إفت قال
ــلبية إذا قارنا منطق  ــل األولون. صحيح أن الداللة تبدو س أرس
ــاعر  كفار قريش بني النبي صاحب اآليات أي املعجزات وبني الش
ــول حتى لو كان مبالغا  ــوى القول. لكن هذا الق الذي الميلك س
ــعر أكذبه وهو قول  به فهو مقبول لديهم حتى قالوا أعذب الش
مجحف بحق حقيقة الشعر ومهمته.الشعر في النهاية قول 
ال. والشعر نبوغ وبعضه عبقرية بحيث يجبرك أن  والشاعر قوّ
ــرئ القيس أن  ــتحق هذان البيتان ألم ــون غاويا ونص. األ يس تك
تهيم بهما وحولهما.. (وقد أغتدي والطير في وكناتها .. مبنجرد 
ــد األوابد هيكل.. مكر مفر مقبل مدبر معا .. كجلمود صخر  قي
ــد بن ربيعة  ــف ال تهيم خلف لبي ــيل من عل). وكي ــه الس حطّ
ــعر وخشومه وآذانه  القائل في معلقته التي هي من عيون الش
ــوم وآذان (وجال السيول عن  ــعر فوق العيون خش إن كانت للش
ــن بيت في  ــا أقالمها). وهل م ــر جتدّ متونه ــول كأنها .. زب الطل
ــن ثابت بحق  ــان ب ــي قاطبة أجمل من بيت حس ــعر العرب الش
النبي محمد (ص) القائل (خلقت مبرءا من كل عيب .. كأنك قد 
ــتقيم دالليا اإل مع  ــاء) حيث املبالغة هنا ال تس خلقت كماتش
ــان آخر لكان  ــة املمدوح. فهذا البيت لو كان بحق أي إنس عظم
ــن تضع بيت املتنبي الذي حمل ٥ مطابقات  مجرد لغو فارغ.وأي
ــفع لي .. وأنثني وبياض الصبح يغري  ــواد الليل يش (أزورهم وس
بي). وكيف التهيم خلف مالك بن الريب محاورا حاملي نعشه 
ــيدفن (يقولون ال  ــم احلية في جسده حيث س ــريان س قبل س
ــم يدفنونني .. وأين مكان البعد اإل مكانيا). في مقابل  تبعد وه
ــعراء تبدو في غالبها خياال  ذلك هناك ملخيات كثيرة لدى الش
ــدل نيوتن حتى يقول  ــدا. فهل إخترع أبو العالء اجلاذبية ب فاس
ــتطعه األوائل). ومع  (إني وإن كنت االخير زمانه .. آلت مبا لم تس
ــياق عتابه لسيف الدولة  ــكو حاله كثيرا في س أن املتنبي يش
(أعيذها نظرات منك صادقة .. أن حتسب الشحم فيمن شحمه 
ورم) أو أرى كل يوم حتت ضبني شويعر .. ضعيف يقاويني قصير 
ــذات حني يقول (وما  ــي بعيدا في تضخيم ال ــاول لكنه ميض يط
الدهر اإل من رواة قصائدي .. إذا قلت شعرا أصبح الدهر منشدا). 
أما دعبل اخلزاعي فقد زودها حبتني حني يقول (إني ألفتح عيني 
حني أفتحها .. على كثير ولكن ال أرى أحدا), في حني كان بشار 
بن برد ال غاويا وال مغويا في مطابقته الشهيرة بني العني واألذن 
ــق قبل العني  ــقة .. واألذن تعش ــوم أذني لبعض احلي عاش (ياق
ــاكرا حامدا  ــياب فقد خله عينه بعني اهللا ش ــا). أما الس أحيان

مهما إستطال البالء .. ومهما إستبد األلم.
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حمزة مصطفى

ــوار من كبار  ــر كاتبنا املغ يعتب
الواقع  ــوا  ــن واجه الذي ــاء  األدب
ــرقة  ــوا النقاد بروح مش وواجه
تسعى إلبراز الواقع وإبراز أعمال 
ــر بأنه  ــر بالذك ــدة، وباجلدي خال
ــي تعتبر  ــب « املتاهات» الت كت
ــة عربية عبر  ــى األن أكبر رواي إل
ــدد كتابة  ــازال بص ــخ، وم التاري
ــبة  ــن أجزائها.وبالنس ــد م املزي
ــرد الروائي  ــي الس ــد ف للتجدي
ــاوي>   ــه < برهان ش ــذي جاء ب ال
ــه  ــات، تناص ــة املتاه ــي كتاب ف
ــي الذي يحتوي  من جحيم دانت
ــات واعتبرها  ــع طبق ــى تس عل
ــم  ــي تض ــى الت ــة األول امللحم
ــات كما يأتي ( متاهة آدم،  املتاه
ــة قابيل،  ــواء، متاه ــة ح متاه
متاهة االشباح، متاهة إبليس، 
ــية، متاهة  متاهة األرواح املنس
العميان، متاهة األنبياء، متاهة 
العدم العظيم) وواصل كتابته 
للملحمة بالقسم الثاني والذي 
ــر دانتي وهو  ــع مطه ــاص م يتن
الفاصل بني اجلحيم والفردوس، 
ــة ( فندق باب  ــث بدأها برواي حي
ــماء»مملكة املوتى األحياء»   الس
ــن واجلزء  ــون من جزأي التي تتك
ــر  ــوان ( مطه ــه بعن ــي من الثان
اخلطايا املقدس) وسوف يتبعها 
بسبع روايات متسلسلة تناصاً 
ــاس  ــر.وإن لبنى األس مع املطه
ــا متاهات>  ــت عليه ــي بني الت
ــتار عن  ــي فتح الس ــاوي> ه ش
ــوث احملرم) وهو  ــمى( الثال مايس
ــن>،  ــدس < الدي ــس، واملق «اجلن
والعنف السياسي)  وقد تسبب 
ذلك في حتريك الرأي العام ضده.

ــى رؤيا  ــاوي> يتبن ــاً <الش وأيض
بتتبع  ــفية خاصة جندها  فلس
ــاول جاداً  ــه، حيث أنه يح روايات
دفع املتلقي لطرح االسئلة، فال 

يوجد لديه أجوبة، فهو يريد من 
ــش القلق.وفي  ــي أن يعي املتلق
ــلوب «فيودور  ــه بأس ــة ل مقارب
ــوف  ــكي» الفيلس دوستويفس
ــرف بأنه  ــي يعت والروائي الروس
ــراً بيناً عند اإلطالع  تأثر به تأثي
على أعماله ويعتبره <الشاوي> 
ــوم  فتق ــه؛  ل ــر  الكبي ــم  املعل
ــكي» على  روايات «دوستويفس
ــان  اإلنس إرادة  ــني  ب ــة  املعارض
ــره الذي ال فكاك له منه،  ومصي
ا  ــان الذي ينخرط مدفوعً اإلنس
ــود ال  ــي وج ــة ف ــل والرغب باألم
ــتطيع أن ميتلك  يفهمه، وال يس
ا كامالً أبداً،  املعاني فيه امتالكً
وكان «دوستويفسكي» مفتونًا 
بتعقيداته؛  مأخوذًا  ــان،  باإلنس
ــي  األدب ــه  اهتمام ــبّ كل  ليص
على فهم  طبائع البشر، وإدراك 
اختالفاتهم، والنفوذ إلى أعماق 
ــورة كاملة  ــم ص أرواحهم ورس
ــكال حياتهم  أش عن مختلف 
ــه  إن ــاعرهم؛  ومش ــم  وأفكاره
ــلوك  س ــاف  استكش ــاول  يح
ــا غير  ــاره كائنً ــان باعتب اإلنس
منطقي؛ تتأثر أحالمه ومخاوفه 
ــة ال  ــكال مختلف بأش ــه  وآالم
ا  ا، أو طريقً ــا واضحً تتبع منطقً
ــي  ــده ف ــا جن ــذا م ا... وه ــدً واح
ــق إبداعي جلي في روايات  تطبي
ــر النافذة  ــاوي» الذي يعتب « ش
بني القدمي واحلديث.كما تعتمد 
ــى  عل ــاوي»  ش ــان  روايات»بره
التحليل النفسي على طريقة 
دوستويفسكي بضمن املناهج 
ــة  الفرودي ــد  ومابع ــة  الفرودي
ــب  اجلان ــى  عل ــز  يرتك ــذا  وبه
ــان وعلى  البايولوجي في اإلنس
اجلنس باعتباره محورا لفضائه 
ذلك  ــى  إل ــي.وباإلضافة  النفس
ــن كتبوا  ــاوي «أبرز م ــل» ش ميث
ــحرية  ــة  <الواقعية الس بتقني
ــذه  ــوم ه ــة < فتق أو العجائبي
التقنية على املزج بني العناصر 
ــل  ــياق العم ــي س ــة ف املتقابل
األدبّي، على أن تكون متعارضة 
ــع التجريبي  ــني الواق ــع قوان م
ــزج بني  ــط وم ــى خل ــوم عل يق
والتصورات  ــاوالت  واحمل ــام  االوه
ــرّد. كما  ــياق الس ــة بس الغريب
ــة عناصر  ــذه التقني ــف ه توظّ
ــخصية  ــا كقدرة الش الفانتازي

الفضاء  ــي  ــباحة ف الس ــى  عل
ــواء كما ان  ــي اله ــق ف والتحلي
الفانتازيا تستمد عناصرها من 
ــعبية  الش واحلكايات  اخلرافات 
ــالم  األح ــم  وعال ــاطير  واالس
ــد « برهان  ــس. كما جن والكوابي
ــض  بع ــق  تطبي ــي  ف ــاوي»  ش
ــاليب السردية التي قامت  األس
في ما بعد احلداثة < كامليتاسرد 
ــرد املاورائي>  أو ما يسمى بالس
ــة تتضمن  ــن رواي ــو رواية ع وه
ــردها و يعد  ــى س ــا عل تعليقه
القص املاورائي نوع من الكتابة 
ــردية التي تختبر أنظمتها  الس
و  ــا  ابتداعه ــرق  ط و  ــة  الروائي
ــا  ــي مت توظيفه ــاليب الت األس
ــكيل واقعها االفتراضي ،  لتش
ا أدبيًا بل  كما أنها ليست جنسً
هي نزوع يتولد من داخل الرواية.

ــالع على «متاهة آدم»  عند االط
قولبة في قوالب روايات  جندها مُ
ــرى حتمل في طياتها العديد  أخ
من الروايات والعديد من املؤلفني 
داخل متاهته االولى فهي عبارة 
عن ثالثة روايات في قالب واحد.. 
ــد قراءتي ملتاهة آدم الحظت  عن
أن آدم البغدادي (الرواية األصلية) 

ــم من  يعلق في نهاية كل قس
ــض التعديالت  ــه على بع روايت
ــوم بها الحقا،  التي ميكن أن يق
ــه ( هو  ــاك آدم التائ ــا هن وأيض
الشخصية الرئيسية من رواية 
آدم البغدادي) وهو كاتب يكتب 
ــة ايضاً، وأما عن آدم املطرود  رواي
ــخصية في رواية آدم  (و هو الش
التائه) وهكذا فأن كل شخصية 
ــخصيات يعتبر  ــذه الش ــن ه م
ــل لرواية بداخل رواية أخرى. بط

ــم  «برهان  ــل الراوي العلي ينتق
ــاوي» بني الروايات الثالث في  ش
ــى  ــوء عل ــي الض ــني يلق كل ح
أفكار شخصية ويخفي ما يدور 
ــخصية املقابلة  من أفكار للش
ــكار في  ــك األف ــن تل ــح ع ويفت
وقت آخر وهذا ما يجعل القارئ 
ــف لألحداث  ــوق وتله ــي تش ف

ــردي  ــي الهامش امليتاس ــا ف أم
يجري التعليق على حسب من 
ــال آدم التائه يكتب  ــب ،مث يكت
تعليقاً على روايته التي كتبها 
ضمن روايات آدم البغدادي التي 
ــاوي  ــان ش ــال بره ــا أص يكتبه
ــه  بتعليق ــاوي  الش ــي  وينته
ــات اآلخرين  ــد تعليق ــا بع أيض

ــق آدم البغدادي أيضاً على  ويعل
تعليق آدم التائه وهكذا..أما عن 
ــث، تلك الثنائيات  ثنائيات العب
ــر الهاجس  ــزال تعتب ــي ال ت الت
ــط  التخب ــا  جملتمعاتن ــدمي  الق
ــميته  ــر وتس ــر والش ــني اخلي ب
ــواء  وح آدم  ــخصياته  لش
ــا، وتخبطه بني  وتعمقه فيهم
ــال  ــعور و اخلي ــعور والالش الش
ــم واليقظة تلك  ــع واحلل والواق
الثنائيات التي جتعل الواقع في 
ــذا وإما هذا.. وإما ال  فجوة إما ه
ــيء. فحاول أديبنا أن يحطم  ش
ــات وأراد أن يزيل  ــع التابوه جمي
ــا  ــن اخلفاي ــرة ع ــع الغرغ جمي
ــا وضوحه هذا  كان واضحاً ورمب
ــاكل ونقد كبير  ادخله في مش
ــي إال أنه  ــد احليات ــى الصعي عل
ــب أن يكون  ــأن األديب يج يرى ب
ــح يعبر عن جميع  واضح وصري
ــه وجميع أفكار  مكنونات عقل
ــخصياته،كون  ش ــاعر  ومش
ــت  وليس ــة  واقعي ــخوصه  ش
ــأن أيّ إخفاء  ــر ب ــة ويعتب خيالي
يوقعها  ــخوصه  ــة بش احلقيق
بضباب سرمدي كما أنه يفصل 
ــه وبني القارئ فهو  بني ما يكتب
أو  ــني  مع ــخص  لش ــب  يكت ال 
ــة  ــة ثقافي ــة ذات خلفي لعقلي
معينة هو يكتب ما ينساب مع 
ــن الفكرة  ــرض الروائي ضم الع
ــخوص من غير  والش ــة  واحلادث
ة  ــدّ أن يقع بفخ التعتيم. من ش
ــعر  نش ــخصياته  ش ــوح  وض
ــخصيات  بأننا جميعنا منثل ش
ــي الواقع.رواية املتاهة  ــا ف أديبن
ــة  األدبي ــه  ونتاجات ــا   بأجزائه
ــة  ــن ثقاف ــفن ع ــي يكش الالت
ــة  ــه املتنوع ــاوي وخلفيات الش
ــس تعمقه بالواقع و  التي تعك
ــفاره وخياله اخلصب بلغته  اس
ــحونة باأللفاظ  واملعجم  املش
ــوي؛  تعتبر  نتاجات مبهرّة  اللغ
حتتاج لتأمل عميق، كما أن ذلك 
ــدمي والتأخير  ــب من التق التقري
الزمني الذي نعيشه في روايته 
يجعلنا في دهشة وتعمق نتوه 
ــنا  ــوم انفس ــه وتق ــي متاهت ف
بتحليالت تائهة...هذا هو برهان 
ــاوي هذا هو دوستويفسكي  ش

الرواية احلديثة.

@Îc@ÚÌäzé€a@ÚÓ»”aÏ€aI@@ÚÓ‰‘ni@kn◊@Âfl@ãäic
@¥i@xåΩa@Û‹«@ÚÓ‰‘n€a@ÍàÁ@‚Ï‘mÎ@H@ÚÓjˆbv»€a

Ô�iÖ˛a@›‡»€a@÷bÓç@ø@Ú‹ib‘nΩa@äïb‰»€a

برهان شاوي: شاعر 

وروائي وسينمائي 

ومترجم وأكادميي 

عراقي من مواليد 

١٩٥٥، درس السينما 

في موسكو، واإلعالم 

في أملانيا، والعلوم 

السياسية في 

جامعة موسكو 

الدولية لعلوم 

االجتماع في روسيا. 

أصدر أكثر من 

أربعني كتاباً، تأليفاً 

وترجمة.غادر العراق 

في عام ١٩٧٦  بدأ 

النشر في الصحافة 

العراقية والعربية 

منذ العام١٩٧١ درس 

السينما في موسكو 

مابني ١٩٨٠-١٩٨٦ وبدأ 

العمل في الصحافة 

العراقية والعربية 

منذ العام ١٩٧٣.

أمل محمد ياسر / 
سورية ـ دمشق

قصيدة

Ôm�a@ìjÃ€a@ÚÌaâ

متابعة / البينة الجديدة
ــة  ــدى الترجم ــف منت ضيّ
ــة  للترجم ــون  املأم ــدار  ب
ــة  الثقاف ــي   ف ــر  والنش
ــتاذ  واآلثار أس ــياحة  والس
ــة االجنليزية في كلية  اللغ
الدكتور حيدر جبر  املأمون 
ــرة  محاض ــدمي  لتق ــنب   غ
األدب  ــة  (أزم ــوان  بعن
ــة العربية  ــارن : املقارن املق
الثقافية  ــات  الدراس ــني  ب
 ( ــة  الترجم ــات  ودراس
ــني عراقيني  ــور باحث بحض
ــر   احملاض ــاول  تن  ، ــربِ  وع
ــح  ــة : مصطل ــاور اآلتي احمل
ــة األدب  ــارن،  أزم األدب املق
ــة العربية،   املقارن،  املقارن
الدراسات  املقارنة،  مناهج 
ــات  ودراس ــة  الثقافي
ــة. واوضح أن (أزمة  الترجم
ــة  واضح ــارن  املق األدب 
ــدول   ــي ال ــة ف ــدا  خاص ج
ــدول   ال ــذه  ه ــة الن  العربي
ــكلة اجلهد  تعاني من مش
الكليات  في  ــاتي  املؤسس
واألقسام العلمية،  وكذلك 
ــكلة الباحث العراقي  مش

والعربي)، مضيفا ان (سبب 
ــات  الصراع ــو  ه ــة  األزم
ــي احلرب  ــعوب ف ــني الش ب
العامل  وان  األولى  العاملية 
ــو البيئة الفكرية  األهم ه
ــأ فيها  والثقافية التي نش
ــل وما طرأ عليها  هذا احلق
ــرات خالل أكثر من  من تغي
ــور  ــى ظه ــيرا  ال قرن).مش
ــي  ــة ف ــة االمريكي املدرس
ــب  ــى جان ــارن إل األدب املق
ــية  الفرنس ــة  املدرس
ــن على  ــي كانت تهيم الت
التخصص نظريا  ومنهجيا 
ــتني  ــى إن املدرس ــا ال ، الفت
ــة   واألمريكي ــية  الفرنس
ــج األدب  ــم مناه ــا أه هم
ــية  ــد الفرنس ــارن وتع املق

ــيوعا  هي األولى واألكثر ش
ــد  عن ــة  خاص ــارا  وانتش
ــد على  ــرب وهي تعتم الع
ــلوب  التتبع التأريخي وأس
ــي مجال  ــر والتأثر ف التأثي
وتطرق  ــوي.  اللغ االختالف 
األدب  ــة  عالق ــى  ال ــنب  غ
ــة واصفا   ــارن بالترجم املق
ــن  ــن م ــا ف ــة بأنه الترجم
ــي  الت ــة  األصيل ــون  الفن
ــن جتاهلها حتى بعد   الميك
ــة  اآللي ــة  الترجم ــور  ظه
ــتطع إخفاء  ــم تس التي ل
ــري، وقال  دور املترجم البش
ــني الترجمة  ــة ب ان العالق
ــة جدا  ــة وثيق واألدب عالق
ــي  ــني ف ــن للباحث إذ الميك
ــاد عن  ــارن االبتع األدب املق

ــي أي  دولة من  ــة ف الترجم
ان  ــيما  ــم، ال س العال دول 
ــت علما  ــة أصبح الترجم
له مبادئ  وقواعد ونظريات 
ــذه القواعد  وقد تطورت ه
الى حقل كبير  والنظريات 
ــات الترجمة ،وأن  هو دراس
ــية  اساس أداة  ــة  الترجم
ــني  ب ــي  الثقاف ــال  لالتص
وأن  ــعوب واحلضارات   الش
دراسات الترجمة ودراسات 
ــل  نق ــا  ــة يحكمه املقارن
النص وعالقته بدعم النص 
ــة  الغاي ــق  لتحقي ــي  األدب
،وليس بالضرورة  املقصودة 
ــون املترجم ناقدا الن  ان يك
تبقى  ــة  الترجم ــات  دراس
ــة  بخصوصي ــة  محكوم
ــة  وامان ــوي  اللغ ــاج  املنه
ــارن  ــا األدب املق ــل ،ام النق
فهو معني بصورة مباشرة 
النقدية  ــة  املقابل بعملية 
ــام  خت ــي  وف اآلداب  ــني  ب
ــاب احملاضر عن   احملاضرة أج
املداخالت واملناقشات التي 
ــات  ــدوة مبعلوم ــت الن أغن

إثرائية.

ÊÏfldΩa@âaÜi@ÒÎÜ„@ø@Ú∫6€bi@Èn”˝«Î@Êâb‘Ωa@lÖ˛a@Úflãc

قصة قصيرة 

البينة الجديدة / علي شريف
ــي  ف ــي  الثقاف ــتار  عش ــادي  ن ــى  احتف
ــع BDC مول.  ــة بابل بالتعاون م محافظ
بالكاتبة وئام املوسوي بتوقيع روايتها (٧ 
ــن البيت الثقافي  ــور وفد م أرواح ) بحض
ــعراء  ــي ونخبة من املثقفني والش البابل
ــت الكاتبة  ــني. وقال ــاد والصحفي والنق
ي  ــوي: ان أحداث الرواية تدور في حَ املوس
ــدمي واحلاضر  ــهُ بني الق ــد يتراوح زمن واح

لتكتشف احلقائق بعد املوت. كما بينت 
ــة من بعض  ــذه الرواي ــتوحت ه إنها اس
الوقائع التاريخية املتفق عليها كقصة 
ــارخ لتضيف قصة  ــاء الرجل الص مومي
ــاعر  ــن خيالها.احلفل أداره الش ــرى م اخ
ــدة كلمات  ــواز تضمن القاء ع جبار الك
ــك  ــن االدباء واحلاضرين وفي مس لعدد م
ــه بني  ــاب وتوزيع ــع الكت ــام مت توقي اخلت

احلضور.

@@øb‘r€a@âbní«@Öb„

ÏçÏΩa@‚bˆÎ@Újmbÿ€bi@Ô–n∞@





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 مقاالت

ــب او جتزئة او  ــة الصيدلة تركي   مهن
جتهيز او حيازة دواء او عقار او اي مادة 
ملعاجلة االنسان ووقايته من االمراض 
او  ــة  الصيدالني ــوم  العل ــس  وتدري
األشتغال في مستحضرات التجميل 
ــال التي  ــة االعم ــام مزاول ــه ع وبوج

ــهادة الصيدلة اجلامعية  تخولها ش
والصيدلي عضو النقابة اجملاز مبوجب 
ــة والصيدلية  ــة الصيادل قانون نقاب
ــي حتضر  ــي الت ــب العلم ــي املكت ه
واملواد  ــة  واالدوي ــات  الوصف ــرف  وتص
اجلاهزة  ــتحضرات  واملس الكيمياوية 
املعترف بها في العراق ومذخر االدوية 
ــة وبيعها  ــاز خلزن االدوي وهو احملل اجمل

الى الصيدليات  
شروط مزاولة مهنة الصيدلة 

ــون  يك ان  ــة  املهن ــذه  ه ــزاول  ي ــن  م

ــية وحائز  على شهادة  عراقي اجلنس
جامعية من كلية الصيدلة العراقية 
ــهادة من كلية  ــا او ش ــرف به او املعت
ــرف بها على ان  صيدلة اجنبية معت
ــه ملزاولة املهنة  ــاز امتحان يؤهل بجت
جتريه هيئة علمية في كلية الصيدلة 
ــداد ومتثل فيه النقابة  في جامعة بغ
وعضو في النقابة وحائز على االجازة 
ــة ٠ وال يجوز  ــة املهن ــنوية ملزاول الس
ــن اجازة  ــر م ــالك اكث ــي امت للصيدل
ــون االدارة بيد  ــدة وتك لصيدلية واح

مدير  وال يجوز ادارة محل اخر وللوزير 
اخملتص اذا  اقتضت  املصلحة العامة 
ــة  املهن ــة  مزاول ــي  الصيدل ــع  ان مين
ــى ان مينح  ــمي عل خارج الدوام الرس
ــل عن٢٥٪ من راتبه  مخصصات ال تق
االسمي وال يجوز للصيدلي  ان يجمع 
ــة الطب او  ــة مهنته ومهن بني مزاول
ــر مزاولة غير  ــنان والتعتب ــب االس ط
ــروعة مايقوم به من االسعافات  مش
ــوادث  ــدوث ح ــة ح ــي حال ــة ف االولي
اجازة  ــح  ــتعجلة ومتن ــة مس فجائي

ــفوع  ــة بناء على طلب مش الصيدل
مبايلي : عنوان الصيدلية وسند شراء 
ــدل اذا تعلق  ــدى كاتب الع ــدق ل مص
الطلب بصيدلية قائمة وعقد االيجار 
ــد للصيدلية  ــل املع ــم يكن احمل اذا ل
ــازة ووثيقة تثبيت  ملكا لطالب االج
ــم التجاري باسم طالب االجازة  االس
ــرعي  ــك   االجازة هو املالك الش ومال
ــدم او احلريق  ــة اله ــي حال ــوز ف ويج
ــال الصيدلية بنفس االجازة الى  انتق
ــي نفس املنطقة وتعتبر  مكان اخر ف

ــدم فتح  ــاة في حالة ع ــازة ملغ االج
ــهر من  ــتة اش ــالل س ــة خ الصيدلي
ــازة  واذا اغلق احملل  ــخ صدور االج تاري
بصورة متصلة ملدة ستة اشهر بدون 
ــل الى  ــل احمل ــروع واذا انتق ــذر مش ع
ــم النقابة واذا ادير  مكان اخر دون عل
ــذي منحت له  ــس للغرض ال احملل لي
ــه صناعة اخرى  ــازة او اضيفت ل االج
ــة بالصيدلية ويجب  ــس لها عالق لي
ــم  ــة واس ــم الصيدلي ــب اس ان يكت
مديرها على الواجهة باللغة العربية 

ــة وللصيدلي متلك او  وبصورة واضح
ــركة لصناعة  ــيس مصنع او ش تاس
االدوية واملستحضرات الطبية ومواد 
ــد  ــي بع ــوز للصيدل ــل ويج التجمي
استحصال اجازة من النقابة ان يقوم 
ــالت الصيدلية والكيمياوية  بالتحلي
ــق  ــاص وف ــل خ ــي مح ــة ف واملرضي
ــة واليجوز للمدير ان  تعليمات النقاب
يتغيب عن صيدلته او مصنع االدوية 
ــا مجازا  ــم مقامه صيدلي ــم يقي مال

يوكل اليه امر االدارةاثناء غيابه.

قـــــــانـــون مـــــــزاولة مـهـنـــــــة الـصـيــــــدلـــــة
الجزء االولالحقوقي / ماجد الحسناوي

الجزء الثاني

إضاءات قانونية

ــذا الى عباراتٍ  ــن أتطرق في مقالي ه ل
ــا ، ولن  ــن ترديده نَتْ األلس ــة  أدمَ رنّان
اتكيء على مقوالتٍ فلسفية عميقة 
ــا الرتيبة  ــمئزت األذان من نغماته أش
حتى باتت روتيناً ال يُسمن وال يُغني. إن 
ذهن املرء عادةً ما مييل الى التفكير في 
ــات التي من  إيجاد العالجات واملمارس
شأنها تذليل العقبات التي يواجهها 
خالل األزمات - الفشـل ، األلم ، احلــزن  
ــوص - وغيرها   ــدان األمــل ، النـك ، فق
ــي تأخذه الى دهاليز  من التداعيات الت

ــاح.  ــادة النج ــن ج ــدهُ ع ــأس وتبع الي
ــى طاولة  ــار لنضع عل ــذا اإلط ــي ه وف
ــباب فهم اليوم  النقاش شريحة الش
ــات يظنونها  ــيء أذهانهم مبمارس متتل
ــم  البلس ويخالونها  األجنع  العالجات 
ــلهم  ــات فش ــل عقب ــافي لتذلي الش
ــكرات  متمثلةً بتعاطي اخملدرات واملس
ــرة األنتحار  ــا ناهيك عن ظاه بأنواعه
ــام  أرق ــى  ال ــه  معدالت ــت  وصل ــذي  ال
ــتدعي الوقوف عندها وقفة جادة  تس
ــك املعاجلات  ــاالت تل ــي افضل ح ، وف
ــوراً   أم ــون  ــم يدمن ــات جتده واملمارس
ــةً عن مثيالتها من  أخرى ال تقل فداح
أساليب اإلدمان ،  فتراهم يذوبون فكراً 

ــة لعاملنا  ــي عوالم موازي ــاداً  ف وأجس
ــون منها أبواباً تفتح  احلقيقي يلتمس
ــةً - متثل  ن خيالي ــاً - وإن تكُ ــم آفاق له
ــون  ــم احملطة احلقيقية التي ميارس له
ــات  ــن نوب ــج م ــم املمنه ــا هروبه به
ــم والتي أنهكت  ــي تعتريه اليأس الت
ــادهم البضة و أعاقت عقولهم  أجس
ــن الولوج الصحيح املفترض  الفتية م
ــة  احلقيقي ــم  ومجتمعاته ــم  لعامله
التي ينتمون إليها. فمؤسساتنا اليوم 
يخيم عليها شبح غول الروتني البشع 
ــرايينها  ــدة تُضخُ في ش وال دماء جدي
ــرط اجلفاف وبارقة  التي تصلبت من ف
ــة بعيون تلك الفئة باتت  األمل املعلق

إن  ــداءً  إبت ــق  ، لنتف ــة  ــبه منطفئ ش
ــربٍ يشبهها  الطيور ال تطير االّ في س
ــان  ، وإن حرائق احلزن التي تعتري اإلنس
ــيء  ــه ال يُطف ــل حيات ــف مراح مبختل
ــوى كمية ماءٍ يوازي حجم  جذوتها س
ي أين  ــاءٌ يَعِ ــك احلرائق ويغطيها .. م تل
ــنة اللهب ويفهم كيف  تختبيء ألس
ــةٍ من زوايا  ــي أي زاوي ــي آثارها وف يقتف
ــا  ــكبُ فوقه ــع ، فينس ــانِ تقب احلرم
ــاداً ولرمبا  ــاً وراءها رم ليطفئها مخلّف
ــب .. ال بأس  حب ــاخاً مؤقت غير مُ إتس
ــن بقايا  ــادة فالتخلُص م ــا الس أيه
ــدر فداحة  ــس منهكاً بق احلرائق لي
 .. أوالً  ــق  احلرائ ــوا  أطفئ ــائرها.  خس

ــة احلضارة بتكرار  فلن تتحرك عجل
ــة النجاة  ــماء ولن نصل لضف األس
ــالً وهرِم !  ــس مؤه ــادام القارب لي م
أمنحوا(  املياه ) فرصة .. فمنها خلق 
ــي .. وأينما  ــيء ح اهللا تعالى كل ش
ــارة وال  ــدت احلض ــاه وج ــدت املي وُج
أظنني أجد حاجةً  تستدعي اإلشارة 
ــني  العظيمت ــاء  امل ــي  حضارت ــى  ال
(النهرين والنيل ) .. فاحلضارة ليست 
ــة أفكار .. بقدر  كومة أحجار وبضع
ــسُ عبقرية البلدان  ماهي بناءٌ يعك
ــن  ــباب ل ــران الش ــخصيتها. ني وش
ــواعد الشباب ..  ــوى س تطفئها س
فلنطفيء احلرائق أوالً ايها السادة..!

ــرى  ــفة» ي ــة الفلس ــه «قص ــي كتاب ف
الكاتب ويل ديورانت (ان االمل في الغاء 
ــق فيه  ــوغ مجتمع تتحق ــروب وبل احل
ــة يكمن في تطور  ــة االجتماعي العدال
ــة تؤدي الى  ــة ... اذ ان الصناع الصناع
ــالم، وعندما تتوقف  الدميقراطية والس
ــض التطور  ــوف ينه ــيادة احلرب، س س
االقتصادي وتنشأ بذلك اآلف املشاريع 
ــارة التي  ــذه العب ــة ... ) ان ه االقتصادي
ــرن ونصف من  ــة ق ــى عليها قراب مض
ــوف  ــي نطق بها الفيلس ــان، والت الزم
ــام ١٨٢٠ قد  ــر املولود ع ــري سبنس هن
ــن الناس البديهيات  يعتبرها الكثير م
ــات ، ولكنها مع  ــاج الى اثب التي الحتت
ذلك كانت غامضة وعصية على الفهم 
ــة في  ــات العراقي ــبة للحكوم بالنس
ــال تزال الصناعة  العقدين األخيرين، ف
ــة تعاني وتئن حتت وطأة العديد  والزراع
ــتمرة.  من االخفاقات االقتصادية املس
ــوى  ــال س ــذا املق ــي ه ــرق ف ــن اتط ول
ــة (فخ  ــا وهي سياس ــى واحدة منه ال
ــدة من اهم   ــتيراد)، التي تعد واح االس
أسباب التراجع او التخبط االقتصادي 

الذي رافق العراق منذ عام ٢٠٠٣  ولغاية 
ــجيع  ــتيراد يعني تش االن.ان فخ االس
ــتيراد املفرط وغير املبرر والسماح  االس
ــلع واملنتجات  ــواع الس ــول كل أن لدخ
ــا ورصانتها او  بغض النظر عن جودته
مكان او جهة انتاجها، ولعل كل هذا  مت 
برعاية العوامل االقتصادية واإلنتاجية 
ــاندة التي  ــية الس ــل وحتى السياس ب
ــن االقتصاد العراقي اقتصاداً  جعلت م
ــاف  ــمحت باضع ــاز، وس ــاً بامتي ريعي
القدرة التنافسية للسلع الوطنية في 
ظل ظعف األجهزة الرقابية احلكومية 
ــعرية وكمية  ــة س ــدم وجود حماي وع
ــن  ــي م ــي تعان ــات الت ــض املنتج لبع
ــديدة من بلدان أخرى، من  ــة ش منافس
اجل حماية العمالة الوطنية والدفاع 
ــا من  ــع حصته ــى تراج ــا، أدت ال عنه
ــوق احمللي امام املنافسني االجانب  الس
ــة  ــم من اتباع سياس ــمح له ومبا يس
ــذي أدى الى القتل  ــلعي ال االغراق الس
ــقف  املعنوي للعمل والعامل، حتت س
الفساد اإلداري و الالمباالة االجتماعية 
طوال السنوات السابقة.ولعل القارىء 
الكرمي يرى في هذا الكالم بعض املبالغة 
ــي  ــل السياس ــان العم ــاف، ف واالجح
ــل الواقع  ــي، في ظ ــي واحلقيق الواقع

املتناقض يفرض االنشغال عن التنظير 
ــي ،، ولكن هل  ــادي اواالجتماع االقتص
مينعهم هذا من القاء نظرة ولو خاطفة 
ــوق ليشاهدوا بأم  وبسيطة على الس
اعينهم كيف ان استيراد أي مادة ميكن 
ــق االيدي  ــاً تعني خن ــا محلي صناعته
العاملة، فعلى سبيل املثل ان صناعة 
ــبية قد تستلزم عشرات  ١٠٠ باب خش
ــب  االيدي العاملة مابني تقطيع اخلش
ــا  ــا وتركيبه ــاب وصبغه ــة الب وصناع
ــي تاجر واحد  ــا بينما يكف في مكانه
ــتيراد ١٠٠٠  باب خشبية وحرمان  الس
ــها  ــبب عيش ــرات من س ــذه العش ه
ــذي تقتات وحتفظ كرامتها به، ولعل  ال
ــا اذا علم  ــر وضوحً ــورة تكون اكث الص
ــر من ١٧ ألف  ــارئ أن في العراق أكث الق
معمل ومصنع عمالق وكبير ومتوسط، 
ــي واخملتلط  ــاع احلكوم ــكل القط يش
منها نحو ٥٦ ٪. يهدف الى سد حاجة 
البالد الذاتية وتصدير الفائض، بدءاً من 
احلديد والصلب واإلسمنت ومواد البناء 
ــة والصناعات  ــواد الكهربائي مرورا بامل
ــيجية ومجال البنى  التحويلية والنس
ــاءً بالصناعات الثقيلة،  التحتية انته
ــغل مئات اآلالف من العمال  كانت تش
والفنيني واخلبراء وكلهم مت االستعاضة 

ــارع  ــم بعدة جتار وزجهم الى الش عنه
ــخط والغضب.ان  ــم رياح الس تدفعه
ــتمرار في التغاضي على سياسة  االس
ــتيراد، بالرغم من سلبياتها التي  االس
ــد، وفي ظل  ــى اح ــد تخفى عل ــم تع ل
ضعف القوانني الضامنة حلقوق ماليني 
ــتنزاف  العاملني والتي لم تدفع الى اس
ــة الوطنية  ــالد وخنق الصناع ــروة الب ث
املنتج احمللي فقط بل ساهمت بشكل 
ــر في خلق طوابير من مئات اآلف  مباش
ــبب التخبط  العاطلني عن العمل، بس
ــرارات االقتصادية، مع  واالرجتال في الق
ــي للحكومات  ــف األداء السياس ضع
ــة املطاف الى  ــة أدت في نهاي املتعاقب
ــري القابل  ــراع اجلماهي ــن الص نوع م
ــه الطبقة  ــي أي وقت بوج لالنفجار ف
ــن توفير  ــزت ع ــي عج ــية الت السياس
ــتقرار  ــن اس ــق للموطن م ــو ح ــا ه م
ــي واكتفت  ــي واقتصادي واجتماع امن
ــخصية على حساب  ــبها الش مبكاس
الصالح العام.ان الوضع االقتصادي في 
ــبه مايكون ببركة املاء طال  العراق اش
ــت مياهها، واصبح  ــا حتى تلوث ركوده
يُخافُ منها على شاربها، ولعل الدولة 
ــربت من هذا  ــي طاملا ش ــة الت العراقي
ــر عليها اعراض  ــدأت فعالً تظه املاء ب

ــفية  ــان املوازنات التقش ــمم، ف التس
الثروة  املستمر  ــتنزاف  واالس املتتالية، 
ــاد او الهدر  ــة، عن طريق الفس الوطني
ــة  باإلضاف ــا،  غيره او  اإلدارة  ــوء  س او 
ــاريع  ــبه تام للمش ــف الش ــى التوق ال
احلكومية، والتي تشكل واحدة من اهم 
ــغيل االيدي العاملة، وقرار  أسباب تش
ــا ترتب عليه  ــة الدينار وم ــض قيم خف
ــواد في  ــعار معظم امل ــاع أس من ارتف
ــواق، وضعف اإلجراءات احلكومية  األس
في تنظيم االستيرادات واعداد مناهج 
ــد االحتياجات  ــة وواقعية وحتدي عملي
الفعلية من السلع واملواد التي تستحق 
ــا محلياً،  ــتيراد والميكن صناعته االس
كل هذا وغيره من األسباب التي تتزامن 
ــي  ــع التنافس بل والتناحر السياس م
ــة،  القادم ــات  االنتخاب ــاب  اعت ــى  عل
ــى االجتماعية،  ــى الفوض باإلضافة ال
السلبية  والصحية  واالثار االقتصادية 
ــذي خلفته جائحة كورونا،  واحملبطة ال
ــي، القى  ــتوى العاملي واحملل ــى املس عل
ــوق احمللي،  ــى الس ــه القامتة عل بظالل
ــأة البطالة  ــحوقاً حتت وط وتركة مس
ــى مصير  ــالد ال ــاً الب ــاد، ودافع والكس
مجهول قد اليبقي اخضر وال يابس ،،،، 

ان بقي فيها شيء اخضر.

الـــصـنــاعــة الــوطـنـيــة وفـــخ االسـتـيــــــراد

أطــفـئــــوا الـحـرائــــــــــــــــق أوالً ..!
حسام الساعدي

فراس زوين

ــة بالثقافة  ــن موضوع آخر ذي صل ــوم ان اكتب ع ــت الي    عزم
ــة .. جاء في احلديث الشريف ما  اجملتمعية بعيدا عن السياس
ــول الكرمي محمد صلى اهللا عليه وآله إنه سأل  ــب للرس ينس
ــن قوم نأكل  ــاه. ( هل نح ــؤاال مبا معن ــه في اجمللس س اصحاب
ــات وتباينت اآلراء  ــش لنأكل ) واختلفت اإلجاب لنعيش أم نعي
ــا لهم .. نحن قوم  ــذا وذاك لكن احلبيب املصطفى قاله بني ه
ــأكل . القصد في الكالم واملصداق  ــأكل لنعيش وال نعيش لن ن
ــب وال نعيش  ــق ألجل أن نأكل فحس ــى إننا لم نخل ــي املعن ف
ألجل أن نأكل فيكون الطعام غايتنا وملء البطون مرامنا وقد 
اوجز أمير املؤمنني اإلمام علي عليه السالم الوصف حلال هؤالء 
ه زاد بطنه صارت قيمته  ــار كل همّ ــني قال ما معناه.( من ص ح
ــراف في الطعام سببا  بقدر ما يخرج منها) . ولهذا يعتبر اإلس
ــه للقيّم املثلى واملثالية في  ــان وفقدان في انعدام قيمة اإلنس
ــول اهللا (ص) حني بعث كما يقال في الرواية  احلياة حتى إن رس
ــفيان اربع مرات ولم يحضر معتذرا بإنه  على معاوية بن ابي س
ــبع اهللا بطن معاوية . وفعال  يتناول الطعام فقال (ص) ..  ال أش
ــهية  ــات الرجل وهو مترهل الكرش دائم املضغ مفتوح الش م
ــإذا كنا ال نعيش  ــريف ف ــألكل ليل نهار . نعود للحديث الش ل
ــأكل لنعيش .  ــول محمد (ص) ن ــأكل فنحن كما قال الرس لن
ــتمرار  ــا نحتاج من الطعام ما يعطينا القدرة على اإلس اي إنن
ــات والتزام  ــاء وواجب ــن عمل وعط ــا تعنيه احلياة م ــاة مب باحلي
ــتخالص ذلك  ــاء . ميكننا اس ــث وفكر وابداع وبق ــادة وبح وعب
ــاء واملفكرين ومراجع  ــهور عن كبار العلم مما هو معروف ومش
ــفة حيث يكاد املرء يظن إنهم  ــن الكبار واحلوزات والفالس الدي
يعيشون على الكفاف تشبعهم لقمة وترويهم من املاء غرفة 
.أما اصنام القوم من ارباب السياسة رغم إني وعدتكم ووعدت 
نفسي ان ال احتدث في هذا املقال عن السياسية والسياسيني 
ــائبة وخائبة ونائبة  ــم حاضرون بني رغما عنّا في كل ش إال انه
ــدة  ــيئة ودنية ورديئة ونطيحة وفاس وبلية ورزية ومصيبة وس
ــحت  ــدة فإنهم يتباهون ويتفاخرون بكثرة الوالئم وس ومفس
ــم يتباهون بكثرة  ــعة الكروش فإنه ــم   كالوحوش وس العزائ
ــوة واملال احلرام وال  ــاد والرش اكل الطعام كما يتباهون بالفس
ــالم اللهم اجعل  ــام علي عليه الس ــوى ما قاله اإلم نقول س

قيمتهم بقدر ما يخرج منهم آمني رب العاملني.

منهل عبد األمري اِّـرشدي

إصبع عىل اجلرح 
حديث يف الطعام بعيدا عن السياسة
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إعالم وكالة وزارة الداخلية لشؤون الرشطة يعلن أهم النشاطات األمنية خالل الـ ٢٤ ساعة املاضية 
بغداد / البينة اجلديدة

ــب مكافحة إجرام  ــت مفارز مكت متكن
ــاء القبض على متهم  احلبيبية من إلق
باإلبتزاز االلكتروني لقيامه بابتزاز فتاة 
ــا اخلاصة على  ــر صوره وتهديدها بنش
ــب  ــي وطل ــل االجتماع ــع التواص مواق
ــر ، مت  ــل عدم النش ــة مقاب ــغ مالي مبال
اتخاذ االجراءات القانونية بحق املتهم 
ــون  ــن قان ــادة (٤٣١) م ــكام امل ــق أح وف
ــر قبض  ــذ أوام ــك تنفي العقوبات.كذل
ــدد من املتهمني  قضائية أخرى بحق ع
ــة مختلفة  ــني بقضايا جنائي واملطلوب
بينها السرقة والتزوير وسرقة الدراجات 
ــب مكافحة اجرام  النارية ضمن مكات
والقدس  ــل  املعام ــينية  ــور وحس الزه
ــة  والغزالي ــة  واحملمودي ــة  والكاظمي

ــروان والبياع  ــي والنه ــرادة والتاج والك
ــراءات القانونية  ــة ومت اتخاذ االج واحلري
ــم الى القضاء  بحق املتهمني وتقدميه
لينالوا جزاءهم العادل.ومن جهة اخرى 
أجرى قسم مكافحة اخملدرات واملؤثرات 
ــات  العقلية في محافظة املثنى ممارس
ــاء على متعاطي  أمنية من أجل القض
ــي ومتاجري احلبوب اخملدرة حيث  ومروج
أسفرت هذه املمارسة من إلقاء القبض 
ــوم  ــي عم ــني ف ــة متهم ــى خمس عل
ــط بحوزتهم ( ٧ غرامات  احملافظة وضب
ــتال مع ٢٦ حبة حيث  من مادة الكريس
ــراءات القانونية بحقهم  ــذت االج اتخ
وفق املادة (٢٨) مخدرات لينالوا جزاءهم 
العادل وفق القانون.من جهتها اعلنت 
شرطة البصرة شعبة مكافحة اخملدرات 

واملؤثرات العقلية احكام قبضتها على  
متهمني بترويج اخملدرات حيث مت اعتقال 

ــج  ــا بتروي ــني قضائي ــني مطلوب متهم
ــق متفرقة باحملافظة  اخملدرات في مناط

من خالل توفر معلومات حول املتهمني  
وبعد التحري وجمع املعلومات مت حتديد 
ــداف وإلقاء القبض عليهم وضبط  األه
ــدرة وأدوات تعاطي  ــم مواد مخ بحوزته
اخملدرات و ٢ بندقية كالشنكوف . اتخذت 
اإلجراءات القانونية بحقهم وأحالتهم 
إلى  القضاء.كما نفذت  مديرية شرطة 
ــة خالل ٢٤  ــات أمني ــدة بغداد ممارس جن
ــوم العاصمة  ــة في عم ــاعة املاضي س
ــى  ــض عل ــن القب ــفرت ع ــداد  أس بغ
ــواد مخدرة  ــخص وضبط بحوزته م ش
نوع كرستال وجهاز تعاطي للمخدرات 
ضمن منطقة (بسماية) والقبض على 
١٤ من اخملمورين يعترضون سبيل املارة 

و كذلك ٥٩ متسوالً.

بغداد / البينة اجلديدة
ــق أول  ــش الفري ــس أركان اجلي ــث رئي بح
ــيد  ــد األمير رش ــة عب ــوات خاص ــن ق رك
ــاء أركان  ــاء، مع رؤس ــاراهللا، امس الثالث ي
ــكرية. جيوش ثالث دول، العالقات العس
ــى  ــار اهللا، التق ــاع ، أن «ي ــر وزارة الدف وذك
ــة املتحدة  ــاء أركان جيوش اململك برؤس
والسعودية واألردن، ضمن مشاركته ممثال 
للعراق باجتماعات مجموعة التنني، في 
العاصمة البريطانية لندن، ومبشاركة ١١ 
دولة».وأضافت أن «اللقاء ناقش العالقات 
ــام  االهتم ذات  ــع  واملواضي ــكرية  العس

اركان  ــس  رئي ــارك  وش ــترك».هذا  املش
اجليش، الفريق اول ركن قوات خاصة عبد 
ــي اجتماعات مجموعة  ــر ياراهللا ، ف االمي
التنني، ممثال عن العراق.وقالت وزارة الدفاع 
ــراق في اجتماعات  ــاراهللا، مثل الع ، ان «ي
ــدن باململكة  ــي لن ــني، ف ــة التن مجموع
ــة بضمنها  ــاركة ١١ دول ــدة، ومبش املتح
ــعودية واالردن وقطر واالمارات  مصر والس
ــا «املرة  ــت انه ــان والبحرين».واضاف م وعُ
ــراق ممثال في  ــارك بها الع االولى التي يش
ــات مجموعة التنني في اململكة  اجتماع

املتحدة».  

بغداد / البينة اجلديدة
ــة والصحة، امس  ــا التربي ــت وزارت نف
ــح  ــة التلقي ــاد بطاق ــاء، اعتم الثالث
كشرط ألداء طلبة السادس االعدادي 
ــال املتحدث  ــات الوزارية. وق االمتحان
ــة حيدر  ــم وزارة التربي ــمي باس الرس
ــترط او تقرر  ــاروق ، ان الوزارة لم تش ف
ــبة لطلبة  جلب كارت اللقاح بالنس
ــدادي ألداء االمتحانات  ــادس االع الس
ــص وزارة  ــذا االمر يخ ــة، الن ه الوزاري
الصحة. واوضح ان التوجيه احلكومي 
ــوزارة ودوائر  ــاء ملوظفي ال للتلقيح ج

ــر الى الطلبة،  الدولة االخرى، ولم يش
ــث هكذا  ــت ذاته ب ــي الوق ــدا ف منتق
ــائعات لتكون احدى وسائل احلرب  ش
ــني فاروق  ــد الطلبة. وب ــية ض النفس
ــة  ــة اخلاص ــات وزارة الصح ان توجيه
ــداء الكمامة  ــات توجب ارت باالمتحان
والتعقيم وفحص درجة حرارة الطالب 
ــة،  االمتحاني ــة  القاع ــول  دخ ــد  عن
ــل  ــافة ال تق ــى مس ــاظ عل ــع احلف م
ــر، فضال  ــني طالب واخ ــر ب ١٫٥ - ٢ مت
ــعال أو  ــد من عدم وجود س عن التأك
ــم أو املالكات  ــس لديه ــق بالتنف ضي

التدريسية وفحصهم من قبل الفرق 
ــؤول  املس باملركز الصحي  ــة  الصحي
ــية ضمن الرقعة  عن الصحة املدرس
ــر  مدي ــى  نف ــه،  جانب ــن  اجلغرافية.م
ــة بوزارة الصحة رياض  الصحة العام
ــات بجلب كارت  ــي وجود توصي احللف
التلقيح او الفحص اخملتبري السالب 
ــادس االعدادي  ــة الس ـــ PCR لطلب ال
ــم لالمتحان الوزاري، وامنا  عند دخوله
ــري على العاملني في املؤسسات  يس
ــرض فيما  ــة منعا لنقل امل التعليمي

بينهم وألسرهم او نقله للطالب. 

الرتبية والصحة : بطاقة التلقيح ال تعد 
رشطا ألداء االمتحانات الوزارية

ياراهللا يبحث يف لندن مع رؤساء أركان 
جيوش ٣ دول العالقات العسكرية

توضيح من املالية النيابية بشأن 
رواتب املحارضين املجانيني

بغداد / البينة اجلديدة
ــى الرغمِ من صدور قرار التعاقد مع احملاضرين اجملانيني منذ  عل
ــم لغاية االن،  ــلموا رواتبه ــان املاضي، اال انهم لم يتس نيس
ــة املالية في مجلس النواب ان تأخر صرفها  بينما ترى اللجن
ــوزراء ووزارة املالية.وطالب  ــس ال ــة العامة جملل ــوط باالمان من
ــراع بصرف رواتبهم النهم ما زالوا  لفيف من احملاضرين باالس
ــتمرين بالدوام واغلبهم لديهم اوامر ادارية بحسب قرار  مس
ــمولهم وحتويلهم الى عقود». وقالوا: «اكثرنا  ٣١٥ اخلاص بش
ــوام في املدارس بدون راتب،  ــون بالدوام من ٤ الى ٦ اع متواصل
االمر الذي يتطلب انصافنا وصرف اجورنا بأسرع وقت ممكن». 
ــى التعاقد مع  ــان املاضي عل ــق مجلس الوزراء في نيس وواف
احملاضرين اجملانيني واصدار اوامر ادارية لهم، بأجر شهري يبلغ 
ــن جانبه، قال عضو اللجنة املالية النيابية  ٢٥٠ ألف دينار. م
ــمية   ان  عبد الهادي موحان في تصريحات للصحيفة الرس
ــع عملية تنفيذ بنود املوازنة لعام ٢٠٢١، ومنها  «اللجنة تتاب
ــن باجملان». ــار لرواتب احملاضري ــص ٩٠٠ مليار دين ــرار تخصي ق

واوضح ان «عملية الصرف واسباب التأخير متعلقة باالمانة 
ــبة)، الن آلية  ــوزراء ووزارة املالية (دائرة احملاس العامة جمللس ال
ــى متابعة  ــل اللجنة عل ــا، اذ تعم ــن صالحيتهم ــرف م الص
ــؤولة عن توزيع الرواتب  عملية الصرف للجهة املعنية واملس
ــملهم بذلك».وفي  ــني احملاضرين ممن لديهم قرار قانوني يش ب
ــياق ذاته، قال الوكيل االداري لوزارة التربية الدكتور فالح  الس
ــة للتربية ب بغداد  ــة، ان «املديريات العام ــي للصحيف القيس
واحملافظات، شكلت جلانا للتعاقد مع احملاضرين باجملان وهناك 
ــن باجملان والبعض  ــتكملت التعاقد مع احملاضري مديريات اس
ــق، وان عملية صرف الرواتب اخلاصة بهم  مازالت قيد التدقي
ــعارات الصادرة من وزارة املالية».يذكر ان  تقع على عاتق االش
ــو ٢٥٠ الف محاضر  ــت قد اعلنت وجود نح ــة كان وزارة التربي
ــز محو االمية، عملوا  ــي عموم مدارس البالد ومراك مجاني ف
على سد االختصاصات الشاغرة في املدارس واالستفادة من 
ــة في تقدمي دروس منهجية عبر املنصات  خبراتهم التعليمي

االلكترونية واخرى باحلضوري.
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ــا صاحبة  ــينما كما عرفناه الس
ــة  والدهش ــويق  والتش ــحر  الس
ــا  مب ــام  االهتم ــا  وعلين ــر.  والفك
ــالل القنوات  ــن خ ــر الطفل م يثي

ــينما  الس ــوادي  ون ــة  التلفزيوني
وبعض منظمات اجملتمع املدني في 
ــاطاتها. ومهرجانات الطفولة  نش
ــينمائي.  الس ــرض  الع ــاالت  وص

ــدر  ــا جت ــية ومم ــطة املدرس واألنش
ــوات  القن ــه  توج ــه  الي ــارة  االش
بادجلتها الى الصراعات السياسية 
ــة في مهب  ــم الطفول ــة عال تارك

املدنية  الريح، وكذلك مؤسساتنا 
ــرف كيف تدير  ــة التي ال تع اخلامل
نفسها أمام هجوم الفكر اإلرهابي 
ــت مهرجاناتنا  واملتطرف، وقد خل
ــم الطفولة  ــينمائية من اس الس
ــت  ــا. واجته ــا وفكره وموضوعاته
ــبات  للمناس ــات  مهرجان ــى  إل
ــرض،  ــقاط ف ــات او الس واالنتخاب
ــع املدني    ــك منظمات اجملتم وكذل
ــيلة  ــم فقط ،نحن أمام وس باالس
ــكار واالعالم وهول من  قاهرة باألف
ــل ميديا  ــة في السوش املعلوماتي
ــد يقف أمام  ــس هناك من اح ،ولي
بناء هذه االجيال. كان من املفروض 
ــينما للطفولة  ــاالت س ــود ص وج
واختيار األفالم التي تصنع الذائقة 
ــال. ولكننا  ــل من الطفل فاع وجتع
ــج او تعمل  ــات تنت ال جند مؤسس
ــي تلفزيون  ــا كان ف ــل. علم للطف
ــينما األطفال   برنامج لس ــداد  بغ
ــرين جورج ولم اسمع  تقدمه نس
عن مهرجان لسينما األطفال غير 
ــمى  ــع حتت مس ــان متواض مهرج
ــي  ــة ف ــة الطفول ــان خيم مهرج

محافظة القادسية برعاية د. متاضر 
ــتبقى طفولتنا  الشمري. فهل س
ــائبة بدون ارشاد وتوجيه وبدون  س
ــة تنتج  ــي يصنع ذائق ــام فن اهتم
الكثير للبلد ولالنسانية. ام علينا 
ــكل جدي  ــدرس املوضوع بش أن ن
ــاء قناة  ومننهج مبتغانا في بانش
ــل، وبناء  ــة خاصة للطف تلفزيوني
ــينما تخص  ــاالت صغيرة للس ص
ــالم صاحبة  ــي األف ــل وننتق الطف
ــاء الذي يتفاعل  الفكر النير والبن
ــل، وان جنعل من بعض  معه الطف
ــات كثقافة الطفل تنتج  املؤسس
ــرة مبا يخص الطفولة  افالما قصي
ــي  ــاط املدرس وان ندعم دور النش
ــة القامة ورش  ــه واجه ــل من وجنع
ــالم وغيرها. وان  ــدوات وعرض اف ون
ال  ــة  الطفول ــات  مهرجان ــم  ندع
ــع جوائز وإمنا  ــروض افالم وتوزي كع
ــنى للطفل  ــاج األفالم. ليتس إلنت
ــي العالم  ــا موجود ف ــرف م ان يع
ــيلة اتصال  ــينما وس باعتبار الس
مهمة جدا للمعرفة وتلقى الفكر 

واملعلومة.

ــي مهرجان  ــوم الثالثاء املاض ــم ي اختت
ــينمائي الدولي واعلنت  ــن الس الرافدي
النتائج. وكانت جلنة التحكيم متكونة 
ــا  ــالم رئيس ــهى س ــورة س ــن الدكت م
وعضوية مدير التصوير الكبير شكيب 
رشيد والدكتور عبد الباسط سلمان ، 
وعرض في املهرجان خمسون فيلما من 
ــرون بلدا بينها سبعة افالم  ثالثة وعش

عراقية وكانت اجلوائز كما يلي:- 
 افضل فيلم اول : نستلنغ من روسيا

ــاعدة ٣ من  ــي : مس ــم ثان ــل فيل  افض
فرنسا

ــث : ورقة احلنطة  من  ــل فيلم ثال  افض
كولومبيا

 افضل تصوير :   لن تعود الى الوراء من 
اسبانيا

 افضل متثيل : تابع من كرواتيا
ــة  : االطالق ــم  ــة التحكي ــزة جلن  جائ

لعباس هاشم من العراق
ــمي : نباح من اجل   جائزة الراعي الرس

احلياة لكاردينيا همن من العراق 
ــم بذرة لعدي عبد  ــزة اجلمهور : فل  جائ

الكاظم  من العراق
 افضل اخراج : اخملرج ترجمناه ربيتا من 

الفليبني
 افضل سيناريو : ايكو من ايران 

ــاروخ من  ــاج : صبي الص ــل مونت افض
اسبانيا 

ــحة عريضة  ــكل املهرجان فس وقد ش
ــاهدوا فيه الكثير  لعشاق السينما ش
ــتى االجتاهات الفنية. من االفالم من ش

كما كانت فرصة لتكرمي الفنان الكبير 

ــا لدوره  ــل تثمين ــكري جمي محمد ش
ــينمائي وبنجاح كبير.وهي فرصة  الس
ــي بذلت في  ــود الت ــا لتقدير اجله ايض
املهرجان من قبل رئيس املهرجان ومديره 
ــى البياتي  ــان القديران مصطف (الفنان
ــى لهم في  ــم) ومتن ــد عبداملنع ومحم
ــاه للمالحظات  االنتب مهرجانات قامة 

التي قيلت بحق املهرجان.

ــي ال يعرفها  ــات املتخصصة، والت ــينما مليئة باملصطلح الس
ــابع، ولو كنت من محبي  ــوى املتبحرين من عشاق الفن الس س
ــاص  جمعنا لك عددا   من هذه  ــينما وترغب في قاموس خ الس

املصطلحات مع شرحها ومعانيها:-
تحرير / مونتاج

ــة،  ــاهد وطولها الزمني على الشاش هو فن اختيار وترتيب املش
ا كلمة مونتاج فهي  ويقابلها في اللغة االجنليزية كلمة EDIT، أمّ
ــتطيع أن نسميه  ــية MONTAGE، ونس مأخوذة عن اللغة الفرنس
ــة العربية ”التوليف“ أو ”التركيب“، وباختصار ميكن أن  في اللغ
ــي: ”عملية حترير للفيديو  ــط تعريفه في جملة واحدة، وه نبسّ

من قص وإضافة مؤثرات وكتابات وصور ولقطات.
تركيب صوتي / دبلجة 

ــية،  ــالج الفرنس ــى كلمة دوب ــه إل ــي يرجع أصل ــح فن مصطل
ــتخدم عند القيام بتركيب أداء صوتي بديل للنص األصلي  ويس
بلغة أخرى في األعمال التلفزيونية والسينمائية: كاملسلسالت 
واألفالم واألفالم الوثائقية واألمني، حيث يقوم املمثلون املدبلجون 
ــأداء متثيلي  ــورة في الفيلم ب ــخصيات املص بتأدية أصوات الش
ــك مراعاة  ــفاه وكذل ــع مراعاة حركات الش ــق للصورة، م مطاب

توقيت الكلمات.
الشخصية الشريرة 

ــاً للكلمة“  ــي متام ــاً ”VILLAIN“ وهي املعنى العكس وتدعى أيض
ــريرة أو العدو في العمل  ــخصية اخلصم الش وهي التي متثل ش
ــخصية  ــي، الذي يعاكس ويُضاد ما يفعله البطل أو الش الدرام
ــكل الكالسيكي من القصص،  ــية، أو يؤمن به في الش الرئيس
حيث يحتوي النسيج القصصي على بطل يقاتل شريراً، ميكن 

اعتبار االثنني كعامل رئيس وعامل مضاد على التوالي.

مصطلحات سينامئية
ابراهيم العالف

ــي املوصل  ــينمائي ف ــرض الس دور الع
ــينات  واخلمس ــات  االربعين ــي  وف
ــى  وحت ــبعينات   والس ــتينات  والس
ــميها  ــت كثيرة ونس ــات كان الثمانين
ــينمات )  وثمة  ــن في املوصل (الس نح
ــول  ان عدد  ــر دقيقة تق ــة غي احصائي
ــي املوصل  ــينمائي ف ــرض الس دور الع
ــس  خم   ١٩٢١-١٩٥٨ ــنتي    س ــني  ب
ــرون دارا للعرض  واول دار فتحت  وعش
ــارع نينوى  ــينما الهالل في ش هي س
مقابل قنطرة اجلومرد سنة ١٩٢١ كان 
ــرض راقية وخاصة التي  بعضها دور ع
ــة وكان قسم منها  فتحت في الدواس
شتوية وقسم صيفية وكانت تستورد 
ــة  ــة وااليطالي ــالم االميركي ــى االف ارق
ــة وهذه  ــة والعراقي ــة والهندي واملصري
ــينما هوليوود  وهي نفسها  صورة لس
ــة  ــميراميس بعدس ــندباد ثم س الس
ــتاذ علي الديوه جي وسينما  االخ االس

هوليوود  التي ترونها الى يسار الصورة 
( اجلملون) تقع في شارع اجلمهورية في 
ــن احملافظة واملؤدي من  اجلانب االمين م
ــر احلرية تأسست  باب لكش الى جس
ــنة ١٩٤٨ وكانت درجتها  ــذا الدار س ه
ــينمائية  الس ــرض  الع .دور  ــة  الثاني
ــرات وكتب  ــدة م ــا ع ــا عنه ــت ان كتب
ــر الطالب  ــيخي الدكتور عم عنها ش
ــدي  العبي ــر  ازه ــتاذ  االس ــي  وصديق
ــمير الصائغ  وله  وصديقي االستاذ س
ــع الدكتور عمر  ــينما م حوار عن الس
HTTP:// ــع ــرته له في موق الطالب نش
WWW.DR-OMARALTALEB.COM/ALLAF/SINAMA.
HTM وممن كتب عن السينمات صديقي 

االستاذ اسامة غاندي  وصديقي احلاج 
ــس وآخرون  ــار محمد جرجي ــد اجلب عب
ومن املمكن ان تكون موضوعا لرسالة 
ماجستير في املستقبل .لالسف االن 
اندثرت وخبت وبادت.طبعا كان بالقرب 
ــينما (الوطني )  من سوق الصوافة س

ــنة ١٩٢٢. واصبح اسمها  تأسست س
ــت وكان  ــاء ) وهدم ــد (احلدب ــا بع فيم
ــت  ــازي فتح ــك غ ــينما املل ــاك س هن
ــارع العدالة وفي  ــي ش ــنة ١٩٣٠ ف س
ــينما  ــاك س ــه كان هن ــارع نفس الش

ــينما  ــت س ــي ١٩٤٠ فتح ــراء وف احلم
ــينما غازي  ــم س ــي ث ــراء الصيف احلم
ــارع حلب ١٩٣٤ وفيها  الصيفي في ش
نصبت كرة املوت وشاهدنا ذلك الرجل 
ــيكله داخل القبة  ــدور مبوتورس وهو ي

ــالل  ــينما اله ــى س ــة والننس احلديدي
ــهداء من  ــرب حديقة الش الصيفي ق
جهة مدرسة االرمن ونادي الهومنتمن 
ــارع الصديق قرب  ــي ش ــاك ف وكان هن
محطة قطار املوصل سينما هوليوود 
ــنة ١٩٤٩ .  ــي س ــت ف ــي فتح الصيف
ــينما املشهورين كامل  ومن مالك الس
ــزال واالوائل كانوا من  ــارة وتوفيق غ س
ــينمات املعروفة في  اليهود .  ومن الس
ــة (١٩٧٠)  املوصل  االندلس في الدواس
ــة ١٩٧٣ -غرناطة  - (حمورابي -الدواس
ــة  ــبيلة -الدواس ــة ١٩٦٧- اش -الدواس
١٩٦٨اطلس -ساحة ١٤ رمضان -١٩٥٩-
ــارع  -ش ــراء  احلم  -١٩٥٨ ــة  اجلمهوري
ــندباد   ــس -الس ــمير امي ــة -س العدال
مقابل الباب اخللفي حلديقة الشهداء 
ــة - النجوم -  ــارع العدال ــر - ش - النص
شارع حلب (السعدون) وكانت تسمى 
ــل  ــي قب ــل الثان ــك فيص ــينما املل س

.١٩٥٨

ســيــنـــمـــا هـــولـيـــــوود فـــي الـمـــوصـــل 

أخـتـتــام مـهــرجان الــرافــديـــن الـسـيــنــمــائــي الــــدولــــي

ســيـنـمــا الـطـفـل فــي الـعــــــــراق

ــت خدمات  ــاءات التي قدم ــر من الكف ــاك الكثي   هن
جليلة للمسرح والسينما.السيما في مجال التوثيق 
ــة ان  ــذه املهم ــالل ه ــن خ ــتطاعوا م واالرشيف.واس
ــرحي.من بني  ــينمائي واملس يحفظوا تاريخ البالد الس
ــاعة  ــه للخطر وواجه املوت بش هؤالء من عرض نفس
ــو تاريخ ناصع  ــيف الذي ه ــل ان اليضيع االرش من اج
ــة الفنية عموما. من هؤالء الفوتغرافي النبيل  للحرك
ــة ملهرجان قرطاج  ــى صاحب اجلائزة الثاني علي عيس
ــرحي. وعلي عيسى عمل في  للترويج االعالمي واملس
مجال الفوتغراف والتوثيق الكثر من ٤٥ عاما لم تفته 
شاردة وواردة في املسرح العراقي والسينما العراقية.
ــوره كامال اضافة الى  ــكان حاضرا مع كل عمل ويص ف
ــيفه صورا  ــه ايضا.ويحتفظ في ارش تصوير كواليس
الول عمل عراقي في املسرح واول فيلم واقصد االعمال 
ــينما واملسرح.ورافق معظم  التي انتجتها دائرته الس
ــم ملواقع التصوير  ــني الرواد في حلظات اختياره اخملرج
ــمي.  ــرحية قبل العرض الرس او حلظات البروفات املس
ــينمائي العربي  ــر من جنوم الفن الس كما رافق الكثي
ــتركوا في اعمال  ــراق او اش ــن زاروا الع ــي الذي واالجنب
ــر ريد وكذلك  ــم االنكليزي اوليف ــم النج عراقية.منه
ــث كان يرافقهم  ــن حي ــي كوي ــي انتون ــم العامل النج
ــي بغداد.وكذلك اخملرج العربي  ــوال فترة اقامتهم ف ط
ــن يتذكر علي كيف ان  ــى العقاد. انتوني كوي مصطف
ــداد الدولي قبل بناء  ــرير الذي ينام فيه بفندق بغ الس
الشيراتون وامليريديان.حيث واجه مشكلة النه طويل 
القامة بحيث السرير ال يكفيه فاضطررت ادارة الفندق 
وبطلب من علي عيسى لتبديل السرير من اجل راحته.
ــرة النتوني كوين قالها  ــك يحتفظ علي باراء كثي كذل
ــقط  ــامي قفطان.وحني س ــن العزاوي وس عن محس
ــابق في ٢٠٠٣ واحترقت دائرته استشاط  النظام الس
ــيف الفوتغرافي وواجه  غضبا وقرر عليا ان ينقذ االرش
ــات التي ارادت ان جتهز  ــد احلريق اللصوص والعصاب بع
ــلم من احلريق.لكنه تصدى لهم بشجاعة  على ما س
هو وبعض العاملني وانقذ االرشيف وكأنه ينقذ واحدا 
ــيما ان  من ابنائه.وهو موقف قلما يحدث مع اخر الس
ــر والبنايات. ــديدا و اليفرق بني البش ــف كان ش القص
ــهامة هذا الفوتغرافي النبيل قادته للتحدي.  لكن ش
ــى بالقاب كثيرة كاحلارس االمني  وقد لقب علي عيس
ــة الهاربة وهو  ــيف الفوتغرافي ،وصياد اللحظ لالرش
ــعود. ــا الراحل ناظم الس ــه زميلن ــاه علي ــب اضف لق
ــرح رمبا التتكرر  ويعني ان عليا يلتقط حلظات في املس
ــرح حتى ان اعيد العرض غير  ــبة املس ثانية على خش
ــتطاع ان يصطادها  مرة ،فهي حلظات هاربة لكنه اس
ــور معبرة.وعلي ميتاز بتقنية عالية في  ويوثقها في ص
استخدام الكاميرا واختيار الزوايا املناسبة في الظل 
ــي التعبير عن احلدث و التقاط  والضوء.ولديه حدس ف
الصورة املناسبة.كما وثق الكثير من االجيال ممن رحلوا 
ــق الميتلكها غيره.  ــا وبذلك حولوها الى وثائ عن دنيان
ــف واجملالت العراقية والعراقية  وكثيرا ماكانت الصح
ــتعني بصوره التي يربو عددها اليوم الى املئات من  تس
ــام ٩٠ معرضا  ــة او(النكاتيف). واق ــور الورقي االف الص
نوعيا خالل مسيرته خلد فيها احلركة الفنية.واخرها 
ــيد  ــرح الرش ــرض النوعي املعروض حاليا في مس املع

بعد اعادة اعماره.

وقفة مع علي عيسى  
االرشيف الصوري للسينام واملرسح

قحطان جاسم جواد

اذا أردنا ان نبني اإلنسان علينا البدء بالطفل. فالطفولة صفحة بيضاء تستطيع 
أن متلي عليها ما ترغب به من افكار ومعلومات وان تنتج جيال يستطيع أن يقدم 
ــانية جمعاء اذا كان بناؤه صحيحا. وانا هنا افتح  ما هو خير للبلد وبعدها لالنس
ــينما. فنحن في العراق نفتقد  ــرة  في عالم الطفولة ومن خالل الس نافذة صغي

لسينما الطفل.

اِّـخرج عزام صالح

سينما و تلفزيون  NO.3679.WED.7.JUL.2021العدد (٣٦٧٩) األربعاء  ٧ / ٧ / ٢٠٢١ 
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 .GAZPROM NEFT BADRA B.V شركة غازبروم نفت بدرة بي. في.
 EXTENSION ANNOUNCEMENT إعالن التمديد

  
1414المناقصة رقم   TENDER No.  1414 

 TENDER NAME:  FIELD OPERATIONS SUPPORT SERVICES عنوان المناقصة: خدمات دعم عمليات الحقل

1409المناقصة رقم   
 عنوان المناقصة: مراقبة أجهزة المكامن واآلبار لحقل بدرة النفطي، جمهورية العراق

 
TENDER No.  1409 

TENDER NAME:  RESERVOIR AND DOWNHOLE EQUIPMENT MONITORING FOR BADRA 
OILFIELD, THE REPUBLIC OF IRAQ  

  
.2021تموز  13) 3:00صباحا (توقيت غرينفيتش +  11:00(يوم وساعة االستحقاق) هو الموعد الممدد لتقديم العروض لهاتين المناقصتين   Extended deadline for submission of bids under these Tenders (Bid Due Date & Time) is 

11:00 AM (UTC/GMT+3:00) July 13, 2021. 
  

محدد في وثائق المناقصة مقابل إعالنها، أو إعالن التمديد اإلضافي، إذا انطبق األمر، من الفاتورة األولي ضمن المبلغ السيقوم المشغل باستقطاع 
 العقد الموقع مع مقدم العطاء الفائز.

The Operator will deduct an amount specified in the Tender Documentation for tender announcement and 
the extension announcement from the first invoice under the contract signed with the successful Bidder. 

  
ل من قبل ممث ةلشركة المقدمة العطاء موقععلى ورقة رسمية لالمناقصة بعد تقديم طلب خطي ( وثائق هذهعلى  ايمكن لمقدمي العطاءات أن يحصلوو

) يحتوي على االسم الكامل لمقدم العرض ورقم الهاتف والفاكس والعنوان البريدي والبريد اإللكتروني حيث ستُرسل الوثائق للمناقصة، لها مخول
 عنوان التالي التابع للمشغل:. ويرسل هذا الطلب الخطي للوأيضا على االسم الكامل ووظيفة الشخص المخول لالتصال

 

Please be informed that the Bidders may receive the Tender Documentation under these Tenders 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-Services@gazpromneft-badra.com Tenders-Services@gazpromneft-badra.com. 

  
مقدم العطاء سيرسل المشغل وثائق المناقصة إلى مقدم العطاء عن طريق البريد اإللكتروني دون أن يتحمل أية بعد استالم الطلب الخطي من 

 مسؤولية عن الفقدان أو 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. 

  
  

  .Detailed terms and conditions of the Tender will be provided in the Tender Documentation ستُوضح تفاصيل شروط وأحكام المناقصة في وثائق المناقصة.
  

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  

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. 

  
شراءقسم العقود وال./ فينفت بدرة بي  غازبروم شركة  Gazprom Neft Badra B.V. Contracts and Procurement Department 
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وزارة الصناعة و اِّـعادن 
شركة دياُّـ العامة

م / إعـــادة إعـــــــالن

الشركة العامة لتجارة الحبوب
القسم القانوني

شركة غاز الجنوب
(شركة عامة)

(تنويه)

الحاقاً بأعالننا اِّـنشور َّـ هذه الصحيفة بعددها 
ــق بإجراء  ــوم  ٢٠٢١/٦/٢٢اِّـتعل ــادر ي الص
ــكراب ، توجب  ــة لبيع حديد س ــدة العلني اِّـزاي

التنويه بما يلي:ـ

١- يكون موعد اجراء اِّـزايدة َّـ تمام الساعة 
ــدة اِّـحدد َّـ  ــوم اِّـزاي ــاح ي ــن صب ــرة م العاش

الثالثاء ٢٠٢١/٧/١٣. 
ــة  البالغ ــة  االولي ــات  التأمين ــل  ٢-تقب
ــك  ــار بص ــني دين ــة مالي (٣،٠٠٠،٠٠٠) ثالث

مصدق أو نقداً.

اِّـديرالعام
حمزه عبدالباقي ناصر

جمهورية العراق 
وزارة العدل 
دائرة التنفيذ 

مديرية تنفيذ الكوت 
رقم االضبارة: ١٧٤٣ /٢٠١٩
التاريخ:       ٢٠٢١/٧/٦

أعــــــــــــــالن 
ــوت العائد اِّـدين (صباح بدر صرب) اِّـحجوزة لقاء طلب الدائن (بهاء عبد فرحان)  ــل٣٧٥١/١م٣٩  الهورة  الواقع َّـ الك ــع مديرية تنفيذ الكوت العقار تسلس تبي
ــر  ــراء مراجعة هذه اِّـديرية خالل مدة(٣٠يوما) تبدأ من اليوم التالي للنش ــني و اربعمائة الف دينار ال غري فعلى الراغب بالش ــة مالي ــغ (٣,٤٠٠,٠٠٠) ثالث البال

مستصحبا معه التأمينات القانونية عشرة من اِّـائة من القيمة اِّـقدرة وشهادة الجنسية العراقية وان رسم التسجيل والداللية على اِّـشرتي.
اِّـنفذ العدل 
محمد عبد الرضا زيدان الطائي

اِّـواصفات:ـ 
١-موقعة ورقمه :- ٣٧٥١/١ م ٣٩ الهورة 

٢-جنسه ونوعه : ملك صرف  
٣-حدوده و اوصافه: ملك صرف مسجل بأسم اِّـدين صباح بدر صرب يتكون من طارمة امامية و حديقة و غرفة و استقبال ومطبخ و هول وغرفتني نوم و مجموعة 
ــلح و االرضية مبلطة بالسرياميك الحديث و درجة  ــقف كونكريت مس ــمنت و الس صحية و َّـ الطابق العلوي غرفة نوم و مجموعة صحية البناء من الطابوق و االس

العمران جيدة جدا 
٤-مشتمالته :- 

٥-درجة العمران :
٦-اِّـساحة :- مساحة ٣٥٠م٢

٧- الشاغل :-  اِّـدين صباح بدر صرب و عائلته 
٨-القمية اِّـقدرة :- ٤١٠,٠٠٠,٠٠٠ أربعمائة و عشرة ماليني دينار 

جمهورية العراق
وزارة العدل 
دائرة التنفيذ 

مديرية تنفيذ الكوت 
رقم االضبارة :  ١٦٨٧|٢٠٢١
التاريخ:      ٢٠٢١/٧/٦

أعـــــــــــــــــالن 
تبيع مديرية تنفيذ الكوت  العقار التسلسل ٦١/١م ٣٧ ام هليل  الواقع َّـ الكوت العائدة اُّـ اِّـدين(جعفر عبد الحسني يوسف  ) اِّـحجوز لقاء طلب الدائن (علي 
كاظم محسن)البالغ (٤,٠٠٠,٠٠٠)اربعة مليون  دينار فعلى الراغب بالشراء مراجعة هذه اِّـديرية خالل مدة (٣٠ يوما ) تبدأ من اليوم التالي للنشر مستصحبا 

معه التأمينات القانونية عشرة من اِّـائة من القيمة اِّـقدرة وشهادة الجنسية العراقية وان رسم التسجيل والداللية على اِّـشرتي .
اِّـنفذ العدل
غسان نهر غنيس التميمي

اِّـواصفات:ـ 
١-موقعة ورقمه : العقار اِّـرقم  ٦١/١م ٣٧ ام هليل 

٢-جنسه ونوعه : ارض زراعيه تسقى بالواسطه 
ــرف نوم مبني من مادة  ــتقبال و غرفة و الطابق الثاني ثالثة غ ــار اعاله و يتكون من هول و اس ــيد عليها جزء من العق ــاحة ١٥٠م مش ــه  : مس ــدوده واوصاف ٣-ح

الطابوق 
٤-مشتمالته :-  

٥-مساحتة :- ١٥٠م 
٦-درجة العمران :

٧- الشاغل :- الشركاء
٨- القيمة اِّـقدرة : ٤,٠٠٠,٠٠٠ أربعة ماليني دينار
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بغداد / البينة اجلديدة
ــوزراء  ال ــس  مجل ــس  رئي ــتقبل  اس
ــني  مصطفى الكاظمي، الفنان حس
ــر املكتب االعالمي لرئيس  نعمة.وذك
ــي  ــى ف ــي التق ــوزراء ، ان الكاظم ال
ــة. ــني نعم ــان   حس ــه بالفن مكتب
ــالل  ــد خ ــي اك ــاف، ان الكاظم واض
ــى اهتمام احلكومة برعاية  اللقاء عل
ــه  ــا وج ــون باعتباره ــة والفن الثقاف

العراق الباسم أمام العالم. 

بغداد / البينة الجديدة
ــالم  اإلع ــبكة  ش ــت  كرم
ــس االول االثنني،  العراقي، ام
ــام خالد جبر مبناسبة  الرس
ــدء  ب ــى  عل ــاً  عام  ٣٥ ــرور  م
برنامجه  ــات  ــى حلق أول بث 
املرسم الصغير على شاشة 
ــام  وق ــي.  العراق ــون  التلفزي
ــبكة  ــر مكتب رئيس ش مدي
ــالم الدكتور صباح عالل  اإلع
ــالً عن رئيس  ــرمي جبر ممث بتك
مجلس األمناء جعفر الونان 
ــور  ــبكة الدكت ــس الش ورئي

نبيل جاسم  بالتكرمي مبيناً 
ــيط تقديراً  ــيء بس أنه « ش
ــاء  والعط ــادف  اله ــن  للف

ــام  ــم الذي قدمه الرس الدائ
ــد جبر وما ترك من ابداع  خال
ــات  ــالً على اللمس ــى جي رب

وعبر  واملميزة».  اجلميلة 
جبر عن شكره وتقديره 

ــرمي معتبرا إياه  لهذا التك
ــزاز  واعت ــر  فخ ــهادة  ش

تقديرا جلهوده، مؤكداً 
ــم  املرس ــج  برنام أن 
ــكل  ــاد ب ــر ع الصغي

بجهود  ــموخ  وش قوة 
ــبكة  اإلدارة احلالية لش
ــي، بعد  ــالم العراق اإلع
ــة  ــل، خدم ــف طوي توق
ــال العراق وتنمية  ألطف

ملواهبهم.

متابعة / البينة الجديدة
ــة،  ــة اللبناني ــت الفنان تعرض
ــوق  ف ــقوط  للس ــاب،  دي ــا  ماي
ــالل التدريب على  ــرح، خ املس
ــتعراضي  حفلها الغنائي االس
«X-Plore»، الذي يذاع عبر قناة 
تقود  دياب  مايا  «MTV».وكانت 
ــي» وتتدرب  ــكوتر كهربائ «س
على حركات استعراضية قبل 
أن يختل توزانها وتسقط على 
الفنانة  ــاركت  وش ــا.  ظهره
ــابها  حس ــى  عل ــع  املقط
ــتغرام»  «إنس ــع  مبوق
ــا  ــول: دوم ــة بالق معلق
ــم  ــة واألل ــاك املتع هن
ــر. إال أن  ــاء التصوي أثن
ــدال  ج ــار  أث ــهد  املش
ــني متابعي  ب ــعا  واس
ــا، وذهب الكثيرون  ماي
أن احلديث  إال  ــم  منه
ــهد  ــدور عن «مش ي

مفبرك».

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 (٣٦٧٩) - األربعاء - ٧ - تموز - ٢٠٢١

حداد عىل ارواح شهداء الوطن 

أمس الثالثاء ، كنت اجتاذب اطراف احلديث مع عدد من 
املتقاعدين الذين كانوا ينتظرون اشارة صرف رواتبهم 
ــاخن  التقاعدية امام احد املنافذ ودار نقاش طويل وس
ــذات وزير املالية  ــديد على احلكومة وبال وفيه عتب ش
ــد املتقاعدين  ــة .. اح ــة التقاعد الوطني ــس هيئ ورئي
ــالً : هل ان وزير املالية  ــؤاالً فيه حرقة وألم قائ طرح س
ــتلما رواتبهما  ورئيس هيئة التقاعد الوطنية لم يس
الشهرية حلد اآلن فانبرى اجلميع من احلاضرين باجلواب 
: ال واهللا انهما استلما رواتبهما مع اخملصصات وكامل 
االمتيازات مغلفة ومسلفنة حسب االصول أما باقي 
ــا كاتب هذه  ــم .. أما أن ــم رب يرعاه ــن فله املتقاعدي
ــطور فبودي ان اقول لكل اصحاب القرار في وزارة  الس
دوا اوقاتاً زمنية ثابتة ومحترمة يتم  ــدّ املالية ملاذا ال حت
ــهرية ومن دون  ــرف رواتب املتقاعدين الش مبوجبها ص
ــهرياً والتي  ــمفونية املتكررّة ش احلاجة الى عزف الس
ــث مضت اكثر من  ــماعها املتقاعدون ؟ حي ملّ من س
ستة ايام من بدء شهر متوز دون ان تصرف هذه الرواتب 
والكل يعرف الواقع املعيشي الصعب لهذه الشريحة 
ــعب وبودي  التي افنت اعمارها في خدمة الوطن والش
ان اسأل : هل حقاً ال توجد سيولة مالية لتأمني رواتب 
املتقاعدين الشهرية؟ مع القناعة التامة واألكيدة بأنه 
ــت هناك أزمة مالية وال هم يحزنون. واسأل ثالثة  ليس
ــن املتقاعد ؟ وكيف  ــة ماذا تنتظرون م ورابعة وخامس
د  ــي الوقت احملدّ ــى راتبه ف ــو ال يحصل عل يتصرف وه
ــرحها وهو يعيش في  ــه التزامات كثيرة يطول ش ولدي
ظروف بالغة الدقة والصعوبة .. ومن هنا فإنني اخاطب 
ــى الكاظمي  ــوزراء مصطف ــس مجلس ال ــيد رئي الس
ــؤول عراقي رفيع زار هيئة  احملترم واقول له انك أول مس
ــلطة التنفيذية  ــنمه للس التقاعد الوطنية حني تس
ــاالً عريضة بأن  ــدوا عليه آم ــد عق ــدون ق وكان املتقاع
ــاكلهم وهم على  ينهض بواقعهم ويوجد حلوالً ملش
ــة أكيدة بأنه لن يألوا جهداً في تأمني احتياجاتهم  ثق
ــيما  ــقف رواتبهم ال س ــي املقدمة من ذلك رفع س وف
املتدنية اصالً كي يتمكن املتقاعد من العيش وعياله 
حياة تليق بتضحياته وخدماته اجلليلة.. واذا كان وزير 
املالية ورئيس هيئة التقاعد الوطنية غير قادرين على 
ــى رفع احليف  ــدم القدرة عل ــا وع ــاء بالتزاماتهم االيف
ــن فعليهما ان يترجال  ــريحة املتقاعدي والظلم عن ش
من صهوة املسؤولية ألن املسؤولية كما يعرف اجلميع 
ــجاعة ومخلصة  ــرارات ش ــة وق ــى ارادة قوي ــاج ال حتت
ــا كأعالميني ومتصدين  ومنصفة وليعلم اجلميع بأنن
ــؤولية املهنية بشرف وأمانة لن نسكت عن أي  للمس
ــيط  ــر أو ظلم أو غنب يلحق بهذا املواطن البس تقصي

الذي يجابه حتديات احلياة وصعابها املتعددة.

صباح الشيخلي*

بال مجاملة

@Ú˜ÓÁ@èÓˆâbÌ@o„cÎ@ÚÓ€bΩa@äÌãÎ@bÌ
_b‡ÿjmaÎâ@b‡n‡‹nça@›Á@NN@Ü«b‘n€a
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ــا او (كوفيد ١٩) مرض فتاك وخطير ولهُ  فايروس كورون
ــاليبهُ كتلك التي ميارسها اي عدو خارجي يتربص  اس
ــه املباغتة  ــن هجمات ــر ويتحني الفرص لش بنا الدوائ
ــة بالطبع ..  ــر احلصين ــا الدفاعية غي ــى خطوطن عل
والفايروس ميتلك اخلطط واالساليب املبتكرة في الكرّ 
ــرية في  ــائر البش والفرّ بغية ايقاع اكبر قدر من اخلس
ــذا فهو في حالة  ــاك الروح املعنوية وله صفوفنا وارب
ــي جبهتنا  ــداث ثغرات ف ــوم متواصل وعزوم الح هج
الداخلية ويقابل ذلك ان دفاعاتنا غير متماسكة ولم 
ــة من التدريب الراقي  تصل الى درجة اجلهوزية العالي
ــاع صاعني وهذا  ــاح ورّد الص ــد الهجمات بنج في ص
ــات بالفايروس  ــط البياني لعدد االصاب ــر ملاذا اخل يفس
ــاع متصاعد وهكذا احلال للوفيات فقد  في حالة ارتف
ــفت احصائية كورونا واملوقف الوبائي في العراق  كش
ــة (٨٠٣٠) والوفيات  ــني (٢٠٢١/٧/٥) عن اصاب ــوم االثن لي
ــفاء (٥٧٨٩) واي قراءة متأنية لالرقام  (٢٩) وحاالت الش
ــك بأن عدد االصابات مؤشر  ــف مبا ال يقبل الش تكش
ــر الوقائية على  ــراءات والتدابي ــر وخطير بأن االج كبي
ــاة  ــات ومراع ــداء الكمام ــخصي كارت ــد الش الصعي
التباعد االجتماعي واالبتعاد عن التجمعات والتالمس 
ومراجعة املراكز الصحية بغية اخذ اللقاحات املقررة  
ــتوى  ــتوى املطلوب والذي يرقى الى مس لم تعد باملس
ــو اال يزعل احد منكم بأن    اخلطر الداهم واقولها وأرج
ــاالة وال زال  ــع الفايروس بال مب ــن يتعامل م ــض مم البع
ــام او (كالوات ) او مؤامرات  ــد بأن الوباء مجرد أوه يعتق
تقودها اشباح قادمة من جزر الواق واق .. وعندما ترتدي 
الكمامة وتسير وسط السوق الذي يعج باملتبضعني 
ــن ينظر اليك  ــاز ) وان هناك م ــعر بأنك (نش صرت تش
ــتهزاء ال بل  ــيء من االس ب( تك عني ) وبنظرة فيها ش
ــد منكم عندما  ــو اال يزعل اح ــا .. وارج ــدك بطران ويع
ــم يعد يعير اهمية خلطر الوباء وال  اقول ان هناك من ل
ــط اجراءات الوقاية  ــى مخاطره وال يتقيد بأبس يخش
اثناء عمله او في السوق او في املناسبات االجتماعية 
ــا الناس انا هنا ال  ــواء اكانت افراحا ام اتراحا .. ايه س
ــالطني لكنني استشعر صراحة  اظ الس امارس دور وعّ
ــا نتائجها وخيمة وان  ــان الغفلة والتهاون مع كورون ب
ــا االحترازية  ــر في كل تدابيرن ــوب ان نعيد النظ املطل
لتفويت الفرصة على العدو بل دحره من خالل اليقظة 
ــتثمارها  ــاف كل نقاط القوة الجل اس والوعي واكتش
ــتهانة بأخذ  ــا كما ال ينبغي االس ــي تقوية مناعاتن ف
ــكل خط الصد  ــاح واالقبال عليه الن اللقاح يش اللق
االول في مجابهة املرض وان واقع احلال االن مع االسف 
ــنُ نتراجع فال احد يزعل  ــير بأن كورونا يتقدم ونح يش

من ذكر احلقيقة الن السكوت ليس من ذهب.

عبد الزهرة البياتي*

* رئيس التحرير التنفيذي
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متابعة / البينة اجلديدة

دالل  ــة  الفنان ــت  زال ــا  م
ــز متكث فى أحد  عبدالعزي
ــرى  الكب ــفيات  املستش
ــرة من أجل العالج  بالقاه
من تآكل رئتها التي تسبب 
ــروس كورونا منذ  فيها في
ــهرين.   ــن ش ــرب م ــا يق م
ــز رغم عدم  دالل عبدالعزي
ــدث  التح ــى  عل ــا  قدرته
ــدم القدرة  ملدة طويلة وع
على احلركة إال أنها طيلة 
زوجها  ــأل عن  تس الوقت 
ــمير  س ــل  الراح ــان  الفن
ــع األطباء  ــامن، والذي من غ
وكشفت  بوفاته.  إبالغها 
ــي  الت ــة  الطبي ــادر   املص
ــي دالل عبدالعزيز، أن  تراع
ابنتيها وزوجيهما ينقلون 

ــمير  ــائل من س ــا رس له
ــا  ــي يطمئنونه ــامن لك غ
ــون لها دوما  ــه فيقول علي
ــمير غامن بيدعيلك  إن «س
ــدك  يري ــه  وأن ــفا،  بالش
ــها بأنه  بجواره إلحساس
ــد احلياة،  ــى قي ــا زال عل م

ولكن حالته الصحية غير 
جيدة». وعبَّرت الفنانة دنيا 
سمير غامن، في أول ظهور 
ــاة والدها، عن  لها بعد وف
ــا لكل  ــكرها وامتنانه ش
ــاندها في  من دعمها وس
أزمتها األخيرة، بعد رحيل 

ــا  ــروف والدته ــا وظ والده
الصحية،  عبدالعزيز  دالل 
ــهرين  ــث ترقد منذ ش حي
ــفيات  ــد املستش ــي أح ف
بفيروس  بإصابتها  متأثرة 

كورونا.  
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متابعة / البينة الجديدة
ــتعد فيه  ــت الذي يس في الوق
ــة جديدة،  ــيرة مهني ــدء مس لب
ــي العالم،  ــل ف ــى رج ــرك أغن ت
ــه إرثا دائما  جيف بيزوس، خلف
ــركة «أمازون» من  بعد حتويل ش
بائع كتب متواضع عبر اإلنترنت 
ــركات  إلى واحدة من أقوى الش
في العالم.ومن املقرر أن يسلم 
بيزوس، البالغ من العمر ٥٧ عاما، 
والذي ميتلك ثروة صافية بقيمة 
ــب  منص دوالر،  ــارات  ملي  ٢٠٣
ــركة  لش ــذي  التنفي ــس  الرئي
«أمازون»، امس االول االثنني، إلى 
آندي جاسي ويوجه انتباهه إلى 
الستكشاف  اخلاصة  ــركته  ش
الفضاء والعمل اخليري ومساعٍ 
ــيحتفظ  س ــك،  ذل ــع  أخرى.وم
بيزوس بدور رئيس عضو باجمللس 
التنفيذي لشركة التكنولوجيا 
العمالقة  اإللكترونية  والتجارة 
ــل ٢٧ عاما  ــها قب ــي أسس الت
ــت ثورة في عالم التجارة  وأحدث
ــا،  والتكنولوجي ــة  اإللكتروني
ــبما ذكرت وكالة «فرانس  حس
ــد  بع ــول  التح ــي  ويأت ــرس».  ب

ــن اإلجنازات  ــلة مذهلة م سلس
والتي جذبت  «أمازون»،  لشركة 
ــن مت  ــا. لك ــاه البتكاراته االنتب
ــمعة الشركة أيضا  تشويه س
ــة  ــات التجاري ــبب املمارس بس
التي سحقت املنافسني وأثارت 
التي  ــة  ــأن املعامل مخاوف بش
تتلقاها القوة العاملة التي تزيد 
ــال داريل  ــون عامل. ق ــى ملي عل
ويست، الزميل في مركز االبتكار 
ــد  ملعه ــع  التاب ــي  التكنولوج
ــز»: «كان بيزوس رائدا  «بروكينغ
ــوق  حتويليا في بيع الكتب، وس
التجزئة، واحلوسبة السحابية، 

والتوصيل للمنازل».
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ــان الطبية في هيئة  ــون ومراجعون الى دائرة اللج مواطن
ــاء  ــون بالثن ــة يتقدم ــات اخلاص ــة واالحتياج ذوي االعاق
ــمائهم ادناه  والتقدير واالحترام الى املوظفني املبينه اس
ــل دؤوب خلدمة  ــة وعم ــن جهود مخلص ــون به م ملايقوم

املواطنني بكل ممنونية وطيب خاطر فبوركت جهودهم .
املوظف / علي  حسن ياسني 
املوظف / حتسني علي جلوب

املوظفة / شيماء كاظم جندور
املوظف / احمد جندار مغير
املوظفة / دالل علي حسن 

املوظف / محمد علي مهدي 

ــى  ــان ال ــر واالمتن ــكر والتقدي ــدم بالش  اتق
ــاعدي) التي انقذتني من  الدكتورة (منال الس
ــتقبل حالتي  املوت بعون اهللا، في وقت لم يس
ــل خبرتها  ــا . وبفض ــبب خطورته ــد بس اح
ــفى  ــا الطبية وبفضل كادر مستش ومهارته
ــورة منال  ــي الدكت ــث اجرت ل ــاء) حي (العلم
ــاح وأنقذت  ــت بالنج ــة كلل ــة جراحي عملي

حياتي  ومنحتني األمل باألمومة .
سارة جمال

من أسرة .. (البينة الجديدة)

ä���������ÌÜ�‘�m@Î@ä�����ÿ���ë


