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ــة  األمريكي ــاع  الدف وزارة  ــت  علق
ــى  ــاء، عل ــس األربع ــون)، ام (البنتاغ
ــذي تعرض له مطار اربيل. الهجوم ال

ــوزارة، أن  ــم ال ــة باس ــت متحدث وقال
الوزارة اطلعت على األنباء التي أفادت 
ــيرة في  ــوم بطائرة مس ــوع هج بوق
ــت، أن املعلومات األولية  أربيل.وأضاف
ــرار مادية أو  ــدوث أض ــير إلى ح ال تش
ــي األرواح. وقد  ــائر ف ــات أو خس إصاب
أعلن التحالف الدولي، امس األربعاء، 
ــوم الصاروخي الذي  ــل الهج تفاصي
ــد في  ــني األس ــدة ع ــتهدف قاع اس

محافظة األنبار.وقال املتحدث باسم 
التحالف، واين ماروتو، في تغريدة له 
، إن التقرير األولي تقريبا. ١٢٣٠ مساء 
ــت قاعدة  ــي ، تعرض ــت احملل بالتوقي
ـــ ١٤  ــة لقصف ب ــد اجلوي ــني األس ع
الصواريخ  أن  ماروتو،  صاروخا.وأضاف 
ــدة ومحيطها،  ــقطت على القاع س
ــة  ــة حلماي ــر دفاعي ــل تدابي ومت تفعي
ــوم عن ثالث  ــفر الهج القوة.وقد اس
ــت أصدرت   ــات طفيفة . في وق اصاب
ــي، امس األربعاء،  خلية اإلعالم األمن
ــول الهجوم الصاروخي، على  بيانا ح
ــد.وذكرت اخللية ،  ــني األس ــدة ع قاع
ــاعة ١٢٣٠ توقفت عجلة  ــه بالس أن

ــا حاوية  ــة) بداخله ــل (نوع تريل حم
ــة  ــدادي مبحافظ ــة البغ ــي منطق ف
االنبار ، كان الظاهر من هذه العجلة 
ــاس  الطحني،  ــا كانت حتمل أكي انه
ــدة الطالق  ــت حتمل قاع ــا كان اال انه
ــة  العجل أن  ــت،  الصواريخ.وأضاف
اطلقت ١٤ صاروخاً باجتاه قاعدة عني 
ــقطت في محيط  ــد اجلوية س األس
ــك انفجرت  ــدة، في غضون ذل القاع
ــخ التي كانت متبقية  بقية الصواري
ــا، مما ادى الى أضرار في اربعة  بداخله
ــاتني ناحية  منازل واضرار كبيرة ببس
ــي االنبار اضافة الى حرق  البغدادي ف
ــف املدفعي  ــجد  نتيجة القص مس

ــي ردا على  ــالل االمريك لقوات االحت
ــن جانب اخر  ــوم الصاروخي. م الهج
ــد العراقي، املعروف  دعا صالح محم
ــيد  ــم التيار الصدري الس ــر زعي بوزي
مقتدى الصدر، لالستعداد الى وقفة 
ــال العراقي عبر تويتر ما  مليونية. وق
أجمل وقفتكم ملناصرتكم لقائدكم 
ــة..  التضامني ــات  الوقف ــالل  ــن خ م
ــن  ــل م ــن األجم ــم، لك ــكراً لك فش
ــكم  ذلك أن تنصروا عراقكم وأنفس
ــتعداد لوقفة  وشعبكم وذلك باالس
ــة  ــادة الطاق ــل إع ــن أج ــة م مليوني
ــنوات  ــة منذ س ــة املنهوب الكهربائي
ــدل أن يتمتع  ــوم العراق ب طوال لعم

بها
 الفاسـدون من هنا وهنا. واضاف انه 
في خضم معاناة الشعب من القيظ 
ــاء، فإن  ــرض والوب ــر وامل ــر والفق واحل
ــوف  ــتعداد لذلك فس كان هناك اس
ــاً. في وقت  ــم مبوعدها الحق نعلمك
ــتضافة  ــس النواب، اس ــزم مجل يعت
ــة املالية.وانتقد  ــوان الرقاب ــس دي رئي
ــالم واالتصاالت  ــب عن جلنة االع النائ
ــوان الرقابة املالية  عالء الربيعي، ، دي
ــي  ــال تنام ــة واغف ــدم متابع ــي ع ف
ــة اإلعالم  ــي هيئ ــاد ف ملفات الفس

واإلتصاالت.

كتب اِّـحرر السياسي
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استهداف قاعدة عني االسد

كتب رئيس التحرير

ــر واغالل  ــروج من اط ــدو ان اخل يب
واحلزبية  ــية  السياس احملاصصة 
ــوبية  ــم العوائل» واحملس و « حك
الى وقت  ــيحتاج  واملنسوبية س
ــا  ــد انن ــر .. ومؤك ــس بالقصي لي
ــية  ــة سياس ــاء عملي ــل بن الج
مبنية وفق اسس ومعايير جديدة 
ــة اآلن والتي ندفع  ــالف القائم خ
ثمن فاتورتها باهظة يحتاج الى 
ــد وارادة خالّقة اضافة  وقت وجه
الى وعي باهمية التغيير الحداث 
نقلة نوعية تتوائم مع تطلعاتنا 
ــو  نح ــودة  املنش ــتقبلية  املس
ــل ذلك يطالب  األفضل .. وفي ظ
العراقية  اخلارجية  وزارة  مراقبون 
ــي  ــس الت ــر واالس ــان املعايي ببي
ــيح السفراء  اعتمدتها في ترش

ــن في اخلارج  العراقيني املعتمدي
ــك  ــول ان تل ــدري نق ــن ال ي .. ومل
الترشيحات لم تغادر ما اعتادت 
ــة اخلاضعة اصالً  ــه اخلارجي علي
الى امالءات واشتراطات االحزاب 
ــية الفاعلة في  والقوى السياس
ــة .. ونتمنى لو  ــاحة العراقي الس
ــة باطالع  ــت وزارة اخلارجي تفضل
ــر التي  ــن املعايي ــام ع ــرأي الع ال
اعتمدتها في ترشيحاتها األخيرة 
ــي اخلارج  ــفراء العراقيني ف للس
ونشر األسماء مع السيرة الذاتية 
العراقيون  ــرف  ليع ــفير  لكل س
ــيمثلهم في اخلارج وماهو  من س
ــي وهل  تاريخه وحتصيله الدراس
ــي  ف ــية  االساس ــدورة  ال ــاز  اجت
ــل  ــي وه ــة اخلارج ــد اخلدم معه
ــات االجنبية وفي  ــدون اللغ يجي
االنكليزية وغيرها من  مقدمتها 

ــة اخرى البد  ــور .. وفي قضي األم
ــير الى مفارقة صادمة في  ان نش
ساحة التحرير وسط بغداد ففي 
ــب احلرية  ــذي يرمز نص الوقت ال
ــاق من االغالل  الى احلرية واالنعت
ــب  ــت النص ــاهد حت ــا نش لكنن
ــوات األمنية في  ــوداً من الق حش
ــب ازاء  ــر حقاً ونطال ــر مثي مظه
ــاذة  ــك بانهاء هذه احلالة الش ذل
ــتهزاء  ونقول لكل احلرامية باس
ــم  ــم الداء دورك ــت جهودك بورك
ــروة  ث ــب  ونه ــعب  الش ــار  بافق
ــالد حتى صرنا بفضلكم ايها  الب
ــراق اول دولة في العالم في  السّ
ــول والبطالة .. ونقول لكل  التس
ــال أم قصر  ــالة ان الزمن ط النش
ــدام وينتهي  ــد ان تركلوا باالق الب
بكم احلال في مزبلة التاريخ وهو 
ــي لكل  ــي والنهائ ــر احلتم املصي

ــعبهم ولم  روا بحق ش الذين قصّ
ــم يبذلوا اجلهد الجل  يخدموه ول
ــني حياة حرّة كرمية له وعيش  تام
ــذه االوضاع  ــي ظل ه ــعيد وف س
ــي البالد  ــب كل العقالء ف نخاط
ــل فوات  ــم تدخلوا قب ونقول له
االوان ألن هناك من يدفع بنا نحو 
ــيما وان االنتخابات  اجملهول ال س
ــر  ــريعية املقررة في العاش التش
ــى  ــل عل ــرين االول املقب ــن تش م
ــاول  ــن يح ــاك م ــواب وان هن األب
ــهد األمني  ــأزمي املش ــد أو ت تعقي
ــوب .. نعم  ــة في نفس يعق لغاي
ــد العقالء وهم كثر واحلمد  نناش
وان  ــرعة  بس ــوا  يتحرك ألن  هللا 
ــتوى احلدث كي ال  يرتقوا الى مس
ــا ال حتمد عقباه وعندها ال  يقع م
ــدم وعض األصابع اذا ما  ينفع الن

ضاع العراق.
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بغداد /
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ــأن التطورات  ــاء، ب ــس األربع ــدر عراقي، ام ــاد مص أف
األمنية التي تشهدها البالد، أجلت زيارة رئيس الوزراء 
ــوتاكيس إلى العاصمة  ــي كيرياكوس ميتس اليونان
ــدر، إن الهجمات األخيرة التي طالت  بغداد.وقال املص

ــار أربيل الدولي  ــي بغداد ومط ــفارة األمريكية ف الس
الليلة املاضية والقصف الذي طال قاعدة عني األسد 
ــوتاكيس. ــس، دفعت إلى تأجيل زيارة ميتس ظهر ام
ــرر أن يصل رئيس الوزراء اليوناني  وأضاف كان من املق

إلى العراق خالل اليومني املقبلني في زيارة رسمية.

ــناوي، امس األربعاء، أن  ــب عن كتلة الصادقون اكتفاء احلس اكدت النائ
ــادي العراقية.وقالت  ــة الصينية تعد فرصة عمل لألي االتفاقية العراقي
ــة االقتصادية العراقية – الصينية،  ــناوي ، أن عدم تفعيل االتفاقي احلس
ــو إهدار كبير لفرصة اعمار العراق وضياع فرصة عمل األيادي العاملة  ه
ــراع بتفعيل  ــات املهنية العراقية. وبينت ان على احلكومة اإلس والطاق

االتفاقية العراقية - الصينية بجميع تفاصيلها ومتعلقاتها. 
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ــعداوي، امس  ــادي الس ــد اله ــف النائب عب كش
ــألة استجواب  االربعاء، عن وجود مماطلة في مس
ــدم حتديد  ــيرا الى ع ــني، مش ــؤولني احلكومي املس
ــة. واكد  ــان املقبل ــة البرمل ــاد جلس ــد النعق موع
ــه وبالرغم من  ــي ، ان ــي حديث إذاع ــعداوي ف الس

ــابق يتضمن استجواب وزير املالية  وجود جدول س
ومحافظ البنك املركزي واستضافة بعض الوزراء، 
ــت بهذا  ــة حصل ــحابات ومماطل ــاك انس اال ان هن
ــأن داخل قبة البرملان. واضاف ان هيئة رئاسة  الش
ــة، في هذا  ــداً لعقد اجللس ــان لم حتدد موع البرمل

االسبوع او االسبوع املقبل. 

ــت وزارة التخطيط، امس االربعاء، عن انطالق  اعلن
اعمال مسح القوى العاملة في جميع احملافظات، 
ــاء، بالتعاون  ــزي لالحص ــذه اجلهاز املرك ــذي ينف ال
ــال املتحدث  ــل الدولية (ILO).وق ــع منظمة العم م
ــط عبدالزهرة الهنداوي ،  ــمي ل وزارة التخطي الرس
ــنة ٢٠٢١،  ــح القوى العاملة في العراق لس ان مس
ــيوفر  ميثل اهمية كبيرة، في الوقت الراهن، النه س

ــرات  ــات العمالة ومؤش ــا لواقع لبيان ــدا مهم رص
ــوق العمل. البطالة، وتفاصيل مهمة عن واقع س
واضاف، البيان ان املسح سيشمل احلضر والريف، 
ــمولة  ــر املش ــات، داعيا االس ــع احملافظ ــي جمي ف
باملسح الى التعاون مع الباحثني واالدالء بالبيانات 
ــيتم  ــع البيانات س ــى ان جمي ــا ال ــة، الفت الدقيق
التعامل معها بسرية تامة واليتم استخدامها اال 

لالغراض االحصائية والتنموية.
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بغداد /

بغداد /

أصدر رئيس مجلس الوزراء، مصطفى 
ــدة  ع ــاء،  األربع ــس  ام ــي،  الكاظم
ــكن  ــة مببادرة الس ــات مرتبط توجيه
ــهيل منح  ــا بتس ــة، موجه احلكومي
ــه  مكتب ــر  للمواطنني.وذك ــروض  الق
ــس الوزراء  ــس مجل ــي ، أن رئي اإلعالم
ــرى، امس،  ــي اج ــى الكاظم مصطف
ــكان، وجتوّل  ــدوق اإلس ــارة إلى صن زي
ــام املصرف واطلع على سير  في أقس

ò@Ú‡nn€a^3\العمل هناك.

ــاء، أن مصادقة مجلس  ــس األربع ــات، ام ــة االنتخاب ــت مفوضي أعلن
ــم املفوضية  ــحني نهائي. وقالت املتحدثة باس املفوضني على املرش
ــحني لالنتخابات تنظم  ــماء قرعة ارقام املرش ــة الغالي ، إن اس جمان
ــي كل احملافظات.وأضافت أن مصادقة  ــن الرقم ٢٠ ف ــة، تبدأ م بابجدي
ــة الى ان  ــاً، الفت ــر نهائي ــحني يعتب ــى املرش ــني عل ــس املفوض مجل
ــني بانطالق احلملة االنتخابية. املفوضية تنتظر قرار مجلس املفوض

ــحي االنتخابات  ــة أرقام االقتراع ملرش ــت امس االربعاء، قرع وانطلق
ــداد (الكرخ  والرصافة)، وفي  ــس النواب العراقي ٢٠٢١، مبكتبي بغ جملل

مكاتب احملافظات االنتخابية كافة.

ــبة  ــاء محكمة التمييز، امس األربعاء، اليمني القانونية مبناس أدى اعض
ــى ، أن القضاة املعيّنني اعضاءً  ــر بيان جمللس القضاء األعل تعيينهم.وذك
ــني القانونية امام رئيس  ــة ادوا امس، اليم ــي محكمة التمييز االحتادي ف
مجلس القضاء االعلى القاضي فائق زيدان، تنفيذا للمرسوم اجلمهوري 
ــم اداء اليمني القانونية  املرقم (٤٠) في ٦ ٧ ٢٠٢١.وأضاف البيان، أن مراس
ــواب رئيس محكمة  ــس احملكمة االحتادية العليا ون ــادة رئي حضرها الس

التمييز ورئيس االدعاء العام ورئيس هيئة اإلشراف القضائي.
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بغداد / البينة اجلديدة
ــن  ع ــة  الزراع وزارة  ــفت  كش
لشركات  ــعة  الواس املشاركة 
ــة  الداعم ــاص  اخل ــاع  القط
ــي من خالل إقامة  للمنتج احملل
ــي  الثان ــي  الزراع ــبوع  االس
ــر على أرض معرض بغداد  عش
ــام  للفترة من  ــي الذي يق الدول
ــة ١٤ متوز ٢٠٢١ والذي  ١٠ ولغاي
ــيكون برعاية رئيس مجلس  س
ــى  مصطف ــيد  الس ــوزراء  ال
وزير  السيد  واشراف  الكاظمي 
ــدس محمد كرمي  املهن الزراعة 
ــوزارة  ــا بينت ال ــي. كم اخلفاج
ــبوع الزراعي سيكون  بأن األس
محطة مهمة للتفاعل وتبادل 
ــى املنجز  ــرات واالطالع عل اخلب

الزراعي،  ــاع  بالقط ــي  احلكوم
ــاركة مختلف  ــالل مش ــن خ م
ــة  التابع ــركات  والش ــر  الدوائ
ــات الزراعة في  ــوزارة ومديري لل
احملافظات، فضال عن مشاركة 
ــاص،  اخل ــاع  القط ــركات  ش
ــرض مختلف  ــيتم ع حيث س
ــات كبيرة  ــي قاع ــات ف املنتج
ــذا الغرض، فضال  خصصت له
ــر  ــاب البيع املباش ــح ب عن فت
البيض  ــات  ملنتج ــني  للمواطن
ــأن هناك  ب ــة  واللحوم،موضح
ــعة من منتجي  مشاركة واس
ــن خضر  م الزراعية  ــل  احملاصي
ــات غذائية، حيث  ومتور وصناع
ــبوع الزراعي عن  ــيعبر األس س
وجهة نظر الوزارة بدعم املنتج 

ــتفادة من اخلبرات  احمللي، واالس
ــدول األخرى،  ــاح على ال واالنفت
ــه القطاع اخلاص  ــل إلي وماوص
ــل الزراعي  ــور في العم من تط
بشقيه النباتي واحليواني.الفتة 
إلى وصول اجلهات املشاركة إلى 
أكثر من ١٣٥ جهة متثل الدوائر 
للقطاعني  التابعة  والشركات 
ــة بأن  ــاص، موضح ــام واخل الع
إقامة املعرض بهذا الظرف جاء 
ــدرة وزارة الزراعة  ــن ق تعبيرا ع
الزراعي  ــاع  القط ــم  دع ــى  عل
ــر مختلف احملاصيل رغم  وتوفي
املالية  واألزمة  ــا  جائحة كورون
ليكون هذا القطاع رافدا مهما 

وحيويا لالقتصاد الوطني.

البينة الجديدة / عامر عبدالعزيز
 

ــركة  الش ــام  ع ــر  مدي ــل  واص
العامة لتجارة احلبوب املهندس 
ــم نعيم العكيلي جوالته  باس
ــة نهاية  ــة خالل عطل امليداني
 ، ــركة  الش ــع  ملواق ــبوع  االس
ــارة صومعة خان  ــث متت زي حي
ــا  ــى خالله ــعد والتق ــي س بن
ــر  مالكات الصومعة واستفس

عن مالكات املوقع  وتابع جتهيز 
ــن  للمطاح ــررة  املق ــص  احلص
وكالء  ــز  جتهي ــى  ال ــه  اضاف
التموين مبادة الرز .واطلع خالل 
ــع العمل وتابع  الزيارة على واق
ــرا عن  ــر مستفس ــل اخملتب عم
االحتياجات التي تعزز عملهم 
ــتمع خالل اجلولة لشرح  . واس
ــن العمل قدمه مدير  مفصل ع
الصومعة مت خاللها استعراض 

ــات  ــات واالحتياج ــم املعوق اه
التي من املمكن ان تنهض بواقع 
ــي « وخالل  ــل . « العكيل العم
ــى توظيف  ــاج ال ــه نحت حديث
ــع  ــي املواق ــة ف ــوى العامل الق
ــة احلالية  ــب واملرحل مبا يتناس
.نحتاج لعمل متواصل من اجل 
جتاوز احلاالت السلبية التي قد 
ــى بث روح  ــل ، ونحتاج ال حتص
ــتمع  ــي في العمل .واس التفان

ــكله  ــركة ملش ــر عام الش مدي
منظومة الدفاع املدني واهمية 
ــن  ع ــار  االستفس و  ــا  تأهيله
ــيارة اطفاء  ــة توفير س امكاني
تكون خاصة بالشركة . وخالل 
ــد العكيلي عمل  ــة تفق اجلول
ــازن و مخازن  ــر و امناء اخمل اخملتب
الرز املعد توزيعه ضمن مفردات 
ــبة  البطاقة التموينية و احلاس

و التدقيق .

@¥zëäΩa@Ô‘n‹m@÷aä»€a@¯„aÏfl@ø@p˝ib‘Ωa@Ú‰¶@NN@›‘‰€a
@ÚÓiä»€a@äñfl@ÚÌâÏË∫@paâÎÜ€

@¡�çÏ€a@ıb�iäË◊@å�Ë �£@Ú�flb»€a@Û�€bÌÖ@Ú�◊äë
H@QV@MVA@I@Ú�»ç@ÒâÜ��”@Ú�€Ïz�∂

@?üÏ€a@Òä�Óé€a@å◊äflÎ@·ÿzn€aÎ@›ÓÃín€a@ÒäˆaÖ@ä‘fl@Ü‘–nÌ@xbn„�a@ÊÎ˚í€@ıbiäËÿ€a@ÒâaãÎ@›Ó◊Î

البينة الجديدة / قاسم حوشي 
بحث وزير العدل القاضي ساالر عبد الستار 
ــع امني بغداد  ــد  ،امس االول الثالثاء م محم
املهندس عالء معن العماري  تخصيص قطع 
اراض  لكافة موظفي الوزارة ، جاء ذلك  خالل 
زيارة معاليه الى امانة بغداد ، بحضور رئيس 
ــت هند عبد  ــة  توزيع قطع االراضي الس جلن
جميغ وعضو اللجنة  االستاذ احمد جاسم 
ــيد الوزير خالل اللقاء انه  محمد . واكد الس
مت االتفاق على  تشكيل  جلنة  مشتركة بني 
وزارة العدل وامانة بغداد من اجل  استكمال 
االجراءات املتعلقة  بتخصيص قطع اراضي  
ــيادته  ــوزارة  . مؤكدا س ــي ال ــة  موظف لكاف
ــوزارة يبلي  ــنمه ال انه منذ اليوم االول لتس
ــل تخصيص قطع اراض  اهتماماً  كبير الج
ــرع وقت ممكن.   لكافة موظفي الوزارة  وباس
ــيد الوزير خالل  ــر ان الس ــن اجلدير بالذك وم
ــابق قام  ــات في وقت س ــه الى  احملافظ زيارت
باالتفاق مع احملافظني  بشمول كافة الدوائر 
ــن جانبه رحب  ــع االراضي . م العدلية بقط
ــعادته  في إتاحة  الفرصة  امني بغداد عن  س
ــتعداده التام  ــاء، مبدياً اس ــد هذا اللق  لعق
للتعاون مع الوزارة من اجل  تخصيص قطع 

اراض لكافة موظفي الوزارة  . 

البصرة / البينة الجديدة
ــركة  الش  - ــل  النق وزارة  ــرت  أج
ــراق امس االول  ــة ملوانئ الع العام
ــني  للموظف ــالت   مقاب ــاء  الثالث
املرشحني للمشاركة في الدورات 
التطويرية التي تقيمها األكادميية 
ــا  ــوم والتكنولوجي ــة للعل العربي
ــي جمهورية  ــري ف ــل البح والنق
ــال املدير العام  ــر العربية .وق مص
ــئ العراق  ــة ملوان ــركة العام للش
الدكتور املهندس فرحان محيسن 
الفرطوسي استنادا الى توجيهات 
ــني  وزير النقل الكابنت ناصر حس
ــر مالكات  ــبلي بتطوي الش ــدر  بن
ــركة وزجهم بدورات تطويرية  الش
ــون  ــريطة ان تك ــالد ش ــارج الب خ
ــدورات ضمن اختصاصهم  هذه ال
ــعور  ــي العمل ومن منطلق الش ف
باملسؤولية وحسب االتفاقية مع 

األكادميية املصرية بتدريب موظفي 
ــتواهم  لتطوير مس ــك  ذل املوانئ 
ــا على  ــينعكس إيجابي ــذي س ال
ــركة  الش ــي  ف ــل  العم ــر  تطوي
موضحا  أن األكادميية املصرية من 
ــات في املنطقة .من  أهم األكادميي
جانبه بني املعاون االداري للشركة  
ــحني  ــة مقابلة املرش ــس جلن رئي
ــر وأعضاء  ــنت عادل علي دش الكاب
ــراق طبقت  ــئ الع ــه :ان موان جلنت
ــودة العاملية في اختيار  معايير اجل
الدورات ذلك  لضمان اكبر قدر من 
ــيتم في سياق  الفائدة وهذا ما س
:أن  ــا  ــحني .مضيف ــار املرش اختي
ــكل دورة ( ١٥)  ــل ل املوانئ سترس
ــة الكاثودية  موظفا « دورة احلماي
ــة  التوعي ودورة  ــئ  املوان ــة  الرصف
ــني في اجملال  ــة لغير العامل األمني

األمني».

البينة الجديدة /
 كاظم عبد الحسني كاظم

ــركة  دير عام ش ــاون مُ ع ــنَ مُ أعلـ
ــركات  ــدى ش ــة إح العام ــى  ديال
ــة واملعادن املهندس  وزارة الصناع
ــف اجلنابي عن  ــتار مخل عبدالس
ــة لتوزيع  ــركة العام ــز الش جتهي
ــدرة  ــة قُ ــط مبُحول ــاء الوس كهرب
ــي  ف ــرَ  .وذكـ  (  ١٦  MVA  ) ــعة  س
ــي في  ــب اإلعالم ــح للمكت تصري
ولة تُعد الثانية  ــذه احملُ الوزارة ان ه
ــن أصل (٩)  ــم جتهيزها م ــي يت الت

ــع  ــد م ــدرة مت التعاقُ قُ ــوالت  ح مُ
ــى جتهيزها  ــركة املذكورة عل الش
ــعة  حوالت قدرة بس ــا ( ٧ ) مُ منه
ان  ــى  إل ــاً  الفت  ،  (  ٣١.٥  MVA  )
والت  درة تُعتبر من احملُ حوالت القُ مُ
العمالقة التي يتم تصنيعها في 
ــركة بجهود عراقية خالصة  الش
ــاً عن  عرب ــة ، مُ ــات عاملي ومبُواصف
درة  حوالت القُ ــم مُ عظ فخره ان مُ
ــت  ــركة مازال ــي الش ــة ف املُصنع
ــة ملا متتاز به  تعمل وبكفاءة عالي
قاومة للظروف  من جودة فائقة ومُ

اجلوية القاسيـة .

بغداد / البينة اجلديدة
وزارة  ــل  وكي ــيد  الس ــرى    اج
ــاج   االنت ــؤون  لش ــاء  الكهرب
كاك  ــرمي  ك ــادل  ع ــدس  املهن
ــاء الثالثاء املاضي  أحمد، مس
ــة ميدانية ملقر  ــة تفقدي جول
ــم  ــغيل والتحك ــرة التش دائ
ــى واقع املنظومة  لإلطالع عل
الكهربائية من حيث معدالت 

اإلنتاج و أحمال وإدارة العملية 
ــة  للمنظوم ــغيلية  التش
ــي  ف .وكان  ــة  الكهربائي
ــيد مدير عام  ــتقباله الس اس
الدائرة املهندس يحيى عباس 
ــيد الوكيل،  جابر .وتفقد الس
ــي  الوطن ــيطرة  الس ــز  مرك
ــط لإلطالع على عمل  والوس
ــاج والوحدات  ــات اإلنت محط

خطوط  ــال  وأحم ــة  التوليدي
ــات  احملافظ ــال  وأحم ــل  النق
ــة  الطارئ ــة  الصيان ــج  وبرام
ــة  مبتابع ــه  واملبرمجة.ووج
ــية  الرئيس ــيطرة  الس مراكز 
اخلاصة بالتوزيع واحلفاظ على 
ــة حصص احملافظات من  عدال
متابعة  ــن  ع ــة، فضالً  الطاق
أثناء إعادة املغذيات  البرمجة 

ــق مبدأ  ــل لتحقي ــى العم إل
ــر  ــي  التوزيع.يذك ــة ف العدال
ــة  الكهربائي ــة  املنظوم ان 
ــكل  بش ــى  تتعاف ــدأت  ب
ــوظ نتيجة النفير العام  ملح
ــوزارة جلميع  ــه ال ــذي اعلنت ال
مالكاتها رغم ما تتعرض اليه 
ــال اخلطوط  ــن هجمات تط م

الناقلة واالبراج.

@¥fla@…fl@szjÌ@fiÜ�����»€a@äÌãÎ
@Úœbÿ€@@ûaâa@@…�”@óÓñ•@ÖaÜÃi

ÒâaãÏ€a@Ô–√Ïfl

البينة اجلديدة / هيثم مجيد
ــتقلة لالنتخابات إلجراء  ــتعد املفوضية العليا املس تس
ــات مجلس النواب  ــحي انتخاب قرعة أرقام االقتراع ملرش
ــوز احلالي املوافق  ــهر مت ــابع من ش العراقي ٢٠٢١ في الس
ــي  ــي مكتب ــا) ف ــرة صباحً العاش ــاعة  (الس ــاء    األربع
ــات  احملافظ ــب  مكات ــي  وف ــة)،  والرصاف  / ــرخ  بغداد(الك
ــة اخلاصة بأرقام  ــتجري القرع ــة كافة. كما س االنتخابي
ــني/ الصابئي املندائي/  ــيحي/الكورد الفيل املكونات (املس
االيزيدي/واملكون الشبكي) في املكتب الوطني حصرًا في 
ــحني من الرقم  ــتبدأ أرقام القرعة  للمرش اليوم ذاته، وس

٢٠ في كل الدوائر االنتخابية البالغ عددها ٨٣ دائرة.

البصرة / البينة الجديدة

 / ــل  النق وزارة  ــتقبلت  اس
ــئ  ــة ملوان ــركة العام الش
ــفن  ــراق عددا من الس الع
ــي حتمل مواد  واجلنائب الت
ــة  أرصف ــى  عل ــة  متنوع
ــمالي  مينائي ام قصر الش
و ابو فلوس التجاري  . وقال 
مدير الشركة العامة ملوانئ 
املهندس  ــور  الدكت العراق 
ــي  الفرطوس ــان  فرح
ــر  وزي ــات  توجيه ــب  حس
ــر  ناص ــنت  الكاب ــل  النق
ــني بندر الشبلي فأن  حس
السفن  ــتقبال  اس أعمال 

ــي  ف ــتمرة  مس ــب  واجلنائ
ــال نهارا .. حيث  موانئنا لي
ــر  ــاء ام قص ــتقبل مين اس
الشمالي يوم ٦ متوز اجلاري 
 NORTHERN)   ــفينة الس
DEDICATION ) حتمل ٥٤٧ 
ــتقبلت  ــة  .فيما اس حاوي
ــو فلوس  ــة ميناء اب أرصف
ــوم ٤ متوز اجلاري  التجاري ي
ــدر  بن ــاكان  م ــة  اجلنيب
وحتمل  ماكان  ــاحبة  والس
ــادة  م ــن  م ــن  ط  (  ٦٥٠٠  )
ــت   رس ــا  كم  ، ــر  الكلنك
اجلنيبة سجود والساحبة 
باركار ويحمل  ( ٤١٦٥ ) طن 

من مادة الكلنكر أيضاً .

بغداد / البينة اجلديدة
ــرطة  الش ــؤون  لش ــة  الداخلي وزارة  ــة  وكال ــت   اعلن
ــدرات  اخمل ــارة  بتج ــني  متهم  (  ١٠  ) ــى  عل ــض  القب ــن  ع
ــن  م ــر  واكث ــون  كبتاج ــوع  ن ــة  حب  (٨٣٨٩  ) ــم  وبحوزته
ــي  ــدرة ف ــتال اخمل ــادة الكرس ــن م ــرام م ــو غ ــف كيل نص
ــى  إل ــم  إحالته ومت  ــار  ق ذي  و  ــة  الديواني ــي  محافظت
ــة ( ٣٢/٢٨) مخدرات  ــواد القانوني ــكام امل ــاء وفق أح  القض
ومن جهة اخرى القي القبض على شخص وضبط بحوزته 
ــالح نوع مسدس لقيامه بأطالق النار في  رمانة يدوية وس
ــوب مشاجرة ضمن منطقة (حي اجلامعة)  الفضاء اثر نش
ــوال و ٣  ــدة  و القبض على ٩١ متس ــل دوريات النج ــن قب م
سراق والقبض على شخص لقيامه بابتزاز فتاة الكترونياً 

عن طريق مواقع التواصل االجتماعي  في بغداد

@bÓ‹»€a@ÚÓôÏ–‡‹€@|Ìä��ñm
pbibÇn„˝€@Ú‹‘néΩa
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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.3680.THU.8.JUL.2021

ــات مجلس النواب، في  ــحني النتخاب انطلقت، امس االربعاء، قرعة املرش
ــتقلة لالنتخابات بالعاصمة بغداد وعموم  مكاتب املفوضية العليا املس
ــات، بانه مت إجراء  ــي بغداد واحملافظ ــلي ف ــبكة مراس احملافظات.وأفادت ش
ــواب العراقي ٢٠٢١،  ــحي االنتخابات جمللس الن ــام االقتراع ملرش قرعة أرق
مبكتبي بغداد (الكرخ والرصافة)، وفي مكاتب احملافظات االنتخابية كافة.
ــري القرعة اخلاصة  ــان املفوضية قررت أن جت ــي بغداد، ب ــلنا ف ووافد مراس
ــيحي الكرد الفيلي الصابئي املندائي األيزيدي واملكون  بأرقام املكون (املس

الشبكي) في املكتب الوطني حصراً.

بغداد /

ÚÓ‰fl˛a@paäÃr€a@’‹Ã€@Ï«ÜÌÎ@ì«aÖ@bÌb‘i@Âfl@â �à∞@ÚÌâÏË‡¶a@èÓˆâ
Ú„bößbi@Úïb®a@UW@ÒÖbΩa@›ÌÜ»m@Âfl@bË–”Ïfl@Üjm@ÚÓ‰ÌÜ€a@ÚÓ»uäΩa

pb«b�”@H3I@�€@ÚÓvÓma6ç¸a@ÚÌ˙ä€a@ì”b‰m@Ú„ãaÏΩa@ÖaÜ«a@Ú‰¶

\Q^@ò@Ú‡nm\Q^@ò@Ú‡nm\Q^@ò@Ú‡nm\Q^@ò@Ú‡nm\Q^@ò@Ú‡nm\Q^@ò@Ú‡nm\Q^@ò@Ú‡nm\Q^@ò@Ú‡nm

بغداد /
ــتراتيجية  ــت وزارة املالية، امس األربعاء، مع جلنة اس ناقش
املوازنة لالعوام ٢٠٢٢-٢٠٢٤، الرؤية االستراتيجية لقطاعات 
ــوزارة ، إن وزيرها علي  ــارة. وقالت ال ــط والصحة والتج النف
ــر  ــة الثالثة عش ــرأس اجتماع اجللس ــالوي، ت ــر ع عبداألمي
واخلاصة بلجنة اعداد استراتيجية املوازنة العامة االحتادية 
ــاري  ــط ٢٠٢٢-٢٠٢٤ بحضور كل من مستش للمدى املتوس
ــار  ــي وزارتي املالية والصحة ومستش ــوزراء و وكيل رئيس ال
ــوزارات ذات العالقة، حيث جرى  الوزارة ومدرائها العامني وال
استكمال بحث الرؤية االستراتيجية املستقبلية للقطاع 
ــبل  ــل وزارة النفط واملتضمنة س ــة من قب ــي املقدم النفط
ــتويات الطاقات  تطوير القطاع وتعزيز امكانياته لزيادة مس
االنتاجية بهدف رفع حجم اإليرادات النفطية لرفد مشاريع 
املوازنات املستقبلية تلبية لتحقيق اهداف عملية التنمية 
ــتكمال  ــث االجتماع، وفق البيان، اس ــة. كما بح اإلقتصادي
ــتراتيجيتها  ــوزارة وإس ــأن رؤيه ال ــة بش ــر وزارة الصح تقري
ــل  ــي وتذلي ــاع الصح ــاءة القط ــر كف ــى تطوي ــة ال الرامي
ــوض بواقع القطاع  ــف بالضد من النه ــات التي تق التحدي
ــدة للرعاية الصحية  ــق مع احلاجة املتزاي الصحي مبا يتواف
ــة للمواطنني ،  ــة املقدم ــات الصحي ــني جودة اخلدم وحتس
ــروس كورونا.  ــود مواجهة حتديات فاي ــة الى تعزيز جه اضاف
ــتكمال مناقشة تقرير وزارة التجارة  وتضمن االجتماع، إس
اخلاص برؤيتها املستقبلية الهادفة الى تنمية وتعزيز حجم 
التجارة اخلارجية ملا لها من دور محوري مهم في دفع عجلة 
ــاط االقتصادي احمللي عبر زيادة حجم الصادرات وخلق  النش

فرص تنموية واعدة خملتلف القطاعات االنتاجية.

ــواب، امس االربعاء،  ــفت اللجنة القانونية في مجلس الن كش
ــرف  ــن تلقيها إجابات من املرجعية الدينية في النجف األش ع
ــون األحوال  ــادة ٥٧ من قان ــل امل ــأن تعدي ــع الفقهي بش واجملم
ــخصية.وقال نائب رئيس اللجنة محمد الغزي ، إن مقترح  الش
ــخصية، موجود في  ــوال الش ــن قانون األح ــل املادة ٥٧ م تعدي
اللجنة القانونية منذ سنة وعقدنا أكثر من ورشة بشأنه ، وقد 
قرأ قراءة أولى وبعدها ستجري نقاشات في املستقبل القريب. 
ــاف ان العادة جرت على أن تكون احلضانة لألم ملدة ١٥ عاماً  وأض
وبعدها يخيّر احملضون، الفتاً الى انه بهذا االجراء سيكون هناك 
ــتفيد من القانون السابق وهي األم وفريق متضرر وهو  فريق مس
ــار إلى أن  ــاواة ملصلحة األطفال. وأش ــاول املس ــن نح األب، ونح
قانون األحوال الشخصية ينظر في موضوع احلضانة ملصلحة 
ــني األب واألم، الفتاً  ــون دائماً، وال ينظر للنزاعات ب الطفل احملض
ــد القراءة  ــآلراء اجلديدة بع ــتماع ل ــى أن القانون يحاول االس ال
الثانية ويعدل الكثير من الفقرات مع مراعاة مصلحة احملضون.
ــن املرجعية الدينية في  ــى، أن اللجنة تلقت إجابات م ولفت إل
ــادة ٥٧ من  ــأن تعديل امل ــرف واجملمع الفقهي بش ــف األش النج

قانون األحوال الشخصية.

وافق رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، امس األربعاء، على 
ــس هيئة املنافذ، عمر  ــي املنافذ احلدودية. وقال رئي ــة ضباط ف ترقي
ــي والتبريكات لكافة الضباط  ــمى آيات التهان الوائلي، أتقدم بأس
في هيئة املنافذ احلدودية مبناسبة ترقيتهم ضمن جدول متوز لعام 
ــوزراء القائد العام للقوات  ــتحصال موافقة رئيس ال ٢٠٢١ بعد اس
ــذي يضيف لكم  ــتحقاق وال ــلحة. وأكد الوائلي، أن هذا االس املس
ــن اجل حماية  ــة اجلهود والعطاء م ــؤولية ملضاعف مزيداً من املس
ــات الراهنة من خالل  ــات واألزم ــعبه ومواجهة التحدي ــراق وش الع
تكاتف جهود اجلميع في القضاء على حاالت الفساد وبذل اجلهود 
املطلوبة واملتابعة امليدانية التي تؤكد على أحقيتكم في الترقية. 
ــكل اجلهود اخليرة  ــا بحاجة فعلية ل ــس الهيئة، أن بلدن وتابع رئي
ــالمة أمنهِ الغذائي ووضع  ــاظ على أمن املواطن العراقي وس للحف
ــدد خطاكم  ــائالً اهللا عز وجل إن يوفقكم ويس بصمتكم فيها س
ــة وبلدنا العزيز، مستذكرين شهداءنا االبرار  خدمة لهذه املؤسس

داعيا اهللا عز وجل إن يتغمدهم بالرحمة ويحفظ العراق وشعبه.

البينة اجلديدة / علي شحونه الكعبي 
ــام املديرية  ــم احليالي مدير ع ــال املهندس جن ق
ــرة من  ــول وجبة كبي ــن وص ــاء ع ــة للم العام
ــروع ماء القيارة الشورة  املواد االستيرادية ملش
ــرف  ــي محافظة نينوى والتي تش ــل عبطة ف ت
ــذي  يعتبر من  ــة العامة للماء وال عليه املديري
ــار  ــوزارة االعم ــتثمارية ل ــاريع االس ــم املش اه
ــال  ــة واحمل ــي احملافظ ــات  ف ــكان والبلدي واالس
ــد للمقاوالت  ــان قادراحم ــركة عثم بعهدة ش
ــذي  ــروع وال ــذة للمش ــركة املنف ــة الش العام

ــق القيارة  ــر املاء في مناط ــهم في توفي سيس
ــي ان هذه  ــار احليال ــورة وتل عبطة . واش والش
ــوف  ــتيرادية س الوجبة اجلديدة من املواد االس
ــروع احلالية والتي  ــب اجناز املش تعجل من نس
ــرة العمل نحو  ــرع في وتي ــاوزت ٦٨٪ مما يس جت
ــروع ,ودعا احليالي الكادر الفني  االفضل للمش
ــراع  ــركة ودائرة املهندس املقيم الى االس للش
ــتعدادا الفتتاحه ونوه  ــروع, اس ــي عمل املش ف
ــة  املاء ان  ــة العام ــي للمديري ــب االعالم املكت
ــروع تضمنت مايلي  ــتيرادية  للمش املواد االس

ــيء وضاغطات  ــريع والبط ــات املزج الس خالط
ــل الفالتر ومنظومة حقن الشب  الهواء لغس
ــي (حديدي)  ــة ملحقاتها وخزان العال مع كاف
سعة ١١٣٥ م٣ لناحية الشورة وأنابيب دكتايل  
ــغ ( ١٥٢٧)  ــدد اجمالي بل ــة االقطار بع مختلف
ــروع  ــي .يذكر ان املش ــأ ايطال ــوب من منش أنب
ــيدة وزير االعمار  يحظى باهتمام كبير من الس
ــة نازنني محمد وسو و من  واالسكان املهندس
قبل املهندس جنم احليالي املدير العام للمديرية 
العامة املاء حيث دعا احليالي في زيارته األخيرة 

ــذل املزيد  ــروع الى ب ــذة للمش ــركة املنف الش
ــروع  ــود لالرتقاء بأدائها في اجناز املش من اجله
ــدات التعاقدية ،كون  ــا وفق التعه مع التزامه
ــروع مهم جدا ألهالي احملافظة ,فضال عن  املش
ــي احملافظة جراء  ــن البيئي والصحي ف التحس
ــروع  ــث تبلغ طاقة املش ــروع، حي افتتاح املش
االنتاجية (٣٠٠٠م٣في الساعة) وتنفيذ شركة 
عثمان قادر احمد ، ومن اشراف املديرية العامة 
ــروع شيد على مساحة ٤٨ دومن، ومن  املاء، املش

املؤمل افتتاحه نهاية ٢٠٢١.

ــة ملوانئ  ــركة العام ــل/ الش ــرت وزارة النق اج
ــى االدارة التي كان  ــراق ترميمات على مبن الع
ــغلها مجلس محافظة البصرة السابق.  يش
ــركة الدكتور املهندس  وقال املدير العام للش
ــب توجيهات  ــي إنه وبحس فرحان الفرطوس
ــبلي ، استعادت  وزير النقل الكابنت ناصر الش
ــغلها  ــركة  املباني اخلاصة بها والتي ش الش
ــابقة ، موضحا أن  ــنوات الس اجمللس في الس
ــركة جتري ترميمات على  املباني  مالكات الش

ــل بينها وبني  ــياج الفاص ــالة والس وماء االس
ــوان محافظة البصرة .من جانبه قال  بناية دي
ــف عبد احلسن عيال  ــني يوس رئيس مهندس
ــراف على ترميم  ــة  جلنة االش املكلف برئاس
ــة جتري على  ــد، أن أعمال الصيان املبنى اجلدي
ــي أصبحت  ــة املباني الت ــاق لتهيئ ــدم وس ق
ــركة ، مؤكدا أن األعمال اخلتامية  بعهدة الش
ــة  ــي نهاي ــرر أن تنته ــن املق ــب اإلدارة م ملكت
ــل أن تنتقل بعض  ــبوع اجلاري .ومن املؤم األس
األقسام اإلدارية في الشركة الى املبنى اجلديد 

بعد اإلنتهاء من األعمال اجلارية فيه .

ــوزراء  ــس ال ــم مجل ــق باس ــد الناط أك
ــم، امس االول  ــن ناظ ــر الثقافة حس وزي
ــكلة  ــة عاجلت مش ــاء، ان احلكوم الثالث
ــال ناظم في مؤمتر  ــريعا. وق الكهرباء س
ــاء  ــكلة الكهرب ــا مش ــي   عاجلن صحف
ــت  الحق ــة  االمني ــوات  والق ــريعا  س
ــة. واضاف، ان  ــتهدفي ابراج الطاق مس

ــار  ــة لديها رغبة بتصحيح مس احلكوم
ــات املتاحة،  ــاع الكهرباء وباالمكان قط
ــر الكهرباء طلب ٥٠  ــا ان وكيل وزي مبين
ــس الوزراء  ــار للصيانة ومجل ــار دين ملي
وافق. واشار الى، ان احلكومة تعمل على 
مشاريع الربط اخلليجي واخلطني االردني 
ــي، موضحا ان هناك طمأنة على  والترك
ــيبقي توليد  تدفق الغاز االيراني الذي س

الكهرباء جيدا.

بغداد /

بغداد /

بغداد /

ر رئيس اجلمهورية السيد برهم صالح،  حذّ
ــش اإلرهابي  ــن بقايا داع ــس األربعاء، م ام
الذي يحاول زعزعة األمن واالستقرار، فيما 
ــرات األمنية.  ــدد على ضرورة غلق الثغ ش
ــتقبل امس في قصر  وقال صالح ، إنه   اس
السالم ببغداد، وفداً ضم أعضاء في االحتاد 

ــتاني ومنظمات اجملتمع  ــي الكردس الوطن
املدني في منطقة مخمور، لبحث األوضاع 
ــة ومتطلبات  ــة واخلدمية في املدين األمني
ــي تواجههم،  ــائل الت ــا وبعض املس أهله
حيث مت التأكيد على أهمية تعزيز التعايش 
ــي املنطقة، والتكاتف  بني كل املكونات ف
ملواجهة التحديات األمنية وخطر اإلرهاب. 
د صالح، أهمية احلذر وأخذ احليطة من  وأكّ

ــذي يحاول زعزعة  ــا داعش اإلرهابي ال بقاي
األمن واالستقرار، مشدداً على ضرورة غلق 
ــائل التي  ــب حل املس ــى جان ــرات، إل الثغ
ــن توفير  ــة اخلدمية م ــه أهل املنطق تواج
ــاء، ومتابعة ملف النازحني،  املياه والكهرب
ــم هذه املسائل وتأمني  مؤكداً دعمه حلس
ــتقرة  ــية آمنة ومس ظروف أمنية ومعيش

ألهلها.

بغداد /

بغداد /
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والتقى بعدد من املواطنني املراجعني واستمع إلى املشكالت التي يعانون منها..
ــراءات اخلاصة مبنح القروض  ــهيل اإلج ــه الكاظمي، بـتجاوز الروتني، وتس ووجّ
للمواطنني، وتقدمي اخلدمة لهم ومساعدتهم؛ لتوفير السكن، وتذليل العقبات 
ــتكماالً ملبادرة احلكومة في  ، أن زيارته للمصرف تأتي اس ــي يواجهونها.وبنيّ الت
ــرة  ــاعدتهم في منح القروض امليس ــع قطع األراضي على املواطنني، ومس توزي
لهم، بعيداً عن الروتني، التي يصل أمد تسديدها إلى (٢٠) عاماً، ودون أن تشكل 
ــكن  ــروعاً وطنياً حلل أزمة الس عبئاً على كاهلهم.وأكد أن احلكومة تبنّت مش
في البالد وفق خطط استراتيجية، تتضمن بعض مفاصلها توفير سكن لكل 

املواطنني سواء عبر توزيع قطع األراضي، أو مبادرات منح قروض بال فوائد.
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  مضيفاً ان ديوان الرقابة املالية لم ميارس علمه 
ــكل صحيح وهو اول مؤسسة رقابية على  بش
ــات وهذا مالم  متابعة حركة االموال للمؤسس
ــابقة.  ــنوات الس ــى مدار الس ــن حاصال عل يك
ــل الديوان ادى  ــذا التراجع في عم ــاف، أن ه واض
الى تنامي حجم الفساد في عقود هيئة االعالم 
ــات املاليني من  ــدر مئ ــالً عن ه ــاالت فض واالتص
ــمى بجوالت منح الرخصة  الدوالرات في ما يس
ــر قالت املمثلة  ــيئة الصيت. على صعيد اخ س
ــي العراق  ــام لألمم املتحدة ف ــة لألمني الع اخلاص
ــس األربعاء، ان  ــخارت، ام جينني هينيس، بالس
شرعية العراق مهددة من قبل اجلهات املسلحة 
ــي تغريدة عبر  ــخارت، ف ــية.وذكرت بالس القاس
ــتمرة ، الليلة قبل  تويتر، إن هذه الهجمات املس

ــيادة  املاضية مرة أخرى في أربيل ، هي إهانة لس
ــال تدفع بالبالد  ــون، مردفة مثل هذه األعم القان
نحو اجملهول.وأضافت قد يدفع الشعب العراقي 
ــرعية الدولة  ــب أال تكون ش ــاً، ويج ــاً باهظ ثمن
ــلحة القاسية. في  مهددة من قبل اجلهات املس
ــان، امس األربعاء، عن  وقت حتدث نائب في البرمل
ــف الكهرباء. وقال  ــية مبل تالعب جهات سياس
ــس النواب طعمة اللهيبي، إن هناك  عضو مجل
اتفاقا مبدئيا بني رئاسة مجلس النواب ورؤساء 
الكتل على أن يباشر اجمللس أعماله االعتيادية، 
ــي ومن  ــبوع املاض ــات األس ــدت جلس ــد عق وق
ــبت املقبل اجللسة اجلديدة،  احملتمل أن تبدأ الس
مبيناً أن مشكلة الكهرباء ستكون حاضرة في 

هذه اجللسات.
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بغداد / البينة اجلديدة
ــدس محمد  ــداد املهن ــش محافظ بغ ناق
ــة املالية  ــس اللجن ــا، مع رئي ــر العط جاب
ــاريع محافظة  النائب د.هيثم اجلبوري مش
ــات في  ــن تخصيص ــا ورد م ــداد وفق م بغ

قانون موازنة عام ٢٠٢١. 
ــاء ذلك خالل اللقاء  ج
ــي مقر  ــد ف ــذي عق ال
اللجنة املالية، لبحث 
ــة  املدرج ــاريع  املش
ــل  قبي ــا  وتدقيقه
وزارة  ــى  ال ــالها  ارس
التخطيط مع التأكيد 
ــع العادل  ــى التوزي عل
على  بناءً  ــاريع  للمش
ــكانية  ــة الس الكثاف
ــة،  احملرومي ــة  ودرج

ــتثمارية  ــة اخلطة االس فضال عن مناقش
ــات  ــب التخصيص ــداد وحس ــة بغ حملافظ
ــاريع قيد اإلجناز  املالية املرصودة لها واملش
ــات املقدمة الهالي  ــع اخلدم واالرتقاء بواق

بغداد الكرام.



ــوال مدرب  ــب جواردي ــال بي ق
مانشستر سيتي إن ناديه قد 
ــد مع مهاجم جديد  ال يتعاق
ــيرجيو  ــل س ــض رحي لتعوي
ــم  أجويرو قبل انطالق املوس
ــدوري اإلجنليزي  ال اجلديد من 
ــبب  ــاز لكرة القدم بس املمت

األسعار الباهظة املطلوبة.
ــة  بريطاني ــر  تقاري ــرت  وذك
ــي ضم  ــب ف ــيتي يرغ أن س
ــم توتنهام  هاري كني مهاج
ــبير أو إيرلينج هاالند  هوتس
ــد  دورمتون ــيا  بوروس ــداف  ه
بعدما رحل أجويرو عن بطل 
ــي نهاية  ــدوري اإلجنليزي ف ال

املوسم وانضم لبرشلونة.
ــني بأكثر من  ــدر قيمة ك وتق
ــترليني  ١٠٠ مليون جنيه إس
ــون دوالر)، بينما  (١٣٧٫٩٩ ملي
ــد ١٥٠ مليون  ــاوي هاالن يس

ــال  وق ــترليني.  إس ــه  جني
ــة (تي.في.٣)  ــوال حملط جواردي
ــا  ــي كتالوني ــة ف التلفزيوني
(املذكورة)،  ــعار  ــا لألس «وفق
فلن نضم أي مهاجم جديد. 
هذا مستحيل وال نستطيع 

أن نتحمل ذلك».
ــة تعاني  ــاف «كل األندي وأض
ــنا استثناء.  ماليا ونحن لس
ــوس)  ــا جابرييل (جيس لدين
ــذي كان  ــس) ال ــران (توري وفي

رائعا في هذا املركز».
ــا مجموعة من  ــع «لدين وتاب
ــة،  األكادميي ــي  ف ــبان  الش
ولعبنا كثيرا مبهاجم وهمي. 
ــدم التعاقد  هناك فرصة لع
ــم  ــم قبل املوس ــع مهاج م

اجلديد».
وسيبدأ سيتي رحلة الدفاع 
اإلجنليزي  ــدوري  ال ــب  لق عن 
 ١٥ ــي  ف ــام  توتنه ــام  أم

أغسطس/ آب.

ــأة كبيرة  ــدود مفاج ــق احل ــر فري فجّ
ــرطة بهدفني مقابل  بفوزه على الش
هدف، مبلعب الشعب الدولي حلساب 

اجلولة ٣٥ من الدوري.
ــبح  ــن ش ــي م ــذي يعان ــدود ال  احل
ــا عن  ــاراة باحث ــل املب ــوط، دخ الهب
ــة أمل  ــتكون بارق ــي س ــاط الت النق

للهروب من الهبوط.
ــي  ــم تلق ــدود رغ ــر احل ــم ينكس ول
شباكه الهدف األول عن طريق العب 

ــي الدقيقة  ــرطة عالء مهاوي ف الش
٣٥. وفي الدقيقة األولى من الشوط 
ــريعا  ــه س ــار ط ــادل من ــي، ع الثان
النتيجة ليعيد األمل لفريقه، الذي 
ــل على ركلة جزاء  كافح حتى حص
في الوقت بدل الضائع، سجل منها 
ــي، لتنتهي املباراة  ــه الهدف الثان ط
بفوز احلدود (٢-١). ورفع احلدود رصيده 
ــع  ــي املركز التاس ــة ف ــى ٣٠ نقط إل
ــرطة  ــر، بينما جتمد رصيد الش عش

عند ٦٥ نقطة في املركز الثالث. 

ــني ملواجهة  ــت األرجنت تأهل
ــي كوبا  نهائ ــي  ف ــل  البرازي
ــد الفوز ٣-٢ على  أمريكا، بع
الترجيح،  بركالت  كولومبيا 
عقب التعادل ١-١ في الوقت 

األصلي في برازيليا، .
ــو  إمييليان ــارس  احل ــذ  وأنق
مارتينيز ٣ ركالت ترجيح من 
دافينسون  كولومبيا  العبي 
ــيز وياري مينا وإدوين  سانش
ــل  ليوني ــجل  وس ــا،  كاردون
باريديس  ــدرو  وليان ــي  ميس
ــل  ــز، لتتأه ــارو مارتيني والوت

األرجنتني.
ــارو  الوت ــم  املهاج ــدم  وتق
األول  ــدف  باله ــز  مارتيني
ــبع  لألرجنتني عقب مرور س
ــتفيدا من متريرة  دقائق، مس

القائد ميسي.
لكن لويس دياز أدرك التعادل 
ــاعة من اللعب  بعد مرور س

ــة  زاوي ــن  م ــديدة  تس ــد  بع
صعبة.

ــى ركالت  ــان إل ــأ الفريق وجل
ــت  الوق ــد  بع ــح  الترجي

األصلي.
ــي  ف ــني  األرجنت ــتلعب  وس
النهائي مع غرميتها البرازيل 
ــة  وصاحب ــب  اللق ــة  حامل

األرض.
ــد فازت  ــل ق ــت البرازي وكان
ــر على بيرو في املباراة  ١-صف

األولى بالدور قبل النهائي.

البينة الجديدة / علي شريف

ــة  ــرطة محافظ ــد ش ــه قائ وج
ــدس علي هالل  ــل اللواء املهن باب
ــكر والتقدير الى  ــمري الش الش
ــي وألعاب  ــعبة التدريب البدن ش
ــد  بع ــة  احملافظ ــرطة  ش ــادة  قي
إحرازهم املراكز االولى في بطولة 
ــباحة التي  ــة للس وزارة الداخلي
ــة  ــرطة محافظ ــا ش احتضنته
ــبح  ــرف على مس ــف األش النج
ــد  ــوج العمي ــد ت ــد ). وق (درمي الن
ــط  ضاب ــم  كاظ ــم  إبراهي ــامن  غ
ــة  بامليدالي ــاب  االلع ــعبة  ش
ــر  ــباحة (٥٠ ) مت ــة بالس الذهبي
حرة محققا في ذلك املركز األول 
ــا احرز املركز  ــة الضباط. كم لفئ
ــد االمير  ــق عب ــوض واث األول املف
ــتوى املراتب .من جانبه  على مس
ــعبة العميد  ــط الش أعرب ضاب

ــن امتنانه الكبير لقائد  كاظم ع
املتواصل من  ــه  ودعم ــرطة  الش
ــات  ــة اإلمكان ــر كاف ــالل توفي خ
ــهام برفع  ــانها االس التي من ش
مستوى األداء واالهتمام بالواهب 
ــة  ــتويات متقدم ــق مس لتحقي
ــة  الرياضي ــاالت  اجمل ــف  مبختل
ــد واملثابرة من  ــة الى اجل باإلضاف

قبل منتسبي الشعبة .

قائد شرطة بابل يوجه شكر وتقدير

لشعبة األلعاب إلحرازهم اِّـراكز االوُّـ َّـ بطولة السباحة

جوارديوال يغلق الباب
 أمام كني وهاالند

إيطاليا تقهر إسبانيا بركالت الرتجيح 
وتصعد لنهائي اليورو

أول تعليق ِّـيسي بعد بلوغ نهائي كوبا أمريكا

األرجنتني تملك بطال جديدا بعيدا عن ميسي

ــميا  ــوة اجلوية رس ــوج فريق الق ت
بلقب الدوري العراقي املمتاز قبل 
٣ جوالت من نهاية املوسم، وذلك 

بفوزه على النفط ٤-١.
ــتوى وأداء  وقدم القوة اجلوية مس
ــم اللقب  ــني مكناه من حس رائع
ــن  ع ــاط  نق  ١٠ ــارق  بف ــرا،  مبك

مالحقه الزوراء.
ــام حتقيق  ــق ممهدا أم وبات الطري
ــي الظفر  ــوة اجلوية ف طموح الق
ــه  تأهل ــد  بع ــة،  احمللي ــة  بالثنائي
ــه  ــث يواج ــكأس، حي ــي ال لنهائ

الزوراء، يوم ١٦ من الشهر اجلاري.

االستقرار الفني
من أبرز العوامل التي ميزت القوة 
ــاري،  اجل ــم  املوس ــالل  خ ــة  اجلوي
ــد حافظ  ــي، فق ــتقرار الفن االس
ــه القدير أيوب  ــى مدرب الفريق عل
ــث على  ــم الثال ــو للموس أوديش

التوالي.
ــم الثالثة  ــالل املواس ــو خ أوديش
ــف  املتتالية مع القوة اجلوية كش
ــة اجليدة، خاصة  ــن رؤيته الفني ع
ــق، إذ  ــم الفري ــق بدع ــا يتعل فيم
ــن على  ــني قادري ــع العب ــد م تعاق
ــذا  ــر ه ــد أثم ــكاره، وق ــذ أف تنفي
ــوز باللقب  الف ــتقرار الفني  االس
ليؤكد أنه األفضل محليا من كل 

اجلوانب.
ــي راهن  ــة الت ــد اجملموع ــا تع كم
ــجاما  ــو األكثر انس عليها أوديش
ــدوري، إذ أن  ــي فرق ال مقارنة بباق
ــتقر في املواسم  قوام الفريق مس

الثالثة األخيرة.
وميثل فريق القوة اجلوية مزيجا بني 
العبي اخلبرة أبرزهم حمادي أحمد 
ــت  ــي بهج ــم وعل ــد إبراهي وأحم
وأمجد راضي ومجموعة الشباب 
ــود وكرار  ــي عب ــد عل ــل: محم مث
ــني  ــم وحس ــد قاس ــل ومحم نبي

جبار وميثم جبار.
ــة كل  ــذه اجملموع ــت ه ــد أتاح وق
ــدرب  ــة مل ــة املمكن ــول الفني احلل

ــة وصنعت الفارق في  القوة اجلوي
غالبية املباريات.

قوة ضاربة
ــة بوجود  ــوة اجلوي ــاز فريق الق ميت
ــه  منحت ــة  هجومي ــانة  ترس

األفضلية في غالبية املباريات.
ويتربع على صدارة الهدافني العب 
ــني برصيد  القوة اجلوية أمين حس
ــه زميله حمادي  ٢١ هدفا ويالحق
ــد ١٣ هدفا في املركز  أحمد برصي
الثاني.ولعب اخلط األمامي للفريق 
ــم اللقب، وإلى  ــارزا في حس دورا ب
للثنائي  التهديفية  القدرة  جانب 
ــني وحمادي أحمد، تألق  أمين حس
أيضا الالعب الشاب محمد قاسم 

واخلبير أمجد راضي باإلضافة إلى 
احملترف البيروفي جيفرسون.

حكمة إدارية
ــة لنادي  ــة اإلداري ــت الهيئ تعامل
ــة مع األزمات  ــوة اجلوية مبثالي الق
ــر بها الفريق من  والظروف التي م
ــيا  ــادرة دوري أبطال آس بينها مغ
ــق في  ــة للفري ــة املتخبط والبداي

الدوري.
وبرز دور اإلدارة في الوقت الصعب، 
إذ ساندت اجلهاز الفني والالعبني 
ــت  وقطع ــو  بأوديش ــكت  ومتس
ــي  ــاعات الت ــى اإلش ــق عل الطري
كانت تروج في اجلوالت األولى حول 
إمكانية إقالة املدرب وبفضل هذه 

ــت اإلدارة في حماية  احلكمة جنح
ــى  حت ــي  الفن ــازه  وجه ــق  الفري

التتويج.
جمهور وفي

لم يتخل جمهور القوة اجلوية عن 
الفريق وسانده كثيرا في احلصص 
التدريبية، خاصة في ظل منعهم 

من حضور املباريات الرسمية.
ولعبت اجلماهير دورا بارزا في شد 
ــق عبر مواقع التواصل  همة الفري
ــكل  بش ــت  وتعاون ــي،  االجتماع
كبير مع املكتب اإلعالمي للدفاع 
ــض املواقف  ــي بع ــق ف ــن الفري ع
ــارة، وهو ما  ــد تعرضه للخس وعن

يحسب لهم.
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نبض الشارع

خالد جاسم

ــل املدربني األجانب الذين  ــترجعت في شريط الذاكرة مسلس   اس
ــاهد توقيع  ــوا على تدريب املنتخب الوطني, وركزت على مش تعاقب
ــورا ( بطريقة اإلعارة  ــي مليونوفيتش ب ــني الصرب ــود مع املدرب العق
ــو البرازيلي  ــا بعد بورا وه ــف) وقبله فييرا، ثم م ــة التكالي املدفوع
زيكو، ثم سيدكا وخلفه بتروفيتش، وأخيرا كاتانيتش، وسط حزمة 
من أضواء الكاميرات والفالشات املكثفة في بغداد وعلى قدر كبير 
ــز الصوري على هؤالء املدربني الذين ارتضوا كمن  من االبهار والتركي
ــم املدربني االجانب  ــبقهم  حتدي الصعاب والقبول مبا يراه معظ س
مجازفة ليست مأمونة العواقب في تولي مسؤولية تدريب منتخب 
كاملنتخب العراقي .. والالفت ومع االختالف اجلوهري بني شخصيات 
ــواء على املستوى الشخصي أو على  فييرا وبورا وزيكو واالخرين، س
ــون  محترفون لم يجد أي منهم  ــد التدريبي, أن هؤالء   مدرب الصعي
ــل املوافقة على خوض اجملازفة العراقية فريقا أو منتخبا وطنيا  قبي
يؤويه ال في الغرب وال في الشرق, كما الالفت في اخلواص املشتركة 
ــل املالية للعقود  ــوض في التفاصي ــم إصرارهم على عدم اخل بينه
ــد الحقا الطرف  ــه وكما تأك ــرة الذي يبدو أن ــع احتاد الك ــة م املوقع
ــب أيا من تلك  ــر املدربني االجان ــرار على عدم ذك ــؤول عن اإلص املس
ــا زلنا نتذكر ما  ــة املتعلقة بالتعاقدات معهم, وم التفاصيل املالي
حدث مع االملاني ستاجن وبعدها مع النرويجي اولسن، برغم أن فييرا 
ــا الوطني قد توضحت  ــه التدريبية الثانية مع منتخبن وخالل واليت
ــة التي تكفلت  ــكل تفاصيلها، رمبا ألن اجله ــتحقاته املالية ب مس
ــاب فييرا الشخصي هي جهة  بالدفع وحتويل مبلغ العقد الى حس
حكومية وليس احتاد كرة القدم في ذلك الوقت، وهو ما حدث الحقا 
ــد أن القطريني أعارونا  ــا في ما بع ــع كاتانيتش, كما توضح لدين م
ــتحقات  ــباير, بينما ظلت قضية املس خدمات بورا من أكادميية اس
ــا الكروي لوقت  ــد وجذب بينه وبني احتادن ــة لزيكو مصدر ش املعلق
ــي.  وكانت تبرز أيضا في  ــبها عبر القضاء الدول طويل قبل أن يكس
ــم املفرطة في  ــو تصريحاته ــرا وبورا وزيك ــتركة لفيي املالمح املش
ــة الصعبة, مع أن واقع األمر  ــلم املهم التفاؤل وبوقت مبكر من تس
كان يبدو مختلفا كليا، مثلما كانت العقبات واملطبات التي تظهر 
الحقا تنتهي في الفشل أو اإلخفاق أخيرا, وكلنا يتذكر ما صرح به 
ــب منتخبنا في خليجي ١٩، كما لم تغادر  ــرا قبيل عودته لتدري فيي
ــورا عندما أعلن بعد توقيع العقد انه  ــيد ب الذاكرة بعد كلمات الس
ــى خلق منتخب قوي مع مقدرته على نقل الفريق العراقي  عازم عل
ــكل  ــى الدور الثاني في بطولة القارات، من دون أن يوضح بورا بش ال
مقنع األسباب املوجبة التي يقف عليها تفاؤله املبكر هذا، السيما 
أنه كان قد تسلم املهمة وأمامه مدة زمنية حتسب وفقا للقياسات 
التدريبية واملنطق التدريبي مدة عصيبة، إذ ال تتاح للمدرب املباشرة 
ــدأ اجلرعات املكثفة واملركزة  ــداد متكامل بقدر اعتماده على مب بإع
ــف واملباريات  ــاء التكتيكي اخلاط ــى خاصيتي البن ــتند ال التي تس
ــلوب  ــجم مع ذلك املبدأ, وهذا األس ــة الكافية التي تنس التجريبي
ــي ١٩ , ويبدو أن املدرب  ــاده قبيل انطالقة خليج ــبق لفييرا اعتم س
ــكر  ــاخه، لكنه كان مبعس ــي بورا لم يجد مفرا من استنس الصرب
ــا وهي العودة  ــت الغاية واضحة تقريب ــس اماراتي، وكان ــري ولي قط
ــيا، وهو ذات األمر  ــب ٢٠٠٧, أي منتخب أمم اس ــن جديد الى منتخ م
ــهور التي قضاها املدرب  ــذي تكرر مع زيكو، وقبل ذلك كانت الش ال
ــل في بناء كيان جديد للمنتخب الوطني قد أودعها  راضي شنيش
ــالح احملترفني أكثر  احتاد الكرة في ذمة التاريخ، وكانت العودة الى س
ــو وبتروفيتش وكاتانيتش، وهي  ــارات منطقية لدى بورا، ثم زيك اخلي
خيارات كان في مسببات ترسيخها لديهم بصمات احتادية واضحة 
ــلة مع  ــرا في جتربة الزواج الثانية والفاش ــا كما حدث مع فيي ..متام

منتخبنا الوطني.
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ــل  ليوني ــي  األرجنتين ــدى  أب
ميسي، قائد منتخب التاجنو، 
ــل  ــرة بالتأه ــعادته الكبي س
لبطولة  ــة  النهائي ــاراة  للمب
ــيواجه  التي س أمريكا،  كوبا 
فيها منتخب البرازيل صاحب 

األرض.
وأطاحت األرجنتني بكولومبيا 
من الدور نصف النهائي، بعد 

الفوز عليها بركالت الترجيح 
ــب انتهاء  ــة (٣-٢)، عق بنتيج
ــادل  بالتع ــي  األصل ــت  الوق

.(١-١)
ــابه  ــي عبر حس وكتب ميس
ــبوك»  «فيس على  ــمي  الرس
ــعيد  بعد املباراة: «فخور وس
ــذه اجملموعة.. مت  ــاء له باالنتم
ــر (الوصول  ــدف آخ ــق ه حتقي
ــى  ــد اهللا عل ــي)، أحم للنهائ
ــذه  ه ــا  ألحي ــتمراري  اس

ــب  نذه ــا  دعون ــات..  اللحظ
للمجد».

ــرة الرابعة التي  ــد هذه امل وتع
ــي نهائي  يخوض فيها ميس
كوبا أمريكا، لكنه خسر في 
املاضية،  ــالث  الث ــبات  املناس
ــي ٢٠٠٧ وضد  أمام البرازيل ف

تشيلي في ٢٠١٥ و٢٠١٦.
ــد صعدت  ــت البرازيل ق وكان
ــي بعد الفوز على بيرو  للنهائ

.(١-٠)

ــو مارتينيز إلى  ــاج إميليان احت
ــهر واحد إلثبات أنه احلارس  ش
ــني،  األرجنت ــب  ملنتخ األول 
ــا في بالده  ــح بطال وطني وأصب
بعدما أنقذ ثالث ركالت ترجيح 
خالل الفوز على كولومبيا في 
ــي كأس كوبا أمريكا  قبل نهائ

لكرة القدم.
ــت األصلي  الوق ــاء  انته ــع  وم
ــارس  ح ــدع  أب  ،١-١ ــادل  بالتع
أستون فيال في ركالت الترجيح 

ــار  لالنتص ــني  األرجنت ــود  ليق
ــل  البرازي ــة  ملواجه ــل  والتأه
ــة عن  ــة األرض واملدافع صاحب
اللقب في النهائي يوم السبت 

املقبل.
ــم  جن ــي،  ميس ــل  ليوني وكال 
ــح  املدي األول،  ــني  األرجنت
ــي «كانت  ملارتينيز. وقال ميس
األمور صعبة في بعض األوقات 
ــو  ــو وه إميليان ــك  ــا منل لكنن
ــه. لقد  ــن نثق في ــل ونح مذه
ــوض كل  ــا بخ ــا هدفن حققن

ــن اآلن في  ــاراة ممكنة، ونح مب
ــم يفعل  ــاراة النهائية».ول املب
ــر على مدار ٩٠  مارتينيز الكثي
ــق في ركالت  ــة لكنه تأل دقيق
ــاوالت  مح ــذ  وأنق ــح،  الترجي
ــري  ــيز ويي ــون سانش دافينس

مينا وإدوين كاردونا.
ــن  ــوم م ــز لل ــرض مارتيني وتع
احلكم بسبب عدم توقفه عن 
ــي كولومبيا  ــث إلى العب احلدي
ــتيتهم قبل تنفيذ  حملاولة تش

ركالت الترجيح.

تأهل منتخب إيطاليا لنهائي 
ــورو ٢٠٢٠»،  كأس أمم أوروبا «ي
ــبانيا  إس ــى  عل ــوزه  ف ــد  بع
ــة  ــح بنتيج ــركالت الترجي ب
ــت  الوق ــة  نهاي ــد  بع  ،(٤-٢)
بالتعادل  ــي  واإلضاف األصلي 

اإليجابي (١-١).
ــزا  كيي ــو  فيديريك ــدم  تق
ــا بالدقيقة ٦٠، فيما  إليطالي
النتيجة  ــا  ألفارو مورات عادل 

إلسبانيا بالدقيقة ٨٠.
اإليطالي  ــب  املنتخ ــر  وينتظ
التي  ــة  املواجه ــن  م ــز  الفائ
ــرا بالدمنارك،  ــتجمع إجنلت س

في املباراة املقررة.
بداية هجومية

ــي املباراة  ــى ف ــورة األول اخلط
ــق،  ــرور ٣ دقائ ــد م ــاءت بع ج
حيث حصل باريال على الكرة 

وانفرد باملرمى ليراوغ ويسدد 
الكرة أثناء عودة احلارس ملرماه 
لترتطم بالقائم، لكن احلكم 

أشار لوجود حالة تسلل.
ــباني األول جاء في  الرد اإلس
ــر  ــا خس ــة ١٥، بعدم الدقيق
باريال الكرة بسهولة ليحصل 
فيران توريس عليها، ويتوغل 
ــدد كرة  ــاه املنطقة ليس باجت
أرضية متر بجوار القائم األمين 

لدوناروما.
ــوا األزوري فرصة  ــدر العب وأه
محققة، بعدما خرج احلارس 
ــكل  ــيمون من مرماه بش س
ــون  إلى إميرس خاطئ، لتصل 
ــل في  ثم إميوبيلي، الذي فش
ــى باريال  ــرر إل ــديد ليم التس
ــباني ارتد  ــن الدفاع اإلس لك

ا. ا وشتت الكرة بعيدً سريعً
ــن  متك  ،٢٥ ــة  الدقيق ــي  وف

دوناروما من إنقاذ إيطاليا من 
ــق، بعدما  فرصة هدف محق
ــى داني أوملو  ــت الكرة إل وصل
داخل منطقة اجلزاء، ليسدد 
ــني  املدافع ــد  بأح ــم  وترتط
ــف رائع  ــه في موق ــد إلي وترت
للتسجيل، ليسدد كرة قوية 

يبعدها دوناروما ببراعة.
وهدد إميرسون مرمى الالروخا 
ــة ٤٥، بعدما مرر  ــي الدقيق ف
إنسيني متريرة على طبق من 
ــون ليتوغل  ــى إميرس ذهب إل
ــرى ويسدد  في الناحية اليس

كرة قوية ترتطم بالعارضة.
ضربة كييزا

مع بداية الشوط الثاني، نفذ 
ــباني هجمة  ــب اإلس املنتخ
ــق  ــن طري ــريعة ع ــدة س مرت
أويارزابال الذي انطلق بالكرة 
ــرر  ليم ــني،  اليم ــة  جه ــن  م
ــكيتس على حدود  ــى بوس إل
ــديدة  تس ليطلق  ــة،  املنطق
قوية مرت فوق عارضة احلارس 

دوناروما.
ــه في  ــل تألق ــال واص أويارزاب
ــا،  لالروخ ــى  اليمن ــة  اجلبه
ــدري  ــن بي ــرة م ــتلم متري واس
ــديدة قوية متكن  ليطلق تس
دوناروما من اإلمساك بها في 

الدقيقة ٥٧.

›mb”@“ÜËi@Úüäí€a@äË‘Ì@ÖÎÜßa

 وكاالت / 
 وكاالت / 

 وكاالت / 

 وكاالت / 

 وكاالت / 



نيويورك / وكاالت / البينة الجديدة
ــركائها الـ١٤ في مجلس  مت تونس لش  قدّ
ــروع قرار يدعو أديس أبابا  األمن الدولي مش
ــدّ النهضة،  ــف عن ملء خزانّ س إلى التوقّ
ــروع الكهرومائي الضخم الذي تبنيه  املش
أثيوبيا على نهر النيل األزرق ويثير نزاعاً بينها 
وبني دولتي املصبّ مصر والسودان، بحسب 
ما أفادت مصادر دبلوماسية.وينصّ مشروع 
ــى أنّ مجلس األمن يطلب من كلّ  القرار عل
ــتئناف  ــودان اس ــر وإثيوبيا والس ــن «مص م
ــى طلب كلّ من رئيس  مفاوضاتهم بناء عل
ــاد األفريقي واألمني العام لألمم املتّحدة،  االحتّ
ــتّة أشهر، إلى  لوا، في غضون س لكي يتوصّ
ــدّ وإدارته». ــلء الس ــصّ اتفاقية ملزمة مل ن

ــذه االتفاقية  ــرار فإنّ ه ــروع الق ووفقاً ملش
ــدرة إثيوبيا على  ــة يجب أن «تضمن ق امللزم
إنتاج الطاقة الكهرمائية من سدّ النهضة 
ــاق أضرار  ــول دون إحل ــه حت وفي الوقت نفس

».كما  ــي املصبّ ــن املائي لدولت ــرة باألم كبي
ــروع القرار  ــي مش ــس األمن ف ــو مجل يدع
ــاع عن أي إعالن أو  ــدول الثالث إلى االمتن «ال
إجراء من احملتمل أن يعرّض عملية التفاوض 
للخطر»، ويحضّ في الوقت نفسه «إثيوبيا 
على االمتناع عن االستمرار من جانب واحد 
في ملء خزان سدّ النهضة».وقالت مصر إنّ 
ــدء املرحلة الثانية  ــمياً ب أثوبيا أبلغتها رس
ــة، معربة عن  ــدّ النهض ــن ملء بحيرة س م
رفضها القاطع لهذا اإلجراء.وقالت اخلرطوم 
ــه. إنّها تبلّغت من أديس أبابا اإلخطار نفس

ــوة األثيوبية بتأجيج التوتر بني  د اخلط وتهدّ
الدول الثالث، في حني طلبت تونس، العضو 
ــم في مجلس األمن عقد اجتماع  غير الدائ
علني طارئ للمجلس اليوم اخلميس لبحث 
ــية  ــادر دبلوماس ــألة.ووفقاً ملص ــذه املس ه
ــودان في  ع أن تتمثّل مصر والس ــن املتوقّ فم
االجتماع على املستوى الوزاري.وستشارك 

إثيوبيا في اجللسة على الرغم من معارضتها 
د مجلس  ــاعة لم يحدّ انعقادها.وحتّى الس
ــروع القرار  األمن موعداً للتصويت على مش
التونسي، علماً بأنّ دبلوماسيني استبعدوا 
ــة اليوم.  طرحه على التصويت خالل جلس
ــم وزارة  ث باس ر املتحدّ ــذّ ــنطن ح وفي واش
ــة نيد برايس خالل مؤمتر  اخلارجية األميركي
ــدء املرحلة  ــرار إثيوبيا ب ــن أنّ ق ــي م صحاف
الثانية من عملية ملء بحيرة سدّ النهضة 
ج التوتّرات» مع دولتي املصبّ مصر  «قد تؤجّ
ــودان.وأضاف «ندعو األطراف إلى عدم  والس
ــة اجلانب» بخصوص  ــراءات أحادي اتخاذ إج
.ومنذ العام ٢٠١١، تتفاوض مصر  ــدّ هذا الس
ــودان وإثيوبيا للوصول إلى اتّفاق حول  والس
ــذي تبنيه  ــدّ النهضة ال ــغيل س ملء وتش
ــدر لتوليد  ــر مص ــا ليصبح أكب ــس أباب أدي
ــا بقدرة  ــة في إفريقي ــة الكهرومائي الطاق
ــل إلى ٦٥٠٠ ميغاواط. وفي آذار  متوقعة تص

ــودان ورئيس  ــا مصر والس ٢٠١٥، وقّع رئيس
وزراء إثيوبيا في اخلرطوم اتفاق إعالن مبادئ 
الهدف منه جتاوز اخلالفات.ورغم حضّ مصر 
ــل خططها  ــا على تأجي ــودان إثيوبي والس
ــل إلى اتّفاق  ــدّ حتى التوصّ مللء خزان الس
ــامل، أعلنت أديس أبابا في ٢١ متّوز/ ٢٠٢٠  ش
ــلء اخلزان  ــة األولى من م ــا أجنزت املرحل أنه
ــارات متر مكعب،  ــعته ٤,٩ ملي ــة س البالغ
ــيرة إلى أنّ هذه املرحلة تسمح باختبار  مش
.إال أن إثيوبيا كانت  ــدّ تني في الس أول مضخّ
ــتمرار عزمها على تنفيذ املرحلة  د باس تؤكّ
ــد في متوز.وكان  الثانية من ملء بحيرة الس
ر  الرئيس املصري عبد الفتاح السيسي حذّ
ــاس مبياه مصر، قائالً  في نهاية آذار من املس
د أحداً ولكن ال  ــة حازمة «نحن ال نهدّ بلهج
يستطيع أحد أخذ نقطة مياه من مصر وإال 
ــتقرار ال  ــهد املنطقة حالة عدم اس ستش

يتخيّلها أحد».

ــيني  وال يزال بعض الدبلوماس
ــكان  ــني بإم ــني متفائل الغربي
ــض الذي  ــرة التفوي ــد فت متدي
ــام ٢٠١٤ وينتهي  ــه ع مت وضع
ــبت القادم ، حتى لو كان  الس
ملدة ستة أشهر فقط.وتقتصر 
النقاط احلدودية التي متر منها 
ــر باب  ــى معب ــاعدات عل املس
ــا ومحافظة  ــوى بني تركي اله
ــمال غرب سوريا،  إدلب، في ش
ــط  بضغ ــا  تقليصه ــد  بع
ــي. املاض ــام  الع ــيا  ــن روس م

ــاعدة  ملس املعبر  ــتخدم  ويس
ــمة،  ــني نس ــة مالي ــو ثالث نح
ــني،  النازح ــن  م ــم  غالبيته
ــب اخلارجة  ــي إدل ــون ف يقطن
عن سيطرة دمشق واخلاضعة 
ــل املقاتلة. ــيطرة الفصائ لس

ــكو، املتمتعة  ــق موس وتنطل
ــق،  بحق الفيتو وحليفة دمش
في مساعيها من اعتبارها أن 
ــض األمم املتحدة ينتهك  تفوي
النظام السوري على  ــيادة  س
ــاحة البالد ولطاملا  كامل مس
ــا لتمديد آلية  ــت رفضه أعلن
إدخال املساعدات عبر احلدود.

ــي روسي فضل  وقال دبلوماس
ــن هويته،  ــف ع الكش ــدم  ع
ــكت خالل  ــكو «متس إن موس

ــه  نفس ــف  باملوق ــاع  االجتم
ــذ  من ــا  واضح كان  ــذي  ال
ــف  كش ــا  طويلة».كم ــرة  فت
روسيا غادرت  إن  دبلوماسيون 
ــس  ــات مجل ــاء مفاوض الثالث
ــدة  ــألمم املتح ــع ل ــن التاب األم
حول متديد املوافقة على متديد 
عملية وصول املساعدات عبر 
ــوريا ما يعني ان  احلدود إلى س
ــكو لن تعيد النظر ابدا  موس
ــن  ــت جيرالدي ــي امللف.وقال ف
ــفيرة ايرلندا  ــون س بيرن ناس
لدى االمم املتحدة للصحافيني 
قبل اجتماع مغلق للمجلس 
بشأن امللف اإلنساني السوري 
ــدوث متديد في  ــي ح ــل ف «نأم
ــبوع»  ــذا االس ــت الحق ه وق
مؤكدة أنه «ال ميكننا تخيل ما 
هو حجم الكارثة اإلنسانية»، 
مع إقرارها بأن امللف «حساس 
ــي». ــد السياس ــى الصعي عل

ــا النروجية  ــت نظيرته وأضاف
منى جول «يجب بحث الكثير 
ــيرة إلى «أنها  من االمور» مش
ــألة حياة أو موت بالفعل  مس
ــن  نح ــاس،  الن ــن  م ــر  لكثي
نتحدث عن ماليني األشخاص 
في سوريا. لذلك من الضروري 
جداً احلصول على أكبر قدر من 

املساعدات لسوريا».واقترحت 
عن  ــؤولتان  املس ــفيرتان  الس
يقضي  ــرار  ق ــروع  امللف، مش
ــاعدات  املس ــول  دخ ــد  بتمدي
ــاب الهوى ملدة عام  من معبر ب
ــح النقطة احلدودية  وإعادة فت
ــة،  اليعربي ــي  ف ــراق  الع ــع  م
ــى  ال ــاعدات  املس ــال  اليص
ــوريا كما في  ــمال شرق س ش
السابق.وفي حال استخدمت 

ــق النقض  ــيا والصني ح روس
ــر احلدود،  ــد متديد اآللية عب ض
ــة،  واضح ــات  «التداعي ــإن  ف
ــا»،  جوع ــاس  الن ــيتضور  وس
ــدرك  وت ــد.  ــب غرينفيل بحس
ــدول الغربية،  ال ــيا، مثل  روس
ــوريا  ــاني في س الوضع اإلنس
ــؤولية في  لكنها تلقي باملس
ــات الغربية.  ذلك على العقوب
ــال  ارس أن  ــكو  ــر موس وتعتب

ــة  العاصم ــن  م ــاعدات  املس
السورية عبر خطوط املواجهة 
ميكن أن يحل مكان آلية املرور 
ــفيرة  ــر احلدود.وأكدت الس عب
ــنواصل العمل  األميركية «س
ــاعدات  املس ــال  إيص ــم  لدع
وزيادة  األمامية  ــوط  عبر اخلط
ــا  ــر احلدود».لكنه ــدرة عب الق
ــن  م ــور  «العب أن  ــرت  أعتب
ــة ليس بديالً  اخلطوط األمامي

ــتبعدت  من عبور احلدود» واس
ــات  ــف الوالي ــكان ان تخف إم
ــل  مقاب ــا  عقوباته ــدة  املتح
ــي. ــي املوقف الروس ــني ف تلي

ــد الصني، من جانبها، «أن  وتري
ترى حلوالً للعقوبات األحادية 
ــوط  اخلط ــور  وعب ــب،  اجلان
ــفافية آلية عبر  األمامية، وش
ــفير  الس ــب  بحس ــدود»،  احل
ــانغ جون.وأضاف  الصيني تش
ــد  نري «ال  ــي  الصين ــفير  الس
ــد اآللية عبر احلدود،  فقط متدي
ــات  العقوب ــة  محارب ــن  ولك
ــا،  وتأثيره ــب  اجلان ــة  األحادي
وكذلك تطوير املساعدات عبر 
مستقبال». األمامية  اخلطوط 

ــر،  ريفيي دي  ــوال  نيك ــال  وق
ــي لدى األمم  ــفير الفرنس الس
ــدة ورئيس مجلس األمن  املتح
ــوري  في متوز ، إن «النظام الس
ــام ٥٠٪  ــذ بداية الع ــض من رف
من طلبات إيصال املساعدات 
ــوط  اخلط ــر  عب ــانية  اإلنس
ــاف «يتم تقدمي  األمامية».وأض
٩٢٪ من املساعدات اإلنسانية 
ــاد  االحت ــل  قب ــن  م ــوريا  لس
ــدة  املتح ــات  والوالي ــي  األوروب
ــي أموال  ــان. وه ــدا والياب وكن
غربية أساساً. ال ينبغي ألحد 

أن يتوقع إعادة تخصيص هذه 
األموال الرسالها عبر اخلطوط 
ــر لن يحدث». األمامية، إنه أم

ــفير روسيا  في وقت وصف س
ــراح  ، اقت ــدة  ــدى األمم املتح ل
ــدودي من  ــادة فتح معبر ح إع
ــرقي  ــمال ش ــى ش ــراق إل الع
ــاعدات  املس ــدمي  لتق ــوريا  س
 .« ــر مجدٍ ــانية بأنه «غي اإلنس
كما رفض الكشف عن مصير 
ــذي يعمل  ال ــد  ــر الوحي املعب
ــمال  ــى ش ــا إل ــن تركي اآلن، م
ــيطرة  غربي البالد اخلاضع لس
ــروع  مش ــرح  يقت ــة.  املعارض
ــن التابع لألمم  ــرار جمللس األم ق
ــاعدات  ــال مس ــدة إرس املتح
ــيلي  ــر املعبرَين، لكن فاس عب
نيبينزيا قال في مؤمتر صحافي 
ــط  فق ــش  تناق ــيا  روس إن 
ــات  ــتمرار عملي ــة اس إمكاني
تسليم املساعدات عبر معبر 
باب الهوى إلى إدلب في شمال 
ــض القول  ــوريا. ورف ــي س غرب
ــيا ستصوت  ما إذا كانت روس
ــوف  س أو  ــا  مفتوح ــه  إلبقائ
تستخدم حق النقض إلغالقه.

ــوط  لضغ ــيا  روس ــت  وتعرض
ــدة  املتح األمم  ــن  م ــديدة  ش
واألوروبيني  ــدة  املتح والواليات 

ــن  م ــذرون  يح ــن  مم ــم  وغيره
عواقب إنسانية وخيمة ألكثر 
ــوري إذا مت إغالق  ــن مليون س م
ــر احلدودية.وكان  ــع املعاب جمي
ــروع  ــا يعلق على مش نيبينزي
ــى مجلس  ــرار مت توزيعه عل ق
األمن من شأنه أن يُبقي معبر 
ــا، ويعيد  ــوى مفتوحً اله باب 
فتح معبر اليعربية من العراق 
ــمال الشرقي اخلاضع  في الش
ــذي  وال ــة  الكردي ــيطرة  للس
ــق  يناير٢٠٢٠.وواف ــي  ف ــق  أغل
ــة  ــى أربع ــن عل ــس األم مجل
ــدأ  ــا ب ــة عندم ــر حدودي معاب
ــاعدات في عام  ــليم املس تس
ــنوات من  ــد ثالث س ٢٠١٤، بع
ــوري. لكن  اندالع الصراع الس
في كانون الثاني ٢٠٢٠، هددت 
روسيا باستخدام حق النقض 
(الفيتو) في اجمللس أوالً لقصر 
ــى  عل ــاعدات  املس ــحنات  ش
معبرين حدوديني في الشمال 
الغربي، ثم في يوليو من العام 
ــك ال  ــالق آخر.لذل ــي إلغ املاض
ميكن اليوم إيصال املساعدات 
ــوى،  ــاب اله ــر ب ــر معب إال عب
ــتخدامه  اس تفويض  وينتهي 
اإلنسانية  املساعدات  إلدخال 

في ١٠ متوز اجلاري.
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5عربي دولي

أعربت إيرلندا والنروج، العضوان غير الدائمني في مجلس األمن واملسؤولتان عن امللف اإلنساني في سوريا، ان أملهما في متديد آلية إدخال املساعدات 
عبر احلدود إلى سوريا بدون موافقة دمشق ملدة عام في تصويت اخلميس، فيما متسكت روسيا مبوقفها الرافض.وعقب اجتماع مغلق جمللس األمن حول 
الوضع اإلنساني في سوريا، قالت السفيرة األميركية لدى األمم املتحدة ليندا توماس غرينفيلد «ال ميكننا قبول أقل مما لدينا اليوم» أي «نقطة عبور ملدة 

١٢ شهراً تسمح بإيصال املساعدات الى ماليني السوريني».

متابعة / البينة اجلديدة

بريوت / وكاالت / البينة الجديدة

ــر اخلارجية  ــوزراء وزي ــس ال ــب رئيس مجل ــرى نائ  أج
ــن آل ثاني  ــن عبدالرحم ــد ب ــيخ محم ــري الش القط
ــال عون،  ــات مع الرئيس اللبناني العماد ميش مباحث
معلنا استعداد بالده ملساعدة لبنان على حل أزماته 
ــعى  ــى كافة األصعدة، في تصريح يأتي بينما تس عل
قطر للعودة بقوة إلى الساحة اللبنانية بعد أن طوت 
ـــ٤١ صفحة  ــرة في دورتها ال ــة اخلليجية األخي القم
ــارات والبحرين  ــعودية واإلم ــع كل من الس اخلالف م
ــن حضورها  ــن لبنان لك ــم تغب الدوحة ع ومصر.ول
ــع كثيرا عما كان عليه  ــنوات األخيرة تراج خالل الس
ــة في حزيران ٢٠١٧  ــل املقاطعة العربية واخلليجي قب
ــون الثاني املاضي مبوجب اتفاق  والتي انتهت في كان
<العال>.ووصل الوزير القطري إلى بيروت في زيارة تأتي 
في ذروة األزمة اللبنانية مع جمود سياسي ناجم عن 
ــي ورئيس الوزراء  ــات عميقة بني الرئيس اللبنان خالف
املكلف سعد احلريري، ما أخر كثيرا تشكيل احلكومة 
وهو شرط أساسي تطالب به اجلهات املانحة لإلفراج 
ــدوالرات. وتريد الدوحة  ــارات ال ــن قروض وهبات مبلي ع
ــن بوابة  ــاحة اللبنانية م ــي الس ــز حضورها ف تعزي
ــددت على أن هذا  ــبق لها أن ش ــاعدات، لكن س املس
ــان حلكومة قادرة على  ــكيل لبن األمر يبقى رهني تش
ــية وكسر حالة االنسداد  تنفيذ التزاماتها السياس
ــش لبنان إلى اليوم  ــي واالقتصادي.ولم يناق السياس

ــكيل حكومة،  ــبب عدم تش ــة العام ٢٠٢١ بس موازن
ــان  ــة حس ــا يقتصر دور احلكومة احلالية برئاس بينم
ــن صالحياتها  ــف األعمال وليس م ــاب على تصري دي
دستوريا مناقشة املوازنة أو مشاريع القوانني وغيرها 
ــف أعمال.ونقل وزير  ــار أنها حكومة تصري على اعتب
ــالة من  ــى الرئيس اللبناني رس ــة القطري إل اخلارجي
ــي يعبر فيها  ــيخ متيم بن حمد آل ثان ــر قطر الش أمي
ــاعدته على  ــتعداد الدوحة لدعم لبنان ومس عن اس
د التأكيد  ــدة لتجاوز األزمة الراهنة.وجدّ جميع االصع
ــعب اللبناني في  ــى جانب الش ــى «وقوف قطر إل عل
ــون «إن قطر  ــي ميرّ بها».وقال ع ــروف الصعبة الت الظ
ــوة ميكن أن  ــان وأي خط ــى جانب لبن ــت دائما إل وقف
ــه الراهنة، هي  ــاعدة على حل أزمات ــوم بها للمس تق
ــن اللبنانيني «.وأبلغ الرئيس  موضع ترحيب وتقدير م
ــة قطر»ترحيب لبنان بالدعم الدائم  عون وزير خارجي
الذي تقدمه قطر في اجملاالت كافة»، شاكرا ما يبديه 
ــيخ متيم بن حمد آل ثاني من «اهتمام  أمير قطر الش
ــاعدة على جتاوز الظروف الصعبة التي مير بها  للمس
ــرح عون  لبنان وتداعياتها على مختلف الصعد» وش
ــر القطري»املعطيات التي أدت إلى تفاقم األزمة  للوزي
ــد تعثر  ــكيل احلكومة».ويزي ــر تش ــة وتأخي اللبناني
تشكيل احلكومة األوضاع سوء في لبنان الذي يعاني 
ــع انهيار  ــذ نهاية ٢٠١٩، م ــة حادة من ــة اقتصادي أزم
ــام الدوالر،  ــة بنحو ٩٠ باملئة أم ــة الليرة اللبناني قيم

باإلضافة إلى انهيار القدرة الشرائية للسكان.

فيينا / وكاالت / البينة الجديدة
ــة للطاقة  ــة الدولي ــرت الوكال  ذك
ــدأت عملية إنتاج  ــة أن إيران ب الذري
ــي  ف ــب،  اخملص ــوم  اليوراني ــدن  مع
ــي  ف ــاعدها  أن تس ــن  ــوة ميك خط
ــالح نووي، في حني قالت  تطوير س
ــدد  ــك يه ــة إن ذل ــالث دول أوروبي ث
ــووي  ــاق الن ــاء االتف ــات إحي محادث
املوقع عام ٢٠١٥.كما أثارت خطوات 
ــا الوكالة والتي  إيران، التي أعلنته
ــتهدف إنتاج  قالت طهران إنها تس
ــاث، انتقادات  ــل أبح ــود ملفاع الوق
ــدة التي  ــب الواليات املتح ــن جان م
وصفتها بأنها «خطوة مؤسفة إلى 
أميركيون  مسؤولون  الوراء».وأوضح 
وأوروبيون أن قرار إيران سيعقد، ورمبا 
ــف، احملادثات غير املباشرة بني  ينس
ــنطن وطهران والتي تستهدف  واش
إعادة البلدين لالمتثال لبنود االتفاق 
ــحب منه الرئيس  النووي الذي انس
ــد ترامب. ــابق دونال ــي الس األميرك

ــودا على البرنامج  وفرض االتفاق قي
ــووي اإليراني يجعل من الصعب  الن

ــى مواد  ــول عل ــران احلص ــى طه عل
ــلحة نووية  ــع أس ــطارية لصن انش
ــات االقتصادية.  مقابل رفع العقوب
ــن االتفاق  ــحاب ترامب م وبعد انس
ــاك الكثير من  ــران في انته بدأت إي
ــران بالفعل  ــذه القيود.وأنتجت إي ه
ــر مخصبة من  ــرة غي ــة صغي كمي
ــذا العام. وكان  ــدن اليورانيوم ه مع
ــاق، الذي يحظر  ذلك انتهاكا لالتف
ــة مبعدن  ــطة املتعلق جميع األنش

ــتخدامه في  اليورانيوم إلمكان اس
ــية لصنع قنبلة  إنتاج املادة الرئيس
ــة الطاقة الذرية  نووية.وذكرت وكال
ــان  ــي بي ــدة ف ــألمم املتح ــة ل التابع
ــيد  «أبلغت إيران الوكالة بأن أوكس
ــى ٢٠ باملئة  ــوم اخملصب حت اليوراني
ــيُنقل إلى  ــوم-٢٣٥ س ــن اليوراني م
ــي  ف ــر  والتطوي ــاث  األبح ــر  مختب
ــان، حيث  ــود بأصفه ــة الوق محط
سيُحول إلى رابع فلوريد اليورانيوم 

ــوم اخملصب  ــدن اليوراني ــم إلى مع ث
ــوم- ــن اليوراني ــة م ــى ٢٠ باملئ حت
ــتخدامه في تصنيع  ــل اس ٢٣٥، قب
ــري للوكالة  ــر تقرير س الوقود».وذك
ــران اتخذت  ــة أكدت أن إي أن الوكال
ــة إنتاج معدن  ــوات لبدء عملي خط
ــوم اخملصب.وقالت بريطانيا  اليوراني
ــعر «بقلق  ــا وأملانيا إنها تش وفرنس
ــرار الذي ينتهك  ــغ» جتاه هذا الق بال
بنود االتفاق النووي املعروف رسميا 

بخطة العمل الشاملة املشتركة.
وقالت الدول الثالث في بيان مشترك 
ــه وزارة اخلارجية البريطانية  أصدرت
ــة يعتد  ــران حاجة مدني ــس إلي «لي
ــدن اليورانيوم وهي  ــاج مع بها إلنت
ــى طريق تطوير  ــية عل خطوة رئيس
ــت «من خالل  ــالح نووي».وأضاف س
أحدث اخلطوات التي اتخذتها، فإن 
ــول إلى  ــدد إمكانية الوص ــران ته إي
ــة حملادثات فيينا على  نتيجة ناجح
ــذي أحرز في  ــن النجاح ال ــم م الرغ
التفاوض».وحثت  ــت جوالت من  س
ــران على العودة إلى  الدول الثالث إي
ــان  ــدأت في نيس ــي ب ــات الت احملادث
ــران، دون حتديد  وتأجلت يوم ٢٠ حزي
ــتئنافها.وقال املتحدث  ــد الس موع
ــة  ــة األميركي ــم وزارة اخلارجي باس
ــم حتدد  ــنطن ل ــد برايس إن واش ني
ــات، لكنه  للمحادث ــا  نهائي موعدا 
ــتدرك قائال إنه «مع مرور الوقت  اس
فإن التقدم النووي اإليراني سيكون 
له تأثير على موقفنا من العودة إلى 

االتفاق النووي».

القدس / وكاالت / البينة الجديدة 

ــلت احلكومة اإلسرائيلية اجلديدة في جتديد قانون مثير  فش
ــي الضفة  ــون ف ــطينيني الذين يعيش ــدل مينع الفلس للج
ــرائيليني من  الغربية وقطاع غزة ويتزوجون من مواطنني إس
ــة لالئتالف احلكومي  ــية، في انتكاس ــول على اجلنس احلص
ــاءت نتيجة التصويت على متديد القانون في وقت  اجلديد.ج
ــر صباحا مبوافقة ٥٩ عضوا ومعارضة نفس العدد وهو  مبك
ما يعني اإلخفاق في حتقيق أغلبية طفيفة مطلوبة لتمديد 
ــل بالقانون منتصف ليل الثالثاء  قانون ٢٠٠٣. وانتهي العم
ــي قد يواجهها  ــذا التصويت التحديات الت ــرز ه املاضي.ويب
ــي إدارة حكومته  ــي بينيت ف ــوزراء اليميني نفتال ــس ال رئي
االئتالفية متعددة األيديولوجيات التي تضم أحزابا يسارية 
ــه بتوجيه  ــالميا.واتهم بينيت معارضي ــا إس وفصيال عربي

ــرة» ألمن الدولة العبرية بعد رفض الكنيست  «ضربة مباش
ــدل الذي مينع  ــون املواطنة املثير للج ــرائيلي جتديد قان اإلس
ــا أحد األزواج  ــطينية التي فيه ــمل العائالت الفلس لمّ ش
ان الضفة الغربية أو  ــكّ ــرائيل واآلخر من س من مواطني إس
ــاع غزّة.وامتنع عضوان في القائمة العربية املوحدة عن  قط
ــت صوّت رئيس الوزراء  ــت. وفي محاولة إلحراج بيني التصوي
ــابق بنيامني نتنياهو وأعضاء حزب ليكود اليميني ضد  الس
متديد القانون، على الرغم من تأييدهم له فيما سبق.وجرى 
ــطينية.  مترير القانون، وهو مؤقت، خالل ذروة انتفاضة فلس
ــق األمن  ــاهم في حتقي ــه يس ــن مؤيديه إن ــر م ــول كثي ويق
ــى «الطبيعة  ــرون أنه يحافظ عل ــا يرى آخ ــرائيل، بينم إلس
ــذ ٢٠٠٣.لكن  ــنويا من ــدد س ــرائيل. وكان ميُ ــة» إلس اليهودي
منتقديه يقولون إنه ميثل متييزا ضد األقلية العربية، وهم من 
يحملون جنسية إسرائيلية لكنهم من أصول فلسطينية، 

ــكل ٢١ باملئة من السكان وذلك بحرمان أزواجهم  التي تش
ــطينيني من حقوق اجلنسية واإلقامة  وزوجاتهم من الفلس
ــة كل حالة على  ــتثناءات إلى دراس ــة. وتخضع االس الدائم
ــطينية متزوجة  ــي، وهي فلس ــمهان جبال حدة.وقالت أس
ــرائيل «متزوجة منذ  ــط إس ــن قرية الطيبة في وس ــال م رج
ــمهان  ــق أس ــنة وما زلت بجدد إقامتي سنويا».وتنس ٢٦ س
ــرات اآلالف  ــون وتتوقع أن تكون عش ــة مناهضة للقان حمل
ــذا انتصار مؤقت  ــر في نفس وضعها. وأضافت «ه من األس
ــث وزير  ــات أكبر».وح ــا حتدي ــى أمامن ــة أول ــن هي جول ولك
اخلارجية يائير البيد أعضاء البرملان على دعم القانون ، وقال 
ــة يهودية داخل  ــظ على أغلبي ــد األدوات التي حتاف ــه أح «إن
ــرائيل دولة للشعب  ــرائيل».وأضاف على تويتر «إس دولة إس
ــة»، مضيفا أنه  ــود أغلبية يهودي ــودي، وهدفنا هو وج اليه

بدون القانون «ستكون هناك زيادة في اإلرهاب «.

@ÚyÎÜ€a@ÜÓ»Ì@ÒÜ«bé‡‹€@ä�”@ÖaÜ»nça
ÚÓ„b‰j‹€a@Úybé€a@µa
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فنارات

6ثقافية

هاشم عباس الرفاعي
قالت نويت الصالة 

الصالة طهر
وبدجلة اتطهر

والنية ..بغير احلب ..تسقط
وبه البدء ...

حبك يا دجلة اخلير 
هو ...البدء

وبه النية ...تكتمل ..
واحلب صدق 

صدق...النيات ...منه تبدأ
وانت ياغفا ...  
اصدقي النية‘ ..
وقفي نخلة ..

على شاطئه ...منبتها..
وانظري ..غربا ...

الى الفرات..
لرؤيا ..نخيل شواطئه 

.....صوره مكملة.....
اشد الرحال الى السبع بحرات

وبها امتم.الوضوء..
وغفا ..ابنت الشام .تترقب

كيف اني ...اذنت ...بعالي صوتي.  
حي على الشام ...
صدقا ..وجماال....

وبه صالة  الصدق ...متتحن 
واحلصار ..يقتل جميالت ..الشام..

وفي الشام..يكتمل الصدق
اه ...وانا..استمع لصباح الفخري

وفهد بالن ...
جال بذهني ناظم الغزالي

وسليمه مراد ..
ونحن نصلي احلب ...للحب نيته ...

صلوات بتراب دجلة وضوئها
وترابك هو الطهر

وغفا ..هي من ارضعتني ..حبك ..
ومن شفتيها احلب رضعت ..

كم هو دافيء حضنها 
وحضني لها هو الدفيء
غفا ...لك كل صلواتي

وتكبيراتي...عن كل صلوات احلب....

متابعة / البينة الجديدة

ــارقة  الش ــد  معه ــارك  يش  
ــات معرض  ــراث في فعالي للت
ــي للكتاب في  ــرة الدول القاه
ــتمر حتى  دورته الـ٥٢ التي تس
ــاركة  مش ــن  متوز.وتتضم  ١٥
ــي  الت ــدث  احل ــي  ف ــد  املعه
ــعار  ــد فعالياته حتت ش تنعق
ــاة» باقة من  ــراءة حي «في الق
والثقافية  ــة  العلمي اللقاءات 
ــات  املؤسس ــن  م ــدد  ع ــع  م
ــاون  التع ــز  لتعزي ــة  املصري
والشراكة في اجملاالت العلمية 
والثقافية وفي صناعة الكتاب 
ــر منها الهيئة العامة  والنش

ــب والوثائق القومية  لدار الكت
ــة  العام ــة  املصري ــة  والهيئ
اإلسكندرية  ومكتبة  للكتاب 
ــارات علمية  ــة إلى زي باإلضاف
وأرشيفية  تراثية  ــات  ملؤسس
ــن  م ــد  وف ــر  وإعالمية.ويحض
ــراث  للت ــارقة  الش ــد  معه
ــلم  ــز املس ــة عبدالعزي برئاس
ــارقة وأحمد  رئيس معهد الش
ــال  االتص إدارة  ــر  مدي ــرق  البي
رئيس  الدح  وأحمد  املؤسسي 
الدولية ومني  قسم العالقات 
ــوى  ــر إدارة احملت ــه مدي بونعام
ــز  عبدالعزي ــر.وقال  والنش
املسلم رئيس معهد الشارقة 
ــاركة تأتي  للتراث إن هذه املش

ــة الثقافية  الرؤي ــاقا من  اتس
الرامية إلى بناء جسور املعرفة 
عبر الكتاب من خالل انتخاب 
ــة  ثري ــني  ذات مضام ــن  عناوي
ــراث والتاريخ  في الثقافة والت
واآلداب والعلوم واألنثروبولوجيا 
ــات التي  ــا من املوضوع وغيره
ــدي  ــني ي ــد ب ــا املعه يطرحه
القارئ حتى ينهل من معينها 
ــرض  مع إن  ــاف  الزاخر.وأض
ــي للكتاب وما  ــرة الدول القاه
ــمعة وما  ــن س ــه م ــع ب يتمت
حققه من تراكم كمي ونوعي 
ــيرته املمتدة أزيد من  عبر مس
ــر محفز  ــرن ميثل أكب نصف ق
ــه  فعاليات ــي  ف ــاركة  للمش

ــارب  التج ــى  عل ــرف  للتع
ــال  ــي مج ــدة ف ــة الرائ العربي
النشر والنشر املتخصص من 
ــات ودور النشر  خالل املؤسس
املشاركة في هذه الدورة.وأكد 
ــرص دائما على  ــد يح أن املعه
املشاركة الفاعلة في مختلف 
دورات املعرض لعرض ما ينشره 
ــوعات  وموس ــم  معاج ــن  م
ــورات تثري حقل  وكتب ومنش
الدراسات التاريخية والتراثية 
ــذه  ــى أن ه ــا إل والثقافية.الفت
ــال لتعزيز  ــتفتح اجمل الدورة س
ــراكة  التعاون والتواصل والش
املثمرة مع مختلف املؤسسات 

العاملة في هذا اجملال.
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ــاهد أو حتى  ــمع أو نُش ل ما نُس لكم و لي حق النقد،على كُ
، و من يطرحُ الصوت و العرض و الشعور  عليه  الذي نُشعر بهِ
ــس  ــي معايير االنتقاد؟ ،ماهي األس ــل الرأي؛ لكن، ما ه تقب
التي يجب ان يُستند إليها األعتراض؟ يُعرف النقد: هو إبداء 
ــا أنّ فيها بعض  ــي لوحة فنية، تبدو لن ــرأي حول جزئية ف ال
اخللل، قد تكون اللوحة كاملة البهاء، أو فعالً فيها نقص، أو 
لن تنال رضانا ألسباب، منها فكرية، و منها تداعيات اجلهل، 
ــتباه، الغفلة، أو األنتقاد يكون حسب الوضع النفسي  االش
ل  ــخص في ذلك الوقت.و من التعريف يتضح لنا، أنّ كُ للش
ــن اجلانب الذي يختاره عقله، و  ــخص ينظر الى اللوحةِ م ش
ل عوامل بيئية،  العقل مُسير بتوجيه من األنسان له، مع تدخُ
ــاتها اخلاصة.و  ــة عواملها و انعكاس ــا نعرف لكل بيئ و كم
ــخاص  ــو أن ترى مجموعة أش ، ه ــر العجبةِ ــراً يثي هناك أم
ــاهدونه و يتأثرون بهِ و  ــيئا و في الوقتِ نفسه يش ينبذون ش
ــون اآلراء حولهِ و يتناقلن  األقاويل فيما بينهم بقصد  يتبادل
اإلفصاح عن سلبية رأيهم حول ذلك الشيء، هم ال يعلمون 
ــيعظمون ذلك الشيء. و هناك  بأنتقادِهم و دقةِ التعليق س
ــخص غير املُكتمل النضج، ممكن بأنتقادهِ يطعنُ  أيضاً،الش
ــض و نظيف، و ممكن أن  ــروح، حتى و إن كان أبي ــيء املط الش
، حتى و إن كان غير صالح، و السبب هو قلة  ــأنهِ يزيد من ش
، أو ينتقد سلباً فقط الن االمر يالمس عيوبه، كـ مثالً،  إدراكهِ
ر في أحدى اجلامعات العراقية  وِ مسلسل « فايروس» التي صُ
رِض على أحدى القنوات الفضائية العراقية، في  ببغداد، و عُ
ــول مجموعة طلبة جامعيني، و  ــام ٢٠٢١، تدور أحداثِها ح ع
في صددهِ العديد من القضايا السلبية التي حتدث في احلرم 
ــبان؛  ــعار لفئة من الشُّ ــدف إعطاء إش ــي، و كان اله اجلامع
ِد من االنحرافات  ن قوانني حتُ لعلَ تنبضُ ضمائِرهم، لعلَ تُسّ
ت بأسلوب تراجيدي سامي؛  مَ دِ اجلزئية، رغم أن املسلسل قُ
ــكاوىّ  ــة عارِمة من األعتراضات و الش ــا واجهت موج لكنه
ــن منارس اخلطأ و ال نفكر بأحد،  ــؤال هنا،نح ملنع بثها، و الس
ــدة في متثيلية؟؛ بينما  ــاذا ننتفض لو رأينا اخطاءنا مُجس مل
، و إن كان   يتعلم من طرح اخلطأ و ابعادهِ

ٍ
ر ثقافةً و وعي املُزدهِ

ــوف ميتنع عنه. نعم قد تكون انتقاداتنا عقيمة،  ، س ميارسهُ
لِها، ال نُقوقع  علينا معاجلة بصيرتنا، أن ننظر إلى اللوحةِ كُ
ــل دوافع النقد، األمر  رؤيتنا بني زاوية ضيقة، علينا أن نغتسِ
ــى أحترام ما  ــط:- - أن نربي عقولنا عل ــس بالتعقيد، فق لي
.- أن يكون نقضنا  ــدهُ ــيئا، نرش ــدر من اآلخر؛ و إن كان س يص
ــاك عيباً بالفعل  ــزة، أي نتيقن بأن هن ــا على فكرة راكِ قائم
ــم كثيراً في الذي ال  ــي اللوحةِ قبل االعتراض._ أن ال نهت ف
ــا اللوحة تُعجب  ــان فكر و إعتقاد، فـرمب يعجبنا، لكل إنس
ــة اللقاء، أقول  ــا. و في نهاي ــون نحن من ضمنه ــة، ال نك فئ
:- أخلقوا لي العذر أن خطأت؛  ل ألحبابهِ ل منا لـ يقُ لكم، و كُ
،أنصحوني و علموني، و كونوا  فأنا لست بـ مخلوقٍ معصومٍ
ــهروا أو جترحوا؛كـ قول  ــتروا و ال تش لي و لبعضكم مرآة،أس
) :- «رحم اهللا من  ــالمِ ــب و الس ــادق» (عليه احلُ ــا «الص إمامن

أهدى لي عيوبي». 
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محمد اِّـميز

ــرى أن الزمن اخلطي  ــارة أخ وبعب
ــه في املنت احلكائي  الذي نلمس
ستجري عليه تعديالت تتضمن  
ــذا  ,وتأخير,وقفزات,وتوقفات,وه
ــة جيرار  ــده مقارب ــا وقفت عن م
ــي هذا اجملال  ــهيرة ف جنيت الش
الواردة في كتابه خطاب احلكي, 
ــت- أن زمن احلكاية  ــرى- جني إذ ي

يرصد عبر ثالثة مستويات:
الترتيب ويتضمن استبـــــــــاق 
األحداث,واسترجاعها,والتكرار 
ــرد  املف ــن  ويتضم ــر  التوات أو 
ــن  ع ــال  واملؤلف,فض ــرر,  ,واملك
ــرعة والزمن هو  الدميومة أو الس
العالمة الدالة على مرور الوقائع 
ــه  ــن قياس إذ ال ميك ــة,   اليومي
ــرد وحده,بل  من خالل الذهن اجمل
ــالل  خ ــن  م ــتيعابه  اس ــن  ميك
ــه  بحركت ــاس  الوعي,واإلحس
ــن عنصرا  ــة, وميثل الزم املتنامي
ــية التي  ــر األساس ــن العناص م
يقوم عليها فن القص ,فإذا كان 
ــا-إذا صنفنا  األدب يعد فنا زمني
الفنون إلى زمانية,ومكانية- فان 
ــواع األدبية  ــو أكثر األن القص ه
ــة  مكان إن  ــن,  بالزم ــا  التصاق
ــيطرته  الرواية,وس ــي  ف ــن  الزم
ــة على بناء القصص لها  احملتمل
ــن تدخل الزمن  تاريخ طويل, لك
ــاء عندما  ــد ج ــكل غامر ق بش
ــت:روايته  ــيل بروس ــر مارس نش
(البحث عن الزمن املفقود)حيث 
ــيلة  موضوعا,ووس ــن  الزم كان 
ــند أي  في آن معا,وحيث لم يس
تسلسل زمني سوى ما تسيطر 
ــن,واإلرادة,  الذه ــة  حرك ــه  علي
ــي احمد خلف  ــد تناول الروائ وق
ــالل نزهته اليومية  الزمن من خ
ــر تذكرها  ــى , وعب ــي زمن مض ف
وهو في بغداد ينطلق في حتليل 

تكوين من يعيش معهم  , فنراه 
ــرد لنا األحداث بلغة السارد  يس
ــراد  فيقول  ــائقه م العليم لس
ــي أصارع احليتان  :اعلم مراد أنن
ــم  ــو واتته ــد! ول ــذا البل ــي ه ف
ــي  بتقطيع ــروا  لباش ــة  الفرص
ــورا , عليك أن تفكر جيدا قبل  ف
ــخص  ــح فمك مع أي ش أن تفت
ــم لصوص  ــم كله ــم , اعل منه
وحفنة من املرتزقة وقطاع طرق! 
ــه لص دوخ  ــم  يفتخر ان بعضه
ــة , هدفهم معي واضح  احلكوم
ــم  منه ــحذ  اش ــي  يجعلون أن 
الدينار بدال من أن  أمتتع مبا املك 
, ال ترضيهم طريقتي في العمل  
ــع  الواق ــي  ــي ف الروائ ــص  ٠والن
ــعري  الش النص  ــن  ــف ع يختل
ــي اللغة وال في  ــي الوزن وال ف الف
العالقة مع الشخوص واألحداث 
, ولكن هناك فارق جوهري جذري 
ــة مع الزمن , ذلك  هو في العالق
ألننا يجب أن نفرق بني مفهومني 
ــا الزمن و الدميومة, الزمن هو  هم
كل متحد كما يقول بيرغسون 
ــتقبل ,  ــر ومس ــي وحاض : ماض
ــة فإنها خط حدثي  أما الدميوم
متواصل بني الوالدة ,واملوت كما 
ــالر ولهذا فان الروائي  يقول باش
ــف يعتقد أن النثر هو  احمد خل
ــع حركة  ــذي يتزاوج م ــص ال الن
ــدث آلخر هكذا  ــة من ح الدميوم
ــل , ومن  ــي متواص ــكل أفق بش
ــل الروائي الناجح  هنا فان العم
هو الذي يشتبك , ويعانق حركة 
ــذا جتد أن  ــذه  , وله ــة ه الدميوم
ــراءة الروايات  ــون ق ــاس يحب الن
ــوم  ــل الن ــارات , وقب ــي القط ف
ــة تناغم  ــن عالق ــي ذلك م ملا ف
ــع حركة  ــة م ــة وخارجي داخلي
ــرد  الدميومة هذا هو النثر , ويس
لنا الروائي احمد خلف  األحداث 
بزمن حديث ,ومعاصر فمثال هو 
يسرد لنا  في الوقت احلالي  زمن 
اللصوص واحليتان  , فنراه يقول 
ــبهم  : اعلم ياهذا أنهم لن يش
ــال أو عقارات , أو هدايا ثمينة ,  م
أو جاه , نعم حتى اجلاه لن يبالوا 
ــا يطلبون كل  ــه , أمن ــي صيانت ف
شيء , تصور كل شيء تفكر به 
ــي طبيعة  ــر , هكذا ه أو ال تفك
احليتان صغيرها وكبيرها سواء 
ــوف  ــع , س ــع واجلش ــي الطم ف

ــر  ــب غي ــدا بطل ــك غ يواجهون
ــت فاعل  ــك فماذا أن ــع من متوق
ــي  ــتطاع الروائ ــم ؟  ٠ اس معه
ــاول الزمــــــن  ــف تن احمد خل
ــخصية  بالش ــط   املرتبـــــ
ــى  ــوم عل ــل  يق ــة  الفاع احملوري
ــي  املاض ــل  البط ــتحضار  اس
ــرة  ,و الومضة  ــطة الذاك بواس

ــتقبل  ــو زمن املس ــة ، وه الوراثي
ــم بنوعيه حلم  املعاش في احلل
النوم ,وحلم اليقظة  ,,وعلى هذا 
ــداث رواية  ــاس بنيت أح اإلحس
ــو الغالب  ــوان ٠فالزمن ه البهل
ــدث بعملية  ــدئ وقائع احل , وتبت
ــة , ال واعية  ــن وضعي ــال م انتق

ــتفاقة  ــى وضعية واعية االس إل
ــي بعملية  ــم  ، وتنته ــن احلل م
ــن  م ــال  االنتق أي   ، ــة  معاكس
حالة واعية إلى حالة غير واعية 
فنلحظ  أن الزمن الداخلي دائما 
ــتوى  ــى مس ــه عل ــم تقليص يت
ــاح اجملال  ــاب الروائي إلفس اخلط
ــث النفس,  ــام اخلواطر ,وحدي أم
ــات احلرة ,والذكريات, و  والتداعيـ
ــما  ــالم ، فال يتبع الزمن رس األح
ــاره  ــور عبر مس ــا تتط تصاعدي
ــج  ــداث ,و تتضافر في نس األح
ــة, والفنية فإمنا  احلبكة احلديث
ــه  ــابك في ــكال تتش ــذ ش يتخ
األبعاد الزمنية الثالث , املاضي, 
ــتقبل , إذ جند  ــر ,و املس و احلاض
ــد تلقيه  ــل /الفاعل ، عن البط
ــى تغيب رد  ــأ إل ــة يلج للصدم
ــماني  اجلس ــي  اخلارج ــل  الفع

ليحل محله النشاط النفسي 
ــي  ــرة الت ــى الذاك ــد عل املعتم
ــاعر  ــم فيها ذكريات مش تتراك
ــة ، يتكاثف ,  ــاس باحملن اإلحس
ــن اجلاري ال زمن القياس   أي الزم
ــيء  ــن يجري, ويجعل كل ش زم
يتكون٠والزمن الذي يبقى عند 
طرفي الرواية, البداية و النهاية 

ــت حدثا  ــا أن الرواية ليس , و مب
ــير أفقيا فإنه من الصعب  يس
ــع  ــا , و م ــد زمنه ــا كان حتدي مب
ــي حتديد  ــا نعتمد ف ــك فإنن ذل
ــى مجموعة من  ــذا الزمن عل ه
ــدل عليه ، كون  ــن التي ت القرائ
ــع ذلك  ــى وق ــدث األول ، مت احل
ــي النهار,  فهذا  في الليل, أم ف
املقطع يدلنا على أن الزمن هنا 
ــة  ، لذا فإن  ــدة معين ــق مب يتعل
ــة يقوم  ــي للرواي ــن اخلارج الزم
ــددة, و قصيرة  ــدة مح ــى م عل
ــار  ــن اإلط ــك الزم ــون بذل ,و يك
ــي لكامل أحداث الرواية  اخلارج
ــر , وجند ذلك  ــن احلاض , وهو زم
ــي احمد  ــد عند الروائ قد جتس
ــع اآلتي  ــا في املقط خلف أيض
ــراه يقول : وماذا  من الرواية ,فن
ــاد وعمليات  عن مافيات الفس
ــة  األجنبي ــة  العمل ــب  تهري
ــني  املعارض ــردع  ل ــل  والقت  ,
ــة  ــس للحكوم ــات ولي للمافي
ــنني  ــط , واألخيرة بدت لس فق
طويلة كاملغلوب على أمرها وال 
ــوة , ناهيك عن  ــول لها وال ق ح
ــتفحلة عبر  جتارة اخملدرات املس
احلدود , وتهريب حموالت النفط 
ــمال على قدم  في اجلنوب والش
ــن التغافل عن  ــاق , وال ميك وس
ــي كان  , الت ــة  ــذ احلدودي املناف
ــز وغير طبيعي في  لها دور مخ
تهريب , وإدخال كل ما هو مثير 
ــذي ميكنه  ــا ما ال ــرم دولي ومح
الراوي العليم أن يفعل إزاء كل  
هذه اجلمهرة من ماسي البلد , 
ومهازل رجالته غير املعنيني في 
حمايته وإعادة هويته املفقودة 
منذ زمن ليس بالقصير ؟ ونحن 
ــارئ اللبيب  ــرف أيضا أن الق نع
سوف ينبري بالقول : أين الزبدة 
من هذا كله؟ وهل ستستمر في 
الكالم عن إخفاقات البلد؟  من 
التقنيات الروائية اجلديدة التي 
ــاركة  ــب للروائي  هو مش حتس
ــارئ في  ــم , والق ــراوي العلي ال
ــعرية  منت الرواية, فضال عن ش
ــا الروائي  ــي متيز به ــرد الت الس
ــد خلف , والعنوان  الكبير احم
الالفت للنظر , وكشف حقيقة 
ــاد ,  ــوص , وحيتان الفس اللص
ــلبت   واملافيات الكبيرة التي س

البلد كل خيراته٠

@@¡�����jmäΩa@Â������flå€a@fiÎb‰m@Üªa@ÔˆaÎä€a@ b�nça
@âböznça@Û‹«@‚Ï‘Ì@à€a@›«b–€a@@ÚÌâÏ0a@ÚÓñÇí€bi
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  البد من اإلشارة 

أوال إلى أن عزل 

البنيوية النص, وعلى 

وجه خاص النص 

السردي عن محيطه 

اخلارجي,أو سياقه قد 

أفضى إلى اكتشاف 

األنساق البنائية التي 

ينتظم فيها الزمن 

السردي,ذلك ألن 

حاله حال العناصر 

السردية األخرى 

ليس سوى نسق 

لغوي, ولعل أفضل 

ما قدمه الشكالنيون 

الروس لهذه املقاربة 

النقدية,وبالتحديد 

توماشفسكي هو 

متيزه بني املنت,واملبنى 

احلكائيني, فاملنت 

احلكائي هو املادة 

األولية اخلام للقص 

,أو السرد,أما املبنى 

احلكائي فهو إعادة 

صياغة تلك املادة 

في ضوء رؤية 

الكاتب,وايدولوجيته 

قراءة 
/ أ.د مصطفى لطيف عارف

قصيدة

fiÏ��������������”

حيدر حاشوش العقابي

تعبتُ من لعبة السيرك 
هذه

ــدُ ان اتخلصَ من دور  اري
املهرج

ــيعيدني  س ذاك 
بالتأكيد

لهذه احلقيقية....
  **

شيء ما 
كان يبهجني 

في هذه املسرحية
التي انتهت اآلن
انت متثلنيَ كثيرا

دور  ــتُ  قبل ــا  وان
الكومببارس

  **
لم اعد  اهتم

جدا باملصادفات
ــياء منحتني  هناك اش

فسحة من التأمل
ألعيد ما في نفسي من 

غياب
 **

دون جدل
ــي  ف دوري  ــتُ  انهي

مسرحية حبك
واسستُ 

خياال لذاتي
انا جد

افتخرُ  بخذالني
الوقوفَ  ــي  علمن ــد  فق

على رؤوس اصابعي
  **

ودونَ
أي مبرر

كنت تقطعنيَ جسدَ
احالمي 

كالب  ــا  وتطعميه
اهوائك

  *

انا بطبعي لست بربريا
ولكني

ــاقة  برش ــقتك  عش
شاعر

وغادرتك
بخيبات

قائد خاسر
آخر معارك

حياته االخيرة
  **

العظمة الوحيدة
ــرفَ مكانك في  حنيَ تع

قلوب اآلخرين
ــد اوقفتُ هذا اجلرس  لق

الصغير
الذي يسمى عشقك

بعد ان نزفت
الكثيرَ

من االحالم
  ***

كل  ــتتضحُ  س ــدا  غ
االمور

او رمبا بعد غد
ــوة  صه ــن  م ــزلُ  وان

حصاني الصيفي
افهم

ان علي ان احتملَ رصاص 
الفواجع

كي اقفَ ثانية
للمبارزة

  **
يحقً لك ان تفتخرين 

بهذا االنتصار...
ويحقُ

لي ان افتخرَ
بهذا الثراء في احلب

احلب الذي عاشَ طويال
ــي املزاد  ــذي باعوه ف وال

العلني
وهو جائع جدا...

 ***

هل كنت تثقنيَ
مباء قلبي

لقد حاولت ان اطهرك
به مرارا....

حاولتُ
ان اجعلك
حتت ظلي

ال  ــيدتي  ياس ــك  ولكن
تقرأين

االبتسامات اخلجولة
في عيون شاعر.

@ÚiâbÁ@Úƒß@âbƒn„a

حسن اِّـوسوي

ــول مجانية الى  ــعادة بطاقة دخ الس
ــب اجلليد  ــم تذي ــرى ..عوال ــم اخ عوال
الذي التحفك ذات حزن  و هي كالوباء 
ــتئذان قال  ــدون إس ــع ب ــب اجلمي تصي
حسني موجها كالمه لصديقه احمد 
بعد ان شاهده مهموما و كأنه يحمل 
هموم الدنيا على كتفيه .- وهل يشعر 
ــعادة اذا كان مهموما ،  االنسان بالس
ــم فمهما كان همك  ــال احمد : - نع ق
ــى إزالة كل  ــادرة عل ــعادة ق ــإن الس ف
ــت عواملك على  ــوم التي اقتحم الهم

حني غرة. - انت مخطئ يا صديقي ، ان 
العيش وسط مجتمع سعيد ال يعني 
ــن دوامة  ــتطيع ان تخرج م ــك تس بأن
ــك بداخلها  ــدت نفس ــزن التي وج احل
ــفة  فلس ــذه  ه ــل  ه  -. ــك  عن ــا  رغم
ــة مريرة  ــي نتاج جترب ــدة؟. - بل ه جدي
ــي ..واخذ احمد يقص  عشتها بنفس
ــه املليئة  ــني جتربت على صديقه حس
ــام ١٩٨٥ وبينما كان  ــجن ..في ع بالش
ــي يخوض  العراق ــي  الوطن ــب  املنتخ
ــقيقة سوريا  ــم مع الش مباراة احلس
ــى نهائيات كأس العالم في  للتأهل ال
ــيك  عرفت عن طريق الصدفة  املكس
ــي احببتها يومها  ــة الفتاة الت بخطب
ــي و ألول مرة  ــي عين ــودت الدنيا ف اس
ــزن واملرارة  ــي حياتي  اتذوق طعم احل ف
ــا الوطني قد فاز  ..صحيح ان منتخبن
ــل للمونديال  ــاراة و تأه ــك املب ــي تل ف
ــا ،  ــرح يومه ــم اف ــي ل ــي إال انن الدول
ــهير  وحينما قال  املعلق الرياضي الش
ــد البدري بعد انتهاء املباراة ان كل  مؤي
الشعب العراقي سعيد في هذا اليوم 
ــعب  ــت له معاتبا : قد يكون الش ، قل
ــي احلزين  ــعيد اال انن ــي كله س العراق

الوحيد في هذا اليوم التاريخي .

Öäç@ó„

@Ô±âbm@‚ÏÌ@ø@Êåy

احمد خلف

نص شعري 





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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ــرك الصيدلي الصيدلية    في حالة ت
ــاب عنها  ــا او غ ــتغل فيه ــي يش الت
ــلطة الصحية  ــه ان يخبر الس فعلي
ــي  ــا ف ــلم م ــا ويس ــة حتريري والنقاب
ــى من يحل محله ويوقعان  عهدته ال
على محضر استالم ويجوز للصيدلي 
ان يتغيب عن مذخر االدوية او املكتب 
ــدة التزيد  ــة االدوية م ــي لدعاي العلم
ــر يوما بشرط ان  ــة عش على خمس
يخبر السلطة الصحية بذلك حتريريا 
ــر من  ــاب اكث ــذا الغي ــرر ه وان اليتك
ــنة وعلى صاحب  ثالث مرات في الس
الصيدلية اجملازة مبوجب القانون اعالم 

ــماء الصيادلة  والنقابة باس ــوزارة  ال
ــة  الصيادل ــاعدي  ومس ــي  ومعاون
ــتغلون للتدريب  ــة الذين يش والطلب
ــر الصيدلي  القيام ببيع  واليجوز لغي
ــا او  ــا او تعبئته ــة او حتضيره االدوي
ــجالت اووصفات طبية  قيدها في س
ــاعدي الصيادلة  ويجوز ملعاوني ومس
ــالب كلية  ــني الصحيني وط واملوظف
ــت التدريب  ــن هم حت ــة الذي الصيدل
ــة او تعبئتها  ــام بتحضير االدوي القي
ــات او لصقها على  ــة البطاق او كتاب
ــا في  ــا او قيده ــا او اوعيته غالفاته
ــت  ــة حت ــات الطبي ــجالت الوصف س
ــب االجازة  ــي صاح ــراف الصيدل اش
ــة مايلي ثالجة او اكثر او  وعليه تهيئ
غرف تبريد صاحلة لالستعمال تتسع 
ــاف التي يجب  ــع االصن ــظ جمي حلف
ــا ودواليب حلفظ  ــان فيها فني ان تص

وتكون مفاتيحها  واخملدرات  السموم 
ــن  ــخة م ــاز ونس ــي اجمل ــد الصيدل بي
ــا النقابة  ــاتير االدوية التي تقره دس
ــي ان يصرف وصفة  واليجوز للصيدل
ما لم تكن صادرة من طبيب او طبيب 
ــنان مجاز ملمارسة مهنته ويجب  اس
ــوز تغيير  ــن صحتها واليج التاكد م
ــي الوصفة  ــواردة ف ــواد ال ــات امل كمي
ــتبدل  يس او  ــا  باحداه ــتبدل  يس او 
ــد املوافقة  ــر االبع ــتحضرا باخ مس
التحريرية من كاتب الوصفة واليجوز 
ــوز ان  ــدون وصفة واليج ــرف ب ان يص
ــدرات  ــى اخمل ــوي عل ــرف دواء يحت يص
ــون اخلاص  ــى احكام القان اال مبقتض
ــه ومبوجب وصفة  ــدرات وتعديالت باخمل
ــات  ــكلها بتعليم ــني ش ــة يع خاص
ــوز للصيدلي  ان  ــا الوزير ويج يصدره
ــة التي  ــز بدون وصف ــرف او يجه يص

ــدر منها  ــة ببيان يص ــا النقاب تعينه
ــرض ويجوز للصيدلي صرف  لهذا الغ
ــي صيدليته بوجب  االدوية املتوفرة ف
ــد املريض بصورة  ــة وتزوي وصفة طبي
ــة  ومختوم ــة  وموقع ــل  االص ــق  طب
ــير االدوية  بختم الصيدلية بعد تاش
ــرف  ــوز ص ــا ويج ــت منه ــي صرف الت
ــل صيدلية اخرى  ــر املتوفر من قب غي
ــي محاولة  ــراءات ذاتها ف وتتبع االج
ــوز االعالن عن  ــاودة صرفها واليج مع
ــجالت العلمية او  االدوية اال في الس
ــرات اجلانبية لها  الطبية وذكر التاثي
ــالن عن  ــر اع ــوز نش ــدت واليج ان وج
ــس االداب  ــة مت ــتحضرات خاص مس
ــة مقروءة  ــة بطريق الوصف ــب  وتكت
ــئ  ــة ان تهي ــتطيع كل صيدلي لتس
ــش ان  ــى املفت ــوف وعل ــدواء املوص ال
ــة بتفتيش  ــت احلاج ــوم كلما دع يق

ــة احلكومية  االدوي ــازن  ــالت ومخ احمل
وغير احلكومية والعطارين واملتاجرين 
ــن  االماك وكل  ــة  الطبي ــات  بالنبات
ــزن او تعرض للبيع  التي تصنع او تخ
ــق القانون  ــا لتطبي ــع تامين او التوزي
ــاب مخازن  ــة واصح ــى الصيدلي وعل
ــع االدوية  ــة واالطباء اجملازين بي االدوي
حسب القانون واذا عثر املفتش على 
ــذ مناذج  ــا ان ياخ ــتبه فيه مواد مش
ــل وحفظها في  ــا لقاء وص لتحليله
ــة بعد ختمها  ــب او غرف خاص دوالي
ــالت من  ــى احمل ــش عل ــون التفتي ويك
ــني او مبصاحبتهم  اختصاص املفتش
ــار بنماذج االدوية املعدة  واليجوز االجت
ــون  ــع ويك ــا للبي ــة او عرضه للدعاي
ــات هذه النماذج  مطبوعا على بطاق
ــكل واضح  ــة واخلارجية بش الداخلي
ــي باللغة  ــي مجان ــوذج طب عبارة من

ــة  ــق بطاق ــب ان تلص ــة ويج العربي
ــتحضر  ــة على كل دواء مس مطبوع
ــن قبل الصيدلي يذكر فيها ما يلي  م
ــم  ــم الصيدلية وعنوانها واس : اس
الشخص اجملهز واسم الطبيب الذي 
حرر الوصفة وتاريخ التجهيز وكيفية 
ــبما ذكر في  ــدواء حس ــتعمال ال اس
ــك  ــة ويجب ان ميس ــة الطبي الوصف
ــجل للوصفات  ــي كل صيدلية س ف
ــام  باالرق ــه  ــم صفحات ــة ترق الطبي
ــلة وتختم بختم السلطة  املتسلس
ــي كل دواء  ــجل مايل ــة ويس الصحي
جهز من الصيدلية ورقم التسلسل 
ــتعمال  الذي خصص له وكيفية اس
ــن الدواء  ــض وثم ــم املري ــدواء واس ال
ــرر الوصفة  ــب الذي ح ــم الطبي واس
وتاريخ التجهيز وتاريخ حترير الوصفة 
ــاظ بقوائم  ــى الصيدلي االحتف وعل

الشراء ملدة سنة ويحتفظ الصيدلي 
ــخ  ــن تاري ــنة م ــدة س ــات مل بالوصف
الصحية  ــات  وللمؤسس  ٠ التجهيز 
ــة  ــح صيدلي ــة ان تفت ــر احلكومي غي
ــرط ان  ــز االدوية ملرضاها بش لتجهي
ــن النقابة  ــتحصل على اجازة م تس
ــكام  ــق اح ــا وتطب ــر له ــني مدي وتع
ــات االهلية  ــى الصيدلي ــون عل القان
ــاعدي  ــي ومس ــح معاون ــر من وللوزي
ــني الصحيني غير  واملوظف الصيادلة 
ــني اجازة فتح مخازن لتجهيز  املوظف
ــدة التي  ــيطة في البل ــة البس االدوي
ــة على ان تلغى  التوجد فيها صيدلي
اجازة اخملزن عند فتح صيدلية اهلية 
ــى صاحب اخملزن  ــك البلدة وعل في تل
ــالل ثالثني يوما  ــه او تصفيته خ غلق

من تاريخ فتح الصيدلية االهلية.

قـــــــانـــون مـــــــزاولة مـهـنـــــــة الـصـيــــــدلـــــة
الجزء الثاني الحقوقي / ماجد الحسناوي

إضاءات قانونية

NO.3680.THU.8.JUL.2021العدد (٣٦٨٠) الخميس ٨ / ٧ / ٢٠٢١ 

ــن متت موافقة  ــل الطابوق الذي ــن اصحاب معام ــة م   مجموع
ــت الوقود  ــة الوقودية من مادة زي ــالق احلص ــم على اط معاليك
ــب توصيات التقرير املعد من قبل اللجنة املشكلة  لهم وحس
باالمر الوزاري ذي العدد ( ٣٤٨٤٤) في ٢٠١٩/٨/٢٦ وحسب هامش 
ــات  ــرة دائرة الدراس ــى مذك ــخ ٢٠٢٠/٤/٣٠  عل ــم بتاري معاليك
ــي ٢٠٢٠/٤/٢٩ كانت  ــدد (٩٧٤) ف ــة ذي الع ــط واملتابع والتخطي
ــل احلاصلة على  ــكلة يتم جتهيز املعام ــات اللجنة املش توصي
اجازة اكمال التأسيس مبادة زيت الوقود اسوة باملعامل العاملة 
ــت الوقود للمعامل  ــعر املتر املكعب ملادة زي حاليا بحيث ان س
ــة هو (١٠٠) مائة الف دينار للمتر املكعب الواحد ولكننا  العامل
تفاجأنا بكتاب الدائرة الفنية واملعنون الى شركة توزيع املنتجات 
ــي ٢٠٢١/١/١٤ بيع مادة  ــدد (ف /٣ز/٣٦٥/١٦٩) ف ــة ذي الع النفطي
زيت الوقود بسعر (٢٠٠) مائتان الف دينار للمتر املكعب الواحد 
ــة باعادة النظر  ــن معاليكم وكلهم امل وثق ــه يرجون م .. علي
بالتسعيرة وتخفيضها الى (١٠٠) مائة الف دينار للمتر املكعب 
ــم الوضاع العوائل  ــوة باملعامل االخرى مراعاة منك الواحد اس
العاملة في املعامل وللظروف االقتصادية الصعبة التي مير بها 
البلد وال بد من االشارة الى ان هناك كتابا صادرا من شركة توزيع 
ــز الوقود ذي  ــم جتهي ــات النفطية / هيأة التجهيز / قس املنتج
العدد (١١١) في ٢٠٢١/١/٧واملعنون الى الهيئات التوزيعية وفروع 
ــركات  ــتمرا ر بتجهيز ش ــركة كافة والذي ينص على االس الش
ومعامل الطابوق واجلص والثرمستون بحصصها الشهرية من 
ــب الفقرة (ثالثا/١) وبسعر (١٠٠/ دينار  منتوج زيت الوقود بحس
ــرت عمودا  ــا ان جريدتنا ( البينة اجلديدة) نش ــر الواحد)..كم للت
ــا على الصفحة األخيرة بقلم رئيس التحرير التنفيذي  صحفي
ــد الزهرة البياتي) بعددها املرقم ( ٣٦٧٤) الصادر يوم االربعاء  (عب
ــوق يا أصحاب  ــوان ( ادعموا صناعة الطاب ــت عن ٢٠٢١/٦/٣٠ حت
القرار) .. علما ان اجلريدة حتتفظ بكتاب الدائرة الفنية ذي العدد 

(ف٣ز / ١٦٩/ ٣٦٥ ) الصادر بتاريخ ١٤ / ١ / ٢٠٢١.
احمد كاظم هميلة

عن اصحاب اِّـعامل موبايل / ٠٧٧١٩١١١٢٤١

امام انظار السيد وزير العمل والشؤون 
االجتامعية  

م/ راتب رعاية اجتامعية

امام انظار السيد قائد عمليات بغداد

امام انظار السيد وزير الداخلية

امام انظار السيد وزير الرتبية

ــة ذي قار/ قضاء  ــالم رزاق صكبان) من محافظ ــي املواطن (س ان
ــمولي بعطفكم  االبوي مبنحي  الرفاعي ارجو من معاليكم ش
ــن اعالة عائلة وال  ــؤوال ع ــب الرعاية االجتماعية كوني مس رات
ــي . وفقكم اهللا  ــي وعائلت ــد به رمق ــد لدي مورد مالي اس يوج

وسدد خطاكم خلدمة العراق وشعبه.
موبايل / ٠٧٨١٧١٣٨١١٣

ــن االختناقات  ــات) م ــكينة وكري ــكنة منطقة ( س ــي س يعان
املرورية يوميا وذلك بسب اغالق الفتحة االولى باجتاه الرستمية 
ــببت بزحام مروري شديد صباحا  ــر التي تس والقريبة من اجلس
ــه يرجون من  ــمي .. وعلي ــات الدوام الرس ــاء وبخاصة اوق ومس
ــح املنطقة  ــدر أوامره بفت ــات بغداد ان يص ــيد قائد عملي الس
ــروري احلاصل وجتنبا  ــة دخولها لغرض تقليل الزخم امل من بداي

للحوادث .
عنهم / االعالمي فاهم حسن فتاح

ــالة من احلاج (علي عبد الفهداوي)     تلقت (البينة اجلديدة) رس
من محافظة االنبار يقول فيها انه كبير السن ومريض وصاحب 
عائلة فقيرة ويرجو توجيه السيد قائد شرطة محافظة االنبار 
ــه وذلك بنقل ولده العريف (مهدي علي عبد  املوافقة على طلب
ــوارىء الثامن حيث له  ــن وحدته احلالية فوج الط الفهداوي) م
ــى قاطع جندة احلبانية  ــنوات خدمة طويلة في هذا املكان ال س

ليكون قريبا منه ألجل رعايته.
موبايل / ٠٧٨١٧٥٢٤٢١٣

ــن احلاج ناصر خماط  ــالة من كل م تلقت «البينة اجلديدة» رس
كمني الظاملي واحلاج علي خشان الظاملي من اهالي السماوة / 
قضاء الوركاء / قرية الطوال يرجون فيها املثول امام السيد وزير 
ــة لطرح امور خاصة وعامة .. «البينة اجلديدة» تضع هذه  التربي

املناشدة وهي تأمل خيراً بتحقيق مطلبهما.

امام انظار السيد مدير 
مكتب وزير الداخلية

ــم ابو  ــيخ احلاج جاس ــالة من الش تلقت « البينة اجلديدة» رس
ــماوة رقم هاتفه (٠٧٨٢٦٦٤٥٧٤٦) يناشد  محمد من اهالي الس
ــيد وزير  ــمري مدير مكتب الس ــد اخلالق الش ــا الفريق عب فيه
ــة وخاصة كما يأمل  ــة   باملثول امامه لطرح امور عام الداخلي
ــال به او  ــة االنبار االتص ــرطة محافظ ــيد قائد ش ــه الس توجي

مقابلته لطرح امور تخدم الصالح العام .

امام انظار السيد وزير النفط
  تلقت «البينة اجلديدة» رسالة من املوظف (علي 
ــني خير اهللا جبر الشويلي) املنسوب حاليا  حس
ــركة احلفر العراقية / شركة عامة/ هيئة  الى ش
ــم تقنية املعلومات  ــية / قس الصيانة الهندس
ــوان (م.مالحظ) يرجو  ــاالت / بعن ــعبة االتص / ش
ــان عبد  ــط ( احس ــيد وزير النف ــن الس ــا م فيه

ــاز لنقله الى  ــة وااليع ــار) التفضل باملوافق اجلب
ــكنة احملافظة  ــركة نفط ذي قار كونه من س ش
ــتمراره بالعمل  ولديه ظروف قاهرة حتول دون اس
ــالته امام    ــن بدورنا نضع رس ــي البصرة .. ونح ف
ــيد الوزير وان شاء اهللا انه لن يألو جهداً في  الس

ايجاد حل للمشكلة.
موبايل / ٠٧٧١١٦٩٥٣٩٥ 

م / تظلم حول سعر زيت الوقود
امام انظار السيد وزير النفط امام انظار السيدين  رئيس جملس الوزراء مصطفى 

الكاظمي ورئيس جملس النواب حممد احللبويس   
ــوان الوقف  بيانات حول جامع  ــدر اعالم دي      اص
ــوء باملغالطات  ــي املنصور ممل ــن الكبير ف الرحم
ــاس لها من الصحة وتفند  واالدعاءات التي ال اس
ــي :-حيث  ــالمية مبا يل ــن االس ــة الرحم مؤسس
ــه حزب  ــيطر علي ــع يس ــف ان اجلام ــي الوق يدع
ــية ،وتؤكد  ــاطاته السياس ــر فيه نش معني يدي
املؤسسة ان جامع الرحمن الواقع على القطعة 
ــة الرحمن  ــداودي يدار من قبل مؤسس ٥٢٧٢/٧ال
ــع مرتبط  ــرعي للجام ــالمية واملتولي الش االس
ــا القاصي  ــيدة والتي يعرفه ــة حقة رش مبرجعي
ــقوط النظام  ــهور االولى لس ــي منذ الش والدان
ــيعي ذو  ويؤيد ذلك كتاب رئيس ديوان الوقف الش
االمانة  الى  ــخ ٤/٨/٢٠٠٧واملوجه  العدد(١٧٠)بتاري
ــة  ــوزراء يؤكد فيه ان مؤسس ــس ال ــة جملل العام
ــن اجلامع  ــؤولة ع ــالمية هي املس ــن االس الرحم
والتصرف فيه النه يدار او مغتصب من قبل حزب 
ــاط  ــني وال يوجد في جامع الرحمن غير النش مع
الديني والثقافي واخليري واالنساني وهو بيت من 
بيوت هللا حقا وتقام فيه صالة اجلمعة ويصلي فيه 
ــبات اهل البيت  ــات املصلني وتقام فيه مناس مئ
عليهم السالم ،وان كان هنا نشاط سياسي في 
ــارات مجاورة وخارجة  ــة فانه يدار في عق املنطق
ــذه مغالطة خللط  ــع الرحمن وه ــن حدود جام ع
ــرعية موجودة منذ األشهر  االوراق ،ان االدارة الش
ــد دافعت عن  ــة النظام املقبور وق ــى من ازال االول
ــه بالدماء  ــدوده وممتلكات ــت ح ــجد وحفظ املس
ــة واخلارجية  ــاوالت الداخلي ــة وواجهت احمل الزكي
ــزء منه ولم ولن تركع  ــاوز عليه واقتطاع ج للتج
ــن لديوان  ــب والترهيب ولم تك ــاليب الترغي ألس
ــم يصرف الوقف  ــيعي اي يد فيه ول ــف الش الوق
ــات ادارة  ــاره رغم مطالب ــم واحد في إعم اي دره
ــجد املتكررة بإعماره ،ووقف جامع الرحمن  املس
ــذي ضرب  ــاب ال ــه االره ــرعية بوج ــه الش وادارت

ــقطت منطقة  منطقة املنصور ولوال وجوده لس
املنصور بيد االرهابيني والتنظيمات االرهابية ،ان 
ــاج داخل  ــود صالونات جتميل ومس ــاء بوج االدع
املسجد تزييف للحقائق وافتراء على هللا ورسوله 
واهل بيته صلوات هللا عليهم اجمعني فان قطعة 
ارس هذا النشاط  املسجد تخلوا من اي محالت متُ
ــالت مقامة على القطعة  وغيره ،نعم توجد مح
ــني اخرين وهي  ــاورة وهي امالك خاصة ملواطن اجمل
ــمية ،ونود  خارجة عن حدود جامع الرحمن الرس
ــاكنة هو واقع  ــل الفقيرة الس ــني ان العوائ ان نب
ــقوط النظام وهي سكنت في االيام  حال بعد س
ــور ولم تخرجهم  ــقوط الطاغية املقب االولى لس
االدارة الشرعية رحمة بهم وهي لم تسكن احدا 
علما بان هذه العوائل كان لها دور في الدفاع عن 
ــدون مقابل واليوم يريد الوقف  اجلامع وحمايته ب
ــفالت  ــة بالش اخراجهم وتهدمي بيوتهم البائس
ــان  ــكن الئق لهم فهل جزاء االحس دون توفير س
ــاحتها  ــان ،ان ارض جامع الرحمن مبس اال االحس
ــكا الحد  ــت مل ــا املتميز ليس ــرة وموقعه الكبي
ــرف فيها بل  ــتثماره او التص ــى ينفرد في اس حت

ــعب والدولة الراعية ملصلحته لذا  هي ملك الش
ــترك كل اجلهات ذات العالقة في قرار  البد ان تش
ــة الوزراء وامانة بغداد وهيئة  ــتثماره كرئاس اس
ــرعية للمسجد  ــتثمار والوقف واالدارة الش االس
ــآت عليه معلما حضاريا يبرز تاريخ  لتكون املنش
ــم وقد وجهنا  ــداد وموقعها الريادي في العال بغ
ــوزراء بهذا اخلصوص  ــمي الى رئيس ال كتاب رس
ــا صاالت  ــوم فيه ــس جن ــادق خم ــون فن ال ان  تك
ــي وبورصات مالية  القمار واخلمر ومدينة للماله
ــه العقد املوقع من  ــواق جتارية كما نص علي وأس
ــركة والقانونية املوجودة في  قبل الوقف مع الش
ــوان الرقابة  ــى هيئة النزاهة ودي ــد واحملال ال العق
ــر االكاذيب  ــة ،ان عملية خلط االوراق ونش املالي
ــاد  ــبهات الفس ــة على ش ــل والتغطي والتضلي

القانوني واملالي في عقد االستثمار املشؤوم.

رهيب حسني كريم
مسؤول أمن جامع الرحمن 

محمد جاسم كريم
منسق العالقات َّـ جامع الرحمن

مناشده اىل السيد وزير الكهرباء 
ــود. معد ومقدم  ــي عامر محم اني االعالم
برامج خدمية مختص بشكاوى املواطنني 
سبق وان قدم لي اهالي منطقة الصاحلية 
ــرح  ــل مس ــارع / ٢٢ مقاب ــة ٢٢٢ ش محل
ــى  ــاوز  عل ــول التج ــكوى ح ــيد  ش الرش
ــبكة الكهرباء من قبل عمال الصيانة  ش
وسحب كيبل كهرباء من قاطع الى قاطع 
ــل الى  ــذا الكيب ــل ه ــث مت توصي ــر حي اخ
ــا قدمتها الى  ــيد  وبدوري ان ــرح الرش مس
ــد صبري مدير قاطع كهرباء  املهندس احم
ــف تغاضى عنها  ــالم ولكن لألس حي الس
ــة لهم من  ــة خاص ــود موافق ــى   وج وادع

ــة الوزراء بايصال الكهرباء للمسرح  رئاس
ــوزراء لم  ــة ال ــت ولكن رئاس ــكل موق بش
ــن قاطع الى  ــة  بالتجاوز م ــي موافق تعط
ــاء مما اضطرني  ــع اخر اليصال الكهرب قاط
ــام  ــكوى الى املهندس وس الى تقدمي الش
ــمالي كرخ بغداد ومنعهم .  مدير قاطع ش
ــام   مت التجاوز  وبعد ان مت نقل املهندس وس
ــرح  ــذا الكيبل الى مس ــرى ومد ه مرة اخ
الرشيد وما زال موجودا منذ ثمانية اشهر 
ــكل موقت وطالت  تقريبا فأي موافقة بش
ــه مت حفر االرض  ــهر.. والغريب ان ــدة اش ع
ــت احملولة االرضية  ــد هذا الكيبل من حت وم

ــدة   وايصاله  ــم تعليقه على االعم ومن ث
ــذه مخالفة قانونية  ــى القاطع االخر وه ال
واضحة وقد تسبب هذه الكيبالت  املمدودة 
في االرض كارثة في اي حلظة .. نحن نعرف 
ــاوز على منظومة  ــن هو من يتج ان املواط
ــا ان مدير قاطع  ــا تفاجأن ــاء لكنن الكهرب
ــول يوجد امر   ــى املنظومة ويق ــاوز عل يتج
ــذا الكيبل من قاطع  ــة على مد ه باملوافق
ــرك حلضرتك القرار وانا واثق  الى قاطع .. ات
ــه برفع هذا التجاوز  ــك اهل لها بالتوجي ان
ــرح من   قاطعهم  ــن احملولة وجتهيز املس م

..مع التقدير.

أمام انظار وزير املوارد املائية 
ــة بابل قضاء  ــكنة محافظ ــن الفالحني من س ــن مجموعة م نح
ــيادتكم بتاريخ  احملاويل منطقة العبارة  كنا قد قدمنا طلبا إلى س
٢٠٢٠/٩/٩من خالل مكتب شؤون املواطنني وبعد عدة أيام مت حضور 
ــف  ــخ ٢٠٢٠/٩/٢٨ لغرض اجراء كش ــف بتاري جلنة من أجل الكش
ــفت املوقع  ــوزارة غير ان اللجنة كش ــن قبل جلنة من ال موقعي م
ــيادتكم بتحويل مظلوميتنا إلى  ــت عليه حيث جاء أمر س واطلع
هيأة الري والبزل والتشغيل من أجل بيان الرأي حسب الكتاب املرقم 
ــغيل  ــي ٢٠٢٠/١١/٨ ومتت مخاطبة هيأة الري والبزل والتش ٦٢٢٤ ف

ــب الكتاب  ــة بابل حس ــي محافظ ــوارد املائية ف ــة امل ــى مديري إل
ــوارد املائية  ــت إجابة مديرية امل ــم ٢١٠٨٨ في ٢٠٢٠/١١/١٩ ومت املرق
ــم ٧٥٦٢ بتاريخ   ٢٠٢٠/١٢/٣١من  ــي محافظة بابل بالكتاب املرق ف
ــم يتم إلغاء  ــم ينفذ حلد االن ول ــه إلى التنفيذ ولكن ل ــل حتويل أج
ــخصكم الكرمي  ــيادتكم التدخل   بش التجاوزات لذا نرجو من س
ــن اهللا التوفيق خدمة لهذه  ــار املوضوع في غاية األهمية وم واعتب
ــرمي مع التقدير .                           ــعب العراقي الك ــريحة املهمة من أبناء الش الش

لفيف من الفالحني

امام انظار وزيري الداخلية والصحة ..
مالحظات عن منفذ زرباطية احلدودي فصدق أو ال تصدق

ــود) عدت من  ــني عب ــول حس اني املواطن ( رس
ايران بتاريخ ٦ /٧ /٢٠٢١ عن طريق منفذ زرباطية 
ــة جراحية للفكني  ــراء عملي ــدودي بعد اج احل
ــة اضعها امام  ــجلت املالحظات التالي وقد س
ــي املقدمة  ــة وف ــر الداخلي ــيد وزي ــار الس انظ
ــاص لفحص  ــاز خ ــود جه ــدم وج ــا اوالً ع منه
ــبب  ــني من ايران وبس ــا للقادم ــة كورون جائح

ــي بعدم  ــن العراق ــى املواط ــك يفرضون عل ذل
الدخول الى البالد أو احالته الى اجلانب االيراني 
ــى اقرب محافظة  ــذا بدوره يقوم باحالته ال وه
ــة ـ االيرانية قد تبعد  ــدود العراقي ايرانية للح
ــد الى  ــن العائ ــة املواط ــراً أو احال (١٥) كيلومت
محافظة واسط والتي تبعد عن منفذ زرباطية 
ــراً وثانياً عدم وجود اماكن  بحدود (٩٠) كيلومت

ــني العراقيني العائدين  ــة النتظار املواطن خاص
ــى ايران  ــفر ال ــن يرومون الس ــى بالدهم أو مم ال
ــرب علماً أن هناك  وكذلك عدم وجود ماء للش
ــو في اغلب  ــاص للموظفني وه ــرادا واحدا خ ب
ــة الى عدم  ــل اضاف ــل عن العم ــات عاط االوق
ــات ومرافق صحية نظيفة واملنفذ  وجود حمام

بشكل عام غير الئق كواجهة للعراق .
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 شركة غازبروم نفت بدرة بي. في.
 GAZPROM NEFT BADRA B.V. 

 TENDER ANNOUNCEMENT مناقصةالعالن إ
  

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

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

  
1448المناقصة رقم   TENDER No.  1448 

 للمرحلة الثانية لوحدة تجفيف الغاز )TEGشراء تري ايثيلين كليكول (اسم المناقصة : 
 

TENDER NAME:  PROCUREMENT OF TRIETHYLENE GLYCOL (TEG) FOR PHASE 2 GAS 
DEHYDRATION UNIT  

 المناقصة العامةنوع المناقصة: 
من قبل ممثلها  ةلعطاء موقعلالشركة المقدمة على ورقة المناقصة بعد تقديم طلب خطي ( وثائق هذهعلى  ايمكن لمقدمي العطاءات أن يحصلوو

ة، المخول) يحتوي على االسم الكامل لمقدم العرض ورقم الهاتف والفاكس والعنوان البريدي والبريد اإللكتروني حيث ستُرسل الوثائق للمناقص
 :بالمشغل صالخا التالي اإللكتروني البريد عنوان لىإويرسل هذا الطلب الخطي . وأيضا على االسم الكامل ووظيفة الشخص المخول لالتصال

 

 
TENDER TYPE: PUBLIC TENDER 

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

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

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

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

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

a minimum shall:  
  

 تقديم شهادات تؤكد استجابة البضائع للمتطلبات الخاصة بها المبينة في وثائق المناقصة؛ -
 إلى العراق؛تجربة توريد المنتجات الكيميائية  -
 المناقصة؛تقديم جميع األوليات المطلوبة وفق وثائق  -
 تقديم هوية الشركة الصادرة عن غرفة التجارة (للشركة أو الفروع المسجلة في العراق)؛ -
 تقديم كتاب عدم الممانعة الصادر عن وزارة المالية / الهيئة العامة للضرائب (للشركات / الفروع المسجلة في العراق)؛ -
 ل مقدم العرض كشخص اعتباري؛تقديم أوليات تسجي -
 التوافق مع متطلبات المشغل الخاصة بالصحة والسالمة والبيئة واألمن و -
 قبول مقدم العرض جميع المطالب والشروط في مسودة العقد التي يقدمها المشغل في إطار هذه المناقصة. -

- Bidder shall provide certificates confirming compliance of the goods with the requirements 
for the Goods specified in Tender Documentation; 

- Bidder shall have experience in importing of the chemical products to Iraq; 
- Provide all the required documents in accordance with the Tender Documentation; 
- Provide Chamber of Commerce ID card (for Companies/Branches registered in Iraq); 
- Provide General Commission for Taxes ID card and/or tax registration certificate (for 

Companies/Branches registered in Iraq); 
- Provide a Non-prevention letter issued by Ministry of Finance, General Commission for 

Taxes (for Companies/Branches registered in Iraq); 
- Provide Bidder’s legal entity registration documents; 
- Comply with the Operator’s HSE and security requirements; and 
- Bidder accept key terms and conditions of the draft of the contract provided by the Operator 

under this Tender; 
 

 مقدم مع الموقع العقد بموجب األولى الفاتورة من التمديدأو إعالن األولي إعالنها مبلغ محدد في وثائق المناقصة مقابل باستقطاع المشغل سيقوم 
 .الفائز العطاء

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

  غرينتش 
 .2021آب  10 )(3:00+

The Operator will deduct an amount for initial tender announcement and in case of tender 
extension an amount for tender extension announcement from the first invoice under the 
contract signed with the successful Bidder. 
 
The deadline for submission of the Bid under this Tender (Bid Due Date & Time) is 17:00 
(UTC/GMT+3:00) August 10, 2021. 
 

 .دينالممد االستحقاقالمعلومات عن يوم وساعة  بنشر المشغلقوم سي ،ناقصةهذه المفي حال تمديد الموعد النهائي بموجب 
 
 

 لتجاري. للعرض ا ظرف منفصلللعرض الفني و ظرف منفصل: نمنفصال ظرفان) 2حيث يقدم ( عامةتكون المناقصة : االستراتيجية
 
 
 لمناقصة في وثائق المناقصة.احكام ُتوضح تفاصيل شروط وأس
 

حمل أية مسؤولية 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 مقدمأتجاه 

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

  
./  قسم العقود والمشترياتفي .نفت بدرة بي غازبروم شركة  Gazprom Neft Badra B.V. Contracts and Procurement Department 
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االنتخابات خيار شعبي بعد التظاهرات وهي جرس انذار 
للحكومة لتحقيق اماين الشعب

رئيس تيار الفراتني النائب حممد شياع السوداين يف حوار صحفي مع املركز اإلعالمي العراقي يؤكد:

«                                     » حترض الندوة القانونية لنقابة املحامني العراقيني حول مقرتح تعديل قانون األحوال الشخصية العراقي

نقابة املحامني العراقيني تعقد ندوة قانونية خاصة  ملناقشة مرشوع تعديل قانون األحوال الشخصية 
العراقي للامدة (٥٧) ومدى أمهيته وتداعياته اإلجتامعية والقانونية عىل املجتمع العراقي

* العراق مقبل على انتخابات مفصلية 
ــات القادمة  ــي رؤيتكم لالنتخاب ما ه

ومشروعكم اجلديد؟
- ارحب باألخوة واالخوات الذين حضروا 
ــات  ــز الدراس ــي مرك ــي ف ــى مكتب ال
اإلستراتيجية وامتنى لهم املوفقة في 
عملهم االعالمي املستقل االنتخابات 
ــار  ــو خي ــعبي وه ــار ش ــت خي اصبح
ــعب بعد التظاهرات و هي جرس  الش
انذار للحكومة احلالية لتحقيق أماني 
ــق امامنا غير  ــعب . ال يوجد طري الش
ــات كل القوى الوطنية  طريق االنتخاب
ــعبية التي ساهمت في  املؤمنة و الش
ــاء الدولة لها قضية مفصلية و هي  بن
ــي االنتخابات و  ــاركة الفاعلة ف املش
ــخ العراق  ــة مضيئة في تاري هي نقط
ــي دعوة للجماهير  احلديث و يجب وه
ــاركة الفاعلة لطرد الفاسدين  للمش
الذين راهنوا على افشال هذا املشروع 

الوطني الكبير .
* هل انت متفائل في حتقيق النصر في 

هذه االنتخابات؟ 
- نعم انا متفائل رغم بعض املؤشرات 
ــني  الناخب ــاركة  مش ــن  ع ــة  املقلق

ــبة  صغيرة ولكن  ــم وهي نس وعزوفه
ــى  عل ــول  تع ــرة  كبي ــبة  نس ــاك  هن
ــة ان حتث  ــب املثقفة و االكادميي النخ

ــعة  ــاركة الواس ــني على املش املواطن
ــتفرز  في االنتخابات الن االنتخابات س
ــي  ــريفة الت ــة الش ــر الوطني العناص

ــر االمان و هي  ــتقود هذا البلد الى ب س
ــم تيار  دعوة الى جميع العراقيني باس
ــس عام  ــذا التيار الذي اس ــني ه الفرات

ــم املعاناة  ــذي انبثق من رح ٢٠٢١ و ال
ــبابية و  ــرين الش ــي و ثورة تش و املآس
شكل من النخب املثقفة و االكادميية 

ــرة  ــبة كبي ــق نس ــى حتقي ــتقود ال س
باملشاركة الفاعلة باالنتخابات.

ــت  املنفل ــالح  بالس ــد  ــاك تهدي * هن
ــن  ع ــم  وعزوفه ــني  الناخب ــد  لتهدي

االنتخابات .
ــي  ــم هناك تهديد واملال السياس - نع
ــتقل  املس ــح  املرش ــن  لك و  ــود  موج
ــب اجلماهير ألنه يعمل  موجود في قل
ــح املتنفذ  ــر و املرش ــح اجلماهي لصال
ــوارع و توزيع املال  ــد الش ــوم بتعبي يق
ــاده  و بقائه في  ــى يبقى على فس حت
ــؤولية احلكومة  دورة قادمة و هذه مس
ــوال و  ــى األم ــيطرة عل ــة للس املعني
ــارع  ــلطة التنفيذية في الش هي الس

العراقي.
ــارع  ــي الش ــادم ف ــدث تص ــل يح * ه

العراقي بسبب االنتخابات؟ 
ــى الفوضى    ــدام يجر العراق ال - اي ص

ــة من خلق  ــن العناصر االرهابي اذ متك
ــى  ــرات ال ــل التظاه ــى و حتوي الفوض
ــن  املتظاهري ــي  وع ــن  لك ــادم  التص

ــاء  ــة بن ــون اهللا بأهمي ــلميني بع الس
الوطن.

* هل فشلت االحزاب االسالمية و كل 
االحزاب في قيادة الدولة؟.

ــاركة  هي مسؤولة  - كل االحزاب املش
ــل الدولة و ليس حزب الدعوة  عن فش
ــا وزراء و وكالء  ــزاب له ــط كل االح فق
ــة  و هناك  ــني إلدارة الدول ــدراء عام وم
ــزاب الدينية و  ــن االح ــل م ــم قلي قس
الباقي القوى املدنية التي شاركت في 
دفة احلكم نحن امام هذه املسؤوليات 
ــزاب  االح و  ــاء  االخط كل  ــل  نتحم
ــل ان يعيدوا برامجهم  جميعها و نأم
بالنسبة للقوى السياسية التقليدية 
ــات  ــى كيان ــد عل ــا تعتم ــة  ألنه باقي
ــاج  نحت ــالد  الب ادارة  ــي  ف ــية  سياس
ــي ادارة دفة احلكم  و  وجوها جديدة ف
السير بالعراق الى طريق النجاة لبناء 
ــالم و احملبة و  ــوده الس وطن موحد يس

روح املواطنة

* سيادة النائب ادرمت إدارتكم من خالل 
ادارة سبع وزارات سابقة في احلكومة 

ــارك  ــس نواب مش ــت عضو مجل و ان
ــابقة و الالحقة ماذا  ــي الدورات الس ف
ــل عرضت  ــم القوى  ه ــت عليك عرض
عليك االحزاب الشيعية إلدارة رئاسة 

الوزراء. 
ــت  كان و  وزارات  ــبع  س ادرت  ــم  نع  -
ــت  حقق و  ــة  الناجح ــوزارات  ال ــن  م
ــرة للجماهير من  ــب كبي ــا مكاس به
ــؤون  ــي وزارة العمل و الش خالل ترؤس
ــاهمت في رفع  ــي س ــة الت اإلجتماعي
نسبه الفقر في العراق و سميت بوزارة 
ــاريع  الفقراء حيث افتتحت عدة مش
ــرة و  ــباب و قروض ميس و معامل للش
اعانات اجتماعية لذوي الدخل احملدود 
ــون و ربع مواطن كذاك  وصلت الى ملي
بعض الوزارات املهمة التي كنت وكيال 

ــة الوزراء بعد  بها اما بالنسبة لرئاس
ــذه الوزارات  ــاح الذي حققته به النج

ــيعية  الش الوطنية  ــوى  الق ــت  وضع
ثقتها بان اتولى رئاسه الوزراء. و طلبت 

ثالثة شروط لنجاح رئاسة الوزراء. 
ــدم التدخل من اجلميع في ادارة  اوال: ع
البالد و اكون املسؤول  االول في التصدي 
ــي  الوطن ــيج  النس ادارة  و  ــراك  للح
ــة  ــة املواطن ــيس  دول ــي  و تأس العراق

احلقيقية بعيدا عن الطائفية. 
ــاك مواجهة جادة  ــا: ان تكون هن ثاني
ــاد املستشري بالدولة   ملكافحة الفس
ــون مكافحة  ــن اولياته ان تك ــذي م ال
ــجاع  ــرار ش ــر و ق ــد خطي ــادة و حت ج
ــم الى  ــدين و احالته ــة الفاس ملواجه
ــة  االنتفاض ــرارات  ق ــذه  ه و  ــم  احملاك
ــة  ــكلت انتكاس ــرينية التي ش التش
ــة العراقية   خطيرة في تاريخ السياس
من احلقبات القادمة الى يومنا هذا لم 
ــورة حقيقية كما ظهرت  تكن هناك ث
ــبابية التشرينية  هذه االنتفاضة الش
التي نعول عليها كثيرا لرسم اخلارطة 
السياسية اجلديدة للبالد وهي مطلب 
ــهداء  ــري دفع ثمنه مئات الش جماهي
ــالت دماؤهم على ارض بغداد  التي س

احلبيبة  واحملافظات.
ــادة هيبة الدولة و احلديث مع  ثالثا: اع
ــية لتعاونها في رسم  القوى السياس
ــدة للبالد   ــية اجلدي ــة السياس اخلارط
ــية ارادت ان تبتلع  هناك جهة سياس
ــالح   هذه بعض  ــوة الس ــة بق احلكوم
ــة التي  ــكيل احلكوم ــات لتش املقدم
حصلت عليها بتوافق القوى الوطنية 
ــس  مجل ــس  رئي ــة  مببارك ــة  العراقي
ــي والتحالف  ــواب محمد احللبوس الن
الكردستاني و بعض النواب الوطنيني 
ــي و بعض اجلهات  ــن وقفوا بجانب الذي

السياسية وجدت ان هذا اخلطاب.

بغداد / تغريد العزاوي

ــروع  ــودة مش ــت الندوة مس وناقش
ــخصية  ــون األحوال الش تعديل قان
ــه مجلس النواب  العراقي الذي قدم
ــه األولى  ــرا عبر قراءت ــي مؤخ العراق
ــبابه  حتت قبة البرملان ، موضحة أس
ــة معاجلته والنظر  وتداعياته وكيفي
ــادة صياغة تعديالته األخيرة ،  في إع
مبا يضمن اعتبار حق األم ، واإللتفات 
ــون أوال .وترأس  ــة احملض ــى مصلح إل
ــني  العراقي ــني  احملام ــب  نقي ــدوة  الن
ــال : إن  ــعدي قائ ــاء الس ــيد ضي الس
ــت قضية  ــادة ( ٥٧ ) ، ليس قضية امل
ــرأة وإمنا هي  ــل وامل ــني الرج ــراع ب ص
ــت  ــة محضون ، كما أنها ليس قضي
معركة بني طرفني ، إذ يجب أن نبحث 
في مصلحة احملضون أوال وننظر إليها 

ــل في عمر  ــذ الطف ــل أخ ، وإن تعدي
ــلبيا بحق  ــبع سنوات يعتبر س الس
األم ، وأشار النقيب إلى ضرورة إجراء 
( إحصاء ) ملعرفة مشروع التعديل إن 
كان يلبي حاجة اجملتمع أم ال ، الفتا إن 
هذه الصيغة معمول بها في جميع 
سلطات التشريع وهي اإلعتماد على 

ــاء ، ومن خاللها يجب معرفة  اإلحص
ــا : معرفة  ــن النقاط ومنه الكثير م
ــدد األطفال الذين في كنف آبائهم  ع
ــد أمهاتهم ،  ــن بقوا عن ــدد الذي ، وع
ــردين من  ــة عدد املش ــك معرف وكذل
ــت رعاية األب  ــال ، وهل هم حت األطف

ــاف نقيب  ــة األم .وأض ــت رعاي ، أم حت
ــعدي ،  ــني العراقيني ضياء الس احملام
ــي على مجلس النواب أن يُعلم  ينبغ
نقابة احملامني العراقيني ، عند القيام 
ــروع تعديل أي قانون ، إذ ينبغي  مبش
ــا دورا  ــون له ــني أن يك ــة احملام لنقاب
ــخص  بالعلم فيه ، فاحملامي هو الش

ــب اخللل في  ــتطيع تصوي ــذي يس ال
ــعر دائما  القانون ، وهو الذي يستش
ــف  ــل القانوني ، ولألس ــود اخلل بوج
ــني العراقيني  ــة احملام ــن في نقاب نح
آخر من يعلم بالتشريعات القانونية 
ــاه إلينا .وحتدث النائب  ، ويجب اإلنتب

ــان النيابية ،  ــة حقوق اإلنس عن جلن
السيد أحمد علي الكناني موضحا 
ــا  ــواب   قرأن ــس الن ــي مجل ــا ف :  أنن
ــرح قانون تعديل  ــراءة األولى ملقت الق
ــخصية العراقي  قانون األحوال الش
ــق من هذا  ــوف والقل ــي اخل ، وال ينبغ
ــال يوجد فيه ظلم للمرأة  القانون ، ف

ــر إليه البعض ، ال  والطفل كما ينظ
ــرج بنتيجة  ــيما وأننا نريد أن نخ س
ــريع القانون  ــن تش ــة ، وال ميك مرضي
ــوات نقابة  ــاركة أص إن لم يكن مبش
احملامني العراقيني ، وأصوات منظمات 
ــان ،  ــوق اإلنس ــي وحق ــع املدن اجملتم

ــض من اجلهات  مضيفا هنالك البع
اإلسالمية في مجلس النواب أخذت 
ــى  ــج حول القانون مبا يتماش تتحج
ــالمية ، ولكني  ــريعة اإلس ــع الش م
أحب أن أطمئنكم بأن تعديل القانون 
لن ميرر ، إال بأخذ املوافقات كافة .إلى 
جانب ذلك قالت النائبة في مجلس 

ــيخ دلير :  ــيدة ريزان ش النواب ، الس
كيف لنا أن يكون مصيرنا بيد عقلية 
ــك ، وهي من  ــى بذل ــائرية ونرض عش
تتحكم فينا ، ونحن  يجب علينا أن 
نحمي أطفالنا ، ودعت ريزان دلير إلى 
ضرورة املطالبة بالقوانني التي حتمي 

األسرة والطفل ، ومنها تشريع قانون 
العنف األسري ، مؤكدة :أعدكم إننا 
في مجلس النواب سنبذل كل جهد 
ــلب  ، ملنع مترير هذا القانون الذي يس
حق األم .وفي السياق نفسه ، أوعزت 
ــبق ،  النائبة في مجلس النواب األس
ــورة ندى إبراهيم اجلبوري : إننا  الدكت

ــا أن نرفع دعوى لدى اإلدعاء  من حقن
ــا  فيه ــب  ونطال  ، ــي  العراق ــام  الع
ــني العراقية ،  ــدرة) القوان بعدم (جن
ــادة تعديل جميع  ــا ونطالب بإع كم
ــدم جندرتها  ــني العراقية وع القوان
ــة  ــب حماي ــل ، ونطل ــح الرج لصال

ــرا  ــاث حص ــن اإلن ــال م ــق األطف ح
ــس  ورئي ــة  احملامي ــت  ناقش ــا  . فيم
ــوق  حلق ــة  العراقي ــل  األم ــة  جمعي
ــيدة هناء أدورد : بنود  ــان ، الس اإلنس
ــل قانون األحوال  مقترح قانون تعدي
ــة  مقارن  ، ــي  العراق ــخصية  الش
ــروع املقترح  الصيغة القانونية ملش
ــا قبل التعديل ، ومبينة إن املادة  فيم
ــة فيها اختالف ووجهات  ( ٥٧ ) قضي
ــت الندوة  ــة . واختتم ــر مختلف نظ
ــات العراقيات في  رئيس جلنة احملامي
ــيدة  ــة احملامني العراقيني ، الس نقاب
ــا : داعية إلى  ــى حديثه ــارة املول س
ــع  جمي ــرام  واحت ــس  النف ــط  ضب
ــتماع  وجهات النظر اخملتلفة ، واإلس

إلى جميع اآلراء .

حوار / داوود سلمان الساعدي  ////////  تصوير / نور السالمي 

ــوداني وفد املركز االعالمي الثقافي العراقي برئاسة   ــياع الس ــتقبل رئيس تيار الفراتني النائب محمد ش اس
ــعيد  واالستاذ حامت جار اهللا رئيس النقابة العامة للبناء و املشاريع االنشائية واالعالمي  االعالمي ماجد الس
داوود سلمان الساعدي رئيس النقابة العامة للغزل و النسيج و اجللود و الدكتورة هيفاء علي مسؤولة شؤون 
ــالمي عضو املركز واالعالمي صادق الشريف واالعالمية غادة العبيدي  وجرى  املرأة للمركز واالعالمية نور الس
ــاركة الفاعلة من قبل االعالم املستقل والطبقة العمالية حيث اكد  التباحث حول اهمية االنتخابات واملش
ــعب في  النائب على اهمية التواصل االعالمي بني تيار الفراتني واالعالم والطبقة العاملة لتحقيق امان الش
ــتكون انتخابات ناجحة حتقق طموحات شعبنا العراقي املظلوم الذي عانى من  االنتخابات القادمة التي س
الفساد املستشري في جسد احلكومات السابقة واحلالية و قد وجهت للسيد النائب بعض األسئلة فأجاب   

مشكورا.

حد يسوده السالم واملحبة وروح املواطنة نحتاج اىل وجوه جديدة يف ادارة دفة احلكم والسري بالعراق اىل طريق النجاة لبناء وطن موّ
السوداني يتوسط عددا من الزمالء َّـ اِّـركز االعالمي العراقيالزميل اِّـحاور مع السوداني

اِّـحررة تتوسط اِّـحامية سارة اِّـوُّـ واِّـحامية االء حسنيجانب من الندوةمجموعة من اِّـحاميات اِّـشاركات َّـ الندوة برفقة النائبة (ريزان شيخ دلري)

عقدت نقابة احملامني العراقيني في مقرها ببغداد امس االول الثالثاء ندوة قانونية خاصة وموسعة ، نظمتها جلنة احملاميات العراقيات لغرض مناقشة تعديل املادة (٥٧ ) 
من مقترح قانون األحوال الشخصية العراقي ، وعن أسباب تعديل تلك املادة ومدى أهميتها وتأثيرها وتداعياتها على اجملتمع العراقي.وقد حضر الندوة عدد من السادة 
ــارة إياد عالوي ، باإلضافة إلى حضور عدد كبير  ــة س ــيخ دلير ، واآلنس ــان النيابية ، أحمد علي الكناني ، والنائب ريزان ش النواب مبن فيهم النائب عن جلنة حقوق اإلنس
ــائل اإلعالم والقنوات  ــاركة فعالة بحضور عدد من وس ــطاء اجملتمع املدني ، ومبش ــخصيات القانونية واملدنية ، من احملامني والصحفيني واإلعالميني وكذلك نش من الش

العراقية احمللية ومنها : قناة العراقية ، وقناة التغيير ، وقناة املوصلية ، وقناة آسيا ، وقناة الفرات ، وقناة العهد ، وقناة آي نيوز .

السعدي : إن قضية املادة ( ٥٧ ) ليست قضية رصاع بني الرجل واملرأة وإنام هي قضية حمضون
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اعـــــــــــــــــالن
ــه من(الطومن) اُّـ  ــذي يطلب تبديل لقب ــلطان عباس) ال ــن قبل اِّـدعي  (عقيل خضر س ــى الدعوى اِّـقامة م ــاء عل بن
(الصاَّـ) فمن لديه اعرتاض مراجعة هذه اِّـديرية خالل مدة اقصاها (١٥) يوما وبعكسه سوف تنظر هذه اِّـديرية َّـ 

الدعوى وفق احكام اِّـادة (٢٢) من قانون البطاقة الوطنية رقم (٣) لسنة ٢٠١٦.
اللواء 

رياض جندي الكعبي
مدير االحوال اِّـدنية والجوازات واالقامة العامة /وكالة

رئاسة محكمة استئناف البصرة االتحادية
محكمة األحوال الشخصية َّـ البصرة

العدد: ٤٠١٢ / ش/ ٢٠٢١
التاريخ: ٢٠٢١/٧/٧

اعالن
اُّـ / اِّـدعى عليه (حسنني عبد الهادي صالح)

ــفيع ولهان )  ــد الش ــي عب ــة( م ــك اِّـدعي ــت زوجت اقام
ــرعية اِّـرقمة ٤٠١٢/ ش/ ٢٠٢١ والتي  الدعوى الش
ــدم االنفاق  ــق القضائي لع ــا الحكم  بالتفري ــب فيه تطل
ــاً من قبل مديرية  ــتون يوم رغم امهالك مدة اقصاها س
ــك وارتحالك اُّـ  ــل اقامت ــل وِّـجهولية مح ــذ اِّـعق تنفي
جهة مجهولة وغري معلومة حسب شرح اِّـجلس البلدي 
ــم بالتبليغ  ــرح القائ ــب ش ِّـنطقة الخليج العربي وحس
اِّـنسوب اُّـ مركز شرطة حي الحسني فقد تقرر تبليغك 
ــني يوميتني  ــني محليت ــر بصحيفت ــطة النش ــا بوس اعالن
للحضور امام هذه اِّـحكمة صباح يوم ٢٠٢١/٨/٨ وَّـ 
حالة عدم حضورك او عدم ابداء أي معذرة مشروعة او 
ارسال من ينوب عنك فسوف تجري اِّـرافعة بحقك غياباً 

وعلناً وفق القانون.
القاضي / قادر حنون اِّـالكي

محكمة بداءة النصر
العدد: ٢٥١/ب/٢٠٢١

اعالن
اُّـ اِّـدعى عليه / اسعد عاصي حسني

اقام اِّـدعي صباح ناهي كاظم الدعوى اِّـرقمة 
٢٥١/ب/٢٠٢١ يطلب فيها الزامك بتسديد 
الدين الذي بذمتك والبالغ سبعة ماليني دينار 
ــرح  ــب ش وبالنظر ِّـجهولية محل اقامتك حس
ــغ ومختار اِّـنطقة تقرر تبليغك  القائم بالتبلي
بالنشر بصحيفتني محليتني واسعتي االنتشار 
بالحضور امام هذه اِّـحكمة َّـ موعد اِّـرافعة 
ــعة  ــاعة التاس اِّـصادف ٢٠٢١/٧/١٤ الس
ــورك او من ينوب  ــا وَّـ حالة عدم حض صباح
عنك قانونا سوف تجري اِّـرافعة بحقك غيابيا 

وحسب االصول.
القاضي / علوان خليف كزار

جمهورية العراق
وزارة العدل

مديرية التسجيل العقاري العامة
مالحظية التسجيل العقاري َّـ النعمانية

إعالن طلب تسجيل عقار مجدد
تسلسل العقار : ٤١٩

اسم اِّـحلة : السراي َّـ النعمانية 
جنس العقار : ارض الدار مع بنائها 

بناء على الطلب اِّـقدم من طالب التسجيل اِّـجدد / هادي عبيد بشر اِّـؤرخ َّـ 
ــجيل نموذج (٥٩) بالعدد / ٤٤٢  ــتمارة معامالت التس ٢٠٢١/٥/٢٥ و اس
َّـ ٢٠٢١/٦/١٣ لتسجيل تمام العقار اِّـذكور اعاله بأسمه مجددا باعتباره 
ــرض تثبيت  ــوص عليها و لغ ــدة القانونية اِّـنص ــك و للم ــه بصفة اِّـال ــزا ل حائ
ــجيل العقاري  ــجيل وفق احكام قانون التس اِّـلكية للعقار اِّـذكور تمهيدا للتس
ــنة ١٩٧١ تقرر إعالن هذا الطلب فعلى من يدعي بوجود عالقة  رقم /٤٣ لس
ــات إُّـ هذه الدائرة  ــار تقديم ما لديه من بيان ــة على هذا العق ــوق معني او حق
ــر لهذا اإلعالن  خالل مدة (٣٠) ثالثون يوما اعتبارا من اليوم التالي ليوم النش
ــاعة العاشرة  َّـ صحيفتني محليتني و كذلك الحضور َّـ موقع العقار َّـ الس
صباحا من اليوم التالي النتهاء مدة هذا اإلعالن و ذلك إلثبات حقوقه للكشف 

الذي سيجري َّـ اليوم اِّـذكور لهذا الغرض.
اسالم محمد عنيد

مالحظ التسجيل العقاري َّـ النعمانية

جمهورية العراق
وزارة العدل 
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ الكوت 
رقم االضبارة : ٤٤١|٢٠٢١
التاريخ:  ٢٠٢١/٧/٧

اعـــــــــــــالن 
ــة  الواقع َّـ الكوت العائد  ــل ٧٩١/٣ م ٣٨ الخاجي ــع مديرية تنفيذ الكوت العقار التسلس تبي
للمدين (اسعيد ياسر مطري) اِّـحجوز لقاء طلب الدائنة (كربى قاسم ولي) البالغ (١٥,٠٠٠,٠٠٠)
مليون دينار فعلى الراغب بالشراء مراجعة هذه اِّـديرية خالل مدة (٣٠يوما ) تبدأ من اليوم التالي 
ــرة من اِّـائة من القيمة اِّـقدرة وشهادة الجنسية  ــتصحبا معه التأمينات القانونية عش ــر مس للنش

العراقية وان رسم التسجيل والداللية على اِّـشرتي.
اِّـنفذ العدل
محمد عبد الرضا زيدان الطائي

اِّـواصفات:ـ 
ــم  ٧٩١/٣م٣٨  ــهداء العقار اِّـرق ــة الش ــوت / الخاجية قرب مؤسس ــه :- الك ــة ورقم ١-موقع

الخاجية  
ــهم منها ٣٢٨سهم للمدين و  ــتان ملك صرف مسجل باعتبار ١٢٥٠٠س ــه ونوعه : بس ٢-جنس
مشيد عليها عدد من الدورالسكنية و اِّـبنية و مشيدات اخرى و القطعة موضوع االضبارة خالية 

من اِّـشيدات وقت اجراء الكشف.
٣-حدوده واوصافه : حسب ما مثبت َّـ صورة قيد العقار 

٤-مشتمالته :-   
٥-مساحتة :- ٥دونم و اِّـباع من اسهم ١٩٨سهم

٦-درجة العمران : 
٧- الشاغل :- الشركاء

ــون مليون و اربعمائة و اثنان ثالثون الف دينار  ــتة و ثالث ٨- القيمة اِّـقدرة : ٣٦,٤٣٢,٠٠٠ س
للسهام اِّـباعة

نموذج : ٢٨ تسجيل عقاري
العدد : ٢٢٥٧

التاريخ : ٢٠٢١/٧/٦
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جريدة 
يومية 
سياسية 
عامة
مستقلة

أو  يصوِّب  أن  يريد  من  لكل  مكفول  الرَّد  حق  إن    

ح معلومة وردت في خبر أو مقال ويعتقد أن  يصحِّ

فيها جتنيا او مغالطة إذا رغب في ذلك، وإن ديدننا 

هو احترام الرأي والرأي اآلخر.

„zzzzzÁÊfih

(السنة السادسة عشرة) العدد (٣٦٨٠) - الخميس - ٨ - تموز - ٢٠٢١

حداد عىل ارواح شهداء الوطن 

ــيرة االلف ميل في اي حتول حضاري كبير  يعلمنا التاريخ بان مس
ــع معاش بائس ومؤلم  ــأ احللم رد فعل على واق تبدأ بحلم.  ينش
ومظلم. وفي حلظة ما قد يبدو امام االنسان انه من املستحيل او 
ــدا تغيير هذا الواقع.، فيلجأ الى احللم للتخفيف من  الصعب ج
وطأة الم ذلك الواقع. وسيكون من بني احلاملني اشخاص منحهم 
اهللا القدرة على انتاج االفكار واملفاهيم ردا على االفكار واملفاهيم 
التي ميثلها الواقع املرير. فيبدأون بطرح فكرة جديدة متثل رد فعل 
ــازون بصفة اخرى  ــك الواقع. ومثل هؤالء ميت ــم ووردي على ذل حال
هي الثقة العالية بانفسهم وقدرتهم على تغيير الواقع وحتقيق 
ــرد حلمهم على  ــم. وتدفعهم هذه الثقة العالية الى س احالمه
املقربني منهم. ويصادف ان بعض هؤالء املقربني يشاركونهم نفس 
ــاس احلاملني الذين اطلق  ــكل فئة من الن احللم. ومبرور الوقت تتش
ــم «االقلية  ــؤرخ البريطاني املعروف ارنولد توينبي اس ــم امل عليه
املبدعة»، وميكن ان نضيف اليها صفة اخرى هي «احلاملة». ينطلق 
ــع، ويبشرون  افراد هذه «االقلية املبدعة احلاملة» الى اجملتمع االوس
ــى ان يحلموا معهم. ويصادف ايضا  ــاس باحللم، ويدعونهم ال الن
ان اناسا من الذين وصلتهم الدعوة كانوا يشعرون بااللم واالسى 
ــاش فيأخذون باحللم  ــاة التي ميثلها الواقع املع ــن فداحة املعان م
ــم بواقع افضل حيث ال معاناة وال بؤس وال الم. وهذا تنطلق  معه
ــم وكبر حجمهم لتتحول الى  ــيرة احلاملني بعد ان كثر عدده مس
ــد التغيير وتعمل على تشييد واقع جديد  حركة اجتماعية تنش
يخلو من البؤس وصعوبة العيش وتدني مستوى احلياة. وغالبا ما 
ينجح هؤالء بزرع بذور النهضة في مجتمعهم فيحصل التغيير 

في نهاية املطاف الذي قد يطول امده او قد يقصر. 
ــون النبي محمد (ص)  ــب على البعض تقبل ان يك واذا كان يصع
ــع مجتمعه  ــس االلم من واق ــؤالء احلاملني وهو يتحس ــن بني ه م
ــادي البائس فذهب  ــي واالقتص العقائدي واالجتماعي والسياس
ــل حتى اتاه الوحي الذي  ــدا الى غار حراء ليحلم بواقع افض وحي
ــمل ملك كسرى وقيصر، ومن  ر له هذا الواقع اجلديد الذي يش صوّ
ــنوات، اذا كان يصعب  ــم على يديه بعد ١٠ س ــم حتقق هذا احلل ث
ــوف  ــل، فس ــن هذه الزاوية وهو نبي مرس ــر اليه م ــا ان ننظ علين
ــنة من  ــاء حاملني غيره، لنعثر بعد ١٠٠ س نبحث عن رجال او نس
ــه الى املدينة، على محمد بن علي بن عبد اهللا بن العباس،  هجرت
ــام  ــكن في قرية نائية بالش عم النبي محمد (ص) الذي كان يس
ــف دولة االمويني، فوجه  ــا بدولة يحكمها ولده تخل ليحلم فيه
ــاق»، وكان لهم ما حلموا به بعد  ــنة «في االف دعاته في تلك الس
ــة بالدولة االموية واقامة الدولة  ــنة حني متكنوا من االطاح ٣١ س

العباسية.
ــت انكلترا تئن حتت وطأة  ــنني، وحني كان وبعد عدة مئات من الس
حكم اقطاعي مستبد، كان عدد من االشخاص يحلمون بحكم 
ــلطة امللك  ــعب وتقيد فيه س ــود فيه كلمة الش ــي تس دميقراط
ــتبد، فكانت وثيقة املاگناكارتا في عام ١٢٥٨ اوال، ثم الثورة  املس
ــدة Glorious Revolution، عام ١٦٨٨  ــة املوصوفة باجملي االنگليزي
ــكتلندا  ــا امللك جيمس الثاني حاكم إجنلترا وإس زل إثره ــي عُ الت
وإيرلندا في شهر تشرين االول من ذلك العام. وكانت اولى الثورات 
في التاريخ احلديث والتي اعقبت احلرب األهلية اإلجنليزية (١٦٤٢-
١٦٥١)، ومعاهدات وستفاليا عام ١٦٤٨، لتبدأ مسيرة طويلة كان 
ــط  ــالق الثورة الصناعية في بريطانيا منذ اواس ــن معاملها انط م

القرن الثامن عشر.
ــوا ذرعا باوضاعها  ــدد من احلاملني الذين ضاق ــا ع وظهر في فرنس
ــو  ــية واالقتصادية، وكان في مقدمتهم جان جاك روس السياس
ــهير «العقد االجتماعي» سنة ١٧٦٢ والذي  الذي الف كتابه الش
ــنة ليقوموا بثورة ١٤ متوز عام ١٧٨٩  ــيني بعد ٢٧ س الهم الفرنس

والتي غيرت وجه اوروبا منذ ذلك اليوم. 
(يتبع)

محمد عبد الجبار الشبوط

راي
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يشعر االنسان بالسكينة واالطمئنان وتغادره الوساوس 
ــاك قوانني نافذة  ــيان عندما يجد ان هن ــق والنس والقل
تضمن لهُ موردا معيشيا ثابتا يعينه وعياله الى ماشاء 
ــذه القوانني  ــن لهُ حياة كرمية وه ــن العمر ويضم اهللا م
ــعوبها وتضع في  عادة ماجندها في الدول التي حتترم ش
ــلم اولوياتها ضمان العيش الكرمي لها وهذا ال شك  س
ــفة الدولة تلك او نظرتها  ال يتأتى اال عندما تُبنى  فلس
ــانا وليس مجرد رقم  ــى الفرد او املواطن بوصفه انس ال
ــابي فاقد لقيمته!! ولعل واحدة من املفارقات في  حس
ــد او  ــن الرش ــراق ان املواطن فيه ما ان يصل الى س الع
يكمل دراسته او يحصل على حتصيل ما في اختصاص 
ــني فأن اول ما يفكر به هو احلصول على وظيفة في  مع
ــروع  ــذا التوجه حق مش ــي العام وه ــاع احلكوم القط
ــعور بالثقة بأن ثمة  ــس عبثيا بل هو متأت من الش ولي
ضمانة تؤمن لهُ موردا ثابتا يعينه على مجابهة حتديات 
ــه الوظيفية ولكن  ــس خالل حيات ــاة وتقلباتها لي احلي
ــد احالته للتقاعد ولعل هذا التوجه الذي تواصل  مابع
ــات  على مدى عقود طويلة من الزمن قد جعل مؤسس
ــتتبع ذلك من بطالة  الدولة متخمة باملوظفني وما اس
ــاز االداري  ــل اجله ــال العام وجتع ــتنزف امل ــة تس مقنع
ــاب االنتاجية او املنجز احلقيقي  ــال يقابل ذلك غي متره
ــل  ــة وألج ــداف االجتماعي ــا لاله ــى االرض . وتوخي عل
تخفيف الضغط على القطاع العام في البالد وحفظ 
حقوق العاملني في القطاع اخلاص مبختلف مستوياته 
ــباب للعمل  ــارات الش ــه ولضمان توجيه مس وتفرعات
ــات  بالقطاع اخلاص جتري االن حتت قبة البرملان املناقش
ــان االجتماعي الذي  ــأن بنود قانون التقاعد والضم بش
ــتثنائية  ــب اهمية اس ــن القوانني التي تكتس ــد م يُعّ
ــباب التي اوردناها .. هذا القانون املوجود بني ايدي  لالس
ــة العمل واملهجرين  ــا وحتديدا اعضاء جلن النواب حالي
جتري مناقشته حيث يقول رئيس اللجنة السيد ( رعد 
ــل متقدمة  ــة توصلت الى مراح ــي ) ان اللجن الدهلك
ــريع القانون ولم يتبق سوى اللمسات  في خطوات تش
ــليم ) متهيدا للتصويت عليه  االخيرة ليخرج (صاغ س
ــره في  ــا نافذا وجاهزا للتطبيق  حال نش ليكون قانون
جريدة الوقائع العراقية وهذا القانون من  شأنه شمول 
ــف املهن  ــي مختل ــتغلون ف ــعة ممن يش ــرائح واس ش
ــائق سيارة االجرة والنقل اخلاص  واالعمال ابتداء من س
ــطيات)   مرورا بأصحاب احملال التجارية واصحاب (البس
ــي يطول  ــن الت ــن امله ــا م ــة وغيره ــورش الصناعي وال
ــق القانون حينها  ــرحها وتعدادها .. وفي حال تطبي ش
سيتوقف اللهاث والركض وراء الوظيفة احلكومية في 
ــاء البرملان  ــد اعض ــاع العام ومن هنا فإننا نناش القط
ــاط وحيوية ألجل اجناز  كافة ألن يواصلوا عملهم بنش
هذا القانون الذي تنتظره قطاعات واسعة من الشعب 
ــتأتي البشارة سريعا ومن دون ثغرات وتأويالت  ..فهل س

ام سيطول زمن االنتظار ؟! .

عبد الزهرة البياتي*

* رئيس التحرير التنفيذي

حزمة ضوء 7mbÿÌâb◊

متابعة / 
البينة الجديدة

ــاب  ش ــب  ارتك
مصري جرمية مروعة 
التي  ــقيقته  ش ــق  بح
ــر ١٦ عاما  ــن العم ــغ م تبل
ــك» في إحدى قرى  بدافع «الش
ــاهد عيان من  ــد مصر.وروى ش صعي

ــس الواقعة، حيث  أهالي القرية، كوالي
ــى فاطمة  ــا تدع ــي عليه ــال إن «اجملن ق
ــت الصغرى ألربع  ــا)، وهي األخ (١٦ عام
ــون بخالفها  ــقاء جميعهم متزوج أش
وشقيقها اجلاني».وأضاف الشاهد، «أن 
ــمعوا صراخا من بيت  ــي القرية س أهال
احلاج رضا، والد الضحية، وهو يستغيث 
ــل أخته».وتابع «ذهبنا  «إحلقونا ابني قت
ــة  ــة معلق ــد أن فاطم ــرعني لنج مس

ــقف احلجرة  ــق في س ــن العن ــل م بحب
ــقيقها جالس في  ــة بدمائها وش غارق
ــدي أقتلها»  ــردد «مكنش قص احلجرة ي
ــار الشاهد إلى أن  على حد تعبيره».وأش
ــاة والدتها وهي في  «تلك الفتاة منذ وف
ــن تقوم بكل  ــة هي م ــة االبتدائي املرحل
ــى أنه «لم ير  ــددا عل أعباء املنزل»، مش
ــا أن أوالد  ــر، موضح ــر كل خي ــا غي منه

احلرام لعبوا بدماغ شقيقها».

متابعة / البينة الجديدة

ــون، من  ــاذ الياباني ــال اإلنق ــن رج متك
ــا الرضيعة من  ــع ابنته ــال أم م انتش
حتت األنقاض في موقع االنهيار األرضي 
ــي مدينة  ــبت املاض ــذي ضرب الس ال
ــة  ــرب العاصم ــوب غ ــي جن أتام
ــي  ف ــا  عليهم ــر  طوكيو.وعث
ــكني غرق أسفله  مبنى س
ــن التراب  ــة م ــت طبق حت
ــني نتيجة االنهيار  والط

ــاب األم والطفل  ــي، دون أن تص األرض
باألذى. ومت إنقاذ   ٢٣ شخصا من حتت 
األنقاض، لكن امرأة من بينهم توفيت 
ــع حصيلة  ــا، ما رف ــرة بجروحه متأث
ــخاص.  ــى ثالثة أش ــادث إل ــى احل قتل
ــب البيانات الرسمية، فإن ٢١٥  وحس
ــخصا كانوا يقيمون في املنطقة  ش
ــر  ــال بأكث ــنى االتص ــة، وتس املنكوب
ــى اآلن، فيما حتاول  ــم حت من نصفه
ــود ٨٠  ــد أماكن وج ــلطات حتدي الس

شخصا آخرين.

متابعة / البينة الجديدة
أفادت تقارير صحفية بريطانية، بأن نسخة نادرة إلعالن استقالل 
ــغ جتاوز الـ ٤  ــة البريطانية، بيعت مببل ــكا عن اإلمبراطوري امري
ماليني دوالر، بالتزامن مع احتفال الواليات املتحدة األمريكية،  
ــادف  ــذي يص ــتقالل، ال ــوم االس ــرى ي ــي، بذك ــد املاض األح
ــة الديلي ميل  ــن كل عام. وقالت صحيف ــع من متوز م الراب
ــبة  البريطانية،  بأنه «تزامنًا مع الذكرى ٢٤٥ لهذه املناس
ــخة من بني بضع عشرات  التاريخية الهامة، بيعت نس
ــتقالل امريكا  ــخ املتبقية املعروفة إلعالن اس من النس
ــغ ٤٫٤ مليون دوالر،  ــة البريطانية، مببل ــن اإلمبراطوري ع
قد بالقرب من موقع توقيع اإلعالن األصلي  ــي مزاد عُ ف
ــا األمريكية».واضافت الصحيفة أن  مبدينة فيالدلفي
ــى القطعة األثرية  ــت دورا بالعثور عل «الصدفة لعب
ــن األوراق القدمية احملفوظة  ــة م ــط كوم النادرة، وس
أسفل خزانة سقف خشبي مبنزل في إسكتلندا». 

@Ô«b‡nu¸a@Êb‡ö€aÎ@Ü«b‘n€a@ÊÏ„b”
@˝flbÿnfl@aãb¨a@ÍÜÌä„@NN

ــة العراقية ميالد  ــدة ،  صورة للفنان ــر البينة اجلدي تنش

ــة تصوير لها بعد شفائها التام  ــري في احدث جلس س

من مرض السرطان.

@äç@Ö˝Ófl@NN‚bn€a@bËˆb–ë@Ü»i
äÌÏñm@Úé‹u@tÜya@ø

منح رئيس اجلامعة التكنلوجية االستاذ 
ــن الغبان  ــد حس ــد محم ــور احم الدكت
ــي  الصحف ــب  للكات ــة  تقديري ــهادة  ش
ــزة تثمينا  ــدي حم ــر مه ــي ماه واإلعالم
ــر العلمي  ــة في املؤمت ــاركته الفاعل ملش
ــة  والتنمي ــة  للبيئ ــس  اخلام ــي  الدول
ــة  اجلامع ــه  عقدت ــذي  وال ــتدامة  املس
ــران املاضي  ــهر حزي ــة في ش التكنلوجي
ــان بأن دعم  ــار الدكتور الغب ــداد واش ببغ
السيد ماهر مهدي حمزة للمؤمتر  كان له 
األثر الطيب في حتقيق اهدافه متمنيا له 

املزيد من العطاء خدمة للعلم واملعرفة.

سالمات تقولها اسرة حترير جريدة (البينة 
ــس  ــل رئي ــها الزمي ــى رأس ــدة) وعل اجلدي
ــار) والكاتب  ــاب جب ــد الوه ــر (عب التحري
ــيخلي) الى اخلبير  واالعالمي (صباح الش
ــرب) لتعرضه  ــي املعروف (طارق ح القانون
ــة (آالم مفاصل) اقعدته  الى وعكة صحي
ــة والعافية  ــه الصح ــراش متمنني ل الف
ــكل حيوية  ــوح العمل ب ــودة الى س والع

ونشاط.

@ÚÌäÌÜ‘m@ÒÖbËë
@Ôfl˝«¸aÎ@Ô–zñ€a@kmbÿ‹€
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متابعة / البينة اجلديدة
ــار ، الذي  ــب كوم ــوود ديلي ــطورة بولي ــي أس توف
ــينما الهندية بعد  ــي الس ــح عالمة بارزة ف أصب
ــتقالل، عن عمر يناهز ٩٨ عاما.ونُقل كومار  االس
ــبوع املاضي،  ــفى في مومباي األس إلى املستش
ــي التنفس،  ــبب ضيق ف بس

ــي وقت  ــه توفي ف لكن
ــن صباح  ــر م مبك

ــاء. األربع ــس  ام
ومت تأكيد الوفاة 
من قبل فيصل 
ــد  أح ــي،  فاروق
ــار،  كوم ــاء  أقرب
املمثل  حساب  على 
ــوم، وكتب  ــة تويتر صباح الي عبر منص
ــؤه احلزن  ــوم ميل ــب مكل ــل: “بقل فيص
ــا ديليب  ــاة حبيبن ــن وف ــى، أُعل واألس
ــا هللا وإنا إليه  ــق.. إن ــار منذ دقائ كوم
راجعون”.وأثار خبر وفاة كومار الكثير 
ــاء الهند،  ــزن في جميع أنح من احل
ــاة”، وكان  فقد لقب بـ “ملك املأس
ــي بوليوود  ــخصية محبوبة ف ش
ــد أوائل املمثلني  عبر األجيال وأح
ــينات من  في الهند أواخر اخلمس
القرن املاضي.وُلد كومار، واسمه 
احلقيقي يوسف خان، عام ١٩٢٢، 
ــة  ــي مدين ف ــتقالل،  االس ــل  قب
ــاور، التي تعد اآلن جزءا من  بيش

باكستان.

@kÓ‹ÌÖD@ÖÎÏÓ€Ïi@ÒâÏ�çc@ÒbœÎ
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