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ــة  حملارب ــي  العراق ــز  املرك ــذر  ح
الشائعات، امس االحد، من انطالق 
ــقيط  والتس ــائعات  الش ــرب  ح
بالتزامن مع بدء احلمالت الدعائية 
ــال  ــات.  وق ــحني لالنتخاب للمرش
ــان ، إن االنتخابات  ــي بي ــز ف املرك
ــكل عام حتتد فيها املنافسة  بش
ــدة، فيبدأ استخدام الوسائل  بش
ــروعة بهدف  املشروعة وغير املش
ــا الى انه ليس  النجاح فيها، الفت
ــكلة في استخدام  هناك اي مش
ــي  الت ــروعة  املش ــائل  الوس

ــح او املتنافس  يستخدمها املرش
ــاك  ــا هن ــريفة، بينم ــة ش بطريق
ــن التحفظات االخالقية  الكثير م
ــروعة اضافة  على الطرق غير املش
ــني  ــن املتنافس ــر م ــى ان الكثي ال
ــتويات  ــزول الدنى مس بالن ــوم  يق
ــال عن  ــة، فض ــة احلقيقي املنافس
ــن اجل  ــيئة م ــتخدام لغة س اس
وقف االطراف املنافسة له.واكد أن 
البعض من املرشحني قاموا بشراء 
مجموعة من البيجات الترفيهية 
والتثقيفية ومت حتويل عناوينها الى 
ــخصية، مضيفا  ــمائهم الش اس
ــت  ــة حتول ــة االنتخابي أن العملي

ــارزة، وأضحت حلبة  إلى حلبة مب
رخيصة مع هذه الشائعات خاصة 
ــراء البيجات  بعد عمليات بيع وش
ــحني،  مرش ــماء  ألس ــا  وحتويله
ــور  ــى الظه ــؤالء عل ــوى ه اذ ال يق
ــال هذه الشائعات  ويكتفون بإرس
ــالق  انط ــع  وم ــواب.  االب ــف  خل
ــحني  ــالت االنتخابية للمرش احلم
لالنتخابات املقبلة املقرر اجراؤها 
ــد  ــل ، فق ــرين االول املقب ــي تش ف
ــية بعض  عادت الى الواجهة خش
الواضحة من  ــية  القوى السياس
ــتغالل بعض اجلهات املتنفذة  اس
ــي واملال  واملالكة للنفوذ السياس

ــة  بغي األدوات  ــك  لتل ــالح  والس
ــوات الناخبني  ــى اص ــول عل احلص
ــي الوقت  ــرعية، فف بطرق غير ش
ــذر فيه برملاني من مخاطر  الذي ح
ــض  بع ــي  ف ــة  واخالقي ــة  قانوني
احلمالت االنتخابية، شدد آخر على 
ــة اتخاذ احلكومة ومفوضية  اهمي
ــات إجراءات حازمة للحد  االنتخاب
ــي  السياس ــال  امل ــطوة  س ــن  م
ــالح.عضو مجلس  ــوذ والس والنف
ــدد على  النواب فرات التميمي، ش
ــة اتخاذ احلكومة ومفوضية  اهمي
ــات إجراءات حازمة للحد  االنتخاب
من سطوة املال السياسي والنفوذ 

والسالح بحال اردنا احلصول على 
مخرجات ايجابية في االنتخابات 
ــال التميمي ، إن جميع  املقبلة.وق
ل  ــية الوطنية تعوّ القوى السياس
ــدم التأثر  ــن لع ــي املواط على وع
ــاليب والدعايات االنتخابية  باألس
ــتغالل  اس وأي  ــة  القانوني ــر  غي
ان  ــا  خصوص ــام،  الع ــال  للم
ــات املقبلة هي انتخابات  االنتخاب
ــة  نتيج ــاءت  ج ــة  خصوصي ذات 
ــا  وم ــة  اجلماهيري ــرات  للتظاه

أفرزته.

كتب اِّـحرر السياسي
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كتب رئيس التحرير

يوم األربعاء املقبل الرابع عشر من 
ــعبنا  ــي يحتفل ابناء ش متوز احلال
العراقي وفي املقدمة منهم الفقراء 
ــم بالذكرى الـ  ــاة وأباة الضي واحلف
ــورة (١٤) متوز (١٩٥٨) اخلالدة  (٦٣) لث
ــعب  ــي قادها وفجرها ابن الش الت
ــهيد (عبد الكرمي  البار الزعيم الش
قاسم ) وثلة من رفاقه من الضباط 
ــت جمهورية  ــرار والتي أسس األح
ــت بحق ثورة  ــراق احلديث وكان الع
ارادة  ــا  فيه ــت  تالحم ــعبية  ش
ــعب واجليش في ارقى صورها  الش
ــد من  ــراق جدي ــد ع ــت قواع وارس
ــية واالقتصادية  النواحي السياس
ــها الغاء  ــة وعلى رأس واالجتماعي
ــة النظام اجلمهوري  امللكية واقام
ــتعمارية  ــدات االس ــاء املعاه والغ
ــكرية مع  ــالف العس ــت األح وانه

ل  ــل االنكليزي والتي كانت تخّ احملت
ــيادة الوطنية وحرّرت العراق  بالس
من براثن وقيود اجلنيه االسترليني 
ــدة الوطنية من خالل  وعززت الوح
ــني  ــا ب ــدة م ــراكة وطي ــق ش حتقي
ــوق  ــاة حق ــراد ومراع ــرب واألك الع
ــرى ليكون  ــات األخ ــع املكون جمي
ــدرت  ــع واص ــاً للجمي ــراق وطن الع
الثورة العديد من القوانني واتخذت 
ــة اجراءات عاجلة الجل انهاء  حزم
ــز  ــكال التميي ــن اش ــكل م اي ش
ــذرت عبر حقب  ــي التي جت الطائف
طويلة من الزمن رزح خاللها العراق 
ــالالت كان  ــتى انواع االحت حتت ش
ــي وكان  ــالل العثمان ــا االحت آخره
ــي واحداً من  ــون االصالح الزراع قان
ــني املهمة التي انهت حقبة  القوان
االقطاع وشرعت بتطبيق شعارها 
الذهبي ( األرض ملن يزرعها) وكذلك 
التعاونية  ــات  صدور قانون اجلمعي

ــذي مبوجبه اجيزت  عام (١٩٦١) وال
ــرف العراق حرية  (٧٠٠) جمعية وع
والصحافة  ــية  السياس ــزاب  األح
ــات ومعاهدات في  ــع اتفاقي وتوقي
ــن الدول  ــتى امليادين في عدد م ش
ــتطاعت  الصديقة للعراق كما اس
ــنوات وبضعة  الثورة وخالل اربع س
ــباط  ــوز ١٩٥٨ ـ ٨ ش ــهر (١٤ مت اش
١٩٦٣) أن تنجز املئات بل اآلالف من 
ــي مختلف  العمالقة ف ــاريع  املش
ــة  ــت قائم ــا زال ــي م ــاالت والت اجمل
ي  ــدّ التح ــم كل  رغ ــوم  الي ــى  حت
ــي الذي  ــي واخلارج ــر الداخل والتآم
ــئت املئات من  ــه .. لقد انش واجهت
ــاريع الطرق واجلسور والسدود  مش
واخلزانات واملدارس واملدن السكنية 
ــايلوات  والس ــفيات  واملستش
ــاريع  ومش ــات  والنقاب ــادق  والفن
ــاء واملعامل واملصانع  املاء والكهرب
وغيرها الكثير رغم أن سعر برميل 

ــع (٢٠)  ــذاك كان بواق ــط يوم النف
ــؤال   والس ــاد خاوٍ  واالقتص ــنتاً  س
ــة اليوم رغم ان  هو ماذا اجنز ساس
ــعر البرميل جتاوز الـ (١٠٠) دوالر  س
لسنني عديدة؟. واملفارقة ان الزعيم 
الشهيد عبد الكرمي قاسم (رحمه 
اهللا) قتل برصاص الغدر الشباطي 
األسود وفي جيبه ( دينار وربع الدينار 
فقط) وهو كل ما ميلكه من حطام 
الدنيا أما ساسة اليوم فبعضهم 
االقتصادية  ــات  االمبراطوري ــك  ميل
ــالد أو خارجها ومن  ــل الب ــي داخ ف
هنا فان املطلوب من كل الساسة 
ــوا في  ــخ ويدقق ــوا التاري أن يراجع
ــوادث ويتعظوا جيداً وان يؤمنوا  احل
ــاء ، األصالء،  ــأن القادة األمن متاماً ب
األوفياء لشعبهم يخلدهم التاريخ 
ويعيشون في ضمير شعوبهم أما 
ــعب فمصيرهم الى  الناكرون للش

املزبلة!!.
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أعلنت االمانة العامة جمللس الوزراء، امس االحد، عن 
ــمي يوم االربعاء املقبل. وقالت  تعطيل الدوام الرس
ــة ، ان يوم االربعاء املقبل املوافق الـ١٤ من متوز  االمان

ــبة  ثورة ١٤  ــيكون عطلة رسمية مبناس احلالي، س
متوز وتأسيس جمهورية العراق، وفق قانون العطالت 
الرسمية النافذ. واضاف البيان، انه يستثنى من ذلك 

الدوائر واملؤسسات األمنية والصحية واخلدمية.
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ــد مصير ١٠  ــد، حتدي ــس األح ــت، ام ــت الكوي أعلن
ــرى واملفقودين في العراق. وقال  ــخاص من األس أش
ــي وزارة  ــرى واملفقودين ف ــؤون األس ــس جلنة ش رئي
ــاني، إنه  ــفير ربيع العدس اخلارجية الكويتية، الس
ــخاص من األسرى واملفقودين  مت حتديد مصير ١٠ أش
بالتعرف على هوياتهم من خالل عملية االستعراف 
ــتمرة الذي  بالتحليل اجليني للبصمة الوراثية املس
ــة بوزارة  ــة اجلنائي ــة لألدل ــا اإلدارة العام ــوم به تق
ــات التي مت جلبها  ــي الكويت على الرف الداخلية ف
من العراق لينضموا إلى قائمة شهداء الكويت ممن 
ــى رفاتهم.وقال  ــن التعرف عل ــبق أن مت اإلعالن ع س
ــة الكويتية إن  ــوزارة اخلارجي ــاني في بيان ل العدس
االسرى الذين مت التعرف على رفاتهم هم ١.الشهيد 
خلف ساملة يالوس العنزي ٢ .الشهيد شافي مهدي 
ــهيد عبداحملسن مصطفى  مزعل السبيعي ٣.الش
راضي القالف ٤.الشهيد عدنان أحمد راشد اخللف 
٥.الشهيد علي امان بطي املفضي ٦ .الشهيد عماد 

ــالم  ــهيد محمد س ــد إبراهيم البناي ٧.الش محم
براك الصواغ ٨ .الشهيد ناجي فهد جعفر عبدهلال 
٩.الشهيد ناصر فالح عايض الرشيدي ١٠.الشهيد 
ــرى  ناصر محمد فرج العنزي.وأضاف، أن هؤالء األس
ــاء احلرب العراقية ـ الكويتية،  كانوا قد اعتقلوا أثن
وقد مت جلب رفاتهم من العراق ضمن رفات الشهداء 
ــبق االعالن عن االستعراف عليها في شهر  التي س
ــهري يناير ومارس ٢٠٢١ املاضيني. نوفمبر ٢٠٢٠ وش

ــود مكثفة مت التوصل  ــاف أن ذلك جاء بعد جه وأض
ــق مبوقعي دفن في  ــى معلومات تتعل من خاللها إل
ــات إلى اللجنة الفرعية  العراق وتقدمي هذه املعلوم
ــة، التي قررت  ــن اللجنة الثالثي ــة املنبثقة ع الفني
ــق الفني العراقي  ــني من جانب الفري فحص املوقع
بإشراف اللجنة الدولية للصليب األحمر ومت العثور 
ــرى.وأكد أن وزارة اخلارجية  ــؤالء األس ــات ه ــى رف عل
قامت بإبالغ ذوي األسرى فور انتهاء عملية الفحص 
ــتعراف واإلجراءات التي اتخذت  اجليني بنتائج االس

في هذا الشأن.

أخرجت قوات االحتالل األمريكي رتالً من الشاحنات 
ــورية املسروقة من صوامع تل  محملة باحلبوب الس
ــرقي إلى شمال  ــكة الشمالي الش علو بريف احلس
ــويدية  ــراق. وذكرت مصادر محلية من قرية الس الع
ــانا، أن رتالً من  ــب وكالة س في ريف اليعربية بحس
٢٤ شاحنة محملة بالقمح املسروق من صوامع تل 
علو مع عدد من الناقالت املغطاة غادرت مساء أمس 
ــرعي  ــر معبر الوليد غير الش ــورية عب األراضي الس

ــة، ان القوات  ــت الوكال ــمال العراق. وأوضح إلى ش
األمريكية كانت قد أخرجت منذ أربعة أيام رتالً مؤلفاً 

من ٤٤ آلية  عسكرية مع عدد من الشاحنات. 
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بغداد /
ــحني لالنتخابات يبلغ  ــات، امس األحد، ان املرش ــت مفوضية االنتخاب    اعنل
ــه في ضوء  ــي بيان صحفي، أن ــرت املفوضية ف ــحا. وذك ــم  ٣٢٤٤ مرش عدده
رات املتسارعة لتحضيرات مفوّضية االنتخابات ضمن مراحل العملية  التطوّ
ــراع النتخاب مجلس  ــدّ التنازلي الفعلي ليوم االقت ــة، ومع بدء الع االنتخابي
ــرين األوّل من العام احلالي، وبعد أن  ــر من شهر تش اب العراقي في العاش النوّ
ا  حً ــحني البالغ عددهم (٣٢٤٤) مرشّ أنهت املفوّضية عملية قرعة أرقام املرشّ
ــاء العراق  ــوم أرج ــس املفوّضني في عم ــمائهم مجل ــى أس ــادق عل ــن ص الذي
ــرة بالدعاية االنتخابية في ٢٠٢١/٧/٨والتي ستستمر  ــماح لهم باملباش والس

لغاية الساعة السادسة من صباح يوم اخلميس املوافق ٢٠٢١/١٠/٧.

\3^ò@Ú‡nn€a

بغداد /

وكاالت/

;Öæ¢\;‡_çd;wîÊh;Ïuë’\
Ìuîˆ\;ÅË¡;ÿ˜|;◊Ÿ]ç’\

ــس األحد، عن االجراءات  ــؤول في وزارة الصحة، ام اعلن مس
ــى. وقال مدير  ــام عيد االضح ــيتم اتخاذها خالل اي ــي س الت
ــر ، إن الوزارة لم  ــي الوزارة رياض عبد االمي ــة العامة ف الصح
ــة العليا للصحة  ــات الى اللجن ــة اآلن أية توصي ــع لغاي ترف
والسالمة، مبيناً أنه اليوجد حظر شامل خالل عيد األضحى.

ــر، كونه لم يؤثر  ــة في تطبيق احلظ ــاف أن هناك صعوب وأض
بشكل كبير في معدل اإلصابات، مشيراً إلى أن احلظر يكون 
ــهد زخماً.  ــي املرافق التي تش ــوارع فقط، وليس ف ــي الش ف
ــراءات الوقائية  ــى ضرورة االلتزام باالج ــدد عبد االمير عل وش
ــداء الكمامة والتباعد، الفتاً إلى أنه إذا كان هناك التزام  كارت

باالجراءات الوقائية، فمن املمكن مزاولة جميع النشاطات.

وكاالت/بغداد /
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البينة الجديدة /
 عماد علي البياتـــي

ــؤون العشائر  عقدت مديرية ش
ــة امس االول  ــي وزارة الداخلي ف
ــراً  ٢٠٢١ مؤمت  /  ٧  / ــبت ١٠  الس
ــي  ــعاً ف ــاً موس ــائرياً أمني عش
محافظة ميسان العزيزة حيث 
ــر  ــة قص ــي قاع ــر ف ــد املؤمت عق
ــيد قائد  ــرات بحضور الس املؤمت
ــومر ( الفريق الركن  عمليات س
ــؤون  ــة )  و مدير ش ــعد حربي س
ــة  الداخلي وزارة  ــي  ف ــائر  العش

ــوري )  ــر علي الن ــد ناص (العمي
ــة وممثل  ــرطة احملافظ ــد ش وقائ
ــريع في وزارة  عن فرقة الرد الس
ــن محافظ  ــة  و ممثل ع الداخلي
ــس  رئي ــن  ع ــل  وممث ــان  ميس
ــان  ميس ــتئناف  إس ــة  محكم
ــع وكبير   ــالً عن حضور واس فض
لسادات وشيوخ ووجهاء عشائر 
ــة .. القى خالله العميد  احملافظ
ناصر النوري كلمة تضمنت نقل 
حتيات وسالم وتوجيهات السيد 
ــتاذ عثمان  وزير الداخلية ( األس
ــور  كما تطرق  ــي ) للحض الغامن

سيادته إلى ( وثيقة العهد ) التي 
أعدتها  مديرية شؤون العشائر 
في وزارة الداخلية و املوقعة من 
ــيوخ و وجهاء  ــادات وش قبل س
عشائر محافظة ميسان حيث 
ــد البنود  ــت وثيقة العه تضمن

التالية  :-
ــائر  العش ــاندة  ومس ــم  دع ١ـ 
ــة    كاف و  ــة  األمني ــزة  لألجه

مؤسسات الدولة .
ــة  الدك  ) ــرة  ظاه ــذ  نب ٢ـ 

العشائرية) .
ــالق العيارات  ــذ ظاهرة إط ٣ـ نب

النارية أثناء املناسبات 
    االجتماعية.

ــالح بيد  ــرورة ( حصر الس ٤ـ ض
الدولة ) والقضاء على

ــت في املدن و  ــالح املنفل     الس
املناطق .

ــات  اخلالف ــل  بح ــزام  اإللت ٥ـ 
ــرق القانونية  ــائرية بالط العش
والسلمية بعداً عن لغة العنف 

و السالح .
ــي الفصول  ــاالة ف ــدم املغ ٦ـ ع

العشائرية .
ــعف  املس  ) ــة  مطالب ــدم  ع ٧ـ 

عشائرياً ) .
ــداء على موظفي  ٨ ـ عدم اإلعت

الدولة .
ــروري في  ــط امل ــاد اخملط ٩ـ إعتم

حوادث السير .
١٠ـ محاربة ظاهرة إنتشار ( آفة 

اخملدرات في اجملتمع ) .
١١ـ عدم زج النساء في الفصول 

العشائرية وجعلها سلعة
     تباع و تشترى ملا في ذلك من 

حرمة شرعية .
ــة أقارب اجلاني  ١٢ـ عدم مطالب

عشائرياً و يتحمل اجلاني 

ــة  القانوني ــؤلية  املس     
والعشائرية مبفرده .

ــاعة روح  ــد على إش ١٣ـ التأكي
احملبة و التسامح بني أبناء  

    الوطن الواحد .
ــدم مدير  ــام كلمته تق وفي خت
وزارة  ــي  ف ــائر  العش ــؤون  ش
ــد ناصر النوري  الداخلية العمي
ــادة  للس ــان  اإلمتن و  ــكر  بالش
ــم هذا  ــى حضوره ــن عل املؤمتري
احملفل العشائري األمني الكبير 

خدمةً لعراقنا العزيز .
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البينة الجديدة / كاظم عبد الحسني كاظم
أعلنـت الشركة العامة للسمنت العراقية 
ــة واملعادن عن  ــركات وزارة الصناع إحدى ش
حتقيق معمل سمنت الكوفة نسبة مبيعات 
بلغت ( ١١٠٪ ) في شهر حزيران املاضـي .وقـال 
ــر املُهندس : علـي  ــركة اخلبي دير عام الش مُ
زيـدان خلـف ان معمل سمنت الكوفة متكنَ 
ــق تطور في  ــهر املذكور من حتقي ــالل الش خِ
قارنةً مع  طط مُ ــاوز اخملُ اإلنتاج واملبيعات وجت
ذات الشهر من العام املاضي ، مؤكداً ان هذه 
قات جاءت ثمرة للسياسات واخلُطط  التحقُ
ــركة وجهود  ــل إدارة الش ب ــن قِ ــومة م املرس
ــيراً إلى ان  ش ــة العاملني في املعمل ، مُ وهمَّ
ــمنت الكوفة من معامل الشركة  معمل س
ــاج وجودة  ــة اإلنت ــث كمي ــن حي ــزة م املُتمي
ــه العريق  الل تاريخ ــه خِ ــج وما حظي ب املُنت
من رضا الزبائن بتجارب ميدانية وفحوصات 
ختبرية حازت على شهادات جودة محلية  مُ
ــزي للتقييس  ــاز املرك بل اجله ــن قِ ــة م ودولي
ــة  ــركات العاملي ــة والش ــيطرة النوعي والس
بيناً  ــة ، مُ ــر اجلودة والنوعي الفاحصة ملعايي
توازنة  بأن الشركة تلتزم بسياسة سعرية مُ
ــي البلد  ــاء واإلعمار ف ن ــة البِ ــة حلرك وداعم
ــعار السمنت في جميع معامل  حيث ان أس
ــركة تتالئم مع حاجة املُستهلكني من  الش

األفراد واملؤسسات احلكومية وغيرها 

البينة الجديدة / هيثم مجيد
ــارة، الدكتور عالء  اعلن وزير التج
احمد اجلبوري، امس االول السبت، 
ــلة  ــردات الس ــع مف ــالق توزي اط
ــوم محافظات   ــة في عم الغذائي
ــر اجلبوري خالل  ــال الوزي البالد.وق
ــذي عقد في  ــر الصحفي ال املؤمت
ــداد والذي  ــرخ في بغ مخازن الك
ــي للوزارة ،  ــه املكتب االعالم نقل
ان «مخازن وزارة التجارة تستقبل 
ــات كبيرة من املواد  منذ ايام كمي
ــدة  ــة اجلي ــة ذات النوعي الغذائي
ــة  ــلة الغذائي ــردات الس ــن مف م
ــكر واحلمص  ــت والس الزي ــي  وه
الطماطم  و معجون  والفاصوليا 
ــد  ــمتي الهندي».واك ــرز البس وال
ــن النوعيات  ــذه املواد هي م ان «ه
ــودة».  ــاز باجل ــي متت ــدة ، والت اجلي
ــار الى ان « هذا اليوم يشهد  واش
ــلة  الس ــالق  انط ــن  ع ــالن  االع
ــى وكالء  ــا عل ــة وتوزيعه الغذائي
ــرض ايصالها  ــواد الغذائية لغ امل
ــام البطاقة  ــمولني بنظ الى املش

ــردات  ــداً ان «مف التموينية».مؤك
ــن  ــف م ــة تختل ــلة الغذائي الس
ــابقاتها،   ــة عن س ــث النوعي حي
ــل حتت  ــتلم العوائ ــث ستس حي
ــودة  املوج ــواد  امل ــر  الفق ــط  خ
ــى بتقبل  ــواق احمللية وحتظ باالس

ــة  ــوري، «اهمي ــعبي.وبني اجلب ش
ــالم احلكومي  املنصف  دعم االع
جلهود احلكومة في ايصال واجناح 
ــني». ــة للمواطن ــلة الغذائي الس
مؤكداً ان « املرحلة املقبلة تتطلب 
ــليم املواطنني  ــود لتس بذل اجله

ــردات  املف ــن  م ــتحقاقهم  اس
ــعبية من  ــة الش ــة الرقاب واهمي
لتوزيع مفردات  احمللية  احلكومات 
ــن العراقي». ــق باملواط جيدة تلي
واضاف اجلبوري، ان «وزارة التجارة 
ــتنفرة منذ فترة لغرض خزن  مس
ــن مفردات  ــة ضم ــواد الغذائي امل
السلة الغذائية التي اعلن عنها 
ــس  مجل ــا  عليه ــادق  ص ــي  والت
ــة ودعم  ــى باملتابع ــوزراء وحتظ ال
ــوزراء مصطفى  من دولة رئيس ال
ــر  اجلدي ــن  وم ــذا  الكاظمي».ه
وكالء  ــليم  تس «مت  ــه  ان ــر  بالذك
ــلة الغذائية  ــة مواد الس الغذائي
ــبت للمناطق  ــوم الس ــاح   ي صب
ــي العامل  ــب وح ــي ( هور رج وه
ــى  ــة االول ــة ودجل ــى والثاني االول
ــفية )  ــيد واليوس والثانية والرش
القطع مستمرة بتجهيز  ومراكز 
وكالء املواد الغذائية باملواد وخالل 
االيام القادمة سوف جتهز السلة 
ــات  محافظ ــع  جلمي ــة  الغذائي

البالد».

البصرة / البينة الجديدة
ــمالي ٦  ــر الش ــاء أم قص ــتقبل مين اس

سفن جتارية متنوعة البضائع رست 
ــر العام  ــال املدي ــه وق ــى ارصفت عل
ــراق  ــئ الع ــة ملوان ــركة العام للش
املهندس فرحان محيسن  الدكتور 
ــات  توجيه ــب  حس ــي  الفرطوس
ــبلي  وزير النقل الكابنت ناصر الش
بضرورة أن تكون موانئ العراق على 
ــفن  ــتقبال الس جهوزية تامة الس
ــتقات  املش ــالت  وناق ــة  املتنوع
ــى تضافر جميع  ــة الفتاً إل النفطي
ــئ من أجل حتقيق  اجلهود في املوان
أعلى نسبة من اإليرادات ، مبيناً أن 
ــمالي استقبل  ميناء ام قصر الش
 GFS) امس االول السبت السفينة
ــة  ــة ٧٨٢ حاوي PERFECT.) بحمول

ــفينة  ــت على رصيف رقم ١١والس رس
ــن  ــة ٢١٥٩٢ ط ( SINO OCEAN ) بحمول

خشب باليود رست على رصيف رقم ١٢ 
والسفينة ( STADE ) بحمولة١٠١٩ طن 
ــت على رصيف رقم  انابيب رس
  (ALMOTHANNA) ١٣والسفينة
ــم ١٤  ــف رق ــى رصي ــت عل رس
ــة  الفارغ ــات  احلاوي ــل  لتحمي
 (BAGHDAD) ــفينة  والس
ــت على  بحمولة ٩٢ حاوية رس
ــفينة  والس  ٢٠ ــم  رق ــف  رصي
 ١١٣ ــة  بحمول  (ALBIDD)
ــت على رصيف رقم  حاوية رس
ــغ  ــات التفري ــرت عملي ٢٠  وج
ــالع  ــاء واإلق ــحن واالرس والش
بالتعاون والتنسيق بني املالحة 
ــاء ام قصر  ــة وإدارة مين البحري

الشمالي .

بغداد / البينة الجديدة 

ــن  النهري ــرف  مص ــق  اطل
ــرف حكومي)   ــالمي (مص االس
رواتب موظفي الوزارات املوطنة 
ــهر حزيران.  رواتبهم  لديه لش
ــالم  االع ــدة  لوح ــان  بي ــال  وق
واالتصال احلكومي، إنه ”مت رفع 
ــي وزارة الداخلية  رواتب موظف
ــملت (مديرية احوال  ــي ش والت
ــة  ومديري ــة  الرصاف ــداد  بغ
ــرخ ومديرية  ــداد الك احوال بغ
استخبارات ومكافحة االرهاب 
ومديرية البطاقة الوطنية ووزارة 

ــكان والبلديات / االعمار واالس
ــة البلديات العامة ووزارة  مديري
ــات ومديرية  التربية / االمتحان
ــة الصدر و  ــع كهرباء مدين توزي
ــية العامة /املقر  مديرية اجلنس
ــية بابل  ــام ومديرية جنس الع
ومديرية حرس احلدود املقر العام 
ــان  ــة حرس حدود ميس ومديري
ــآت  املنش ــة  حماي ــة  ومديري
الدفاع  ومديرية  والشخصيات 
ــة ”.واضاف انه  ــي الرصاف املدن
ــب موظفي  ــا رفع روات ” مت ايض
ــي الكرخ  ــة الدفاع املدن مديري
/ ــي  املدن ــاع  الدف ــة  ومديري

ــرطة  ــر العام ومديرية الش املق
ــرطة  ش ــة  ومديري ــة  االحتادي
ــاء  الكهرب ــرطة  /ش ــة  الطاق
ومديرية شرطة الطاقة / شرطة 
النفط ومديرية شرطة النجدة 
ومديرية شرطة بغداد ومديرية 
شرطة محافظة بابل ومديرية 
ــآت  واملنش ــان  ميس ــرطة  ش
ومديرية شؤون االحوال ومديرية 
شؤون اجلنسية ومديرية شؤون 
ــى ،انه“  ــار ال ــوازات  ”.واش اجل
ــي  ــب موظف ــع روات ــا رف مت ايض
كلية العلوم االسالمية وكلية 
الشرطة وقسم تنفيذ املشاريع 

ــفى االورام  /الكهرباء ومستش
الطفل  ــة  حماي ــفى  ومستش
ــض  التمري دار  ــفى  ومستش
ــري  احلري ــازي  غ ــفى  ومستش
ــعة  االش معهد  ــفى  ومستش
ومحافظة بغداد ومديرية املرور 
ــة الرصافة ومديرية املرور  العام
ــة املرور  ــة الكرخ ومديري العام
ــر واملعهد العالي  العامة / املق
ــة ومكتب  ــر وزارة الداخلي ومق
ــزي ومقر وزارة  ــات املرك املعلوم
ــم  ــة رواتبه ــاء  املوطن الكهرب
ــهر  ــذا الش ــرف له ــدى املص ل
ــن  ــم ع ــلم رواتبه ــرض تس لغ

ــة مصرف النهرين  طريق (بطاق
املاستر كارد)“.وبني  البيان ،أنه 
ــب موظفي  ــا رفع روات ” مت ايض
ــؤون  ــة وزارة الداخلية لش وكال
ــات  والتحقيق ــتخبارات  االس
ودائرة االصالح العراقية وديوان 
الوقف  الوقف الشيعي وديوان 
ــني وجامعة بغداد /كلية  الس
ــواء املغاوير ومقر  ــة ول الهندس
ــة  قيادة حدود املنطقة اخلامس
ــم ولواء  ــام الكاظ ــة االم وكلي
ــارك  كم ــة  ومديري ــدود/7  ح
ــرطة  ــة ش ــة /5 ومديري املنطق
ــدود  ح ــادة  قي ــر  ومق ــط  واس

الرابعة  ومديرية شرطة كربالء 
ــان ،انه ” مت ايضا  ”.وأوضح البي
ــي لواء حدود  رفع رواتب موظف
ــار 6 ولواء  ــدود االنب ــواء ح 4 ول
حدود 15 ولواء حدود 2 ومديرية 
شرطة البصرة   ومديرية شرطة 
ــرور النجف  ــة م ــار ومديري االنب
ــاع املدني في ذي  ومديرية الدف
ــرطة كركوك  ــة ش ــار ومديري ق
ــة  ــرة الصح ــل /دائ ووزارة العم
ــة  ومديري ــة  املهني ــالمة  والس
ــار ومديرية  ــرطة ذي ق قيادة ش
احوال النجف ومديرية الدفاع 

املدني في كربالء.

ــاعدي األمني حلزب اليقني الوطني  ــمة الس دعت الدكتورة باس
الليبرالي وعضو مجلس النواب للدورات السابقة واملستشارة 
ــي دوائر وزارة  ــابقني جميع موظف ــاء الوزراء الس ــة لرؤس األمني
ــت اجازاتهم  ــن الذين الغي ــة والدوائر األخرى م ــالم املنحل اإلع
السنوية املتراكمة السابقة والتي لم حتتسب ألغراض اخلدمة 
ــة مكتبها فورا  ــة إلى مراجع ــة املقطوع ــد أو املكافئ اوالتقاع
وشخصيا وذلك في مقر التجمع الكائن خلف معهد االتصاالت 
ــاعة الثانية بعد الظهر  في عالوي احللة ببغداد اعتبارا من الس
ــن ينوب عنهم  ــل املصادف ٢٠٢١/٧/١٨ أو م ــن يوم االحد املقب م
ــاب اجازاتهم  وذلك ليتم توحيد طلبهم املتضمن إعادة احتس
ــير إلى  ــاس عدم وجود ما يش ــك املدة التي الغيت على اس لتل
ــلب الذي طال  ــب احلرق والس ــر واملعلومات بس ــود االضابي وج
مؤسساتها االعالمية وبهدف تعويضهم ماديا وتقاعديا وذلك 
بعد حصول الوعود اخليرة واملبدئية من مجلس الوزراء بدراستها 
ــتمرين باخلدمة او  ــاف وتعويض جميع املوظفني املس بغيةإنص
املتقاعدين ممن حرموا من هذه العوائد املالية واخلدمية حيث ال 

يوجد سند قانوني بالغائها.

البينة الجديدة / علي شريف 
ــؤول ملف الصحة في منظمة اليونيسيف في العراق على  اطلع مس
عمل وحدة التحصني و اآلليات املتبعة في إعطاء اللقاحات الروتينية 
ــي املركز الصحي.  ــد و منفذ لقاح كورونا ف ــلة التبري و متابعة سلس
ــؤول ملف الصحة  ــو: ان مس ــورة نور جري ــرة املركز الدكت ــت مدي وقال
ــد ) يرافقه معاون  ــور( ديفي ــيف الدكت ــي املنظمة الدولية اليونيس ف
ــي القطاع الدكتور احمد  ــعبة املراكز ف مدير قطاع الكوفة ومدير ش
ــم الصحة العامة احمد  ــعبة التحصني في قس ــكري ومدير ش الش
ــر ثالثة أنواع من لقاح(  ــام بزيارة الى املركز الصحي الذي يوف حميد ق
كوفيد/١٩ ) واضافت الدكتورة جريو: ان زيارة املركز تأتي ضمن سلسلة 
ــات الصحية وان الفريق الزائر اطلع على كل  من الزيارات الى املؤسس
ــاح( كوفيد / ١٩ ) واللقاحات الروتينية  متعلقات عملية التلقيح بلق
ــود العاملني  ــد على جه ــد اثنى الوف ــز الصحي.وق ــي املرك ــرى ف األخ
ــياق اخر قام فريق  ــذة اثناء عملية التلقيح . وفي س ــراءات املتخ واإلج
ــعبة األمراض االنتقالية في قسم  وحدة األمراض املعوية التابعة لش
ــرف بزيارة الى  ــة العامة في دائرة صحة محافظة النجف االش الصح
ــي الرماحي )  ــهيد( عل ــن مركز صحي احليرة ومركز صحي الش كل م
ــاريع بشكل دوري صباحا ومساء  وتركزت الزيارة عن فحص مياه املش
ــكل  وحتديد املناطق اخلالية من الكلور وتوزيع حبوب تعقيم املياه بش
ــرة.كما مت التاكيد  ــب عدد أفراد األس كافي لضمان تعقيم املياه وحس
ــراء الزرع اخملتبري  ــهال املائي احلاد وإج على فحص جميع حاالت اإلس

اخلاص بهذه احلاالت.

البصرة / البينة الجديدة
ــن ايرادات  ــئ العراق ع ــركة العامة ملوان ــل / الش ــت وزارة النق اعلن
ــرت  ــمالي التي تزيد عن ١٩ مليار دينار فيما اش ــاء ام قصر الش مين
ــه ومناولة عدد  ــفن على ارصفت ــو الس ــن انتاجية امليناء في رس ع
ــران املاضي  وقال املدير  ــات  وحجم تفريغ البضاعة خالل حزي احلاوي
ــن  ــور املهندس فرحان محيس ــئ العراق الدكت ــركة موان العام لش
ــني  ــر النقل الكابنت ناصر حس ــب توجيهات وزي ــي حس الفرطوس
ــمالي بلغت نحو ١٩ مليار و   ــبلي ان ايرادات ميناء ام قصر الش الش
٢٤٦ مليون دينار خالل شهر حزيران املاضي وهو ايراد يشير ان امليناء 
يعمل بوتيرة عالية ومستمر في اجنازه واوضح الفرطوسي ان معدل 
رسو السفن على ارصفة امليناء بلغ نحو ٧٣ سفينة وتفريغ ومناولة 
ــا حجم البضاعة فبلغ معدل تفريغها نحو  نحو (٢٣٣٦٦) حاوية ام
(٦٠٩١١٦ ) طنا وذلك خالل فترة شهر حزيران املاضي ، يذكر ان ميناء 
ــهيالت للشركات والعمالء  ــمالي يسعى لتقدمي التس ام قصر الش
والزبائن بعد ان منح شهادة اجلودة العاملية (االيزو) خالل العام ٢٠٢١ 

بهدف  جذب الشركات ورضا الزبون.

ÒbÃ‹Ωa@bÁäˆaÎÖÎ@Úœb‘r€a@ÒâaãÎ@Ïjén‰fl@·ËnflÜ‘fl@ø

@lbényaZÜ«bé€a@Ú8biNÖ
@Ú‹z‰Ωa@paâaãÏ‹€@ÚÓÃ‹Ωa@paãbu¸a

úÌÏ»n€a@ûaäÀ˛

@paÖaäÌa@âb‰ÌÖ@âbÓ‹fl@QY@Âfl@är◊a@@›‘‰€a
@@Ô€b‡í€a@äñ”@‚a@ıb‰Ófl

@…‹�Ì@—ÓéÓ„ÏÓ€a@Z“äë¸a@—v‰€a@Úzï
b„ÎâÏ◊@pbyb‘‹€@äqÏÿ€a@à–‰fl@Û‹«

NO.3682.MON.12. JUL .2021العدد (٣٦٨٢) اإلثنين  ١٢ / ٧ / ٢٠٢١ 



السنة السادسة عشرة / العدد (٣٦٨٢) اإلثنني  ١٢ / ٧ / ٢٠٢١

pbibÇn„¸a@ÚÓôÏ–fl@pbubÓnya@›◊@ÚÓj‹n€@ÚÓflÏÿßa@ÒåËu˛a@ÈuÏÌ@Ô‡√bÿ€a

3

رئيس مجلس االدارة
رئيس التحرير

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

أسسها الراحل  

NO.3682.MON.12.JUL.2021

ــة كل احتياجات  ــزم احلكومة على تلبي ــي، امس األحد، ع ــوزراء، مصطفى الكاظم ــس مجلس ال ــد رئي أك
ــة بتقدمي الدعم  ــة األجهزة احلكومي ــدر توجيهات إلى كاف ــار إلى أنه أص ــات، فيما أش ــة االنتخاب مفوضي
واالسناد.وقال مكتب الكاظمي في بيان،  إن األخير «استقبل امس األحد، رئيس وأعضاء مجلس املفوضني 
ــرح مفصل عن  ــق البيان، إلى «ش ــتمع الكاظمي، وف ــتقلة لالنتخابات».واس ــا املس ــة العلي ــي املفوضي ف
ــهر  ــر من ش ــتعداداتها إلجراء االنتخابات النيابية املقبلة مبوعدها املقرر في العاش خطط املفوضية واس
ــرين األول املقبل»، مؤكداً «عزم احلكومة على تلبية كل احتياجات املفوضية مبا يضمن نزاهة العملية  تش
ــدد الكاظمي على، أن «األجهزة احلكومية  ــفافيتها، ويحقق املشاركة الواسعة فيها».وش االنتخابية وش
ــناد إلى املفوضية، وتسهيل اإلجراءات املطلوبة التي  ــكال الدعم واإلس تلقت توجيهات منا بتقدمي كل أش

تضمن إقامة االنتخابات في موعدها املقرر من دون أي عقبات أو إشكاالت فنية».

بغداد /
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بغداد /
ــط، علي املكدام،  ثر على الناش بعد أنباء عن اختطافه، عُ
ــة الدورة.وقال  ــريع في منطق ــي بغداد على الطريق الس ف
ــدام تعرض للتعذيب ، ونقل من قبل  مصدر امني ، إن املك
ــفى اليرموك لتلقي العالج. ــرطة إلى مستش دورية للش
ــرطة نقلت املكدام بعد الكشف الطبي  مضيفاً ، أن الش
ــيدية ألخذ  ــرطة الس ــه العالج إلى مركز ش ــه وتلقي علي
ــط البارز في  ــى ، املكدام ، الصحفي والناش إفادته.واختف
ــط مخاوف  ــة في بغداد ، وس ــوم   اجلمع ــات، ي االحتجاج
ــلحة  وأكد  من تعرضه للخطف على أيدي جماعات مس
ناشطون ومدونون عراقيون،   السبت، أنهم فقدوا االتصال 
ــط املدني في التظاهرات ”علي املكدام“.وعرف عن  بالناش
ــي من عمره،كونه  ــط املكدام، وهو في العقد الثان الناش
ــطني الذين شاركوا في االحتجاجات التي  أحد أبرز الناش
ــاد وأكد مصدر  ــرين االول ٢٠١٩ ضد الفس اندلعت في تش
ــاء امس االول  ــة  بغداد، مس ــي العاصمة العراقي أمني ف
ــنيوز) ان احلكومة كانت لديها معلومات  السبت ، لـ(باس
عن مكان تواجد واحتجاز املكدام وانه كان اليزال متواجداً 
ــف  ــدر  مفضالً عدم الكش ــة .وأوضح املص ــي العاصم ف
ــح ، ان ”اجلهة التي  ــه كونه غير مخول بالتصري عن هويت
ــبه  ــدام واحتجزته هي جهة ش ــط املك اختطفت الناش
ــمها)“ .وأكد املصدر األمني ان  رسمية (دون التصريح باس
ــالء املكدام مت بالتفاوض بني احلكومة واجلهة اخلاطفة. اخ

ــط  ــبيل الناش ــاً ، ان “ االتفاق نص على اخالء س موضح
اخملتطف علي املكدام في الشارع دون ان تكشف احلكومة 
ــد مت تطبيق ذلك االتفاق“، الفتاً  ــدد اجلهة اخلاطفة وق او حت
ــارع قامت  ــبيله في الش ــدام بعد اخالء س ــى ان ”املك ال
ــفى لكونه قد تعرض  ــوات األمنية بنقله الى املستش الق
الى عملية تعذيب اثناء اختطافه“.يذكر أنه في أواخر عام 
ــات والبطالة  ــوء اخلدم ل اإلحباط العام من س ــوّ ٢٠١٩، حت
ــبوقة  ــة مناهضة للحكومة غير مس ــاد إلى حرك والفس
ــهد  في جنوب العراق وكذلك في العاصمة بغداد.وأستش
ــف مرتبطة  ــال عن ــي أعم ــخص ف ــرب من ٦٠٠ ش ــا يق م
ــك خالل أعمال  ــك احلني، مبا في ذل ــات منذ ذل باالحتجاج
ــات اغتيال  ا في عملي ــرات وأيضً ــهدتها التظاه عنف ش

وخطف استهدفت نشطاء.

ــتعرضت املفوضية العليا النتخابات، امس االحد، خطط  اس
ــام رئيس مجلس  ــرين ٢٠٢١ أم ــي تش ــة ف ــات القادم االنتخاب
ــب اإلعالمي  ــر بيان للمكت ــى الكاظمي. وذك ــوزراء مصطف ال
ــس  ــتقبل   رئي ــي اس ــوزراء،  أن ”الكاظم ــس ال ــس مجل لرئي
ــتقلة  ــي املفوضية العليا املس ــس املفوضني ف ــاء مجل وأعض
ــتهل  ــتمع في مس ــي اس ــاف أن ”الكاظم ــات“. وأض لالنتخاب
ــرح مفصل عن خطط املفوضية واستعداداتها  اللقاء إلى ش
ــر  إلجراء االنتخابات النيابية املقبلة مبوعدها املقرر في العاش
من شهر تشرين األول املقبل“. وأكد ”عزم احلكومة على تلبية 
كل احتياجات املفوضية مبا يضمن نزاهة العملية االنتخابية 
ــاد  فيها“.وأش ــعة  الواس ــاركة  املش ــق  ويحق ــفافيتها،  وش
ــتعداداتها وجهودها إلجراء  الكاظمي بـ ”عمل املفوضية واس
ــيابية عالية“، مؤكداً أن ”األجهزة احلكومية  االنتخابات بانس
ــناد إلى  ــكال الدعم واإلس تلقت توجيهات منا بتقدمي كل أش
ــي تضمن إقامة  ــراءات املطلوبة الت ــهيل اإلج املفوضية، وتس
ــكاالت  ــات في موعدها املقرر من دون أي عقبات أو إش االنتخاب

فنية“

أعلنت وزارة البلديات والسياحة في حكومة إقليم كردستان، 
امس األحد، أن احلكومة خصصت ٣ مليارات و٨٥٠ مليون دينار 

لتطوير مشروع نقل املياه من دوكان إلى مدينة السليمانية.
ــر  وقالت الوزارة في بيان إن «املبلغ مت تخصيصه بتوجيه مباش
ــار  ــرور بارزاني».وأش ــتان مس ــن رئيس حكومة إقليم كردس م
ــدي ووفق كل  ــكل نق ــيتم منح املبلغ بش ــى أنه س ــان، إل البي
ــيتم  ــروع، موضحاً أنه س مرحلة من مراحل العمل على املش
ــروع كل شهر.ويأتي  صرف ٢٠٠ الى ٢٥٠ مليون دينار على املش
ــا الكابينة  ــة التي تنفذه ــاريع اخلدمي ــذا ضمن حزمة املش ه
ــتوى املعيشي واخلدمي لسكان  التاسعة بهدف حتسني املس
ــتان، في وقت مت فيه تخصيص نحو ملياري دينار  إقليم كردس

ملشاريع خدمية في العاصمة أربيل.

شرع منتسبون في القوات األمنية، امس األحد، بتنظيف شوارع 
ــد تظاهرات عارمة كانت قد انطلقت  مدينة الناصرية، وذلك بع
صباح امس االول.حيث قام «منتسبون أمنيون   بتنظيف شوارع 
ــط مدينة الناصرية في محافظة ذي قار، من بقايا االطارات  وس
احملترقة ومخلفات االحجار بعد انتهاء تظاهرات رافقتها اعمال 
ــغب صباح امس االول».وبني، أن «عمليات التنظيف أسهمت  ش

في تسهيل حركة سير العجالت في شوارع احملافظة».
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ــني العراقيني، امس االول  أدانت نقابة احملام
السبت، اغتيال احملامي حيدر املوسوي في 
محافظة البصرة.وذكرت النقابة، في بيان 
، إنه ”تدين نقابة احملامني العراقيني، جرمية 
ــوي. في  ــدر وادي املوس ــال احملامي حي اغتي
ــرة القتلة على  ــرة على يد زم مدينة البص
ــه بكفالة، املوقوف  ــراح موكل إثر إطالق س
ــال نقيب احملامني  ــدى اجلهات األمنية“.وق ل
ــباب  ــعدي، إن ”األس ــني ضياء الس العراقي
ــل احملامني على خلفية  التي تكمن وراء قت
ــوي على معنى احلقد  عملهم املهني تنط
والكراهية غير املبرر. لدور احملامي الرائد في 
ــق العدالة، وحماية حقوق الناس، في  حتقي
ــدى اجلهل و الضاللة. و انعدام  تعبير عن م
ــي  ــرة، الت ــة املعاص ــا للثقاف ــدود الدني احل
ــان. و تطوير حقوق  ــعى إلى رقي اإلنس تس
الدفاع و مؤسسات السلطة القضائية“.

ــاهم في  ــعدي، أن ”ما يس كما أضاف الس

ــلوكيات  ــتمرار في هذه الس اإلمعان واالس
ــاه احملامني. ناجت عن  ــريرة والعدوانية جت الش
ــدان األمن وعدم توفيره للمحامني، رغم  فق
ــة لنقابة احملامني“.ووصف  املطالبات امللح
ــوي،  نقيب احملامني قتل احملامي حيدر املوس
ــراً لكل محامٍ  ــكل تهديداً مباش أنه ”يش
عراقي. بسبب التوكل والدفاع عن احلقوق 
ــني، إلى  ــت نقيب احملام ــام احملاكم“.ولف أم
ــكاره أن اجلرمية املرتكبة  ــه ”ما ال ميكن إن أن
ــتياء الشديد في  قد خلقت نوعاً من اإلس
األوساط القضائية. واحلقوقية واإلنسانية، 
وأوجدت نوعاً من القلق املشروع، عن مصير 
ــون واجباتهم املهنية  ــو ميارس احملامني. وه
ــم القضائية“.كما  ــة أمام احملاك والقانوني
أكد السعدي على ”مطالبة مجلس النواب 
العراقي، اإلسراع في تعديل قانون احملاماة 
العراقي النافذ املرقم ( ١٧٣ ) لعام ١٩٦٥، مبا 
ــة للمحامني في هذه األيام  يتكفل بحماي
ــديد  الصعبة. التي متر على احملامني، والتش
ــة، ملن يرتكب اجلرائم  في العقوبات اجلزائي

ــة املهنة“. بحق احملامني. وهم بصدد ممارس
ــر  ــاة عنص ــى، أن ”احملام ــب إل ــار النقي وأش
ــة. والبد  ــلطة القضائي ــي في الس أساس
ــة التي  ــات الالزم ــى احلماي ــن توفير أعل م
ــن أداء واجباته  ــي حتت ظلها م متكن احملام
ــول أن يدفع  ــس من املعق ــة. إذ لي القانوني
احملامي ثمن القرارت القضائية العادلة، وأن 
ــه املتهم“.كما  ــي جريرة موكل يأخذ احملام
ــدد على ضرورة  أضاف نقيب احملامني، ”نش
االقتصاص العادل من اجملرمني قتلة احملامي 
ــكيل جلنة  ــا يتطلب تش ــذا م ــدور. وه املغ
ــراف  ــة ملتابعة التحقيقات، و اإلش قضائي
عليها، تبعاً خلطورة اجلرمية. متهيداً إلحالة 
ــة لينالوا اجلزاء  ــى احملكمة اخملتص اجلناة إل
ــب  ــه النقي ــان، ”ووج ــم البي العادل“.وخت
هيئات االنتداب كافة في بغداد واحملافظات 
للوقوف حداداً في غرفهم على روح شهيد 
ــعة  ــاعة التاس ــب املهني، في الس الواج
ــد املصادف ١١ /  ــاً من يوم امس األح صباح

.“٧ / ٢٠٢١
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ــد العدة لتنفيذ  ــان، أن املفوضية تع ــاف البي    وأض
عمليات احملاكاة األولى للتصويت العام واخلاص التي 
ــي ١٢ متوز اجلاري بواقع محطة  من املقرر إجراؤها ف
ــجيل البالغ عددها (١٠٧٩)  واحدة في كل مركز تس
ــراق؛ للتأكد  ــرة في عموم أرجاء الع مركزًا واملنتش
ــة االنتخابية  ــرعة األجهزة االلكتروني من دقة وس
ــات  ــن احملط ــر م ــج بيس ــال النتائ ــة إرس وامكاني
ــلمها في املكتب الوطني من خالل املوظفني  وتس
اخملتصني في جلنة احملاكاة بالتعاون مع شركة ميرو 
ــة الفاحصة  ــركة األملاني ــراف الش ــة وبإش الكوري
وبحضور فريق األمم املتحدة للمساعدة االنتخابية ( 
 (IFES) والفريق الدولي للنظم االنتخابية ( UNAMI

ــب املادة  ــة إعالمية.وتابع، أن عملها بحس وبتغطي
ــنة ٢٠٢٠  ــات رقم (٩) لس ــون االنتخاب ــن قان (٣٩) م
ــت اخلاصّ قبل  ــى أن يكون التصوي ــي نصت عل الت
ا لبطاقة  ــاعةً من موعد االقتراع العامّ وفقً (٤٨) س
ــذا أنهت دائرة  ــة حصرًا.وبني ل ــب البايومتري الناخ
العمليات وتكنولوجيا املعلومات إحدى تشيكالت 
ــار النهائي  ــدول االنتش ــات ج ــة االنتخاب مفوّضي
ــوات األمنية  ــن الق ــاصّ م ــت اخل ــي التصوي لناخب
ــة، جهاز  ــاع، وزارة الداخلي ــمّ (وزارة الدف ــي تض الت
ــتان،  ــة االرهاب، وزارة داخلية إقليم كردس مكافح
تون لصالح دوائرهم  وزارة البشمركة) الذين سيصوّ
االنتخابية باستخدام البطاقة البايومترية البالغ 

ــى مراكز  ــني عل ــا موزّع ــم ( ١٫٠٧٥٫٧٢٧) ناخبً عدده
ات  ــزًا، ومحطّ ــا (٥٩٥) مرك ــغ عدده ــراع البال االقت
،  فضالً  ــةً ــا ( ٢٫٥٨٤) محط ــغ عدده ــراع البال االقت
ــا جدول  ــات املذكورة آنفً ــرة العملي ــدمي دائ ــن تق ع
رين النهائي البالغ عددهم  انتشار النازحني واملهجّ
ا موزّعني على مراكز االقتراع  ــا نازحً (١٢٠٫١٢٦) ناخبً
ــة بهم البالغ عددها (٨٦) مركزًا، بواقع (٢٩٦)  اخلاصّ
ة اقتراع، إذ يحقّ للنازح التصويت في املكان  محطّ
ــه األصلية التي نزح  ــه لصالح دائرت الذي يقيم في
ــة البايومترية حصرًا في  ــتخدام البطاق منها باس
ــي الثامن من  اب العراقي ف ــوّ ــاب مجلس الن انتخ
شهر تشرين األوّل من العامّ احلالي.وأشارت إلى، أن 

ــاتي للعملية االنتخابية،  في إطار الدعم املؤسس
التقى رئيس مجلس املفوضني جليل عدنان خلف، 
وزير التعليم العالي والبحث العلمي في ٧/٨ /٢٠٢١؛   
ــة لتنفيذ  ــي تتبناها املفوضي ــة الت ــة اآللي ملناقش
ــنة ٢٠٢١ والتي  ــس الوزراء رقم (١٧٤) لس قرار مجل
تتضمن االستعانة بأساتذة اجلامعات، حيث جرى 
ــناد مهام اإلشراف في يوم االقتراع  االتفاق على إس
ــي  ــني أكثر من ثمانية آالف تدريس ــني من ب ألكادميي
ــزًا انتخابيًا  ــر مرك ــتة عش ــم توزيعهم على س يت
ــي من االحتياط،  ــى أن يكون هناك العدد الكاف عل
وفتح مراكز للتدريب في كل جامعة بالتنسيق مع 

املكاتب االنتخابية في احملافظات.

من تشكيل مفوضية مستقلة تتألف 
ــريع قانون لالنتخابات  من قضاة وتش
ــؤ فرص، اضافة  يحقق العدالة وتكاف
ــي والتي مبجملها تعتبر  الى الدور األمم
اخلروج  ــان  ــية لضم ــات اساس مقدم
ــات  ــي طموح ــة تلب انتخابي ــج  بنتائ
املواطنني بعيدا عن التزوير. من جانبها 
ــة النيابية،  ــة القانوني ــت اللجن أعلن
ل  امس األحد، أن قوانني مهمة ستؤجَّ
ــريعية املقبلة، مبينةً أنه  للدورة التش
ــريع  ــد وقتٌ كافٍ لتعديل أو تش ال يوج
ــن  ــو اللجنة حس ــال عض القوانني.وق
ــي أيامه  ــس النواب ف ــم ، إن مجل فدع
ــس وإجراء  ــرار حلِّ اجملل ــرة بعد ق األخي
انتخابات مبكرة، الفتاً إلى أن القوانني 
ــدورة  ــي ال ــرح ف ــن أن تط ــة ميك املهم

التشريعية املقبلة.وأضاف أنه ال يوجد 
ــريعية  ــالل الدورة التش ــتٌ كافٍ خ وق
ــريع القوانني،  ــل أو تش ــة لتعدي احلالي
ــن.  املتضرري ــض  تعوي ــون  قان ــا  ومنه
ــاد مصدر، امس  ــأن األمني أف وفي الش
ــف التركي على  ــد، بتجدد القص األح
ــوك. حيث اقدمت  ــق تابعة لده مناط
ــس، على  ــة ام ــة تركي ــرات حربي طائ
ــيي في  قصف جبل كورزار وقرية بيس
ناحية شيالدزي التابعة لقضاء آميدي 
مبحافظة دهوك. ولم تعرف لغاية االن 
ــن اضرار.  ــبب القصف به م ما اذا تس
على صعيد اخر أعلنت وزارة الداخلية، 
ــبت، تسلمها معدات  امس االول الس
من التحالف الدولي بقيمة ٢٫٥ مليون 
ــراف  ــه بإش ــوزارة ، أن ــرت ال دوالر. وذك

ــتركة، وألجل  ــات املش العملي ــادة  قي
ــاعدة وزارة الداخلية في جهودها  مس
ــف  التحال ــوات  ق ــش،  داع ــة  مبحارب
ــة العزم  ــتركة- عملي قوة املهام املش
ــلمت القوات  (CJTFOIR) س ــب  الصل
ــة العراقية  ــي وزارة الداخلي االمنية ف
ــة  ــون دوالر ٣٥ عجل ــة ٢٫٥ ملي وبقيم
ــار لودر.وأضاف  ــة الدفع و١٥ حف رباعي
ــدات لدعم العراق  ــان، أن هذه املع البي
في مهمته من أجل هزمية داعش وهي 
جزء من برنامج صندوق متويل التدريب 
ــش الذي مت  ــة داع ــز ملكافح والتجهي
تنفيذه منذ عام ٢٠١٤، ويتم متويله من 
ــة وزارة الدفاع االميركية  خالل ميزاني
ــب.  ــزم الصل ــة الع ــة لعملي اخملصص
ــم املكتب  في وقت أكد املتحدث باس

ــب اهل احلق  ــي حلركة عصائ السياس
محمود الربيعي ، أن املقاومة العراقية 
ــكري  ــى انهاء الوجود العس قادرة عل
ــال الربيعي  ــي في  العراق . وق األمريك
ــلوك  ــه، إن ”الس ــب اعالم حزب بحس
ــع الوضع  ــل م ــي التعام ــي ف األمريك
ــوى  ــا أن ”ق ــوض“، مبين ــي مرف العراق
املقاومة تتعامل مع الوجود العسكري 
األمريكي على أنه محتل ألرض  عراقية 
ــا  ــة لديه ــوى املقاوم ــاف، أن ”ق ”.وأض
ــالل األمريكي  ــى ردع االحت ــدرة عل الق
ــراق “، الفتا إلى  ــه من أرض الع وإخراج
ــروعة  ــد هناك أرضية مش أنه ”لم تع
لتواجد أمريكا أو أي دولة أجنبية اخرى 
ــن جانبه اكد  ــكريا في العراق. م عس
ــن محافظة نينوى  ــابق ع النائب الس

ــزي، امس االحد، ان  عبد الرحمن اللوي
ــقوط مدينة  ــخصية ادينت بس ٣٥ ش
ــي في  ــاب الداعش ــد االره ــل بي املوص
ــال اللويزي  ــام ٢٠١٤ .وق ــران من ع حزي
ــخاص  في لقاء متلفز ، ان بعض االش
ــكل مباشر عن سقوط  مسؤولني بش
ــش، وتقرير  ــد داع ــل بي ــة املوص مدين
سقوط املدينة كان مهنيا وموضوعيا، 
ــس نينوى طالب بتعزيز  مبينا ان مجل
ــقوط  ــكرية قبل س ــات العس القطع
ــاف أن نينوى  املوصل بيد االرهاب.واض
ــة الصراع  ــن ناحي ــوك م ــبه كرك تش
ــية هي  الداخلي والصراعات السياس
ــقوط املدينة، كما ان  ــباب س احد اس
ــف عن  ــية تختل السياس ــا  خارطته

باقي احملافظات.
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بغداد /

ــأة املنافذ احلدودية، امس األحد، عن إحباط محاولة  أعلنت هي
ــي ميناء أم قصر  ــى مواد كيمياوية ف ــب حاوية حتتوي عل تهري
الشمالي.وقالت الهيأة في بيان، إن «كوادر منفذ ميناء أم قصر 
ــي واجلهات ذات  ــع جهاز اخملابرات الوطن ــمالي بالتعاون م الش
ــة، أحبطت محاولة تهريب حاوية تبني انها حتتوي على  العالق
ــارت إلى أنه «مت إحالة ما مت ضبطه موفق  مواد كيمياوية».وأش

محضر اصولي الى اجلهات القضائية اخملتصة».

@ÖaÏfl@kÌäËm@Ú€Îb™@¬bjyg
Ô€b‡í€a@äñ”@‚c@ø@ÚÌÎbÓ‡Ó◊

البصرة /



أقر مدافع منتخب البرازيل تياجو 
ــني، املتوجة  ــأن األرجنت ــيلفا، ب س
ــكا، متكنت من  ــا أمري ــب كوب بلق
الهجومية  أبرز األسلحة  «حتييد» 
ــيما في  ــاري» ال س ــق «الكن لفري
ــي  ــاراة الت ــن املب ــوط األول م الش
جمعت بني اخلصمني، فجر األحد.

 (ESPN Brasil) وصرح الالعب لقناة
عقب الهزمية أمام األرجنتني بهدف 
ــب (ماراكانا) في  نظيف على ملع
ــو دي جانيرو: «في البداية علينا  ري
ــق املنافس، األرجنتني  تهنئة الفري
ــن  م وكان  ــا  العبين ــرز  أب ــدت  حيّ

الصعب للغاية قلب الوضع».
ــي  ــه ف ــيلفا أن ــو س ــر تياج واعتب
ــاء «لم  ــن اللق ــوط الثاني م الش
ــاراة» وأن املنتخب  ــاك مب تكن هن

البرازيلي أراد اللعب فقط.
ــف لم نحقق مرادنا،  وتابع: «لألس
ــم نتمكن من  ــوط األول ل في الش

تقدمي لعبنا» املعتاد.
ــام  قي ــب  الالع ــد  انتق ــا  كم
ــتيبان  إس ــي  األوروجوايان ــم  احلك
أوستوخيتش مبنح «خمس دقائق» 
ــب بدال  ــت احملتس ــن الوق فقط م

الضائع في الشوط الثاني.
ــب  املنتخ أن  ــر  اعتب ــك،  ذل ــع  وم
ــدم أداء جيدا في كوبا  البرازيلي ق
ــام  أم ــي  النهائ ــه  ببلوغ ــكا  أمري

خصم بحجم األرجنتني.
ــدد: «كان هناك  وقال في هذا الص
احتمال بنسبة ٥٠٪ لكل منتخب 
ــان  العب ــاك  هن وكان  ــا،  منهم
ــار  ــني (نيم ــي الفريق ــان ف عظيم
ــي)، عالوة على أن الفريقني  وميس

كانا مدربني جيدا».
ــا أن  ــب: «اآلن علين ــم الالع واختت
ــنا، ألن هذه (كان يشير  نرفع رؤوس
إلى ميدالية وصيف البطل) مدعاة 
ــدم هكذا  ــا، كرة الق ــر أيض للفخ

علينا التعامل مع هذا الوضع».

ــق نفط البصرة فوزا مهما على أربيل، بهدف  حق
ــى ملعب  ــت  عل ــي أقيم ــاراة الت ــي املب دون رد، ف
ــن الدوري العراقي  ــاب اجلولة ٣٦ م الفيحاء، حلس
ــني الفريقني،  ــة ب ــاراة ندي ــهدت املب ــاز. وش املمت
ــد عبر محترف نفط البصرة،  وجاء الهدف الوحي

النيجيري بنيامني أكور، في الدقيقة ٤٤. 
ــوط  ــط البصرة على تقدمه في الش وحافظ نف
ــة، رفع من  ــاط مهم ــف ثالث نق ــي، ليخط الثان
ــر،  خاللها رصيده إلى النقطة ٤٤، باملركز العاش
ــد النقطة ٤١ باملركز  بينما جتمد رصيد أربيل عن

احلادي عشر.

ــات  الصناع ــق  فري ــق  حق
ــب  ــادا وقل ــة رميونت الكهربائي
ــني إلى فوز بثالثة  تأخره بهدف
أهداف على الكرخ في املباراة 
ــي ملعب نادي  ــي أقيمت ف الت
ــاب اجلولة ٣٦  ــة حلس الصناع

من الدوري املمتاز.
وبدأ الكرخ املباراة بروح قتالية 
ــدف التقدم  ــجل ه عالية وس
ــر احملترف  ــة ٣ عب ــي الدقيق ف
ــز  وليام ــلمون  س ــري  النيجي
ــذا  ــى ه ــرخ عل ــظ الك وحاف
ــوط  ــدف حتى نهاية الش اله

األول.
ــيناريو في  ــرخ الس ــرر الك وك
ــوط الثاني وسجل  بداية الش
ــي الدقيقة  ــريعا ف ــا س هدف
ــه عمر عبد  ــة عبر العب الرابع
ــات  الصناع ــن  لك ــن،  الرحم
الكهربائية سجل عودة مميزة 
ــي الدقيقة ٦٥ حيث  حتديدا ف

ــجيل أنس مالك  افتتح التس
وضغط بقوة لتعديل النتيجة 
ــة ٨٦ من  ــي الدقيق ــن ف ومتك
حتقيق مراده عبر الالعب علي 

نوري.
نتيجة  ــات  الصناع ــف  وخط
ــي  ف ــث  ثال ــدف  به ــاراة  املب
الالعب  بواسطة  الدقيقة ٨٨ 
ــي املباراة  ــد لتنته ــرار حمي ك

بثالثة أهداف مقابل هدفني.

الكهربائية  ــات  الصناع ورفع 
ــة ٣٦ في  ــى النقط ــده إل رصي
ــر بينما  ــابع عش ــز الس املرك
ــد  عن ــرخ  الك ــد  رصي ــد  جتم
ــي املركز الثاني  النقطة ٤١ ف

عشر.
عنق الزجاجة

ــني  بات فريق احلدود قاب قوس
ــوط للدرجة  ــى من الهب أو أدن
ــارته   أمام  ــد خس ــى بع األول

ــي  ف رد  دون  ــدف  به ــط  النف
املباراة التي أقيمت في ملعب 
التاجي حلساب اجلولة ٣٦ من 

الدوري.
ــل املباراة  ــم أن احلدود دخ ورغ
ــوة من أجل إحياء آماله في  بق
ــاز إال أنه  ــاء بالدوري املمت البق
ــتوى املطلوب  ــن باملس لم يك
ــى بعض  ــل عل ــه حص ــع أن م
ــوط األول  ــن الش ــرص لك الف

انتهى بالتعادل السلبي.
ــي تعقدت  ــوط الثان وفي الش
أمور احلدود أكثر بعد أن سجل 
ــم هدف  ــار كاظ ــب عم الالع
ــي الدقيقة ٦٣  النفط األول ف
من املباراة ولم تنفع محاوالت 
املباراة  ــى  إل ــودة  بالع ــدود  احل
ــط بهدف  ــي بفوز النف لتنته
ــط رصيده  ــع النف دون رد.  ورف
ــز  ــي املرك ــة ٤٩ ف ــى النقط إل
ــد رصيد  ــادس بينما جتم الس
ــة ٣٠ في  ــد النقط ــدود عن احل

املركز التاسع عشر.

ــت الهيئة التطبيعية الحتاد  فتح
ــاب املفاوضات  ــي ب ــرة العراق الك
ــوب  ــة أي ــوة اجلوي ــدرب الق ــع م م
ــب األول  ــادة املنتخ ــو، لقي أوديش
ــمة املؤهلة  في التصفيات احلاس

لكأس العالم ٢٠٢٢.
ــن الهيئة  ــرب م ــال مصدر مق وق
ــوات  قن ــح  فت «مت  ــة:  التطبيعي
ــو بطريقة غير  ــال مع أوديش اتص
ــأن  ــه بش ــة رغبت ــرة ملعرف مباش

قيادة املنتخب من عدمه».
وأكد املصدر: «املدرب أبدى قناعة 

أولية بإمكانية استالم املهمة».
ــق أولي بني  ــار إلى وجود تواف وأش
أعضاء الهيئة التطبيعية إلسناد 

ــو  ــة إلى املدرب أيوب أوديش املهم
ــذار املدرب كاتانيتش عن  بعد اعت
ــباب مالية.  ــة ألس ــال املهم إكم
ــر  ــش أجب ــرار كاتانيت ق أن  ــنيّ  وب
ــن  ــث ع ــى البح ــة عل التطبيعي
ــق الوقت قبل  مدرب محلي لضي

انطالق التصفيات احلاسمة.
ــد مع  ــرار التعاق ــى أن ق ــار إل وأش
ــة  ــد الدراس ــا زال قي ــو م أوديش
ــاء الهيئة  ــم أن عددا من أعض رغ
ــم  قناعته ــدوا  أب ــة  التطبيعي
ــه  ــد مع ــم التعاق ــرورة حس بض
ــى أن املنتخب  ــار إل ــميا. يش رس
العراقي سيلعب ضمن اجملموعة 
ــب منتخبات إيران  األولى إلى جان
وكوريا اجلنوبية واإلمارات وسوريا 

ولبنان.

مفاوضات مع أوديشو لقيادة 
منتخبنا الوطني

تياجو سيلفا فخور بفضية 
كوبا أمريكا

دي ماريا يقود األرجنتني للتتويج
 بكوبا أمريكا

نيمار يبكي َّـ أحضان سكالوني

ميسي لـ دي ماريا: شكرا على االنتقام

ــطورة ليونيل ميسي  رفع األس
كأس كوبا أمريكا للمرة األولى 
في مسيرته، وذلك بعد تتويج 

ــخة  النس ــب  بلق ــني  األرجنت
ــس األحد، على  ـــ٤٧، فجر ام ال

حساب البرازيل.
وتغلبت األرجنتني على البرازيل 

ــدف نظيف،  ــي عقر دارها به ف
ــا في  ــل دي ماري ــجله أنخي س

الدقيقة ٢٢ من زمن املباراة.
ــي نهاية  ــي مراده ف ونال ميس

ــرارًا  ــاول م ــا ح ــاف بعدم املط
التتويج بلقب دولي مع منتخب 
ــدوى، وذلك عقب  ــالده دون ج ب
ــارة األرجنتني في الكثير  خس

ــي وصلت  ــات الت ــن النهائي م
ــنوات املاضية.  ــي الس إليها ف
ــه  وزمالئ ــي  ميس ــل  واحتف
ــذا اللقب  ــكل جنوني به بش

ــرة النهاية،  ــالق صاف عقب إط
قبل الصعود ملنصات التتويج، 
ــلم القائد ميسي كأس  ليتس

البطولة ألول مرة في تاريخه.
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نبض الشارع

فاهم حسن فتاح

رمبا اقول وقولي هذا ليس بالتجني انها حرب وان لم تكن بالبارود وغير 
ــد حلت على مالعبنا  منذ اربعة  ــة  واول الفاعلني هو الفيفا ق معلن
ــود ونيف من الزمن وبدفع من بعض دول اجلوار املعروفة عند عامة  عق
ــلبيات التي جعلت احلظر يستمر  اجلمهور الرياضي الكرمي ومن الس
ــبب احلرب العراقية اإليرانية وكانت  من عام(١٩٨٤) وليومنا هذا وبس
ــوالت العربية  ــيا وحتى البط ــا لكاس العالم وتصفيات اس مبارياتن
لألندية تقام خارج القطر بعد ان نختار الدولة التي نريد اللعب على 
ــا واألقرب الينا وكذلك لتواجد اجلمهور العراقي في تلك الدول  أرضه
ــوز في البعض وننتكس  ــي االردن واالمارات وقطر وكنا نحقق الف وه
ــي البعض اآلخر ولم تكن هنالك متابعات منذ فترة احلظر وخاصة  ف
ــابقة  ــؤولي االحتادات الس ــرب مع ايران من كافة مس ــد نهاية احل بع
ــى االبقاء على  ــادات كانت تتمن ــب من هذه االحت ــة ألن االغل املتعاقب
احلظر مليزة السفر وعوائده النفعية األخرى حيث لم يكن هنالك اي 
مسعى جدي ومخلص اطالقا لرفع هذا احلظر لكن وبعد عام (٢٠٠٣) 
ــعيد وناجح حمود ومال عبد اخلالق  ــني س ــعت االحتادات من حس س
لرفع احلظر بعد ضغط اإلعالم الرياضي واجلمهور  وجاء هذا الضغط 
ــاء املالعب الكروية  ــباب املتعاقبة ببن ــام وزارات الش ــة بعد قي خاص
ــبهات فساد حتدث عنها الكثير من اإلعالميني وكذلك  رغم وجود ش
ــاء بعض املالعب لألندية منها الزوراء والكرخ وتوقيع بناء ملعب  انش
ــل اربعة اعوام  ــرطة منذ هدمه قب ــة وكذلك ترك ملعب الش للجوي
الذي لم ير النور لكن هنالك امل جماهيري بالبدء ببنائه قريبا كذلك 
عندنا من املالعب الكروية املنجزة حديثا والكبيرة جدا والتي جتاوزت 
الثمانية مالعب كاملة املواصفات االوملبية وغير االوملبية وكلمة حق 
ــابق بذل مجهودا كبيرا الجراء مبارياتنا على أقل  تقال ان االحتاد الس

تقدير في البصرة
ــي بإقامة مباريات املنتخب في البصرة  ووافق الفيفا على حظر جزئ
ــعودية وقطر ولبنان وجاءت هذه  ــال جرت بعض املباريات مع الس وفع
املباريات في وقت تبرعت فيه السعودية ببناء ملعب سعة ( ٦٠ ) الف 
متفرج ولالن ال اخبار عن هذا امللعب لكن بعد تظاهرات ( ٢٥ ) تشرين 
ــام ( ٢٠١٩ ) قرر الفيفا نقل مباريات العراق خارج مالعبه مع العلم  ع
ان تظاهرات كبيرة حدثت في ايران والبحرين ولبنان لغاية اليوم لكن 
ــن التطبيعية خملاطبة  ــك متابعة م ــديد لم تكن هنال ــف الش لألس
الفيفا بانتهاء التظاهرات ويجب رفع احلظر وكان اهماال بحق الكرة 
ــدى اللجنة التطبيعية التي لم  ــور لكن اجلمود بل واخلمول ل واجلمه
حترك ساكنا سواء للمدرب اجلديد بعد استقالة كاتانيتش ولم تقم  
ــؤولية االحتاد  ــتالمهم مس ــة احلظر طيلة عام ونصف من اس مبتابع
وإدارة اموره وعلى الهيئة التطبيعية او وزارة الشباب ارسال من لهم 
ــني سعيد  ــامل كامل والكابنت حس ثقل في الفيفا وهم الدكتور ش
ــاع الفيفا   ــة بطالقة ومحاولة اقن ــة اإلجنليزي ــم يجيدون اللغ والنه
ــكوى  ــتحيلة ورغم وجود ش ورغم ان املهمة صعبة لكنها غير مس
ــتة  ــلمه لرواتب س ــش في الفيفا حول عدم تس ــن املدرب كاتانيت م
ــة وأخبارهم بأن احلظر  ــة الفيفا بجدي ــهر .نريد من الوفد مفاحت أش
ــا معاناة من هذا احلظر و التظاهرات  ــة على بالدنا وعند جمهورن لعب
ــنة ونصف وبلدان  ــي احلظر قد انتهت منذ س ــبب ف التي كانت الس
ــلب وتهشيم مخازن  العالم كل يوم فيها تظاهرات وفيها نهب وس
ــرقات أمام الكاميرات فلماذا هذه القسوة على كرتنا وجمهورنا  وس
ــباب ايضاح صورة الوضع الداخلي للبلد  وعليهم وخاصة وزارة الش
الن الوضع محرج بالنسبة ملباريات املنتخب خاصة بعد تأخر املدرب 
ــع الالعبني فهل نرى  ــم احمللي و جم ــذر ذلك فعليه ــي و ان تع االجنب
ــريعا في هذه االيام وسعي من الكابنت عدنان درجال الرسال  حتركا س
ــول هذا احلظر املؤلم علينا نتمنى  منه  وفدا يعرف كيف يتفاوض ح

ذلك  عاجال وليس أجال.
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لم يتمالك نيمار جونيور، جنم 
ــه بعد  منتخب البرازيل نفس
ــارة أمام األرجنتني، في  اخلس

نهائي كوبا أمريكا.
وانهار نيمار باكيا بعد إطالق 
ــة اللقاء  ــم صافرة نهاي احلك
ــوز األرجنتني بهدف  ــا ف معلن
ــق  ليحق ــا،  ماري دي  ــل  أنخي
ــرة ١٥ في  ــو اللقب للم التاجن

البكاء  نيمار  ــل  تاريخه.وواص
في أحضان ليونيل سكالوني 
ــني، كما حرص  مدرب األرجنت
ــس زميله في  ــدرو باريدي ليان
ــان، على  ــان جيرم ــس س باري

مواساته.
ولم ينس نيمار وسط أحزانه 
ــل  ليوني ــه  صديق ــئ  يهن أن 
ــوج باللقب  ــذي ت ــي، ال ميس
ــي ألول مرة في تاريخه  الالتين

بعد ثالث محاوالت فاشلة.

ــم  ــا جن ــل دي ماري ــدث آنخي حت
ــعادة  بس األرجنتني  ــب  منتخ
بالغة عن التتويج بلقب كوبا 
ــفا عن كواليس  أمريكا، كاش
ــل  ــه ليوني ــع زميل ــث م احلدي
البرازيل  ــقاط  إس بعد  ميسي 

بهدف في املباراة النهائية.
ــا في تصريحات   وقال دي ماري
ــا  ــد طالبن ــاء «لق ــب اللق عق
الكثير من الناس بعدم التواجد 
ــب، ولكننا  ــددا في املنتخ مج

ــا بجدار قوي  عدنا، واصطدمن
الليلة لكننا كسرناه».

 وكشف «ميسي قال لي عقب 
انتقام  ــه  إن ــكرا)،  ــاراة (ش املب
ــل  ــابقة، وقب ــات الس للنهائي
ــاء، قال ليو إننا وصلنا إلى  اللق
ــب أن نفوز هذه  ــي، ويج النهائ
ــا قاتلنا  ــرة، إنه حلم لطاملن امل
ــار آنخيل إلى  من أجله».  وأش
ــجله جاء  ــدف الذي س أن اله
باالتفاق مع زميله رودريجو دي 
ــتغالل  ــول، حيث طالبه باس ب

ــني، مضيفا «إنه  غفوة املدافع
ــر  آخ ــدف  به ــي  يذكرن ــدف  ه
ــى نيجيريا  ــي مرم ــجلته ف س

بدورة األلعاب األوملبية».

ــب األرجنتني، بلقب  توج منتخ
ــا أمريكا، بالفوز في  بطولة كوب
ــي على البرازيل، بنتيجة  النهائ
ــد، على  ــس األح ــر ام (١-٠) فج

ملعب «ماراكانا».
ــاء الوحيد،  ــجل هدف اللق وس
ــب األرجنتني أنخيل  جنم منتخ
ــي الدقيقة (٢١) من  دي ماريا، ف

زمن املباراة.
ــة  ــو لعن ــو التاجن ــر راقص وكس
ــكا  ــا أمري ــي كوب ــات ف النهائي
خالل السنوات األخيرة، وتوجوا 
ــم ١٥، ليُعادلوا رقم  ــب رق باللق

ــب  ــواي صاح ــب األوروج منتخ
الرقم القياسي.

ــي لقبه  ــل ميس ــق ليوني وحق
ــض  األبي ــالده  ب ــص  بقمي األول 
ــن  ــيرة م ــد مس ــماوي بع والس
ــتوى  األلقاب الفردية وعلى مس
األندية، كما أنهى ليو البطولة 
قائمة  ــدارة  ــم ص يتقاس ــو  وه

الهدافني بـ٤ أهداف.
ــي  األرجنتين ــب  املنتخ ــزز  وع
ــيرته اخلالية  ــوز مس ــذا الف به
ــى ٢٠ مباراة حتت  من الهزائم إل
قيادة املدرب ليونيل سكالوني، 
ــل هزميتها  بالبرازي ــق  أحل ــا  كم

ــمية منذ  ــى في مباراة رس األول
ــارتها أمام بلجيكا في دور  خس

الثمانية لكأس العالم ٢٠١٨.
ــذر متبادل من  ــدأت املباراة بح ب
ــورة  ــني، دون أي خط كال املنتخب
حقيقية تُذكر، وانحصر اللعب 
ــط امللعب، طوال الـ٢٠  في وس

دقيقة األولى.
وسجل أنخيل دي ماريا الهدف 
ــة (٢١)، حيث  ــي الدقيق األول ف
تلقى متريرة من دي باول واستغل 
ــدد أعاله  ــون ليس ــدم إيدرس تق

ووضع الكرة في الشباك.
ــي قائد  ــل ميس ــق ليوني وانطل
ــاع  دف وراوغ  ــو،  التاجن ــي  راقص
ــدد كرة  ــل، وس ــب البرازي منتخ
ــم  ــب القائ ــرت بجان ــة م أرضي

األمين في الدقيقة (٣١).
ــون تصويبة على  ــل إيفرت وأرس
ــن  لك ــزاء  اجل ــة  منطق ــدود  ح
ــهولة  ــز تصدى لها بس مارتيني
ــم انتهى  ــة (٤٢)، ث ــي الدقيق ف
ــي  ــدم راقص ــوط األول بتق الش

التاجنو (١-٠).
ــي،  الثان ــوط  ــة الش ــع بداي وم
ــدف  ه ــون  ريتشارلس ــجل  س
ــي الدقيقة  ــادل للبرازيل ف التع
ــاراة ألغاه  ــن حكم املب (٥٢)، لك
ــى مهاجم  ــلل عل بداعي التس

السيلساو.
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بريوت / وكاالت / البينة الجديدة
ــرات من أهالي ضحايا انفجار مرفأ  اقتحم عش
بيروت، السبت املاضي ، باحة منزل وزير الداخلية 
اللبناني محمد فهمي، احتجاجا على ما وصفوه 
ــؤولني األمنيني إلى  ــة أحد املس ــه» إحال بـ»رفض
ــك خالل تنفيذ أهالي الضحايا  التحقيق.جاء ذل
وقفة احتجاجية في محيط منزل وزير الداخلية 
ــة  ــال، بالعاصم ــف األعم ــة تصري ــي حكوم ف
ــي الغاضبني خالل  ــاوز عدد من األهال بيروت.و»جت
ــى الذي  ــدي ملدخل املبن ــياج احلدي ــة الس الوقف
ــه منعوهم من  ــر، إال أن حراس ــه الوزي ــن ب يقط
ــدم أكثر».ورفع احملتجون صور أبنائهم الذين  التق
ــقطوا جراء االنفجار، مطالبني وزير الداخلية  س
مبنح القضاء اإلذن من أجل مالحقة واستجواب 
ــاس إبراهيم.مطلع  ــام اللواء عب ــر األمن الع مدي
ــار احملقق العدلي  ــاري، طلب طارق البيط متوز اجل
ــة انفجار املرفأ، اإلذن من وزير الداخلية  في قضي
ــب ٥ من القادة  ــع إبراهيم، إلى جان ــق م للتحقي

ــد اجليش  ــم قائ ــكريني، بينه ــني و العس األمني
ــب البيطار رفع  ــان قهوجي.كما طل ــابق ج الس
ــن  ــابقني (م ــن ٣ وزراء س ــة ع ــة البرملاني احلصان
ــني) للتحقيق معهم في القضية،  النواب احلالي
ــتجواب رئيس حكومة تصريف  وأعلن عزمه اس
األعمال حسان دياب.وحتدثت مصادر اعالمية إلى 
أنه «بعد مواجهات محدودة بني األهالي وحراس 
ــوات األمن وفرضت  ــرت عناصر من ق الوزير حض
ــى إثر ذلك  ــد مدخل املبنى».وعل ــاً أمنياً عن طوق
ــي بوفد من األهالي في منزله، حيث  التقى فهم
ــن دون التوصل  ــادة النظر بقراره، «م طالبوه بإع
إلى اتفاق محدد» بحسب ما قال املتحدث باسم 
ــط، عقب اللقاء،  أهالي الضحايا إبراهيم حطي
ــائل اإلعالم التي كان مراسلوها متواجدين  لوس
ــتكمال األهالي  في املكان. وتوعد حطيط، «باس
حتركاتهم االحتجاجية من أجل كشف احلقيقة 
ــي القضية.واجلمعة، قطع  ــاز التحقيقات ف وإجن
ــار الطريق أمام  ــا االنفج ــن أهالي ضحاي عدد م

ــروت، احتجاجاً على  ــر وزارة الداخلية في بي مق
قرار الوزير فهمي وأطلقوا هتافات غاضبة ضده. 
ــم في مرفأ  ــار ضخ ــع انفج ــي ٤ آب ٢٠٢٠، وق وف
ــن مقتل  ــفر ع ــة بيروت، أس ــة اللبناني العاصم
أكثر من ٢٠٠ شخص وإصابة نحو ٦ آالف آخرين، 
ــكنية  فضال عن دمار مادي هائل في األبنية الس
ــرات  تقدي ــب  وبحس ــة.  التجاري ــات  واملؤسس
ــمية، وقع االنفجار في العنبر رقم ١٢ باملرفأ،  رس
ــذي كان يحوي نحو ٢٧٥٠ طنا من مادة «نترات  ال
ــار، كانت مصادرة  ــديدة االنفج ــوم» الش األموني
ــام ٢٠١٤.وتاتي هذه  ــفينة ومخزنة منذ ع من س
ــية في  ــزال االزة السياس ــا ال ت ــورات بينم التط
ــوادر حلول.  ــم احلديث عن ب ــان متواصلة رغ لبن
ــبت،  ــي لبناني مطلع ، الس وقال مصدر سياس
إنه «من املرجح أن يقدم رئيس احلكومة املكلف 
ــكيلة وزارية األسبوع املقبل  ــعد احلريري تش س
ــف املصدر،  ــال عون» .ولم يض ــى الرئيس ميش إل
الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أي تفاصيل 

ــرا، لوّح احلريري باالعتذار  أخرى باخلصوص.ومؤخ
ــتمر تعثر مهمته،  ــكيل احلكومة إذا اس عن تش
ــف حزيران  ــر تويتر، منتص ــي تغريدة عب ــال ف وق
ــي للتأليف قبل االعتذار،  املاضي، إن «األولوية ه
ــي كانون الثاني  ــارا مطروحا».وف الذي يبقى خي
املاضي، أعلن احلريري أنه «قدم إلى عون تشكيلة 
ــن أصحاب االختصاص،  حكومية من ١٨ وزيرا م
ــون أعلن  ــي».إال أن ع ــاء احلزب ــن االنتم ــدا ع بعي
ــماه «تفرد  ــق اعتراضه على ما س ــي وقت الح ف
ــمية الوزراء، خصوصا املسيحيني،  احلريري بتس
ــة اجلمهورية».وكلف عون،  دون االتفاق مع رئاس
ــكيل  ــرين األول املاضي، احلريري بتش في ٢٢ تش
ــلفه مصطفى أديب،  ــب اعتذار س حكومة، عق
ــن اخلالفات بينهما  ــر مهمته بتأليفها. لك لتعث
ــف حكومة  ــكيل حكومة لتخل ــول دون تش حت
ــة حسان دياب،  تصريف األعمال الراهنة، برئاس
ــي ١٠ آب ٢٠٢٠، بعد ٦ أيام من  ــتقالت ف التي اس

انفجار  مرفأ بيروت.

«رسالة رادعة»
ــة  الصحيف ــر  تقري ــب  بحس
ــرار  ق ــإن  ف ــة،  األمريكي
ــواء  بالل ــق  يتعل ــتقدام  االس
ــكرية، التي  األول للقوة العس
ــه إلى  ــر بالتوج ــت األوام تلق
العراق لتحل مكان وحدة من 
ــرة  املنتش الوطني»  ــرس  «احل
ــت  حاليا.ونقل ــراق  الع ــي  ف
ــد اللواء  ــن قائ ــة ع الصحيف
العقيد إيكي سالي، قوله؛ إن 
«جنودنا وقادتنا كانوا يتدربون 
ــعون لتلبية نداء الوطن.  ويس
نحن مستعدون لهذه املهمة 
بأفضل  ــون  محظوظ ــن  ونح
ــي مهمتها  ــود لدينا».وف اجلن
ــتنضم  القوة س احلالية، فإن 
ــم  ودع ــب  تدري ــود  جه ــى  إل
القوات العراقية في مواجهة 
تنظيم الدولة، الذي سبق له 
ــاحات شاسعة  أن احتل مس
ــوريا قبل أن  ــراق وس ــن الع م
يلحق به حتالف دولي الهزمية، 
أن  ــرت  للصحفية.وذك ــا  وفق
«اللواء األول يتألف من ٤ آالف 
ــات  تدريب ــى  وتلق ــكري،  عس
ــكري  العس ــار  االنتش ــى  عل
والسيطرة على أراض واسعة، 

التحرك  بالقدرة على  ويتمتع 
ــى  عل ــرعة  وس ــهولة  بس
أثناء  ــريعة في  الس الطرقات 
ــي  ــوات ف ــل الق ــات نق عملي
عربات مدرعة بهدف االنتشار 
والتمركز القتالي، كما تتمتع 
ــكرية  هذه القوة مبعدات عس
ــيرات  ــى املس ــع إل ــن املداف م
للمراقبة». ــة  اجلوية اخملصص

ــارت إلى  ــن «ذا غازيت» أش لك
ــيدخل  س األول  ــواء  «الل أن 
ــهد  ــراق في وقت يش إلى الع
مع  األمريكي  ــل  التعام ملف 
ــيات سخونة متزايدة،  املليش
ــهر  حيث إن بادين كان في ش
ــن  ــر بش ــي، أم ــران املاض حزي
ــيات  غارات على مواقع ملليش
عراقية على احلدود مع سوريا 
ــع امريكية  ــد تعرض مواق بع
ــخ». ــات بالصواري ــى هجم إل

أن  ــى  إل ــة  الصحيف ــت  ونوه
ــذت  اتخ ــدة  املتح ــات  «الوالي
ــبة  ومناس ــة  ضروري ــوة  خط
ــد من  ــا احل ــة هدفه ومدروس
ــر التصعيد، وأيضا من  مخاط
رادعة  ــالة  ــه رس توجي ــل  أج
ــس فيها».وكان  لب ال  واضحة 
ــابق  ــي الس ــس األمريك الرئي
ــد تعهد في  ــب ق ــد ترام دونال

العام املاضي، بإعادة كل قوات 
ــتان.  بالده من العراق وأفغانس
وفي العام اجلاري، أعلن بايدن 
األمريكية ستغادر  القوات  أن 
ــتان بحلول ١١ أيلول  أفغانس
املقبل، لكنه لم يحدد جدوال 
زمنيا إلنهاء االلتزام األمريكي 

في العراق.
تصعيد مستمر

ــال  ق ــك،  ذل ــى  عل ــا  وتعليق

ــتراتيجي  اخلبير األمني واالس
ــرمد البياتي؛ إنه  العراقي، س
«إذا صح اخلبر- كون البنتاغون 
ــيئا معتمدا- فإن  لم يصدر ش
ــي تتبع الفرقة  هذه القوة الت
الرابعة األمريكية، من املقرر أن 
ترسل ١٨٠٠ مقاتل، لكن ليس 
م في  للعراق فقط، ورمبا تقسّ
ــوريا والكويت  املنطقة بني س
ــي  البيات ــح  وغيرهم».وأوض

ــي٢١» أن  ــث لـ»عرب ــي حدي ف
ــق في  ــه يتعل ــوع كل «املوض
نت  الهجمات األخيرة التي شُ
ــكرية  العس ــد  القواع ــى  عل
ــي توجد فيها  ــة، والت العراقي
ــوات أمريكية».وتابع: «لكن  ق
ــر،  واألخط ــر  األكب ــوع  املوض
ــود أي هدنة، وإمنا  هو عدم وج
ــتمر حتى موعد  تصعيد مس
زيارة رئيس احلكومة العراقية 

ــى  إل ــي  الكاظم ــى  مصطف
املدة  ــذه  ه ــنطن، وخالل  واش
ــتمرا». مس تصعيدا  ــنرى  س
ــهد  وفيما إذا كان العراق يش
عمليات نوعية أمريكية، أشار 
ــذه الفرقة  ــي إلى أن «ه البيات
رمبا قد تكون للردع بخصوص 
أي هجمات، لكن حتى اآلن لم 
ــا أي واجب معني  يخصص له
في هذا السياق».وفي ٢٥ متوز 
اجلاري، من املقرر أن يزور رئيس 
الوزراء   مصطفى الكاظمي، 
العاصمة األمريكية واشنطن، 
إليه  ــا  ــوة وجهه ــة لدع تلبي

الرئيس األمريكي جو بايدن.
خطوة مستبعدة

ــب  الكات ــال  ق ــه،  جهت ــن  م
ــي العراقي،  ــل السياس واحملل
ــي، في حديث  يحيى الكبيس
ــود  ــه «ال وج ــي٢١»؛ إن لـ»عرب
ــمي حتى اللحظة  إلعالن رس
ــال هذه  ــد معلومات إرس يؤك
الفرقة العسكرية األمريكية 
إلى العراق».وأوضح الكبيسي 
ــاك  ــم كان هن ــكل يعل أن «ال
مفاوضات قد جرت بني العراق 
ــدة في نهاية  ــات املتح والوالي
ــابق دونالد  عهد الرئيس الس
ــرار أمريكي  ــب، وحصل ق ترام

ــى ٢٥٠٠  ــوات إل ــض الق بخف
ــن  ع ــزل  «مبع ــع:  جندي».وتاب
ــدر  ــم يص ــا، ل ــا ونوعه عدده
ــميا  ــا رس ــى اآلن تصريح حت
ــة إلى  ــوات أمريكي ــال ق بإرس
العراق، والسيما أن الكاظمي 
ــبق أن ذكر في أكثر من مرة  س
بأن العراق طالب بسحب كل 
القتالية،  ــة  األمريكي القوات 
ــن هم إما مدربون  وأن املوجودي
ــوات اجلوية التي  ــض الق أو بع
ــي إطار  ــراق ف ــاءت إلى الع ج
ــم الدولة». ــد تنظي احلرب ض

ــى أنه «ال  ــي إل ولفت الكبيس
ــر احلديث عن  ــن املبك ــزال م ي
ــأن  ــي بش ــرار أمريك ــود ق وج
املواجهة مع إيران في العراق، 
ولو عدنا إلى تصريحات ترامب 
ــا أكثر عنفا وحتديا، لكن  فإنه
ــور األمور إلى  ــع هذا لم تتط م
بالعراق». ــر  املباش ــة  مواجه

ــن  فل ــت  حصل «وإذا  وأردف: 
ــني  ــدي كاف ــون ٤ آالف جن يك
ــا  ــراق؛ ألنه ــي الع ــال ف للقت
العراق.  ــتتورط مجددا في  س
ــحاب من  وأنا اعتقد أن االنس
ــات  الوالي ــإن  ف ــتان،  أفغانس
ــح صفحة  ــد فت ــدة تري املتح
ــذا املوضوع». ــي ه ــدة ف جدي

ــراع  ــي أن «الص ورأى الكبيس
األمريكي - اإليراني في العراق 
ــات  املفاوض ــور  بتط ــط  مرتب
ــووي،  الن ــف  املل ــوص  بخص
ــأي محادثات مع  ــط ب وال ترتب
العراقي؛ ألن احلكومة  اجلانب 
ــذه  ه ــاف  إيق ــن  ع ــزة  عاج
ــيات، ومن ثم ال أعتقد  املليش
ــتكون  أن الواليات املتحدة س
ــة هذا األمر  ــادة في مناقش ج
ــه  زيارت ــي  ف ــي  الكاظم ــع  م
ــب  ــنطن».  وبحس ــى واش إل
ــإن  ــة، ف ــة األمريكي الصحيف
ــحبت  س ــدة  املتح ــات  الوالي
ــة قواتها من العراق في  غالبي
العام ٢٠٢٠، لكن أحد األلوية 
ــكرية املرتبطة بجهود  العس
ــة،  الدول ــم  تنظي ــة  مكافح
ــر  تنتش ــاك، وهي  ــت هن بقي
ــن أربيل  ــدات بالقرب م في بل
ــاع  ــت وزارة الدف وبغداد.وأعلن
ــران  حزي  ٢٧ ــي  ف ــة  األمريكي
ــم «موجودون في  املاضي، أنه
ــن حكومة  ــوة م ــراق بدع الع
ــو  ه ــد،  وحي ــدف  له ــراق  الع
مساعدة قوات األمن العراقية 
الهزمية  ــزال  إلن ــا  في جهوده

بتنظيم الدولة».
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كشفت صحيفة «ذا غازيت» األمريكية عن استقدام الواليات املتحدة قوة عسكرية إلى العراق، من قاعدة «فورت كارسون» في والية 
رفت باعتقال صدام حسني، في كانون األول ٢٠٠٣.اخلطوة هذه أثارت تساؤالت ملحة حول املهام التي جاءت من أجلها هذه القوة  كولورادو، عُ

اخلاصة، وانعكاس ذلك على الصراع الدائر في العراق بني القوات األمريكية واملليشيات..

متابعة / البينة اجلديدة

طهران / وكاالت / البينة الجديدة 
أعلنت وزارة الطرق اإليرانية السبت املاضي  تسجيل 
ــدة لها، وذلك  ــة كومبيوتر عائ ــالل» في أنظم «اخت
ــكك احلديد  ــة الس ــاعات من نفي مؤسس بعد س
ــداة تقارير  ــا لهجوم معلوماتي، غ تعرض خدماته
عن اضطراب حركة القطارات في البالد.وأفادت وزارة 
ــة إن «اخلبراء يحققون في  ــرق والتنمية احلضري الط
ــالل معلوماتي في أنظمة الكومبيوتر»، وفق ما  اخت
نقلت وكالة األنباء الرسمية «إرنا».وأوضحت الوزارة 
ــوم (٠٧,٣٠ ت غ)،  ــل ظهر الي ــراب وقع قب أن االضط
ــا االلكتروني ومواقع أخرى  ل موقعه وأدى الى تعطّ
ــة بعد الظهر بالتوقيت  مرتبطة به. وحتى اخلامس
ــي للوزارة  ــى املوقع االلكترون ــي، كان الولوج ال احملل
ــم  ــابق ، نفى املتحدث باس ــت س ــي وق متعذرا.وف
ــكك احلديد الوطنية صادق سكري،  مؤسسة الس
ــح «لم يطل  ــوم معلوماتي.وأوض تعرضها ألي هج
ــارات الركاب  ــراب أو هجوم معلوماتي قط أي اضط
ــدن»، وذلك في  ــني امل ــا ب ــارات م ــع أو قط أو البضائ
ــنا».وكانت املؤسسة  تصريحات أوردتها وكالة «إس
ــائل إعالم  ــرته وس ــي بيان نش ــل أمس ف ــدت لي أك
ــق اجلداول  ــارات متضي وف ــة القط ــة، أن حرك محلي
ــاكل».وأتى ذلك في أعقاب  ــن دون أي مش احملددة «م
نشر وكالة «فارس» اجلمعة تقريرا عن «فوضى غير 
ــة عن تأخر أو إلغاء  ــبوقة» في احملطات، متحدث مس
ــي التقرير الذي  ــالت القطارات.وأضافت ف مئات رح
ــي، أن هذا  ــا االلكترون ــا من موقعه ــه الحق مت حذف
االضطراب في حركة النقل سببه «اضطراب واسع 

ــبب هجوم  ــة الكومبيوتر، يرجح أنه بس في أنظم
معلوماتي».وتضمن التقرير احملذوف صورة لم يحدد 
ــة الكترونية  ــا، للوح ــكان التقاطه ــا أو م مصدره
ــارة «مت إلغاؤها»  ــادرة والوصول، مع عب ــالت املغ لرح
ــى اللوحة أيضا  ــا. وظهرت عل ــى جانب كل منه ال
ــبب هجمات معلوماتية». عبارة «تأخير مطوّل بس

ــة هدفا لعدد من  ــكلت إيران في األعوام املاضي وش
ــي أيار ٢٠٢٠،  ــات املعلوماتية. فف محاوالت الهجم
ــنطن بوست» األميركية عن  حتدثت صحيفة «واش
وقوف إسرائيل، العدو اإلقليمي اللدود للجمهورية 
ــال أحد  ــي ط ــوم معلومات ــف هج ــالمية، خل اإلس
ــدر عباس بجنوب  ــن الواقعني في مدينة بن امليناءي
ــى ما قالت الصحيفة إنه هجوم  إيران، وذلك ردا عل
ــآت هيدروليكية مدنية  الكتروني إيراني على منش
ــباط من العام ذاته، أعلنت وزارة  إسرائيلية.وفي ش
ــدّ هجوم  ــا متكنت من ص ــة أنه ــاالت اإليراني االتص
ــات  ــزوّدة خلدم م ــركات  ــتهدف ش اس ــي  معلومات
ــبكة لنحو  االنترنت، وأدى الضطراب االتصال بالش
ــرض  ــران تع ــت طه ــر ٢٠١٩، أعلن ــاعة.وفي أواخ س
ــم». التنظي ــديد  «ش ــوم  لهج ــة  ــع حكومي مواق
ــواد آذري جهرمي  ــد ج ــاالت محم ــد وزير االتص وأك
ت» التهديد  ــدّ دت وص ــلطات «حدّ في حينه أن الس
ــني أو  ــة املهاجم ــف هوي ــي، دون أن يكش االلكترون
ــتهدفة.في املقابل، تتهم الواليات  القطاعات املس
ــكل دوري قراصنة معلوماتيني إيرانيني  املتحدة بش
بالوقوف خلف هجمات تستهدف هيئات وشركات 

أميركية.

الخرطوم / وكاالت / البينة الجديدة
دعت قيادات سياسية سودانية، 
ــبت املاضي ، األحزاب وقوى  الس
ــة إلى خلق  ــع املدني احمللي اجملتم
ــات البالد،  ــق وطني حلل أزم تواف
عبر حوار يشمل كافة املكونات 
ــالل  خ ــك  ذل ــاء  االجتماعية.ج
ــا حركة  ــة نظمته ــدوة إعالمي ن
ــتقبل لإلصالح والتنمية»  «املس
ــوم، حتت  اخلرط ــة  العاصم ــي  ف
عنوان «التوافق الوطني وأثره في 
التحول الدميقراطي».وشارك في 
ــني العام حلزب  ــدوة نائبة األم الن
ــهير أحمد  ــعبي س ــر الش املؤمت
ــركاء  ــالح، وعضو مجلس ش ص
ــوم هجو،  الت االنتقالية  ــرة  الفت
ــب رئيس حزب األمة القومي  ونائ
صديق إسماعيل، ورئيس حتالف 
ــي  التجان ــودان  الس ــة  نهض
ــن  ــدد م ــة لع ــي، إضاف السيس
بينهم  األجانب  ــيني  الدبلوماس
ــدى اخلرطوم  ل التركي  ــفير  الس
ــر أوغلو.وفي كلمتها  ــان نذي عرف

ــالح،  ص ــت  قال ــدوة،  الن ــالل  خ
ــزاب  ــه األح ــد أن تتوج ــه «الب إن
ــؤول يحدد  بخطاب توافقي مس
ــودان وطرق  ــكالت في الس املش
ــالح» ٣  ــددت «ص معاجلتها».وح
شروط لتحقيق التوافق الوطني 
ــامال وجامعا وأن ال  «بأن يكون ش
خارجي».وتابعت  ــل  تدخ يحدث 
ــال  انتق ــة  ــي حال ف ــودان  «الس
ــرة  ــزاب صغي ــه أح ــش حتكم ه

ــرات إقليمية وعاملية  جدا ومخاب
ــأن  وهنالك تدخل كبير في الش
السوداني»من جانبه، دعا رئيس 
حتالف نهضة السودان، األحزاب 
السياسية إلى حوار بناء يشمل 
ــاف  االجتماعية.وأض ــات  املكون
ــى برنامج  ــن التوافق عل «البد م
ــرة االنتقالية، والبد  ــي للفت وطن
ــامال لكل أهل  أن يكون احلوار ش
ــروع  املش ــق  لتحقي ــودان  الس

ــو  هج ــال  ق ــدوره،  الوطني».ب
ــودان أنه ال  ــكلتنا في الس «مش
ــتطرد  للبالد».واس ــادة  قي توجد 
ــن الوفاق،  ــن بعيدون جدا ع «نح
ــس الوزراء عبد اهللا  ما طرحه رئي
ــن دق لناقوس  ــدوك عبارة ع حم
ــادرة..  ــت مب ــن ليس ــر ولك اخلط
ــات  آلي ــى  عل ــوي  حتت ال  ــا  ألنه
ــابيع من دون  ــا، مرت أس تنفيذه
ــي ٢٢  ــوة أخرى».وف ــق خط حتقي

ــف حمدوك،  حزيران املاضي كش
ــاد  إليج ــادرة  مب ــل  تفاصي ــن  ع
ــة الوطنية وقضايا  مخرج لألزم
ــيرا  مش ــي  الدميقراط ــال  االنتق
ــي البالد  ــان ف ــود احتق ــى وج ال
ــقوط في اتون  ــذرا من الس ومح
املبادرة  ــن  االهلية.وتتضم احلرب 
ــالح القطاع  ــاور، هي: إص ٧ مح
والعدالة،  ــكري،  والعس ــي  األمن
ــالم، وتفكيك  ــاد، والس واالقتص
ــران  حزي ــن  م ــني  الثالث ــام  نظ
ــير) ومحاربة  ــر البش ــام عم (نظ
ــة اخلارجية  ــاد، والسياس الفس
ــس  واجملل ــة،  الوطني ــيادة  والس
التشريعي االنتقالي.ومنذ ٢١ آب 
ــودان مرحلة  ــش الس ٢٠١٩، يعي
ــهرا  ش  ٥٣ ــتمر  تس ــة  انتقالي
ــات مطلع ٢٠٢٤،  تنتهي بانتخاب
ــم خاللها السلطة كل  ويتقاس
من اجليش وقوى مدنية وحركات 
ــع احلكومة،  ــلحة وقعت م مس
في ٣ تشرين األول املاضي، اتفاقا 

إلحالل السالم.

عمان / وكاالت / البينة اجلديدة
ــي اتصال  ــداهللا الثاني ف ــي امللك عب ــل األردن ــث العاه  بح
ــرائيلي اجلديد  ــبت مع الرئيس اإلس هاتفي امس االول الس
ــرائيل  ــالم العالقة بني إس ــوغ عملية الس ــحق هرتس إس
ــمية  ــاء األردنية الرس ــة األنب ــطينيني.وذكرت وكال والفلس
ــرائيلي  ــرا) أن امللك تلقى اتصاال هاتفيا من الرئيس اإلس (بت
ــالم العادل  ــد خالله «أهمية العمل من أجل حتقيق الس أك
ــاس حل الدولتني».وحض على «تكثيف  ــامل على أس والش
ــبيال وحيدا  ــذا احلل، س ــل له ــتهدفة التوص ــود املس اجله
لتحقيق األمن واالستقرار والسالم الدائم في املنطقة».من 
ــاء  ــوغ عبر تويتر قائال «حتدثت هذا املس جهته، غرد هيرتس
مع امللك عبداهللا الثاني الذي هنأني بتولي رئاسة اسرائيل، 
ــني بلدينا والتي  ــتراتيجية ب ــة العالقات االس وأكدت أهمي
ــا «اخبرت  ــاون اإلقليمي»، مضيف ــالم والتع ــتخدم الس س
ــني بلدينا  ــى تقوية الروابط ب ــوي العمل عل ــه اني ان جاللت

ــرها».وتأتي املكاملة  ــعبينا واملنطقة بأس ــل منفعة ش ألج
ــطينيني، حيث اندلعت  ــرائيل والفلس في ظل توتر بني إس
اجلمعة املاضي  مواجهات متفرقة بني مئات الفلسطينيني 
واجليش اإلسرائيلي خالل تظاهرات في قرى وبلدات الضفة 
ــتيطاني. وحذرت  ــع االس ــى التوس ــة احتجاجا عل الغربي
ــاط فلسطينية ودولية من تفاقم األزمة اإلنسانية في  أوس
ــديد إسرائيل حصار القطاع وفرض قيود  غزة مع دخول تش
ــكل  ــرائيل بش ــهره الثالث.وقيدت إس على عمل املعابر ش
ــالم التجاري وحاجز بيت حانون/ حاد عمل معبر كرم أبو س

ــة تصعيد  ــع بدء جول ــع قطاع غزة م ــور األفراد م ــرز لعب إي
ــطينية في العاشر من أيار  ــكرية مع الفصائل الفلس عس
ــرائيلي اجلديد، الزعيم السابق  املاضي. ونُصب الرئيس اإلس
حلزب العمل، وهو في الستني من عمره الرئيس احلادي عشر 
ــالم بني  ــني ريفلني.ومفاوضات الس ــا لرؤوف ــرائيل خلفً إلس
ــطينيني متوقفة منذ عام ٢٠١٤، ويدعم  ــرائيل والفلس اس

ــائل  ــد للنزاع.وذكرت وس ــل وحي ــني كح ــل الدولت األردن ح
ــرائيلية أن رئيس الوزراء اإلسرائيلي نفتالي بينيت  إعالم إس
التقى العاهل االردني سرا األسبوع املاضي في عمان، لكن 
ــن البلدان عن  ــمي من البلدين.وأعل ــم يصدر أي تأكيد رس ل
ــر  ــاء جمع وزيرا خارجيتيهما في اجلانب األردني من جس لق
ــرائيل  ــني (اللنبي)، اتفق خالله على أن تبيع اس امللك حس
ــر مكعب  ــاه ٥٠ مليون مت ــح املي ــي تعاني ش ــة الت اململك
ــقف  ــرائيل على رفع س اضافية لهذا العام.كما وافقت اس
ــطينيني من ١٦٠ مليون دوالر  ــادرات االردنية الى الفلس الص
ــذي يعد من الدول  ــى ٧٠٠ مليون.ويواجه األردن ال ــنويا ال س
ــم وضعا مائيا حرجا هذا  ــر افتقارا الى املياه في العال األكث
ــرب مبقدار  الصيف مع عجز متوقع في املياه اخملصصة للش
ــاه األمطار. ــر تراجع محصول مي ــر مكعب اث ــون مت ٤٠ ملي
ــار متر مكعب من  ــنويا الى قرابة ١٫٣ ملي ويحتاج االردن س

املياه لالستخدامات اخملتلفة.
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فنارات

6ثقافية

الفيزياوي / غازي زيدان عطية
نادى املنادي هيا الى اجلهاد

                       القدس أعلمنا أحاطوا بنا األعادي

أين العروبة واالسالم أين أوالدي

                     لتحرير الديار من الصهاينة األوغاد

ال تهمكم خيانة البحرين   

                    معكم شعب العراق العظيم ساللة اجداد

قال الزعيم :

مندكم باملال والرجال وانواع العتاد

                  أسسنا جيش فلسطني لنطرد الباغي اجلالد

واحلمل الثقيل يحمله أبناء البالد

                  لتبقى أرض فلسطني ناطقة بالظاء والضاد

صهيون في القدس جتمعوا لوفرة احلصاد

                 واذا شحت يبيعوا اختهم زليخا باملزاد

سيتم حترير فلسطني بفرسان بغداد

                ورحلت ارواح نبوخذ نصر والزعيم الى األحفاد

طريقنا طريق الزعيم والعفة واألمجاد

              وطريق صدام أساس الفساد في البالد والنوادي

اهللا أنزل األديان هديا واصالحا للعباد

             والصهاينة حاربوا فعل اخلير واألديان الهوادي

انهم حرّفوا حتى نصوص التوراة والتلمود

                  وشرهم طال كل اخليرين من ابناء اليهود

واليقاف فتنتهم وجب على الشعوب االحتاد

                وبني احرار الشعوب وبيض الفؤاد واأليادي

ليسود السالم وتزول رايات السواد

                ونقبر أفكار بني صهيون في كل البوادي

متابعة / البينة الجديدة 
دار  ــن  ع ــا  حديث ــدر  ص
ــوزي  ــتاذ ف ــواف لألس الص
ــرا  ــة(وكان أم ــي رواي الطائ
بعد  الرابعة  وهي  مقضيا) 
ــي  ــالث (ال نبك ــه الث روايات
ــوا  ــي قلب/عف ــدا/كان ل غ
ايتها الشمس)ورواية (كان 
ــة  مقضيا)اجتماعي ــرا  أم
تستقصي جانباً من حياة 
اجملتمع العراقي بفيضٍ من 
ــه وتطلعاته نحو  مكابدات
قبة  حياة ٍ حرةٍ كرمية في حُ
ــينات القرن املاضي  خمس

ــدة  امل ــي  وه ــتيناته   وس
 ٍ ــى موجة  التي انطوت عل
ــية  السياس التقلبات  من 

الرواية  ــرض  ــة. وتتع املهم
الى ظاهرة خطيرة شاعت 
ــع ومازالت وتُعد  في اجملتم
من املسكوت عنها أال وهي 
ــي ) وموقف  ــرة (التبنّ ظاه
الشرع والقانون والتقاليد 
ــك  ــد ذل ــة بع منها.والرواي
ــرأة  ــة امل ــى حري ــر ال تنتص
ــة  الفاضل ــع  ــم اجملتم وقي
ــف جاهداً  املؤل .وقد حاول 
بديباجة  ــا  لغته ــي  تأت ان 
حلّقة  مُ ــة  وبالغ ــرقة  مش
ــاً حافالً  ــرداً ادبي تصنع س

بالتشويق واملتعة .

بغداد / البينة الجديدة

ــياحة  والس ــة  الثقاف وزارة  ــت  أعلن
واآلثار، اخلميس املاضي ، إطالق جائزة 
اإلبداع العراقي في دورتها السادسة 
ــنة ٢٠٢١.وحددت الوزارة في بيان  لس
ــتة حقول للترشيح للجائزة  لها س
هي: الرواية، وأدب الطفل، والترجمة، 
ــيقي،  املوس ــف  والتألي ــم،  والرس
ــروط  الش ــوزارة  ال ــددت  والفيلم.وح

واملتطلبات مبا يلي:
١) أن يكون العمل املقدم مت إجنازه في 

سنتي ٢٠٢٠ أو ٢٠٢١
ــبق لها  ــل األعمال التي س ٢) ال تقب
ــرى محلية أو  ــوز في أي جائزةٍ أُخ الف

عربية أو عاملية.
املتطلبات:

ــيرة  الس  + ــيح  الترش ــتمارة  اس  (١
 . الذاتية : للفروع كافةً

ــخ من  ــالث نس ــح ث ــدم املرش ٢) يق
ــوع في فرعي (الرواية ـ  الكتاب املطب

أدب الطفل). 
ــخ مطبوعة من  ــالث نس ــدم ث ٣) تق

العمل املترجم وأصل الترجمة. 
ــخ مطبوعة من  ــالث نس ــدم ث ٤) تق
ــيقية) مع قرص مدمج  (النواة املوس

التأليف املوسيقي.  ــموع حلقل  مس
ــدة مالحظات في  ــوزارة ع ــرت ال وذك

بيانها:
ــتراك بأكثر  ١) ال يجوز للمتقدم االش

من حقل من حقول اجلائزة. 
ــل  ــة لني ــال املقدم ــاد األعم ٢) ال تع
اجلائزة سواء فازت أم لم تفز باستثناء 

حقل (الرسم). 
ــق للجنة العليا حجب اجلائزة  ٣) يح
ــتوفياً  ــل إنْ لم يكن مس ــن أي حق ع
للشروط واملعايير املوضوعة من قبل 

اللجنة العليا. 
ــيحات إلى مقر وزارة  ٤) تُرسل الترش
ــارع  ــياحة واآلثار/ ش ــة والس الثقاف
الثقافية  ــات  الفعالي ــم  حيفا/ قس
ــداع  اإلب ــزة  جائ ــعبة  ش ــة/  املركزي

العراقي. 
ــي ١٥ / ٨ /  ــيح ف ــق باب الترش ٥) يُغل

. ٢٠٢١
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ــروق  ــور مس ــرة واخرى يخرج الينا منش ــني فت ب
ويوضع صاحبه ضمن السرقات االدبية او قصيدة 
ــب مع مقدرة كاتبها ولالسف الشديد  ال تتناس
ــن الذين يدعون االدب والثقافة  يعتاش الكثير م
ــتطاعتهم ايهام االخرين من خالل  واهمني باس
ــف من يكتب  ــوص االدبية او تكلي ــرقة النص س
ــتطيعان معرفة  ــاعر واملتذوق يس لهم ،ان الش
ــاعر لديه اسلوبه اخلاص  كاتب النص الن كل ش
بالنظم ورسم الصور الشعرية .لقد دأب البعض 
ــي النص من  ــى التالعب ف ــراق ال من هؤالء الس
خالل استبدال بعض املفردات كي ال يكون النص 
مفضوحا او يضع مقدمة للنص من عنده او من 
ــم يضمها الى النص لذا ومن باب االمانة  غيره ث
ــرقات  اثني ثناءا كبيرا على جلنة مكافحة الس
ــرات  ــي نطلع من خاللها على العش االدبية الت
من هؤالء وحسنا فعلوا بحظر الكثير من هؤالء 
ومن يتعاون معهم.لكن!!!هناك ما يدمي القلب 
ــجن جند اكثر من شاعر يكتب للغير  ويثير الش
ــف، ليكبر  ــك باع فكره بثمن بخس ولالس وبذل
ــن املتلقني  ــم ان الكثير م ــه اقول له ــرون ب االخ
ــاعر وشاعرة لذا حني نطلع  يعرفون قدرة كل ش
ــاذ  ــرف ان النص ليس له النه ش ــى النص نع عل
ــوة بناء ..لقد  ــورا ومعنى وق ــلوبا وص وواضح اس
ــعرائنا الذين سبقونا ولم  المّ املرض والفقر بش
ــرؤ اي واحد منهم ان يبيع او يهب بيتا واحدا  يج
ــياب والرصافي  ــمى لغيره الس ــن نظمه ليس م
ــت عليهم االموال  ــاوي ماتوا فقراء وعرض والزه
ــم منحوا  ــة للدرهم نع ــس احلاج ــي ام ــم ف وه
ــع ولم يكتبوا الحد. مكاتب الطباعة حق الطب
ارى ان هذه الظاهرة بدأت تكبر وتأخذبعدا كبيرا 
ــراق واملنتفعون يتطاولون على من  حتى بدأ الس
ــدع ان ما تكتب  ــاعر املب ــم ، ايها الش كتب له
ــة من اهللا اليك صقلتها وتعبت عليها  هو منح
ــهر الليالي انها عصارة ذهن وذاكرة  وبنيتها بس
تغذت وارتوت فبأي حق متنحه لغيرك ان نتاجك 
ــرك ووجدانك  ــو ضمي ــدك فه ــت انت وح هو ان
ــرة وال تتوهم ان االخرين  ــث وفكر اكثر من م .تري
ــل من ان يصارحوك  ــون رمبا مينعهم اخلج اليعرف
ــتري نتاجات  ــارق وانت يامن تش ..وانت ايها الس
غيرك ثق انك لن تكون اديبا مهما فعلت ..اذهب 
ــة التأليف الذاتي  ــث واجتهد لتنعم براح وابح

وليس بقلق الزحافات والعلل.

@ÚÓiÖ˛a@pb”äé€a@¥i
 aÜi¸a@…ÓiÎ

حميد شغيدل الشمري

ــن العمر  ــغ م ــة   يبل ــل الرواي بط
ــن الطبقة  ــتة وثالثني عاما، م س
ــي والداه في وقت  البرجوازية، توف
مبكر تاركني له ثروة كافية تعفيه 
ــب العيش  ــن التفكير في كس م
ــيرة مهنية،  ــي مس ــت ف أو النح
ــة  األكادميي ــي  ف ــته  دراس ــى  حت
ــل عالقاته  ــا بفض ــل عليه حص
األسرية . يالحظ القارئ في بداية 
ــدام  ــوم (انع ــرار مفه ــة تك الرواي
ــد  ــراوي (وق ــول ال ــوح) فيق الطم
ــد، فوفرت لي  كنتُ الوريث الوحي
ــتقاللية تعفيني من أي  فجأة اس
عمل، بل مكنتني حتى من تلبية 
ــرف . لم  ــي اإلنفاق والت ــي ف رغبات

يكن لدي أي طموح ). 
غير ان هذه احلياة املرفهة زادت من 
ــة واخلمول وقد  ــه بالرتاب إحساس
ــع مبظهره  ــن اهتمام اجملتم ــلَ م م
املتميز لم يسد نبله وماله الفراغ 
ــاب الطموح . لكن  الذي تركه غي
ــة لم  ــة العجيب ــك الليل ــد تل بع
ــابهة. (ومع ذلك  ــد أيامه متش تع
ــتطيع أن أقول إني لم أكن في  أس
تلك الفترة تعيسا قط، وذلك ألنه 
نادرا ما ال يقع إرضاء رغباتي، وألني 
ــدوام تقريبا كل  كنت أجد على ال
ــاة. وعلى  ــت أطلبه من احلي ما كن
ــإن حقيقة اني  ــم من ذلك، ف الرغ
ــدر كل ما  ــودت أن أجد من الق تع
ــى إني لم اعد أجد  ارغب فيه، حت
ــه، دفعتني  ــيئا آخر أطلبه من ش
شيئا فشيئا إلى أن أستخلص أن 
ــى الكثافة وأنها  حياتي تفتقر إل
ــة). يبدأ  ــد ذاتها رتيب ــدت في ح غ
ــن حياة الراوي عند  فصل جديد م
توجهه إلى أحدى ميادين سباقات 
اخليل إذ أن مشهد تفاعل اجلماهير 
ــول  ــابقة اخلي ــة مس ــع انطالق م
ــذي يصله  ــف ال ــة املنعط ومعرف
ــابقون من خالل حركة رأس  املتس
بالبطاقات  ــح  والتطوي ــور  اجلمه

ــواء، لكن  ــة األج ــن حركي يزيد م
ــر دون أن يكون له وقع كبير  ذلك مي
ــاعر الراوي إلى أن جتذبه  على مش
ــرأة تختلف عن الكثير من  رؤية ام
ــي حياته  ــي مررن ف ــاء الالئ النس
مبواصفاتها اجلسدية وضحكتها 
ــام  باهتم ــى  حتظ ــي  وه ــة  املغري
ــدأ مبالعبة هذه  احمليطني بها، فيب
املرأة ومتابعة ضحكاتها اجمللجلة 
ــرعان ما ميل منها عندما  لكن س
ــوس)  (الج ــا  زوجه أن  ــف  يكتش
ــذي تتناثر منه  ــن ال ــل البدي الرج
تذاكر السباق رغما عنه في زحمة 
ــع أحدى التذاكر أمام  امليدان، فتق
ــن الجوس،  ــا ع ــه فيخفيه قدمي

ــف أن هذه التذكرة  وهناك يكتش
الي أخفاها بقدميه هي البطاقة 
الرابحة وهنا ينتابه تأنيب ضمير 
بأن ماحصل عليه من مال بسبب 
ــذه التذكرة هو في احلقيقة مال  ه
ــق مبالزم في  ــروق تصرف اليلي مس
ــان ونبيل من نبالء  ــالح الفرس س
ــد كان  ــة، (لق ــة البرجوازي الطبق
ــر األخالقي، ذلك  ــعور بالطه الش
ــبة  ــذي كان بالنس ــاس ال اإلحس
ــة متاما كعادة  ــألة بديهي إلي مس
ــات النظيفة،  االحتفاظ باملفروش
ــي أي احتكاك،  ــة ف ــد فظاع يج
ــطحيا، بهذه الورقات  وإن يكن س
ــادة املال  ــرر هنا إع ــة). فيق النقدي
ــى (تيدي)  ــق املراهنة عل ــن طري ع
ــاً بالفوز لكن  ــان األقل حظ احلص
جتري الرياح مبا التشتهي السفن، 
ــزداد من  ــبه ي ــوز تيدي ومكس يف
ــروق، فيما يرفض الراوي  املال املس
ــميه  يس ــذي  ال ــف  املوق ــل  جتاه
ــى الرغم من ذلك فإن  باخملجل، عل
ما يسكنه في العمق هو الشعور 
أدركتُ  بالفخر والسعادة. (وفجأة 
ــة ضمير  ــي التماع ــاطة، وف ببس

ــود ثقاب  ــو أن ع ــا ل ــة، كم خاطف
اشتعل فوق ظلمة ذاتي العميقة، 
ــعر به  أن اخلجل هو ما اردت أن أش
ــي هو نوع من الفخر  داخل أعماق
اخلفي، بل بالسعادة ألني ارتكبت 
ــبب ماحدث  ــذه احلماقة). وبس ه
ــاعره لم متت  ــراوي بأن مش أدرك ال
بل مدفونة حتت رمال من الالمباالة 
فإذا به تنتفض بعد جتربة السباق. 
وبعد تشجيعه(بال وعي) للحصان 

ــرت احلاجز  ــدي، قوة الفرح كس تي
الذي كان بينه وبني اآلخرين رغبته 
ــع اآلخرين واختبار  في التواصل م
ــرى. (فهمت أن عاطفتي  جتارب أخ
ــاطة، وأنها انتهكت  همدت ببس
ــام األجتماعية،  ــدام األوه حتت أق
ــل  للرج ــة  املثالي ــة  الرؤي ــك  تل
ــع ذلك، وفي داخلي  اجلنتلمان، وم

أيضا، وفي أعمق أعماقي في تلك 
ــورة كانت  ــوات املطم ــار والقن اآلب
ــة تتدفق،  ــاة احملموم ــيول احلي س
كما هو احلال مع اجلميع). (لم أكن 
قادرا على تصور أن حيازة مبلغ من 
ــا أن تلهبني هكذا،  املال بإمكانه
ــرأة أن تثيرني  ــع ام ــي وس أو أن ف
ــيء ، لم يكن  بهذه الطريقة. الش
ــي أن ينتزعني من  في قدرة أي ش
ــعل  ــاعري، أو أن يش ــول مش خم

ــر  ــة). يتكس ــة مماثل ــي حماس ف
احلاجز البشري بني الراوي والناس 
ــات العامة  ــى املنتزه ــرج ال فيخ
ــعر بظروفهم  ويعاين الناس ويش
وبالفروق بينهم وبني ابناء طبقته 
ــد فراغ  ــاول س ــة ويح البرجوازي
ــه، يبدأ  ــعر ب ــذي يش ــدة ال الوح
ــراغ عن طريق  ــذا الف هنا مبلء ه

ــال على طفل  ــة اغداق امل محاول
ــاب وال ميلك  ــاهد األلع ــر يش فقي
النقود للعب او عن طريق اجللوس 
ــرة على نفس الطاولة في  مع أس
ــاعات  الفقيرة. س احلانات  إحدى 
ــر  بتوف ــة  كفيل ــت  كان ــة  قليل
ــخصية  ــي ش ــول ف ــة حت إمكاني
ــدث يالحظ  ــع للح ــراوي املتتب ال
الراوي  ــخصية  ــني ش ب ــر  التغيي
ــباقات  عندما كان في ميدان الس
ــخصيته  ــني ش ــرأة وب ــب امل يراق
ــع وخبر  ــم مع اجلم ــد أن التح بع
ــة والفوز،  اختالف  جتربة احلماس
ــخصية  بش ــية  احلس ــة  الناحي
ــذي حاول محاولة  بطل الرواية ال
ــلة بعد الفوز في كسب ود  فاش
ــيطة التي جتنبته  ــرة البس األس
ــعورهم بأنه احد أبناء  بسبب ش
الطبقة النبيلة وان مكانه ليس 
ــة املتواضعة. (لقد  في هذه احلان
ــت  ــا فعال أني عش كان صحيح
ــي  ــاة، وأن ــى احلي ــرأ عل دون أن اجت
ــي قناعا بل  ــى نفس ــت عل جعل
ــا. ولكن هذه القوة  واختبأت منه
ــور واحلياة،  ــة رأت اآلن الن احلبيس
ــة والقوية التي  تلك احلياة الغني
ــرف أني مازلت  ــي. واآلن أع متتلكن
ــدأ فصل آخر  ــكا لها). وهنا يب مل
ــي الرواية عندما يقرر مصاحبة  ف
ــات احلظ  ــدى الغانيات تعيس إح
ــاعدتها  مس ــدف  به ــروف  والظ
ــذ موضع احمللل  ــا. وهنا يتخ مالي
النفسي حيث يصف لنا قساوة 
ظروفهن واملآسي التي حتيط بهن 
ــال نحوهن  ــه الرج ــبب توج وس
ــع  ــأة مايدف ــت فج ــد فهم ..  (لق
ــات،  ــك الكائن ــو تل ــال نح بالرج
ــادر أن يكون  ــن الن ــتُ أنه م فهم
ــاء وحدها  ــع هو حرارة الدم الداف
ــده بل هو  ــة وح ــاع الرغب أو اندف
ــدة غالبا، واخلوف  اخلوف من الوح
ــة الفظيعة التي  ــك العزل من تل
ــادة، عزلة  ــر ع ــل بني البش تفص
ــد  ق ــدة  املتق ــي  عاطفت ــت  كان
ــوم األول وللمرة  ــعرت بها للي ش
ــف ان  ــى). وبعد ذلك يكتش األول
ــت فخا البتزازه  هذه الغانية كان
ــتدرجه الغانية  ــا حيث تس مالي
الى عصابتها رجالن وامرأة، ورغم 
قدرته على الهرب إال انه ال يهرب 
ــر املتكافئة بني  رغم املعادلة غي

الطرفني. 
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هل ميكن أن يعيش 

اإلنسان بال طموح؟ هل 

تخيلت يوما أن حتيا يوما 

حياة مرفهة يتوفر فيها 

كل ما حتتاج لدرجة انك 

ال متلك هدفا تسعى 

نحوه، كيف يصبح  

طعم احلياة بدون 

السعي نحو هدفا ما.  

هذه كانت حياة املالزم 

فريديرتش ميكائيل فون 

آر، مالزم االحتياط في 

سالح الفرسان إلى أن 

حدث حدث مفصلي في 

حياته وهو تلك الليلة 

العجيبة، ليلة السابع 

من حزيران في العام 

ثر على مذكرات  ١٩١٣.عُ

الراوي في شكل رزمة 

مغلقة مبكتب املالزم 

فريديرتش بعد أن 

سقط قتيال في معركة 

(راوروسكا) في خريف 

١٩١٤ واملذكرات هي 

عبارة عن قصة حقيقية 

عاشها الفقيد بكل 

تفاصيلها.  عهدت 

بها عائلته إلى الكاتب 

ستيفان زفايغ لنشرها 

مكتفيا فقط بتغيير 

األسماء دون تعديل أو 

إضافة أي شي آخر . 

قراءة / رند علي

قصيدة
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هبوط
اكرم ياور رمضان

ــل خططه، واطلق  ة اللي ــعَ ظلمَ جم
في ضوء النهار كوامته، الكلب نفس 
ــني أو  ــمّ املوت قاب قوس ــب، شَ الكل
ــن يوقد من دمهم  ــى، وحارس األم أدن
ــت  ــة، ظل ــم الفزاع ــم تن ــمعاً، ل ش

، تراقب الوطن. مستيقظةً
  *******
سلب

احسان علي العارضي

ــم  ــارت معال ــبابته...، انه ــار بس أش
كل  ــي  ف ــا  وجهه أدارت  ــا،  محياه
ــال لعاب الوحوش،بعد أن  جانب؛ س
ــت...، لم يفلح التوسل؛ باعوها  آيس

بال رحيق!
  ********
اخلالص 

حسن هادي اجلنابي
ــواد  ــحت بالس ــراب.. توش ــق الغ نع
ــت بالبكاء.. أحمرت عيناها  وأجهش
ــني.. وخدها كأنه اقحوانه..  اخلضراوت

ــا.. همس بأذنها قائال.. ما  أقترب منه
أزال حيا عزيزتي..

  *******
طالق 

حسن ابراهيمي
مع التاريخ فسخت املدينة عالقتها 
ــراطه على اجلمر  ، فقأت عني فجر س
ــون جياعها ،  ــني ببط ــق الطح ، تدف
ــرة وزن غبش عينها  ــز طائ كبطء أزي

ليلة مرود مترد ضد الكحل .

البينة اجلديدة / علي شريف
ــون اجلميلة  الفن اقامت كلية 
ــاون مع  وبالتع بابل  ــة  بجامع
ــني  العراقي ــني  الفنان ــة  نقاب
والهيئة العربية للمسرح ودار 
الفنون واالداب معرضا للكتاب 
ــة املركزية  ــة املكتب ــى اروق عل
ــم( ٩٣ )عنوانا  في الكلية يض
ــة  الهيئ ــدارت  ــرحيا الص مس
العربية للمسرح و(٨٥ )عنوانا 
فنيا وادبيا لدار الفنون واالداب 

وباسعار مدعومة.
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بتول ابراهيم عبدهللا

ــق أفلت  ــر العمي ــط البح ــي وس ف
ــف القارب بال حراك،  مجدافي، وتوق
ــي الليل، والبرد قارص، قد نال  ثم يأت
مني وجسمي عليل، املرض انهكني 
ــع أوتار  ــذي قط ــط احلزن ال ــي وس ف
القلب الرقيق، فأصبحت قابعة في  
احلزن بجسم عليل وألم الروح أقوى 
ــد،اهن  ــوع، في اجلس ــن ألم الضل م
ــة من يدك  ــم اهن بر األمان، والملس ث
الكرمية اداوي بها جرح الزمن، كيف 
ــاة، وكيف الصبر على  لي بتلك احلي
ــاه، اصرخ  ــف كيف ياام ــاء، كي البق
من شدة األلم والحتى صدى.،. حتى 
وصلت حالة اإلغماء،، غاصت روحي 
في أعمق الظالم،. وظل احلال، أشبه 
ــى كان،الصوت  ــوت البطيء حت بامل
ــامعي، كان  اخلفي صوت وصل مس
ــدي املنهك  ــراك جلس ــداء، عاد احل ن

شعرت 
ــذي خرج من  ــدفء ذلك الصوت  ال ب
ــي تلك  ــا، بل ه ــت أن ــي،، لس داخل

ــت تذكرها،  ــة التي طاملا كان الوصي
ــة ألجلي  ــرارا، كوني قوي ــرارا وتك م
ــك أينما تكوني،  ــتظل روحي مع س
ــي  مكان ــث  حي ــي  زورين ــى  وتعال
احلقيقي، التخافي، واطمئني انا في 
ــاً، مازلت  ــث انتِ أيض امان اهللا، حي
ــن اتركك، وانتي كوني بخير،  معك ل
ألكون بخير ألكون بخير،.خرج صوتي 
ــائي املتقطعة،  ــن احش ــش م األج
ــازورك  ــاه، أعدك إني س ــنا ياام حس
ــا،  ــك كاعهدن ــي مع ــا، واحك قريب
ــداً لم ابذله  ــأبذل جه أعدك اني س
ــا عهدتيني  ــون كم ــي حياتي ألك ف
ــة، أعدك  ــرة ومؤمن ــي صاب وعلمتين
ــأكون  ــأكون بخير س ــاه إني س ياام
بخير    واهللا املعني ، اللهم لك احلكم 
ــر احلاكمني،  ــك وانت خي ــي قضائ ف
امي  الراحمني،ارحم  ــم  ياارح ــاهللا  ي
ــتها وكانت أشد املا  ،، حقيقة عش
اعيشه فيما مضى من العمر حتى 
ــى منه واقع بال  هذه اللحظة ومابق
حياة، احلياة هي األم، ولكني سأكون 

حياة لغيري (أوالدي) وهكذا.

@ÚÌbÿyÄÎä€a@ÒÖÏ«

ستيفان زفايغ

اصدار ÚçÖbé€a@bËmâÎÖ@ø@Ô”aä»€a@ aÜi�a@Òåˆbu@’‹�m@Úœb‘r€a





albaynanew@yahoo.com

عملوا هنا في (                    ) ورحلوا

املرحوم اخلبير اللغوي
 كرمي توفيق الزبيدي

املرحوم الكاتب اللواء 
ماضي اخلزاعي

املرحوم مـاجد الصكر  
رئيس القسم الرياضي
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8 الحصاد

وكاالت / البينة اجلديدة
كشف قائد القوة البحرية في اجليش اإليراني، األدميرال حسني 
خانزادي، امس األحد، عن خطوة عسكرية هي األولى من نوعها 
في الشرق األوسط.ونقلت وكالة إرنا، عن خانزادي أن بالده تعتزم 
ــيق للتعاون الدولي لألمن البحري، في ميناء  تدشني مركز تنس
ــي املنطقة،  ــاركة ٣٦ دولة ف ــرقي إيران، مبش ــار جنوب ش جابه
ــب قرار  ــاء األمن البحري الكامل فيها، وذلك بحس بهدف إرس
ــرة ريونيون.وأكد  ــي جزي ــذي عقد ف ــابع ال ــاع إيفانز الس اجتم
ــكري اإليراني أن الهدف من تأسيس هذا املركز  ــؤول العس املس
ــني دول منطقة احمليط  ــات الالزمة ب ــو تبادل املعلوم ــري ه البح
ــة، ويهدف إلى  ــن نوعه في املنطق ــو املركز األول م ــدي، وه الهن
العمل على مواجهة القرصنة البحرية، وكيفية جاهزية الدول 
ــدد األدميرال  ــاركة فيه ملواجهة زعزعة األمن البحري.وش املش
حسني خانزادي على أن منطقة اخلليج وبحر عمان، هي منطقة 
آمنة، خاصة مع سعي القوة البحرية اإليرانية إلى إرساء األمن 
ــيرا إلى أن قواته البحرية تتواجد،  الكافي في خليج عدن، مش
ــي، رغم  ــاه احلرة والبعيدة، أهمها احمليط األطلس أيضا، في املي
ــكري واالقتصادي األمريكي املفروض على بالده.لم  احلظر العس
يكتف قائد القوة البحرية في اجليش اإليراني، األدميرال حسني 
ــة بإمكانها  ــوة البحرية اإليراني ــك، بل ذكر أن الق ــزادي بذل خان

التواجد في جميع البحار، دون الرسو في أي ميناء.

بغداد / البينة اجلديدة
كشف وزير التخطيط، خالد بتال النجم، امس األحد، عن تكلفة 
ــر بيان للوزارة ،  ــي لبرنامج دعم الالمركزية. وذك ــل األملان التموي
ــرأس،   اجتماعا للجنة  ــر التخطيط، خالد بتال النجم ت أن وزي
ــم الالمركزية واحلوكمة احمللية  ــة العليا لبرنامج دع التوجيهي
ــاون االقتصادي  ــوزارة الفيدرالية للتع ــي العراق، املمول من ال ف
ــاف البيان، أن  ــغ (١٨٫٥) مليون يورو.وأض ــة االملانية، مببل والتنمي
ــارك فيه املشرف على الهيئة التنسيقية العليا  االجتماع وش
ــاون االملاني  ــي، وممثلو  وكالة التع ــات عقيل اخلزعل بني احملافظ
ــة الى وكيل وزارة التخطيط ماهر حماد جوهان،  (GIZ)، باالضاف
ــب  ــي الوزارة.وأكد الوزير، بحس ــني ف ــن املديرين العام ــدد م وع
ــذا  البرنامج في تطوير قدرات احلكومات  ــان، على أهمية ه البي
ــاريع  ــمول االقضية والنواحي باملش ــة في احملافظات، وش احمللي
ــا من خالل خلق فرص  ــرة، لتحريك عجلة التنمية فيه الصغي
عمل للشباب، واشراك اجملتمعات احمللية في عملية التخطيط 
ــعي الوزارة لبناء قاعدة  ــار إلى س والتنفيذ لتلك املشاريع.وأش
ــعة عن واقع التنمية في جميع احملافظات، والعمل  بيانات واس
ــات  ــة االدارية في عملية تنفيذ السياس ــى تعزيز الالمركزي عل
ــا وزارة التخطيط،  ــا ومتابعته ــى باعداده ــة التي تُعن التنموي
ــدد على حرص الوزارة واهتمامها بتطوير  والوزارات االحتادية.وش
ــوكاالت التنموية  ــتوى التعاون مع املنظمات وال ــني مس وحتس
الدولية، مبا يسهم في معاجلة الفجوات التنموية في االقضية 
ــة االملانية للتنمية  ــي. من جانبهم، عرض ممثلو الوكال والنواح
كل من عامر غراوي وعايدة عطو، ورقة موجزة عما مت تنفيذه من 

املشاريع الصغيرة في احملافظات خالل الفترة املاضية.

بغداد / البينة اجلديدة
ــن تفاصيل  ــس االحد، ع ــة االحتاديَّة، ام ــة النزاه ــفت هيئ كش
ــا يُعرَفُ  ــن املُدانني في قضيَّة م ــقِّ عددٍ م ــكام الصادرة بح األح
ــملت املُدير العامَّ ملصرف  وضحةً أنَّها ش ــة، مُ بـالبطاقة الذكيَّ
ــركة العامليَّة للبطاقة  ــر املُفوَّض للش ــبق، واملدي الرافدين األس
الذكيَّـة.وأفادت دائرة التحقيقات في الهيئة خالل بيان صحفي 
ــديد  ة حكماً باحلبس الش ــات املركزيـَّ ــدار محكمة اجلناي ، بإص
ــبق ل مصرف  ــن املُدير العامِّ األس ــنواتٍ بحقِّ كلٍّ م ة ثالث س ــدَّ ملُ
ــة للبطاقة الذكيَّة،  ــركة العامليَّ ــن، واملدير املُفوَّض للش الرافدي
ــتناداً إلى  ــعبة البطاقات في مصرف الرافدين؛ اس ــؤول ش ومس
ن  ، فيما تضمَّ ــات العراقيِّ ــادَّة (٣١٦) من قانون العقوب أحكام امل
القرار اإلفراج عن مدير القسم املاليِّ في املصرف.وتابعت الدائرة 
ــت فيها الهيئة  ق ــل القضيَّـة، التي حقَّ ــيرةً إلى أنَّ تفاصي ش مُ
ــى القضاء،  ــي (٢٩) وأحالتها إل ــة األمر الديوان ــاون مع جلن بالتع
ــرف الرافدين  ــة ب مص ــى األرباح اخلاصَّ ــتحواذ عل ــقُ باالس تتعل
ــئة عن املُساهمة في الشركة العامليَّة للبطاقة الذكيَّـة  الناش
والبالغة قيمتها (١٣,١٧٣,٦٩٦,٠٩٦) مليار دينارٍ.جتدر اإلشارة إلى 
ــخاً عن تقريرها اخلاص بتوطني  ــبق أن أرسلت نس أنَّ الهيئة س
ــركات الدفع اإللكترونيِّ  ــي الدولة والتعاقد مع ش وظف رواتب مُ
ــة ل مجلس الوزراء  ــى كلٍّ من األمانة العام ــة الذكيَّة، إل البطاق
وجلنتي النزاهة واملاليَّة النيابيَّتني ومكتبي وزير املاليَّة ومحافظ 
صت فيه جملةً من التجاوزات واخملالفات  البنك املركزي، إذ شخَّ

. للقوانني النافذة وتعليمات البنك املركزيِّ العراقيِّ

بغداد / البينة اجلديدة
أفاد املرصد السوري حلقوق اإلنسان، امس االحد، بتعرض حقل 
ــف الدولي في  ــم أكبر قاعدة للتحال ــر النفطي الذي يض العم
ــوريا، لهجوم بالصواريخ. وقال املرصد أن الصواريخ سقطت  س
ــن مناطق في ريف مدينة  ــاكن احلقل، بعد انطالقها م في مس
ــا أكدت قوات  ــر الفرات. فيم ــزور غربي نه ــف دير ال ــن بري امليادي
ــقوط  ــبوك س ــة عبر صفحتها على فيس ــوريا الدميقراطي س
ــة الغربية  ــي املصدر في اجله ــني مجهولت ــني صاروخيت قذيفت
ــر الزور دون وقوع إصابات في صفوف عناصرها.  حلقل العمر بدي
وأشارت إلى أن قواتها تتخذ من احلقل قاعدة متقدمة ملالحقة 

خاليا تنظيم داعش.

وزير املالية : الورقة البيضاء ستضع اخلطوات الرئيسية ألعداد 
موازنات للسنوات املقبلة

وزير العمل يلتقي نظريه املرصي ويبحث معه امكانية التعاون 
يف جماالت الشأن االجتامعي والتدريب املهني

بغداد / البينة اجلديدة
ــر عالوي،  ــي عبد األمي ــر املالية، عل ــد وزي أك
ــاء هي التي  ــد، أن الورقة البيض ــس األح ام
ستضع اخلطوات الرئيسية ألعداد موازنات 
ــوزارة ، أن  ــر بيان لل ــنوات املقبلة. وذك للس
ــالوي ترأس،  ــة، علي عبد األمير ع وزير املالي
امس، في مقر الوزارة جلسة متابعة تنفيذ 
مشاريع الورقة اإلصالحية الورقة البيضاء 
ــذي للجنة االصالح  ــور واملدير التنفي بحض
ــل الوزارة   ــاعدي ووكي االقتصادي عالء الس
طيف سامي ومستشاري وزير املالية واملدراء 
العامني للوزارة.وأضاف البيان، أن االجتماع 

ــة محاور اإلصالح التي  جرى خالله مناقش
ــاء متمثلة بنظامي  ــا الورقة البيض حددته
ــات املالية،  ــة واملعلوم ــة العام اإلدارة املالي
ــن اخلطوات  ــي تعد م ــن خطواتها الت ضم
املهمة  لتحقيق االستقرار املالي املستدام 
ومنح فرصة لتحقيق اإلصالحات الهيكلية 
ــل االجتماع بحث تنفيذ  األخرى.وتابع تخل
ــة  املالي ــات  املعلوم إدارة  ــام  نظ ــروع  مش
ــرعة  ــهم في زيادة س املتكامل الذي سيس
ــي للوزارة وباقي الوزارات  التواصل االلكترون
ــيعزز  ــة وس ــات دقيق ــر معلوم ــل توفي الج
ــابات املالية وعدم  ــدور الرقابي على احلس ال

ــررة باملوازنة،  ــادات املالية املق ــاوز االعتم جت
ــق  ــة تطبي ــهيل عملي ــى تس ــة ال باإلضاف
موازنة البرامج واألداء.وقال الوزير، إن تطبيق 
ــام إدارة املعلومات  ــام اإلدارة املالية ونظ نظ
ــيعزز حصول الدولة على األموال الالزمة  س
ومراقبة االنفاق احلكومي الذي سيؤدي الى 
ــاءة وفاعلية وفقا  ــوال بكف ــاق هذه األم انف
ــة املالية للدولة.وأشار عالوي، إلى  للسياس
ــتمرار متابعة مضمون الورقة البيضاء  اس
ــادي، والتي  ــأن املالي واالقتص ــالح الش إلص
ستضع اخلطوات الرئيسية ألعداد موازنات 

للسنوات املقبلة.

البينة اجلديدة / قاسم حوشي 
ــؤون االجتماعية  ــى وزير العمل والش التق
ــادل الركابي نظيره املصري وزير  الدكتور ع
ــعفان  على  ــد  س ــة محم ــوى العامل الق
ــدورة الثامنة للمؤمتر  هامش اجتماعات ال
الوزاري ملنظمة التعاون االسالمي املنعقد 
ــالل اللقاء الذي عقد  في القاهرة.وجرى خ
ــق ٧-٧-٢٠٢١  في  ــاء يوم االربعاء املواف مس
ــر وزارة القوى العاملة املصرية بحضور  مق
ــف لدى  ــد الناي ــي د احم ــفير العراق الس
القاهرة بحث امكانية التعاون بني البلدين 
ــرات والبرامج في  ــقيقني وتبادل اخلب الش
مجاالت الشأن االجتماعي والتدريب املهني  
ــودة  مذكرات التعاون  وذلك من خالل مس
املقترحة بني الوزارتني.هذا وكان العراق قد 
ــودة للتعاون مع جمهورية  وافق على مس
ــؤون االجتماعية  ــال الش ــي مج ــر ف مص
ــن تبادل اخلبرات والبرامج في  والتي تتضم
مجاالت شبكات االمان االجتماعي ومنها 
ــال تكنولوجيا املعلومات  اخلبرات في مج
ــط قواعد  ــدة ورب ــات املوح ــدة البيات وقاع

ــتفيدين  ومتكني  ــة باملس ــات اخلاص البيان
ــاريع القروض  املرأة  والتدريب املهني ومش
ــة  ورعاي ــال  االعم ــات  وحاضن ــرة  الصغي
ــن  ــة ،  وم ــخاص ذوي االعاق ــل االش وتأهي
ــع مذكرات التعاون بني  املقرر  ان يتم توقي

ــرة املقبلة بعد االتفاق  البلدين خالل الفت
ــل وزارة  ــا من قب ــا وبنوده ــى تفاصيله عل
العمل العراقية والقوى العاملة املصرية.
ــة تذكارية  ــر املصري هدي ــدم الوزي هذا وق

لشخص السيد الوزير.

بغداد / البينة اجلديدة
ــان، امس  ــفت مفوضية حقوق االنس كش
ــد خطير على حياة طلبة  األحد، عن تهدي
ــو  ــال عض ــط. وق ــث املتوس ــف الثال الص
ــة  إن طلب  ، ــراوي  الغ ــل  فاض ــة،  املفوضي
الصف الثالث متوسط تعرضوا هذا العام 
الى حتديات عديدة في ظل انتشار جائحة 
كورونا وارتفاع درجات احلرارة وعدم اكمال 
ــية.وتابع عضو  ــج واالوضاع النفس املناه
ــيد  ــذي نش ــت ال ــي الوق ــة، أن ف املفوضي
ــة باعتماد درجة  ــرارات وزارة التربي فيه بق
ــر املنتهية  ــي للمراحل غي ــف نهائ النص

ــة  ــط  بحاج ــث متوس ــة الثال ــان طلب ف
ــل ملواجهة الظروف  ــاني عاج ملوقف  انس
ــب الغراوي،  ــروا بها.وطال ــدة التي م املعق
وزير التربية بـاتخاذ موقف انساني عاجل 
ــنة  ــدار قرار باعتماد درجة نصف الس الص
ــوة باقرانهم  ــط اس لطلبة الثالث متوس
ــر املنتهية وكذلك  من طلبة الصفوف غي
اسوة بالقرارات التي اصدرتها الوزارة العام 
ــذات الظروف التي مر بها الطلبة  املاضي ب
وقد يكون هذا العام اصعب كثيرا وخطره 
ــار  ــاة الطلبة في ظل انتش ــر على حي اكب

الساللة الثالثة من جائحة كورونا. 

الرتبية توضح بشأن انتهاء العام الدرايس 
وامتحانات الدور الثاين للصفوف غري املنتهية

وزير املوارد : األزمة تتفاقم بدياىل واالطالقات 
املائية من إيران بلغت صفراً

بغداد / البينة اجلديدة
ــأن  أصدرت وزارة التربية، امس االحد، ايضاحا بش
ــدور الثاني  ــي وامتحانات ال انتهاء العام الدراس
للصفوف غير املنتهية وذكرت وثيقة صادرة وزارة 
ــتنادا الى الصالحية اخملولة الينا  التربية ، انه اس
ــنة  ــوزراء املرقم (٩٣) لس ــرار مجلس ال مبوجب ق
ــاالت الطارئة اخلاصة  ٢٠٢١ املتضمن معاجلة احل

باالمتحانات، تقرر االتي:ـ
اوال- انهاء العام الدراسي احلالي في ٢٠٢١/٧/١.

ــنة ودرجة نهاية  ــا- تعتبر درجات نصف الس ثاني
ــية  ــنة الدراس ــورس االول نتيجة نهاية الس الك
ــة للعام  ــوف غير املنتهي ــذ وطلبة الصف لتالمي

الدراسي (٢٠٢٠٢٠٢١)
ــبني او  ــة وجود تالميذ وطلبة راس ــا- في حال ثالث
ــنة او  ــني او لم يؤدوا امتحانات نصف الس مكمل
نهاية الكورس االول وموقفهم سليم من الدوام، 
ــدور الثاني والتي  ــمح لهم باداء امتحانات ال يس

سيحدد موعدها الحقا.

بغداد / البينة اجلديدة
ــوارد املائية مهدي  ــن وزير امل أعل
رشيد احلمداني، امس األحد، أن 
االطالقات املائية من إيران بلغت 
ــى اتخاذ  ــار ال ــراً، فيما أش صف
حلول لتخفيف ضرر شح املياه 
ــال احلمداني في  ــى. وق في ديال
االطالقات  إن  ــز،  ــح متلف تصري
ــت صفراً ،  ــة من إيران بلغ املائي
اللجوء للمجتمع  إلى  ــيراً  مش
ــم الضرر  الدولي من أجل تقاس
ــراق املائية  ــة الع ــالق حص واط

حسب املواثيق الدولية.
ولفت إلى  اتخاذ حلول لتخفيف 
ــح  ــبب ش الضرر في ديالى بس
ــن املائي  ــاً أن اخلزي ــاه، مبين املي
ــة الصيفية  ــد لتأمني اخلط جي

والشتوية ومياه الشرب.

ــران وتركيا  ــع  حتدثنا مع إي وتاب
بروتوكول تقاسم  لالتفاق على 
ــم نحصل على  ــاه، إال إننا ل املي
ــاً انه  ــى اآلن، مضيف إجابة حت
ــور بدون  ــى األم ــن أن تبق الميك
املائية  االطالقات  ــأن  بش اتفاق 

مع الدول املتشاطئة.
وذكر وزير املوارد املائية، أن األزمة 
ــتتفاقم في محافظة ديالى  س
ــران بقطع املياه  ــتمرت إي إذا اس
ــكارون  ــيروان وال ــر س أنه ــن  ع

والكرخة. 

حقوق االنسان تكشف عن هتديد 
خطري عىل حياة طلبة الثالث املتوسط

النزاهة تكشف تفاصيل األحكام
 الصادرة يف قضية البطاقة الذكية 

وقيمة املبلغ املختلس

بعد قاعدة حقل كونيكو.. 
صاروخ جديد يستهدف أكرب قاعدة 

للتحالف الدويل يف سوريا

إيران تكشف عن خطوة عسكرية هي 
األوىل من نوعها يف الرشق األوسط

وزير التخطيط يكشف تكلفة التمويل 
األملاين لربنامج دعم الالمركزية

بغداد / البينة اجلديدة
ــد اجلبار  ــان عب أكد وزير النفط احس
ــد، على حرص  ــماعيل، امس االح اس
ــوض  النه ــى  عل ــوزارة  وال ــة  احلكوم
ــط  ــركة نف ــي ش ــاج ف ــاع االنت بقط
ــمال والعمل على زيادته وادامته  الش
وتطويره. وقالت الوزارة ، ان الوزير عقد 
اجتماعا موسعا عقده مع املسؤولني 
في شركة نفط الشمال خالل زيارته 
ــوزارة  ــه وكيل ال ــركة يرافق ــى الش ال
لشؤون االستخراج كرمي حطاب وعدد 
ــر مركز الوزارة. ــؤولني في دوائ من املس

ــماعيل   ان الوزارة تهدف  ــاف اس واض
ــاكل  ــي معاجلة املش ــراع ف الى االس
ــة  واالقتصادي ــة  الفني ــات  والتحدي
ــط زيادة  ــالق بخط ــة ، واالنط واالمني
ــاد على محور  ــة االنتاج باالعتم وادام
ــور  ــي ، ومح ــد الوطن ــر باجله التطوي
ــركات العاملية.واشاد  التعاون مع الش
ــاركني في  ــرمي املش ــالل تك ــر خ الوزي
ــن وخباز  باجلهد  ــاء ابار باي حس اطف
ــركة نفط  ــي ش ــل ف ــي املتمث الوطن

ــم،  ــاندة له ــات الس ــمال واجله الش
ــار التي تعد من  ــي اطفاء حرائق االب ف
ــوادث في الصناعة  اعقد واصعب احل
ــي اطفاء  ــة، مثنياً عليهم ف النفطي

ــي ، مع توفير  ــار بوقت وزمن قياس االب
املاليني من العملة الصعبة من خالل 
ايقاف نزيف الهدر نتيجة االستهداف 
ــا االرهاب.من جانبه  ــبب به التي تس

ــاد محافظ كركوك راكان اجلبوري  اش
بحرص الوزارة على تطوير شركة نفط 
ــمال، مضيفاً ان زيارة وزير النفط  الش
ــؤولني الى الشركة تاتي حرصاً  واملس

ــى خطط التطوير  منهم للوقوف عل
ــداً  ــاع ، مؤك ــذا القط ــوض به والنه
ــع اجلهود  ــة جلمي ــم ادارة احملافظ دع
ــر الصناعة  ــى تطوي ــدف ال ــي ته الت
ــة والغازية في احملافظة.فيما  النفطي
اكد وكيل الوزارة لشؤون االستخراج 
ــى ان االجتماعات قد  كرمي حطاب عل
ناقشت سبل النهوض في الصناعة 
ــذ  تنفي ــي  ف ــراع  واالس  ، ــة  النفطي
خطط ادامة وزيادة االنتاج من احلقول 
ــمال ،  ــركة نفط الش ــة لش النفطي
ــاز املصاحب  ــتثمار االمثل للغ واالس
ــار البيان  ــة .واش ــات النفطي للعملي
ــى ان  وزير النفط عقد اجتماعاً مع  ال
ــركة ناقش فيها  ــؤولني في الش املس
سبل تطوير وزيادة االنتاج واالستثمار 
االمثل للغاز املصاحب من الغاز اجلاف 
ــاً جهود  ــت ،مثمن ــائل والكبري والس
ــاع الغاز في العمل  العاملني في قط
ــد محطات  ــاج ورف ــادة االنت ــى زي عل
ــات الكهربائية بكميات جيدة  الطاق

من الغاز اجلاف .

النفط : نحرص عىل زيادة االنتاج من النفط والغاز

كركوك / البينة اجلديدة
ــي، امس  ــة اإلعالم األمن ــادت خلي أف
ــر بداخله صواريخ  األحد، بتدمير وك
ــو خناجر  ــي وادي اب ــة RBG٧ ف قاذف
ــة، أن قطعات  بكركوك.وذكرت اخللي
ــرطة االحتادية تواصل عملياتها  الش
األمنية في تطهير قواطع املسؤولية 
ــات اإلرهابية  ــن العصاب ــث ع والبح
ــتركة  املهزومة.واضافت، أن قوة مش
ــواء  والل ــة  اآللي ــة  الفرق ــر  مق ــن  م
ــرطة احتادية نفذت  ــي الثالث ش اآلل
ــتخبارات  ــع مفارز اس ــتراك م باالش
ــي  الهندس باجلهد  ــنودة  اللواء مس
ــب  ــيرة واج ــرات املس ــارز الطائ ومف
ــو  ــة (وادي اب ــش منطق ــم وتفتي ده
خناجر) بكركوك.وأشارت اخللية، إلى 

ــر تابع للعصابات اإلرهابية  تدمير وك
ــاروخ قاذفة  ــة يحتوي ٢٧ ص املهزوم

RBG٧، قاعدتي هاون، مخزني بندقية 
كالشنكوف، ٣صواعق قنابر هاون، مت 

رفع وإتالف املواد من قبل مفارز اجلهد 
ــي. وفي سياق متصل دمرت  الهندس
ــد الشعبي، امس األحد،  قوات احلش
مجموعة أنفاق لداعش في سلسلة 
جبال  نويكيط جنوب نينوى.  وذكرت 
ــوة من  ــد، أن ق ــالم احلش ــة اع مديري
 اللواء ٣٣ في احلشد الشعبي، دمرت 
سلسلة انفاق لداعش في سلسلة 
جبال نويكيط  جنوب نينوى    . واضاف 
ــرق مكافحة املتفجرات  البيان، أن ف
ــن تفجير ثالث  ــت م ــواء ٣٣، متكن لل
ــات لعناصر داعش وهي عبارة   مضاف
ــوي على  ــت األرض حتت ــن أنفاق حت ع
وأدوات  ــني  لإلرهابي ــتية  مواد  لوجس
ــال نويكيط  ــلة جب ــر في سلس حف

جنوب محافظة نينوى  .

الرشطة االحتادية تعثر عىل صواريخ قاذفة (RBG7)يف وادي ابو خناجر
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الشهادات واجلوائز املمنوحة افرتاضيا والكرتونيا بني احلقيقة والوهم
شهادات دكتوراه وأوسمة متيّز وسفراء 

معتمدون وأشياء اخرى للضحك عىل الذقون
ــفيرا معتمدا ، وهنالك  ــانية تقرر أن تكون س ــهادة الدكتوراه ، ونظرا جلهودك في خدمة اإلنس ــام التميز وش قررنا منحك وس
ــنوات األخيرة ،  ــهادات التي تباينت وجهات النظر فيها خصوصا بعد إرتفاع وتيرة معدالت منحها في الس الكثير من هذه الش
وال ندري إن كانت تلك النعوت من صفات الشهادات واجلوائز من حسن حظ املمنوحة لهم أم العكس، فاملسألة أخذت أكثر من 
ــهادات  ــا الطبيعي في ظل حيادية جلان التحكيم وطريقة أختيارهم ،ثم ماهي آاللية التي يتم مبوجبها منح هذه الش حجمه
ــباق كان البد لنا أن تتوقف أمام هذه الظاهرة( وغايتنا األولى أن ال نطعن بها  ــميا ، وفي ظل هذا الس ومصداقيتها قانونيا ورس
ــني ، وإمنا نناقشها بروح رباضية لنعرف ما لها وما عليها، وهل جاءت في وقت  ــأنها) ونضع هذه الكلمة بني قوس أو نقلل من ش

غاب فيه تكرمي املبدعني واملبدعات حقا ، أم رغبة في خلق تنافس حقيقي واعي ومنطقي؟.

تحقيق / علي صحن عبد العزيز
اجتهادات غري صحيحة 

ــس مجلس وحترير مجلة  د. علي لعيبي رئي
ــح  ــز ومن والتمي ــرمي  :التك ــون  والفن اآلداب 
األلقاب شيء مهم وضروري ملنح كل ذي حق 
ــات  ــرط أن يأتي من مؤسس حقه ، لكن بش
دولة او منظمات مجتمع مدني متخصصة 
ــن قيادات دول أو احتاداتها   في مجالها ، أو م
ــهادات  ش ــح  ومن ــعبية،  والش ــمية  الرس
ــة  ــوراة الفخرية عادة متنح من رئاس الدكت
ــة نتيجة جهد  ــمية األهلي اجلامعات الرس
ــة نوعية في  ــز كأن يكون إضاف ــر   وممي كبي
مجال اختصاصها ، ومنح األلقاب لم متنح 
إال لشعراء كبار مثل أحمد شوقي اجلواهري 
ــعراء  ــد الواحد ، وحتى ش ــرزاق عب ــد ال وعب
ــة تاريخية ،  ــن وضعوا بصم ــة الذي اجلاهلي
ــم منارس هكذا اجتهادات  ونحن في اجمللة ل
ــهادة  ــح ش ــأس من ب ال   ، ــة  ــر صحيح غي
ــاركة في نشاط أو مهرجان ، أما غيرها  مش
ــع كل احترامي وتقديري  فال يجوز اطالقا م
ــهادات ،  ــذه األلقاب والش ــح مثل ه ملن من
ــادف غير  ــم موضوعي ه ــى تقيي نحتاج إل

دعائي وإعالمي.
تعزيز الضوابط والشروط 

د. عالء كرمي ناقد وباحث في اجلانب الفني :
ــهادة تكرميية  ــة هي ش ــوراه الفخري الدكت
ــل جهد او  ــى مقاب ــة، تعط ــت علمي وليس
ــخاص محددين، لذا هي بعيدة  نشاط الش
ــك إطار  ــا ال متتل ــب العلمي ألنه ــن اجلان ع
ــة ملنح  ــي يتضمن البحث واملناقش منهج
ــرفيّة“  ــة ، وهنالك درجة دكتوراه ”ش الدرج
ــكر  ــة كتعبير عن الش ــخصيات معين لش
ــازات العلمية أو  ــان باجلميل أو اإلجن أو العرف
ــم يكن احلائز  ــة، وذلك حتى لو ل االجتماعي
ــود هذا  ــي ، وموج ــن أكادمي ــا ذا تكوي عليه
ــيء عامليا، وعلى ضوء ذلك أرى يجب أن  الش
ــب الضوابط  متنح الدكتوراه الفخرية حس
والشروط املتفق عليه، حتى تتميز وتتوافق 

مع املناسبة التي منحت من خاللها .
تكريمات مؤقتة  

ــامر املعاني / األردن : رئيس منتدى اجلياد  س
ــهادات  للثقافة والتنمية : أن لم تكن الش
ــة  ــة ودرج ــوراة الفخري ــة كالدكت التقديري
ــني وواضح  ــى إجناز مع ــفير معتمدة عل س
ومتخصصة بحقل من حقول املعرفة ، فأنا 
أتوقع بأن هذه التكرميات مؤقتة ال تخدم أي 
طرف من األطراف ، وتساهم هذه املؤسسات 
ــزات احلقيقية واملؤثرة لألفراد  بتقليل املنج
الفاعلني في اجلانب اإلجتماعي والثقافي .

تشجيع اِّـبدعني 
ــة / اجلزائر :  ــيحي / كاتبة وروائي ــعاد ش س

يتم 
ــة  بعناي ــا  واختياره ــع  املواضي ــة  دراس
ومناقشتها مناقشة دقيقة  من طرف جلنة 
ــاتذة ، أوال  مختصة متكونة من دكاترة واس
ــه  ــع كل موضوع وجنس ــف املواضي تصني
ــل كل نص حتليال  ــه ثم حتلي ــه وتوجه ونوع
دقيقا ، وترتيب النصوص أو املواضيع حسب 
ــذا اجلهد الرائع من  ــط ،اثمن لكم ه التنقي
أجل تشجيع املبدع ، ومن  هذا املنطلق يتم 
تكرمي املبدع وتشجيعه للمضي قدما حتى 
ــا باملعرفة والتحصيل  يصبح قطبا مضبئ
ــابقة ليس  ــي والثقافي ، ال توجد مس االدب
بها روح التنافس فالتنافس يخلق حتديا من 

أجل اإلنتاج اجليد. 
ترخيص منح الشهادات 

ــب وباحث :  ــماوي /كات ــان كاظم الس عدن
ــوراه الفخرية  ــهادة الدكت ــح ش ــر من يعتب
ــتحقاق  ــة عن اس ــة ناجت ــب أو صف أو أي لق
ــازات كبرى  ــي وحتقيق إجن ــي وعلم مجتمع
ــا ، والدكتوراه هي  ــول عليه ــه للحص تؤهل
ــس مرتبة علمية  ــب اكادميي تكرميي ولي لق
ــروط ومعايير علمية  ــط بش ومنحها مرتب
ــهادة إال من  ــح الش ــق من ــددة ، وال يح مح
ــات التي حتمل ترخيصا  اجلامعات واملؤسس
وتنطبق عليها شروط منح تلك الشهادات 
ــا واملناصب  ــهادات العلي ــح الش ــا من ، وم
أو  ــالم  لإلع ــان  واعي ــفراء  كس ــات  والصف
السياسة أو الثقافة إال خرقا لقوانني الدول 
ــاتها ، وعليها أن حتيل  ــا وسياس وانظمته
ــات واملنظمات  من يقدم عليها من املؤسس
ــخاص إلى القضاء وفق تلك القوانني  واالش
ــهادات  ش ــا  اعتباره ــن  والميك ــة  واالنظم

صحيحة واليؤخذ بها.
سرقة جهود اآلخرين 

ــة هواجس  ــيد / رئيس مؤسس ــم الس رحي
ــون : باآلونة األخيرة وفي ظل  للثقافة والفن
ــا وتنظيم معارض الكترونية  جانحة كورون

ــكيلية ، كان هنالك تكرمي للمشاركني  تش
صفة دكتور وهذا غير مقبول ومعقول أيضا 
ــل عليها بجهد وتعب  ــور احلاص ، ألن الدكت
السنني ، لذلك أرى كل فنان أو رسام يكتب 
صفة دكتور لألسف هو سارق جلهود طالب 
ــن يكرم  ــروض كل م ــن املف ــوراه ، وم الدكت
ــة  ــهادة دكتوراه فخرية من أي مؤسس بش

ــور فخري (د. ف)  ــة أو فنية يكتب دكت ثقافي
ــه هذا التكرمي ،  ــى كل يعلم انه مت منح حت
ــب دكتور ولم يحصل على  وهنالك من يكت
ــهادة  ــهادة   ،كأن يكون حاصل على ش ش
ــى كل من يكتب  ــرا أمتن ــوس ، وأخي بكلوري

ــر ويفكر أكثر  ــد النظ ــة دكتور إن يعي كلم
باملوضوع.

شهرة الجهة اِّـانحة 
ــوريا :  ــاعرة وأدبية / س ــران / ش ــس عم نرج
أعتقد أن عجلة احلياة التي باتت تسير على 
عجل ، وخصوصا في ظل اإلنتشار الواسع 
ــاهم  س ــي  االجتماع ــل  التواص ــائل  لوس
بشكل كبير في انتشار هذه الظاهرة التي 

ــلبيات  ــة نظري لها إيجابيات وس من وجه
ــاط  ــجع على زيادة النش ــي أن  ،فهي تش ف
في أي مجال كانت لنيلها كما أن تؤدي إلى 
ــها  ــهرة اجلهة املانحة التي تروج لنفس ش
ــرة إيجابية  ــي ظاه ــا لذلك فه ــن خالله م
ــه تنال  ــت أصبحت في ــي وق ــا ف ،  خصوص
ــماها من دول  ــهادة أيا كان مس تكرميا أو ش

بعيدة جدا لوال العالم االفتراضي ، ما كانت 
ــن اجلانب  ــو أيضا مكم ــذا ه ــك ، وه لتصل
ــتلم ال يعرف  ــوع ألن املس ــلبي باملوض الس
ــدار القيمة  ــة وال مق ــة املانح ــة اجله أهلي
ــي أعتبر  ــهادة ،  إال أنن ــة لهذه الش احلقيق

ــه عالم  ــكر إلكتروني فرض ــرد ش أنها مج
ــه وبرتوكوالته فقط  النت وهو من مجامالت
ــون واعني لعدم  ــب أن نك ــر ، لذلك يج الغي
ــتثمارها بأي مجال غير قانون أو رسمي  اس
ــون ذات أهلية  ــة املانحة قد ال تك ، ألن اجله
ــل للقيام  ــا أيضا ليس مؤه ــي غالب واملتلق
بعمل واقعي حتت مسماها ، نكتفي بشكر 

ــكرنا هو األنسب أيا كان مع مراعاة  من تش
ــدم التورط وهنا الصعوبة  فنحن النعرف  ع
الغايات الكامنة لرمبا سياسية أو إنسانية 

أو اجتماعية من خلفها .
فشل الثقافة 

عبد القادر اخلليل / فنان وباحث تشكيلي: 
ــامات  الوس ــة،  االفتراضي ــهادات  الش

ــوراه الفخرية املزيفة هي  التقديرية، الدكت
ــل وهي التي نراها في مقدمات  أحالم الفش
ــرق منك  ــل يس بعض الناس ال تترك الفش
ــهادات؟  ــة بأي حقوق متنح هذه الش الكرام
ــة التي متنحك هذا التقدير؟  وما هي اجلامع

ــيئا وال يعرفه  ــان ال يعرف ش أصبح أي إنس
أحد يعطي شهادات العار ، فيا لالسف لقد 
ــا من الوهم  ــنا واخذن ــا الثقة بأنفس فقدن
سبيال ، األحالم املتحطمة هي اوهام كاذبة، 
ــك عقيدة  ــرق من ــرك اي كابوس يس ــال تت ف
ــل يقبض االوهام  ــل والنجاح ، الفاش العم
ــم ال حتضن هذا  ــت من زجاج محط وأن كان
ــل وال تترك تعب االنتظار يسرق منك  الفش

ــاهد عيان  ــل ، أحالمك ش ــر أنفاس االم آخ
ــهادات االفتراضية  ــك، بينما الش على تعب
ــن منتظرا  ــاهد العار، ك ــاهد زور وش هي ش
ــيصل اليوم الذي يعترف  وأن طال الزمان س
ــف اخملجل اصبحنا  االخرون بك حقا ،لألس
ــارة عن  ــامات عب ــع هذه الوس ــرى من يض ن

ــه كنا ،   ــة حققها في حيات ــهادات هام ش
هذا هو الفشل االخير للثقافة، وهذا وصف 
ــة العلمية حني نعطي  االنحطاط في الثق
ــامات فكيف نطالبه  اجلاهل من هذه الوس
ــاعة  ــه عن وس ــت ل ــف نثب ــدق؟ وكي بالص

معرفتنا؟.

شهادات التكريم اِّـعلبة 
ــدري/ باحث : اجلميع يعلم  كاظم هالل الب
ــه  ــهادات له أسس بأن التكرمي ومنح الش
ــات البد أن  ــة ومواصف ــياقاته األكادميي وس
ــخص املكرم يسمو بها ويبز  ميتلكها الش
ــن ناحية العطاء  اقرانه بتفوقه عليهم م
ــم والعمل  ــي األدب والثقافة والعل ــر ف الث
ــه أصبح قدوة  ــرم البد أن ــاني ، واملك اإلنس
ــاني وبث روح  ــن بهذا العطاء اإلنس لآلخري
ــي اجملتمع  ــالم ف ــة والس ــامح واحملب التس
ــف طوائفه ، لكن نرى اآلن منظمات  مبختل
ــانية  ــات ثقافية وادبية وعلمية وانس باملئ
معظمها غير معترف بها ولم تكن عندها 
ــة عملها وبعضها مشكوك  إجازة ملمارس
في والئها وارتباطاتها اخلارجية املشبوهة 
ــوراه الفخرية  ــهادات الدكت تقوم مبنح ش
لشخص لم يكتب سطرا واحدا ، وشهادات 
ــالم وهو ال يؤمن بالسالم اصال  سفراء الس
ــى  ــرف معن ــو اليع ــانية( وه ــل اإلنس و ممث
ــماء املضحكة  ــنة) وغيرها من األس االنس
ــان  ــن ش ــع م ــهادات ال ترف ــذه الش ،إن ه
ــيء  املكرم بها بل في كثير من األحيان تس
ــن جهات  ــرم ألنها تأتي م ــخص املك للش
ــي توجهاتها ،  ــكوك ف ــر معروفة ومش غي
ــرام والتقدير لكل املنظمات العريقة  اإلحت
ــة التي تعمل  ــة والعلمية الرصين الثقافي
ــق  ــرم وف ــي تك ــمس الت ــوء الش ــت ض حت
ــب  ــة ، ونطال ــس العلمي ــط واالس الضواب
ــأن تبذل  ــة و  الثقافية ب ــات احلكومي اجله
ــل احلد  من هذه الظاهر  كل اجلهود من أج
غير  احلضارية والعلمية وال الثقافية ألنها 

تسيء جلميع هذه العناوين.
فضاء مفتوح 

ــاد األدباء  ــاط/ عضو إحت ــال خلف اخلي ابته
ــة : منح هذه  ــراق / أديب ــي الع ــاب ف والكت
الشهادات  وبكافة أنواعها دكتوراه ،سفراء 
ــي العالم و  ــى ف ــخصيات أول ــوك ، ش ، مل
آخرها مبدع هي من صميم فكر الشخص 
ــب   ــا والذي بها (حس ــب له ــه الطال نفس
ــدا اليوصف بكلمة  ــيته) يصبح رائ نرجس
ــوح ومعترك األرض ،  ــه الفضاء املفت ، لكن
ا حني عدم  ــابهً ا مش أصبح هو اآلخر مباحً
ــي التمييز ، كما إن  ــود  مهنية وصدق ف وج
ــات واملال في رفع هذا واهمال  دخول العالق
ــألدب ، مثل  ــع رصينة ل ــك  مواق ذاك ، هنال
ــرد الروائي  و أعضاؤه  من أدباء  ملتقى الس
ــابقات  ــئني ونقاد المعني ومس ــار وناش كب
ــا رصينة والهدايا كتب يتبرع بها  حتكيمه

األعضاء انفسهم.
ضياع قيم الجمال 

ــكيلي : ايأ كانت  ــوي / فنان تش ــي علي عل
اجلهات التي تعطي هذه الشهادات رسمية 
ام غير رسمية يجب أن تتوفر فيها املعايير 
ــي اخالقياتها والقيم  ــة واالنصاف ف الفني
ــي إختيار  ــية والفكرية ف ــة واحلس اجلمالي
ــيء  التكرمي ، ليكون قيمة لها قبل كل ش
ــهادات بهذه العناوين  ، فحني تعطى الش
ــة  ــون مبثاب ــتحقها تك ــن ال يس ــة مل الرنان
ــي إرباك  ــن والفنان ،وه ــم وللف ــاءة له إس
ــألوراق وضياع  ــة وخلط ل ــة الفني للعملي
ــة  ــة واألخالقي ــة والفكري ــم اجلمالي للقي
ــب  ــى تالع ــز إل ــذه اجلوائ ــت ه ل ــذا حتوّ ، ل
ــني ، ومن هنا  ــن والفنان ــتخفاف بالف واس
ــرورة توافر جلنة رقابة  ــب أن نطالب بض يج
ــهادات وغيرها  فنية على هذه اجلائزة والش
ــن، على غرار  ــمّ اختصاصيني في الف لتض
ما يحصل في دول الغرب ،فكيف يصح أن 
يكون فاقد للشيء ويعطي كل شيء مثل 
ــات ، وهذا  ــذه التكرمي ــل أصحاب ه مايفع
التخبط على منصات التتويج والتكرمي مع 
ــديد ألنها منتديات وكروبات  ــف الش األس
ــن بصلة .  ــخاص ال ميتون للف ــا اش يقوده
ــات الفنية هو  ــخريات هذه االكروب ومن س
أن يكرم الطفل بشهادة بروفيسور واالمي 
ــف بفنان  ــل يوص ــهادة دكتور والفاش بش
ــاب والعناوين ، والعاملية  عظيم وكل األلق
ــن وال فنان ، وان  ــب ودب بغير ف ــكل من ه ل
ــبب  ــارض االفتراضية التي  وجدت بس املع
وباء كورونا هي نفسها فايروس أصاب الفن 
ــاهد  بهذا املرض اللعني ، فحني غيب املش
ــد  ، فق ــص  ــي واملتخص ــد واإلعالم والناق
ــي ومعارض لم ولن  ــج فنان على الفاض أنت
ــن املعارض الواقعية  تكون بديال ناجحا ع
ــاهد الفن العاملي كله  ، إذ بإمكانك أن تش
ــورة كيفما  ــب في الص ــورة وان تتالع كص

تشاء .
مؤهالت واهية 

ــاك  ــة : هن ــة وكاتب ــف / أديب ــال يوس نض
ــهادات واغلبها  توجه كبير   ملنح هذه الش
الكترونية ترسل إلى اشخاص   ال ميتلكون 
ــانية لكنهم  ــة وال إنس ــالت ال ثقافي مؤه
ــن خالل تلك العالقات  لديهم عالقات ، وم
يتم منحهم تلك الشهادات التي أصبحت 

مع األسف فاقدة حملتواها احلقيقي.

دي هلذه الظاهرة ألهنا اساءة للعلم والثقافة والفنون امجاع عىل التصّ

ابتهال الخياط

سعدي عبد الكريم د. عالء كريم د. علي لعيبي عدنان السماوي

رحيم السيد

علي عليوي

نضال يوسفسعاد شيحي

عبد القادر الخليل

نرجس عمرانكاظم البدريسامر اِّـعاني
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ــة  ــهام في تطوير املدرس ان االس
ــعي الي  ــا واجتماعيا والس علمي
ــض احتياجاتها  ــد بع توفير او س

ــرض  ولغ ــة  املتاح ــائل  بالوس
ــاء  ــض اولي ــاءة بع ــتغالل كف اس
الطلبة واجملتمع احمللي واالستفادة 
من خبراتهم لرفع الوعي الصحي 
واالجتماعي والتربوي في املدرسة 
ــة االطباء  ــني بيئتها وخاص وحتس
ــن اعضائه  ــو م ــف اي عض وتكلي
ــل الطلبة  ــن عوائ ــدد م ــارة ع بزي

ــى ذلك لتقدمي  ــت احلاجة ال اذا دع
املساعدة في مواجهة املشكالت 
ــم ومتابعة  ــرض ابناءه ــي تعت الت
املتسربني من املدارس او الذين لم 
ــجلوا في املرحلة  يلتحقوا او يس
االبتدائية ضمن الرقعة اجلغرافية 
لكل مدرسة ويكون مدير املدرسة 
نائبا لرئيس الهيئة االدارية والهيئة 

ــدوق  صن ــني  ام ــاك  وهن ــة  العام
التالية كقبض  ــات  بالواجب يقوم 
ــى اجمللس  ــل ال ــي تص ــغ الت املبال
ــض املعتمدة  ــب وصوالت قب مبوج
ــجل الصندوق  وتسجيلها في س
ــة الى  ــغ املقبوض ــليم املبال وتس
ــاب اجمللس  ــرف املعتمد حلس املص
ــاظ  واالحتف ــا  تاجيله ــوز  واليج

اعداد  الطارئة  للمصروفات  مببالغ 
ــنوي الى  ــف س ــف دوري نص كش
ــة االدارية باملبالغ املقبوضة  الهيئ
وللمجلس  ــلمة  واملس واملصروفة 
ــالب لتأمني  ــاهمة الط قبول مس
ــية  ــتلزمات واخلدمات املدرس مس
وينفذ هذا النظام من تاريخ نشره 

في اجلريدة الرسمية.

التعديل األول لنظام جمالس اآلباء واملعلمني 
الحقوقي / ماجد الحسناوي

إضاءات قانونية

ــى خيبة  ــهر عل ــوى أش ــض س ــم مت ل
ــا أكادمييون ومثقفون  األمل التي القاه
ــة  ــون معادل ــان قان ــريع البرمل ــر تش إث
ــول  وص ــهل  س ــذي  ال ــهادات  الش
ــؤولني إلى الدراسات العليا، حتى  املس
ــمح القانون  ــوا صدمة ثانية. ويس تلق
في املادة -١٢- أوالً، للموظف أو املكلف 
ــواب  الن ــس  مجل ــاء  وأعض ــة  بخدم
ــم أو الوكالء  ــوزراء ومن هم بدرجته وال
ــم واملديرين العامني  ــم بدرجته ومن ه
ــم والدرجات اخلاصة  ومن هم بدرجته
ــة أثناء  العليا مبوافقة دوائرهم الدراس
ــى النفقة  ــف عل ــف أو التكلي التوظي
اخلاصة أو إجازة دراسية للحصول على 
الشهادة األولية أو العليا داخل العراق 
ــن العمر,,  ــرف النظر ع ــه بص أو خارج
ــارة واضحة عن  ــي هذه املادة إش وتعط
ــون، خاصة وأن  ــذا القان ــبب إقرار ه س
ا من القانون ذاته،  املادة السادسة/رابعً
ألغت شرط اإلقامة لـ ٩ أشهر متصلة 
ــبة  ــا بالنس ــات العلي ــة الدراس لطلب
ــا  ــراق، وقلصته ــارج الع ــة خ للدراس
لتكون مدة اإلقامة لدراسة املاجستير 
 ٦  -  ٤ ــة)  البحثي ــر  (غي ــوراه  الدكت أو 
أشهر منفصلة أو متصلة.واستكماالُ 
ــؤولني في  ــباع رغبة املس ــروع إش ملش
ــات اخلاصة، قررت  احلصول على الدرج
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، 
إيقاف إعالن نتائج االمتحان التنافسي 
ــات العليا،  ــى الدراس ــني عل للمتقدم
ــمولني باملادة -١٢- أوالً  والسماح للمش
ــهادات»،  ــس تعادل الش من قانون «أس
ــد امتحان جديد  ــدمي وحتديد موع بالتق
ــب األكادمييني، الذين  ــم، مثيرة غض له
ــن حلقات  ــة جديدة م ــروه «حلق اعتب
ــدر القرار على  ــب والظلم,, وص التخري
ــي  ــم من إجراء االمتحان التنافس الرغ
ــا  العلي ــات  الدراس ــي  ف ــول  للقب
اجلامعات  والدكتوراه» في  «املاجستير 
ــي التخصصات العلمية  العراقية، وف
كافة، وإجناز اللجان العلمية في املواقع 
واملقابالت  ــح  التصحي ــات  واجب كافة 
ا  الشخصية للمتقدمني كلهم، متهيدً

ــه الوزارة  ــج، قبل أنّ توج ــالن النتائ إلع
ــب مختصون واكادمييون ,  بالتريث.وكت
أنّ وزارة التعليم فسحت اجملال للتقدمي 
مرة أخرى ملدة اضافية، وهذا يعني وجود 
ــوزارة، ويعني  ــي على ال ضغط سياس
ــئلة جديدة  ــرى وضع أس ــن جهة أخ م
ا، مما يعني أنّ  ــابقً ــف عما قدم س تختل
العدالة لن تتحقق ألن األسئلة لم تكن 
ــروف التصحيح اختلفت،  موحدة، وظ
ألن املتقدمني اجلدد أصحاب نفوذ, علما 
ــرة األولى خضعوا  ــني في امل ان املتقدم
ــئلة يختلف  ــن األس ــتوى معني م ملس
ــتوى االختبارات التي ستقدم  عن مس
ــددوا بالقول، إذا  ــاء اجلدد,, وش لألصفي
ــة في اجلامعات  ــت القيادات اإلداري كان
ــذا التخريب،  ــت مؤهلة لرفض ه ليس
ــيني االمتناع  ــى التدريس والظلم فعل
ــدة لالمتحان  ــئلة جدي ــدمي أس عن تق
ــاركوا  اجلديد، وعلى املواطنني الذين ش
ــي األول تنظيم  في االمتحان التنافس
ــات احتجاج عند بوابات اجلامعات  وقف
ــم لرفض  ــا امتحاناته ــي أدوّا فيه الت
ــه, واضافوا ، إنّ  ــم الذي تعرضوا ل الظل
املشكلة الرئيسية تكمن في أنّ الوزارة 
ــف الطلبة الذي أدوا االمتحان  لم تنص
وانصاعت بشكل مطلق  ــي،  التنافس
أن  ــا  به ــدى  األج وكان  ــيني،  للسياس
ــتفيدين من  ــح قناة خاصة للمس تفت
ــرار، وال جتعلهم يؤدون امتحانًا  هذا الق
ــة املتقدمني  ــوا الطلب ا، لينافس جديدً
ــوا عن مخاوف  ــد احملددة, وحتدث للمقاع
ــن األكادمييني من  ــرة لدى العديد م كبي
ــالل عملية  ــد تطالهم خ ــدات ق تهدي
ــح اإلجابات  ــئلة أو تصحي ــع األس وض
ــات اخلاصة»،  ــة بامتحان الدرج اخلاص
متسائلني حول مدى قدرة املسؤول في 
ــى التوفيق بني أداء  ــب اخلاص عل املنص
ــة العليا مبا  مهامه ومتطلبات الدراس
ــت وجهد, واكدوا ان كل  حتتاجه من وق
ــة قيادات اجلامعات  القراراتتمرر مببارك
ــزءًا  ج ــم  باعتباره ــراض،  اعت أي  ودون 
ــى احملاصصة  ــم عل ــام القائ ــن النظ م
ــوبية والفساد, مجمل القرارات  واحملس
تعتمد على رد فعل آني على أحداث مير 
ــاهد قرارات مفاجئة  بها العراق، إذ نش
ــة  الطلب ــح  من ــل  مث ــنوات،  س ــذ  من
ــي  ــام الدراس ــار الع ــا أو اعتب دورًا ثالثً

ــر مواعيد  ــوب، أو تغيي ــنة عدم رس س
االمتحانات مبا ال يتناسب مع التقاليد 
ــات االمتحانية  ــخة في التوقيت الراس
املعتمدة من قبل الوزارة، أن «املشكلة 
ــة وتنطبق على جميع القطاعات،  عام
ــتراتيجية  ــة بغياب الرؤية االس متمثل
ــتقاللية اخلبراء في إعطاء آراءهم  واس
التخصصية، مثل ما حصل مع قانون 
ــان، والذي  ــهادات الذي مرره البرمل الش
كان الهدف منه التستر على شهادات 
لعدد من املسؤولني حصلوا عليها من 
ــة بها,واوضحوا  ــر معترف جامعات غي
ــة  ــاول التغطي ــه ح ــون نفس ان القان
ــماح  ــى خرق قانوني، من خالل الس عل
للمسؤولني بإكمال دراساتهم العليا، 
ــؤولية  ــع مبس ــه يتمت ــن أن ــم م بالرغ
ــمح له  ــد تس ــي ق ــا، والت ــة علي إداري
ــة  ــة التعليمي ــى الهيئ ــط عل بالضغ
ــهادة العليا، وهذا ما يؤكد  ملنحه الش
ــتراتيجية تتعاطى  ــاب الرؤية االس غي
ــزاب  اآلنيةاألح ــط  اخلط ــع  جمي ــع  م
ــذا  ه ــؤولية  مس ــل  تتحم ــة  احلاكم
ــي  فه ــي،  واملعرف ــي  التعليم ــراب  اخل
ــتراتيجية إلعادة  ــد اس ــي لم تعتم الت

ــالد في  ــت الب ــة، وأغرق ــاء والتنمي البن
ــات وأدخلتها  ــط وبرامج احملاصص خط
ــة، وزرعت  ــات داخلية عميق في صراع
ــى بقايا خطط  ــد هائلة أتت عل مفاس
ــاهمت  ــة الدولة واجملتمع، بل وس تنمي
ــة  الدول ــب  ــي تخري ــدة ف ــائل ع بوس
ــس التطور  وجتهيل اجملتمع وتدمير أس
ذوي  ــدت  أبع ــات  سياس ــا  باعتماده
ــاب  أصح ــت  وأقص ــرة  واخلب ــاءة  الكف
ــرت  ــة واإلدارية ونش ــالت العلمي املؤه
ــة»  ــات املتهالك ــا املؤسس ــي «بقاي ف
كوادرها احلزبية خاصة تلك التي تتقن 
ــي, وامتد  ــوالء احلزب ــي ال ــف وتعل التزل
ــم االجتماعية  ــى تخريب القي األمر إل
ــانية كاحلق والنزاهة واملساواة  - اإلنس
ــا  ــةً وضعفً ــا «خراف ــدل باعتباره والع
ــزاب تتصارع ال  ــا زالت األح ــا»، وم وترفً
ــات  ــى املناصب العليا في املؤسس عل
ــب، بل حتى على قوائم  التربوية وحس
ــدارس وفق قانون  عاملي اخلدمة في امل
ــيح احلزبي,  ــم الترش ــطة وقوائ الواس
ــط التزكيات احلزبية املتمددة  وفق خط
و»قرارات» إلغاء أسس الكفاءة واخلبرة 
والنزاهة واألهلية والتنافس وقيم احلق 

ــاواة، من خالل تعيني «متعلمني  واملس
ــباه أميني» في  ــى «أش ــني» أو حت موال
أعلى املناصب والتي وصلت إلى الوزراء 
ــى  ــات وحت ــادة املؤسس ــفراء وق والس
ــد احملاصصة احلزبية.  اإلعالم وفق قواع
ــباه أميني تخرجوا بالواسطات من  أش
ــة أو كليات  ــة مترهل ــات حكومي كلي
ــعار «النجاح  ــع ش ــة ترف ــة جتاري أهلي
ــة  ــوم حمل ــوا الي ــع» وأصبح ــن يدف مل
ــة لم  ــزاب احلاكم ــهادات عليا.األح ش
ــاءات موالية لها  ــن كف ــد تبحث ع تع
ــة، هذا  ــع املهم ــي املواق ــم ف لتعينه
ــي صارت  ــذ زمن، ه ــاوزه من ــر مت جت األم
تفضل أشباه األميني والفاسدين على 
غيرهم ألنهم لن يكونوا قادرين في أي 
ــراض والتململ ورفض  وقت على االعت
ــة قادة  ــنوات طويل ــالءات, منذ س اإلم
ــيء، في ظل  ــزاب يتاجرون بكل ش األح
تغييب إرادة الشعب، وتكثيف صناعة 
ــام وزراعة اخملاوف في اجملتمع، وفي  األوه
ــق املضللة....  ــل دميقراطية الصنادي ظ
ــلم، بالتعليم  ــرب والس ــرون باحل يتاج
والتربية والصحة، بل بالدين والقومية 

واملذهب.

صـنــاعـــة االوهـــام فــي تـشــــريع الـشـــــهادات
نهاد الحديثي

ــه بعد  ــعت في ــت الذي اتس ــي الوق ف
ــوات الى تفعيل  ــام ٢٠٠٣  دائرة الدع ع
ــع املدني وتكثيف  ــات اجملتم دور منظم
ــبب  ــلم اجملتمعي و بس معطيات الس
ما عاناه هذا الشعب من ويالت احلروب 
ــل لكفة املدنية  ــرزت وجهات نظر متي ب
ــن  ــاً ملوازي ــكرة تبع ــة العس ــى كف عل
ــل كاهلهُ  ــا   أثق ــعٍ كمجتمعن مجتم
 ِ ــم تراع  ــركات أنظمة ل ــات و ت بتداعي
ــل كانت  ــط ب ــك العصا من الوس مس

ــى اليمني او  ــاه أقص ــا بإجت ــة أم فرط مُ
ــت ذاته نرى  ــي الوق ــار وف أقصى اليس
ــاه إعادة  ــة تثقيف بأجت ــل موج باملقاب
ــا لهذا  ــد اإللزامي و م ــل التجني تفعي
ــب مريديه  املوضوع من أهمية - بحس
ــتثمار  ــباب واس ــي تفعيل دور الش - ف
ــة وما فيه  ــل البطال ــم  وتقلي طاقاته
ــة الوطنية بني أطياف  من إدامة للحم
ــي في حال  ــعب العراق ــات الش وقومي
تطبيقه . فبعد الغائه من قبل سلطة 
ــقوط النظام السابق  اإلئتالف بعد س
ــي الفترة  ــوات ف ــرزت دع ــام ٢٠٠٣  ب ع
ــه و وصل  ــادة العمل ب ــرة الى إع األخي

ــودة قانون من قبل  األمر  الى إعداد مس
بعض الكتل السياسية وانتشرت مواد 
هذا القانون على بعض منصات مواقع 
ــاً  ــارت لغط ــي واث ــل االجتماع التواص
ــن.و للموضوع ،  ــرة من الزم وجدالً لفت
مثل كل املواضيع التي يختلف عليها 
ــدة  ــا مؤي ــان أحداهم ــركاء ، رؤيت الش
ــرقة و أخرى  ــه بارقة أمل مش ــرى في وت
عة. الرأي األول  ــجّ ــة و غير مش معارض
يتلخص في إن خدمة العلم ستسهم 
في تقليل نسبة البطالة بني الشباب 
وكذلك ستكون لبنة في بناء التعايش 
ــالل انخراط  ــلمي من خ اجملتمعي الس

ــف فيه و ما  ــع القوميات والطوائ جمي
فيه من دور لصقل شخصيات الشباب 
ــلبية التي  وابعادهم عن الظواهر الس
ــات الفراغ والضياع  ــادة ما ترافق اوق ع
ــي  ف ــباب.   الش ــريحة  لش ــري  الفك
ــذي يؤيده  ــرأي الثاني وال حني يذهب ال
ــون املتخصصون إن تطبيقه في  املراقب
ــان ، يحتاج الى  ــي البرمل ــراره ف حال إق
ــلة من  وقت كبير واموال كثيرة وسلس
التوصيات اخلاصة بإكمال املعسكرات 
ــدد و ما الى  ــن اجل ــة للمجندي التدريبي
ذلك من األمور اللوجستية أضف لذلك 
ــدول املتقدمة  ــذو جتارب ال ــن باب ح وم

ــوع وليس  ــام التط ــا تعمل بنظ فإنه
اإللزام ، والبعض هنا ، وخاصة شريحة 
ــة تقييد  ــي خان ــه ف ــباب ، يضع الش
ــرأي وذاك  ــذا ال ــني ه ــات األفراد.وب حري
ــد واجلذب يبقى هذا املوضوع من  والش
ــع اخلالفية والتي يحتاج  ضمن املواضي
ــتقراراً إقتصادياً   تطبيقها توافقاً وإس
رؤىً  ــج  ينت ــياً  وسياس ــاً  وأجتماعي
ــالمة األجراءات  مستقبلية تضمن س
ــكل األمثل مبا يخدم  و تطبيقها بالش
ــق  ــي ويحق ــعب العراق ــح الش مصال
ــش الرغيد كباقي  ــه في العي طموحات

شعوب العالم املتحضر.

ــك فيه ان األطفال زينة احلياة الدنيا  مما الش
ــترد  ــامة التي نس ــا ، وهم اإلبتس وبهجته
ــات تتدفق  ــعر بالنكب ــا قوتنا عندما نش به
ــيء جميل في  ــا وألنهم مصدر كل ش علين
ــعادتنا  ــر س حياة األبوين فلذات أكبادنا وس
ــة  ــا الذري ــم  مينحن ــا إن اهللا ل ــو تخيلن ، فل
ــا ، ونحن نرى من حرم  ــتكون حياتن كيف س
ــيئا ليفعله   ــم يترك  ش ــذه النعمة ل من ه
ــاه ، أما اليوم ونحن بني  حتى يهبه اهللا مرجت
ــات واخلالفات واحلروب والقتل   إضراس النزاع
ــرة العراقية ببعض  والتهجير ، دخلت األس
ــا هذه ،  ــة لظروفن ــري نتيج ــكك االس التف
ــى زوجته وأهمالها  ــوة الزوج  عل وأولها قس
ــواء كانت  أو ضربها وتعنيفها بعدة طرق س
جسدية أو نفسية او جنسية ، أو اإلستهزاء 
ــا أمام أبنائها ، مما نتج  بها وتقليل أحترامه

عن دخول الزوجة في متاهة اإلكتئاب واحلقد 
ــؤدي إلى اجلرمية  ــة والتي بالتالي ت والضغين
ــع املرير التي  ــوة احلياة والواق ــث أن قس ، حي
ــرة العراقية ليست جديدة  تعيش فيه األس
ــام ٢٠٠٣ ولهذا اليوم تغيرت  علينا ، فمنذ ع
ــوء مامتر به  الكثير من طبائعنا وعاداتنا لس
ــبابها  اجملتمعات العراقية، ويكون أغلب أس
ــأدارة األمور  ــي الثقافي ب ــة الوع ــل وقل اجله
ــث اإلحتالل  ــث ب ــيطة ، حي ــرية البس األس
األمريكي في العراق تراجعاً فكرياً في نفوس 
ــر وفقر ونزاعات ،  ــعب ، من قتل وتهجي الش
والكثير من بث  السموم داخل النفوس ، أما 
ــا يحدث اآلن فهو  أخطر وأفضع وال ينتمي  م
إلى اإلنسانية بشيء وهو كارثة مستقبلية 
ــي العنف  ــر العراقية  .وه ــتمر بها األس س
ــر  ــري ضد الطفل ذلك الوحش الكاس األس
ــه ليلتهم زهرة الوجود  ــر عن أنياب الذي كش
ــن األبناء أو  ــي ع ــرة التخل ــمتها ، ظاه وبس
ــائل من  ــتى الوس ــم وتعنيفهم بش ضربه

ــل املالذ اآلمن  ــذي يعتبره الطف ــل األب ال قب
ــبة له ، ومصدر حمايته من مصاعب  بالنس
ــذه األزمة فقدت  ــن  ونحن منر به ــاة ،لك احلي
ــك  ــرة الكثير من خيوط الود والتماس األس
ــي فيما بينها في ظل تداعيات الفقر  العائل
ــكلون األغلبية  ــن يش ــدودي الدخل الذي حمل
ــة احلصول على مصدر  ــي  العراق ،فصعوب ف
ــا أطفاله أصبحت  ــي يعيل به رزق لألب لك
ــتحيلة  ، مما دفعه  مهمة شاقة وشبه مس
ــاء  ــة واألبن ــش بالزوج ــه والبط ــد توازن لفق
ــرة وخارج حياته  وزجهم خارج محيط األس
ــه ، أو  ــعرون ب ــذي يش ــان ال ــم االم وحرمانه
ــواء بالضرب أو  ــية س تعنيفهم بطرق قاس
أو  ــي  واجلنس ــي  النفس ــب  والتعذي ــرق  احل
قتلهم ، قبل عقود مضت مر العراق بأصعب 
ــرة حتيطها  ــروف واحملن ، لكن تبقى األس الظ
املودة والتعاون إلجتياز مصاعب احلياة ، رغم 
ــي حياتهم  ــا لم  تدخل ف ــا وأجدادن إن آباءن
ــم يكملوا  ــة، وأغلبهم ل ــائل العلمي الوس

ــني ، لكنهم  ــر متعلم ــتهم وحتى غي دراس
ــرهم ، فالعالقة بني األب  كانوا خير عون ألس
ــئة  ــم في تنمية وتنش ــا الدور األه واألم له
ــا وأجدادنا أكثر  ــل ، وبذلك يكون آباؤن الطف
ــى رعاية األبناء واحلرص  وعياً وثقافة منا عل
عليهم ، لقد علمونا معاني اإلحترام واملودة 
ــرة أو خارجها ،وعدم  سواء في محيط األس
ــوة كبديل للتعامل بني األفراد  إختيار القس
ــي  ــا لك ــام أبنائه ــرام األم أم ــا إحت ، وأهمه
النخلق في نفوسهم العدوانية والكره جتاه 
ــي األحاديث النبوية  ــا   كما جاء ف األب ، كم
ــريفة بقول لرسول اهللا محمد صل اهللا  الش
ــر ) ديننا  ــا بالقواري ــلم ( رفق ــه وآله وس علي
احلنيف أوصانا بأن نكرم املرأة وعدم أهانتها  
وتعنيفها ، أو األستهزاء بقدرات الطفل من 
ــال ، تلك الطفلة التي كتبت  قبل األم  كمث
ــا وبعض  ــكو أمه ــالة لرب العاملني  تش رس
ــتهزاء بها ، وعدم حبهم لها  قريباتها باألس
ــتواها  ــم ينعتونها بكالم ال يليق مبس ، ألنه

ــجيعها  ــن املفروض تش ــي م ــي الت الدراس
عليه بدل األستهزاء بها بأنها غير جميلة ، 
وحسن حظها يجعلها تأخذ درجات عالية 
وهي التستحق ، هذه احلالة جعلت الطفلة 
ــد  ــها أن ال أح ــا هللا بأحساس ــكوا أمه تش
يحبها في محيط أسرتها غير اهللا ، وتطلب 
ــه أن يأخذها بجانبه ليحميها منهم ، او  من
ــة في  ــذي احرق اطفاله اخلمس ذلك االب ال
غياب زوجته حني اغلق عليهم الغرفة وقيد 
ايديهم وارجلهم ، ال اعرف اي نفس طاوعته 
لفعلته الشنيعة هذه ، هذه القضية يجب 
ــا كليا قبل انهيار  الوقوف عليها واحصاؤه
ــرة  ــل ان تنهار االس ــل ، وقب ــع بالكام اجملتم
ــل بالطيبة  ــرب بها املث ــة التي. يض العراقي
ــير بنا  ــا قبل. ان تس ــة. دائم ــط واحملب والتراب
ــا وقبل ان  ــانية داخلن ــدام االنس ــة انع دوام
ــنا ملاذا.  تخلينا عن اإلنسانية  نسأل انفس
ــنا  أبنائنا  ــاه من هم أحب الينا من أنفس جت

وفلذات أكبادنا .

الـتـجـنـيـــد اإللــزامــي .. بــيـن مــؤيـــدٍ و مـعـــارض

زلــــــزال الـعـنـــــف تــحــــت اقـــــدام الـطـفـــــل

حسام الساعدي

نضال العزاوي 

ــزاز األيام اخلوالد  ــعب العراقي بكل فخر واعت ــتذكر الشّ    يس
لثورته اجمليدة في الرابع عشر من متوز عام ١٩٥٨ بقيادة باني مجد 
ــم ورفاق دربه من الضباط  العراق الزعيم اخلالد عبدالكرمي قاس
االحرار , تلك الثورة التي مثلت أروع مشاهد التّالحم بني اجليش 
ــعب لدك قالع الظلم والطغيان التي بناها املستعمرون  والشّ
ــيما احملتل االنكليزي مبساعدة العمالء احملليني والغرباء من  الس
غير العراقيني , امللك وحاشيته وشيوخ أقطاعيات مخضرمني 
, من هذا انطلقت الثورة التموزية اجمليدة تتويجاً جلهود مضنية 
ــيمة , اذ ماكان يعتمل في نفوس أبناء اجليش  وتضحيات جس
ــن روح التمرد والتذمر على واقع  العراقي من الضباط واجلنود م
ماكان يعانيه الشعب العراقي من حياة مزرية من قبل احملميني 
بحراب االنكليز , حيث يعيش الشعب في ظالم اجلهل والفاقة 
ــتعمرين والفئة  ــة للمس ــتغالله خدم ــهل اس ــرض , ليس وامل
احلاكمة , حقيقة أن تاريخ العراق يحتفظ بالعديد من االحداث 
ــيرة كفاحه ضد الظلم واالستبداد , فكانت  التاريخية في مس
ولى لتخليص العراق  املواقف العراقية الشجاعة لها اليد الطّ
من براثن العبودية واالحتالل االجنبي , حيث أنّ النّزعة الوطنية 
هي املوروث الشهم لكل عراقي منذ االزل , لذلك أن الرابع عشر 
من متوز يعد مثابة األنتفاضات الوطنية في السفر العراقي الذي 
أنصهرت في بودقته كل االرادات التحررية مجتمعةً , وهذا يدل 
ــى أن احلدث التاريخي التموزي لم يكن وليد الصدفة وال هزة  عل
أنتقامية أو من أجل النياشني والرتب العسكرية أوبناء القصور 
ــا اليوم  ــلطة التي نراه ــني على الس ــوالت  الطارئ ــة وم الفاره
ــهد ولم ميلك  ــة , عكس الذي أستش ــماء البغدادي تعانق الس
ــدارة , وهذا الفيض  ــدا القميص اخلاكي والس ــيارة ع دارا وال س
ــماء العراقية بالنّزاهة التي أقحمت صناع القرار  قد عانق الس
ــك أن مبررات أنطالقها  ــة العراقية حتى اللّحظة لذل في الدول
ــعب العراقي بكل أطيافه عماالً وفالحني  عبّر عن معانات الش
وكسبة وجياع عاشوا على قارعة الطريق ويذكر كاتب االسطر 
ــف الكحالء التابع  ــينية في ري ــر لبواكير الفترة اخلمس املعاص
ــاً أنها مؤملةً وموجعةً  ــواء العمارة آنذاك , حقيقة وليس حق لل
ــت ركالت وأعواد  ــي حت ــي حيث انّه يصبح وميس ــالح اجلنوب للف
اخليزرانات من زمر املوامير بل أكثر من ذلك أنّه يساق كما تساق 
ــوء التغذية فحدث والحرج  ــاحة البيع , واما س البهائم الى س
ــة واخلضرة ما هي  ــم التمييز بني الفاكه ــث يصعب عليه بحي
ــنوي للفالح قبل  ــي تطبخ أو تؤكل طازجة , أما الدخل الس الت
ــنوية اليتعدى ( ٢٥٫٣٠٠ ) خمسة  الثورة وطبقاً للتقديرات الس
ــارة كي اليخفى  ــس , اجلدير باالش ــرون دينار وثلثمائة فل وعش
ــى املتلقي الكرمي أن العراق قبل الثورة كان خاضعاً للوصاية  عل
البريطانية وأن مصاحلها تستوجب أسترضاء شيوخ العشائر 
لضمان الوجود للدولة والسيطرة على اخليرات في باطن االرض 
ــط , لذلك شرّعت قوانني  ــالكة في الشرق االوس واملمرات الس
ــيرة على أتباعه كقانون تسوية حقوق  سلطويّة لشيخ العش
ــنة  ــنة ١٩٣٢ وقانون اللّزمة رقم (٥١) لس االراضي رقم (٥٠) لس
ــنة   ١٩٣٢ وقانون واجبات  ــم (٥٥) لس ــون العقد رق ١٩٣٢م وقان
ــم الهائل من  ــذا التّراك ــنة ١٩٣٣ , من ه ــم (٢٨) لس ــزّراع رق ال
ــر منه  الظلم والتبعية أنطلقت الثورة التموزية في الرابع عش
ــم وصحبه من الضباط  ــم اخلالد عبدالكرمي قاس بقيادة الزعي
واجلنود البواسل لطرد املستعمرين من االرض العراقية السيما 
ــام النظام اجلمهوري  ــعيبة واحلبانية وقي ــا في الش قاعدتيهم
والغاء النظام امللكي البائد , اذ متخض عن هذا احلدث التاريخي 
ــالح الزراعي رقم  ــة الوطنية كقانون االص ــن القوانني الثوري س
ــلطة  ــد ضربة الثورة العنيفة لس ــنة ١٩٥٨م الذي يع (٣٠) لس
االقطاع اجلائرة , والذي باركته جميع القوى املؤتلفة في جبهة 
ــنة ١٩٦١ الذي  ــم (٨٠) لس ــك القانون رق ــاد الوطني وكذل االحت
ميم , فضالً عن  ــة بالصّ ــركات النّفطية  االحتكاري اصاب الشّ
ــروح العامرة التي بنيت  في عهد الثورة واملاثلة حتى اليوم  الص
ــكنة  ــكان الفقراء س في بغداد واحملافظات االخرى , وكذلك اس
الصرائف البالية ,  سكنة مجرى شطيط  الى املساكن الالّئقة 
علة واالماكن االخرى كاليرموك واملنصور  في مدينة الثورة والشّ
ــريرة في  ــة وأخرى التقاس مبعايير الزّمن رغم املكابح الش وزيّون
ــد ولصحبة  ــالل للزعيم اخلال ــة اكبارواج ــل واخلارج(حتي الداخ

.( االفذاذ وهم في علينيّ

آفة املخدرات الرقمية 

  ما ظهرت حالة طارئة على اجملتمع العراقي اال وحطت رحالها 
ــو اي ظاهرة من  ــد وكأنه ارض خصبة لنم ــرى في هذا البل االخ
ــي حيث ظهرت في االونة  ــر الدخيلة الى اجملتمع العراق الظواه
االخيرة   انواع اخرى لالدمان  والتي  يعتبر من اخملاطر التي تهدد 
ــتثناء وهو االدمان االلكتروني.أذ  افراد اجملتمع بكل فئاته دون أس
ــكال االستخدام  القهري  ــكل من اش ان االدمان االلكتروني ش
ــاكل كبيرة تضر الفرد   لالنترنت حيث يصحب هذا االدمان مش
ــي جميع مجاالت  ــدرات الفرد ف ــؤدي الى ضعف في ق ــث ت بحي
احلياه اخملتلفة.خاصة و ان االشخاص االكثر عرضة  لهذا النوع  
هم من فئة الشباب  واملراهقني ويحدث ذلك بسبب االستخدام 
ــح او االلعاب .كما  ــواء للتصف ــرط لالجهزة االلكترونية س املف
ــية التي  ــر هذا النوع من االدمان  من االضطرابات النفس ويعتب
تشكل خطرا كبيرا على صحة الفرد  النعكاسها على الساعة 
البايلوجية جلسم االنسان العتبار ان الفرد ينسى راحة جسدهُ 
ــان اجباري بحكم  ــهر املفرط.و قديكون هذا االدم ــبب الس بس
ــاعات طويلة.او قد  ــرض العمل على االجهزة االلكترونية  لس ف
ــلية بااللعاب االلكترونية  احلديثة  والتي قد تؤدي  يكون  للتس
ــاكل جسمية ونفسية  كبيرة  كما ذكرنا.حيث يعتبر  الى مش
ــا  في تصفح  ــخاص ادمان ــباب من اكثر  االش ــون والش املراهق
ــغ للطاقة  ــي تعتبر  تفري ــى االنترنت  فه ــع االباحية عل املواق
ــاك الكثير  ــبه لالطفال  فاليوم هن ــا بنس ــة  لديهم.ام املكبوت
ــن االطفال الذين اعتادوا التعلق باالجهزة االلكترونية   والتي  م
تسببت لهم  امراضا خطيرة مثل التوحد وغيرها   خاصة  في 
ــل التي تكون هناك فرصة اكبر   ــنوات االولى من عمر الطف الس
ــاب االلكترونية  العنيفة  ــبب االلع للعدوانية  والعصبية  بس
ــخصية.ومن هنا جند ان  وضعف القدرات العقلية  وضعف الش
ــية العامة   ملدمني  االلكترونيات  هو امليل  ــكالت النفس املش
للوحدة  واالبتعاد عن الواقع وامليل الى العالم االفتراضي  الذي 
ــى تعاطي  ــان غير مقتصر  عل ــك اصبح االدم ــش فيه لذل يعي
ــارف عليها.بل اصبح االدمان االلكتروني حالة   املواد خملدرة املتع
ــرية بالكامل  حيث  ان  اجتماعية  خطرة  تهدد املنظومة االس
ــالق وحاالت خيانة كثيرة  ــان االلكترونيات ادى الى حاالت ط ادم
ــارة االسرة  واالهمال والكثير  من اخملاطر.لذلك هذي دعوة  وخس
ــان الذي قد ال  ــوة هذا االدم ــوا ويدكورا خط ــى االهالي ألن يع ال
ــبق وان يتابعوا عن كثب افراد اسرهم  يلفت انتباههم فيما س

من اجل السيطرة على االمر قبل فوات االوان.

الرابع عرش من متوز 
وليس السابع عرشمنه

حسن عودة اِّـاجدي

حوراء الحافظ
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إعالناتكم في

ضـــمـــان 
أوســــــع 
لالنـتـشــار
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فقدان وثيقة مدرسية
فقدت مني الوثيقة باسم (غيث محمد خضري) الصادرة من 
ــليمها اُّـ  ــل االهلية على  من يعثر عليها تس ثانوية الرس

جهة االصدار. مع التقدير.
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مقرتح تعديل قانون األحوال الشخصية العراقي .. يثري غضب   النسوة يف العراق

املادة (٥٧) حمل جدل واستفزاز و رصاع  والضحية املحضون!
بغداد / تغريد العزاوي

ــنة ١٩٥٩ م .  ــخصية العراقي ، رقم ١٨٨ لس ــرا ، القراءة األولى ملقترح قانون تعديل قانون األحوال الش ــى مجلس النواب العراقي مؤخ ــد أن أنه بع
والذي جاء فيه تعديل املادة ( ٥٧ ) من قانون األحوال الشخصية العراقي ، واملتعلقة بأحقية حق احلضانة لألب واألم وتقليصها إلى سن السابعة 
ــاهدة لألبوين ، فضال عن انتقال احلضانة إلى اجلد بعد وفاة األب ، عند إمتام احملضون سن السابعة  ــألة حق املش للمحضون ، وكذلك مبا يتعلق مبس
من العمر.تباينت توجهات اآلراء بشأن مترير قانون التعديل األخير لقانون األحوال الشخصية ، فجاءت بني الرفض والقبول ، وبني التأييد واملعارضة 

للرجل واملرأة على حد سواء ، موضحة أسبابها ، تقريرنا الصحفي هذا يسلط الضوء على جانب رأي املرأة حتديدا  ..

ــواب  ــس الن ــي مجل ــة ف ــول النائب تق
ــف ) : إن القانون  العراقي (عالية نصي
ــع ، وإن الكثير  عادة يلبي حاجة اجملتم
ــت خالل  ــي حصل ــرات الت ــن املتغي م
ــرين سنة املاضية ، وخاصة بعد  العش
ــواء اكانت  ــر من عام ٢٠٠٣  . س التغيي
ــة أم  ــة أم اجتماعي ــرات إقتصادي تغي
تكنولوجية ، قد أثرت على واقع األسرة 

ــن خالل  ــكل كبير ، وم ــة بش العراقي
ــم العراقية ببغداد  متابعتنا في احملاك
ــن حاالت  ــد م ــود العدي ــا وج ، الحظن
ــا انعكس  ــدة ، وهذا م ــالق املتزاي الط
ــلبا على األسرة العراقية.وأوضحت  س
نصيف إن املادة ( ٥٧ ) من قانون األحوال 
ــادة  ــر م ــي ، تعتب ــخصية العراق الش
ــث تعطي احلضانة إلى األم  جامدة حي
ــكل كامل  وحترم األب منها بش
ــيما وإن في  ، ال س
ــان  األحي ــض  بع
ــاظ  احتف ــون  يك
ــال  باألطف األم 
ــد زواجها  حتى بع
ــر ، وإن  ــن زوج آخ م
العراق  ــا  بلدن ــي  ف
هناك بعض العادات 
ــي  الت ــد  والتقالي
ــرنا  ــا أس ــع به تتمت
العراقية  ــائرنا  وعش
ــمح  تس ال  ــي  والت  ،
ــم  ومنه ــال  لألطف
البنات ( اإلناث ) حصرا 
ــي كنف  ــوا ف أن يكون
ــب ، عندما  ــل غري رج
ــزوج األم برجل آخر ،  تت
وهذا ما أدى إلى حصول 
ــاالت  ح ــن  م ــر  الكثي

ــاالت  ــات ، وح ــق الفتي ــرش   بح التح
ــلبا على األطفال. أخرى كثيرة أثرت س
ــف ، أنا مع  ــت النائبة عالية نصي وبين
ــون املادة ( ٥٧ ) متحركة بأن تدور  أن تك
ــون ، وأينما تكون  ــة احملض ــع مصلح م
ــة احملضون ، يكون معها القرار  مصلح
ــع األم ، وأن  ــع األب أو م ــواء اكان م ، س

تخرج هذه املادة من اجلمود.
قانون مجرد من اإلنسانية

ــة ومديرة املكتب  ــا أعربت احملامي بينم
ــني العراقيني  ــة احملام ــي لنقاب اإلعالم
ــن موقفها  ــني) : ع (علياء عبود احلس
ــض للتعديل األخير ملقترح قانون  الراف
األحوال الشخصية العراقي ، معتبرة 
ــب الوحيد  ــي املكس ــادة ( ٥٧ ) ه إن امل
ــرين  ــرأة العراقية في القرن العش للم
ــني العراقية بصورة  ، وإن جميع القوان

ــرأة العراقية  ــة أقرت بالضد من امل عام
ــار وأضافت إن  ــم تعطها حق اإلعتب ول
هذا القانون بتعديالته األخيرة ، مجرد 
من اإلنسانية احلقيقية وقد همش دور 
ــة أطفالها ، بعد  ــي أحقية رعاي األم ف
ــن السابعة  تقليص فترة احلضانة لس
من العمر ، ال سيما وأنها التي حملت 
ــراره  إق وإن   ، ــت  وتعب ــت  ورب ــت  وأجنب
والتصويت عليه سيسهم في تفاقم 
ــكالت األسرية ، وازديادها بشكل  املش
كبير ، وإننا في نقابة احملامني العراقيني 
ــدوة حقوقية ،  ــرك لعقد ن أخذنا نتح
ــوات املناهضة  ــى جمع األص تهدف إل
ــع توصياتها  ــذا القانون ، لغرض رف له

إلى مجلس النواب العراقي.
صراع ذكوري واضح

ــطة في  في حني قالت احملامية والناش

ــة عماد  ــل ( طيب ــرأة والطف ــوق امل حق
ــد في هذا  ــف لم جن التميمي ) : لألس
ــن مصلحة احملضون ،  ــل ما يؤم التعدي
ــا رأينا فيه مبارزة فارغة وصراع  بقدر م
واضح من قبل اجلانب الذكوري ، لسلب 
ــاء غاية الرجل  ــة من األم إلرض احلضان
ــى األعراف  ــة احلفاظ عل ــت ذريع ، وحت
والتقاليد على حد قولهم ، غير مبالني 
ــنواته األولى من  ألمر إن الطفل في س
ــة إلى أمه ،  ــد احلاج العمر يكون بأش
وهي التي تقوم بتولي رعايته ومتابعة 
ــد أن يزايد على  ــؤونه ، وال ميكن ألح ش
ــديد  ذلك.وأكدت التميمي رفضها الش
ــذا  ) به  ٥٧ ) ــادة  امل ــكام  ــل أح لتعدي
الشكل اجملحف ، مبينة رأيها بأن هذا 
ــكل كبير في  ــهم بش التعديل سيس
ــر من قبل ،  ــاع حاالت الطالق أكث ارتف

ــيكون بيد الرجل  ــك ألن الطالق س وذل
ــن يتردد من  ــده ، وبهذا التعديل   ل وح
ــة الزوجية ، وباألخص أنه  إنهاء الرابط
ــه من عمر  ــاء أوالده مع ــى إبق ــن عل أم
السبعة سنوات ، حسب هذا التعديل 
ــكالت كارثية حتل  مما يؤدي حلدوث مش

باجملتمع.
األم أوُّـ بالحضانة

ــارت الصحفية  ــر أش ــب آخ ــن جان وم
ــة  كلي ــي  ف ــية  التدريس ــة  واألكادميي
ــة العراقية ، الدكتورة  اإلعالم باجلامع
ــرى احلمداني ) : إن القراءة األولى  ( بش
ــخصية  ــون األحوال الش ــل قان لتعدي
ــر احلضانة ، وإن  ــيئا من أم ــن تغير ش ل
ــلب حق األم والطفل  هذا التعديل يس
ويضر به ، وهو أمر مخالف لكل األديان 
ــت إن األم أكثر  ــي أثبت ــماوية ، الت الس

ــن األب ، وحتى إن  حرصا على األبناء م
ــى باألم  ــد ( ص ) أوص ــول اهللا محم رس
ــذا يفترض أن  ــم األب ، ل ــرات ث ــالث م ث
ــدى األم فهي األولى ،  تبقى احلضانة ل
ــت حضانة األم  ــي حال إن كان ولكن ف
ــة الطفل عندئذ يجب أن  تضر مبصلح

تنتقل احلضانة إلى األب.
مصلحة اِّـحضون أوال

ــة  الكاتب رأت  ــه  ــياق نفس الس ــي  وف
واإلعالمية ( جمانة ممتاز ) : إن مصلحة 
ــون أوال ، ألن األب  ــون يجب أن تك احملض
ــا  ــان وكل منهم ــخصان بالغ واألم ش
ــه ،  ــام نفس ــى مه ــتطيع أن يتول يس
ــو وضع الطفل  ــب أن يهمنا ه وما يج
ــق احلضانة لألم  ــا البد أن يبقى ح ، كم
ــرية  ــذه هي الفطرة البش مصان ، فه
ــع وتربي ، وال  ــي من تلد وترض لألم ، وه
ننكر إن وجود األب مهم جدا في حياة 
الطفل ، ولكن أخذ الطفل من أمه في 
ــكل له  ــنوات ، سيش ــبع س عمر الس
انتكاسة عاطفية ، ففي هذا السن ال 
يزال صغيرا كي يفطم من حضن أمه.
هذا ونوهت جمانة ممتاز أنها مع تعديل 
ــى جعلها  ــة إل ــاهدة ، الفت ــق املش ح
بعيدة عن أجواء احملكمة ، ووضعها في 
ظروف طبيعية مناسبة تليق بالطفل 
ــه ، ألن الطفل بحاجة  وتؤمن مصلحت

إلى والده أيضا.

االعالمية جمانة ممتازاِّـحامية طيبة التميمياِّـحامية علياء الحسنيد. بشرى الحمدانيعالية نصيف
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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 (٣٦٨٢) - اإلثنني - ١٢- تموز - ٢٠٢١

حداد عىل ارواح شهداء الوطن 

ــة حتى االن حلما  ــة التي اقامت اقوى دول ــت الثورة االميركي كان
ــم «االباء  ــال اطلق عليهم املؤرخون اس ــول نفر من الرج راود عق
ــتميت لعدة سنوات  ــون». متكن هؤالء عبر النضال املس املؤسس
ــت الواليات  ــرة، التي كون ــالث عش ــتعمرات الث ــن توحيد املس م
املتحدة في البداية، وقادوا احلرب من أجل االستقالل عن بريطانيا 
العظمى، وبنوا إطارًا حكوميًا للواليات املتحدة األمريكية اجلديدة 
ــرن الثامن  ــود األخيرة من الق ــة خالل العق ــس جمهوري على أس
عشر. حدد املؤرخ ريتشارد ب. موريس في عام ١٩٧٣ الشخصيات 
ــني احملوريني: جون آدمز، بنجامني  ــبع التالية كاآلباء املؤسس الس
ــون،  ــاندر هاميلتون، جون جاي، توماس جيفرس فرانكلني، ألكس
جيمس ماديسون، وجورج واشنطن استنادًا إلى األدوار األساسية 
ــدة في البالد.  ــكيل احلكومة اجلدي ــة التي لعبوها في تش واملهم
ــذي اعتمد ٤ متوز من  ــتقالل» ال ــب هؤالء، واخرون، «إعالن االس كت

علناً استقاللها عن بريطانيا العظمى. عام ١٧٧٦، مُ
ــح  ــان بثورة عمالية تكتس ــز يحلم ــه اجنل ــس وصديق كان مارك
ــتراكي. وكتبا لهذا  ــام االش ــمالية وتقيم النظ ــة الرأس االنظم
ــطره  ــام ١٨٤٨ الدي وردت في س ــيوعي» ع ــان الش ــرض «البي الغ
ــرونه سوى  االخير اجلملة التالية:»العمال ليس لديهم ما يخس
ــه الكبير «راس  ــزء االول من كتاب ــم الف ماركس اجل ــم». ث أغالله
ــر اجلزأين الثاني والثالث اخملطط  املال» عام  ١٨٦٧ و لم يعش لنش
ــه فريدريك  ــد وفاته صديق ــرهما بع ــتكملهما ونش لهما، فاس
ــي احلالم لينني الثورة الشيوعية  ــنة قاد الروس إجنلز. وبعد ٥٠ س
ــوفياتي، اكبر  ــام ١٩١٧، التي اقامت االحتاد الس ــيا في ع في روس

امبراطورية في القرن العشرين.
وفي عام ١٩٦٣ اعلن االميركي االسود  من اصل افريقي مارتن لوثر 
ــي الواليات املتحدة  ــه يحلم بالغاء التفرقة العنصرية ف كنك ان
ــم» « I have a dream « التي  ــدى حل ــهورة «ل والقى كلمته املش
ــي األربعة  ــن األيام أطفال ــم بأنه في يوم م ــا: «لدي حل ــال فيه ق
ــاس بألوان  ــعب ال يكون فيه احلكم على الن ــون في ش سيعيش

جلودهم، ولكن مبا تنطوي عليه أخالقهم».
ــنة اصبح االسود من اصول افريقية وأب مسلم باراك  بعد ٤٦ س
ــن الرئيس الرابع  ــني أوباما االب ــمه الكامل باراك حس أوباما واس
ــام ٢٠٠٩  وأول رئيس  ــني للواليات املتحدة األمريكية في ع واألربع

من أصول أفريقية يصل للبيت األبيض.
ــي النجف (١٩٠٢- ــى االمام اخلميني املنفي ف ــي عام ١٩٦٩ الق وف

ــالمية.  ــة الفقيه، او احلكومة االس ــول والي ــه ح ١٩٨٩) محاضرات
ــة، وطبعت ألول مرة في بيروت  ــد مت ترجمتها  إلى اللغة العربي وق
ــرية إلى إيران، وكانت تلك هي شرارة  ــالها بس عام ١٩٧٠  ومت أرس
ــالمية التي اطاحت بنظام الشاه واقامت اجلمهورية  الثورة االس

االسالمية في عام ١٩٧٩.
ــه االنسان وليس استكماال  احللم يأتي ردا على واقع مؤلم يعيش
ــاة الصعبة وتردي  ــة.  فاحلي ــت ظالله الوارف ــع وردي يحيا حت لواق
ــم (او تتمنى) واقعا افضل تزول فيه  ــاع العامة يجعلك حتل االوض

الصعوبات واالالم واملعاناة. 
وقد يبدو هذا احللم من املستحيل حتقيقه مقارنة مع السلبيات 
ــك من ان حتلم  ــاش، لكن هذا ال مينع ــود في واقعك املع التي تس
ــن ان حتلم؟ بل ملاذا حترم  ــان احالمك حتققت. فما الذي مينعك م ب

نفسك من متعة احللم ولذته؟
ــم باحلرية ردا على  ــود كنا نحل ــي عهد صدام الدكتاتوري االس ف
ــد ان حتررنا، لم  ــدام اغاللها علينا، وبع ــة التي احكم ص العبودي
ــن اقامة دولة قادرة على حتقيق  ــن الذين تولوا زمام االمور م يتمك
ــن ضمنهم،  ــم، وانا م ــاس. فأخذ بعضه ــا للن ــعادة والرض الس
يحلمون بدولة اخرى حتقق لهم ذلك. ومنذ عام ٢٠١٧ اطلقتُ على 
هذا احللم اسم «الدولة احلضارية احلديثة»، محاكاة لدول حتققت 

فيها بعض مفردات هذا احللم الوردي على درجات متفاوتة.

محمد عبد الجبار الشبوط

راي
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لّم الرواتب؟! الذي بات  لّم الرواتب وما ادراك ما سُ سُ
الشغل الشاغل للموظفني وحتى املتقاعدين على 
ــتقيم الرواتب وبحكم  ــببه ال تس ــواء فبس حد س
ــببه ايضا الظلم  ــود العدل وبس «اجحافه» ال يس
ــى املوظفني  ــة ليس عل ــلبية بادي ــع وآثاره الس واق
ــبق ان  ــن هم في الوظيفة االن بل اولئك الذين س مم
ــي وقت الحق  ــيحالون ف ــوا الى التقاعد او س احيل
ــك ان املتقاعدين الذين  ــاطع على ذل واكبر مثال س
احيلوا على التقاعد  قبل سنة (٢٠١٤) يشكون من 
ضعف وضآلة رواتبهم املعيشية وعندما تدقق مع 
ــبت  من يعنيه االمر يقول لك ان تلك الرواتب احتس
اصال وفق سلم الرواتب الذي تضمنه قانون رقم (٢٢) 
ــنة (٢٠٠٨) سيئ الصيت والذي جرى اعداده في  لس
ظروف لم تتوفر للقائمني على تشريعه ادنى افكار 
ــني او املتقاعدين ولهذا  او تصورات عن واقع املوظف
ــلم فاقدا الدنى قيم العدل واالنصاف وان  جاء الس
ــعرون االن بهزالة رواتبهم  كل املتقاعدين الذي يش
لم الرواتب  يصبون جامّ غضبهم ولعنتهم على سُ
ده الى يوم احلشر العظيم !! ومتى  هذا وعلى من اعّ
ــداده مبوجب قانون  ــلم الرواتب وجرى اع ماصلح س
ــتقيم رواتب  ــوف تس ــريف ابن اوادم) عندها س (ش
املوظفني وتقل الفوارق الفاحشة مع امياننا بضرورة 
االخذ بنظر االعتبار (الشهادة واخلبرة واالختصاص 
ــاوى  واخلطورة ) كي ال يضيع ابتر بني البتران او يتس
ــبة فأن احلديث  اجلاهل مع املبتكر واملبدع وباملناس
ــب جديد او  ــلم روات ــه حكومي إلعداد س ــن توج ع
ــاف وتنظيمه  ــة واالنص ــا يضمن العدال ــه مب تعديل
بقانون يشمل كل موظف عليه واجبات ولهُ حقوق 
ــارات واخلصوصيات التي  ــض االعتب ــع مراعاة بع م
ــرنا اليها انفا كالشهادة او اخلبرة واالختصاص  اش
ــرورة االن قبل اي  ــارة واخلطورة بات اكثر من ض وامله
وقت مضى .. ويعترف عضو اللجنة املالية البرملانية 
ــن دون احلاجة الن يضع توابل او  (احمد الصفار ) وم
ــلم الرواتب في العراق بالعموم ال  فلفل حار بأن س
توجد فيه عدالة وهناك تفاوت كبير بني درجة واخرى 
ــادم كنا ) بالقول : ( ان  ــاركه زميله النائب (يون ويش
احلكومة ملزمة بتقدمي مشروع قانون لتعديل سلم 
الرواتب ليتم حينها استكماله ليس باستخدام ( 
ــريعية يقوم  املكوار والفاله ) بل ضمن اجراءات تش
ــات فهي ضمن صالحيات  بها البرملان  اما اخملصص
ــؤال الكبير  ــة مجلس الوزراء ..والس وواجبات رئاس

واخلطير هو (اشوكت ينعدل الذيل االعوج ) ؟. 

عبد الزهرة البياتي*

* رئيس التحرير التنفيذي
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بغداد / البينة الجديدة
ــة العليا للحج  ــدت الهيئ اك
ــي  الت ــماء  االس ان  ــرة  والعم
ظهرت بقرعات احلج السابقة، 
سيعمل بها مستقبال بنفس 

الضوابط والتسلسالت.
ــة  ــس جلن رئي ــة  نائب ــت  وقال
ــة  الديني ــؤون  والش ــاف  االوق
ــاء تركي  ــة النائبة هن النيابي
الطائي في تصريح إنه «ستتم 
ــماء التي ظهرت  متابعة االس
لتأدية  ــابقة  الس ــات  بالقرع
ــام،  ــذا الع ــج ه ــك احل مناس
ــلبا في  كون اجلائحة اثرت س
ــج والعمرة  خطط هيئات احل
في العراق وبقية دول العالم».   
ــعودية  وكانت وزارة احلج الس
ــذت قرارا على خلفية  قد اتخ
ــدد االصابات بجائحة  زيادة ع
كورونا، بعدم منح اي تأشيرة 
ــج،  ــك احل ــول ألداء مناس دخ
العام احلالي  واقتصار موسم 

على مواطني اململكة حصرا.    
ــرار وزارة  ــت الطائي أن «ق وبين
احلج السعودية، دفع اللجنة 
ــن  ــع م ــى ان تتاب ــة ال النيابي
بالقرعات  ــماؤهم  اس ظهرت 
ــابقة حال انتهاء موسم  الس
ــن اجل وضع  ــج احلالي، م احل

ــة تعالج وضعهم  آلية خاص
مستقبال عند فتح التأشيرات 

ألداء املناسك من جديد».
ــر مدير مديرية  من جانبه، ذك
الهيئة  واالعالم في  العالقات 
ــج والعمرة جمال  العليا للح
الدين البدري  ، ان «حقوق من 

بقرعة  ــماؤهم  اس ــرت  ظه
ــة،  املاضي ــوام  لالع ــج  احل
ــة  فريض ــاداء  ب ــة  محفوظ
ــة  متابع ــتتم  وس ــج،  احل
ــم  وضعهم حال فتح موس
ــب اململكة  ــن جان ــج م احل

العربية السعودية».
واشار الى ان «االسماء التي 
ــابقة  ــرت بالقرعة الس ظه
ــت قائمة»،  ــا زال ــج، م للح
كاشفا عن «تنسيق الهيئة 
مع اجلهات االمنية حملاسبة 
ــركات السياحة والسفر  ش
ــن  م ــغ  مبال ــذ  تأخ ــي  الت
حجوزات  ــل  مقاب املواطنني 
للحج بالرغم من عدم وجود 
ــام، وان  ــذا الع ــه ه ــم ل موس
للقوانني»،  ذلك يعد مخالفة 
ــحب  ــيتم س ــدا انه «س مؤك
ــازة العمل املمنوحة لتلك  اج

الشركات».

متابعة / البينة الجديدة
ــوزراء  ال ــس  رئي ــب  أصي
ــد  ــن عب ــن ب ــري، أمي اجلزائ
ــن، بفيروس كورونا  الرحم

املستجد.
ــالم  إع ــائل  وس ــت  وقال
االول  ــس  ام ــة،  جزائري
ــح  «مصال إن  ــبت،  الس
ــت      أعلن ــى  األول ــوزارة  ال
ــر األول ووزير  ــة الوزي إصاب
ــد  عب ــن  ب ــن  أمي ــة  املالي

الرحمن بفيروس كورونا». 
ــال عن مصادر  وأضافت نق
ــر األول  ــة أن «الوزي مطلع
ــد دخل في حجر صحي  ق
ــى أن يتم إجراء فحص  عل
طبي آخر بعد انتهاء مدة 

احلجر».
أن  ــادر  املص ــدت  أك ــا  كم
ــر األول أمين بن عبد  «الوزي
ــيواصل عمله  الرحمن س
والقيام مبهامه عن بعد».

متابعة / البينة الجديدة
أثارت صور جديدة رصدت قصر الرئيس 
التركي، رجب طيب أردوغان الصيفي 
الفاخر في منطقة مارماريس املطلة 
ــط، موجة انتقاد  على البحر املتوس

ــني  ــني ومواطن ــن معارض ــب م وغض
ــة اقتصادية  ــر تركيا بازم في وقت مت

صعبة.
وكان من أبرز منتقدي أردوغان بسبب 
ــعب  القصر اجلديد، زعيم حزب الش

ــارض، كمال كليجدار  اجلمهوري املع
ــال في اجتماع حزبي:  أوغلو، الذي ق
ــه  لكن ــاً،  جوع ــورون  يتض ــاس  «الن
ــه  (أردوغان) ال يهتم، لقد بنى لنفس
ــاف كليجدار  ــا». وأض ــرًا صيفيً قص

أوغلو بلهجة طغت عليها السخرية 
أنه مت إصدار تعميم جديد بالتقشف 
ــمل قصرا، لقد أصدر  (في تركيا) يش
أمرا بالتقشف لكنه يقول (أردوغان) 

إنه ال يشملني». 

متابعة / البينة الجديدة

أعلنت مديرية مكافحة اجرام 
ــد، القبض  ــداد، امس  االح بغ
ــاوم  ــز إلكتروني س ــى مبت عل
ــر صورها مالم تدفع  فتاة بنش

له مبالغ مالية.
ــان، أن  ــة في بي ــرت املديري وذك
ــب اخلضراء التابع  «مفارز مكت
ــة اجرام  ــى مديرية مكافح ال
بغداد متكنت من القاء القبض 
ــه بابتزاز  ــم لقيام ــى مته عل

ــا  وتهديده ــا  إلكتروني ــاة  فت
ــع  ومقاط ــا  صوره ــر  بنش
ــى مواقع التواصل  الفيديو عل
ــوك) إذا  ــس ب ــي (في االجتماع
ــا من املال».  ــم تدفع له مبلغ ل

وأضافت املديرية ان «املتهم مت 
استدراجه ونصب كمني له في 
ــي اجلامعة وبداللة  منطقة ح
ــض عليه،  ــتكية مت القب املش
ــه اعترف  ــد التحقيق مع وبع
ــتكية».  باملش بابتزاز  صراحة 
ــن أقواله  ــى «تدوي ــارت ال واش
وقضائيا  ــا  ابتدائي ــراف  باالعت
ــي التحقيق توقيفه  وقرر قاض
ــن  ــادة ٤٣٢ م ــكام امل ــق أح وف
ــات وتقدميه إلى  قانون العقوب

القضاء لينال جزاءه العادل».

متابعة / البينة الجديدة
ــمكة  تعرض أردني حملاولة افتراس من س
ــواطئ  ــرش، خالل هبوطه فوق مياه ش ق
ــة، ما  ــة املاضي ــة، اجلمع ــة العقب مدين
ــفى. ونقل  ــتدعى نقله إلى املستش اس
ــؤول في  ــع «خبرني» احمللي عن املس موق
ــة االقتصادية  العقب ــة  ــلطة منطق س
اخلاصة، شرحبيل ماضي، قوله إن «الفرق 
اخملتصة لم ترصد وجود أسماك قرش في 
ــيء وارد». العقبة، لكن هذا بحر وكل ش

ــب موقع قناة «رؤيا» احمللية، فقد  وبحس
ــل (٣٧ عاما) إلصابة أفقدته  تعرض الرج
ــببت بانقطاع أوتار  جزءا من قدمه وتس
ــة القرش  ــراء مهاجم ــزق عضلي، ج ومت
ــطح البحر، وهو  له خالل اقترابه من س
مربوط مبظلية «باراشوت» يجرها قارب.
وبدا في الفيديو كما لو كان قائد القارب 
ــر الذي  ــرش، األم ــوم الق ــد تنبه لهج ق
ــرعته  يحتمل أن يكون قد دفعه لرفع س

وبالتالي رفع املظلة عن سطح البحر.

متابعة / البينة الجديدة
ــة ميامي-ديد  ــلطات مقاطع ــت س أعلن
ــن ارتفاع  ــة ميامي األمريكية ع في والي
ــار املبنى  ــا حادثة انهي ــة ضحاي حصيل
السكني في مدينة سيرفسايد الشهر 
ــة مع ٧٩  ــال، مقارن ــى ٨٦ قتي ــي إل املاض
ــدة املقاطعة دانييال  قتيال. وصرحت عم
ــس االول   ــني  ام ــا للصحفي ــني كاف ليف
السبت أن ٤٣ شخصا ما يزالون في عداد 

املفقودين.

ــني في املوقع  ــم العثور على ناج ولم يت
ــادث  احل ــد  بع ــى  األول ــاعات  الس ــذ  من

املأساوي الذي وقع في ٢٤ يونيو.
ــق في  ــاء احلرائ ــرة إطف ــس دائ ــد رئي وأك
باترونيس، للصحفيني  ــي  فلوريدا، جيم
ــن املبنى  ــزء املتبقي م ــس أن هدم اجل أم
أتاح لرجال اإلنقاذ تسريع عملياتهم في 
ــلطات حتقيقا  املوقع، فيما أطلقت الس

لتحديد مالبسات احلادث الكارثي.

@NN@xÏ«a@kmaÎä€a@·�‹ �ç
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ــى،  األعل ــي  الدين ــع  املرج ــدد  ح
ــتاني،  السيس ــي  عل ــيد  الس
ــبت، موعد عيد  ــس االول الس ام
ــال مكتبُ  ــارك. وق ــى املب األضح
السيستاني  ــيد  الس ــماحة  س
ــرف، في بيان إن  في النجف األش
ــهر  ــس األحد هو املُتمم لش «ام
ــرام، واليوم اإلثنني  ذي القعدة احل
ــو األول  ــق (١٢/ ٧ /٢٠٢١ ) ه املواف
ــهر ذي احلجة احلرام لعام  من ش
ــذا يصادف  ــرة». وبه ١٤٤٢ للهج
ــاء  االربع ــوم  ي ــى،  االضح ــد  عي
ــر من ذي  ــق ٢١ متوز، العاش املواف

احلجة احلرام.
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