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ــت  البي ــم  باس ــة  املتحدث ــدت  أك
ــاكي، أن الرئيس  ــض، جني بس األبي
ــتقبل  بايدن، سيس األمريكي، جو 
ــوزراء العراقي،  غدا االثنني رئيس ال
ــزور  وي ــي.  الكاظم ــى  مصطف
الكاظمي واشنطن غدا االثنني في 
ــن احلوار بني  ــار اجلولة الرابعة م إط
ــات املتحدة التي من  العراق والوالي
ــرة وتتركز  ــع أن تصبح األخي املتوق
ــحاب القوات  ــوع انس ــى موض عل
ــي العراقية. ــة من األراض األمريكي

ــة العراقي، فؤاد  ــد وزير اخلارجي وأك
ــي  الكاظم أن  ــابقا  س ــني،  حس
ــل  مجم ــدن)  باي ــع  (م ــيناقش  س
ــة،  األمريكي ــة  العراقي ــات  العالق

ــاء على أي قاعدة  وبينها عدم اإلبق
ــاف ان  ــراق. وأض ــي الع ــة ف أمريكي
جولة احلوار ستشهد االتفاق على 
ــحاب األمريكي من  ــة االنس جدول
ــيرا  ــي العراقية، مش ــة األراض كاف
ــي  ــدون ف ــكان يتواج ــى أن األمري إل
ــت  وليس ــة  عراقي ــكرات  معس
أمريكية كما يقول ويصرح البعض. 
وأفادت مصادر عدة بأنه من اخملطط 
ــني الطرفني  ــترك ب إصدار بيان مش
ــنطن ينص  ــاء في واش ــب اللق عق
ــوات األمريكية  ــحاب الق على انس
ــال القتالية  ــي األعم ــاركة ف املش
ــام احلالي  ــراق حتى نهاية الع بالع
ــة  املتبقي ــدات  الوح ــال  انتق ــع  م
ــات تدريب اجليش  ــى تنفيذ مهم إل
ــت أفادت صحيفة  العراقي. في وق

ــار  كب ــأن  ب ــال  جورن ــتريت  س وول 
ــني واألمريكيني  ــؤولني العراقي املس
ــو  يدع ــان  بي ــدار  إلص ــون  يخطط
ــوات األمريكية من  ــحاب الق النس
العراق مع نهاية العام احلالي.وقال 
مسؤولون عراقيون وأمريكيون لـ وول 
ستريت جورنال، إن البيان سينشر 
مبناسبة زيارة رئيس الوزراء العراقي 
ــنطن  ــي لواش ــى الكاظم مصطف
يوم االثنني، حيث سيلتقي الرئيس 
األمريكي جو بايدن.وذكر مسؤولون 
ــان  البي إن  ــون  وحالي ــابقون  س
ــف الضغط عن  ــى تخفي يهدف إل
ــم العراقي من قبل الفصائل  الزعي
ــادرة كافة  ــددة التي تريد مغ املتش
ــي يبلغ عدد  ــوات األمريكية الت الق
ــخص، وفي الوقت  أفرادها ٢٥٠٠ ش

ذاته يهدف البيان إلى احلفاظ على 
ــوات األمنية  ــم األمريكي للق الدع
ــؤولني  املس ــد  أح ــار  العراقية.وأش
ــنطن  واش أن  ــى  إل ــني  األمريكي
ــان  البي ــروط  ــة ش لتلبي ــط  تخط
ــر دور بعض القوات  ــالل تغيي من خ
ــراق، وليس من  ــي الع ــة ف األمريكي
ــدد األفراد. وقال إن  خالل تقليص ع
ذلك ليس تكييف كمي، بل توضيح 
ــتؤديها القوات  ــف التي س الوظائ
االستراتيجية.وقال  ألولوياتنا  وفقا 
ــر في معهد  ــكل نايتس، اخلبي ماي
ــرق  ــة في الش ــنطن للسياس واش
ــث للصحيفة  ــي حدي ــط، ف األوس
ــاعدة الكاظمي  إن الهدف هو مس
ــى الوطن مع إجناز،  ــي أن يتوجه إل ف
ــل احلملة حملاربة  ولكن بدون تعطي

ــوات  ــى أن الق ــيرا إل ــاب، مش اإلره
ــارك  ــي العراق ال تش ــة ف األمريكي
ــة تقريبا، إال  ــي العمليات القتالي ف
في حال تعرضها لهجمات.ونقلت 
ــتريت جورنال عن  صحيفة وول س
وزير اخلارجية العراقي فؤاد حسني 
قوله ال نحتاج إلى مزيد من املقاتلني 
ــا نحتاجه هو  ــؤالء. وم ــا ه ألن لدين
ــتخبارات،  ــاون في مجال االس التع
ونحتاج إلى املساعدة في التدريب، 
ــاعدنا في  ونحتاج إلى القوات لتس
اجلو.وكان حسني قد صرح في وقت 
ــى الكاظمي  ــأن مصطف ب ــابق  س
ــدن مجمل  ــو باي ــع ج ــيبحث م س

العالقات العراقية األمريكية.

كتب اِّـحرر السياسي
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بغداد /
ــبت، عن اعتقال الشبكة  أعلن رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، امس الس
اإلرهابية التي نفذت تفجير مدينة الصدر شرقي العاصمة بغداد.وقال الكاظمي في 
ــة الصدر كانت  ــهداء مدين ــر تويتر، دموع ولوعة قلوب أهلنا عوائل ش ــدة له عب تغري
ــبكة اإلرهابية اجلبانة التي خططت  طريقنا ومنارتنا لتنفيذ عملية اعتقال كلّ الش
ــيعرضون اليوم أمام القانون  ــوق الوحيالت.وأضاف، س ذت الهجوم الغادر على س ونفّ
وأمام شعبنا، ويكونون عبرةً لكل معتدٍ باغٍ أثيم.. الرحمة لشهداء العراق، والقصاص 
ــوق الوحيالت مبدينة الصدر شرقي  ــة أيام، وقع انفجار في س للمجرمني.وقبل خمس
ــان، أنه وبعد إكمال التقارير  ــة بغداد، حيث قالت خلية اإلعالم األمني في بي العاصم
الفنية خلبراء املتفجرات واألدلة اجلنائية وإجراء الكشوفات الفنية ملسرح اجلرمية تبني 
أن التفجير كان بسبب إرهابي انتحاري يرتدي حزاما ناسفا ما ادى الى استشهاد ٣٠ 

مواطناً وإصابة اكثر من ٥٠ آخرين.

ــعودي،  ــائرون رياض املس ــن حتالف س ــد النائب ع أك
ــدري مقتدى  ــم التيار الص ــبت، إصرار زعي امس الس
ــة، رغم  ــات املقبل ــة االنتخاب ــى مقاطع ــدر عل الص
ــية محاولة  ــات السياس ــد من اجله ــة العدي مواصل
ــعودي بحديث  ــن قراره.وقال املس ــه بالعدول ع إقناع
ــس قراراً  ــات لي ــن االنتخاب ــحاب م ــي ، أن االنس إذاع
ــياً، كون االنتخابات ليست هدفاً وإمنا الهدف  سياس
ــة، مبينا ان الصدر  ــات العملية االنتخابي هو مخرج
ــعب  ــاده بأنها لن تكون بصالح الش ــرب عن اعتق أع
ــيء جديد كما أنها عبارة عن  العراقي وليس فيها ش
ــي حتاول إعادة  ــاف أن اجلهات الت ــارة للوقت.وأض خس

ــة لم تقدم حلوال  ــار الصدري للعملية االنتخابي التي
ــاش العملية  ــدة إلنع ــفوعة برؤية جدي ــل مش وبدائ
ــية، أو تغيير قواعد اللعبة التي دعت التيار  السياس
ــم التيار الصدري  ــحاب.هذا وكان زعي الصدري لالنس
ــاركته  مقتدى الصدر قد أعلن    مؤخراً عن عدم مش
ــحاب النائب  ــك انس ــا أعقب ذل ــات. بينم باالنتخاب
ــح لالنتخابات البرملانية  ــس البرملان واملرش األول لرئي
املقبلة عن الكتلة الصدرية حسن الكعبي وعدد من 
مرشحي الكتلة   من الترشح، وهو ما القى ردود فعل 
ــية مختلفة، فيما أعلنت  من جهات وأطراف سياس
ــمي  ــة االنتخابات عن عدم  ورود أي طلب رس مفوضي

لالنسحاب من خوض االنتخابات.
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ــد اللطيف ان  ــل عب ــتقل وائ ــي املس ــال السياس ق
ــلهم لكنهم  ــل اعترفوا بفش ــادة كت ــيني وق سياس
ــبثون  ــك  فهم يتش ــع ذل ــج وم ــوا النتائ ــم يتحمل ل
ــد اللطيف في برنامج (لعبة  باالنتخابات.واضاف عب
ــن  ــي م ــية  تعان ــة  السياس ــي) ان العملي الكراس
ــاً من تدوير  ــعب ليس بريئ ــلني  وان الش تدوير الفاش
ــي اصبح  ــباب  العراق ــي الش ــن وع ــدين  ولك الفاس

ناضجاً بالضد من الفاسدين وان الطبقة السياسية 
ترفض املغادرة رغم رسائل الرفض.واكد عبد اللطيف 
ــاج الى اعادة  ــة الكبير يحت ــوات االمني ــد الق ان عدي
ــار وان كوادر مفوضية االتنخابات تتبع االحزاب  انتش
ــية وان فتح ملفات الفساد يحتاج الى  وكتل سياس
ــية وان البيت الشيعي بدأ بالتآكل  بعد  ارادة سياس
االنتخابات  والبيوتات السياسية العراقية  انقسمت  

على نفسها.

ــف وزير املوارد  املائية (مهدي  كش
ــزم العراق   ــن ع ــدي) ع ــيد مه رش
املباشرة بتدويل ملف املياه مع ايران 
بعد العيد.واضاف في حوار  متلفز  
ان سوريا  خولت العراق بالتفاوض 
ــأن ملف  مع تركيا نيابة عنها بش

ــة الداخلية   ــبب االزم املياه وان س
ــو تغييرها جملاري  االيرانية حاليا ه
االنهر وان مشاكل ايران الداخلية  
سوف تتفاقم جراء تغييرها  جملاري 
ــران قامت بقطع  ــر كما ان اي االنه
ــع العراق وجعلت   جميع الروافد م

ايراداته  من املياه صفراً.
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ــي  ــره ه ــعبنا ومصي ــاة ش     ألن حي
ــغلنا اآلن فإننا ومن هذا  ــم ما يش اه
ــد العراقيني كافة ألن  املنطلق نناش
ــيما مايتعلق  ــذوا حذرهم والس يأخ
ــروس كورونا الفتاك  بالوقاية من فاي
ــه  ــورة من ــاللة املتح ــا الس خصوص
ــاس في ظل  ــي تفتك بالن ــا» الت «دلت
ــاب الوعي من  عجز طبي واضح وغي
ــعبية مع  ــض الطبقات الش قبل بع
ــام االصابات  ــادة ارق ــف. وما زي األس
ــراء كورونا اال نتاج لتلك  والوفيات ج
احلقيقة. وعليه نطالب كل املواطنني 
بااللتزام الشديد والتقيّد باالجراءات 
ــهم  ــة واالعتماد على انفس الصحي
ــور « الوقاية  ــن القول املأث انطالقا م
ــا حك جلدك  ــن العالج» و «م خير م

ــي  ــع الصح الوض  .. ــرك»  ــل ظف مث
ــيطرة وان اهللا  ــر بل وخارج الس خطي
ــار معلوم !!  ــاتر .. ص هو احلافظ الس
من جانب آخر نطالب «االدعاء العام» 
بتفعيل دوره ألجل فرض القانون وذلك 
ــدين  ــالل التصدي لكل الفاس من خ
ــبوهني بإقامة الدعاوى  واخملربني املش
ــم فوراً  ــم واحالتهم للمحاك عليه
ــف كل  ــق بكش ــا يتعل ــيما م والس
املتعمد  ــب  والتخري ــق  احلرائ ملفات 
ــة»  ــذي يقف خلفه «جتار السياس ال
ــى موضوع  ــير ال ــا ان نش ــا بودن كم
«السلة الغذائية» التي اعلنت عنها 
وزارة التجارة مؤخرا ونقولها صريحة 
ــل متكاملة  ــلة لم تص ــك الس ان تل
ــق العراقية  ــن املناط ــد م ــي العدي ف
ــة الواحدة ..  ــل املنطق ــل حتى داخ ب
ــي وعدتنا  ــد رمضان املاض ــل عي فقب

ــة غذائية اكراماً  وزارة التجارة بحص
ــل لكننا ودعنا  ــهر الفضي لهذا الش
ــة دون ان  ــر والبرك ــان على اخلي رمض
ــرى أو باألحرى تكتحل عيوننا برؤية  ن
تلك السلة املوعودة،والغريب ان وزارة 
ــف  ــم تخرج علينا لتكش التجارة ل
ــلة  ــباب تعثر وصول تلك الس لنا اس
ــرمي وظل  ــن العراقي الك ــى املواط ال
ــيد املوقف وظل املواطن  الصمت س
باالنتظار في ظل جائحة كورونا التي 
ــجل ارقاماً مخيفة واذا ما تركنا  تس
ــلة الغذائية وما يدور حولها من  الس
ــا ان نقول لكل  ــدر بودن حكايات وتن
ــية غادر  ــة السياس ــدٍ للعملي متص
ــل يفيد  ــا فع ــوف» ألنه ــردة «س مف
ــن الزمن وهي  ــا يأتي م ــتقبال مل االس
ــمرة حيث  ــويف والقش مفردة للتس
ــات التي  ــض من كل احلكوم لم نقب

استعملت تلك املفردة سوى السراب 
وليس غير السراب !! ونقولها بصوت 
عالٍ : نريد بطالً « يعبي بالسلة رگي 
ــن مواعيد عرقوب  ــة» ألن زم يا ساس
انتهى الى غير رجعة والشعب اليوم 
ــرف « البير  ــزاب» ويع ــح بالتي «امفت
ــة  ــا لكل ساس ــاه» ونصيحتن وغط
ــخصية  البالد اتركوا خالفاتكم الش
وبطوالتكم وعنترياتكم داخل اسوار 
ــرّوا  ــذار ان جت ــة وح ــم الفاره منازلك
ــب اصالً الى  ــارع العراقي امللته الش
ــارك جانبية ليس فيها له ال ناقة  مع
وال جمل .. ايها الساسة املتخاصمون 
ــب واحلصص  ــى الغنائم واملكاس عل
ــنا بحاجة اليوم  ــز النفوذ لس ومراك
الى معارك جانبية ال تقدم لنا سوى 
ــي وتأزميه دومنا أي  ــاك الوضع األمن ارب

مبررات أو مسوغات.

كتب رئيس التحرير

الكاظمي يلتقي عوائل شهداء وجرحى تفجري مدينة الصدر ويؤكد : سنقتص من الجناة

وكاالت /
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ــتهداف طائرة  ــبت، اس ــي، امس الس ــف الدول ــن التحال أعل
مسيرة لقاعدته في إقليم كردستان. وقال املتحدث الرسمي 
لقوات التحالف العقيد واين موروتو في بيان، إن طائرة مسيرة 
استهدفت قاعدة تستضيف قوات التحالف الدولي في اقليم 

كردستان، الفتا الى أن الهجوم لم يوقع اصابات أو اضرارا.

ــكة  ــبت، تغيير القوة املاس أكدت قيادة عمليات بغداد، امس الس
ــي في مدينة الصدر. وقال قائد عمليات بغداد الفريق  للملف األمن
الركن أحمد سليم ، إن العمل جارٍ على تبديل القطعات في مدينة 
الصدر، الفتا الى أنه مت حتريك اللواء الرابع من الشرطة االحتادية من 

محله احلالي في مدينة الصدر ليمسك قاطع املدائن.
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البينة الجديدة / كاظم عبد 
الحسني كاظم 

ــيد وكيل الوزارة  يواصل الس
ــدس  املهن ــاج  االنت ــؤون  لش
عادل كرمي، جوالته التفقدية 
حملطات االنتاج لالطالع على 
ــة  ــدات التوليدي ــل الوح عم
والصيانات  االحمال  ــب  ونس
الوحدات.حيث  ــى  اجلارية عل
ــة  االول اجلمع ــس  ام ــرى  اج
ــة  حملط ــة  تفقدي ــة  جول  ،
ــاء احليدرية الغازية في  كهرب
ــرف  ــة النجف االش محافظ
ــة  العام ــركة  للش ــة  التابع
ــي منطقة  ــاج الطاقة ف النت
ــالع  ــط، لالط ــرات االوس الف
ــدات  الوح ــال  اعم ــى  عل
ــال الصيانة  ــة واعم التوليدي
اجلارية عليها.يرافقه السادة 

ــة  العام ــركات  الش ــري  مدي
االنتاج،  ــة(  الثالث للقطاعات 
ــع) في منطقة  النقل، التوزي
ــيد  والس ــط،  االوس ــرات  الف
ــركة العامة  ــام الش مدير ع
ــداد.وكان  ــع كهرباء بغ لتوزي
في استقبالهم السيد مدير 
احملطة املذكورة واملالك املتقدم 
من املهندسني والفنيني. هنأ 
زيارته  الوكيل بداية  ــيد  الس
ــن  ــة م ــي احملط ــني ف العامل
والفنية  الهندسية  املالكات 
ــى  االضح ــد  عي ــبة  مبناس
املبارك متمنياً لهم املوفقية 
ــم،  ــم ولعوائله ــة له الدائم
ــذل املزيد من  ــم ب ــالً منه وام
املواطنني.ومت  ــة  العطاء خلدم
ــعاً مع  ــد اجتماعاً موس عق
ــتمع  اس املتقدمة  ــالكات  امل
من خالله لشرح مفصل من 

ــاكل  قبل مدير احملطة للمش
تواجههم  ــي  الت ــات  واملعوق
ــبة التوليد  اثناء العمل ونس
ــال الصيانة  ــال واعم واالحم

اجلارية على الوحدات وتأثيرات 
انخفاض ضغط الغاز.واوضح 
ــة ان هذه  ــيد مدير احملط الس
ــيدت اعمالها من  ــة ش احملط

قبل شركة بغداد للمقاوالت 
العامة ولكنها تلكأت باجناز 
اعمالها ولم تف ببنود العقد  
ــدات  ــغيل وح ــرم ومت تش املب
احملطة بدون اجناز العمل.كما 
ــتعرض سيادته، مشاكل  اس
ــط الغاز املورد  انخفاض ضغ
وتأثيراته على وضع املنظومة 
ــال،  ــد االحم ــة وحتدي الوطني
ــة اكمال  ــى جانب مناقش ال
قبل  ــاء من  االطف منظومات 
ــة  عاملي ــة  رصين ــركات  ش
ــالمة  ــق اجراءات الس وتطبي
بأقصى الدرجات.وشدد بعدم 
احالة اي عقد ألي شركة غير 
ــركات  ــاك ش ــة وان هن رصين
ــة واملعادن  ــي وزارة الصناع ف
ــع  ــي جمي ــتطيع ان تلب تس
االحتياجات من حيث صناعة 
منظومات االطفاء وغير ذلك، 

ــاً الضغط من  ومينع منعاً بات
اي جهة على مالكات احملطة 
ــر اي عقد، واوعز  من اجل متري
للجهات املعنية العمل على 
ــالل   هذا  ــة خ ــال احملط اكم
العام من اجل رفد املنظومة 
ــة. كما  الكهربائي ــة  بالطاق
ــة  احملط ــة  اروق ــي  ف ــول  جت
ــبكات  الش ــى  عل ــع  واطل
ــرددات وضغط  والت واالحمال 
ــار للوحدات  ــاز وامليكا ف الغ
ــات  منظوم ــة،  التوليدي
الوقود  ــات  ومنظوم ــد  التبري
واملولدات الساندة.وفي ختام 
ــيد الوكيل  زيارته شكر الس
ــة  العامل ــالكات  امل ــع  جمي
ــا يقدمونه من  ــة مل في احملط
ــبيل حتقيق أعلى  اجناز في س
ــةً  ــة خدم ــتويات الطاق مس

لشعبنا العزيز .

البصرة / البينة الجديدة 
 - ــل  النق وزارة  ــتقبلت  اس
ــئ  ملوان ــة  العام ــركة  الش
العراق سفن جتارية متنوعة 
أرصفة  احلموالت رست على 
ــال» مدير  ــئ أم قصر .وق موان
ــور  الدكت ــركة  الش ــام  ع
املهندس فرحان الفرطوسي 

ــات  توجيه ــب  حس ــه  ان
ــنت ناصر  ــل الكاب ــر النق وزي
االستمرار  بضرورة  ــبلي  الش
باستقبال السفن والناقالت 
ــار  ج ــل  العم أن  ــا»  مبين
ــاء   ــدار اليوم باالرس ــى م عل
والتفريغ  ــحن  والش واالقالع 
ــا»  ــالت .الفت ــفن والناق للس

ــمالي  ــاء ام قصر الش أن مين
 CAPE) ــفينة  الس استقبل 
ــة   بحمول  (KATTELMANN
٧٢ حاوية رست على رصيف 
 ALRABEE  ) ــفينة ١١ والس
ــت  ــة رس ــة متنوع ) بحمول
ــفينة  على رصيف  ١٨ والس
ــة  )  بحمول  KURUSHIMA  )

ــت على رصيف  متنوعة رس
ــتقبل ميناء ام  ــا اس ١٦ فيم
قصر اجلنوبي صباح اجلمعة 
ــت  اجلنيبة ( ROUBY ٥ ) رس
على رصيف ٣ بحمولة ٧٥٠٣ 
طن مادة الكلنكر التي تدخل 
ــمنت مشيرا»  بصناعة األس
ــئ  املوان ــة  أرصف ــل  عم ان 

ــام عطلة  اي ــتمر طيلة  مس
ــارك وعلى  عيد االضحى املب
مدار ( ٢٤ ) ساعة الستقبال 
الواصلة  والناقالت  ــفن  الس
ــواردة للعراق إذ  ــع ال بالبضائ
ــاون  بالتع ــات  العملي ــري  جت
ــة  املالح ــني  ب ــيق  والتنس

البحرية وإدارة املوانئ.

البينة الجديدة / هيثم مجيد
ــع  ــاودة مواق ــن مع ــارة ع ــت وزارة التج  اعلن
ــركة العامة لتجارة  ــايلوات  العائدة للش وس
ــتالم محصول  ــليمانية اس ــي الس ــوب ف احلب
ــي اقليم  ــوقي وفالح ــة احمللية من مس احلنط
كردستان . أكد ذلك مدير عام الشركة املهندس 
باسم نعيم العكيلي خالل متابعته امليدانية  
ــويق اجلارية اآلن في مراكز تسويق  حلملة التس
ــد  ــة عي ــالل عطل ــليمانية خ ــة الس محافظ
ــارك ، وذلك ضمن خطة التواصل  االضحى املب
ــركة والتعرف  ــروع و مواقع الش ــع ف مع جمي
ــل كافة العقبات  ــى معوقات العمل و تذلي عل
ــويق  أمام الفالحني واملزارعني ممن ينتظرون تس
ــا حتققها  ــازن التجارة فضال عم ــم خمل انتاجه
ــني  . وأضاف ان  ــارات من دعم للعامل ــك الزي تل

ــي محافظة  ــويق كالر ف ــارة مركز تس قام بزي
ــويق  ــع  التس ــى واق ــع عل ــليمانية واطل الس
ــت  ــي واجه ــات الت ــة املعوق ــتمعا لكاف مس
العاملني خالل أيام التسويق و تعهدنا بتذليل 
كافة املعوقات و طالبناهم باحلرص و احملافظة  
على اخلزين قبل كل شيء و زيادة نقاط احلرس. 
ــرف على  ــارة كذلك باملش ــالل الزي ــى خ والتق
املراكز التسويقية وبحضور ممثل دائرة الرقابة 
هناك واطلع على الكميات املستلمة وكسب 
اخر موقف ليوم اخلميس  والتي بلغت أكثر من 
ــرين الف طن  ، موزعة ( ١٩,٩٥٥ ) الف طن  عش
ــى و (٣٤١) طن حنطة  ــة ناعمة درجة أول حنط
ــويق  ــغ معدل التس ــة وبل ــة ثاني ــة درج ناعم
اليومي في ذروة التسويق ما بني ٢٥- ٣٠ سيارة 
متنوعة االوزان وتراجع اآلن إلى ١٥ سيارة .وعلى 

ــارة  مركز   ــار العكيلي الى زي ــياق اش ذات الس
ــيد صادق  التابعني لفرع  ــويق سيروان وس تس
ــتالم  احلنطة احمللية  ــليمانية ملتابعة اس الس
ــوقة من الفالحني ، موجها بالتركيز على  املس
ــة حلث الفالحني  ــيق مع الدوائر الزراعي التنس
على تسويق احلنطة خملازن التجارة.هذا واطلع 
ــك املواقع  على  ــي»  خالل زيارته لتل « العكيل
ــوقة في سيروان   اخلط البياني للكميات املس
ــرة آالف طن موزعة  ــارفت على العش والتي ش
ــف طن و حنطة  ــة درجة أولى( ٥،٦٠٩) ال حنط
ــة ثانية( ٣،٤٥٨) الف طن إضافة (٣٢٩) طن  درج
ــت الكميات  ــة .، فيما بلغ ــة درجة ثالث حنط
ــادق بحدود  ــيد ص ــويق س ــوقة ملركز تس املس
ــة آالف طن مستفسرا في الوقت ذاته   اخلمس
عن أسباب ارتفاع معدالت احلنطة درجة ثانية 

ــاذا لم يتجه الفالح في هذه املناطق ملعامل  ومل
ــكلة  الغربلة ، بني العاملني في اخملتبر ان املش
ــة ممتازة لكن  ــت في التقنية فهي حنط ليس
ــرة  ــار حش ــوزن النوعي و انتش ــكلة بال املش
ــط ونوعية احلنطة .  ــونة التي حتدد ضواب الس
مدير عام الشركة  حدد سبل النهوض بجودة  
ــام  وزارة الزراعة  ــالل اهتم ــة يتم من خ احلنط
ــالل التكثيف برش املبيدات عبر  للفالح من خ
ــرات  ــرات املكافحة اخلاصة بأمراض وحش طائ
ــتضمن إنتاج  احلنطة هذه املكافحة والتي س
حنطة متميزة وخاصة في املناطق الشمالية 
ــرة اذا توفرت  ــاج كبي ــة إنت ــد ذات غل ــي تع الت
الظروف  اجلوية واألمطار ، وهذا االهتمام يؤمن 
ــاب رفض  ــى نغلق ب ــة حت ــة املنتج كل احلنط

احلنطة بسبب حشرة السونة .
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بغداد / البينة الجديدة 
نظم مركز بحوث الطاقة املتجددة النانوية 
في جامعة النهرين مؤمتره الدولي العلمي 
ــة النفايات في دعم  ــن دور معاجل الثاني ع
ــتدامة وزيادة الدخل  مشاريع الطاقة املس
ــن جامعات  ــاركة باحثني م ــي مبش الوطن
ــذي  ال ــر  املؤمت ــن  واجنبية.وتضم ــة  عراقي
ــة  ــاء االلكتروني مناقش ــم عبر الفض أقي
ــات املنزلية والصناعية  محاور ادارة النفاي
والتجارية واستعماالت الطاقات النظيفة، 
فضال عن أهمية االستثمارات في مجاالت 
معاجلة النفايات. ويهدف املؤمتر الذي شارك 
ــة وهندية  ــن جامعات تركي فيه باحثني م
ــترالية وبريطانية وامريكية الى وضع  وأس
ــاد  ــات وإليج ــل للنفاي ــام ادارة متكام نظ
توجه خاص نحو جمع النفايات والتخلص 
منها وابتكار أساليب إدارية وفنية وتقنية 
ــة إلنتاج الكهرباء. وأوصى املؤمتر  واقتصادي
اجلهات املستفيدة الى استثمار الدراسات 
ــة  ــاج الطاق ــت إلنت ــي قدم ــوث الت والبح

الكهربائية من النفايات.

بغداد / البينة الجديدة
ــة  ــة ذوي االعاق ــة رعاي ــت هيئ دع
وزارة  ــي  ف ــة  اخلاص ــات  واالحتياج
ــة   االجتماعي ــؤون  والش ــل  العم
ــم ) من راتب  ــمولني ( باملتراك املش
للمستلمني سابقا   املتفرغ  املعني 
ــن  ــوام ٢٠١٨،٢٠١٧،٢٠١٦ والذي لالع

ــتحقة  ــغ غير مس ــتلموا مبال اس
ــة  ــي الدفع ــم ف ــاف رواتبه ومت ايق
السابقة الى مراجعة مقر الهيئة 
في بغداد واقسامها في احملافظات 
وملدة اسبوع واحد ابتداء من اليوم 
االحد ولغاية نهاية الدوام الرسمي 
ــق  ٢٩-٧-٢٠٢١  ليوم اخلميس املواف

ــتلمة  ــديد املبالغ املس لغرض تس
ــتصحبني  ــم كاملة مس من قبله
ــمية  ــكات الرس معهم املستمس
ــاق . علما ان  ــني املعني واملع للطرف
ــن قبل   ــرا م ــون حص ــة تك املراجع
ــة  حلضور  ــني املتفرغ وال حاج املع
ــد التام باالجراءات  املعاق مع التقي

ــي  االجتماع ــد  والتباع ــة  الصحي
ــذا لقرارات  ــداء الكمامة تنفي وارت
ــالمة  اللجنة العليا للصحة والس
ــة فايروس كورونا  الوطنية ملكافح
ــالمتكم . وحقوق  ــا على س حفاظ

اجلميع محفوظة.

البصرة / البينة الجديدة
اكدت وزارة التربية حرصها على 
تنوع التعليم مبا يعكس التنوع 
ــي والديني في العراق ،  االجتماع
وعلى ضوء ذلك باشرت كنيسة 
ــرام الكلدانية في البصرة،  مار اف
ــاط التعليم  في اعادة تنفيذ نش
ــيق  بالتنس للصغار  ــيحي  املس
ــريانية  ــم الدراسة الس مع قس
ــيتضمن  ــي تربية البصرة . وس ف
ــق ألول مرة  ــج الذي انطل البرنام
ــنة  بعد انقطاع دام ألكثر من س

ــا  كورون ــاء  وب ــاح  اجتي ــبب  بس
ــبوعياً  الدروس اس ــدمي  للبلد تق
في التعليم املسيحي للصغار ، 
االفتتاح  حيث شهدت فعاليات 
التي شارك فيها نحو ٦٠ تلميذاً 
ــاء كلمة  ــني ، الق من كال اجلنس
ــة سيادة املطران  لراعي الكنيس
ــي ، بحضور  ــب النوفل ــار حبي م
السيد نسيم جورج مدير قسم 
ــي تربية  ــريانية ف ــة الس الدراس
ــى جانب  ال ــرة  ــة البص محافظ

املعلمني االفاضل .

نينوى / البينة الجديدة
قام الدكتور فالح حسن الطائي مدير 
عام دائرة صحة نينوى بزيارة تفقدية 
ــفى  مستش ــوارىء  ط ــى  ال ــة  ليلي
املوصل العام والتقى مبديرها الدكتور 
يوسف البدراني واملالك اخلافر واطلع 
ــات التي  ــل واخلدم ــة العم ــى الي عل
الراقدين. ــى  املرض وتفقد  يقدمونها 

ــفى  كما قام  الطائي بزيارة مستش

ــى  والتق ــي  التعليم ــوري  اجلمه
ــور عماد حازم واملالك  مبديرها الدكت
اخلافر وتفقد ردهات الرقود واستمع 
ــن اخلدمات  ــى الراقدين ع من املرض
الطبية والعالجية التي تقدم لهم. 
ــرورة متابعة  ــد الطائي على ض واك
ــالمة العامة والدفاع  اجراءات الس
املدني ومنظومة احلريق وباب اخلروج 

للطوارئ .

ــر الداخلية    ــيد وزي ــكرون الس لفيف من املواطنني يش
ــماعيل كرمي جفات)  ومن خالله الى اللواء احلقوقي (اس
ــرطة بغداد – الرصافة والعميد (عدنان عبداهللا  مدير ش
ــداد الرصافة  ــرطة بغ ــم) احد ضباط مديرية ش جاس
ــرطة  ــكرتير مدير ش ــد (حكيم ماهر خليل) س والعقي
ــة الناس  ــود ألجل خدم ــا يبذلونه من جه ــة مل الرصاف

فبوركت جهودهم واكثر اهللا من امثالكم .

نينوى / البينة الجديدة
درة إحدى  ــاالت والقُ ــدات االتص ــركة العامة ملُع أجنـزت الش
عاونية  شركات وزارة الصناعة واملعادن عقودها املُبرمة مع مُ
ــمنت الشمالية التابعة إلى الشركة العامة للسمنت  الس
ــدي التابع  ــع الكنـ ــوادر مصنـ ــث قامت ك ــة .حيـ العراقيـ
ــغيل منظومة  ــز ونصب وتش ــذ عقد جتهي ــركة بتنفي للش
ــة بصمة الوجه  تكاملة ونصب منظوم ــة مُ راقبة فيديوي مُ
ــمنت الشمالية وبنسبة إجناز ١٠٠٪ إذ  لصالح معاونية الس
ميتلك املصنع املذكور خطا إنتاجيا خاصا بكاميرات املُراقبة 
يُعد األحدث على مُستوى العراق من شركة ( I-LAX) الكندية 
تميزة  التي تُعتبر من الشركات الرصينة ولها عالمة جتارية مُ

ومعروفة في هذا اجملـال .

البينة الجديدة / علي شريف
ــن متكن قوة  ــة بابل ع ــرطة محافظ ــفت قيادة ش كش
ــار مخدرات  ــى ( ٥ ) جت ــاء القبض عل ــتركة من إلق مش
ــدرات بحوزتهم  ــلحني وضبط كمية كبيرة من اخمل مس
ــط مدينة احللة .وقال مدير قسم العالقات واالعالم  وس
ــي عادل  ــد احلقوق ــة العمي ــرطة احملافظ ــي قيادة ش ف
العناوي احلسيني: بناءً على معلومات مؤكدة ومبتابعة 
قائد شرطة احملافظة اللواء املهندس علي هالل الشمري 
متكنت قوة مشتركة بإمرة العميد وليد خالد املعموري 
ــؤون  ــعبتي ش ــرطة األقضية ومفارز ش ــم ش مدير قس
ــتخبارات  ــة والنجدة واالس ــدة واالقضي ــدرات البل مخ
ــوون األفواج  وبتنسيق   مع أفراد السيطرة  ومعاونية ش
ــى ( ٥ ) جتار مخدرات بعد  ــة  من إلقاء القبض عل املركزي
ــاعة وتبادل إطالق نار مع  ــتمرت ألكثر من س مطاردة اس
ــط  ــل أن تتمكن من إلقاء القبض عليهم وس القوة قب
مدينة احللة وضبط بحوزتهم مايقارب الـ( ٢٥٠٠ ) حبة 
ــتال اخملدرة  ــدرة وحوالي ( ١٠) غرام من مادة الكريس مخ
ــتعمل لتعاطي اخملدرات  مع نحو ( ٢٤ ) أداة مختلفة تس
ــنكوف مع مسدس  ــالح بندقية كالش باإلضافة الى س
صوتي مع دراجتني ناريتني .وأضاف العميد احلسيني: ان 
ــني مت توقيفهم وفق املادة ( ٢٨ مخدرات ) من قبل  املتهم
ــيد قاضي التحقيق متهيداً إلكمال باقي اإلجراءات  الس
القانونية وإحالتهم الى القضاء لينالوا جزاءهم العادل 
ــتركة ضمن  ــة متكنت املفارز املش ــياق ذي صل . وفي س
سيطرة الشهيد سالم شنون ( النيل ) من إلقاء القبض 
ــيات عربية مخالفني لشروط  على شخصني من جنس
اإلقامة داخل العراق. كما مت القاء القبض على شخص 
بط بحوزته حوالي ( ١ غرام ) من مادة الكريستال  آخر ضُ
اخملدرة  وذلك من خالل إجراءات التفتيش وتدقيق أسماء 
ــمالية. ــل مدينة احللة الش ــد مداخ ــن عند أح الوافدي

ــليم اخملالفني الى اجلهات املعنية التخاذ مايلزم  ومت تس
بحقهم من اإلجراءات القانونية .
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رئيس مجلس االدارة
رئيس التحرير

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

أسسها الراحل  

NO.3685.SUN.25.JUL.2021

ــة البصرة  ــاء تقليل حص ــت وزارة  الكهرب نف
من الطاقة.وقال املتحدث باسم الوزارة أحمد 
موسى في بيان، إنه ال نقيصة وال تقليل على 
ــرة وأهلها من  االطالق حلصة محافظة البص
ــاعية إلى زيادة  ــوزارة س ــاف ان ال الطاقة.واض
ــي محافظات اجلنوب من  ــة البصرة وباق حص

الطاقة.

بغداد /
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اعلنت جلنة العالقات اخلارجية النيابية 
آلية اختيار سفراء العراق، فيما أشارت 
إلى أن القائمة اجلديدة ضمت ٧٠ سفيراً. 
وقالت عضو اللجنة آال طالباني ، إنه منذ 
سنوات طويلة هناك عمل على تسمية 
ــفراء مع وزارة اخلارجية الى سفراء  الس
لسد الفراغ، الفتةً إلى أن جلنة العالقات 
اخلارجية درست أسماء املرشحني، بعد 
ــب  إجراء مقابالت معهم الختيار األنس
منهم.وبيَّنت أن بعض األسماء املطروحة 
ــفراء،يتطلب دراستها من  ملناصب الس
ــام إلعادة النظر  ــل النخب والرأي الع قب
ــخاصاً مؤهلني  بها، مبينةً أنَّ هناك أش
ــماء غير  ــم حرقها باألس ــب أن ال يت يج
ــادة النظر  ــن املمكن إع ــة التي م املؤهل
ــت هي  ــدت أن اللجنة ليس ــا. وأك فيه
ــفراء وامنا  ــماء الس ــحت أس ــي رش الت
ــية، ولكن هذه االسماء  الكتل السياس
ذهبت  الى وزارة اخلارجية عن طريق جلنة 
العالقات اخلارجية، موضحة أن القائمة 
تضم ٧٠ سفيراً ، منهم ٣٥  مرشحاً من 
ــحاً  ــية وهناك ٣٥ مرش الكتل السياس
من وزارة اخلارجية الذين هم من السلك 

الدبلوماسي. 

ــة  األميركي ــاع  الدف وزارة  ــتضيف  تس
ــؤولني عسكريني عراقيني  (البنتاغون)، مس
ــم  لبحث أربعة ملفات. وقال املتحدث باس
ــح متلفز ،  ــون كيربي، في تصري ــوزارة، ج ال
ــتضيف اليوم اجتماعاً  إن البنتاغون سيس
ــكريني عراقيني ضمن  ــؤولني عس ــع مس م
ــيتناول  ــتراتيجي الذي س ــار احلوار االس اط

ــكرية بني  ــة العس ــي للعالق ــق التقن الش
ــدة والعراق.وأضاف كيربي أن  الواليات املتح
االجتماع سيبحث شراكة التعاون األمني 
ــني الواليات املتحدة  ــر طويلة األمد ب املباش
ومجاالت التعاون تتجاوز مكافحة اإلرهاب، 
ــيناقش أيضاً  ــى أن االجتماع س ــيراً إل مش
مجموعة من القضايا والتهديدات األمنية.

وجدد كيربي استعداد الرئيس بايدن التخاذ 
ــة حلماية االميركيني، الفتاً  اإلجراءات الالزم

الى أن الشركاء العراقيني يتفهمون ذلك.
ــاً  ــيناقش ايض ــاء س ــي أن اللق ــر كيرب وذك
ــي العراق،  ــكري األميركي ف ــود العس الوج
ــة موجودة في  ــدداً أن القوات األميركي مش
ــراق بدعوة من احلكومة العراقية حملاربة  الع
ــت الذي لن تكون  ــيأتي الوق داعش، وانه س
ــوات املقاتلة هناك،  ــة فيه للق هناك حاج
مبيناً أن هذا األمر سيتم تقريره بالتنسيق 

مع العراقيني.

›Ó‘r€a@ÖÏ”Ï€a@oÌã@…Ój€@Êb‰j€@…fl@Ô”aä«@÷b–ma@…Ó”Ïm@·çaäfl@Û«äÌ@Ô‡√bÿ€a

ــي  ــار جنوب ــة ذي ق ــت محافظ أعلن
ــني بلقاح  ــر امللقح ــع غي ــراق، من الع
ــة دوائرها.  ــروس كورونا من مراجع في
ــظ احمد  ــة ، ان احملاف ــرت احملافظ وذك
ــول  ــع دخ ــه مبن ــي وج ــي اخلفاج غن
ــن حملة  ــني للدوائر ضم ــر امللقح غي

ــراءات ملواجهة املوجة  ــديد االج لتش
ــي فايروس كورونا الذي  الثالثة لتفش
ــرا.   ــة مؤخ ــه وزارة الصح ــت عن اعلن
ان  ــان  للبي ــا  وفق ــي  اخلفاج ــد  واك
ــة احمللية وجهت كافة الدوائر  احلكوم
ــع ال يحمل كارت  مبنع دخول أي مراج
تلقيح فايروس كورونا ضمن اجراءات 
ــة  ــة الثالث ــة املوج ــة ملواجه احترازي

ــي فايروس كورونا الذي اعلنت  لتفش
عنه وزارة الصحة مؤخرا.

ــتعتمد كارت  ــر س ــاف ان الدوائ واض
التلقيح  ضمن مستمسكات ترويج 
ــا ويتم رفض أي  ــة املعامالت فيه كاف
ــه  ــه مت توجي ــد ان ــة اخرى.واك معامل
ــار مبنع  ــة لذي ق ــيطرات اخلارجي الس
ــارج احملافظة  ــول الوافدين من خ دخ

ــكارت التلقيح  مع  ــني ل ــر احلامل غي
استثناء احلاالت االنسانية .

ــن القرارات  ــدف م ــى ان اله ــار ال واش
ــار العدوى  ــو لتقليل انتش اجلديدة ه
ــه الى مراكز  ــث املواطنني  للتوج وح
ــت مضاعفة عددها  ــح التي مت التلقي
ــات  املؤسس ــاعدة  ومس ــرا،  موخ
ــة باحملافظة التي تعمل بكل  الصحي

ــروس  ــة  فاي ــالص ملواجه ــد واخ جه
ــه في الفترة  ــني اخلفاجي ان كورونا.وب
ــير إلى  ــرات تش ــة بدأت املؤش املاضي
ــي املنحنى  ــارع ف تطور خطير ومتس
ــة،  جراء التراخي  الوبائي في احملافظ
ــط الصحية من  في االلتزام بالضواب
املواطنني واملؤسسات وظهور الطفرة 

اجلديدة في اجملتمع.

كشفت وزارة العمل والشؤون االجتماعية، 
ــادة راتب  ــاع لزي ــن مس ــبت، ع ــس الس ام
ــال مدير إعالم الوزارة جنم  املعني املتفرغ. وق
ــت  ــة وضع ــة ذوي اإلعاق ــي، إن «هيئ العقاب
برنامجا حكوميا متكامال لدعم هذه الفئة 
ــراق من خالل  ــي الع ــا ف ــوض بواقعه والنه
إعادة تأهيل وتدريب ذوي االعاقة، ليصبحوا 
ــوق  عناصر فاعلة في اجملتمع وزجهم في س

ــب مع طبيعة  العمل في املهن التي تتناس
ــة وترفيهية  ــواد رياضي ــاء ن ــوق وإنش كل ع
ــات  ــدة بيان ــاء قاع ــن انش ــال ع ــم، فض له
ــتقطب جميع افراد هذه الفئة  متطورة تس
ــدار الهوية التعريفية لهم  في العراق، وإص
ــازات القانون».وأكد أن  ــع بامتي ــة التمت بغي
ــعى لزيادة راتب املعني املتفرغ  «الهيئة تس
ــة الثامنة من قانون  حيث يكون وفق الدرج
ــن الدرجة  ــدال م ــب املوظفني، ب ــلم روات س
ــه اآلن، وكل ذلك  ــول ب ــرة كما معم العاش

مرهون بتعديل القانون وتوفر التخصيصات 
ذوي  ــون  «قان أن  ــاف،  الالزمة».وأض ــة  املالي
اإلعاقة غير مطبق بالشكل االمثل، فهناك 
ــار إليها في  ــوزارات احلكومية مش مهام لل
ــكل  املادة ١٥ من القانون، تنفذ القانون بش
ــذ تلك  ــر ال ينف ــض االخ ــه والبع ــأس ب ال ب
املهام»، مشيرا الى أن «وزير العمل والشؤون 
ــعى لتعديل  االجتماعية عادل الركابي يس
ــرات القانون ليتالءم مع متطلبات  بعض فق
ــف الوزارة  ــا يتعلق مبوق ــذه الفئة».وفيم ه

ــي إلى أن  ــار العقاب ــن عمالة األطفال أش م
ــا وحدة مكافحة عمالة  «وزارة العمل لديه
ــم التفتيش وهذه الوحدة  االطفال في قس
ــدم  ــل بع ــاب العم ــة أصح ــا توعي مهمته
ــل، باالضافة الى  ــتخدام االطفال للعم اس
ــكاوى بحق اخملالفني من اصحاب  تقدمي الش
ــغيل االطفال،  ــن يقومون بتش العمل الذي
ــاعدة في اعادة االطفال الى الدراسة  واملس
مع شمول عائلة الطفل براتب الرعاية بعد 

استحصال موافقة الوزير».

ــر الباحثني في جامعة العالقات الدولية التابعة  رأى كبي
ــية، يوري زينني، أنه من غير املرجح  لوزارة اخلارجية الروس
ــحاب  ــة، بعد انس ــتان ثاني ــراق أفغانس ــح الع أن يصب
ــني، ان تلك القوة  ــن البالد.وقال زين ــوات األمريكية م الق
ــودة في العراق. وتابع بالقول دولة  مثل طالبان، غير موج
ــل الدول من حيث  ــتان اجلبلية هي واحدة من أق أفغانس
مستويات املعيشة، لكن العراق ال يزال ميلك احتياطيات 
ــذا عامل قوي  ــدات نفطية. ه ــة، ولديه عائ نفطية غني
ــتقرار البالد. وفي هذا الصدد، أعتقد أن العراق  يدعم اس
ــى أنه، على  ــار اخلبير إل ــول إلى أفغانستان.وأش لن يتح
ــم من وجود خالفات، مبا في ذلك ذات الطابع الديني،  الرغ
ــهم ليس لديهم ثقة حتى  وحقيقة، أن العراقيني أنفس
اآلن في املستقبل، وفي وجود قوة ميكن أن توحد الشعب 
ــعون إلى عدم تفاقم اخلالفات التي  بأكمله؛ لكنهم يس
ــهد  ــأت بعد دخول القوات األمريكية إلى البالد.وتش نش
ــاحة األفغانية، في الفترة احلالية، مواجهات دامية  الس
ــيطرتها  ــان، التي أعلنت س ــة وحركة طالب بني احلكوم
ــدت وتيرة العنف  ــعة في البالد.وتصاع على مناطق واس
ــي النزاع  ــات بني طرف ــر املفاوض ــي ظل تعث ــال، ف والقت
ــالق النار،  ــاق دائم لوقف إط ــي، للتوصل إلى اتف األفغان
ــر أن الطرفني  ــي للبالد.غي ــتقبل السياس ــث املس وبح
ــا الحقا على جتنيب املدنيني والبنى التحتية أعمال  اتفق
العنف؛ فضال عن تسريع وتيرة املفاوضات في العاصمة 

القطرية الدوحة.

اعلنت مديرية زراعة ذي قار، امس السبت، فقدان نصف 
خطتها من محصول الشلب للموسم احلالي في قضاء 
ــحة املياه. وقالت املديرية  ــعيد، بسبب ش كرمة بني س
ــلب  ــو ١٥٠٠ دومن من اخلطة الزراعية حملصول الش ، ان نح
ــوع ٣ االف دومن.  ــعيد، من مجم ــدت في كرمة بني س فق
ــبب هذه اخلسارة يعود لشحة املياه  وبينت الدائرة ان س
ــاء، مؤكدة ان  ــي الزراعية في القض ــة الى االراض الواصل
ــي الزراعية  ــة االراض ــون عبئاً  بتهيئ ــني يتحمل الفالح

هناك، دون جدوى اقتصادية من ذلك. 

بغداد /

بغداد / ــى الكاظمي زيارة إلى الواليات  املتحدة  يبدأ رئيس الوزراء، مصطف
ــرى مراقبون  ــدن.   وي ــي جو باي ــس األميرك ــاء الرئي ــة للق األميركي
ــاورات بني  ــتكمال  املش ــياق اس ــون أن الزيارة تأتي في س ومختص
ــالد،  وكذلك  ــحاب من الب ــراق، حيال االنس ــات املتحدة والع  الوالي
ــش، فضالً عن  ــة تنظيم داع ــني  اجلانبني حملارب ــيق األمني ب التنس
ــو بايدن وإبراهيم  ــع اإلقليمي والدولي، بعد  وصول ج ــم الوض  تقيي
ــدة احلكم، فضال عن امللف األهم وهو  التعاطي مع  رئيسي  إلى س
اجملموعات  املسلحة والفصائل.  وذكر مصدر مطلع أن الوفد املرافق 
ز على  الوفد في احلوار االستراتيجي  له فني ١٠٠٪، كون الكاظمي ركّ
ــياً بل  فني يحاول  العراقي - األميركي، وبالتالي عمله ليس سياس
مناقشة األمور والفرص والتحديات والشراكات بصورة فنية مهنية 
ــا األول هي املصلحة الوطنية العراقية واالحتياج الوطني   معياره
ــق للكاظمي،  ــكري املراف ــأن الوفد العس للتعاون  والشراكة. وبش
أوضح املصدر أن وجود عدد من القادة  العسكريني ضمن تشكيلة 
ــينتهي  بنتيجة  ــتراتيجي س ــياق أن احلوار االس الوفد يأتي في س
كبرى للقطاع األمني وهي وضع جدول زمني النسحاب األميركيني 
ــع احلوار نحو تفعيل تفاهمات مشتركة في  من  العراق، وسيتوس
ــودة بالعالقات  ــتراتيجي تتمثل في الع ــوء اتفاقية اإلطار  االس ض
العراقية - األميركية إلى مرحلة ما قبل  سقوط املوصل عام ٢٠١٤ 
ــب وتبادل  املعلومات  ــراكة والتعاون في التدري وتفعيل برامج الش
ــأ األميركي.  ــالح العراقي ذي املنش ــتخبارية واستدامة الس االس
ــوف يبحثها الكاظمي مع  ــار الى أن هناك أموراً مهمة س  كما أش
ــراكة في  ــواء من حيث الش ــل الكهرباء، س ــب األميركي  مث اجلان
برامج تأهيل الطاقة وجذب االستثمارات  واحلوار مع شركة (جنرال 
ــات املالية  للغاز  ــوية للدفوع ــألة التس إلكتريك) أم من حيث مس
ــة على إيران، باإلضافة  ــي وقضية اإلعفاء والعقوبات الدولي اإليران

إلى جذب  االستثمارات في مجال الطاقة. 

بغداد /

بغداد /

بغداد /

وكاالت /

ذي قار /
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ــى أي قاعدة  ــاء عل ــا عدم اإلبق وبينه
ــن جانبه أكد  ــي العراق. م أمريكية ف
ــي املفاوض،  ــد العراق ــدر في الوف مص
امس السبت، أنه لم يتفق حتى اآلن مع 
ــحاب كامل  الوفد األمريكي على انس
ــراق. وقال  ــوات األمريكية من الع للق
املصدر وهو أحد أعضاء الوفد الذي يزور 
ــنطن حاليا، إن املباحثات مازالت  واش
ــتمرة مع الوفد األمريكي، وهناك  مس
ــارين  ــة ببقاء املستش ــة حكومي رغب
ــكريني، لكن واشنطن  واملدربني العس
ــكرية.وأضاف،  ترغب ببقاء قوات عس
ــتمرة حول  ــات مازالت مس أن املباحث
ــة، لكن لم  ــوات األمريكي ــد الق تواج
ــأن  ــى اتفاق ولو مبدئي بش نتوصل ال

ــى صعيد  ــل. وعل ــحابها بالكام انس
ــر اخلارجية األميركي  ذي صلة أكد وزي
أنتوني بلينكن ، أن الشراكة األميركية 
ــراً من احلرب ضد  ــع العراق أكبر كثي م
ــش اإلرهابي.وقال بلينكن  تنظيم داع
خالل مؤمتر صحفي مشترك مع نظيره 
ــا فخورون  ــني، إنن ــي فؤاد حس العراق
بشراكتنا مع العراق وعالقاتنا وطيدة 
ــاب، مضيفاً نحن  ــي مكافحة اإلره ف
ــرب ضد  ــراق في احل ــع الع ــركاء م ش
عصابات داعش اإلرهابية. وتابع منضي 
قدما في شراكتنا مع العراق القائمة 
ــح  واملصال ــادل  املتب ــرام  االحت ــى  عل
ــراكة مع  ــداً ان الش ــتركة، مؤك املش
العراق أكبر كثيراً من احلرب ضد داعش. 

ــيد عمار احلكيم  ــي وقت اعرب الس ف
ــة الوطنية،  ــوى ألدول ــس حتالف ق رئي
ــاوض في جولة  ــه بالوفد املف عن ثقت
ــنطن. ــتراتيجي مع واش ــوار االس احل
ــال احلكيم في تغريدة له كلنا ثقة  وق
بالوفد العراقي املفاوض في واشنطن 
ــتراتيجي  اإلس ــوار  احل ــة  ــالل جول خ
ــي. وفي  ــب األمريك ــدة مع اجلان اجلدي
التطورات ايضا أعلن احلزب الشيوعي 
العراقي، امس السبت، انسحابه من 
ــرر اجراؤها  ــات البرملانية املق االنتخاب
ــرين االول املقبل. ــر من تش في العاش
ــي   ،  ــر صحف ــي مؤمت ــزب ف ــال احل وق
ــبة إلجراء  ــت مناس ــواء ليس إن االج
ــك تخبطات كثيرة  وهنال االنتخابات 

بالعملية السياسية.وأضاف، ان املال 
ــالح املنفلت ما يزاال  السياسي والس
ــات. وتابع  ــى اجراء االنتخاب يؤثران عل
ــن قبل  ــاك جدية م ــس هن ــزب، لي احل
ــية لتحقيق مطالب ثورة  قوى سياس
تشرين وهذا احد االسباب الذي يجعل 
احلزب ينسحب من االنتخابات. واردف، 
ــة مجرد تدوير  ــا االنتخابات املقبل لرمب
وجوه. وفي شأن اخر الفت بعث رئيس 
ــي،  ــواب محمد احللبوس ــس الن مجل
ــالة الى أمني عام  امس السبت، رس
املشروع العربي في العراق خميس 
اخلنجر، مؤكداً فيها عدم السماح 
ــن األراضي.وجاء في  ــه بالتنازل ع ل
ــالة احللبوسي لن نسمح  نص رس

ــن االراضي، وحاولت  لك بالتنازل ع
ــب املصلحة  ــرارا ان اغل ــرارا وتك م
ــنة  ــا الس ــة اهلن ــة وقضي الوطني
ــر االمور التي  ــات وصغائ عن اخلالف
ــت ان  ــاف حاول ــدي نفعا.وأض ال جت
اصدقك اكثر من مرة واغض النظر 
عن نباح كالبك ومغامراتك باهلنا 
ــك  ــح حال ــل ان ينصل ــى ولع عس
وقررت ولست مترددا ان اتصدى لك 
ــمح  ــك الرخيصة ولن اس ومؤامرات
لك ببيع ما ال متلك.وتابع احللبوسي 
ــك لو ملكت مال  بالقول وتأكد بان
ــا ذليال صغيرا  ــتبقى تابع قارون س
ــإذن اهللا الى حجمك  ــاعيدك ب وس

الذي تستحقه.
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ــوان  أنط ــي  الفرنس ــزال  ي ال 
ــأن  ــر اجلدل بش يُثي ــان،  جريزم
ــذا  ه ــلونة،  برش ــن  ع ــه  رحيل

الصيف.
وارتبط اسم الفرنسي بالعودة 
لصفوف فريقه السابق أتلتيكو 
ــة تبادلية مع  مدريد، في صفق
ساؤول نيجويز، لتقليل الرواتب 
في الفريق الكتالوني، من أجل 

جتديد عقد ليونيل ميسي.
ــبورت»  ــب صحيفة «س وحس
ــان  جريزم ــإن  ف ــبانية،  اإلس

مستعد فقط ملغادرة برشلونة 
اآلن، إذا كانت الوجهة أتلتيكو 

مدريد.
أن  ــى  إل ــة  الصحيف ــارت  وأش
ــض منح  ــد يرف ــو مدري أتلتيك
ــوى  ــلونة، أي العب آخر س برش
ــي الصفقة  ــاؤول نيجويز ف س
ــة، مما يعقد املفاوضات  التبادلي

بني الناديني.
ــة، قد  ــر صحفي ــت تقاري وكان
ا  ــان أيضً ــت أنطوان جريزم ربط
أو  ــوس  يوفنت ــى  إل ــال  باالنتق
ــالل  ــان خ ــان جيرم ــس س باري

امليركاتو الصيفي اجلاري.

ــف  النج ــا  محترف ــى  تلق
ــاال والتوغولي  ــي ت الكاميرون
ــون عرضني من االندية  ويلس
الدوري  ــة في  احمللية املنافس

املمتاز.
ــن  م ــرب  مق ــدر  مص ــال  وق
ــات  تصريح ــي  ف ــني  الالعب
ــا  تلقي ــني  الالعب أن  ــة  خاص
ــرة  ــة كبي ــن أندي ــني م عرض
ــاك  ــي، وهن ــدوري احملل ــي ال ف
ــد  ــة لتحدي ــات قائم مفاوض

وجهتهما في املوسم املقبل، 
ــان عن  ــث الالعب ــث يبح حي

العرض األفضل لهما.
ــف ابدى  ــادي النج ــني أن ن وب
ــد التعاقد مع  ــه بتجدي رغبت
ــا  رفض ــا  لكنهم ــني،  الالعب
بسبب عدم التزام إدارة النادي 
ــتحقاتهما  مس ــديد  بتس
ــم،  ــة رغم انتهاء املوس املالي
ــان  الالعب ــرر  ق ــي  وبالتال
ــدم جتديد  ــادرة الفريق وع مغ

عقديهما.

ــان جيرمان، امس االول  أعلن باريس س
ــد عقد املدرب األرجنتيني  اجلمعة، متدي

ماوريسيو بوكيتينو.
ــمي: «يعلن  ــس، في بيان رس وقال باري
ــيو  ــد ماوريس ــد عق ــن متدي ــادي ع الن
ــى ٣٠  ــي حت ــه الفن ــو وطاقم بوكيتين

ــران ٢٠٢٣».وتولى بوكيتينو  يونيو/ حزي
ــوم ٢ يناير/ كانون  ــه في باريس ي مهمت
الثاني ٢٠٢١، وجنح خالل األشهر الستة 
ــان جيرمان إلى  ــه في قيادة س األولى ل
ــال أوروبا، عقب  نصف نهائي دوري أبط
ــي دور الـ١٦،  ــلونة ف التغلب على برش

وبايرن ميونخ في ربع النهائي.
ــا  ــعيد حقً ــا س ــو: «أن ــال بوكيتين وق

ا. من املهم  لنفسي وللجهاز الفني أيضً
ــنبذل  ــعر بثقة النادي وس ا أن نش ــدً ج
قصارى جهدنا حتى يفخر املشجعون 
بسان جيرمان، ولهذا السبب سنحاول 

ا». الوصول إلى أهدافنا معً
ا  وأضاف: «قبل عشرين عاما كنت قائدً
لهذا الفريق واليوم أنا املدرب... إنه حلم 

حتقق».

ــس باريس:  ــي، رئي ــر اخلليف ــال ناص وق
ــاد للعمل  ــيو ع ــعدنا أن ماوريس «يس
ــد أن كان قائدا  ــان، بع ــان جيرم مع س
ــه يفهم قيم  ا. إن ــل ٢٠ عامً للفريق قب
ــتقبل.  ــادي وطموحه ورؤيته للمس الن
ــون وواثقون فما يخبئه  نحن متحمس

املستقبل حتت قيادة ماوريسيو».

ــى  ــة (٣٣-٢٧) عل ــا بنتيج ــازت فرنس  ف
األرجنتني، في اجملموعة األولى مبنافسات 

كرة اليد من أوملبياد طوكيو ٢٠٢٠، .
وتتصدر فرنسا اجملموعة األولى، متفوقة 
ــى النرويج، في انتظار  بفارق األهداف عل
ــبانيا في وقت الحق. مواجهة أملانيا وإس

ــا وتقدمها  ــد البداية القوية لفرنس وبع
ــت  ــني وجنح ــن أداء األرجنت (١٠-٤)، حتس

ــص النتيجة إلى (١٢-١٠) بنهاية  في تقلي
الشوط األول.

وكررت فرنسا ما فعلته في بداية املباراة، 
ــيطرتها التامة وتقدمت (٢٢- وفرضت س

١٤) في أول ١٠ دقائق من الشوط الثاني.
ــق  ــل ١٠ دقائ ــدم (٢٧-١٩)، قب ــد التق وبع
ــل مدرب  ــرك جوالم جي ــن النهاية، أش م
فرنسا، العديد من الالعبني االحتياطيني، 
ــح األرجنتني في تقليص الفارق إلى  لتنج

٦ أهداف.

بلغ التونسي محمد خليل اجلندوبي، 
ــي  ف ــا  كيلوجرام  ٥٨ وزن  ــي  نهائ
التايكوندو بأوملبياد طوكيو، ، ليضمن 

على األقل ميدالية فضية لبالده.
ا،  جاء تأهل اجلندوي، صاحب الـ١٩ عامً

ــي بعد الفوز على بطل العالم  للنهائ
الكوري اجلنوبي جانغ جون (٢٥-١٨).

ــادل  بالتع ــى،  األول ــة  اجلول ــت  وانته
ــي  (٥-٥) قبل أن يفتك البطل التونس
ــة  ــة بنتيج ــة الثاني ــي اجلول اجلندوب

.(٩-٨)
ــك تضمن تونس، ميدالية فضية  وبذل

على األقل في أوملبياد طوكيو.
ــي، تأهل   ــل اجلندوب ــد خلي كان محم
ــي بعد الفوز على  للدور نصف النهائ
ــي (٣٢-٩)،  ــولومون دميس ــي س األثيوب
ــي  كما فاز في اللقاء األول على الروس
ــا ٢٠١٨، ووصيف  ميخاييل بطل أوروب

بطل العالم ٢٠١٧ بنتيجة (٢٥-١٨).

ــت  كليمن ــي  الفرنس ــب  يرح
ــلونة،  برش ــع  مداف ــت،  لينجلي
بالرحيل إلى نادٍ آخر خالل امليركاتو 

ــد لينجليت،  ــي اجلاري.ويع الصيف
من الالعبني الذين يسعى برشلونة 
الصيف،  ــذا  ــم ه ــص منه للتخل
ــن أجل  ــق م ــب الفري ــض روات خلف
ــد للنجم  ــد اجلدي ــجيل العق تس

ا  ــي.ووفقً ليونيل ميس األرجنتيني 
ــبانية،  ــبورت» اإلس لصحيفة «س
ــت حصل على عروض  فإن لينجلي
مثيرة لالهتمام من الدوري اإلجنليزي 

املمتاز هذا الصيف.

ــدأ  ب ــلونة  برش أن  ــى  إل ــارت  وأش
ــتغناء  احملادثات بالفعل حول االس
ــر يتفهم  ــت، واألخي ــن لينجلي ع
موقف النادي الكتالوني، وال يغلق 
أي باب حتى اآلن يرتبط مبستقبله. 

ــت لم يتخل  وأوضحت أن لينجلي
ــتمراره مع  ا عن احتمالية اس أيضً
ــم املقبل، لذا  ــلونة في املوس برش
ــون جزءًا  ــه يعمل بجد كي يك فإن

من قائمة املدرب رونالد كومان.

ــا من أجل  ــول، عرضً ــادي ليفرب قدم ن
ــي، العب  إغراء اإليفواري فرانك كيس
ــى الدوري  ــالن، باالنتقال إل ــط مي وس
اإلجنليزي املمتاز خالل املوسم املقبل.

ــع  ــي م ــك كيس ــد فران ــي عق وينته
ــونيري في الصيف املقبل، ولم  الروس
ــواري، على عرض  ــق الالعب اإليف يواف

التجديد حتى اآلن.
ــبورت ميدياست»  ا لشبكة «س ووفقً
ــول عرض على  ــإن ليفرب اإليطالية، ف
ــنوي  ــول على راتب س ــي، احلص كيس
يبلغ ٨ ماليني يورو، من أجل ارتداء ألوان 
الريدز. وأشارت إلى أن كيسي سبق أن 
طلب من ميالن، احلصول على ٦ ماليني 
ــى التجديد، لكن  ــورو للموافقة عل ي

ــروط  ــونيري يحاول خفض الش الروس
املادية لالعب اإليفواري.

ــرح أنه  ــبق أن ص ــي س يذكر أن كيس
ــتر يونايتد في إجنلترا،  يدعم مانشس
ــجعي  ــا قد يضعه في أزمة مع مش مم
ــى  ــتقبالً إل ــل مس ــول، إذا انتق ليفرب
ــر بني  ــداء الكبي ــبب الع ــدز، بس الري

الناديني.

ــدت الهيئة اإلدارية لنادي  تعاق
ــداد، مع املدرب جمال  أمانة بغ
ــق ضمن  الفري ــادة  ــي، لقي عل
ــل،  املقب ــم  املوس ــات  منافس
ــذي  ــد، ال ــام حم ــا لعص خلفً

انتهى عقده بنهاية املوسم.
وقال جمال علي في تصريحات 
ــكل نهائي  ــرى االتفاق بش «ج

مع إدارة أمانة بغداد».
ــر توقيع  ــن املنتظ ــاف «م وأض
ــي  ــمي ف ــكل رس ــد بش العق
ــادي بعد عيد األضحى  مقر الن

ــاق على كافة  ــارك، مت االتف املب
ــير  تس ــور  واألم ــل،  التفاصي

بشكل سلس».
ــد  ــد موع ــى أن حتدي ــار إل وأش
التدريبات متوقف على اإلعالن 
ــمي ملوعد انطالق الدوري  الرس

العراقي.
ــح أنه منح اإلدارة، قائمة  وأوض
الفريق  ــم  ــماء لترمي من األس
خالل فترة االنتقاالت الصيفية، 
من أجل تدعيم خطوط الفريق 
بشكل مبكر، مشددًا على أن 
إدارة أمانة بغداد حريصة على 

استقرار الفريق. 

جمال علي مدربا ألمانة بغداد

جريزمان يشرتط قبل مغادرة برشلونة

ــتار على منافسات  أسدل الس
ــوة  ــف الق ــراق وخط كأس الع
ــي  ــس ف ــب اخلام ــة اللق اجلوي
ــيرة النادي، كما استحوذ  مس
على ثنائية املوسم احلالي على 

يد املدرب احملنك أيوب أوديشو.
ــر بحالة  ــوة اجلوية الذي مي الق
ــتغل  ــتقرار فني وإداري اس اس
ــب لفريق  ــع املالي الصع الوض
ــزوراء ليغتنم فرصة التتويج  ال

بثنائية الدوري والكأس.
ورغم أن املباراة جمعت قطبي 
الكرة العراقية إال أنها لم ترتق 
ــم تكن  ــوح ول ــتوى الطم ملس

مقنعة فنيا.

أداء باهت

ــا كان  ــان م ــدم الفريق ــم يق ل
ــة    احلكوم أن  ــم  رغ ــرا  منتظ
بدخول  ــر  للجماهي ــمحت  س
ــي مؤثر  ــب كعامل نفس امللع
ــن أجل  ــني، م ــز الالعب لتحفي
ــتوى العام لكن  االرتقاء باملس
ــاء اللقاء باهتا، اختفت فيه  ج

اجلمل التكتيكية واإلثارة.

ــبب الرئيس  ــون الس ــد يك وق
ــتنزاف طاقة  ــك هو اس وراء ذل
ــم طويل  ــي موس ــني ف الالعب
محليا وقاريا امتد إلى ٩ أشهر 

نالت من مجهود الفريقني.

حرارة اجلو

خاض الفريقان املباراة في درجة 
حرارة تصل إلى ٤٥ درجة مئوية، 
كما أنهما حضرا للملعب في 
ــم  ــر تطبيقا ملراس ــت مبك وق
وبالتالي  ــي  بالنهائ ــال  االحتف
ــاق كبير  ــرض الالعبون إلره تع

وسط تلك األجواء الالهبة.

نصف مباراة؟

ــاراة  ــت املب ــد وق ــم يتع ــا ل رمب
ــة، أي نصف  ــي ٥٠ دقيق الفعل
ــبب  ــب تقريبا، بس اللع ــن  زم
ــت،  ــدر الوق ــلبي وه األداء الس
ــر على  ــر آخ ــر كبي ــو مؤش وه
ــي  البدن ــتوى  املس ــاض  انخف
لالعبي الفريقني، إضافة لكثرة 
ــالت  تدخ ــرار  وتك ــقوط  الس
احلكم، مما أضعف نسق املباراة 

وأفقدها اإلثارة والندية.

ــكل  ــك التفاصيل أثرت بش تل
الفني  ــتوى  املس ــى  واضح عل
ــى  ــت إل ــى وصل ــاراة حت للمب
ــذي انتقده جميع  ذلك امللل ال

املتابعني.

ضغوطات اللقب

ــل  أج ــن  م ــان  الفريق ــب  لع
ــام باجلانب  ــب دون االهتم اللق
ــر ذلك  ــاراة، وظه ــي للمب الفن
ــالل التحفظ املفرط في  من خ
ــني وعدم اجملازفة في  أداء اجلانب
للدفاع،  ــا  وركونهم ــوم  الهج

ــب  ــي أغل ــب ف ــتقر اللع فاس
ــف امللعب  ــان في منتص األحي
ــدت االلتحامات الهوائية  وتزاي
ــرات القصيرة  مع غياب التمري
ــا عن  ــم بحث ــال املنظ واالنتق

اللقب دون مغامرة.

ركالت الترجيح

ــوء إلى  ــبق باللج ــرار املس الق
ــرة كان  ركالت الترجيح مباش
صائبا، بالنظر للحالة البدنية 
ــذ  أنق ــرار  ق ــو  وه ــني،  للفريق
اجلماهير من شوطني إضافيني 

من امللل بطريقة غير مباشرة، 
في ظل حرارة اجلو العالية.

ــه  ــزوراء بغياب حارس ــر ال وتأث
ــن عن  ــالل حس ــي ج األساس
ــح  ــا جن ــح بينم ركالت الترجي
ــوة  ــى الق ــراس مرم ــدرب ح م
ــارس في  ــي تغيير احل اجلوية ف
ــن املباراة  ــرة م ــة األخي الدقيق
ــال  ــح بدي ــد صال ــزج مبحم بال
ــب واألخير متكن من  لفهد طال
ــة األولى ومنح  التصدي للركل
ــة لفريقه وارتدت كرة  األفضلي

أخرى من القائم.
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مزهر كاظم اِّـحمداوي

ــكان الكرة االرضية مبشاهدة اقوى جتمعني  ــتمتع اغلب س *اس
ــا امريكا واالمم  ــي العالم هما كوب ــوى بطولتني ف ــني في اق كروي
ــات املتواصلة على منصات  ــة. وكالعادة اظهرت التعليق االوربي
التواصل االجتماعية وفي البرامج الرياضية واحللقات التحليلية, 
اختالف وجهات النظر سواء  ما يتعلق بأداء املنتخبات املشاركة 
او في النتائج. واشتدت االختالفات بني اجلماهير من غير جماهير 
ــو االفضل ومن هو االعرق ومن  ــة على من ه املنتخبات املتنافس
ــتفاد منها؟وكان  هو الذي وقع ضحية اخطاء حتكيمية ومن اس
ــفرة وغيرها في جميع انحاء العالم  املتابعون عبر القنوات املش
ــد حتمسا وانحيازا لهذا املنتخب او ذلك  وفي العراق بخاصة اش
السباب غريبة قد يقف في مقدمتها تعلق جماعة من اجلمهور 
ــبب وجود  ــجع هذا املنتخب او ذاك بس ــب معني او انه يش بالع
ــي الدوريات  ــات الذين يلعبون ف ــن املنتخب ــني معينني ضم العب
االوربية .. لقد غابت الرؤية الواقعية والتحليل احملايد عن معظم 
ــة املفرطة للنجوم الذين  ــؤالء عندما تغلبت عندهم احلماس ه
ــداث ومجريات اللعب  ــد افرزت معطيات وأح ــون اليهم.  لق مييل
ــدول ما تزال  ــا مجانية ل ــي كانت دروس ــرات الت ــددا من املؤش ع
ــدو ان ال احد من املدربني  ــة في عالم كرة القدم .لكن يب متخلف
ــير ما ميكن االستفادة منه بدافع  او الالعبني قد انهمك في تأش

الكسل او االستعالء.
ــى املباراة  ــن وصلت ال ــرا افضل م ــا وال انكلت ــن ايطالي ــم تك *ل
النهائية إلحراز لقب االمم االوربية بدليل ان حكم مباراة الدمنارك 
وانكلترا في الدور نصف النهائي  منح املنتخب االنكليزي ضربة 
ــاراة  اعطى االنكليز  ــن تابع املب ــر صحيحة بإجماع م جزاء غي
ــا ان انكلترا لم تواجه  ــوا طرفا في النهائي,كم فرصة  ان يكون
ــم تكن ايطاليا التي لم  ــات بذات القوة قبل صعودها.ول منتخب
ــكيلة  ــوارها وعودتها الى الظهور بتش تتعرض لهزائم في مش
ــنوات,لم تكن  ــول هذا املنتخب قبل عدة س ــادت ذكريات وص اع
ــا في ربع ونصف النهائي  ــمت معظم مبارياته ايطاليا قد حس
ــي الغالب  ــا امنا صعدت ف ــح على خصومه ــوز واضح وصري بف
ــل ضربات الترجيح التي ال تعبر عن افضلية منتخب على  بفض
ــات االضافية وهذا ما حصل في املباراة  منتخب اخر او في االوق

النهائية.
ــاليب  ــا وعراقة بعد ان تطورت  االس ــرة القدم لم تعد تاريخ *ك
ــتوى  ــة املس ــة متقارب ــات االوربي ــت املنتخب ــط و اصبح واخلط
ــا وتراث وحضارة  ــي التليد او الى اطالل روم ــم تركن الى املاض ول
ــت وسادة  اليونان, كما هو حال منتخباتنا الوطنية التي افترش
ــبات عميق  ومجتمعاتنا  ــيا  وغرقت في س ــيك  وامم اس املكس
العربية عموما التي ما تزال تتغنى باالمجاد املاضية واحلضارات 

الفرعونية والبابلية والكتابة املسمارية واالهرامات. 
ــع ان بطولتي االمم االوربية وكوبا امريكا كانتا في وقت واحد,  *وم
ــان كوبا امريكا كان لها حصة من املتابعني وان كانت مواعيد  ف
ــاعات الفجر ولعل اهم مباراة استقطبت  مبارياتها جتري في س
ــني والبرازيل  ــاراة النهائية بني االرجنت ــعا هي املب ــورا واس جمه
ــي وجبهة  ــم فيها اجلمهور ايضا الى, جبهة ميس والتي انقس
نيمار, وفي النهاية انتصرت جبهة ميسي فتحقق لهذا الالعب 
ــطورة ماكان يتمناه بالفوز بلقب احدى البطوالت الكبرى  االس
ــه ملالعب الكرة  ــني موعد مغادرت ــالده قبل ان يح ــع منتخب ب م

نهائيا.
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واشنطن / وكاالت / البينة الجديدة

ــل  ــيناريو فش ــات املتحدة لس ــتعد الوالي تس
ــي حال  ــدرس ف ــة وت ــا النووي ــات فيين مفاوض
ــديد انفاذ العقوبات  انهارت تلك احملادثات لتش
ــى مبيعات  ــابق عل ــي الس ــا ف ــي اتخذته الت
النفط اإليراني إلى الصني في حترك يستهدف 
ــت، بينما تتهيأ  ــس الوق ــني وإيران في نف الص
ــيناريو تخلي طهران عن العودة  واشنطن لس
ــل جمود  ــام ٢٠١٥ في ظ ــووي للع ــاق الن لالتف
ــرة والتي  ــا النووية غير املباش ــات فيين محادث
تأجلت جولتها السابعة إلى أجل غير معلوم.
وأرخى فوز احملافظ املتشدد إبراهيم رئيسي في 
ــى جهود احياء  ــة بظالله عل انتخابات الرئاس
اتفاق العام ٢٠١٥ الذي بات بالفعل على حافة 
االنهيار بعدما حتلل الرئيس األميركي السابق 
ــرض عقوبات على  ــه وأعاد ف ــد ترامب من دونال
اجلمهورية اإلسالمية التي ردّت الحقا بالتخلي 

ــة ومنها احلد  ــن التزاماتها النووي عن حزمة م
ــوم املنصوص عليه  ــى لتخصيب اليوراني األدن
ــعى الرئيس األميركي جو  في االتفاق الذي يس
ــؤول أميركي، إن  ــودة اليه.وقال مس ــدن للع باي
ــام بأن هدفها  ــنطن أبلغت بكني هذا الع واش
ــي هو معاودة االمتثال لالتفاق النووي  األساس
اإليراني املبرم عام ٢٠١٥، وبأنه ال حاجة ملعاقبة 
ــك العقوبات  ــة التي تنته ــركات الصيني الش
األميركية بشراء اخلام اإليراني في حال العودة 
ــب.ويأتي هذا  ــت املناس ــي الوق ــى االتفاق ف إل
املوقف في ظل حالة عدم اليقني التي تكتنف 
ــرة  ــد عودة طهران للمحادثات غير املباش موع
ــي فيينا وما إذا كان الرئيس اإليراني املنتخب  ف
إبراهيم رئيسي يرغب في استئناف احملادثات من 
ــث انتهت يوم ٢٠ حزيران أو املطالبة ببداية  حي
جديدة.وأفاد املسؤول الذي حتدث شريطة عدم 
ــديد»  ــف عن هويته بأن «الغموض الش الكش
ــتأنف  ــران التي قالت إنها لن تس ــف نوايا إي يل

ــلطة.وقال  ــي الس احملادثات إلى أن يتولى رئيس
ــاملة  ــرز «إذا عدنا إلى خطة العمل الش لرويت
ــتركة (االتفاق النووي)، فلن يكون حينها  املش
ــبب ملعاقبة الشركات التي تستورد النفط  س
ــن برنامج  ــووي م ــاق الن ــد االتف ــي». وح اإليران
ــن العقوبات  ــل إعفائها م ــووي مقاب ــران الن إي
االقتصادية.وأضاف «إذا كنا في أجواء يتالشى 
ــيكة  ــا على ما يبدو احتمال العودة الوش فيه
ــتركة، فعندئذ  ــاملة املش ــة العمل الش خلط
ــيتعني تعديل هذا الوضع».وكانت صحيفة  س
ــنطن  ــتريت جورنال أول من ذكر أن واش وول س
تدرس تشديد إنفاذ عقوباتها املتعلقة بإيران، 
خاصة على الصني التي حصلت على متوسط 
ــن اخلام اإليراني  ــدره ٥٥٧ ألف برميل م يومي ق
ــا لريفينيتيف  ــي وآذار وفق ــرين الثان ــني تش ب
ــركات التكرير الصينية هي  أويل ريسيرش.وش
ــركة  ــتورد للنفط اإليراني. وبرزت ش أكبر مس
ــاينا كونكورد بتروليم الصينية للخدمات  تش

ــي في توريد النفط  اللوجستية كطرف رئيس
اخلاضع للعقوبات من إيران وفنزويال.وقال روبرت 
ــز، إن تلميح  ــد بروكينج ــورن احمللل مبعه أينه
ــراءات  ــاذ إج ــى اتخ ــني إل ــؤولني األميركي املس
صارمة محتملة قد يكون تهديدا مستترا بأن 
ــران تدفع ثمن  ــنطن طرقا جلعل طه لدى واش
ــتهدف التلميح أن  ــا يس ــاف «رمب أفعالها.وأض
ــي مفادها أنه إذا لم  ــالة إلى رئيس يبعث برس
ــأن العودة إلى خطة  يكن اإليرانيون جادين بش
ــدى الواليات  ــتركة، فل ــاملة املش العمل الش
املتحدة خيارات وسيكون هناك ثمن».وتابع إن 
رد فعل الصني سيعتمد على ما إذا كانت تلقي 
باللوم على إيران أو الواليات املتحدة في اجلمود 
الذي يعتري احملادثات. وعالقات بكني وواشنطن 
متوترة بشأن قضايا تتراوح من حقوق اإلنسان 
إلى بحر الصني اجلنوبي.وقال مسؤول إيراني إن 
ــي خامنئي هو من  ــم األعلى اإليراني عل الزعي

بيده حتديد موعد استئناف احملادثات، 

ــة  عملي ــد  أحم ــي  آب ــن  وأعل
عسكرية في اإلقليم في تشرين 
ــى رفض  ــي، ردا عل ــي املاض الثان
ــية  السياس اإلصالحات  اجلبهة 
ــكرية  ــن حتركات عس ــر ع وتقاري
للجيش. قواعد  واالستيالء على 

ــوات احلكومة  ــا دخلت ق وحينه
عاصمة اإلقليم ميكيلي، وأعلن 
ــق من  ــي وقت الح ــد ف ــي أحم آب
نفس الشهر االنتصار على قوات 
اجلبهة املتمردة.لكن املوقف تغير 
ــل أيام  ــع قتال قب ــرا، واندل مؤخ
القوات  ــردوا  املتمردون وط وتقدم 
العاصمة،  واستعادوا  احلكومية 
ــت بالفرحة واالبتهاج  التي ضج
ــوارعها  ــرج املواطنون إلى ش وخ
ــال باالنتصار بعد هجوم  لالحتف
ــريع.ودعت حكومة آبي أحمد  س
ــباب  ــف إطالق النار ألس إلى «وق
ــة، وهو ما  ــانية» في املنطق إنس
ــال املتحدث  ــه املتمردون.وق رفض
ــيو  غيتاش ــن  املتمردي ــم  باس
ــاء إن  ــة رويترز لألنب ــا، لوكال رض
ــيدمرون  «س ــراي  تيغ ــي  مقاتل
العدو» ويدخلون إريتريا ومنطقة 
ــم  تدع ــي  الت ــة  اإلثيوبي ــرة  أمه
القوات احلكومية  ــياتها  ميليش
ــا التأكد من أن  أيضا.وقال «علين
ــه القدرة على  العدو ... ليس لدي

ــعبنا بعد اآلن».وال  تهديد أمن ش
ــوات اإلريترية غير  ــزال وضع الق ي
ــكان شاير  واضح رغم أن أحد س
قال لرويترز إن اإلريتريني يتجهون 
ــماال على ما يبدو باجتاه حدود  ش
بالدهم. وقالت مجموعة األزمات 
ــيطرون  إن املتمردين يس الدولية 
ــة. املنطق ــم  معظ ــى  عل اآلن 

ــراف النزاع  ــع أط ــت جمي واتُهم
ــات قتل جماعي  ــكاب عملي بارت
ــان.وقال  وانتهاكات حلقوق اإلنس
ــؤول  ــو مس ــك، وه ــرت جودي روب
ــة األمريكية ، إن  ــوزارة اخلارجي ب
ــة  ــف مكتوف ــن تق ــنطن ل واش
ــة «الفظائع  ــي مواجه األيدي ف
املروعة» التي ترتكب في تيغراي. 
وقالت األمم املتحدة إن هناك حالة 
ــمال إثيوبيا - وهو  مجاعة في ش
ــه احلكومة اإلثيوبية.  ادعاء تنفي
مع استعادة املتمردين السيطرة 
على ميكيلي، بدت خيارات رئيس 
ــد، قليلة وذلك  ــي أحم ــوزراء آب ال
ــب واحد  ــن جان ــن م ــا أعل عندم
ــالق النار.وحتاول حكومة  وقف إط
ــس أبابا حفظ ماء الوجه، من  أدي
خالل إظهار قرار وقف النار وكأنه 
جاء في إطار «إنساني».لكن ماذا 
ــيحدث اآلن؟ جتاهل املتمردون  س
ــالن أديس أبابا وقف  حتى اآلن إع

ــالق النار، قائلني إنهم عازمون  إط
ــمى «بغزو  ــرد كل ما يس على ط
ــيراقب اجملتمع  ــداء».واآلن س األع
ــف  ــا إذا كان وق ــرى م ــي لي الدول
ــة حتول،  ــار ميثل نقط ــالق الن إط
وبصورة خاصة، لقدرة املنظمات 
التحرك بحرية  ــانية على  اإلنس
ــال  إليص ــراي،  تيغ ــم  إقلي ــي  ف
ــخاص  اإلمدادات إلى ماليني األش
ــس احلاجة إلى  ــن هم في أم الذي

ــس وزراء إثيوبيا  ــذاء. وقال رئي الغ
ــش الفيدرالي  ــحاب اجلي إن انس
مؤخرا من إقليم تيغراي شمالي 
البالد ال يجب النظر إليه باعتباره 
ــي  أب ــاف  للحرب.وأض ــارة  خس
ــام البرملان،  ــي كلمة أم أحمد، ف
ــتمر ثمانية  ــراع الذي اس أن الص
ــهر ضد املتمردين في تيغراي  أش
قد أضعف جبهتهم.وقال رئيس 
ــالده ال يزال  ــش ب ــوزراء إن «جي ال

ــل، وإن  ــي يقات ــوة لك ــك الق ميتل
ــهولة  ــتطيع بس ــه تس حكومت
ــون مقاتل جديد، لكن  جتنيد ملي
ــى  ــالم حت ــى س ــة إل ــة حاج ثم
ــة  ــت جبه ــدم البالد».ووصف تتق
التحرير الشعبية لتحرير تيغراي 
السيطرة على ميكيلي ومعظم 
ــزاء اإلقليم بأنه انتصار كبير،  أج
ــوارع  ــي ش ــتعرضت ف ــا اس كم
ميكيلي ما قالت إنه آالف األسرى 

ــوات الفيدرالية. ــود الق ــن جن م
ــات بعد  ــك التصريح ــاءت تل وج
أسبوع واحد من سيطرة جبهة 
التحرير الشعبية لتحرير تيغراي 
ــي، عاصمة اإلقليم،  على ميكيل
ا  ــي أحمد وقفً ــالن حكومة أب وإع
ــب واحد.  ــن جان ــالق النار م إلط
فيما قال حكام سابقون إلقليم 
تيغراي اإلثيوبي إنهم بصدد إجراء 
ــد القوات  ــات «تطهير» ض عملي
ــحبة  املنس اإلثيوبية  احلكومية 
من العاصمة ميكيلي، وإن املدينة 
ــبة  ــيطرتهم «بنس عادت إلى س
ــيو  ــال غيتاش ــي املئة».وق ١٠٠ ف
ريدا، املتحدث باسم جبهة حترير 
ــة رويترز  ــراي، لوكال ــعب تيغ ش
ــل  ــف ء: «قب ــر الهات ــاء عب لألنب
ــتباكات  ــة انتهت االش ٢٥ دقيق
ــطة في ميكيلي».وأضاف:  النش
«قواتنا ال تزال في مطاردة حثيثة 
ــرق».وقد أعلنت  في اجلنوب والش
ــة وقفا إلطالق  احلكومة اإلثيوبي
ــد في إقليم  ــار من جانب واح الن
ــهر من  ــراي، بعد ثمانية أش تيغ
ــوزراء آبي أحمد  ــال رئيس ال إرس
قوات لشن عملية عسكرية في 
ــك بالتزامن مع  ــاء ذل اإلقليم.وج
ــهود عيان عن سيطرة  حديث ش
ــة  للحكوم ــة  املناهض ــوات  الق

ــي، عاصمة تيغراي. على ميكيل
واتُهمت كافة األطراف في الصراع 
ــل جماعي  ــكاب عمليات قت بارت
وانتهاكات حلقوق اإلنسان.وتقول 
ــة  األمم املتحدة إن أكثر من خمس
ــة  ــخص بحاجة ماس ماليني ش
للمعونات الغذائية، ويواجه ٣٥٠ 
ألف شخص خطر اجملاعة.وقالت 
ــر إن مقاتلي تيغراي - الذين  تقاري
ــبوع  ــنوا هجوما جديدا األس ش
املاضي - أجبروا اإلدارة االنتقالية 
ــحاب من  في اإلقليم على االنس
ــت احلكومة  ــي. وقد أعلن ميكيل
ــالق النار من  ــة وقفا إلط اإلثيوبي
ــم تيغراي،  ــب واحد في إقلي جان
ــال  ــهر من إرس ــد ثمانية أش بع
ــد قوات  ــوزراء آبي أحم ــس ال رئي
ــي  ف ــكرية  ــة عس ــن عملي لش
ــك بالتزامن مع  ــاء ذل اإلقليم.وج
ــهود عيان عن سيطرة  حديث ش
ــة  للحكوم ــة  املناهض ــوات  الق
ــي، عاصمة تيغراي. على ميكيل
واتُهمت كافة األطراف في الصراع 
ــل جماعي  ــكاب عمليات قت بارت
وانتهاكات حلقوق اإلنسان.وتقول 
ــة  األمم املتحدة إن أكثر من خمس
ــة  ــخص بحاجة ماس ماليني ش
للمعونات الغذائية، ويواجه ٣٥٠ 
ألف شخص خطر اجملاعة.وقالت 

ــر إن مقاتلي تيغراي - الذين  تقاري
ــبوع  ــنوا هجوما جديدا األس ش
املاضي - أجبروا اإلدارة االنتقالية 
ــحاب من  في اإلقليم على االنس

ميكيلي.
معلومات عن تيغراي

ــى ١٠ واليات  ــا إل ــم إثيوبي تنقس
ــس  ــى أس ــددة عل ــة مح إقليمي
ــا تتمتع  ــف بأنه ــة، وتوص عرقي
ــد كبير،  ــي إلى ح ــم الذات باحلك
ــات متثل  ــع وجود مؤسس لكن م
ــالف  اخل ــدأ  املركزية.ب ــة  احلكوم
ــة  ــي أحمد، رئاس ــب تولي آب عق
الوزراء في ٢٠١٨.اتهم سياسيون 
ــمال  أقوياء من تيغراي، أقصى ش
إثيوبيا، آبي أحمد، مبحاولة تعزيز 
ــة الفيدرالية. ــلطات احلكوم س
ساءت العالقات بني اإلقليم وآبي 
ــد، وبعد أن اتهمت احلكومة  أحم
متمردي تيغراي مبهاجمة قواعد 
اإلثيوبي  اجليش  عسكرية، حترك 
ــرين  ــي تش ــه ف ــيطرة علي للس
ــد  أحم ــن  أعل ــريعا  الثاني.وس
انتهاء الصراع في نهاية تشرين 
ــيطرة على اإلقليم  الثاني، والس
ــتمر  ــن القتال اس ــل، لك بالكام
ــات الوطنية  ــل االنتخاب وازداد قب

في ٢١ حزيران.
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5عربي دولي

حقق متمردو إقليم تيغراي اإلثيوبي مكاسب ميدانية جديدة بعد استعادتهم مدينة ميكيلي، عاصمة اإلقليم. فقد دخل املتمردون بلدة شاير، على بعد حوالي ١٤٠ 
كيلومترا شمال غربي إثيوبيا، وفقا ملسؤولي األمم املتحدة.وكانت القوات اإلريترية التي تدعم اجليش اإلثيوبي قد تخلت عن املدينة في وقت سابق وغادرتها.وأعلنت حكومة 

رئيس الوزراء اإلثيوبي آبي أحمد وقفا إلطالق النار من جانب واحد، وهو ما رفضه املتمردون وتعهدوا بطرد «أعدائهم» من تيغراي. وخلف القتال بني جبهة حترير شعب تيغراي 
والقوات احلكومية آالف القتلى، ونزح أكثر من مليوني شخص بعد دخول القوات احلكومية إلى اإلقليم، مما أدى لسوء األوضاع ومواجهة ٣٥٠ ألف شخص شبح اجملاعة.

متابعة / البينة اجلديدة

الخرطوم / وكاالت / البينة الجديدة

ــودان، تخزينه ١٫٦ مليار متر مكعب من   أعلن الس
ــل والنيل  ــتويات في نهري الني ــاه لتأمني املس املي
ــد  ــات امللء الثاني لـ»س ــبا لتداعي ــض، حتس األبي
النهضة» اإلثيوبي. جاء ذلك وفق مدير إدارة اخلزانات 
ــم العوض، في  ــوارد املائية معتص ــوزارة الري وامل ب
مقطع مصور بثته صفحة الوزارة على فيسبوك.

وقال العوض «حتى ال تتكرر مشكلة العام املاضي 
أجرينا احتياطات لتخفيف أثر ملء سد النهضة، 
واحتفظنا في خزان جبل أولياء (جنوبي العاصمة 
ــون متر مكعب ملقابلة  اخلرطوم) بحوالي ٦٠٠ ملي
ــون لدينا  ــوز ليك ــهر مت ــد النهضة في ش ملء س
ــيب معقولة في النيل األبيض ونهر النيل». مناس

ــا أيضا  ــيكون لدين ــة يوليو س ــاف «في نهاي وأض
ــي مليار متر  ــزان الروصيرص بحوال ــزون في خ مخ
ــتؤمن  مكعب».وأردف «الـ ١٫٦ مليار متر مكعب س
ــل األبيض، ولن  ــي نهر النيل والني ــيب ف لنا املناس
ــحب الطلمبات  ــي س ــكالية ف ــاك إش ــون هن تك
ــرب في  ــة وطلمبات مياه الش ــات) الزراعي (املضخ
ــل األزرق والنيل  ــمال اخلرطوم، والني ــر النيل ش نه
ــن إثيوبيا للمياه في  ــار إلى أن «تخزي األبيض».وأش

ــوز ٢٠٢٠ مت دون  ــي مت ــد النهضة ف ــلء األول لس امل
ــفر عن خروج  ــودانية، ما أس إخطار وزارة الري الس
ــوم ونهر  ــي واليتي اخلرط ــرب ف ــات الش كل محط
النيل (شمال) من اخلدمة».وتتبادل مصر والسودان 
مع إثيوبيا اتهامات باملسؤولية عن تعثر مفاوضات 
ــهر،  ــاد اإلفريقي منذ أش ــد يرعاها االحت حول الس
ــنوات. ــي بدأ قبل نحو ١٠ س ــار تفاوض ضمن مس

ــد  ــذ ملء ثانٍ لـ»س ــى تنفي ــس أبابا عل ــر أدي وتُص
ــة» باملياه، في متوز اجلاري و آب املقبل، حتى  النهض
لو لم تتوصل إلى اتفاق بشأن ملء وتشغيل السد 
الذي تقيمه على النيل األزرق، الرافد الرئيس لنهر 
ــودان بالتوصل  ــك مصر والس النيل. بينما تتمس
ــالمة  ــاق ثالثي ملزم، للحفاظ على س أوال إلى اتف
ــآتهما املائية ، وأعلنت اخلارجية السودانية،  منش
ــن الدولي  ــأن إيجاد مجلس األم ــن تطلعها بش ع
خملرج يعالج أزمة سد «النهضة».ولضمان استمرار 
تدفق حصتهما السنوية من مياه النيل، وهي ٥٥٫٥ 
مليار متر مكعب و١٨٫٥ مليارا على الترتيب.وفي ٨ 
متوز اجلاري، خلص مجلس األمن الدولي، إلى ضرورة 
إعادة مفاوضات «سد النهضة» حتت رعاية االحتاد 
ــاق قانوني  ــف، لتوقيع اتف ــكل مكث اإلفريقي بش

ملزم يلبي احتياجات الدول الثالث.

بريوت / وكاالت / البينة الجديدة 
ــان من  ــات في لبن ــل األزم تتناس
ــداد سياسي وغياب أي  رحم انس
ــوأ  ــة للخروج من أس رؤية واضح
ــح  ــى جانب ش ــي، فإل ــأزق مال م
ــد األجنبي باتت  ــيولة والنق الس
ــص  بنق ــددة  مه ــفيات  املستش
ــبكة  ــود، فيما تواجه ش في الوق
إمدادات املياه انهيارا وشيكا، وفق 
تقدير  متطابقة.وبحسب  مصادر 
ــدة للطفولة  ــة األمم املتح منظم
ــبكة إمدادات  ــف) فإن ش (يونيس
ــاه في لبنان قد ال تصمد خالل  املي
ــهر.وأضافت  ــف الش ــهر ونص ش
ــان ا أن «أكثر من  ــي بي املنظمة ف
ــخص من بينهم  أربعة ماليني ش
ــون خلطر  يتعرض ــئ،  ــون الج ملي
ــول على  ــة احلص ــدان إمكاني فق
املياه الصاحلة للشرب في لبنان»، 
ــدرة أن «معظم محطات ضخ  مق
ــي  ــا ف ــتتوقف تدريجي ــاه س املي
ــالد في غضون  مختلف أنحاء الب
ــابيع».وقالت  ــتة أس أربعة إلى س
ــن ٧١ باملئة من الناس  ــر م إن «أكث
(نحو ٤ ماليني في لبنان) معرضون 

ــى املياه»،  ــر عدم احلصول عل خلط
مضيفة أن «قطاع املياه غير قادر 
ــدم قدرته  ــبب ع على العمل بس
على دفع كلفة الصيانة بالعملة 
ــت أن من  ــا أوضح ــة. كم األجنبي
ــبكة  ــا «انهيار ش ــباب أيض األس
ارتفاع كلفة  ــر  الكهرباء ومخاط
أكثر  لبنان منذ  احملروقات».ويعاني 
من شهرين نقصا حادا في الوقود 
ــة لعدم  ــد الطاق ــص لتولي اخملص
ــتيراده  ــر النقد األجنبي الس تواف
ــبب بازدياد  ــا تس ــارج، م ــن اخل م
ــاعات انقطاع الكهرباء لنحو  س
ــر من  ــذ أكث ــاعة يوميا.ومن ٢٠ س
ــي البلد  ــف العام، يعان عام ونص
ــي العالم،  ــن ف ــب أعلى دي صاح
ــببت  ــة حادة تس اقتصادي ــة  أزم
ــة  ــة احمللي ــة العمل ــور قيم بتده
ــدوالر وانخفاض حاد في  مقابل ال
العمالت األجنبية لدى  احتياطي 
ــان  لبن ــح  املركزي.وأصب ــرف  املص
مثقال بأزمة متعددة الرؤوس بينما 
يقف على حافة االنهيار الشامل 
فيما يتواصل االنسداد السياسي 
ــي صراع  ــت البالد ف ــد أن علق بع

طاحن بني القوى السياسية على 
احلصص الوزارية واملصالح والنفوذ 
ــس  ــة رئي ــتقالة حكوم ــذ اس من
الوزراء األسبق سعد احلريري بعد 
ــرين األول ٢٠١٩ ثم  ــة تش انتفاض
ــس الوزراء  ــتقالة حكومة رئي اس
حسان دياب على اثر انفجار مرفأ 
ــروت في اب ٢٠٢٠ واعتذار رئيس  بي
ــى أديب  ــف مصطف ــوزراء املكل ال
ــف احلريري مرة أخرى  وإعادة تكلي
والذي اضطر في النهاية لالعتذار 

عن مهمة التكليف بعد ٩ أشهر.
ــرة أزمة  ــي الفترة األخي وأطلت ف
أخرى تهدد حياة اللبنانيني املرضى 
ــجني  ــن يحتاجون إلى أوكس الذي
ــاذ احلياة.وحذر أطباء  ــزة إنق وأجه
ــي  ــص ف ــن نق ــفيات م ومستش
ــليمان  ــود. وقال س ــدادات الوق إم
ــفيات  املستش ــب  نقي ــارون،  ه
اخلاصة إن معظم املستشفيات 
ــالد ينفد  ــف أنحاء الب في مختل
ــه  لدي ــض  والبع ــود  الوق ــا  منه

ــط لبضعة  ــة فق ــدادات كافي إم
ــددا على  ــام كحد أقصى، مش أي
أن بعض املستشفيات الصغيرة 
توقفت بالفعل عن استقبال أي 
ــاف هارون أنهم  مرضى جدد.وأض
ــاع الصحة  ــي قط ــون ف يكافح
ــغيل  ــول على وقود لتش للحص
مولدات حلوالي ٢٠ ساعة، لكنهم 
ــلطات املعنية  ــون مع الس يعمل
ــود لكي  ــة من الوق ــني كمي لتأم
يكون قطاع الصحة آمنا وجتنب 
ــة  األزم ــبب  كارثة.وبس ــدوث  ح
ــت  تراجع ــة  واالقتصادي ــة  املالي
ــني  للمواطن ــرائية  الش ــدرة  الق
باإلضافة إلى تراجع قدرة مصرف 
ــرار  ــتجابة لق ــى االس ــان عل لبن
ــة واملواد  ــم األدوي ــة بدع احلكوم
ــة على لوائح  ــية املدرج األساس
ــاض  ــى انخف ــا أدى إل ــم، م الدع
ــة  واألدوي ــات  احملروق ــزون  مخ
الصيدليات  األطفال في  وحليب 
ــة وتراجع  ــض األدوي ــدان بع وفق
ــتلزمات الطبية في  مخزون املس
ــواد  امل ــدان  وفق ــفيات،  املستش

الغذائية املدعومة.

طرابلس / وكاالت / البينة الجديدة
ــدة الوطنية الليبية  ــد رئيس حكومة الوح أك
ــوة  ــى أي ق ــن تبق ــه ل ــة أن ــد الدبيب عبداحلمي
ــن ليبيا،  ــي أي مكان م ــة ف ــة وال مرتزق أجنبي
ــا اإلخبارية.وقال  ــبما أفادت بوابة إفريقي حس
الدبيبة لدى عودته من نيويورك بعد املشاركة 
ــأن ليبيا إنه أكد  ــة جمللس األمن بش في جلس
ــت حقيقية منها أن  خالل مداخلته على ثواب
مستقبل ليبيا ال مكان فيه للحروب وال للدماء 
ــا لن تبقى أي قوة أجنبية وال مرتزقة في أي  كم
ــنعمل على جعل  ــكان من ليبيا.وأضاف «س م
ــي والداني  ــه القاص ــات واقعا يلمس االنتخاب
ــف حجر عثر  ــندعم إجراءاتها ولن نق كما س
ــتمر في  ــعب الليبي وسنس ــة الش ــام رغب أم

ــيادية وغير السيادية  توحيد مؤسساتنا الس
ــا يحقق  ــتثمار ثرواتنا مب ــى اس ــنعمل عل وس
ــتقبل أجيالنا  ــة حلاضرتنا ولبناء مس الرفاهي
ــف نفطنا مبا يخدم  ــنعمل على توظي كما س
التنمية املستدامة التي نسعى لها».وذكر أنه 
ــه في  ــح نفس لم يقرر بعد ما إذا كان سيرش
االنتخابات املرتقبة ملنصب الرئاسة من عدمه.

ــا لنلحق بركب  ــيء ينقصن ــال «ال ش وأردف قائ
التقدم حيث أن فئة الشباب متثل العدد األكبر 
ــعب وهم من نراهن عليهم في  من تعداد الش
ــل العقوبات  ــتقبل».وتابع «دعونا لتفعي املس
ــيرة توحيد الدولة وبناء  في حق املعرقلني ملس
ــى العنف  ــة احملرضني عل ــات ومعاقب املؤسس
واحلرب والكراهية في الداخل واخلارج»، مضيفا 

ــن اجملتمع  ــا ودعما كبيرا م ــد وجدنا جتاوب «لق
ــق أهدافنا، مؤكدا أن  ــنصل لتحقي الدولي وس
ــهل، لكن البناء واملصاحلة  الهدم والتدمير س
ــدة ولن  ــى أن «ليبيا واح ــددا عل ــب»، مش صع
يقبل بتقسيمها».وأقر رئيس احلكومة الليبية 
بصعوبة توحيد جيش بالده، رغم التواصل مع 
ــت  ــير خليفة حفتر، معتبرا «األمور ليس املش
ــاك تواصل مع  ــع هن ــهلة».وأضاف «بالطب س
ــكري صعب، لكننا  ــخص عس حفتر، فهو ش
ــت سهلة».وأعربت  نتواصل معه واألمور ليس
ــدة ليندا  ــدى األمم املتح ــة ل ــة األميركي املندوب
توماس غرينفيلد خالل لقاء جمعها بالدبيبة 
في نيويورك، عن قلقهما بشأن استمرار وجود 
ــة واملرتزقة في ليبيا.وذكر بيان   القوات األجنبي

ــة األميركية  ــم البعث ــه املتحدثة باس أصدرت
ــدة أوليفيا دالتونالذي،  الدائمة لدى األمم املتح
ــوزراء الليبي  ــس ال ــت رئي ــد التق أن «غرينفيل
الدبيبة، ملناقشة العملية السياسية الليبية 
ــي) إلى  ــرورة احلفاظ على الزخم (السياس وض
ــة  ــس األمن عقب جلس ــث مجل ــام».و ح األم
ــدول األعضاء في اجمللس  ــول ليبيا، جميع ال ح
واألطراف الليبية واجلهات الفاعلة ذات الصلة 
ــالق النار  ــذ وقف إط ــرام ودعم تنفي ــى احت عل
ــة  ــراج املرتزقة.وبرعاي ــرين األول ٢٠٢٠ وإخ تش
األمم املتحدة، وقع طرفا النزاع هذا االتفاق، وهو 
ينص على انسحاب املرتزقة األجانب من ليبيا 
ــع، وهو ما لم  ــن تاريخ التوقي ــهر م خالل ٣ أش

يتم على أرض الواقع.
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فنارات

6ثقافية

حيدر حاشوش العقابي

كنت انتظر 
هذه املشارف العتيقة

علها تأتي بريح 
متسح غبار السنوات 

القاحلة 
من حياتي

فما زال برد الصيف انزفه 
مرارا من رئتي

انا الشاعر املليء بالغبار
والقصائد املهملة

وفيض الشوق املكرر....
  ***      

بعض االحيان
احار ايكما اجمل

القصيدة
ام ازرار قميصك 

      ام النوافذ التي تنتظر 
طيور احلب

بعد رحلة غيابها 
الطويلة
  **    

هذا الشوق
الشاسع النهاية له....

متى سينتهي
هذا التناقض بسكر 

حضورك مثال ؟
يابنت  قلبي

  **    
دائما اريد ان اكسر

حجر الصمت الذي بيننا
انا الوك وجع احلنني

وانت 
مدينة فاضلة

المير بها احد اال سنونو 
قلبي

    او بالبل رغبتي اململة 
في احتوائك 

  ***
ال تنع الذاكرة

هناك حب ال ميوت ابدا
وعواطف مزدانة بالتريث

هناك نار
تشتعل كل ليلة

في غيابك
توقدها اصابعي ...

انت التي ال تتجزأ في 
كمثرى قلبي

والتي ال تتكرر ابدا
  **

اريد ان استيقظ
ذات يوم

  على انغام صوتك
     وهو يقول مثال:
افتقدتك كثيرا!

  ***
فوق جدار
الصمت 

تضيئني انت
ارسمك 
شالال 

وغيمة اجلت مطرها 
رمبا ذات يوم

ستحن على هذا الفالح 
الذي ينتظر

مطر انوثتها مثال 
  **

وفي كل يومٍ
اكون مبلال بندى االنتظار
هكذا ارفع  يدي كل ليلة 

للسماء
     ان تعود ضحكتك 

االولى

هادي عباس حسني
ــدي منذ ان  ــوت عن ــات امل ــة حلظ رائع
ــي يوم فقدت  ــا  وقتل احاسيس جرده
ــن  ــدر امتع ــم اق ــل ل ــن رج ــي م عذريت
ــي به ولو  ــم أره او التق ــه فأنا ل بوجه
ــرق مني اعز  ــالم ، اغتصبني وس باالح
ــه كل فتاة  ــيء املكه وحتافظ علي ش
ــر ربيعا مروا  بعمر الزهور ،ثمانية عش
بي وهذا  شتاء اول سنة سبيت جميع 
الفتيات بعدما استحلونا رجال ارتدوا 

السواد،وليس مثل السواد الذي ارتديه 
ويزيدني بهاء وجماال، كنت فاتنة احلي 
بأكمله وما زالت كلمات الشباب وهم 
ــواد  ــونني __من لبس الس يعاكس
ــبى العباد..واالن انا   احدى الفتيات  س
املسبيات اللواتي الحول وال قوة لهن ، 
شعرت ان ثقال كبيرا ازيح عن جسدي 
ــوداء  ــن بلحيته  اخمليفة الس وانا امتع
ــت  ــة ،حتسس ــده النتن ــة جس ورائح
ــما   مبتس ــده  الج ــي  بعين ــه  وجه
ــة خالية من  ــامة وجدتها ميت بابتس
مالمح السرور ،بقيت جسدا ممددا على 
ــجع بالعودة  االرض ،حملني بنظرة وتش
ــت  ــي قبلة احسس ــي ليخطف من ل
ــعرت  ــا ان انتهى حتى ش ــا، م مبرارته
بحاجة للبصق بوجهه فعلتها بجرأة 

مما دعاه ان يضربني قائال لي
_  يا بنت الكلب..

ــياد  ــرا فأبي من أس ــد ظلمني كثي لق
ــا ميلكه من  ــع يهابونه مل ــي ،اجلمي احل

ــاح قليال في  ــع ، بودي ان أرت ــام رفي مق
ــة هامدة بال  ــة ، جث ــي دون حرك مكان

شرف ،تبادر لذهني سؤال خاطف
ــي  ــي بان ــر ل ــيعترف ويق ــن س _  م

مظلومة ..
اغتصبني هذا الوحش ، لم أجد شيئا 
ــا اللعينة ،كل ما  يربطني بهذه الدني
ــت باب  ــأة ضرب ــات ،فج ــي جراح حول
الغرفة اخلشبي البائس حتى واجهني 
ــد وقاحة من السابق ،لم  شخص اش
ــده يهجم علي  ــة كلمة ألج ينطق اي
ــي  ــض عل انق  ، ــرس  املفت ــش  كالوح
ــتقرا  ــة وأصبح مس ــه اخلبيث بحركات
ــام ،بكيت صرخت طلبت  فوقي بالتم

النجدة صاحلة بأعلى صوتي
_  الرحمة..اتوسل بك ان تبتعد عني 

..ارجوك..
ــة في هذه  ــفقة معدوم ــة والش الرأف
ــوى  ــاوة، س ــديدة  القس ــوه  ش الوج
عينيه التي يتطاير منها شرار وعطش  

ــال  ــس له وصف،  ما ان س وحرمان لي
لعاب من فمه حتى قال
_ انت قمر هذا الزمان...

ــن رغباته  ــي أفلت م ــه بهدوء ك اجبت
القوية قلت له

_ اقتلني.. خلصني مما انا فيه..
اجاب بعجل 

ــذا  ــني ه ــت متلك ــك وان ــرام علي _ ح
اجلمال.. اشبعيني ..اوال..

ــتطع  ــت ان ابعده اال انني لم اس حاول
ــدي مرصوف  ألن يدي مربوطتان، وجس
ــائه،  ــزق خرجت احش ــراش مم ــى ف عل
ــائي من  كما   امتنى ان تخرج كل احش

جسدي ،قلت في صوت مكسور
_ اهللا اكبر ..يا رب ارحمني..

ــل الرفس  ــم اواص ــة ث ــاول املقاوم اح
بقدمي  وكلمات تخرج من فمي طالبة 
ــرت بوصفها ،  ــة من قلوب احت الرحم
ــتلمت لبكاء  ــت من الرفض واس يئس
ــب،  كل امنيتي ان  ــبه بالنحي كان اش

ــا كبيرا،  ــا احبه حب ــوا ابي فأن اليقتل
ــة قائلة وعيني مملوءة  صرخت بالنهاي

باملرارة
ــي  ــون ، ك ــي كل ماتتمن ــم ب _ فعلت

تهبوا احلياة ألبي الكبير،،
جاءني صوت من اخلارج 

ــى قيد  ــد  االن عل ــازال  حل ــوك م _ اب
احلياة..

ــكت حتى توالت صرخات ابي  ما ان س
سمعتها وملرارتها قلت

_ اصبر يا ابي..
رد علي بصوت متقطع

_ كيف حالك يا أبنتي..  
اختفى الصوت كأنه اخذ ملكان بعيد ، 
صرختي توالت وضاقت دنياي وحتولت 
ــد  ــرق هذا اجلس ــم  ونار حت ــى جحي ال
ــكالب ، كان هذا قبل  ــته ال التي نهش
ــدت كل البنات الى  ــنوات يوم اقتي س
ــاح الباكر  ــذ الصب ــه، من ــكان جنهل م
ــة بحرقة  ــي باكي ــى قبر اب ــت عل وقف

ــا عندي كي  ــي وهبت أغلى م ــم الن وأل
ــنقا كما  يبقى حيا اال انهم قتلوه  ش
ــد وكان الخر  ــي الناس فيما بع أخبرون

نفس يهتف باسمي
_ دنيا ابنتي ..سامحيني ..لم اقدر ان 

أحميك.. 
ــان الذي  ــزداد وكرهي لالنس ــي ي غضب
ــوة ، ال   ــا أملكه عن ــي من  اعز م جردن
ــدق ان اراه حيا وغدا اذهب لألبطال  اص
الذين القوا القبض عليه،ماذا سأفعل 
به ، جسدي يرجتف وانفاسي تتصاعد 
ــد ،اال  ان  ــي ميلؤها احلق ــرعة وعين بس
ــي املضطربة   احملقق امتص  احاسيس

ملا قال لي 
ــح  ــني الفعل به لو فس ــاذا تتمن _ م

اجملال لك..
املذلة ونظرات االحتقار له  اجبت

_  اريد العدالة تأخذ مجراها..
سؤال تراقص في ذهني باحلال

_ هل ما زلت باقية  قمر الزمان..؟
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ــاد، ويغادر  ــة حتت الرم ــى جمرته متواري ــعر وتبق يحترق الش
نْ  ــا (ديالن توماس)، «كُ ــاعر بكلِّ أناقته مع الدخان بوصاي الش
مخلصاً حتى املوت»...لم يكن ثمة أمل باحلياة اخلالدة، اخللود 
ــخ أرواح سوى للفراشات حني  للشعر ولناره املوقدة، ال تناس
ــاعر إلى  ــة... عندما يصل الش ــعلة املتوهج ــرب الش حتلّق ق
ــعاعاً أو ظالماً  ــر املطر ش ــرة من أيامه ينهم ــة األخي الصفح
ــيتحول  ــار احمليط الذي س ج ن ــماء لتؤجّ ــن الس ــظايا م أو ش
ــر بضجيج  ــظايا وتتكسّ ــقط الش ر، تس ــركان متفجّ ــى ب إل
ــبك  ــم فال يُعاد له س وملعان يضرب زجاج الروح الذي إنْ تهشّ
ــاعر  ــالم على أرجوحة الش ــل ويعم الظ ــئ القندي ــم ينطف ث
ــيم بتؤدة.إنها قصة  ــه الذي يحرك النس ــاغرة إالّ من ظلِّ الش
ــيكون عليه أن يرفض كل  ــن الصعب قبولها، (س مجانني!وم
ــاعة احتضاره  ــه س ــيقول في نفس الذين جاؤوا لتأبينه وس
ــى خرق القوانني  ــم، كم كنت قادراً عل ــاعر رجي «يا لك من ش
ــكات  ــخ ومماح ــي التاري ــراء وأحاج ــب الصف ــوالت الكت ومق
ــموات  ــتخرق التالوات والس ــة، س ــاء ولعنات الساس الفقه
ــوس ال  ــدك الترابي الهش، هذا املعجون من طمي ممس بجس
ــه الهدأة من بني يديه وال من خلفه»...لهذا لن ينتظر رؤية  تأتي
ــم عطر التربة وال أثل احلديقة الرطب...بروحه  الفجر ولن يش
ــة، ها أنت  ــالم وروائح الطفول ــئ الكلمات باألح ــة متتل اجملنون
ع  تومض في حلظة إشراقه مباغتة وثمة محرقة مقامة تَسمَ
ــول باملومياوات  ــد الدخول إلى املتحف املأه ــا ألنك ال تري أزيزه
ــمع قادر على حتمل حرارة الشعر  ــمعية.أي ش والتماثيل الش
ــه حيوانات  ــر ابتلعت ــور كضوء قم ــوؤك مكس ــني!!. ض واحلن
ــات باحلقائب في مدن منسية  ــاطير، وجميالتك مكدس األس
وأخرى مطمورة وسط سهوب تنبح فيها كالب اجلليد... كنت 
ــني (بودلير ورامبو ولوتريامون  ــادة املقدس ــبه الس ملعوناً تش
ــنا الالمجدية وموتنا الوشيك  ــكار وايلد)... أفكر برؤوس واوس
ــيفر» في طريقنا  ــبه «لوس في هذا الزمن البغيض ونحن نش
إلى الدرك األسفل من الوعي... كيف ميكن لكل هذا الشغف 
ــرك أثرا على جناح الوردة! ملعون أنت وقد  باحلياة واحلب أال يت
ــان واملنصات والياقات البيضاء... بقيت  رجمتك األوطان واألوث
جمرة الشعر بني أنياب الزمن فال هو قادر على اطفائها وال هي 
تخبو على الدفاتر... أنفقت سنواتك في رحالت طويلة تبحث 
ــعر، لكنك لم جتد غير  ــيء من الصفاء واحلكمة والش عن ش
ــويف والتجديف في حكمتك املتعالية،  اجلنون واجملون والتس
م  ــاً تَفهَ ــمع وأنت تركب قطار الليل همس ال تتفاجأ حني تس
منه أنهم يحملون عظامك كلقى سحرية في أكياس الذهب 
ــا الهزيلة باجتاه  ــباحاً متد أيديه ــم مرة رأيت أش ــة... ك والفض
ــا باحلجارة واحلجارة جمر واجلمر حبر  مه ضفافك! وكنت ترْجُ
ــو إلى موانئ  ــعر تخاذَلَ أمام جبروت محاوالت الرس واحلبر ش
بعيدة وآمنة... احترق النخيل وقطعت أعناقه براجمات حرب 
ــدلت السموات أستارها، وها  ــرات وأُس ضروس واحترقت املس
ــي أهدابك املثقلة  ــة صقيع كثيف يغط ــت أمام ثمالة عزل أن
بنعاس املوت وقرب محرقة القيامة متنح جسدك لنار الشعر 

ورماد فنائه.
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حميد اِّـختار 

وال ننسى ونحن نقدم الشاعر أحمد 
ــعراءها  ــه مثَّل مصر وش ــويلم أن س
ــرات وامللتقيات  ــي العديد من املؤمت ف
ــعرية مثل مؤمتر الكتاب الدولي  الش
 ،(١٩٧٩ ــراد  (بلغ ــر  عش ــادس  الس
ــادي  ــي احل ــعر الدول ــان الش ومهرج
عشر (روتردام – هولندا ١٩٨٠) ومؤمتر 
ــالفيا  يوغوس ــعري  الش ــتروجا  اس

(١٩٨٥) وغيرها الكثير والكثير.
ــاذا أدب  ــويلم: مل ــد س ــألنا أحم • س
ــويلم  ــم أحمد س ــال في عال األطف

الشعري؟ 
ــي  ــت أنن ــول: الحظ ــم ويق ـ   يبتس
ــتطيع أن أحقق شيئا ما في هذا  أس
اجملال، وأن أضيف شيئا ما إلى ثقافة 
ــرح الشعري،  الطفل عن طريق املس
ــيط بعض احلكايات  وعن طريق تبس
ــة  ــل باللغ ــة للطف ــة القدمي العربي
ــى، وازداد اإلحلاح في داخلي  الفصح
ــس حكايات من  ــى أن أصدرت خم إل
ألف ليلة وليلة عام ١٩٨٠ ثم اجتهت 
إلى املسرح الشعري لألطفال محاوال 
أن أفتح أفقا آخر من آفاق استخدام 
ــل إلى تراثه  ــعر، وأن أقرب الطف الش
ــطة  ــه الفصحى املبس ــه ولغت وفن
وأغاني  فكتبت مسرحية «حكايات 
كامل كيالني» ١٩٨٢ وشاهدها أكثر 
ــري وعربي  ــف طفل مص ــن مائة أل م
ــت في مهرجان  ــي حيث عرض وأجنب
ــم توالت األعمال بعد ذلك،  بافاريا. ث
ــر  ــابع، ثم عش فكان الصندوق الس
مسرحيات شعرية قدمها التلفزيون 
ــم  ــة، ث ــاد الطفول ــي أعي ــري ف املص
ــتقلة لألطفال  صدرت في كتب مس

بعد ذلك.
ــويلم عن  • وعن مدى رضاء أحمد س

مسيرته الشعرية واألدبية ؟.
ــا كان  ــي مرحلة م ــه ف ــح أن ـ  يوض
ــل معني، لكنه  راضيا جزئيا عن عم
قال: بصفة عامة ال ميكنني أن أقتنع 
ــعر أن داخلي ال  مبا كتبت، ودائما أش
ــذي أود أن أعبر  يزال يحمل الكثير ال
ــا صديقي، بعدد  عنه، وليس األمر، ي
ــرحيات، ولكني  الدواوين أو عدد املس
ــد أن أفضل ما كتبت لم أكتبه  اعتق
ــاب  ــا كتّ لدين ــن  ــف نح بعد.ولألس
ــوا متاما من أي إضافة وأي عطاء،  فرغ

ــى الوجود األدبي  لكنهم يصرون عل
ــو بنصف وجود، وهذا في رأيي ضد  ول
ــوا توقفوا  ــم كان ــم ولو أنه إبداعه
ــراغ لكان  ــعروا بهذا الف ــا ش حينم
ــم وللقارئ  ــهم وألدبه أفضل ألنفس
ــب القلم إذا  ــا. وأعتقد أن صاح أيض
ــد أن يقوله فإنه من  كان لديه ما يري
ــن اإلبداع.ويرى  ــث أن يتوقف ع العب
ــرح  ــويلم أن املس ــاعر أحمد س الش
ــعري ميثل واحدا من اآلفاق التي  الش
ــتيعاب  املعاصر الس ــاعر  الش رادها 
ــه ومعطياته،  العصر بكل تناقضات
ــه لكن ليس  ــاءت ضرورت ــن هنا ج م

ــاء الوحيد،  ــك أنه هو الوع معنى ذل
ــذي نبقي  ــد ال ــد الوحي ــه الراف أو أن
عليه دون غيره، فاملتلقي اليوم ليس 
ــعور مطلق ميكن  واحدا، وليس له ش
ــن لدينا  ــه، لهذا فنح ــابه علي حس
ــرائح متنوعة من املتلقني، منهم  ش
ــدة التقليدية،  ــل القصي ــن يفض م
ومنهم من يفضل القصيدة احلديثة، 
ومنهم من يفضل الدراما الشعرية، 
ــعر الغنائي،  ومنهم من يفضل الش
ــت املدارس الفنية  متاما كما تعايش
ــل دون أن تقضي  ــن قب ــا م ــي أوروب ف
ــت لكي  أحدها على األخرى، تعايش
ــني، وهذه  ــبع جميع أذواق املتلق تش
ــالة الكاتب أن يصل إلى متلقيه  رس

من أقرب الطرق والوسائل.
• ال يعتقد أحمد سويلم أن البساط 
ــحب من حتت أقدام الشعر، وال  انس
يعتقد أن هذه صورة حقيقية للواقع 

العربي؟.
ــى  ــل عل ــى العم ــاج إل ــر يحت ـ األم
ــور، وفي أي  ــن إلى اجلمه ــب الف تقري
ــعر اجلمهور أن هناك عمال  وقت يش
جيدا يقدم بأية وسيلة إعالمية فهو 
ــه إقباال خاصة بعكس ما  يقبل علي
ــدى كثير  ــم ل ــرض أو متوهَّ ــو مفت ه
ــن، والداللة على ذلك ما  من الراصدي
ــرات على  ــه املهرجانات واملؤمت تفعل

مستوى الوطن العربي، وكيف يقبل 
ــتمتاع وحرارة  ــا املتلقون باس عليه
وقدرة على التذوق واحلوار، والعيب هنا 
ليس عيب الشعر، وال عيب املتلقي، 
ــبب في توهم قطع  ولكن أُرجع الس
ــالم  ــائل اإلع ــى وس ــة إل ــذه الصل ه
ــعر  ــتقبل الش اخملتلفة، لهذا فمس
ــعراء أنفسهم،  العربي يرتبط بالش
ــر احلاجز اإلعالمي  ومحاوالتهم كس
الذي يحجب عنهم املتلقني واحلاجز 
ــول دون  ــت الذي يح ــدي الصام النق

الوصول إلى املتلقي.
ــعرية  ــه وألعماله الش ــبة ل وبالنس

ــات النقاد  ــه في حدود إمكاني يرى أن
من ناحية، وفي إطار ما قدمه إليهم 
من ناحية أخرى، يعتقد أنهم قدموا 

شيئا مفيدا في هذا اجملال.
ــا الناقد  ــي ردده ــة الت ــن املقول • وع
ــادر القط  ــور عبدالق ــل الدكت الراح

للخروج من أزمة النقد
ــن املبدعني أن  ــل م ــى هذا اجلي  ـ عل
ــويلم أن  يفرز نقاده» يوضح أحمد س

ا، وقد عاش  الدكتور القط كان محقًّ
ــرزت نقادها،  ــداع أف ــة من اإلب مرحل
لكن األمر في رأي سويلم قد يختلف 
ــال احلاضرة  ــبة لألجي ــرا بالنس كثي
ــي ينتج هذا  ــدم وجود مناخ ثقاف لع
ــابته  الفرز، ويرى أن اإلبداع مهما ش
عوامل القصور أو التردد فهو معجزة 
ــة تتمثل في صمود  عصرية حقيقي
املبدع أمام كثير من األبواب املوصدة 
ــن العوائق التي  ــه وكثير م في وجه
ــداع، لهذا فمبدع  حتول دون هذا اإلب
اليوم أمامه حتديات خطيرة، ونحمد 
ــها هي  ــذه التحديات نفس اهللا أن ه

التي تسم اإلبداع باجلدية والواقعية 
احلقيقية سواء أفرز هذا اجليل ناقدا 

أم لم يفرز.
ــات  ــي املهرجان ــاركة ف ــن املش • وع

العاملية أو الدولية ؟.
ــة أنها فرصة  ــويلم عن جترب ـ يرى س
واقعية ومواجهة حادة بني ما نكتبه 
نحن، وما يكتبه العالم، فمن يحضر 
ــه أن يتعرف  ــات ميكن ــذه املهرجان ه

ــن آداب  ــه وموقع أدبه م ــى موقع عل
ــف الشديد – يواصل  العالم، ولألس
سويلم – لقد آمنت أن ال كرامة ألديب 
ــر من موقف  ــه، فهناك أكث في وطن
ــماء االعتزاز مبا  جعلني أحلق في س
ــذه املهرجانات، لكنني  نكتب في ه
ــديد  ــاب دائما بإحباط ش ــت أُص كن
ــذا املوقف وبعض  حينما أوازن بني ه
ــى وال  ــي ال تعن ــة الت ــف احمللي املواق
تلتفت ملا نقدمه من إبداعات.ويلفت 
ــات  ــذه املهرجان ــى أن ه ــويلم إل س
ــار أن ما نكتبه  ــد بال زهو وال فخ تؤك
ــتوعبنا فيه كثيرا من  اليوم وقد اس
معطيات الثقافة العربية والعاملية، 
ــتوى العاملي إن  ــد أصبح على املس ق
لم يكن يضيف شيئا إليها. ويكفي 
أن أقول إن كتابا صدر في يوغسالفيا 
ــاعرا  ــرين ش ــل تفكيكها) لعش (قب
عربيا من مصر قد نفد خالل شهرين 
ــي إعادة  ــرون ف ــوا يفك ــط، وكان فق
ــه كثيرا عن  ــوني في ــه، وناقش طبع
ــاب. وقس  ــذا الكت ــا قدمه ه وعي مب
ــات العاملية  ــذا كل املهرجان على ه
ــاعر  ــة التي يُقابل فيها الش والدولي
ــاص وبحرص على  املصري بتقدير خ
ــعره وإبداعه  ــه ومع ش التعامل مع
ــي تترجم،  ــالل الترجمات الت ــن خ م
ــي متثيل مصر  ــع ف وأعتقد أن التوس
ــات يضيف الكثير  في هذه املهرجان
إلى معطيات اإلبداع املصري بصفة 

خاصة.
• وعن قضية توزيع الكتاب الشعري 
ــات  ــام املصنف ــع اآلن أم ــل يتراج وه

األدبية األخرى؟. 
ــع أي كتاب  ــويلم أن توزي ـ يوضح س
ــان واملكان  ــف على اختبار الزم يتوق
ــذه  ه ــاب،  الكت ــرح  لط ــبني  املناس
ــة  ــي القاعدة الذهبية في سياس ه
أن  ــد  يعتق ــو  وه ــب.  الكت ــويق  تس
ــة  األدبي ــات  املصنف ــل  مث ــعر  الش
ــة الدعاية  ــد يعاني من قل األخرى ق
ــأ القارئ بصدور  ــع، وقد يفاج والتوزي
ديوان شعر أو قصة دون أن يعلم بها 
من قبل.ويؤكد أن الستينيات قدمت 
ــاد لكل ما  ــام إعالمي ج مثال الهتم
ــة لهذا فال  ــدر من األعمال األدبي يص
ــا مطلقا على  ــن أن نصدر حكم ميك
ــعر فقط، لكنه يدخل في إطار  الش
ــا التي يقبل  ــات األدبية كله املصنف
ــبة إليها مما يؤثر على  اإلعالم بالنس
ــويق املطلوب، ولقد  تسويقها التس
ــويقي مهم في  ــاك مبدأ تس كان هن
ــول: «الكتاب يذهب  ــتينيات يق الس
ــون». هذا املبدأ  ــى القارئ حيث يك إل
ــا كان، بل  ــد كم ــوري لم يع في تص
على القارئ أن يشق زحام احلياة إلى 
الكتاب، وفي هذا معاناة إضافية له.
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الشاعر أحمد سويلم 

واحد من شعرائنا 

اجلادين اخمللصني 

لفن الشعر، رحلته 

الشعرية عمرها 

عشرات الدواوين 

للكبار واألطفال سواء 

القصيدة املفردة أو 

املسرح الشعري، 

باإلضافة إلى عدد 

من الدراسات األدبية 

والنقدية مثل: 

«شعرنا القدمي رؤية 

عصرية» ١٩٨٠، و»املرأة 

في شعر البياتي» 

١٩٨٤، وغيرها.وقد ارتاد 

أحمد سويلم عالم 

الكتابة لألطفال، 

فقدم قصصا من 

ألف ليلة وليلة ١٩٨١، 

وحكايات وأغاني 

كامل كيالني ١٩٨٢، 

ثم «أطفالنا في 

عيون الشعراء» الذي 

يعد من أجمل وأهم 

الدراسات التي كتبت 

في هذا املوضوع.

حاوره / فضل شبلول

نص شعري

›‡Ëfl@ó„

البينة الجديدة / نادية الدليمي

ــون للترجمة  ــت دار املأم اقام
ــة  الثقاف وزارة  ــي  ف ــر  والنش
ــي  ــار دورة ف ــياحة واآلث والس
ترجمة االفالم ملترجمي الدار 
املعتمدة  ــات  اللغ في جميع 
ــهرا واحدا  ــتمر ش لديها تس
ــدورة  ال ــي  ف ــر  احملاض ــال  وق
ــد كاظم مجيد  تتناول  محم
ــي كيفية  ــاً ف ــدورة  دروس ال
ــى األفالم  ــع الترجمة عل وض
ــة  والوثائقي ــينمائية  الس
ــاركني  املش ــف  وتعري

ــة األفالم  ــة ترجم بخصوصي
والفرق بينها وبني بقية أنواع 

الترجمة مشيرا إلى أن الدورة 
ستتبنى مهمة صقل مهارة 

اخلبرة  وإكسابهم  املترجمني 
ــة في هذا اجملال. وتابع  الكافي
مجيد إننا نهدف إلى تعميم 
ــني مترجمي  ــذه التجربة ب ه
الدار وتهيئة كادر متخصص 
ــوع من  ــن هذا الن ــن م متمك
ــل الدار ومن ثم  الترجمة داخ
ــن دوائر  ــني م ــب مترجم تدري
ومؤسسات أخرى ، الفتًا إلى أن 
الدار لديها خطة مستقبلية 
للتعاون مع مؤسسات أخرى، 
منها شبكة االعالم العراقي، 
لغرض ترجمة األفالم اخلاصة 

بها.

متابعة / البينة الجديدة

أوروك  ــدة  جري ــل  تواص
ــوزارة  ــة ل ــدة املركزي اجلري
الثقافة والسياحة واآلثار 
مشروعها الثقافي بصدور 
العدد (٣٩) مع إطاللة عيد 
األضحى املبارك  محتفيةً  
ــن  م ــددٍ  وبع ــني  باملبدع

واألدبية،  الفكرية،  األقالم 
ــالً  ــارزة، فض الب ــة  والفني
ــاطات  عن تغطيتها لنش
ــا  بدوائره ــة  الثقاف وزارة 
املتنوعة. وقد احتفت هذه 
املرة باآلثاري الكبير عالم 
نائل  الدكتور  املسماريات 
حنون بحوارٍ أجراه الشاعر 
عبد الرزاق الربيعي .  ونقرأ 

ــوارات أيضاً :حواراً  في احل
مع الفنان  العازف جعفر 
مترجماً  ــواراً  اخلصاف،وح
ــرية  الفنانة السويس مع 
ــت فضالً عن  كلوديا كوم
ــوصٍ مهمة.  مقاالتٍ ونص
ــدة أوروك كل  ــدر جري تص
ــع  ــاوب م ــبوعني بالتن أُس

ملحق أوروك األدبي.

بغداد / البينة الجديدة
ــة  الثقاف وزارة  ــل  وكي ــر  حض
ــم  ــياحة واآلثار عماد جاس والس
ــر الثقافة، مهرجان  نيابة عن وزي
ــراق األول ) الذي أقامه  (أبطال الع
نادي العراق للسيارات والدراجات 
 ، ــة   ــس االول  اجلمع ــة ام الناري
ــرح  ــذي تزامن مع افتتاح مس وال
ــي مدينة  ــون ف ــا بابل ــة ارين حلب
ــم على  ــندباد الند. وأكد جاس س
ــطة الرياضية  اهمية دعم االنش
ــل  لتفعي ــداً  متهي ــة  الترفيهي
ــياحي الذي تسعى  القطاع الس
ــيطه من  ــة الى تنش وزارة الثقاف
ــرف عليها  خالل  مهرجانات تش
ــة واندية رياضية  ــات مدني منظم
وشبابية تقام قي مواقع سياحية 
ــري كبير  ــور جماهي حتظى بحض

ــة  ــات خلي ــزام بتعليم ــع  االلت م
االزمة واتباع الشروط الصحية ، 
مشيرا الى ضرورة تسليط الضوء 
ــباب  الش وهوايات  ــب  على مواه
ــجيعها. من جانبه  ودعمها وتش
ــادي رائد البياتي،   أوضح رئيس الن
ــن نوعهِ في  ــادي هو األول م أن الن
ركات،  احملُ ــةِ  برياض ــى  يُعن العراق 
ــيارات  الس ــني  ب ــع  يجم ــذي  ال
ــا، مؤكدا  ــة معً ــات الناري والدراج
ــع  مي ــام جَ ــوح أم فت ــادي مَ ان الن
املواهب الرياضية لإلنضمام إليهِ 
حلية كبيرة  مع تَنظيم بطوالت مَ
ــا اختيار املُتميزين  يتم من خالله
ــلِ املُنتخب الوطني  منهم لتمثي
ــوالت  والبط ــاركات  املُش ــي  ف
ــتوى العربي   ــة على املُس اخلارجي

والعاملي.

@fiÎ˛a@÷aä»€a@fib�ic@ÊbuäËfl@ø@⁄âbím@Úœb‘r€a

أحمد-سويلم

Êbflå€aä‡” قصة قصرية 

ÊÏfldΩa@âaÜi@‚˝œ˛a@Ú∫äm@ø@ÒâÎÖ

@@⁄ÎâÎc@ÒÜÌäu@Âfl@HSYI@ÖÜ»€a@âÎÜï





albaynanew@yahoo.com

عملوا هنا في (                    ) ورحلوا

املرحوم اخلبير اللغوي
 كرمي توفيق الزبيدي

املرحوم الكاتب اللواء 
ماضي اخلزاعي

املرحوم مـاجد الصكر  
رئيس القسم الرياضي

لهم الذكر الطيب
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 .GAZPROM NEFT BADRA B.V شركة غازبروم نفت بدرة بي. في.
مناقصةالعالن إ  TENDER ANNOUNCEMENT 

  

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

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

  
 TENDER No.  1432 1432المناقصة رقم 

 TENDER NAME:  RENOVATION OF AL-CORNISH STREET IN BADRA, WASIT, THE REPUBLIC OF اسم المناقصة: تأهيل الكورنيش في بدرة، واسط، جمهورية العراق
IRAQ 

 TENDER TYPE: Public Tender through Technical Qualification الفنية التأهيل طريقبنوع المنافصة: مناقصة عامة 
 

من قبل ممثلها المخول)  ةلعطاء موقعلالشركة المقدمة على ورقة المناقصة بعد تقديم طلب خطي ( وثائق هذهعلى  ايمكن لمقدمي العطاءات أن يحصلو
لعنوان البريدي والبريد اإللكتروني حيث ستُرسل الوثائق للمناقصة، وأيضا على يحتوي على االسم الكامل لمقدم العرض ورقم الهاتف والفاكس وا

 :بالمشغل الخاص التالي اإللكتروني البريد عنوان . ويرسل هذا الطلب الخطي إلىاالسم الكامل ووظيفة الشخص المخول لالتصال
 

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

  
Tenders-Services@gazpromneft-badra.com. Tenders-Services@gazpromneft-badra.com. 

  

 Upon receipt of a written request from the Bidder, the Operator will send the Tender Documentation to المشغل وثائق المناقصة عن طريق البريد اإللكتروني دون أن يتحمل أية مسؤولية عن الفقدان أو التأخر.بعد استالم الطلب الخطي من مقدمه سيرسله 
such Bidder by e-mail without any responsibility for loss or late delivery. 

  

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

  :يجب تقديم في حال الشركات العراقية المحلية
Iraqi local companies: 

 ؛التسجيل وشهادة الشركة تسجيل وثائقالنسخ الملونة من  -
 ؛نافذةالو مجددةال التجارة غرفة هوية أو التخطيط وزارة النسخة الملونة من هوية -
 ؛بعدها ما وأ 2020 لسنة نافذةال لضرائبالعامة ل هيئةال من ممانعةال عدم -

 في حال الشركات األجنبية:
 .سيسأالت بلد في وأ العراق في مسجلةعلى أن تكون الشركة  ،لشركتهم العائدة التسجيل وثائق نسخة -

 لمشاركين العراقيين المحليين واألجانب على حد سواء:على ا يجبكما 
 العراق؛ الخدمات في جمهوريةرخصة لتنفيذ األعمال / تقديم امتالك ال -
 المناقصة؛ إعالنلتقديم أوليات الشركة بما في ذلك شهادة التسجيل، وفق شروط  االستعداد -

- submit a color copy of Bidder’s Registration Documents & Registration Certificate; 
- submit a color copy of Bidder’s Valid Ministry of Planning ID / Chamber of Commerce ID; 
- submit a Non-Prevention form GCT (General Committee of Taxation) valid for 2020 or later; 
Foreign Bidders: 
- submit a copy of Registration documents belonging to Bidder’s company and it should be registered 

in Iraq or in the origin of the company; 
Both Iraqi local companies and foreign Bidders: 
- be authorized for performance of the works/services in the Republic of Iraq; 
- be ready to provide company documents in accordance with ITB; 

 مماثلة في العراق؛إنشائية الخبرة في تنفيذ مشاريع  -
 توفر أجهزة البناء؛ -

- be experienced in implementation of similar construction projects in Iraq; 
- have available construction equipment; 

 ;be ready and capable to perform all works required under this Tender - االستعداد والقدرة على تنفيذ جميع األعمال المطلوبة بموجب هذه المناقصة؛ -
 التجاوب مع متطلبات المشغل الخاصة بالصحة والسالمة والبيئة واألمن؛ -
 االستعداد لمباشرة العمل في حدود ثالثين يوما بعد توقيع العقد. -

- comply with the Operator’s HSE and security requirements;  
- be ready to commence the work within 30 days upon contract signature. 

  

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

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

  

(بالتوقيت العالمي /  حادية عشرة صباحاموعد لتقديم العطاءات ضمن هذه المناقصة (يوم وساعة انتهاء تقديم العطاءات) هو الساعة الإن أقصى 
 .2021آب  22 )(3:00+غرينتش 

 ، سيقوم المشغل بنشر المعلومات عن يوم وساعة االستحقاق الممددين.ناقصةهذه المفي حال تمديد الموعد النهائي بموجب 
 للعرض الفني والثاني للعرض التجاري.منفصالن ومختومان أحدهما  ) ظرفان2يقدم (: االستراتيجية

وفق إجراءات  افنيلعروض المقدمة من قبل الشركات المؤهلة ) ال يتم التحليل التجاري إال ل2) في البداية يتم فتح وتحليل العروض الفنية. (1(التحليل: 
 ) يتم إرجاع العروض التجارية للمقدمين غير المؤهلين في أظرف غير مفتوحة بطلب منهم.3(المناقصات الخاصة بالمشغل. 

 
 وط وأحكام المناقصة في وثائق المناقصة.ستُوضح تفاصيل شر

 
حمل أية مسؤولية تجاه أن يتالعقد دون  حالةإفي أي وقت قبل  المناقصةإلغاء و أ، بموجب المناقصة الحق في قبول أو رفض أي عطاء شغلالميملك 

 أو دون أن يبرر أسباب اتخاذه الخطوات من هذا القبيل. عطاء ي مقدمأ

The deadline for submission of bids under this Tender (Bid Due Date & Time) is 11:00 am 
(UTC/GMT+3:00) August 22, 2021. 
 
In case of the deadline extension under this Tender, the extended Bid Due Date & Time will be published 
by the Operator accordingly.  
 
Strategy: two (2) separate stamped envelopes for Technical bid and Commercial bid. 
 
Evaluation:  (1) Technical bids shall be opened and evaluated first. (2) Commercial Evaluation shall be 
conducted only for technically qualified bidders in accordance with the Operator’s Tender Procedures. (3) 
Envelopes with commercial offers of the disqualified bidders should be returned unopened upon request. 
 
Detailed terms and conditions of the Tender will be provided in the Tender Documentation.  
 
The Operator reserves the right to reject any bid submitted by the Bidder under this Tender, or terminate 
this Tender, at any time prior to award of the contract, without incurring any liability towards any Bidder 
submitted the bid or justifying the grounds for such actions. 

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

 
  

  
 .GAZPROM NEFT BADRA B.V شركة غازبروم نفت بدرة بي. في.

 TENDER ANNOUNCEMENT مناقصةالعالن إ
  

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

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

1434المناقصة رقم   
 TENDER No.  1434 

 توفير خدمات مكافحة الحرائق واالستجابة للطوارئ
 لحقل بدرة النقطي ، جمهورية العراق

 اسم المناقصة

الفني التاهيل بطريقة عامة مناقصة  نوع المناقصة 
 

TENDER NAME: Provision of firefighting and emergency response services 
for Badra Oil Filed, the Republic of Iraq 

TENDER TYPE: Public Tender through Technical Qualification 
  

ل من قبل ممث ةلشركة المقدمة العطاء موقععلى ورقة رسمية لالمناقصة بعد تقديم طلب خطي ( وثائق هذهعلى  ايمكن لمقدمي العطاءات أن يحصلوو
) يحتوي على االسم الكامل لمقدم العرض ورقم الهاتف والفاكس والعنوان البريدي والبريد اإللكتروني حيث ستُرسل الوثائق للمناقصة، لها مخول

 عنوان التالي التابع للمشغل:. ويرسل هذا الطلب الخطي للوأيضا على االسم الكامل ووظيفة الشخص المخول لالتصال
 

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

Tenders-Services@gazpromneft-badra.com Tenders-Services@gazpromneft-badra.com 
  

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

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

  
هذه المناقصة يجب على مقدم العطاء أن يستجيب للشروط التالية التي تعتبر يرجى المالحظة أنه من أجل المشاركة في عمليات التحليل التقييمي ضمن 

 الحد األدنى المطلوب:
Please note that in order to be considered for further evaluation under this Tender, the Bidder as a 
minimum shall: 

  

 في حال الشركات العراقية المحلية يجب تقديم:
 ؛التسجيل وشهادة الشركة تسجيل وثائقالنسخ الملونة من  -
 ؛نافذةالو مجددةال التجارة غرفة هوية أو التخطيط وزارة النسخة الملونة من هوية -
 ؛بعدها ما وأ 2020 لسنة نافذةال لضرائبالعامة ل هيئةال من ممانعةال عدم -

 في حال الشركات األجنبية:
 .سيسأالت بلد في وأ العراق في مسجلةعلى أن تكون الشركة  ،لشركتهم العائدة التسجيل وثائق نسخة -

 كما يجب على المشاركين العراقيين المحليين واألجانب على حد سواء:
 ؛تقديم جميع األوليات المطلوبة بموجب وثائق المناقصة -

Iraqi local companies: 
- submit a color copy of Bidder’s Registration Documents & Registration Certificate; 
- submit a color copy of Bidder’s Valid Ministry of Planning ID / Chamber of Commerce ID; 
- submit a Non-Prevention (No-Objection) form GCT (General Committee of Taxation) valid for 2020 

or later; 
Foreign Bidders: 
- submit a copy of Registration documents belonging to Bidder’s company and it should be registered 

in Iraq or in the origin of the company; 
Both Iraqi local companies and foreign Bidders: 
- provide all the required documents in accordance with the Tender Documentation; 

عمال / الخدمات المطلوبة من فبل المشغل بموجب هذه ، على غرار األالخبرة في تقديم االعمال / الخدمات ان يكون من ذوي -
 المناقصة خالل السنوات العشر الماضية.

- be experienced in provision of the works/services, similar to the works/services required by the 
Operator under this Tender during last 10 years; 

 provide qualified firefighting & emergency response lead team leader complied with the requirements - االستجابة للطوارئ و يمتثل للمتطلبات المنصوص عليها في وثائق المناقصة.ائد فريق مؤهل لمكافحة الحرائق وتوفير ق -
stated in Tender Documentation; 

 provide firefighting & emergency response maintenance engineer complied with the requirements - توفير مهندس صيانة لمكافحة الحرائق و االستجابة للطوارئ يتوافق مع المتطلبات المنصوص عليها في وثائق المناقصة. -
stated in Tender Documentation; 

 ;have Holmatro training certificate which will be valid after the contract effective date - حاصل على شهادة هولماترو والتي تكون سارية المفعول بعد تاريخ سريان العقد.  -

 employ acting firefighting&emergency response team local personnel without salary downward - دون تخفيض الرواتب. باإلنابةمكافحة الحرائق و االستجابة للطوارئ محلي لتوظيف فريق  -
alteration; 

 ;provide firefighting & emergency response training programs - توفير برامج التدريب على مكافحة الحرائق و االستجابة للطوارئ. -
 ;be ready and willing to perform all works/services required under this Tender - أن يكون مستعدا وراغبا في أداء جميع االعمال / الخدمات المطلوبة بموجب هذه المناقصة.  -
 ;provide the bank guarantee (bid bond) in the amount of USD 50,000.00 - دوالر امريكي. 50.000تقديم ضمان مصرفي (ضمان عطاء) بمبلغ  -

 be ready to provide the bank guarantee (performance bond) in the amount of 10% of the contract - % من سعر العقد، في حالة إرساء العقد.10ان يكون مستعدا لتقديم الضمان المصرفي ( ضمان حسن األداء) بمبلغ  -
price, in case of contract award; 

 ;be financially stable and capable to finance the performance of the works/services under this Tender - ان يكون مستقر ماليا و قدار على تمويل أداء االعمال / الخدمات بموجب هذه المناقصة. -
 comply with the Operator’s HSE and security requirements; and - بالمشغل؛ واالمتثال لمتطلبات الصحة و السالمة و البيئة الخاصة  -
 .Accept key terms and conditions of the draft contract provided by the Operator under this Tender - قبول الشروط و األحكام الرئيسية لمسودة العقد المقدم من المشغل بموجب هذا العطاء. -

  

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

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

  
  العالمي / غرينتش بالتوقيت( صباحا  11:00إن أقصى موعد لتقديم العطاءات ضمن هذه المناقصة (يوم وساعة انتهاء تقديم العطاءات) هو الساعة 

 .2021 آب 22 )(3:00+
The deadline for submission of bids under this Tender (Bid Due Date & Time) is 11:00 AM 
(UTC/GMT+3:00) August 22, 2021 

  

 In case of the deadline extension under this Tender, the extended Bid Due Date & Time will be published االستحقاق الجديد.في حال تمديد الموعد النهائي بموجب هذا المناقصة، سيقوم المشغل بنشر المعلومات عن يوم وساعة 
by the Operator accordingly.  

  
 .Strategy: two (2) separate stamped envelopes for Technical bid and Commercial bid للعرض الفني وللعرض التجاري. مختومان يُقدم ظرفان منفصالن: االستراتيجية

  

) ال يتم تقييم العروض التجارية إال ألصحاب العروض المؤهلين فنيا وفق إجراءات 2) في البداية يتم فتح العروض الفنية وتقييمها. (1التحليل: (
 العروض التجارية للمشاركين غير المؤهلين فنيا دون فتحها بطلب منهم. يتم إرجاع األظرف المحتوية على) 3المناقصة المعتمدة لدى المشغل. (

Evaluation: (1) Technical bids shall be opened and evaluated first. (2) Commercial Evaluation shall be 
conducted only for technically qualified bidders in accordance with the Operator’s Tender Procedures. (3) 
Envelopes with commercial offers of the disqualified bidders should be returned unopened upon request. 

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

  

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

The Operator reserves the right to reject any bid submitted by the Bidder under this Tender, or terminate 
this Tender, at any time prior to award of the contract, without incurring any liability towards any Bidder 
submitted the bid or justifying the grounds for such actions. 

  
 Gazprom Neft Badra B.V. Contracts and Procurement Department شراءقسم العقود وال./ فينفت بدرة بي  غازبروم شركة
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وزير اخلارجية يؤكد إلتزام حكومة العراق بحامية أفراد البعثات الدبلوماسية ومقراهتا
ــى االحترام الكامل  ــات في موعدها احملدد، فيما اكد عل ــى واثقةٍ صوب إجراء االنتخاب ــيرُ بخط ــني ، ان احلكومةَ العراقيَّة تس ــد وزير اخلارجية فؤاد حس أك
ــنطن تلبيةً لدعوةَ وزير اخلارجيَّة أنتوني بلينكن لعقد أعمالِ اللجنة  ــني في كلمة له نحنُ اليومَ في العاصمةِ األمريكيَّة واش ــيادة العراق. وقال حس لس
ــتمراراً للحوار  ــة العراق والواليات املتحدة األمريكيَّة، التي متثلُ اس ــتراتيجي لعالقة الصداقةِ والتعاون بني جمهوريَّ ــةِ عن اتفاقِ اإلطار الس ــا املنبثق العلي

الستراتيجي ومنذُ انطالق جولته األولى في حزيران من العام املاضي.

متابعة / البينة الجديدة

ــدمَ  أق أن  ــي  ل ــمحوا  اس ــاف،  واض
ــي اللجنةِ  ــكرَ إلى احلضور ممثل الش
ــيّ  ــيّ والعراق ــني األمريك ــن اجلانب م
ــيبذلونها  ــم التي س وده هُ ــى جُ عل
ــن احلوار. ــات اجلانبيةِ م ــي اجلَلس ف

ــار الى ان  اجلولةُ من احلوارِ تأتي  واش
استكماالً للجوالت الثالث السابقة، 
ــة، إذ  تتالي ــورةٍ مُ ــدت بص ق ــي عُ الت
ــا تتميز  ــةً واضحةً على م ــدمُ رؤي تق
ــراكة والتحالف بني  ــة الش به عالق
ــاعي  العراق والواليات املتحدة ومس
ــادةِ لتوطيدها، وتعدُ  ــني اجل احلكومت
ود املُشتركة التي  هُ ــتكماالً للجُ اس
قدت  ــوالت، إذ عُ ــك اجل ــت في تل بُذل
ــخ  بتاري ــاً  افتراضي ــى  األول ــة  اجلول
ــدت  ق عُ ــة  والثاني ــران٢٠٢٠،  ١١حزي
ــي ١٩  ــنطن ف ــة واش العاصم ــي  ف
ــدت بتاريخ ٧  ق ــة عُ آب٢٠٢٠، والثالث
ــان٢٠٢١، ونتطلع في اجتماعنا  نيس
ــا مت االتفاقُ  ــتكمال م ــى اس ــذا إل ه
ــةِ للحوار  ــة الثالث ــي اجلول ــه ف علي
ــد من  ــقَ املزي ــاً لتحقي دم ــي قُ واملض
ــات احلوار  ــي جميع جلس ــدم ف التق
ــان اخملتصة. ــتعقدها اللج ــي س الت

ــل إرادةً  ــات متث ــذه اجللس ــني ان ه وب
ــل إلى  ــن للتوص ــكال البلدي ــادةً ل ج
ــاون في  للتع ــتركة  ش مُ ــاتٍ  تفاهم
القطاعات اخملتلفة، وتُعد استكماالً 
لالتفاقات التي متخضت عن اجلوالت 
ــابقة في قطاعاتٍ مثل (النفط  الس
املالي،  والقطاع  ــاء،  والكهرب والغاز، 
والصحي والبيئي، والثقافي) إضافةً 
ــكريّة. ــب األمنيّة والعس إلى اجلوان

ــات  اجللس ــي  ممثل ــني  حس ــا  ودع
ــات لبذل املزيد من  مبُختلف القطاع
ثمرة ،  ــى نتائجَ مُ ــود للتوصل إل اجلُهُ
ــتركة  تؤدي إلى حتقيق األهداف املُش
ــاركنا في  لكال البلدين.وتابع لقد ش
نهاية الشهرِ املنصرم في االجتماع 

ــوة  ــيّ بدع ــف الدول ــوزاري للتحال ال
مُشتركةٍ من وزيري خارجيَّة الواليات 
ــة وإيطاليا، الذي  ــدة األمريكيّ املتح
ــةِ روما  ــه في العاصم ــدت أعمال ق عُ
ــا بإجراء  ــران ، وقمن ــخ ٢٨  حزي بتاري
كثفةٍ مع جميع األطراف،  ــواراتٍ مُ ح
هُ التام  ــا التزامَ ــد العراقُ خالله إذ أك
ــة لتنظيم  ــة احلتمي ــانِ الهزمي بضم
ــش اإلرهابيّ ودميومةِ النصرِ الذي  داع
ــترك.ولفت الى  ــق بالتعاون املُش حتق
ود التي تبذلها  ــن اجلُهُ ان العراق يثم
حكومة الواليات املتحدة األمريكيّة 
ــة  ــوات األمنيّ ــب الق ــل وتدري لتأهي
ــورة  ــة وجتهيزها وتقدمي املش العراقيَّ
ــوالً إلى  ــتخباري وص ــي اجملال االس ف
اجلاهزيةِ املطلوبة في اعتمادها على 
قدراتها الذاتية، مبا يعززُ سيادةَ العراق 
ــباته  ــاظ على مكتس ــه واحلف وأمنِ
، الفتا  ــش اإلرهابيّ بدحر تنظيم داع
ــوم أهمية  ــراق يُؤكد الي ــى ان الع ال
ود الدوليّةِ التي  ــم واجلُهُ دميومة الزخ
ــات املتحدة األمريكيّة  تقودها الوالي
، إذ انها  ــيّ ــالل التحالف الدول من خ
 ، ودِ العسكريّةِ ــكل مبوازاتِ اجلُهُ تش
ــة  أيديولوجي ــى  عل ــاً  حتمي ــراً  نص
ــاولُ  يح ــي  الت ــةِ  والكراهي ــمِ  الظل
ــي اجملتمعات.واكد  ــا ف ــابَ بثه اإلره
ــزال بحاجةٍ  ــةِ ما ت ــا األمنيّ أن قواتن

ــي تقدمها الواليات  ــى البرامج الت إل
ــة  املتعلق ــة،  األمريكيّ ــدة  املتح
ــزِ  والتجهي ــليحِ  والتس ــبِ  بالتدري
وبناء القدرات، ونسعى إلى مواصلة 
 . ــيّ الثنائيِّ ــيق والتعاون األمن التنس
ــة العراق  ــزامَ حكوم ــا نؤكد الت كم
بحمايةِ أفراد البعثات الدبلوماسية 

ــانِ أمنِ  ــآتها وضم ــا ومنش ومقراته
ــكرية العراقيَّة التي  القواعد العس
. ــتضيف قوات التحالف الدوليّ تس

ــة العراقية ومجلس  وبني ان احلكوم
النواب، جنحا في حمايةِ املكتسبات 
ــة  الدميقراطي ــة  لصيان ــة  الوطني
واحلقوق املشروعة للشعب العراقيّ 
ــة، وحتقيقاً  ــةٍ وكرام ــش بحري للعي
ملطالب الشعب العراقيّ وملُصداقية 
ــة  ــا احلكوم ــي أطلقته ــود الت الوع
رّعَ قانونٌ انتخابي جديد  العراقيَّة، شُ
فوضيةٍ عليا مستقلة  ــكيل مُ وتش
ــى ان  ــار ال ــدةٍ لالنتخابات.واش جدي
ــيرُ بخطى  ــة تس ــةَ العراقيَّ احلكوم
ــراء االنتخابات في  ــوب إج واثقةٍ ص
موعدها احملدد في العاشر من تشرين 
األول أكتوبر املقبل برغم التحديات، 
مع ضمانِ توفير بيئةٍ آمنةٍ للناخبني 
ــرة  ــة ح ــاتٍ برملاني ــق انتخاب لتحقي
ــة بالعملية  ــتعادةِ الثق ونزيهة الس
ــا أودُ  ــي العراق، كم ــة ف الدميقراطي
ــي يبذلها  ــود الت ــى اجلُهُ ــارةَ إل اإلش
ــر األمم املتحدةِ  ، عب ــيّ ــع الدول اجملتم
ملُراقبة عملية االنتخابات املقبلة، إذ 
أقر مجلس األمن الدوليّ قراره املرقم 
 ، ــيّ ــب عراق ــام٢٠٢١ بطل (٢٥٧٦) لع
ــدة  ــة األمم املتح ــل بعث ــد عم لتمدي
قبل  ملساعدة العراق ((UNAMI لعامٍ مُ

وتوسيعِ نطاق اختصاصها ليشمل 
مراقبة االنتخابات البرملانية العامة.

ــكرَ  ــعنا اال ان نُقدمَ الش وتابع ال يس
ــت طلب العراق في  للدول التي دعم
ــة االنتخابات  راقب ــراءاتِ مُ تعزيز إج
ــود الواليات  هُ ــا وجُ ــان نزاهته وضم
ــاص ملبادراتها  ــكل خ ــدة بش املتح

ــرام  ــد مت إب ــأن.واضاف لق ــذا الش به
ــراتِ التفاهم في  ذك ــن مُ ــد م العدي
تعددة خالل جوالت احلوار  قطاعات مُ
ــاعينا  ــم مس ــي تدع ــابقة، الت الس
ــتركةِ بني  ــد املصالح املُش ــي تأكي ف
ــراق  الع ــي  ض مُ ــدا  مؤك ــني،  اجلانب

ــادي  ــتقالله االقتص ــز اس ــي تعزي ف
ــة  اإلقليميّ ــراكات  الش ــقِ  وحتقي
ــكل متوازن، والتي كان  والدوليّة بش
ــة الثالثيّة بني  ــادرة القم ــا مب آخره
احلكومة العراقيَّة واململكة األردنية 
الهاشميّة وجمهوريَّة مصر العربيَّة، 
ــراق  ــط الع ــاعي رب ــن مس ــالً ع فض

ــة عبر  اإلقليمي ــة  الطاق ــة  مبنظوم
ــى ان احلكومةَ  ــت ال دول اخلليج.ولف
ــا في  وده هُ ــتكمل جُ ــة تس العراقيَّ
ــق مبجتمعنا ذي  ــع احليف الذي حل رف
ــددة من ظلمِ اإلرهاب  املكونات املتع
ــرّع مجلس النواب  ــه، إذ ش وظالميت

االيزيديات،  الناجيات  قانون  العراقيّ 
ــا  األثر الكبير  ــك خطوة له ويعد ذل
ــاندة ضحايا داعش اإلرهابيّ  في مس
حاسبة أفراده على األعمال  وضمان مُ
ــة بحق املواطنني  ــة املُرتكب اإلجرامي
األبرياء، إلى جانب خطوات احلكومة 
ــني  ــركاء الدولي ــع الش ــاون م بالتع

لتعزيز احلوارِ والسلمِ اجملتمعيِ ونبذ 
ــرام التنوع  ــرف واحت ــف والتط العن
ــي والعرقي والقومي  الديني واملذهب
ــكال التمييز  ــراق، ورفض أش في الع
ــتور  ــد دس ــذي أك ــني ال ــني املواطن ب
ــود احلكومة  هُ ــراق، إلى جانب جُ الع

ــى اتفاق  ــل إل ــي التوص ــة ف العراقي
ــنجار حلفظ األمن فيها بالتعاون  س
ــة االحتادية وقوات  بني القوات األمنيّ
ــمركة إذ مت انشاء العديد من  البيش
املراكز األمنية املُشتركة في املناطق 
ــوب تنظيم  ــط فيها جي ــي تنش الت
ود  هُ ــن جُ ــيّ ، فضالً ع ــش اإلرهاب داع

ــيق مع  ــة العراقيَّة وبالتنس احلكوم
العودة  ــان  الدوليّة لضم ــات  املنظم
الطوعية للنازحني.وبني ان احلكومة 
ــاراً لدعمِ  العراقيَّة قد انتهجت مس
ــى  وعل ــاً  داخلي ــتقرار  واالس ــن  األم
ــتوى املنطقة باالرتكان للحوار  مس
ــتركة لتحقيق  واالخذ بالفرص املش
ذلك، لذا نؤكد على االحترام الكامل 
لسيادة العراق ومبا يضمن استقراره 
ــي الصراعات  ــي وعدم زجه ف الداخل
ــق مبُواجهة  ــي ما يتعل اإلقليميّة.وف
جائحة كورونا وحتدياتها وما يواجهه 
العالم اليوم من بروز سالالت جديدة 
أشدُ ضرراً على حياة املواطنني، األمر 
ــتكمال التعاون  ــبُ اس ــذي يتطل ال
ــي كال البلدين  ــني وزارتي الصحة ف ب
ــتجابة  االس ــاتِ  متطلب ــر  لتوفي
السريعة لدرء مخاطر هذه اجلائحة، 
معربا عن امله بالتوصل إلى اتفاقات 
ــاون في مجال الصحة  للدعم والتع
خالل اجللسة اجلانبية التي ستعقد 
بني اجلانبني.وختم حسني بالقول ان 
العراق يجدد تأكيده و التزامه بتعزيز 
ــتراتيجية مع الواليات  شراكته الس
األمريكية بوصفها شريكاً  املتحدة 
اساسياً في التحالف الدولي حملاربة 
ــدد التزام العراق  تنظيم داعش، واج
االقتصادية  ــراكة  الش وتعزيز  بعقد 
ــترك في  ــل املُش ــتثمار والعم واالس
ــي تتضمنها  الت ــات كافة،  القطاع
ــتراتيجي، مع  ــار الس ــة اإلط اتفاقي
ــراق  الع ــيادة  س ــرام  باحت ــزام  االلت
ــع  م ــل  الكام ــيق  التنس ــان  وضم
ــن واثقون  ــة ونح ــة العراقي احلكوم
ــاً في وضع  ــا على املضي مع بقدرتن
ــار هذه العالقة في طريق الرفاه  مس
ــده شعبا بلدينا  واالزدهار الذي ينش
ــرة  الكبي ــة  التاريخي ــؤولية  واملس
ــة بنا،ونتمنى النجاح لعملنا  املناط
ــات اليوم  ــترك ونأمل في جلس املُش
واتفاقات  ــات  تفاهم ــى  إل ــل  التوص

مُشتركة جلميع قطاعات التعاون.

حسني : قواتنا األمنيّةِ ما تزال بحاجةٍ إىل الربامج التي تقدمها الواليات املتحدة األمريكيّة 
املتعلقة بالتدريبِ والتسليحِ والتجهيزِ وبناء القدرات

وزير الصحة :الساللة اجلديدة  اكثر انتشارا بني الشباب واالطفال

واشنطن : هناية مهمتنا بالعراق مرتبطة باإلنجاز ال بالزمن

بغداد / البينة اجلديدة
ــة املكلف،  ــة والبيئ ــر الصح ــد وزي أك
ــاللة اجلديدة  ــي ، أن الس هاني العقاب
ــباب واالطفال.  ــارا بني الش اكثر انتش
ــارة امليدانية  ــي، خالل زي ووجه العقاب
ــص  اخملص ــالم  الس دار  ــفى  ملستش
للعناية باملصابني بفيروس كورونا في 
ــعبنا العراقي بني  بغداد نداء البناء ش

ــف الوبائي في البلد  فيه خطورة املوق
بعد الزيادة الكبيرة في اعداد اإلصابات 
ــى،  باملرض ــفيات  املستش ــاظ  واكتظ
ــر  اكث ــدة  اجلدي ــاللة  الس ان  ــدا  مؤك
ــباب واالطفال.ودعا  ــارا بني الش انتش
الوزير املواطنني إلى االلتزام باإلجراءات 
ــث ارتداء  ــة من حي ــة والوقائي الصحي
ــي  وتعقيم  ــد البدن ــة والتباع الكمام

ــذ اللقاحات املتوفرة  اليدين وضروة اخ
ــرة في املنافذ التلقيحية في  واملنتش
ــة طيلة  ــات واملفتوح ــداد واحملافظ بغ
ايام العطل واالعياد واملناسبات وعدم 
ــن املنزل اال للضرورة القصوى  اخلروج م
ــالمتهم  ــى صحتهم وس ــا عل حفاظ
وألجل عودة احلياة الى طبيعتها. وتابع 
ــفى  ــي، خالل زيارته للمستش العقاب

ــة للمرضى  ــات الصحية املقدم اخلدم
ــجني في املستشفى  وموقف االوكس
ــالل تفقده  ــن خ ــة م ــاالت املرضي واحل
املرضى الراقدين.وأشار إلى ضرورة توفير 
ــة  ــة والصحي ــتلزمات الطبي كل املس
ــالل  خ ــة  الطارئ ــاالت  احل ــتقبال  الس
ــد االضحى  ــدوام والعطل وعي ــام ال اي
ــل اخلدمات وعلى  ــارك لتقدمي افض املب

ــاد بـجهود اجليش  مدار الساعة. وأش
ــالم  ــفى دار الس ــض في مستش االبي
ــى كورونا وكل  ــالج مرض ــص لع اخملص
ــم  جلهودك ــة  الصحي ــات  املؤسس
للحفاظ على  ــم  وتضحياته الكبيرة 
ــا اياهم  ــالمة املرضى حاث ــة وس صح
ــى بذل املزيد من اجلهود خدمة البناء  ال

بلدنا العزيز.

البينة اجلديدة / وكاالت

ــدت اإلدارة األميركية أن جولة احلوار  أك
ــراق هي األخيرة  ــتراتيجي مع الع االس
وسيكون امللف العسكري جزءاً منها، 
لكنه يبقى وإلى حدّ كبير اجلزء األهم.

وعقد في مبنى وزارة الدفاع األميركية 
ــني  ــؤولني العراقي ــني املس ــاع ب اجتم
واألميركيني يوم اخلميس املاضي، وقال 
ــون متهيداً  ــي البنتاغ ــؤول كبير ف مس
ــات املتحدة  ــات إن الوالي لهذه املباحث
موجودة في العراق بدعوة من احلكومة 
ــة هي مهمة  ــة وملهمة واضح العراقي
ــش، وأضاف  ــاء على تنظيم داع القض
ــز على  ــكرية ترك ــات العس أن املباحث
ــراكة بني البلدين في املهمة ضد  الش
داعش وعلى التحوّل في مهمة القوات 
ــد  ــون التأكي ــد األميركي األميركية.يري
ل في املهمة األميركية  ــوّ على أن التح

ز في املستقبل على  يعني أنها ستركّ
تقدمي االستشارة والتدريب ومعلومات 
ــة  العراقي ــوات  للق ــتخبارات  االس
ــا عندما حتارب  ــي مهمته وتدعمها ف
ــن التمهيد  ــم اإلرهابي.يبدو م التنظي
األميركي أن إدارة الرئيس األميركي جو 
ــدن تأخذ بعني االعتبار الضغوطات  باي
ــن جهة  ــي العراق، فم ــية ف السياس
ــوات  الق ــاء  ببق ــب  يطال ــن  م ــاك  هن
األميركية، خصوصاً القوات املسلحة 
ــمركه واألكراد، وعدد  العراقية والبيش
ــنة العراقيني  كبير من الشيعة والس
ــي بقاء القوات األميركية  الذين يرون ف
ــي بؤرة  ــزالق العراق ف ــاً لعدم ان ضمان
ــي، كما أن هناك أجنحة  النفوذ اإليران
ــارس ضغوطات على  ــران مت موالية إلي
ــع  ــة لوض ــة احلالي ــة العراقي احلكوم
ــر بالتالي  ــحاب فتظه ــج لالنس برنام
الواليات املتحدة وكأنها خسرت اجلولة 

ــقوط في  ــوذ وتركت العراق للس والنف
مدار طهران.

القوات األميركية باقية
ــاع  الدف وزارة  ــي  ف ــر  الكبي ــؤول  املس
ــوار مقفل مع  ــي ح ــال ف ــة ق األميركي
ــمه،  ــني وطلب عدم ذكر اس الصحافي
ــوات األميركية في  إنه يجب إبقاء الق
ــير  ــان اخلتامي سيش ــراق، وإن البي الع
ــيربطه مبهمة  ــوح، وس ــى ذلك بوض إل
ــار إلى  القضاء ومنع عودة داعش، وأش
وأن  ــى  نبق أن  ــا  يريدونن ــني  العراقي أن 
الكالم عن أن الوفد العراقي سيطلب 

االنسحاب هو كالم غير صحيح.
ــباب التي تدفع  هناك الكثير من األس
ــتمرار  ــن اس ــدث ع ــني للتح األميركي
ــي العراق، ويريدون التأكيد  مهمتهم ف
ــني  ــودة ب ــر موج ــة غي ــى أن املقارن عل
ــني  وب ــتان  أفغانس ــن  م ــحابهم  انس
ــراق، وهم  ــتمرار مهتمهم في الع اس

ــات التي متّ حتقيقها  يعرضون للنجاح
ــة القضاء  ــنوات املاضية جله في الس
ــليح وتدريب  ــة تس ــى داعش وجله عل
ــة العراقية ويعتبرون  القوات احلكومي
ــوات األميركية جلهة العدد  اآلن أن الق
ــاره مهمة  ــب مع ما ميكن اعتب تتناس
جديدة في العراق.كما يعتبرون أن بقاء 
القوات األميركية في العراق مهم أيضاً 
الستمرار مهمة القوات األميركية في 
م  سوريا، خصوصاً أن قواعد العراق تقدّ
الدعم للقوات املوجودة شمال شرقي 

سوريا وفي محيط منطقة التنف.
ال جدول زمنيا

ــي وزارة الدفاع  ــؤول ف كما أجاب املس
ــألناه  األميركية بالقول نعم عندما س
ــول إمتام  ــدور ح ــات ت ــت املباحث إن كان
ــدول الزمني  ــى اجل ــس عل ــة ولي املهم
ــحاب.هذا اجلواب يحمل أهمية  لالنس
ــدة إليران  ــاً مؤيّ ــة أوالً ألن أصوات خاص
ــوات األميركية من  تطالب بخروج الق
ــح لذلك،  ــدول واض ــع ج ــراق، ووض الع
ــوا أهمية  ــني علّق ــاً ألن االميركي وثاني
ــابق، ودارت  ــك في الس ــرة على ذل كبي
نقاشات حامية بني أعضاء جمهوريني 
في الكونغرس من جهة وإدارة الرئيس 
ــة،  ــذه القضي ــول ه ــا ح ــاراك أوبام ب
ــكل خاص أن  ــر اجلمهوريون بش ويعتب
ــات  ــرح عملي ــن أي مس ــروج اآلن م اخل
ــأ فادح  ــو خط ــي ه ــدول زمن ــاً جل وفق
ــارة في  ــه األميركيون خس ــع ثمن يدف
ــؤول  األمن وفي النفوذ.وفيما أكد املس
ــي  ــان اخلتام ــاع أن البي ــي وزارة الدف ف
سيذكر صراحة أن القوات موجودة في 
ــة العراقية  ــراق بدعوة من احلكوم الع
ــاعدة في محاربة داعش، أشار  وللمس
ــى الكاظمي  ــى أن حكومة مصطف إل
ــا وهذا  ــاء واليته ــى انته ــارف عل تش
ــبب أضافي في الوصول إلى نتيجة  س
نهائية في احلوار االستراتيجي وأوضح 
ــاع  الدف وزارة  ــي  ف ــر  الكبي ــؤول  املس
ــت احلكومة  ــو طلب ــه ل ــة أن األميركي
ــحاب القوات  ــة انس ــة املقبل العراقي

ــب  التدري ــة  ــاء مهم وإنه ــة  األميركي
واالستشارة فإن األميركيني سيضعون 
ــيحدث ذلك،  ــة كيف س ــة ملناقش آلي
ــادة القوات  ــو أن ق ــع ه ــاف الواق وأض
ــوة بأنهم بحاجة  العراقية يوصون بق
ــار إلى  إلى دعم القوات املتحالفة.وأش
ــني قرابة ٢٥٠٠ جندي  أن لدى األميركي
ــي  ــي العراق وحلف األطلس ــاً ف تقريب
ــل على رفع عدد جنوده في مهمة  يعم
ث عن إمكانية  موازية، ولم يشأ التحدّ
رفع العدد في املستقبل عند الضرورة، 
ــى أن املهمة هي مهمة  ــار إل لكنه أش
ــكرية وحتمل في طياتها إمكانية  عس

التصرّف بحسب الضرورة.
كل يفهم ما يريد

هناك وجه آخر لبقاء القوات االميركية 
في العراق ويرتبط بعملية بناء الثقة، 
ــون يفهمون أن  ــؤولون األميركي فاملس
االنسحاب من أفغانستان كان له وقع 
على األطراف في الشرق األوسط، كما 
أن االنسحاب من العراق في العام ٢٠١١ 
ــح الطريق  ــبب بفراغ وفوضى وفت تس
ــلحة،  ــات املس ــش واجلماع ــام داع أم
اآلن  ــون  األميركي ــؤولون  املس ــول  ويق
ــرر مع  ــن تتك ــام ٢٠١١ ل ــة الع إن جترب
ــؤون األمن  ــوم على ش ــني الي أن القائم
ــم ذاتهم  ــي كانوا ه ــي األميرك القوم
ــام باراك  ــة أي ــة األميركي ــي احلكوم ف
ــدن وكان  ــس باي ــم الرئي ــا، ومنه أوبام
ــي بلينكن وكان  ــا للرئيس، وأنتون نائب
ــم وزارة اخلارجية،  ــي البيت األبيض ث ف
ــي كان قائد القوات  ــر الدفاع احلال ووزي
ــن املنتظر أن  ــي العراق.م ــة ف األميركي
ــذه احملادثات  ــان اخلتامي له يصدر البي
ــى الكاظمي لقاءه  بعد ختام مصطف
ــف بايدن،  ــس األميركي جوزي مع الرئي
ــح اآلن أن األميركيني  ــه من الواض لكن
ــن قوة  ــدث ع ــون التح ــوا يتحاش بات
ــى  ــدون عل ــراق ويؤك ــي الع ــة ف قتالي
ــيرون إلى أن البيان  بقائهم فقط ويش
ــيفهم  ــيكون واضحاً وس اخلتامي س

منه كل طرف ما يريد أن يفهمه.

ــهيل ابرام عقد  ــة عمل يبتغى القائم به تس    الدالل
ــخص الطبيعي او  ــاء أجر والدالل الش ــن العقود لق م
ــن الداللة والداللة اربعة انواع وهي  املعنوي الذي ميته
ــة بالعقار  ــات القانونية املتعلق ــي التصرف الداللة ف
ــات والداللة في  ــراء وتاجير املركب والداللة في بيع وش
مجاالت املزاد العلني والداللة في بيع وشراء املنتجات 
ــروط  ــوال االخرى ومن ش ــة واالم ــة والصناعي الزراعي
ــا باالهلية  ــية متمتع ــون عراقي اجلنس ــدالل ان يك ال
ــة والعشرين من عمره وغير  القانونية واكمل اخلامس
ــرف ومن  محكوم عليه بجناية او جنحة مخلة بالش
ذوي االستقامة وان يحسن القراءة والكتابة ومتفرغا 
ــما جتاريا وحاصل  ــاص قد اتخذ اس ــة مبحل خ للمهن
ــخصا  ــة واذا كان الدالل ش ــة مهن ــى اجازة ممارس عل
ــهمها  ــركة ميلك اس ــترط ان يكون ش ــا فيش معنوي
ــجلة وفق قانون  ــراق ومس ــون مقيمون في الع عراقي
ــركات ومتنح اجازة الداللة من غرفة التجارة بعد  الش
ــازة ألكثر  ــة وال يجوز منح االج ــار االجهزة املعني اخب
ــب االجازة الى  ــواع الداللة ويقدم طل ــن نوع   من ان م
ــتندات املثبتة  ــة مرفق به املس ــة التجارة اخملتص غرف
ــني يوما من تاريخ  ــت الغرفة في الطلب خالل ثالث وتب
ــت في الطلب  ــض او عدم الب ــي حالة الرف ــه وف تقدمي
يحق لطالب االجازة التظلم لدى احملكمة االدارية التي 
ــة  تقع الغرفة في دائرة اختصاصها خالل مدة خمس
ــر يوما من اليوم االول النتهاء الثالثني يوما ويكون  عش
ــنة من  ــا وتكون االجازة نافذة ملدة س ــرار احملكمة بات ق
تاريخ صدورها ويستحق الدالل االجر اذا ادت وساطته 
ــل الطرفان املتعاقدان اجرة  الى انعقاد العقد ويتحم
ــة اال اذا اتفق على خالف ذلك واذا تعدد  الدالل مناصف
ــؤولني  ــخاص اي طرف من اطراف العقد كانوا مس اش
بالتضامن  عن اجرة الدالل ويلتزم الدالل ان يكون امينا 
في اطالع الطرفني على جميع البيانات التي يعلمها 
عن الصفقة والظروف اخلاصة بها وان يوقع على نسخ 
ــخة  ــط في ابرامه وان يحتفظ بنس العقد الذي توس
ــنوات وميسك سجال  ــة س من العقد لديه ملدة خمس
ــماء املتعاقدين  ــق من الكاتب العدل تدون فيه اس يوث
ــه ومحله وقيمته وعلى الدالل  وماهية العقد  وتاريخ
ــمية من االطالع على السجالت  متكني االجهزة الرس
والعقود التي يحتفظ بها والدالل مسؤول جتاه طرفي 
العقد عن الصفقة التي يتوسط في ابرامها حتى لو 
ــة واذا تعدد الداللون في صفقة  مت اجناز االعمال الالزم

واحدة كانوا مسؤولني بالتضامن.

قـانــون الــداللـــــة 
ج/١إضاءات قانونية

الحقوقي / ماجد الحسناوي
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البروفيسور  الى منزل   أتوجه متلهفا  وأنا  املبارك  انقضاء عطلة عيد االضحى  بعد  ومباركا  يوما جميال  كان 
الشؤون  في  واخلبير  االكادميي  الدولية  والعالقات  السياسية  العلوم  أستاذ  احلريري)  يونس  (جاسم  الدكتور 
اخلليجية واالسرائيلية  ألكثر من ٢٥عاما في جامعة بغداد ألجري معه لقاء صحفيا مهما حول مؤلفه  املوسوم 

( التقارب  اخلليجي-االسرائيلي بعد٢٠٠٣ االسباب-االنعكاسات-املستقبل)

اعلنت وزارة اخلارجية األمريكية، امس السبت، أن اجتماع جلنة التنسيق العليا بني جمهورية العراق والواليات 
موقعها  على  بيان  في  الوزارة  للعراق.وتطرقت  األمريكي  الدعم  نطاق  اتساع  على  أكد  واشنطن  في  املتحدة 

الرسمي، إلى محاور في عدة نقاط

ــوس))  الذي تناول فيه نظام ((بيغاس
للتجسس  ــرائيلي  االس التجسسي 
ــى العراق من قبل االمارات العربية  عل
ــرت  ــا نش ــعودية كم ــدة والس املتح
ــطن  (الواش ــة  صحيف ــك  ذل ــه  عن
ــرا من خالل  ــت) االمريكية مؤخ بوس
ــة  ــع بجانب ٢٦مؤسس ــق واس حتقي
اعالمية دولية شاركت فيه صحيفة 
ــة  ــة، وصحيف ــان) البريطاني (الغاردي
ــية، ومنظمة العفو  (لوموند) الفرنس
الدولية ذكرت فيه بعض الشخصيات 
ــس  رئي ــف  هات ــا  منه ــتهدفة   املس
ــح)،  ــم صال ــراق (بره ــة الع جمهوري
ــي  الوطن ــرات  اخملاب ــاز   جه ــس  ورئي
ــى الكاظمي ) قبل  العراقي (مصطف
ــة  احلكومة     ــب رئاس ــى منص أن يتول
ــغل  ــي))الذي ش و((محمد احللبوس  ،
 ، ــار  االنب ــظ  ــب محاف ــابقا منص س
ــد املهدي))رئيس احلكومة  و((عادل عب
للفترة من تشرين ٢٠١٨ الى أيار٢٠٢٠ 
N.S.O ــركة  ش ــت  هاجم ــث  حي  ،

االسرائيلية هواتف الرئاسات الثالثة 
ــا  ــع بياناته ــا م ــة ، ووضعته العراقي
ــل حتت  ــا بالكام ــة اتصاالته ، وحرك
احتمالية ((التنصت ))، كما تعرضت 
 ، ووزراء   ، ــية  سياس ــخصيات  ش
وسفراء ، ونواب ، ومحافظني ، وضباط 
ــخصيات أمنية رسمية ، ورجال  ، وش
ــطاء  دين مرموقني ، وصحفيني ، ونش
منذ عام ٢٠١٧ ونهاية عام ٢٠١٩ التي 
قامت بها االمارات  االكثر نشاطا في 
ــل االراضي  ــتخباري داخ العمل االس
ــعودية.في  الس ــب  بجان ــة  العراقي
ــور   البداية وصلنا  الى منزل البروفيس
ــاوة ، وبعد  ــتقبلنا بحف احلريري ، واس
ــاي العراقي  ــا قدحا من الش أن تناولن
الذي تفوح منه رائحة الهيل العطرة 

ــة  ــة العراقي ــن  الكليج ــة م وقطع
ــؤال  التالي:-  ــذة توجهنا  بالس اللذي
ــة  كتابك   ــم ماقص ــور جاس بروفيس
الذي  تناولت فيه نظام((بيغاسوس)) 

االسرائيلي للتجسس؟

أجاب البروفيسور احلريري  بالقول((في 
ــا  ــدر لن ــان/أبريل٢٠٢٠ ص ــهر نيس ش
ــارب اخلليجي- ــوان ((التق ــاب بعن كت

ــباب- بعد٢٠٠٣:االس ــرائيلي  االس
عن  الصادر  االنعكاسات-املستقبل)) 
ــر والتوزيع في االردن ،  دار اجلنان للنش

ــوس)) وقد تناولت فيه نظام ((بيغاس
ــذي  ال ــس  للتجس ــرائيلي  االس
ــارات العربية  ــة االم ــتخدمته دول اس
املتحدة ، واململكة العربية السعودية 
ــني لهم داخل  ــة  املعارض في مالحق

 ، ــطني  والناش  ، ــم  بلدانه ــارج  وخ
ــية  ــم السياس ــن  النظمته والناقدي
ــح   وتصحي  ، ــالح  لالص ــني  والداعم

ــة في  ــية الداخلي ــاع السياس االوض
ــم  ــني اخلليجيتني.ويتكل ــك الدولت تل
ــؤون   الش ــر  برغمان))خبي ــني  ((رون

االستخباراتية في صحيفة((يديعوت 
ــذا  ــا ه ــرائيلية مزاي ــوت)) االس آحرون
النظام قائال ((أن الشركة االسرائيلية 
تضمن لزبائنها  القدرة  على السيطرة 
، والتحكم  من بعد بجهاز آيفون من 

أنتاج شركة آبل  االسرائيلية من خالل 
ــان طراودة)) ــم ببرنامج ((حص التحك

ــيطر عليه عبر  ــاز ، وتس تخترق اجله
ــالها بالبريد االلكتروني للجهاز  أرس
ــه  والتحكم  ــيطرة علي ــع  الس املزم
به))، ويضيف  برغمان ((فمن اللحظة 
ــا برنامج  ((حصان   ــي يخترق  فيه الت
ــة   عملي ــدأ   تب ــاز  اجله  (( ــراودة  الط
التنصت  ، وتسجيل  كل مايقال فيه 
ــخ كل ماعلى   ــا  تصوير ، ونس ، وأيض
اجلهاز  من رسائل ، وبرامج  ، ووثائق)). 
ــم :- ماهي طبيعة   ــور جاس  بروفيس
ــي  التجسس ــوس))  ((بيغاس ــام  نظ
ــور  البروفيس ــاب   أج ــرائيلي؟  االس
ــج   ــو برنام ــوس ه ــري :- بيغاس احلري
ــي ميكن تثبيته  على  أجهزة  جتسس
ــام  نظ ــدارات  أص ــض   بع ــغيل  تش
ــس  ــل)) من أجل التجس A.O.S.٧ ((آب
على الشخص  املستهدف ، ومعرفة 
ــه  احملمول ،  ــى هاتف ــه عل ــوم ب مايق
ــه ، وكل   ــالع  على ملفات ــذا  االط وك
ــا في  ــظ به ــي يحتف ــائط  الت الوس
الذاكرة  الداخلية للجوال .البرنامج ال 

يعمل من تلقاء نفسه بل يستهدف 
ــه بطريقة  ــتخدم من خالل دفع املس
ــر على رابط((خبيث))،  من الطرق النق
ــوس  الذي  مما ميكن من حتميل بيغاس
ــر A.O.S.٧ على  ــل دوره  في كس يتمث

ــن قراءة  ــن م ــي التمك ــاز بالتال اجله
ــة ، املكاملات ، جمع  ــائل النصي الرس
ــع الهاتف   ــرور ، تتبع موق ــات امل كلم

ــات  التطبيق ــات  بيان ــع  جم  ،  G.P.S
ــل Gmail الفايبر  ــا في ذلك اجلي مي مب
ــبوك Feacebook الواتس  Viber فيس

 Telgram ــرام  التليغ  WhatsAPP آب 
البروفيسور  ــألنا  سكايبSkype.وس
احلريري :- من هي الدول التي تستخدم 
ــة؟ أجاب :  ــي املنطق ــام ف ــذا النظ ه
ــول أن دولة  ــة الوثائق تق ــي احلقيق ف

االمارات العربية املتحدة استخدمت 
ــراق جهاز  ــة حملاولة اخت ــذه التقني ه
ــارض االماراتي  ــف احملمول للمع الهات

ــا أعلنت  ــب م ((أحمد منصور))بحس
ــا  ووفق  Citizenو  Lookout ــركتا  ش
ــرائيلية((هارتس))  االس للصحيفة 

ــذه  ــل ه ــأن مث ــا بش ((اتفاق ــأن  ف
ــركة  ــع ش ــه م ــة مت توقيع االنظم
ــرائيلية  ــك االس ــة والهايت البرمج
ــلم الى  N.O.S صيف عام٢٠١٧ وس
السعودية نظاما الختراق الهواتف 
احملمولة في منتصف عام٢٠١٨ قبل 
ــام ولي العهد  ــهر قليلة من قي أش
ــد  ض ــة  حمل ــالق  باط ــعودي  الس
خصوم النظام شهدت توقيف أفراد 
ــة املالكة ، ورجال أعمال  من العائل
ــاد الى  ــعوديني متهمني بالفس س
جانب أحتجاز السعوديني  لرئيس 
الوزراء اللبناني سعد احلريري لعدة 
أيام في فندق بالرياض)).وفي نهاية 
ــرا في أمكانيات  اللقاء تأملت كثي
ــة ،  ــري االكادميي ــور احلري البروفيس
ــتغرب من عدم  ــة وأنا أس والبحثي
ــؤولي الدولة من رئيس  أتصال مس
اجلمهورية برهم صالح وصوال الى 
ــوزراء مصطفى الكاظمي  رئيس ال
وأنتهاء بالسيد محمد احللبوسي 
ــى وزير  ــواب ال ــس الن ــس مجل رئي
العلمي   والبحث  ــي  العال التعليم 
الى االجهزة اخملتصة املهتمة بهذه 
ــا متس االمن الوطني  املواضيع النه
ــا  ــأت عندم ــي تفاج ــي النن العراق
ــور احلريري انه  ــي البروفيس اعلمن
منذ نيسان٢٠٢٠ تاريخ صدور كتابه 
الى االن والعالم منشغل بفضائح 
ــوس  بيغاس ــام  نظ ــريبات  تس
ــرائيلي حيث لم  التجسسي االس
يتصل به أحد الستثمار أمكانياته 
ــح  لصال ــة  واالكادميي  ، ــة  العلمي
العراق ، وخرجت منكسرا من منزل 
ــع  ــري ، ورددت م ــور احلري البروفيس
ــن العجائب  ــي متأملا أنه (زم نفس

في عراق اليوم)!.

متابعة / البينة الجديدة

١- الصحة العامة والوباء
ستتبرع الواليات املتحدة للعراق بـ٥٠٠ 
ــف جرعة من لقاح فايزر-بيونتيك من  أل

خالل مبادرة كوفاكس.
ــة األمريكية للعراق  تقدم وزارة اخلارجي
ــي لتعزيز إجراءات  ٨٠٠ ألف دوالر أمريك
ــالمة بغرض منع إساءة استخدام  الس
الطبية. واملعدات  البيولوجية  العينات 

ــدة دعم اجلهود  ــل الواليات املتح تواص
املبذولة للوقاية من كوفيد-١٩ من خالل 
ــول اللقاح  ــر قب ــي اجملتمعي ونش الوع
ــة الصحية  ــتدامة خدمات الرعاي واس
األولية وتوفير الصحة العقلية والدعم 
ــز  املراك ــوم  واالجتماعي.تق ــي  النفس
ــراض  ــى األم ــيطرة عل ــة للس األمريكي
ــب العاملني في  ــا بتدري ــة منه والوقاي
ــة للتخفيف من  ــال الصحة العام مج
ــة املرتبطة بالتجمعات  اخملاطر الصحي
ــن العدوى  ــني الوقاية م ــرة وحتس الكبي
ــيق  ــا وتعزيز اإلدارة والتنس ومكافحته
في االستجابة حلاالت الطوارئ الصحية 

العامة.
٢- الشؤون اإلنسانية

ــن تقدمي  ــدة ع ــات املتح ــت الوالي أعلن
ــاعدات إنسانية  ١٥٥ مليون دوالر كمس
إضافية لتوفير املأوى والرعاية الصحية 
ــات النظافة في  ــاه وخدم ــذاء واملي والغ
ــاعد هذا  ــاء العراق. ويس ــف أنح مختل
ــا النازحني العراقيني على  التمويل أيض
ــى الوثائق املدنية واخلدمات  احلصول عل

ــن قدرة مرافق الرعاية  القانونية ويحس
الصحية ويزيد من الوصول إلى التعليم 

وفرص العمل.
٣- الطاقة النظيفة وتغير املناخ

ــاعدة  تنوي الواليات املتحدة تقدمي املس
ــة املتجددة  ــال الطاق ــي مج ــة ف الفني
ــات  الوالي ــت  املناخ.أثن ــع  م ــف  والتكي
ــراق حاليا على  ــدة على عمل الع املتح
تقدمي ”مساهمة محددة وطنيا“ منقحة 
مبوجب اتفاق باريس التابع التفاقية األمم 
املتحدة اإلطارية بشأن تغير املناخ.تنوي 
ــع العراق  ــدة التعاون م ــات املتح الوالي
ــع املناخ  ــدرة إدارة التكيف م ــز ق لتعزي
ــن حرق  ــاره واحلد م ــن آث ــف م والتخفي
ــاز وتطوير مبادرات الطاقة املتجددة  الغ
والنظيفة والترويج للحفاظ على املياه 
ودعم حماية النباتات واحليوانات احمللية 
ــات املتحدة  ــجعت الوالي في العراق.ش
العراق على املشاركة في مبادرة مهمة 
ــي للمناخ.ينوي العلماء  االبتكار الزراع
ــون  ــون والعراقي ــون األمريكي واألكادميي
ــر حول التكيف مع  تبادل وجهات النظ

املناخ والتخفيف من آثاره.
٤- التعاون االقتصادي

ناقشت الواليات املتحدة والعراق سبل 

ــة احليوية مع  ــاريع الطاق النهوض مبش
ــركات األمريكية وتسهيل التجارة  الش
ــة األمريكية.إن  ــات الزراعي ــي املنتج ف

ــاعدة  ــتعدة ملس ــات املتحدة مس الوالي
ــة البيضاء  ــذ الورق ــى تنفي ــراق عل الع
ــك من خالل  ــادي، وذل ــالح االقتص لإلص
ــة  األمريكي ــة  الوكال ــن  م ــاعدة  املس
ــد  جدي ــج  وبرنام ــة  الدولي ــة  للتنمي

ــة يركز على  ــن وزارة اخلارجي محتمل م
ــفافية املالية.تواصل شركة متويل  الش
ــاركة  ــة الدولية األمريكية املش التنمي

ــأن  بش ــراق  الع ــع  م
ــتثمار ما  ــوي اس ــم وتن ــرة التفاه مذك
ــاط  ــار دوالر لتعزيز نش ــى ملي ــل إل يص
ــق الوظائف  ــاع اخلاص الذي يخل القط
ــركة  ــرص للعراقيني.تنوي ش ويوفر الف

ــة الدولية األمريكية عقد  متويل التنمي
اجتماع افتراضي مع شركات أمريكية 
ــاعدة على  ــذا العام للمس ــة ه وعراقي

تسهيل املشاريع االستثمارية.
٥- حقوق اإلنسان واالنتخابات

ناقش الوفدان كيف تستطيع الواليات 
ــة  العراقي ــة  احلكوم ــم  دع ــدة  املتح
ــى حلماية املتظاهرين  بالطريقة الفضل

ــاء في احلياة العامة  ــطاء والنس والنش
ــاءلة  املس ــة  ومتابع ــني  والصحفي
القضائية عن اجلرائم العنيفة ضد تلك 

اجلماعات.قدمت الواليات املتحدة مؤخرا 
ــدة  ــة األمم املتح ــون دوالر لبعث ٩,٧ ملي
ــاعدة  ــاعدة العراق (يونامي) للمس ملس
ــات.  باالنتخاب ــة  الصل ذات  ــة  الفني
ــتعرضت الواليات املتحدة خططا  واس
ــون دوالر  ــى ٥,٢ ملي ــا يصل إل ــدمي م لتق
ــات  االنتخاب ــة  ــق مراقب لفري ــة  إضافي
ــاركة  التابع لبعثة يونامي تنتظر املش
مع الكونغرس.اتفقت الدولتان على أن 
ــع لبعثة يونامي  وجود فريق مراقبة تاب
ــاد األوروبي ميثل  ــة االحت ــر تابع لبعث وآخ
ــن اجملتمع الدولي لدعم  جهدا صادقا م
ــراء  ــي بإج ــعب العراق ــات الش مطالب
ــرين األول  انتخابات حرة ونزيهة في تش
ــادت الواليات املتحدة التأكيد  املقبل.أع
على عزمها املستمر على دعم العراق في 
ــاعدة اجملتمعات التي استهدفتها  مس
داعش حتى تتعافى، والعمل على إعادة 
ــلمي في اجملتمع  ــل والدمج الس التأهي
ــرية  ــني الذين لديهم روابط أس للعراقي
متصورة أو فعلية مع داعش – وبخاصة 
النساء واألطفال.أثنت الواليات املتحدة 
ــا قانون  ــراق إلقراره ــة الع على حكوم
ــدان  الوف ــق  واتف ــني،  األيزيدي ــني  الناج
ــذه ودعم مديرية  على احلاجة إلى تنفي

ــؤون الناجني اجلديدة في وزارة العمل  ش
ــؤون االجتماعية، وذلك لتسهيل  والش
ــات والتعويضات لأليزيديني  تقدمي اخلدم

ــش، والتزمت حكومة  ــن داع الناجني م
ــة عليا  ــدار قانون محكم ــراق بإص الع

لتعزيز العدالة للناجني من داعش.
ــوم والثقافة  ــم العالي والعل ٦- التعلي
ــدة ١٧,٥ مليون  ــات املتح ــت الوالي قدم
ــاعدة  كمس  ٢٠١٧ ــام  الع ــذ  من دوالر 
ــات التعليم العالي غير  لدعم مؤسس
ــح في  ــة للرب ــر الهادف ــة وغي احلكومي
ــدة والعراق  ــررت الواليات املتح العراق.ق
ــيع  توس ــان  وني ــميث  س ــة  ومؤسس
مشروع إنقاذ منرود ومتديده.تقدم الواليات 
املتحدة املساعدة ملشاريع احلفاظ على 
ــل وأربيل ومواقع  ــي بابل واملوص اآلثار ف
أخرى معرضة للخطر.ستطلق الواليات 
ــي  افتراض ــف  متح ــادرة  مب ــدة  املتح
ــس الدولة  ــع مجل ــاون م ــد بالتع جدي
ــوز بالد ما بني  ــم ”كن لآلثار والتراث باس
ــيوصل التراث الثقافي  النهرين“، مما س
العراقي الغني إلى املاليني عبر اإلنترنت.
ستخصص الواليات املتحدة ١,٢ مليون 
ــات احملررة التي تقوم  دوالر ملبادرة اجلامع
ــة في نينوى  ــم اجلامعات العراقي بترمي
ــادت الواليات  ــا داعش.أع ــد أن دمره بع
املتحدة والعراق التأكيد على التزامهما 
ومهنيني  ــني  ــني جامعي ــاج خريج بإنت
ــن للعمل“ من  ــني أقوياء ”جاهزي عراقي
خالل أساليب التدريس املعززة والفرص 
ــية  ــعة واملنح الدراس التعليمية املوس
ــي  ــم العال ــراكة التعلي ــالل ش ــن خ م
وبرنامج فولبرايت وبرنامج تبادل القادة 
ــح  املن ــج  وبرنام ــني  العراقي ــباب  الش

الصغيرة لتعلم اللغة اإلنكليزية. 

كتب رئيس التحرير التنفيذي
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 GAZPROM NEFT BADRA B.V. 
 TENDER ANNOUNCEMENT شركة غازبروم نفت بدرة بي. في.

مناقصةالعالن إ   

الشركات ("مقدمي المشغل") “، مشغل عقد التطوير واإلنتاج لحقل بدرة لمنطقة بدرة التعاقدية (المشار إليها بـ.فيغازبروم نفت بدرة بي  شركةتدعو 
 :العطاءات") للمشاركة في المناقصة التالية

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

  
3614المناقصة رقم   TENDER No.  1436 

 ,TENDER NAME:  CONSTRUCTION OF A FIVE-A-SIDE FOOTBALL PLAYGROUND IN BADRA واسط ، جمهورية العراقمحافظة في بدرة ،  الخماسي قدمكرة الاسم المناقصة: بناء ملعب 
WASIT, THE REPUBLIC OF IRAQ 

 TENDER TYPE: Public Tender through Technical Qualification تحليل فنيعن طريق نوع المنافصة: مناقصة عامة 
 

يمكن لمقدمي العطاءات أن يحصلوا على وثائق هذه المناقصة بعد تقديم طلب خطي (على ورقة الشركة المقدمة للعطاء موقعة من قبل ممثلها 
الكامل لمقدم العرض ورقم الهاتف والفاكس والعنوان البريدي والبريد اإللكتروني حيث ستُرسل الوثائق للمناقصة، المخول) يحتوي على االسم 

 وأيضا على االسم الكامل ووظيفة الشخص المخول لالتصال. ويرسل هذا الطلب الخطي إلى عنوان البريد اإللكتروني التالي الخاص بالمشغل:

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

  
Tenders-Services@gazpromneft-badra.com. Tenders-Services@gazpromneft-badra.com. 

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

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

  
ومن أجل اإلدراج في عمليات التقييم في إطار هذه المناقصة يجب على مقدم العطاء أن يتوافق مع أدنى مستوى من 

 المطالب التي تتضمن ما يلي:
Please note that in order to be considered for further evaluation under this Tender, the Bidder as a 
minimum shall:  

  
 

 في حال الشركات العراقية المحلية يجب تقديم:
 التسجيل؛ وشهادة الشركة تسجيل النسخ الملونة من وثائق -
 والنافذة؛ المجددة التجارة غرفة هوية أو التخطيط وزارة النسخة الملونة من هوية -
 بعدها؛ ما أو 2020 لسنة النافذة العامة للضرائب الهيئة من الممانعة عدم -

 في حال الشركات األجنبية:
 التأسيس. بلد في أو العراق في على أن تكون الشركة مسجلة لشركتهم، العائدة التسجيل وثائق نسخة -

 المحليين واألجانب على حد سواء:كما يجب على المشاركين العراقيين 
 امتالك الرخصة لتنفيذ األعمال / تقديم الخدمات في جمهورية العراق؛ -
 االستعداد لتقديم أوليات الشركة بما في ذلك شهادة التسجيل، وفق شروط إعالن المناقصة؛ -
 الخبرة في تنفيذ مشاريع إنشائية مماثلة في العراق؛ -
 توفر أجهزة البناء؛ -
 تنفيذ جميع االعمال المطلوبة بموجب هذه المناقصة؛ القدرة علىواالستعداد  -
 التجاوب مع متطلبات المشغل الخاصة بالصحة والسالمة والبيئة واالمن؛ -
 يوما بعد التوقيع؛ ناالستعداد لمباشرة العمل في غضون ثالثي -

 

Iraqi local companies 
- submit a color copy of Bidder’s Registration Documents & Registration Certificate; 
- submit a color copy of Bidder’s Valid Ministry of Planning ID / Chamber of Commerce ID; 
- submit a Non-Prevention form GCT (General Committee of Taxation) valid for 2020 or later; 
Foreign Bidders: 
- submit a copy of Registration documents belonging to Bidder’s company and it should be registered 

in Iraq or in the origin of the company; 
Both Iraqi local companies and foreign Bidders: 
- be authorized for performance of the works/services in the Republic of Iraq; 
- be ready to provide company documents, including registration document, in accordance with ITB; 
- have an experience in implementation of similar construction projects in Iraq; 
- have available construction equipment; 
- be ready and capable to perform all works required under this Tender; 
- comply with the Operator’s HSE and security requirements; 
- Be ready to commence the work within 30 days upon contract signature. 

سيقوم المشغل باستقطاع مبلغ محدد في وثائق المناقصة مقابل إعالنها األولي أو إعالن التمديد من الفاتورة األولى بموجب 
لعقد الموقع مع مقدم العطاء الفائزا  

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

إن أقصى موعد لتقديم العطاءات ضمن هذه المناقصة (يوم وساعة انتهاء تقديم العطاءات) هو الساعة الحادية عشرة صباحا 
 .2021آب  22)) 3:00(بالتوقيت العالمي / غرينتش +

 

The deadline for submission of bids under this Tender (Bid Due Date & Time) is 11:00 am 
(UTC/GMT+3:00) August 22, 2021. 

  
 في حال تمديد الموعد النهائي بموجب هذه المناقصة، سيقوم المشغل بنشر المعلومات عن يوم وساعة االستحقاق الممددين.

 
 ) ظرفان منفصالن ومختومان أحدهما للعرض الفني والثاني للعرض التجاري.2االستراتيجية: يقدم (

 
) ال يتم التحليل التجاري إال للعروض المقدمة من قبل الشركات 2البداية يتم فتح وتحليل العروض الفنية. () في 1التحليل: (

) يتم إرجاع العروض التجارية للمقدمين غير المؤهلين في أظرف 3المؤهلة فنيا وفق إجراءات المناقصات الخاصة بالمشغل. (
 غير مفتوحة بطلب منهم.

 
 وأحكام المناقصة في وثائق المناقصة.ستُوضح تفاصيل شروط 

 
يملك المشغل الحق في قبول أو رفض أي عطاء بموجب المناقصة، أو إلغاء المناقصة في أي وقت قبل إحالة العقد دون أن 

 يتحمل أية مسؤولية تجاه أي مقدم عطاء أو دون أن يبرر أسباب اتخاذه الخطوات من هذا القبيل.

In case of the deadline extension under this Tender, the extended Bid Due Date & Time will be published 
by the Operator accordingly.  
 
Strategy: two (2) separate stamped envelopes for Technical bid and Commercial bid. 
 
Evaluation:  (1) Technical bids shall be opened and evaluated first. (2) Commercial Evaluation shall be 
conducted only for technically qualified bidders in accordance with the Operator’s Tender Procedures. (3) 
Envelopes with commercial offers of the disqualified bidders should be returned unopened upon request. 
 
Detailed terms and conditions of the Tender will be provided in the Tender Documentation.  
 
The Operator reserves the right to reject any bid submitted by the Bidder under this Tender, or terminate 
this Tender, at any time prior to award of the contract, without incurring any liability towards any Bidder 
submitted the bid or justifying the grounds for such actions. 

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

 

NO.3685.SUN.25.JUL.2021العدد (٣٦٨٥) األحد  ٢٥ / ٧ / ٢٠٢١ 

فقدان هوية طالب
ــة   ــة الرافدين الجامعة رقم الهندس ــادرة من كلي ــدت مني الهوية  الص فق
ــم (تبارك عزمي حمودي خلف) على من يعثر عليها تسليمها  اِّـدنية وبأس

اُّـ جهة االصدار.
مع التقدير

شركة نفط ذي قار

أعــــــالن

ــم  ــار ان تعل ــط ذي ق ــركة نف ــود ش ت
الشركات الراغبة باِّـشاركة باِّـناقصات 
اآلتية (معدات خيط التنزيل السلكية  
اِّـرقمة 2006/21/18 و معدة فحص 
 2005/21/16 ــة  اِّـرقم ــمنت  االس
ــه اِّـرقمة   ــميت وملحقات ورؤوس التس
ــد موعد غلق  2003/21/02) بتمدي
ــخ 2021/7/25  ــن تاري ــات م اِّـناقص
ــد  الجدي ــق  الغل ــد  موع ــون  ليك
 (12:00) ــاعة  الس َّـ   2021/8/15

ظهرا.
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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.
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(السنة السادسة عشرة) العدد (٣٦٨٥) - األحد - ٢٥ - تموز - ٢٠٢١

حداد عىل ارواح شهداء الوطن 

ــمية الصادرة عن  ــير البيانات واالحصائيات الرس تش
ــة الى تصاعد مضطرد  ــة والبيئة العراقي وزارة الصح
ــروس كورونا أو كوفيد  ــام االصابات والوفيات بفاي ألرق
ــيد  ــتدعي حتش ــك ارقام مخيفة ما يس /١٩ وهي الش
ــوص اجلهات  ــه اخلص ــى وج ــة وعل ــود احلكومي اجله
ــاء اللعني  ــوّل هذا الوب ــل التصدي لتغ ــة ألج الصحي
الذي يحصد األرواح من دون رحمة مع االشارة صراحة 
ــني ال يلتزمون بالوصايا  ــأن هناك البعض من املواطن ب
ــوب اتباعها  ــراءات الصحية املطل ــادات واالج واالرش
ــا نطالب وزارة  ــاء .. وعليه فإنن ــادي االصابة بالوب لتف
ــني بكل الطرق  ــاح الى املواطن ــة بايصال اللق الصح
ــادة مراكز او  ــائل وذلك من خالل زي ــاليب والوس واألس
ــاء البالد وان يكون الدوام  منافذ التلقيح في كل انح
الرسمي فيها على مدار (٢٤) ساعة والزام هذه املراكز 
ــتطيع  ــباب الراحة للمواطن كي يس ــر كل اس بتوفي
ــن أي منغصات حيث  ــالج بعيداً ع ــول على الع احلص
وردتنا مكاملات هاتفية تفيد بأن بعض املراكز الصحية 
احلالية ال تقوم بواجبها كما ينبغي من حيث االلتزام 
بتوفير كميات من اللقاح وأماكن للجلوس واتباع كل 
الطرق من اجل ضمان تلقيح عدد اكبر من املراجعني.. 
ــز واخضاعها  ــم عمل هذه املراك ــا نطالب بتنظي كم
للتفتيش الدوري من قبل املسؤولني في وزارة الصحة 
والبيئة ناهيك عن قيام الوزارة بحملة توعية اعالمية 
وارشادية للمواطنني من خالل وسائل االعالم املقروءة 
ــموعة واملرئية اذ ليس معقوالً ان تكون اعالنات  واملس
(رز محمود) و (شاي احمد) و(معجون التون سا) وغيرها 
اكثر من االعالنات املكرسة للتوعية واالرشاد. ثم أين 
هي املسؤولية الوطنية عن أرواح الناس؟ .. أليس ارواح 
الناس مقدسة يا سادة يا مسؤولني ؟!. انني اذ اطالب 
بذلك ال انسى دعوة وزارة الصحة لوضع برنامج عمل 
سريع وعاجل إلقامة مراكز جوالة بغية زيارة الكليات 
ــوالً الى كل منزل من  ــدارس والدوائر احلكومية وص وامل
ــد جنحنا في  ــك نكون ق ــح املواطنني وبذل ــل تلقي اج
حماية ارواح ابناء شعبنا مع التأكيد بضرورة االلتزام 
بالتباعد اجلسدي وعدم املصافحة وارتداء الكمامات 
ــؤر املرض  ــاد عن كل ب ــن املزدحمة واالبتع ــي األماك ف
ــتوى  ــني .. أملي كبير بأن يرتقي املواطن الى مس اللع
ــاح في التغلب على  ــؤولية وميارس دوره ألن النج املس
ــاً باجلهات الصحية فقط بل بكل  املرض ليس مرهون
ــك املواطن .. اكرّر  ــاس بذل من يعنيه األمر وحجر األس

املواطن .

صباح الشيخلي*

بال مجاملة

@ÂüaÏΩaÎ@fi�ÏÃnÌ@êÎäÌb–€a
›y@lÏ‹�fl@NN@ä�Å@ø
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ــر جريدة  ــرة حتري تتقدم اس
ــى  وعل ــدة)  اجلدي ــة  (البين
ــس  رئي ــل  الزمي ــها  رأس
التحرير (عبد الوهاب جبار) 
ــكات الى  ــي والتبري بالتهان

ــالء العاملني في  كافة الزم
جريدة احلقيقة وفي املقدمة 
الزميل رئيس التحرير (فالح 
ــون الدراجي) ملناسبة  حس
ــدور العدد  ــم بص احتفاله

(٢٠٠٠) سائلني اهللا  للجميع 
بالتوفيق والسداد والنجاح 
على طريق صحافة عراقية 
مدافعة عن قضايا الشعب 

والوطن .

بغداد / البينة الجديدة
العراقيني،  ــني  الفنان ــة  ــت نقاب أعلن
ــكيل جلنة حتكيم  امس السبت، تش
ــرح.  الوطني للمس ــراق  الع ملهرجان 
ــه «مت اختيار  ــة ، أن ــر بيان للنقاب وذك
ــروض  للع ــزة  متمي ــم  حتكي ــة  جلن
ــاركة في املسابقة  ــرحية املش املس
ــراق الوطني  ــان الع ــمية ملهرج الرس
ــامي  ــرح الدورة األولى (دورة س للمس
ــه نقابة  ــذي تنظم ــد)، ال ــد احلمي عب
ــراكة مع  ــني بالش ــني العراقي الفنان
الهيئة العربية للمسرح، حتت شعار 
ــن رئيس  ــة م ــاة)، برعاي ــرح حي (املس

جمهورية العراق برهم صالح، للمدة 
من األول ولغاية الثامن من آب ٢٠٢١».
وقال مدير املهرجان الفنان حامت عودة، 
ــتتولى  ــالم س ــذى س أن «الفنانة ش
ــة  ــم باالضاف ــة التحكي ــة جلن رئاس
ــد ومحمد  ــة ليلى محم ــى عضوي ال
ــود أبو  ــار ومحم ــم قه ــيف وباس س
العباس وكاميران رؤوف وياسر البراك 
ــار إلى أن «املسابقة  وعواد علي».وأش
الرسمية للمهرجان ستشارك فيها 
ــرحية من بغداد  ــرة عروض مس عش
ــة عروض  ــاك ثماني ــات، وهن واحملافظ

مسرحية موازية خارج املسابقة».

متابعة / البينة الجديدة
ــي الصراع  ــئ ف ــد ومفاج ــور جدي ــي تط ف
القضائي بني أجنلينا جولي وبراد بيت ميكن 
أن يغير مسار القضية، استبعدت احملكمة 
قاضيا خاصا ذا صلة ببراد وحكمت بـ”غير 
ــي انتصاراً  ــت أجنلينا جول أهليته”. وحقق

ــراد  ــن ب ــا م ــة طالقه ــط معرك ــراً وس كبي
ــنوات، بعدما  ــذ عدة س ــتمرة من بيت املس
ــي كاليفورنيا  ــتئناف ف قضت محكمة اس
ــط ببراد في ما  ــتبعاد قاض خاص يرتب باس
ــب  يتعلق بقضية حضانة األطفال. وبحس
ما نقلته صحيفة ““ديلي ميل” البريطانية، 

ــتئناف مع جولي بأن  اتفقت محكمة االس
القاضي “جون دبليو أودركيرك” لم يكشف 
ــات جتارية  ــكل كاف عما يربطه بعالق بش
ــل بحياديته  ــراد بيت، ما يخ ــع محامي ب م
ــي بيانها:  ــت احملكمة ف ــي القضية.وقال ف
ــاك األخالقي للقاضي  ــبب االنته “قد يتس

ــع املعلومات  ــا إلى جنب م ــرك، جنب أودركي
ــق  ــا يتعل ــي م ــا ف ــف عنه ــي مت الكش الت
ــة األخيرة مع محامي بيت،  بعالقاته املهني
ــكيك في  ــخص للتش ــع أي ش ــي أن تدف ف
حيادية القاضي، وبناء عليه، قضت احملكمة 

باستبعاد القاضي لغير أهليته”.

@›‡»€a@ø@@·ÁåÓ‡n€@‚bé”˛a@ıbç˙â@Âfl@aÖÜ«Î@ÈÓ„Îb»flÎ@k»í€a@ÚÌÜ‹i@‚b«@äÌÜfl@‚�äÿm@H@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@I
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ــية احلادث  ــذا العمود الصحفي كتبته عش اعترف بأن ه
ــعبي في مدينة  ــوق الوحيالت الش االجرامي الذي طال س
ــي (٢٠٢١/٧/١٩) الذي راح ضحيته  الصدر يوم االثنني املاض
ــم من الفتيان  ــن (٦٠) مصابا اغلبه ــهيدا وأكثر م (٣٥) ش
واالطفال والنساء ونشرته على صفحتي في (الفيسبوك) 
ــراء عطلة عيد  ــدور اجلريدة ج ــرورات احلدث ولعدم ص لض
االضحى املبارك والغريب ، مع انه ال غرابة في مصائبنا، ان 
احلادث األخير يأتي بعد اسبوع واحد فقط من احلريق الذي 
التهم اجزاء مهمة من مستشفى احلسني التعليمي يوم 
االثنني املصادف (٢٠٢١/٧/١٢) حيث راح ضحيته (٩٢) شهيدا 
ــي العالج جراء اصابتهم  وجريحا كانوا يرقدون فيه لتلق
ــم لتحيل  ــت تترصده ــن النار كان ــا لك ــروس كورون بفاي
اجسادهم املتعبة اصال الى فحم محترق .. ورغم مرور مدة 
ــة يخرج علينا محافظ ذي قار (احمد اخلفاجي ) في  طويل
ــف بأن اللجنة  مؤمتر صحفي يوم اخلميس املاضي ليكش
ــبب ناجم  ــة بحادثة احلريق قد توصلت الى ان الس املكلف
ــزة التنفس االصطناعي  ــن خلل كهربائي في احد اجه ع
ــروط  ــيطرة عليه لفقدان ش ــم الس ــذي احترق ولم تت ال
ــالمة واالمان في املكان ما تسبب باحلادث ، مبينا بأن  الس
اغالق الباب اخللفي للمستشفى قد فاقم من زيادة اعداد 
ــران التي كانت  ــم يجدوا مهربا من الني ــا الذين ل الضحاي
حتاصرهم .. اما فاجعة سوق الوحيالت التي راح ضحيتها 
ــا للوهلة االولى ان  ــهيدا و(٦٠) مصابا فقد قيل لن (٣٥) ش
السبب عبوة ناسفة محلية الصنع لكن اجلهات االمنية 
ــبب ناجم عن  ــة وتعلن بأن الس ــح املعلوم عادت لتصح
ــرف تنظيم داعش  ــف كان يرتديه انتحاري اعت حزام ناس
ــه االمر الذي  ــؤوليته عن ــي في بيان صريح عن مس االرهاب
استتبعه قيام رئيس الوزراء القائد العام للقوات املسلحة 
ــراءات ابتدأت  ــلة اج (مصطفى الكاظمي )باتخاذ سلس
ــؤول عن قاطع منطقة االنفجار او  بتوقيف الضابط املس
ــي اجتماعا طارئا مع  ــا. وعقد الكاظم ــك له االرض املاس
ــط دعوات  ــادة األمن لبحث الهجوم االنتحاري وس كبار ق
ــيما تلك التي  ــي القيادات األمنية الس ــراء تغييرات ف الج
اثبتت تقصيرها وهي تطبق شعارها الساذج (عثرنا على 
املقتول وهرب اجلاني ) .. باختصار ،ان نكبة سوق الوحيالت 
عشية عيد االضحى افقدت العيد طعمه وكانت خسارة 
ــدت (٤)  من االوالد  ــي احلبيبية فادحة اذ فق ــة (٥٣٧) ف احملل
ــاهي محسن املسعراوي ومرتضى  اليافعني وهم .(امير س
ــعراوي وصادق مجيد عكال املسعراوي  سالم ساهي املس
ــهداء  ــد مجيد ) اضافة الى امرأة .. الرحمة للش وعلي رائ
ــفاء العاجل للجرحى اما الساسة فعليهم الكفّ  والش
ــعبهم من يدفع  ــلطوي الن ش عن التناطح والصراع الس

الثمن دما وأرواحا وتلك هي املشكلة .

@NN@ÊÏ«âbñnÌ@Úçbç
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عبد الزهرة البياتي 

وجع يومي

* رئيس التحرير التنفيذي

بغداد / البينة اجلديدة 
ــر اخلدمية  ــتطالعاتنا امليدانية للدوائ ــا واس ــالل متابعتن  من خ
ــرق القناة فقد مت رصد حالة  وخاصة البلدية منها في مناطق ش
ــب  اخلدمات  ــزة في أغل ــوظ واألعمال املنج ــن امللح ــن التحس م
ــعب خاصة في النصف األول  ــة في قاطع دائرة بلدية الش البلدي
ــبيا لكثرة  ــي األفضل نس ــنة ٢٠٢١ واليوم تعد ه ــذه الس ــن ه م
ــن محطات الصرف  ــل وتطوير العديد م ــال املتعلقة بتأهي األعم
ــاه األمطار ومعاجلة  ــوط تصريف مي ــة ومد خط الصحي الرئيس
ــبكات  ــرف الصحي ومش ــبكات الص ــفات وتنظيف ش التخس
تصريف مياه األمطار وتعويض ما فقد او تلف من اغطية املناهل 
واملشبكات وكذلك الطرق والساحات العامة ومقترباتها والزيادة 
الشاسعة في املساحات اخلضراء وتطويرها وتأهيل وانشاء عدد 
ــاحات العامة  من النَافورات احلديثة واإلهتمام بإنارة عدد من الس
ــتويات جيدة  ــع النظافة ملس ــطية واإلرتقاء بواق ــزرات الوس وَاجل
ترضي طموح املواطنني نسبيا واحتفاء بالذكرٰى السنوية الثالثة 
والستني لثورة الرابع عشر من متوز العام ١٩٥٨ إرتأت رئاسة هيئة 
ــاء  ــادة املدير العام وَمعاونية ورؤس ــدة تكرمي الس ــر للجري التحري
ــني واملوظفني  ــام بدرع التميز لكل منهم  وبعض املهندس األقس
ــال املنجزة  ــة تثمينا وتقديرا لألعم ــهادات تقديري ــن بش املتميزي

خالل هذه الفترة املنصرمة خدمة للصالح العام ...
١ . املهندس جعفر بشار عبيد املدير العام للدائرة

٢ . األستاذ جاسم الزيرجاوي معاون املدير العام
ادر الدراجي معاون املدير العام ٣ . األستاذ سعد سَ

٤ . املهندس قاسم خالف رئيس قسم التخطيط واملتابعة
٥ . األستاذ عبد العباس علي سالم رئيس قسم النظافة

٦ . املهندسة زينب ناجي طه رئيس قسم اإلجازات والرخص
٧ . املهندس اشرف صباح لفته    رئيس قسم اجملاري

٨ . املهندس عماد داوود گويز رئيس قسم اآلليات
٩ .املهندس مؤيد منشد رئيس قسم الطرق
١٠ . األستاذ علي حنيحن رئيس قسم املاء

١١ . السيد قصي حسن. مساح أقدم


