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ــودة  بع ــي  حكوم ــدر  مص ــاد  أف
ــة  ــي املفاوض برئاس ــد العراق الوف
ــم  ــن القومي قاس ــار األم مستش
ــد العمليات  ــب قائ ــي، ونائ األعرج
ــن عبد  ــق أول رك ــتركة الفري املش
ــة  ــى العاصم ــمري، إل ــر الش األمي
ــه مفاوضات مع  ــداد بعد خوض بغ
ــة  ــكرية األمريكي ــادات العس القي
ــحاب العسكري من  ــأن االنس بش
ــدر ، أن الوفد متكن  البالد.وقال املص
ــة الرابعة واألخيرة  من إكمال اجلول
للحوار الستراتيجي بني جمهورية 
العراق والواليات املتحدة األمريكية.

ــوزراء  ــس مجلس ال ــد رئي ــد أك وق
ــراكة  مصطفى الكاظمي، أن الش

ــتراتيجية  مع الواليات املتحدة اس
ــوى من أي  ــة أق ــة الثنائي ، والعالق
ــال الكاظمي خالل  ــت مضى.وق وق
ــترك مع الرئيس  مؤمتر صحفي مش
األمريكي جو بايدن بالبيت األبيض 
ــتمرار التعاون  ــعده اس ــه، يس ، إن
ــنطن، الفتا إلى أن  ــني بغداد وواش ب
عالقات البلدين لها جوانب عديدة 
وغيرها.وأضاف،  ــة  وثقافي ــة  صحي
ــات املتحدة  ــراكة مع الوالي أن الش
ــتراتيجية والعالقة أقوى من أي  اس
ــد بايدن  ــن جانبه أك وقت مضى.م
العراقية  ــة  ــراكة األمريكي أن الش
مستمرة وإدارته ملتزمة بها، معبرا 
ــات  ــة االنتخاب ــه إلقام ــن تطلع ع
ــا  موعده ــي  ف ــة  املقبل ــة  العراقي
ــرين األول املقبل.وبني أن الدور  بتش

ــيتركز على  األمريكي في العراق س
ــا يتعلق  ــة وم التدريبي ــاعدة  املس
ــن  نح ــدا  مؤك ــش،  داع ــم  بتنظي
ملتزمون بالتعاون األمني ومواجهة 
داعش مع احلكومة العراقية. و أكد 
ــدن، أن  ــي، جو باي ــس األميرك الرئي
القوات األميركية لن تقوم مبهمات 
ــيتركز  قتالية في العراق ودورها س
ــي  ف ــدن،  باي ــال  التدريب.وق ــى  عل
ــترك مع رئيس  ــر صحفي مش مؤمت
ان  ــي،  الكاظم ــى  ــوزراء مصطف ال
القوات األميركية لن تقوم مبهمات 
ــيتركز  ــة في العراق ودورنا س قتالي
ــي التدريب.وتابع  ــاعدة ف على املس
ملتزمون بالتعاون األمني ومواجهة 
داعش مع احلكومة العراقية، مؤكداً 
ــال مكافحة  ــي مج ــاون ف أن التع

ــتمر. ــراق سيس ــع الع ــاب م اإلره
ــراكة األميركية  ولفت إلى أنه الش
ــتمرة وإدارتي ملتزمة  العراقية مس
بها، مضيفاً نرغب في استمرار دعم 
التطورات  ــتخباريا.في  اس ــراق  الع
ــات القانونية  ــدت اجله ــا ، أك ايض
ــدة االمريكية  ــات املتح ــي الوالي ف
العراقي،  ــزي  املرك ــك  البن ــظ  حملاف
ــوال  وأم ــات  احتياطي ــع  جمي أن 
ــي محصنة  ــك املركزي العراق البن
ــة احلجز عليها،  ــن ألية جه وال ميك
ــتدافع  ــنطن س كما اكدت أن واش
ــدى بقية الدول وال  عن حصانتها ل
ــاس بهذه االحتياطيات. ميكن املس

وافاد البنك املركزي العراقي ، امس 
ــيكمل خالل  ــاء، أن العراق س الثالث
ــة القادمة دفع كامل  الفترة القريب

التعويضات والفوائد املترتبة عليه 
ما قبل ٢٠٠٣، وذلك سيؤدي الى رفع 
ــن أموال العراق  احلصانة الدولية ع
للتنفيذ  ــتكون عرضة  باخلارج وس
ــن  ــني م ــض الدائن ــن بع ــا م عليه
جهات وشركات أخرى. وفي الشأن 
ــس اجلمهورية  ــي قال رئي السياس
ــدة له على  ــي تغري ــم صالح ف بره
تويتر ، أن نتائج احلوار الستراتيجيّ 
العراقي – االمريكي مهمة لتحقيق 
االستقرار وتعزيز السيادة العراقية 
ــن  ــث م ــل حثي ــرة عم ــي ثم ، وتأت
ــة االخ الكاظمي  ــة برئاس احلكوم
وبدعم القوى الوطنية وتستند الى 

مرجعية الدولة.

كتب اِّـحرر السياسي
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بغداد /
ــاء، عن خطة العام  ــود التميمي، امس الثالث ــس اخلدمة االحتادي محم ــف رئيس مجل كش
ــار إلى تعيني ٥٤ ألف  ــهادات العليا واخلريجني األوائل، فيما أش احلالي لتعيني أصحاب الش
ــا جاء ضمن قانون  ــح  ، إن اجمللس ملتزم بالتعيني وفق م ــي في تصري ــخص.وقال التميم ش
ــهادات العليا واخلريجني الثالثة األوائل،  املوازنة الذي كان واضحا حول تعيني اصحاب الش
ــا إلى أن هذه اخلطة يعمل على تنفيذها اجمللس خالل العام اجلاري.وأضاف، أنه مت تعيني  الفت
ــخص من املشمولني بقانون رقم ٦ لسنة ٢٠٠٠ وهم اجملموعة الطبية والكليات  ٥٤ الف ش
ــم خالل هذه  ــا لتعيني املتبقي منه ــرة به ــا أن هنالك اجراءات متت املباش ــاندة، مبين الس
ــابق  ــف في وقت س ــر أن رئيس مجلس اخلدمة االحتادي محمود التميمي، كش الفترة..يذك
عن أن الدرجات الوظيفية لن تتوفر جميعها بحركة املالك، وسيتم أخذ النسب القانونية 
والتي تبلغ ١٥٪ بالنسبة للشهادات، وحسب االحتياج بالنسبة لألوائل ألن نسبتهم غير 

محددة، مؤكداً أن ذلك سيتم بعد توفير التخصيصات املالية الى هذه الدرجات. 
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ــار، امس  ــي ذي ق ــي ف ــدر امن ــاد مص أف
ــني اثنني محكومني  ــاء، بوفاة نزيل الثالث
ــجن الناصرية لألحكام  باإلعدام في س
ــة (احلوت).وقال املصدر ، ان نزيلني  الثقيل
ــادة الرابعة  ــني باإلعدام وفق امل محكوم
ــاب، فارقا احلياة  من قانون مكافحة اره

ــجن احلوت بسبب امراض مزمنة. في س
ــكنة  ــى ان النزيل االول من س ــار إل واش
ــر ٣٥ عاما توفي  ــن العم ــداد ويبلغ م بغ
نتيجة اصابته بالتدرن، في حني ان الثاني 
ــكنة البصرة ويبلغ من العمر ٣١  من س
ــت املصدر إلى نقل اجلثتني الى  عاما.ولف

دائرة الطب العدلي بالناصرية.
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ــاد مصدر أمني، امس الثالثاء، باعتقال قوات  أف
ــي محافظة البصرة، احد  مكافحة اخملدرات ف
ــه بنقل مواد  ــرطة املرور، بعد اتهام ضباط ش
ــال املصدر ، إن الضابط برتبة عقيد،  مخدرة.وق
ومتهم بنقل املواد اخملدرة من محافظة ميسان 
ــة،  ــه اخلاص ــطة مركبت ــن بواس ــى املتاجري ال
مستغالً بذلك صفته الوظيفية في إيصالها.

ــي اجلهات  ــد التميم ــج محم ــد املبرم ناش
ــروعه الذي  ــة لتبني مش ــة املعني احلكومي
يسعى الطالقه عقب تطويره.. وهو عبارة عن 
ــي تضاهي املنصات  منصة تواصل اجتماع

ــع  ملواق ــابه  مش ــع  الرائدة.كموق ــة  العاملي
التواصل االجتماعي فيسبوك وتويتر، اسس 
ــاب املبرمج منصة عراقية سماها  هذا الش
ــتقطاب  ــعى من خاللها الس فري وورلد. يس
ــائل وحثهم على  ــك الوس ــتخدمي تل مس

ــجيل فيها، لتكون اول منصة محلية  التس
ــة  ــى العديد من املميزات املنافس حتتوي عل
لالجنبية.احلصول على الدعم احلكومي من 
قبل وزارة االتصاالت وغيرها امر يسعى اليه 

محمد، ملا للموقع من فائدة لكال الطرفني.
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ــة لنقولها  ــر انصافاً ومهني ــن اكث   لنك
ــة  األمني ــا  قواتن ان  ــارة  العب ــح  بصري
ــتوياتها  ــف عناوينها ومس ــى مختل عل
ــرة ان توّجه  ــتطاعت في اآلونة األخي اس
ضربات استباقية مباغتة لقوى االرهاب 
وأوكار اجلرمية والفاسدين فقد استطاع 
ــة  ــه ضرب يوّج ان  ــتخباري  ــد االس اجله
ــتطاع القاء القبض  ــة عندما اس موجع
ــؤولة عن  ــبكة االرهابية املس على الش
ــوق  ــال س ــذي ط ــي ال ــر االرهاب التفجي
ــرق بغداد  الوحيالت في مدينة الصدر ش
ــك القاء القبض  ــبوع املاضي وكذل األس
ــوت وقتلة احمللل  ــى عناصر من فرق امل عل
ــمي  ــام الهاش ــي املرحوم هش السياس
ــال ضابط مرور  ــراً وليس آخراً اعتق واخي
ــرة وفي  ــدرات في البص ــم بنقل اخمل مته

ــد قتلة  ــاً القبض على اح ــرة ايض البص
ــطة  ــل الناش ــرمي جن ــي ك ــهيد عل الش
ــرى ضرورة  ــي ومن هنا ن ــة البهادل فاطم
ــتخباراتي  واالس األمني  ــد  اجله تكثيف 
ــة مثلما تفعل  ــة اولوي ــاء املعلوم واعط
ــن ال يتحقق  ــم املتقدمة فاألم دول العال
ــائل  ــل بوس ــع ب ــكرة اجملتم ــاً بعس دائم
ــرورة الى  ــذا يقودنا بالض ــر جناعة وه اكث
مطالبة اجلهات األمنية املسؤولة باعادة 
النظر بانتشار القوات االألمنية ال سيما 
املتواجدين في السيطرات األمنية حيث 
تقول املعلومات ان املالكات البشرية في 
هذه السيطرات متعبة اصالً وتعاني من 
ــار الواجبات على  ــبب اقتص االنهاك بس
ــود الفعلي بينما النصف  ٥٠٪ من املوج
ــن خانة « الفضائيني»،  اآلخر يندرج ضم
ــوالت ميدانية  ــارة وج ــب بزي ــا نطال كم
ــادة األمنيني لهذه  ــة من قبل الق وتفقدي

ــة ما  ــى حقيق ــوق عل ــيطرات للوق الس
ــتوى االداء  ــاء مبس ــا واالرتق ــري فيه يج
فيها نحو األفضل مع مالحظة ان هناك 
ــم  ــؤدون واجباته ــبني ي ــاً ومنتس ضباط
ــالص تام وهم  ــؤولية وباخ على قدر املس
ــواء من  ــم واملؤازرة س ــتحقون الدع يس
ــة  ــات احلكومي ــني أم اجله ــل املواطن قب
املسؤولة .. كما نطالب نحن في ( البينة 
ــية بتغليب  اجلديدة) كل القوى السياس
كل  ــوق  ف ــا  العلي ــة  الوطني ــة  املصلح
ــراق االنزالق نحو  اعتبار ألجل جتنيب الع
ــمه العراق  ــة وألجل بناء وطن اس الهاوي
ــني وليدرك  ــات العراقي ــا يليق وتضحي مب
ــة بأن صناعة املستقبل هي  كل الساس
مسؤولية اجلميع .. وفي قضية اخرى البد 
ــاظ وغياب  ــير الى ظاهرة االكتظ ان نش
ــح  ــز التلقي ــض مراك ــي بع ــم ف التنظي
ــا ونطالب  ــروس كورون ــد فاي اخلاصة ض

مديري صحة بغداد الرصافة والكرخ كل 
ــز للوقوف  ــارة هذه املراك ــى انفراد لزي عل
ــا وان يكون الدوام فيها  على احتياجاته
ــاعة ملواجهة االقبال  ــدار (٢٤) س على م
ــير ايضاً الى  ــالج .. ونش ــى تلقي الع عل
ظاهرة ذات صلة وهي دوام املوظفني بواقع 
ــن الدوائر  ــا جعل الكثير م ــو م (٥٠٪) وه
خاوية وعندما يراجع املواطن يقال له ان 
املدير او املعاون الفالني   (اليوم ليس يوم 
دوامه) ونحن نعتقد ان هذا االجراء ليس 
ــرحية هزلية ألن  ــا وهو مجرد مس واقعي
ــداوم في دائرته بدواعي  املوظف الذي ال ي
ــواق  ــاظ على صحته جتده في األس احلف
ــالت االجتماعية وغيرها  املزدحمة واحلف
ــتدعي اعادة  ــبات وهو ما يس من املناس
النظر فوراً بهذا االجراء السخيف وعدم 
ــوغ  تعطيل مصالح الناس حتت أي مس

حتى لو كان كورونا!!.

كتب رئيس التحرير

متى نتخلص من الروتني واذالل اِّـواطنني ومتى يتحقق حلم العراقيني بـ (انجز معاملتك َّـ بيتك)؟!

ــس الثالثاء،  ــي، ام ــدر امن ــاد مص اف
باندالع   حريق في محل جتاري وسط 
العاصمة بغداد.وقال املصدر، ان فرق 
ــح حريقا اندلع  ــاع املدني تكاف الدف
ــة واالعالن ضمن  داخل محل للدعاي
ــداد. ــط بغ ــعدون وس ــة الس منطق

ــائر  ــاف املصدر انه ال توجد خس واض
بشرية.

بغداد /

بغداد /

البصرة /
ــعد  ــرة اس ــظ البص ــن محاف أعل
اعتقال  ــاء،  الثالث امس  العيداني، 
أحد املتهمني بقتل جنل الناشطة 
ــرة. ــي البص ــي ف ــة البهادل فاطم
ــي، إن «قوة امنية  ــاف العيدان واض
ــال احد  ــن اعتق ــت امس، م متكن
ــرمي جنل  ــي ك ــل عل ــني بقت املتهم

الناشطة فاطمة البهادلي في محافظة البصرة». وبني، أن «دوافع اجلرمية وتفاصيل القاء 
القبض على املتهم بقتل جنل الناشطة ستعلن الحقا بعد اكمال التحقيقات».

@@fib‘n«a@Â‹»Ì@Òäñj€a@≈œb™@
Òäñj€a@ø@Ú�ëb„@›¨@›n‘i@·Ënfl

ــركة  ــدة ٦٠٠ مليون دوالر لش ــة تابعة لألمم املتح ــت جلن دفع
ــاء، كتعويض عن  ــس الثالث ــة الكويتية، ام ــط الوطني النف
ــة عقود.وقالت جلنة  ــراق واحتالله للكويت قبل ثالث غزو الع
ــا دفعت للحكومات  ــات التابعة لألمم املتحدة إنه التعويض
ــار دوالر منذ املوافقة  ــات الدولية حتى اآلن ٥١٫٣ ملي واملنظم
ــي للكويت. ــق بالغزو العراق ــون مطالبة تتعل ــى ١٫٥ ملي عل
ــة البترول الكويتية في املطالبة مببلغ ١٤٫٧  وجنحت مؤسس
ــات الناجتة عن  ــائر إنتاج النفط واملبيع ــار دوالر عن خس ملي
ــالل الغزو  ــط في البالد خ ــي حلقت بحقول النف ــرار الت األض
ــرب اخلليج» بقيادة  ــالل ١٩٩٠-١٩٩١ الذي أدى إلى «ح واالحت
ــد املتبقي،  ــي املطالب الوحي ــركة ه الواليات املتحدة.والش
وتتوقع احلصول على ١٫١ مليار دوالر أخرى.ومبوجب قرار مجلس 
األمن الدولي الصادر عام ١٩٩١ ، خصص العراق نسبة مئوية 

من عائدات صادراته النفطية لصندوق التعويضات.

@ÊÏÓ‹flHVPPI@…œÜm@ÒÜznΩa@·fl˛a
@úÌÏ»n◊@ÚÓnÌÏ◊@¡–„@Ú◊äí€@â¸ÎÖ

÷aä»€a@ÎåÀ@Â«

A_âbflÜ€a@·vy@Â«@÷aä»€a@ûÏ�»Ì@Âfl@NN@fia˚é€aÎ

البصرة /

وكاالت /

ذي قار /

@ø@ÚÓj»ë@paäÁbƒm
@ÚflÏÿz‹€@ÚˆÎb‰fl@ÊaäËü

ÚÓ„aäÌ¸a
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2محليات

@H@UNDP@I@ÒÜznΩa@·fl˝€@Ôˆb∏�a@wflb„5€a@…fl@’Óé‰n€a
ÖaÜÃj€a@ÚÓyb„@Â‡ôH46I@âÖbÓj€a@ÚyaÎ@›ÓÁdm@ÒÖb«gÎ

@¥‰üaÏΩa@óñy@…ÓjÌ@ı˝◊Ï€a@Üya@¡jô@Z@Òâbvn€a@Úib”â
@“äë¸a@—v‰€a@ø

بغداد / البينة اجلديدة
ــالل  ــن خ ــة وم ــدت وزارة الزراع أك
دائرة الغابات ومكافحة التصحر، 
ــر الزراعة  ــيد وزي وبتوجيه من الس
ــرمي اخلفاجي،  ــدس محمد ك املهن
ــج اإلمنائي  ــع  البرنام ــيق م التنس
ــالمم املتحدة ( UNDP ) ضمن اطار  ل
الشراكة والتنسيق واملتابعة الجل 
ــي في  ــاع الزراع ــوض بالقط النه
احملافظة وحتسني البيئة والتقليل 
ــرات  للتغي ــلبية  الس ــار  االث ــن  م
ــات  اجملتمع ــراك  واش ــة  املناخي
الهشة في تنفيذ املشاريع البيئية 
ــالل  ــن خ ــة م ــاص البطال وامتص
تشغيل األيدي العاملة في جميع 
ــاهمت  ــة احملافظة والتي س اقضي

ــني  ــر فرص العمل وحتس ــي توفي ف
واالجتماعي  ــادي  االقتص ــب  اجلان
ــي الذي  ــدور البيئ ــى ال ــة ال اضاف
ــملت  ــالت . ش ــذة احلم ــه ه تلعب
احلملة توفير فرص عمل بعدد ١٠٠ 
ــاواة  ــق مبدأ املس ــل مع حتقي عام
واشراك املرأة في اعمال التشغيل 
وتأمني فرص العيش وإعادة تأهيل 
ــي الواحة وجتهيز منظومة  االبار ف
دومن   ٢٠٠ ــدود  بح ــط  بالتنقي ري 
ــتول  ش ــز  وجتهي ــات  املضخ ــع  م
ــون عالي الزيت بحدود  النواع الزيت
ــر الف شتلة  ١٥٠٠٠ خمسة عش
ــدي عدد  ــز نخيل زه ــك جتهي كذل
ــماد  الس ــز  وجتهي ــيلة  فس  ٢٠٠٠
ــتخدامه في تقنية  العضوي الس

ــي الواحات  ــة ف ــة العضوي الزراع
ــرا في  ــا كبي ــت جناح ــي حقق الت
االعمال املماثلة اضافة الى اعمال 
ــمل تهيئة املستلزمات  اخرى تش
ــات الضرورية العمال الزراعة  وااللي
ــع  م ــيق  وبالتنس ــجير،  والتش
ــالمم املتحدة  ــي ل ــج اإلمنائ البرنام
ــار ووزارة الزراعة / ــة االنب ومحافظ

ــات ومكافحة التصحر  دائرة الغاب
ــترك الذي نتج  بهذا التعاون املش
ــم  بالرغ ــة،  ناجح ــال  أعم ــه   عن
ــية ،  ــروف املناخية القاس من الظ
ــروع  حيث يعتبر هذا العمل املش
الرابع ضمن حملة الدعم املقدمة 
ــي لألمم  ــج االمنائ ــل البرنام من قب

املتحدة.

@Z@Ú�Ó”aä»€a@o�‰‡é‹€@Ú�flb»€a@Ú�◊äí€a
@o�‰‡é€a@Â�fl@Â�ü@ÊÏ�Ó‹flHR~UI@@Â�fl@ä�r◊c@w�n‰m@Òä�‡rné�Ωa@›�flb»Ωa

بغداد / البينة اجلديدة
ــركة العامة للسمنت  ــفـت الش كش
العراقية إحدى شركات وزارة الصناعة 
ــا  معامله ــات  ق حتقُ ــن  ع ــادن  واملع
ــب التطور املُتحققة  ــتثمرة ونس املُس
ــام احلالـي .وبيـنَ  للنصف األول من الع
ــدس : علـي  ــركة املُهن ــر عام الش دي مُ
زيـدان في تصريح للمكتب اإلعالمي في 
الوزارة بأن املعامل املُستثمرة واملُتمثلة 
مبعمل سمنت كبيسة ومعمل سمنت 
البصرة و معمل سمنت كربالء حققت 
إنتاج بلغ ( ٢,٥٣٥,٢٧٨ ) طن في النصف 
األول من هذا العام وبنسبة تطور بلغت 
قارنةً مع ذات الفترة من العام  ( ٧٤٪ ) مُ
ــغ ( ١,٤٦٠,٦٩٦ ) طن ،  ــث بل املاضي حي
قات مؤشر لنجاح  مؤكداً ان هذه التحقُ
ــل املذكورة  ــتثمار للمعام ــة اإلس جترب
الل  ــوظ من خِ ــهد تطور ملح والتي تش
ــود العقود املُبرمة  التطبيق الدقيق لبن
ــى الوصول  ــة إل ــركة والهادف ــع الش م
ــط  ط ــة بخُ ــات اإلنتاجي ــى الطاق ألعل
ــل  وتأهي ــة  صيان ــن  تتضم ــة  نهج ممُ
ــل املعامل وتوفير  وحتديث كافة مفاص

ــتلزمات اإلنتاج مع احلفاظ  س جميع مُ
ــد على حقوق العاملني كونهم  والتأكي
د اإلنتـاج  النواة احلقيقية جلودة وتصاعُ
ــمنت  ــركة العامة للس . وأكـدَ ان الش
العراقية من الشركات الرائدة في مجال 
ــات في  ــد حققت جناح ــتثمار وق اإلس
ــار اليها من  هذا اجملال في املعامل املُش
ــركات إستثمارية  د مع ش الل التعاقُ خِ

ــركة شكلت  رصينة ، الفتاً إلى ان الش
ــة املعامل  ــة لبقي ــم مركزي ــان تقيي جل
راجعة العقود السابقة  ــتثمرة ومُ املُس
ــركات  ــباب تلكؤ الش للوقوف على أس
املُشاركة في تنفيذ بنود العقود املُبرمة 
رص اإلستثمارية املُتاحة  مع دراسة الفُ
ــتثمارية جديدة  ــركات إس ــار ش وأختي

ورصينـة.

@@@⁄Ïfl7€a@Û–ínéfl@ø@=ü@’Ìäœ
@@‚âÎ@fibñ˜nç¸@ÚÓyaäu@ÚÓ‹‡«@äØ

@@HÔmbjé€a@·é¶aI

@ÒäˆaÖ@ø@›‡»€a@7ç@…ibnm@›‡»€a
@fib‡»‹€@Ô«b‡nu¸a@Êb‡ö€aÎ@Ü«b‘n€a

بغداد / البينة اجلديدة
ذكرت دائرة صحة بغداد الكرخ ان فريقا طبيا متخصصا بجراحة 
ــوك التعليمي  ــفى اليرم ــدر واالوعية الدموية في مستش الص
ــتئصال ورم (اجلسم السباتي) ملريض  اجرى عملية جراحية الس
بعمر (٥٦) عاما . ذكر ذلك رئيس الفريق الطبي اخصائي جراحة 
الصدر واالوعية الدموية الدكتور (عبد الرزاق نوري) راجع املريض 
املستشفى و كان يعاني من االم و ضيق في النفس و اضطرابات 
في نبضات القلب حيث اجريت له الفحوصات و االشعة و تبني 
من خالل نتائج الفحوصات  وجود ورم يحيط الشريان السباتي 
ــرر الفريق  ــذي للدماغ ) حيث ق ــريان الرئيس املغ ــر (الش االيس
ــون اهللا كللت  ــى صالة العمليات و بع ــي ادخال املريض ال الطب
ــتغرقت  ــاح و املريض بحالة صحية جيدة و اس العملية بالنج

العملية ساعتني.

بغداد / البينة اجلديدة
عقدت مدير عام دائرة التقاعد والضمان االجتماعي للعمال في 
وزارة العمل والشؤون االجتماعية خلود حيران اجتماعا موسعا  
ــي ، ملتابعة  ــرة االثنني املاض ــي مركز الدائ ــام ف مع مدراء األقس
ــير عمل الدائرة. وتناول االجتماع االستماع ألهم  املشكالت  س
ــق بالبنى  ــام فيما يتعل ــه كافة االقس ــي تواج ــات الت والتحدي
ــم تكنولوجيا  ــة واإلدارية. ووجهت حيران قس ــة والفني التحتي
املعلومات باإلسراع في كتابة وإعداد األنظمة اإللكترونية التي 
من شأنها تقليل زخم املراجعني الكبير للوقاية من اإلصابة في 
ــي جائحة كورونا، مشددة على ضرورة االلتزام بكافة  ظل تفش

االجراءات الوقائية الصحية.

البصرة / البينة اجلديدة
ــاء ابو فلوس  ــل / مين ــتقبلت وزارة النق اس
ــة مبادة  ــن اجلنائب محمل ــدداً م ــاري ع التج
ــية  ــتخدم كمادة أساس الكلنكر والتي تس
في صناعة األسمنت  . وقال مدير عام موانئ 
العراق الدكتور املهندس فرحان الفرطوسي 

ــر  ــنت ناص ــل الكاب ــر النق ــات وزي ان توجيه
ــهيل إجراءات  ــبلي والتي حتث على تس الش
ــجيعاً للصناعة  ــتيراد املواد األولية تش اس
ــتقبلت أرصفة ميناء ابو  الوطنية حيث اس
ــاحبة  ــة مادر والس ــاري اجلنيب فلوس التج
أمير/٢  على رصيف رقم ٣ محمل ب  (٤٥٨٤)

ــت اجلنيبة  ــن  مادة الكلنكر كما رس طن م
ــاحبة بوركار على رصيف رقم  سجود والس
ــة ب ( ٣٩٣٤ ) طن من مادة الكلنكر  ٣ محمل
ــوكند والساحبة  ــت اجلنيبة س وأخيرا رس
ــل ٧٣١١ طن من  ــني على رصيف ٣ وحتم صف

مادة الكلنكر.

بغداد / البينة اجلديدة 
ــر) املهندس عادل كرمي  ــؤون االنتاج (عن الوزي ــرى وكيل الوزارة لش اج
ــاع التوزيع في بغداد لالطالع على  ــائية لقط جوالته التفقديةً املس
اعمال الصيانة وشكاوى املواطنني.حيث اجرى مؤخرا جولة تفقدية 
، ملركز سيطرة جميلة، وقطاع الصدر الثالث ،شرق القناة والتابعتان 
ــركة العامة لتوزيع كهرباء  لفرع توزيع كهرباء الصدر احد فروع الش
ــال وحجم الصيانات. ــاعات التجهيز واالحم بغداد لالطالع على س
ــركة العامة املذكورة املهندس حسني  يرافقه السيد مدير عام الش

ــراس  ــدس ف ــع املهن ــؤون التوزي ــه لش ــش الزبيدي،ومعاون ــا ده عط
ــيد  ــع كهرباء الصدر ومعاونه .هنأ الس ــي،ومدير فرع توزي الفرطوس
ــية والفنية مبناسبة عيد االضحى املبارك  الوكيل املالكات الهندس
ــالً منهم بذل  ــم ولعوائلهم، وام ــم املوفقية الدائمة له ــاً له متمني
املزيد من العطاء خلدمة املواطنني.واطلع سيادته على حجم االحمال 
ــطر  ــتحداث وش ــات وعدالة التوزيع،والية اس ــط فك االختناق وخط
ــاعات التجهيز للمواطنني وحجم الصيانات التي  املغذيات، وعدد س

تنفذها املالكات الهندسية والفنية.

بغداد / البينة اجلديدة
ــوع الصادرات  ــن مجم ــط ع ــت وزارة النف اعلن
ــران املاضي  ــهر حزي ــة لش ــرادات املتحقق واالي
ــادرة عن  ــة النهائية الص ــب االحصائي ، بحس
شركة تسويق النفط العراقية «سومو» ، حيث 
ــط اخلام ( ٨٦)  ــة الصادرات من النف بلغت كمي
مليونا (٧٦٥) الفا و(٥٨٩) برميالً ، بايرادات بلغت 
ــف  دوالر  ــون و (١٠٦) ال ــار و( ١٤٣ ) ملي ( ٦ ) ملي

ــارت االحصائية الى ان مجموع الكميات  .واش
املصدرة من النفط اخلام لشهر حزيران  املاضي 
ــط وجنوب العراق  من احلقول النفطية في وس
ــف و ( ٣٥٢  ) برميال  ــت (٨٣) مليون و(٦٩٠) ال بلغ
ــن حقول كركوك عبر ميناء جيهان فقد  ، اما م
ــدرة (٣) مليونا و(٧٥) الفا  ــت الكميات املص بلغ
ــعر البرميل  ــال .فيما بلغ  معدل س و(٢٣٧) برمي
ــار الى ان الكميات  الواحد  (٧٠٫٨٠١ ) دوالرا .واش

ــركة عاملية  املصدرة مت حتميلها من قبل (٣٠) ش
ــن موانئ البصرة وخور  ــيات ، م مختلفة اجلنس
العمية والعوامات االحادية على اخلليج وميناء 
ــر ان كميات  ــان التركي.ومن اجلدير بالذك جيه
ــام املصدر التي مت  ــحنات النفط اخل وايرادات ش
تسويقها بعالوة سعرية لتحقيق ايراد إضافي 
خالل شهر حزيران املاضي بلغ كإيراد كلي (٥٥) 

مليون و(٤٥٠) الف و (١٩٤) دوالر.

@äÿ‰‹ÿ€a@ÒÖb∂@Ú‹‡™@kˆb‰¶a@Âfl@�aÖÜ«@›j‘néÌ@âbvn€a@êÏ‹œ@Ïia@ıb‰Ófl@Z@›‘‰€a

@…ÌãÏn€a@ b�‘€@ÚÓˆbéΩa@ÚÓ„aÜÓΩa@Èm¸Ïu@›ïaÏÌ@xbn„¸a@ÊÎ˚í€@ıbiäËÿ€a@ÒâaãÎ@›Ó◊Î
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البصرة / البينة اجلديدة
ــئ العراق  ــركة العامة ملوان ــل الش ــاركت وزارة النق ش
ــة البصرة  ــذي أقامته جامع ــاوري ال ــاع التش باإلجتم
ــع املائي في احملافظة .  ــة الواق وضمت دوائر عدة ملناقش
وقال املدير العام للشركة العامة ملوانئ العراق الدكتور 
ــي إنه حسب توجيهات وزير  املهندس فرحان الفرطوس
ــبلي بضرورة متابعة موضوع  النقل الكابنت ناصر الش
ــد على شط العرب ،  ــاء الس امللوحة في البصرة وإنش
ــركة في هذا اإلجتماع من خالل تبنيها  ــاركت الش ش
ــد ، مبينا أن الشركة  ــات وتصاميم الس ملوضوع دراس
اإليطالية االستشارية قدمت عرضا توضيحيا وافكارا 
ــط العرب .وأضاف املدير  ــكل ومكان السد على ش لش
ــرة يجب ان يوضع  ــوع امللوحة في البص ــام أن موض الع
ــا للبصريني ، الفتا الى  ــه حد النه اصبح معوقا حياتي ل
ــركة كانت وما زالت مبادرة وداعمة لكل اجلهات  أن الش
ــي البصرة  ــرار ف ــاب الق ــاعدة أصح ــة وملس ذات العالق
ــة البصرة  ــدى رئيس جامع ــن جانبه اب ــد .م لبناء الس
ــكره و تقديره ملوانئ العراق  ــاهني ش ــعد ش الدكتور س
ــاركة في اإلجتماع ورعاية املوانئ  ومديرها العام للمش
ــات  ــي تقيمها اجلامعة وباقي مؤسس ــاطات الت للنش
ــع اخلبرات التي  ــح رئيس اجلامعة أن جمي الدولة .وأوض
ــاري  ــتقدمها لالستش ــرة س ــة البص ــا جامع متتلكه
ــوة والضعف في موضوع  ــي و إيضاح نقاط الق اإليطال

إنشاء السد ومكان إقامته.

بغداد / البينة اجلديدة
ــركة العامة للنقل البري مؤخرا عقدها احليوي  جددت الش
ــحن اجلوي) مع الشركة العامة للخطوط اجلوية  (عقد الش
العراقية. اعلن ذلك مدير عام الشركة رئيس مجلس اإلدارة 
ــيد مرتضى كرمي الشحماني وقال:جاء هذا التجديد ملا  الس
ملسته اخلطوط اجلوية العراقية من كفاءة في عمل اسطول 
ــل البري واألمان في ايصال البضائع الواصلة عبر مطار  النق
ــركة (٢٩٤)نقلة  ــداد الدولي الى وجهتها .اذ حققت الش بغ
ــة (اجهزة طبية  ــع (٣١٥٢) طن من املواد املتنوع ــة بواق نوعي
ــماك  ــرية وبيطرية اضافةً الى اس ــة ولقاحات بش ومختبري
الزينة والطيور) ضمن هذا العقد خالل شهر حزيران املاضي 
بواسطة برادات تخصصيه. واوضح:إن للشحن اجلوي مزايا 
ــرع للشحنات  عده منها عامل الوقت حيث ميثل احلل االس
والتغطية الشاملة لتصل الى اي مكان في العالم وسرعة 
ــن  ــحن اآلم ــري... والش ــحن البح ــاس للش ــه بالقي خدمات
بسبب االجراءات االمنية املشددة في املطارات.. اضافةً الى 
ــركة  ــوات التخليص الگمرگي.. ويذكر ان الش ــرعة خط س
ــابقة  ــالل الفترة الس ــهدت خ ــة للنقل البري قد ش العام
ــدآ لعقودها كافة ’اضافةً الى توقيع عقود نقل جديدة  جتدي
ــي جناح رؤيتها  ــرا ف ــع القطاعات اخملتلفة مما يعطي مؤش م

املستقبلية وتخطيطها السليم.

بابل / البينة اجلديدة
شارفت وزارة االعمار واالسكان والبلديات وباشراف املديرية 
ــروع اخلطوط  ــة للمجاري التابعة لها، على اجناز مش العام
ــبة  ــة املطرية حلة - ديوانية في محافظة بابل، بنس الناقل
ــروع  ــد احد اهم مراحل مش ــروع يُع ــاز بلغت ٩٨٪.املش اجن
ــمل تنفيذ خطوط ناقلة مطرية  مجاري احللة الكبير، ويش
ــاه املطرية من  ــات املي ــك االختناقات وجتمع ــهم في ف تس
الشوارع والتقاطعات الرئيسة في موسم تساقط االمطار، 
ــي والبيئي وتوفير  ــني الواقع اخلدم ــالً عن دوره في حتس فض
ــراف  بنى حتتية رصينة في احملافظة.كما  تواصل الوزارة باش
ــوزارة، تنفيذ اعمال صيانة  ــور التابعة لل دائرة الطرق واجلس
ــيطرة التاجي) ضمن  املتضرر من مقطع طريق (النباعي - س
ــط املناطق املتضررة   طريق املوصل - بغداد.حيث مت اجناز قش
ــلح، ثم اعادة  ــب املمرات بالكونكريت املس وتعويضها بص
ــفلت، إذ مت اجناز مقطع النباعي مبساحة  فرش طبقات االس
ــطحية،  تتجاوز ٣٥٠٠ م٢ والتبليط بطبقتني  الرابطة والس
ــة  ــع الطارمي ــطحية ملقط ــة  س ــرش طبق ــاز ف ــا مت اجن كم

ومبساحة ٤٠٠٠ م٢.
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البينة اجلديدة / هيثم مجيد
ــفت دائرة الرقابة التجارية واملالية  كش
في وزارة التجارة عن قيام فرقها الرقابية 
ــل مادة  ــب لوكي ــاالت تالع ــف ح بكش
ــتالم  ــان العوائل من اس ــني وحرم الطح
ــك محمد  ــررة ..أكد ذل ــم املق حصصه
حنون احلمداني / مدير عام الدائرة وأضاف 
بأن الفرق الرقابية في محافظة النجف 
ــرف ومن خالل متابعتها لشكاوى  االش
ــتالم مفردات  ــة بأس ــني املتعلق املواطن
ــت من ضبط  ــة التموينية متكن البطاق
ــني في محافظة  ــد وكالء مادة الطح اح
ــع مادة  ــم يقم بتوزي ــرف ل النجف االش
الطحني املقررة ضمن احلصة السادسة 

للعوائل املشمولة بها … حيث مت االنتقال 
ميدانيا الى محل الوكالة وتبني بأن احملل 
خال متاما وال توجد بداخله اي كمية من 
الطحني في حني ان الوكيل املذكور قام 
ــتالم احلصة املقررة والبالغة (١٢١٢)  بأس
ــة  كيس طحني حصة الوجبة السادس
ــني  للمواطن ــا  بتجهيزه ــم  يق ــم  ول
وحرمانهم من احلصص املقررة لهم كما 
ــجالت الوكيل ولوحظ بأن  ومت تدقيق س
ــجالت غير نظامية ولم يتم العثور  الس
ــز) للحصة  ــة البيع (التجهي على قائم
ــة اثناء  ــل الوكال ــة داخل مح السادس
ــر ضبط في  ــم محض ــارة  ومت تنظي الزي
ــة املذكورة وبحضور وكيل الطحني  احلال

ــتلموا  ــدد من املواطنني الذين لم يس وع
ــادة املذكورة  ــن امل ــم املقررة م حصصه
ــرة الرقابة  ــر بالذكر بأن دائ ــن اجلدي …. وم
ــد حذرت وكالء املواد  التجارية واملالية ق
ــابق من عدم جتهيز  الغذائية في وقت س
ــن  ــررة ضم ــم املق ــني بحصصه املواطن
التلكؤ  او  ــة  البطاقةالتمويني ــردات  مف
في جتهيزها وان فرقها الرقابية ستكون 
ــب  ــاالت التالع ــع ح ــاد ملن ــم باملرص له
ــت املواطنني  ــني كما ودع ــوت املواطن بق
ــة حاالت  ــالغ عن كاف ــاهمة واالب باملس
التالعب والفساد ومبا يؤمن حماية االمن 

الغذائي.

äÌÜ‘m@Î@äÿë
ــيم  الدس ــة  منطق ــي  اهال
احمللة (٥٧٥) يشكرون مختار 
ــد نعمة  ــيد (رائ ــة الس احملل
ــوده  جله ــي)  الدراج ــرج  ف
ــا  يبذله ــي  الت ــرة  الكبي
ــة املواطنني  ــل راح ــن اج م
ــم    بطيب خاطر  وخدمته
ــالل متابعته الصالح  من خ
ــل في  ــي حتص ــال الت االعط
ــاء املغذية  ــبكة الكهرب ش
وكان  ــورة  املذك ــة  للمحل
اخرها متابعة نصب محولة 

جديدة للمحلة.
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رئيس مجلس االدارة
رئيس التحرير

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

أسسها الراحل  
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ــد  محم ــواب  الن ــس  مجل ــس  رئي ــرر  ق
ــؤون  ش ــار  مستش ــاء  اعف ــي،  احللبوس
ــلمان  س ــد  محم ــة  اخلارجي ــات  العالق
ــب وثيقة ، قال  محمد من منصبه.وبحس
احللبوسي انه  ملقتضيات مصلحة العمل 
واستنادا الى الصالحيات القانونية، تقرر 
اعفاء مستشار شؤون العالقات اخلارجية 

محمد سلمان محمد من منصبه. 

بغداد /
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رحب ائتالف النصر، امس الثالثاء، بنتائج اجلولة األخيرة للحوار 
الستراتيجي العراقي األميركي، وعده انتصاراً للعراق ومصاحله 
ــي - حكومياً  ــى إدامة الزخم الوطن ــيادته.ودعا االئتالف ، إل وس
ــكال  ــيادة ومقتضياتها جتاه جميع أش ــز الس ــعبياً- لتعزي وش
ــكري التركي، وأشكال  اإلنتهاك، وفي طليعتها اإلحتالل العس
ــاً واقتصادياً،  ــياً وأمني ــأن العراقي سياس التدخل األخرى بالش
ــيادته  ــود الوطنية جلعل العراق ومصاحله وس ــر اجله وأن تتضاف
قيمة عليا في الوجدان والعمل الوطني.وأضاف، إنّ عراقاً سيداً 
ــتراتيجي في املنطقة والعالم، وأي  وقوياً سيحقق التوازن الس
ضعف للعراق، أو جعله ساحة صراع، سيجر املنطقة والعالم 
ــر الوحيد بل  النهيارات كبرى، عندها لن يكون العراق هو اخلاس
ــوى املنطقة والعالم  ــتراتيجيات ق ــة والعالم، وعلى س املنطق

إدراك أنّ العراق مركز اتزان وتوازن املنطقة.

ــائعات، امس  دعا املركز العراقي حملاربة الش
ــى ووزارة  ــاء االعل ــس القض ــاء، مجل الثالث
ــبة بعض  ــاء حملاس ــة االطب ــة ونقاب الصح
ــتغلون الظهور االعالمي  االطباء الذين يس
على القنوات الفضائية ومنصات التواصل 
ــني وتوريطهم  ــي  إليهام املواطن االجتماع
ــذ  ــن اخ ــاع ع ــة لالمتن ــادات خاطئ باعتق

لقاحات كورونا.
وقال املركز ، أن بعض الشخصيات الطبية، 

ــتغالل ظهورها على بعض  ــاهمت باس س
ــل  ــات التواص ــة ومنص ــوات الفضائي القن
ــج ملعلومات مغلوطة  ــي، بالتروي االجتماع
ــا تخويف املواطنني من  وزائفة الهدف منه
ــارة الى  ــات كوفيد ١٩ دون االش اخذ  لقاح

مصادر علمية او طرح بديل علمي مقنع.
ــذه  ــاءات ه ادع ــب  اغل أن  ــز  املرك ــاف  وأض
ــبب  ــخصيات غير صحيحة وذلك بس الش
ــل علمي،  ــم أي حجة أو دلي ــدم امتالكه ع
ــه ليس لديهم اي بحوث علمية  وكذلك ألن
ــتخدمونها  يس ــي  الت ــم  منصاته ــوى  س

ألهداف مشبوهة وألجل الشهرة.
ــم من  ــى الرغ ــه عل ــى أن ــز إل ــار املرك وأش
ــة  الطبي ــوالت  بالبروتوك ــتهزائهم  اس
ــة الصحة العاملية، اال  املعتمدة من منظم
انهم تناسوا أنه من حق املواطنني واالدعاء 
العام مطالبتهم بتعويضات مالية بسبب 
ــوها من اجل  حمالت التخويف التي مارس
ــدد  ــذ اللقاح. وش ــني من اخ ــع  املواطن من
ــرورة عدم  ــائل االعالم بض ــز، على وس املرك
ــارة الى تصريحاتهم أو ظهورهم على  االش

الشاشة. 

ــري  دميت ــني،  الكرمل ــم  باس ــدث  املتح ــاد  أف
ــاء مهام  ــنطن إنه ــرار واش ــأن ق ــكوف، ب بيس
ــتحق االهتمام،  قواتها القتالية في العراق يس
وأضاف أنه من السابق ألوانه إصدار أحكام، في 

انتظار اخلطوات املقبلة.
ــي أن ال تزيد  ــه ينبغ ــكوف على أن ــدد بيس وش
ــرق األوسط  ــوب صراع في الش احتماالت نش
ــم  بعد القرار األمريكي هذا.وقال املتحدث باس
ــرار الواليات املتحدة  الكرملني،، تعليقا على ق
ــي العراق  ــة لقواتها ف ــام القتالي ــاء امله بإنه

ــتحق مزيدا من االهتمام. الوضع  هذا وضع يس
ــه، على  ــي العراق، ألن ــف قليال ف ــاك مختل هن
ــارين  ــمون باملستش ما يبدو، عدد كبير ممن يس
ــيواصلون العمل في  ــكريني باقون، وس العس
ــنراقب التطورات، ومن السابق ألوانه  العراق س
إصدار أحكام.وأكد بيسكوف على أن موسكو 

تسعى لتطوير التعاون الثنائي مع بغداد.
جتدر اإلشارة إلى أن الرئيس األمريكي جو بايدن، 
ــات املتحدة  ــني أن الوالي ــس االول االثن أعلن أم
ستنهي بحلول نهاية العام مهمتها القتالية 
ــر مرحلة جديدة من التعاون  في العراق لتباش

العسكري مع هذا البلد.

ــيد  ــال زعيم التيار الصدري الس ــن جانبه ق م
ــر على نتائج  ــدر معلقا في تويت ــدى الص مقت
ــنطن وبغداد  ــني واش ــتراتيجيّ ب ــوار الس احل
ــول ( احلمد هللا الذي أعزّ جنده ونصر عبده  بالق
ــكراً للمقاومة العراقية الوطنية فها هو  وش
االحتالل يعلن عن بدء انسحاب قواته القتالية 
أجمع .. لنتظر واياكم امتام االنسحاب وشكرا 
ــذه االتفاقية ال  ــورة ه ــة لبل ــود املبذول للجه
ــيما االخ الكاظمي.وفي شأن اخر كشفت  س
جلنة مكافحة الفساد والتحقيق في اجلرائم 

الهامة، امس الثالثاء، ان املتهم قاسم حمود 
ــة لتجارة  ــركة العام ــر عام الش منصور مدي
ــب مبفردات  ــورط بالتالع ــة مت ــواد الغذائي امل
ــت اللجنة ان مدير  ــة التموينية. وقال البطاق
ــواد الغذائية  ــركة العامة لتجارة امل عام الش
ــورط بالتالعب مبفردات البطاقة التموينية  مت
ــغاله املنصب. وفي  ــالل اش ــاوى خ وتلقى رش
ــة مكافحة  ــن امس، القت جلن ــابق م وقت س
الفساد والتحقيق في اجلرائم الهامة، القبض 
ــور مدير عام  ــم حمود منص على املتهم قاس
الشركة العامة لتجارة املواد الغذائية بسبب 

شبهات فساد.

ــة العليا ملكافحة فيروس كورونا في  أعلنت اللجن
ــاذ مجموعة  ــتان، امس الثالثاء، اتخ ــم كردس إقلي
ــددة ملواجهة أزمة كورونا. وقال  من اإلجراءات املش
ــار عادل  ــة اإلقليم جوتي ــم حكوم ــدث باس املتح

ــف املواطنون لم يلتزموا  ــي مؤمتر صحفي ، لالس ف
باإلجراءات الوقائية ولهذا نحن مضطرون لتشديد 
ــر الوبائي في اإلقليم  ــراءات. واضاف، إن املؤش اإلج
ــال أن  ــاك احتم ــجي، وهن ــون البنفس ــا بالل حالي
ــتبعد أن نلجأ  ــر، وال نس ــى اللون األحم ــول إل يتح
ــى هذا املنوال.  ــتمر الوضع عل للحظر العام ان اس
ــا ملكافحة فيروس كورونا  واوضح ان اللجنة العلي
ــتدخل  اتخذت جملة من القرارات وباإلجماع، وس
ــهر متوز  ــارا من اليوم ٢٨ من ش ــز التنفيذ اعتب حي
ــتان قررت  اجلاري. وتابع ان اللجنة العليا في كردس
عدم فرض حظر للتجوال باإلقليم واشترطت على 
السياح التطعيم ضد كورونا للدخول إلى اإلقليم، 
ــرط  ــاء األماكن العامة مفتوحة ش ــا قررت إبق كم
ــة. وتابع، أنه يجب على  االلتزام باإلجراءات الوقائي
ــاح وارتداء الكمامة، مبينا أنها  املوظفني اخذ اللق
ــع او الكافيهات،  ــت على العاملني في اجلوام فرض
اخذ اللقاح او اجراء فحص ٧٢ ساعة يؤكد خلوهم 

من كورونا.

اعلنت قيادة فرقة االمام علي (عليه السالم) 
ــعبي عن  ـــد الش ــي احلش ــي ف ــواء الثان الل
ــات حلقت في صفوف مقاتليها نتيجة  اصاب

ــير احد املعسكرات  ــتهداف طيران مس اس
ــة النجف. وذكر  ــع للفرقة في محافظ التاب
ــة احتراق  ــادة الفرقة ، على خلفي ــان لقي بي
مخازن العتاد في احد معسكراتها بالنجف 
ــرف تعلن قيادة فرقة االمام علي عليه  االش
ــعبي  ــد الش ــي احلش ــواء الثان ــالم الل الس
ــر اخلاقاني عن  ــيخ اجملاهد طاه ــادة الش بقي
ــادة عمليات  ــكيل جلنة مختصة من قي تش
ــعبي للوقوف  ــد ش ــط حش ــرات االوس الف
ــتهدفت  على تداعيات التفجيرات التي اس
ــكر الديوك الذي يقع على بعد ٢٠ كم  معس
غرب احملافظة.واشار البيان الى اصابة (٣) من 
مجاهديها االبطال مت نقلهم لتلقي العالج 

الطبي.

بغداد /

تتمة ص١

بغداد / ــواب، رئيس خلية  ــس الن ــب األول لرئيس مجل ــا النائ دع
ــات األمنية  ــي، املؤسس ــن الكعب ــة النيابية، حس األزم
ــاندة الصحة بتطبيق اإلجراءات الوقائية ومحاسبة  ملس
اخملالفني، فيما أكد أن اجتماع امس للخلية عقد للوقوف 
ــباب ارتفاع مؤشر اإلصابات بكورونا واحتياجات  على أس

وزارة الصحة ملواجهة هذا االرتفاع.
وقال الكعبي، إن خلية االزمة النيابية، عقدت امس، لقاء 
جديداً بعد زيادة مؤشر اإلصابات بكورونا في العراق، حتى 
وصل الى أكثر من ١٠ آالف، الفتاً إلى أن االصابات في تزايد 

مستمر.
وأضاف، أن االجتماع عقد لغرض الوقوف على اسباب هذه 
الزيادة واالطالع على احتياجات وزارة الصحة التي تواجه 
هذه اجلائحة مبفردها مع االسف الشديد دون مساندة من 
قبل الوزارات واملؤسسات واجلهات االخرى التي تخلت عن 
مسؤوليتها جتاه الشعب العراقي، مؤكداً أن وزارة الصحة 

قدمت الكثير خالل السنتني املاضيتني.
ــرة التي كانت  ــى أن هناك تقليصاً في عدد األس ــت إل ولف
ــي عموم  ــفيات الكرفانية ف ــن املستش ــة ضم مخصص
العراق، بسبب األحداث االخيرة من حريق مستشفى ابن 
ــني (عليه السالم) في  ــفى اإلمام احلس اخلطيب ومستش
ــن اجلرحى نتيجة هذه احلوادث  ــار واألعداد الكبيرة م ذي ق
ــوادر وزارة  ــم ك ــى بدع ــاع أوص ــد، أن االجتم واحلروق.وأك
الصحة وتخصيص االموال الالزمة لتغطية شراء الكثير 
من األدوية والعالجات التي يحتاجها املصابون باجلائحة، 
كذلك مساعدة ادارات املستشفيات على استتباب االمن 
ــا مما يؤدي إلى  ــى اجلانب االمني في داخله ــيطرة عل والس

تقليل حصول احلوادث.

بغداد /

بغداد /
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ــالل دفعات متويل  ــة العامة االحتادية من خ تنفذ املوازن
ــاب اخلزينة العامة  ــب تقدير وزارة املالية من حس وحس
املوحد استنادا للتخصيصات املقررة في قانون املوازنة 
ــقف االنفاق  ــا وزارة املالية وحتديد س ــق اليات حتدده وف
ــبة ال تقل عن٢٠٪من الرصيد املالي في  واالحتفاظ بنس
ــون وزارة املالية هي اجلهة الوحيدة اخملولة  اول املدة وتك
باملوافقة على اطالق املبالغ النقدية اخلاصة بالنفقات 
ــتخدم حساب السلف في  ــتثمارية ويس اجلارية واالس
ــة املعززة للصرف  ــتندات االصولي حالة عدم توفر املس
ــر التخصيص  ــتخدامها دون توف ــي واليجوز اس النهائ
ــرادات الفعلية  ــلف وعند جتاوز االي ــالزم ليغطي الس ال
ــنة  ــي قانون املوازنة العامة االحتادية للس التقديرات ف
ــز الفعلي ان وجد يتم توفير  املالية وبعد تغطية العج
الفائض الستخدامه في موازنات السنوات التالية في 
ــة الطوارئ ان  ــس الوزراء عند حال ــيادي وجملل صندوق س
يطرح على مجلس النواب مسودة قانون لزيادة االطالق 
ــات احتياطي  ــتخدم تخصيص ــوزراء ان يس ــس ال وجملل
ــة غير متوقعة وطارئة  ــوارئ لتغطية نفقات عاجل الط
ــل مجلس  ــة واقرارها هن قب ــدار املوازن ــد اص ــب بع ترت
ــة املالية االحتادية تقدمي تقرير  الوزراء وعلى ديوان الرقاب
ــه االنفاق من  ــس النواب يتضمن اوج ــي الى مجل فصل
ــان الرأى الفني  ــي الطوارئ مع بي تخصيصات احتياط
واليجوز صرف التخصيصات املعتمدة في املوازنة العامة 
ــقط  ــة التي خصصت لها وتس ــنة املالي ــي غير الس ف
بانتهاء السنة وعلى وزير املالية اعادة تخصيص املبالغ  
ــتمرة في  ــتثمارية املس ــاريع االس غير املصروفة للمش
ــنة املالية الالحقة وتعاد الى  احملافظات الى موازنة الس
ــتحقوها  ــب التي لم يتقدم مس ــة صافي الروات اخلزين
لتسلمها وتسجل امانة باسمائهم في حساب خاص 
ــر املالية صالحية اجراء  ــابات االمانات ولوزي ضمن حس
ــى وحدة االنفاق  ــتوى االبواب بناء عل املناقلة على مس
ــس احملافظة  ــس مجل ــظ او رئي ــص واحملاف ــر اخملت وللوزي
ــنوية  ــن موازنتهم الس ــراء املناقلة ضم ــة اج صالحي
ــة االحتادية من وحدة  ــادق عليها في املوازنة العام املص
ــبة ١٠٪من  ــرى تابعة له حتى نس ــى وحدة اخ صرف ال
تخصيصات وحدة االنفاق املرصودة ضمن قانون املوازنة 
ــات تعويضات  ــن تخصيص ــراء املناقلة م ــوز اج وال يج
ــوز املناقلة  ــي النفقات اجلارية واليج ــني الى باق املوظف
ــتثمارية وبالعكس وتزود  ــن النفقات اجلارية الى االس م
ــهريا»وتقيد الضرائب  ــر املناقالت ش ــة بأوام وزارة املالي
ــتحصلة ايرادا للخزينة العامة للدولة  ــوم املس والرس
ويعلن وزير املالية تاريخ غلق احلسابات اخلتامية للسنة 
ــوان الرقابة املالية تقريره عن  املالية املنتهية ويصدر دي
ــة االيرادات  ــاب احملافظ ــابات اخلتامية وتؤول حلس احلس
ــتيفاؤها  ــوم والضرائب التي يتم اس ــة من الرس التالي
ــتثنى من  ــر املمولة مركزيا في احملافظة ويس من الدوائ
ذلك املبالغ املستحصلة من ايرادات الضرائب والرسوم 
الكمركية وحصة احملافظة من ايرادات املنافذ احلدودية 
ــر البلدية كاملاء  ــرادات اخلاصة بالدوائ ــر دوالر واالي والبت
ــط العمراني والتخطيط  ــات والتخطي واجملاري والبلدي
ــؤوال عن  ــاب احملافظة    ويكون وزير املالية مس الى حس
ــون وزارة  ــع املقبوضات وتك ــابات املتعلقة بجمي احلس
ــذ ومراقبة  ــم وادارة وتنفي ــن تنظي ــؤولة ع ــة مس املالي

املوازنات واالشراف على اخلزينة  .

اضاءات قانونية - الجزءالثاني
لليوم الثاني على التوالي.. العراق يسجل أكثر من ١٢ ألف إصابة بكورونا
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الحقوقي / ماجد الحسناوي

أمر الرئيس التونسي قيس سعيد، بتعطيل العمل 
ــة واجلماعات  ــة واملصالح اخلارجي ــاإلدارات املركزي ب
احمللية واملؤسسات العمومية في تونس ملدة يومني. 
ــة التونسي، في بيان، أن سعيد أصدر  وذكرت الرئاس
أمرا رئاسيا يقضي بتعطيل العمل باإلدارات املركزية 
ــات  واملصالح اخلارجية واجلماعات احمللية واملؤسس

ــدة يومني بداية  ــة اإلدارية مل ــة ذات الصبغ العمومي
ــع إمكانية التمديد  ــاء (٢٧ يوليو)... م ــن يوم الثالث م
ــة  ــالغ يصدر عن رئاس ــل العمل بب ــي مدة تعطي ف
اجلمهورية.وقال البيان يتيح هذا األمر الرئاسي لكل 
ــة اتخاذ قرار في  ــر معني أو رئيس جماعة محلي وزي
ــص حضورية أو عن  ــدد من األعوان بحص تكليف ع
بعد. كما يلزم الهياكل اإلدارية التي تسدي خدمات 
ــتمرارية تلك اخلدمات  ــط بتأمني اس إدارية على اخل

ــكل إداري أن  ــكل هي ــر ب ــع متكني الرئيس املباش م
يرخص في بعض اخلدمات اإلدارية األخرى أو القيام 
ــل  ــيما عبر التراس ببعض إجراءاتها عن بعد وال س
ــية أن هذا  ــة التونس اإللكتروني.وأوضحت الرئاس
ــن الداخلي  ــوان قوات األم ــتثنى منه أع القرار يس
ــوان العاملني  ــكريني وأعوان الديوانة واألع والعس
ــة  العمومي ــة  الصحي ــات  واملؤسس ــاكل  بالهي
ــة والطفولة  ــات التربي واألعوان العاملني مبؤسس

ــون  ــن يخضع ــي الذي ــم العال ــن والتعلي والتكوي
ــي قرارات  ــب خاصة. و أصدر الرئيس التونس لتراتي
بإعفاء رئيس الوزراء هشام املشيشي، من منصبه، 
وجتميد عمل البرملان ملدة ٣٠ يوما ورفع احلصانة عن 
ــلطة التنفيذية حتى تشكيل  النواب، وتولى الس
ــذه اإلجراءات كان  ــدة، الفتا إلى أن ه حكومة جدي
يجب اتخاذها قبل أشهر، بينما اعتبر منتقدو هذه 

اإلجراءات التحركات األخيرة انقالبا.
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ــن حتقيق  ــف م ــق النج ــن فري متك
ــه األخيرة بالدوري  الفوز في مبارات
ــم بهدف دون رد، على  أمام القاس

استاد النجف الدولي.
ــاراة بحافز كبير  النجف دخل املب
ــة، على أمل  ــن الوصاف للبحث ع

تعثر الزوراء.
ــه  ــف لكن ــاوالت النج ــم مح ورغ
اصطدم برغبة القاسم في حتقيق 
ــوط  ــة، لينتهي الش ــة طيب نتيج

األول بالتعادل السلبي.
وفي الشوط الثاني، متكن مهاجم 
ــتغالل  النجف أحمد لفتة من اس
كرة عرضية وجهها برأسه محرزا 
هدف التقدم في الدقيقة ٦٤.لكن 
الزوراء حقق الفوز في ملعب أربيل، 
ــي املركز الثالث  ــى النجف ف ليبق
برصيد ٧٤ نقطة فيما جتمد رصيد 
ــي  ــة ٤١ ف ــد النقط ــم عن القاس

ــر. وفي ملعب  املركز اخلامس عش
السماوة، شهدت مباراة الديوانية 
ــداف ٣  ــجيل ٥ أه ــماوة تس والس
ــماوة.  للس و٢  ــة  للديواني ــا  منه
ــددا قبل خوض  الديوانية كان مه
ــارته وفوز الطلبة  املباراة ألن خس
ــات تدفعه خلوض ملحق  والصناع

الهبوط، فدخل املباراة مندفعا.
التقدم  ــدف  الديوانية ه ــجل  وس
ــى ناظم في  ــد مصطف عبر القائ
ــماوة كان  ــة ٢٠، لكن الس الدقيق
ــدا وأدرك التعادل في  ــا عني خصم
ــوط األول عبر الالعب  ــة الش نهاي
ــوط الثاني،  حيدر حليم. وفي الش
ــه الديوانية  ــماوة ضيف حرج الس
بهدف ثاني سجله محسن ستار 
ــي الدقيقة ٥٠، ما دفع الديوانية  ف
للضغط بقوة ليعدل النتيجة في 
ــر مدافعه صفاء  ــة ٦٣ عب الدقيق

جبار.

ضمن الطلبة بقاءه في الدوري 
ــوزه   ــد ف ــاز، بع ــي املمت العراق
ــى  عل  ،(١-٠) ــاء  الكهرب ــى  عل
ــة  ــي اجلول ــي، ف ــب التاج ملع
الطلبة  ــة.  البطول األخيرة من 
ــوط األول ولم  ــي الش ــى ف عان
ــتوى املطلوب بل إن  يقدم املس
الكهرباء كان الطرف األفضل، 
األول  ــوط  الش ــهد  يش ــم  ول
خطورة تذكر لينتهي بالتعادل 
ــوط  ــلبي. وفي بداية الش الس

ــد الدقيقة  ــدا عن ــي حتدي الثان
(٤٨) متكن الالعب علي كرمي من 
ــجيل هدف املباراة الوحيد  تس
ــرة عرضية  ــتغل ك بعد أن اس
ــددها داخل  روضها بصدره وس
ــظ الطلبة على  ــى. وحاف املرم
ــة  ــى النهاي ــدف حت ــذا اله ه
ليكسب ٣ نقاط عززت رصيده 
إلى النقطة ٣٩ في املركز الـ١٧، 
الكهرباء  ــد  ــد رصي بينما جتم
ــز  ــي املرك ــة ٤١ ف ــد النقط عن

الـ١٤.

ــة املصرية»  ــت «الفراش ودع
دينا مشرف منافسات فردي 
ــة  ــس الطاول ــيدات لتن الس
ــن  م ــو  طوكي ــاد  بأوليمبي
ــام  ــارتها أم ـــ٣٢ بخس دور ال

الهولندية بريت إيرالند ٣-٤.
وكانت دينا مشرف متقدمة 
٣-٠ في األشواط، لكن بريت 
ــب تأخرها إلى  جنحت في قل

انتصار ملحمي ٤-٣.
ــى مقربة من  وكانت دينا عل
ــر،  ــتة عش التأهل لدور الس
ــون أول مصرية حتقق  وألن تك

ــلت  ــذا اإلجناز، لكنها فش ه
في حتقيقه.

ــاء ١١-٩ و١١-٣  ــي اللق وانته
و٨-١١  و٥-١١  و٦-١١  و١١-٧ 
ــة  الهولندي ــح  لصال و٧-١١ 

املصنفة ٢٨ عامليا.
ــاركة  ــذه ثالث مش ــد ه وتع
أوليمبية لدينا مشرف بطلة 

ــد  ــا، بع ــارة أفريقي ــر وق مص
ــني ٢٠١٢ وريو  ــاد بك أوليمبي

.٢٠١٦
ــة ٣٦  ــا، املصنف ــت دين وكان
ــا  أيض ــت  ودع ــد  ق ــا،  عاملي
ــي اخملتلط  ــات الزوج منافس
مع عمر عصر من دور الستة 

عشر.

ــية في اليوم الرابع  جاءت احلصيلة التونس
ــو ٢٠٢٠»  ــة «طوكي ــاب األوملبي ــدورة األلع ل

خالية من أي تتويج.
ــون من  ــة اخملتلط املك ــق الرماي ــادر فري وغ
ــارني  ــالء العثماني وألفة الش ــني ع الرامي
ــاد طوكيو بعدما أنهيا  امس  الثالثاء أوملبي
ــاركتهما في الدور التمهيدي ملنافسة  مش
ــوط ١٠ أمتار» في  ــدس الهواء املضغ «مس

املركز ١٩ بنتيجة ٥٦١.

ــي  ــى الثنائ ــرعة أنه ــابقة األش ــي مس وف
ــارة  ــن األختني آية وس ــي املكون م التونس
ــات زوجي  ــباقات في منافس قزقز أول الس
ــز  ــي املرك ــرعة «49er FX» ف ــيدات األش س
ــع األثقال أنهت الرباعة  ٢١ (األخير).وفي رف
ــيماء الرّحموني مشاركتها  ــية ش التونس
ــت  ــم، إذ اكتف ــات وزن ٦٤ كج ــي منافس ف
ــف، وكانت قد  ــي اخلط ــم ف ــع ٩١ كج برف
ــي احملاولة األولى لرفع  ارتكبت خطأ فنيا ف
ــم، وألغيت نتيجتها بعد مراجعة  ١١٠ كج

الفيديو ولم تتمكن من رفع آخر محاولتني.
ــاب الوليد األوملبياد،  كما ودعت الرامية رح
ــن  ــدور ٣٢ م ــد ال ــا عن ــت مغامرته إذ توقف
ــيدات للرماية بالقوس  ــات فردي س منافس
ــيكية  ــد الهزمية أمام املكس ــهم بع والس
ــل ٢. وينتظر  ــان بنتيجة ٦ مقاب ــدة روم عاي
ــباح أحمد أيوب  التونسيون مشاركة الس
ــباحة حرة  ــباق ٨٠٠ متر س احلفناوي في س
ــيخوضه اليوم في حدود منتصف  الذي س

النهار و٤٠ دقيقة بتوقيت تونس. 

ــي  كايل ــترالية  األس ــت  نال
الذهبية  ميداليتها  ماكيون 
األوملبية األولى امس الثالثاء 
ــة خالل  قوي انتفاضة  ــد  بع
ــرا  ظه ــر  مت  ١٠٠ ــباق  س
ــباحة  الس ــي  ــيدات ف للس
ــت  وكان ــو،  طوكي ــاب  بألع
ــم رقمها  ــن حتطي ــة م قريب

العاملي.
ــي  ــة كايل ــت الكندي وتقدم
ــي  ف ــع  رائ ــكل  بش ــاس  م
ــى  عل ــت  وحافظ ــة،  البداي
ــول إلى  ــد الوص ــوق بع التف
ــن  لك ــافة،  املس ــف  منتص
وأنهت  ــوة  ماكيون عادت بق

السباق في ٥٧٫٤٧ ثانية.

ونالت ماس امليدالية الفضية 
بعدما سجلت ٥٧٫٧٢ ثانية، 
بينما فازت األمريكية ريجان 

بزمن  بالبرونزية  سميث 
ــت ماكيون  ٥٨٫٠٥ ثانية.وكان
ــة عن  ــد ٠٫٠٢ ثاني ــى بُع عل

رقمها العاملي الذي سجلته 
خالل التصفيات األسترالية 

في يونيو/ حزيران املاضي.

ــون، املدفوعة  وواصلت ماكي
ــا،  والده ــل  رحي ــرى  بذك
ــذا  ه ــة  الرائع ــيرتها  مس

ــا املصنفة  العام، مما جعله
ــباقات في  ــي ٣ س ــى ف األول
ــم أنها اضطرت  طوكيو، رغ
ــد  ــن أح ــحاب م ــى االنس إل
اجلدول  ــبب  بس ــباقات  الس

املضغوط.
ــول  ح ــؤال  س ــى  عل وردا 
البطلة  استعداداتها، قالت 
األسترالية: «ليس من املهم 
ــخص  ــدث، فلكل ش ــا ح م
ــي  أن ــدث  ح ــا  م ــيرته.  مس

تعرضت ألوقات صعبة».
وأضافت: «كنت أشعر باأللم 
في ساقي في آخر ٢٠ مترا... 
ــعر باالمتنان أني جنحت  أش
في الدخول بالروح اإليجابية 

التي امتلكتها».

والزوراء،  أربيل  مباراة  ــهدت  ش
ــدوري  ال ــة  بطول ــام  خت ــي  ف
ــي  ــت ف ــي أقيم ــي، الت العراق
إثارة  ــو حريري،  ــتاد فرانس اس
استمرت حتى الثانية األخيرة 
ــم ملصلحة  من املباراة لتحس

الزوراء (٣-١). 
ــه  الزوراء، دخل املباراة وينافس
ــة فريقا النجف  ــى الوصاف عل
ــان  ــذان يخوض ــرطة، الل والش

مباراتهما بذات التوقيت.
ــل،  مدرب الزوراء راضي شنيش
ــع بالفريق في بداية املباراة،  دف
وأثمرت عن هدف جميل لقائد 
ــد الزهرة في  ــالء عب ــق ع الفري
ــاول الزوراء  ــة (١١)، وح الدقيق
ــوط  تعزيز النتيجة، لكن الش

األول انتهى بهدف دون رد.
اإلثارة جتلت بعد تسجيل أربيل 

هدف التعديل عبر الالعب نياز 
محمد في الدقيقة (٦٣)، ليمر 
الضغط  ــن  م ــة  بحال ــزوراء  ال
ــق  ــرور الدقائ ــع م ــي م النفس
ــدر عددًا من  ــط بقوة وأه وضغ

الفرص السهلة أمام املرمى.
ــي  ف ــر  تبخ ــس  النح ــن  لك
املباراة  ــن  م األخيرة  ــة  الدقيق
ــل على ركلة حرة  حينما حص
مباشرة جنح بتنفيذها حسني 
ــط فرحة هيستيرية  علي وس
ــاول أربيل في  لدكة البدالء، ح
ــن الضائع،  ــدل م ــق الب الدقائ
ــه  ــن مجازفت ثم ــع  دف ــه  لكن
باالنفتاح بشكل كبير ليتلقى 
ا ثالثًا (٩٤) عبر القائد عالء  هدفً

عبد الزهرة.
ورفع الزوراء رصيده إلى النقطة 
(٧٥) في الوصافة، بينما جتمد 
ــد أربيل عند النقطة (٤٤)  رصي

في املركز الـ١٢.

دقائق مجنونة تمنح الزوراء بطاقة 
التمثيل اآلسيوي

النجف يجتاز القاسم.. والديوانية 
يعرب السماوة بشق األنفس

ــب العراق  ــدرب منتخ ــن م أعل
ــيكي ميروسالف  األوملبي، التش
سوكوب،  القائمة األولية التي 
ستخوض معسكر كربالء، بني 
ــرين من الشهر  السابع والعش
ــهر  الش ــادس من  والس احلالي 

املقبل.
ــر اإلداري للمنتخب  ــالَ املدي وق
ــل صالح: «املدرب  األوملبي، جلي
ــة مؤلفة  ــوكوب اختار قائم س
من ٥١ العبا، من الدوري العراقي 

املمتاز».
«القائمة ستقسم  ان  وأضاف: 
على مجموعتني أثناء معسكر 
كربالء، من أجل إتاحة الفرصة 
ــي  التدريب ــه  ومالك ــدرب  للم
ــى  عل ــالع  لإلط ــاعد  املس
مستويات جميع الالعبني، قبل 
ــة النهائية  ــالن عن القائم اإلع
ــتحقاقات  لالس ــرا  حتضي

املقبلة».
ــى  األول ــة  اجملموع ــاءت  وج

كالتالي:
حراسة املرمى

ــاد  ــط)، عم ــادي (النف ــي عب عل

ــى (زاخو)، مجتبى محمد  عيس
ــد خضير عباس  ــاء)، أحم (املين

(أمانة بغداد).
خط الدفاع

عباس بديع (امليناء)، عباس ياس 
ــني (الطلبة)،  (امليناء)، زيد حتس
ــني  ــم)، حس (القاس نور  أحمد 

ــد  راف ــرة)،  البص ــط  (نف ــار  عم
ــب (الكرخ)، مصطفى وليد  طال

(الكرخ)، كرار سعد (الكرخ).
خط الوسط

ــط)، أحمد  ــن (النف علي محس
ــرتيب (النفط)، صهيب رعد  س
ــوقي (امليناء)،  (النفط)، علي ش

عبد األمير كاظم (امانة بغداد)، 
ــيني عبد الرزاق (الطلبة)،  حس
ــرخ)،  ــم (الك ــرزاق قاس ــد ال عب
ــرمي (الكرخ)،  ــد الك ــن عب حس
ــرخ)، حيدر  ــد (الك ــر أحم مظه
ــرة)، أحمد  ــط البص ــد (نف أحم

فرحان (نفط البصرة).

خط الهجوم
ــداد)،  بغ ــة  (أمان ــل  فاض ــا  رض
ــني عبداهللا (أمانة بغداد)،  حس

أحمد زامل (نفط البصرة).
اجملموعة الثانية:

حراسة املرمى
ــة)،  (الديواني ــة  عطي ــد  ولي

مصطفى زهير (نفط الوسط)، 
ــد  ــرخ)، عب ــاكر (الك ــد ش أحم

العزيز عمار (الكرخ).
خط الدفاع

ــزوراء)،  ــرمي (ال ــد عبد الك محم
ــزوراء)، ناجي  ــزي (ال أحمد مكن
ــد العباس  ــق (النجف)، عب ناط
ــط)، محمد  الوس ــط  (نف ــاد  إي
ــة)،  (الديواني ــرمي  ك ــر  الباق
ــعدون (الكهرباء)،  مصطفى س
ــم)، حسن  أحمد نعيم (القاس

رائد (القوة اجلوية).
خط الوسط

ــرة)،  ــط البص ــل (نف ــادق زام ص
ــرار  ك ــزوراء)،  (ال ــا  رض ــد  محم
ــني فالح  محمد (الطلبة)، حس
(القاسم)، أمير إياد (الكهرباء)، 
ــر (الكرخ)،  ــد األمي ــر عب منتظ
ــزوراء)، هلو  ــد (ال ــر محم منتظ
ــد اهللا حامد  ــل)، عب ــق (أربي فائ
ــني زياد (أمانة  (الديوانية)، حس

بغداد).
خط الهجوم

ــة)، حيدر  ــان (الطلب وكاع رمض
ــني (الطلبة)، نهاد محمد  حس

(الديوانية).
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نبض الشارع

فاهم حسن فتاح

ــن حق جمهورنا بكل توجهاته ان يتكلم ويصرخ على قدر  م
ــه عندها يتضاعف  ــتمع ل ــه خاصة ان لم يجد من ال يس أمل
حجم األلم عنده لكن ان تكن مسؤوال وتصرخ ومبكان مهم 
ــرائح اجملتمع فتلك  ــع من ش ــدور ريادي لقطاع واس ــي ب يعن
ــع اال وهو الكابنت عدنان درجال  تأخذنا ملدخل فيه عتب واس
ــباب والرياضة وعنده ملكية الصراخ غير املبرر بعد  وزير الش
ــارك مع مجموعة طيبة  ــاء جمعه قبل عيد االضحى املب لق
ــا حضورها في  ــماء له ــة وتدريبية وفنية وغابت اس اعالمي
عالم كرة القدم وغيره من االلعاب االخرى.اقول لالسف كان 
ــاوالت  ــبب ردا لتس ــوت الكابنت عاليا وانفعاليا وبدون س ص
الشارع حول تدريب املنتخب الوطني وجمعه املتأخر لغاية 
اليوم وكان احلضور مينون النفس بحوار هادي للخروج بنتائج 

لصالح املنتخب صراخ عال وسكوت مطبق من احلضور
ــابقا من  ــات وتعجب لهذه احلالة التي لم يعهدها س وانبه
كافة الوزراء السابقني في اللقاءات معهم. كان هم السيد 
ــدرب كاتانيتش  ــول املنتخب الوطني وامل ــر اإليضاح ح الوزي
املقال او املستقيل غير مأسوف عليه ولالسف كان ال يسمح 
باملداخلة وهو يسترسل بكالمه حول املدرب والالعبني عندما 
ــدرب الكبير صالح راضي مبداخلة  ــتاذ األكادميي وامل اراد االس
ــض الكابنت عدنان مقاطعته من  ــي هذه احلالة يوم رف ذكرتن
ــي حيدر زكي  ــتوديو اجلماهير االعالم ــل مقدم برنامج س قب
ــتوديو لكن  ــال البرنامج واخلروج من األس ــا رفض اكم وقته
ــدم البرنامج أقنعت  ــي يتمتع بها مق ــة واملهنية الت احلرفي
ــتمعني  ــاهدين و املس الضيف عدنان بالبقاء وكنت من املش
ــي لقائه قبل  ــيد الوزير ف ــل املنزل لكن اخذ الس ولكن داخ
ــمية  ــتمرار والتبرير لتأخر تس العيد منحى اخر أيضا باالس
مدرب بديل لسلفه السلوفيني كاتانيتش والفترة املتبقية 
قليلة جدا ومربكة ألي مدرب اجنبي وحتى محلي وفي اخبار 
الكابنت انه يتفاوض مع مدرب كبير بعمره التدريبي ومبستواه 
التدريبي نتمنى نحن ذلك رمبا نختزل صراخنا بسرعة جلب 
ــا الكبير لكن اما  ــور غير محببة جلمهورن ــدرب لتفادي ام امل
ــان والهيئة التطبيعية تدارك هذا  كان بإمكان الكابنت عدن
ــف قبل التصفيات طاملا لم تكن هنالك قناعة باملدرب  املوق
ــؤال  ــن ان يوصل العراق إلى كاس العالم والس كاتانيتش م
ــذي منعك طاملا األمر متعلق بك  ــن االعالم واجلمهور من ال م
انت وحدك ال غيرك من يبت بهذا األمر باختيار املدرب اجلديد 

والكثير ومنهم انت الظاهر من يعولون على اللعب
ــي مجموعتنا  ــات التي ف ــة) وكان املنتخب ــرة العراقي (بالغي
وغيرها من مجموعات العالم ال متتلك هذه الغيرة واذا كانت 
األموال العائق وانت متثل احلكومة ملاذا لم تفاحت او تطلب من 
ــة للمدرب اجلديد  ــيد مصطفى الكاظمي منحة عاجل الس
ــدا في توفير ما  ــيد رئيس الوزراء ال يقصر اب ــد ان الس ونعتق
يحتاجه منتخبنا الوطني وباقي االلعاب االخرى واحلقيقة أن 
ــيد الوزير واإلعالميني واملدربني  املؤمتر املصغر الذي جمع الس
والفنيني كان لذر الرماد في العيون ألن من يتحمل املسؤولية 
ــة الكابنت هو عدنان درجال والهيئة التطبيعية التي  الكامل
ــة)  غير الواضحة املالمح بعد  ــوف تنتهي واليتهم ( اململ س
ــا نقول قد ال  ــات احتاد جديد رمب ــهرين للتحضير النتخاب ش
يختلف عن االحتادات السابقة وعندها سوف نصرخ وبصوت 
عالي ألننا بتنا اليوم نتألم وبشدة موجعة ال يعلمها اال اهللا 
ــا مفصل الرياضة وخاصة كرة  بجميع مفاصل احلياة ومنه

القدم.
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بريوت / وكاالت / البينة الجديدة
ــال عون رجل األعمال  كلف الرئيس اللبناني ميش
ــكيل  ــي بتش ــب ميقات ــرم جني ــي اخملض والسياس
ــى الغالبية  ــر عل ــل األخي ــد أن حص ــة بع احلكوم
ــارات النيابية التي تخول له  املطلوبة في االستش
تولي مهمة التكليف.وحصل ميقاتي على أغلبية 
ــة املطلوبة بعد  ــارات النيابي األصوات في االستش
ــي املهمة ذاتها  ــعد احلريري ف ــلفه س أن أخفق س
ــب في خضم  ــى أدي ــي مصطف ــه الدبلوماس وقبل
تعقيدات سياسية ومعارك على احلصص الوزارية 
ــح بعد ما  ــية، بينما لم يتض ــني القوى السياس ب
ــل فيه أديب  ــينجح فيما فش ــي س إذا كان ميقات
واحلريري وما إذا كان سيلجأ لعقد صفقة مع التيار 
ــيل صهر الرئيس  ــر بزعامة جبران باس الوطني احل
ــاوز املطبات  ــه حزب اهللا لتج ــال عون وحليف ميش
والفخاخ السياسية التي بانتظاره.ويدرك ميقاتي 
وهو رئيس وزراء أسبق وسياسي مخضرم تولى عدة 
ــابقة،  مناصب وزارية في احلكومات اللبنانية الس

حجم التحديات التي تنتظره، إال أن الغالبية التي 
حصل عليها (٧٣ صوتا من أصل ١١٨) في املشاورات 
ــرك لكن  ــي التح ــة ف ــه أريحي ــد متنح ــة ق النيابي
حسب حدود احملاصصة التي ستسمح بها القوى 
ــة.  وعلى عكس ما حدث في  السياسية املتنافس
ــإن كتلة  ــكيل احلكومة، ف ــري لتش ــيح احلري ترش
ــي إذ قال رئيس  ــحت ميقات حزب اهللا البرملانية رش
ــد رعد «لطاملا تعاطينا بكل إيجابية  الكتلة محم
ــة. اليوم  ــكيل احلكوم ــود لتش ــع مختلف اجله م
ــكيل  ــرات تلمح إلى إمكانية تش ــع ظهور مؤش م
ــا بتضبط، فإن  ــرف بتضبط أو م ــة، ما بنع حكوم
ــجع وتعزز  ــن الطبيعي جدا أن تؤيد الكتلة وتش م
ــاءت اليوم  ــة»، مضيفا «ومن هنا ج ــذه اإلمكاني ه
ــي كرئيس مكلف  ــميتنا لدولة الرئيس ميقات تس
ــا إعطاء  ــا لنتقصد أيض ــة التزامن ــس جدي لتعك
جرعة إضافية لتسهيل مهمة التأليف».وكان من 
بني مؤيدي ميقاتي السياسي اخملضرم احلريري الذي 
ــعة  ــكيل احلكومة بعد تس ــذر عن مهمة تش اعت

ــهر من التكليف وذلك بعد خالفات مع الرئيس  أش
ــني بعد لقائه مع عون  عون.وقال احلريري للصحفي
إنه يأمل أن تتم تسمية ميقاتي اليوم «على أساس 
ــا عليه،  ــذي اتفقن ــتوري ال ــار الدس ــة املس متابع
ــه فرصة اليوم».ويواجه ميقاتي  مضيفا «البلد لدي
مثل املرشح السابق (سعد احلريري)، حتديات كبيرة 
ــلطة في  ــم الس ــة تقاس في التعامل مع سياس
لبنان لتأمني اتفاق على حكومة تقف في وجه أزمة 
ــال عون  ــة خانقة.وكان الرئيس اللبناني ميش مالي
ــابق تأييده للمبادرة الفرنسية،  قد أكد في وقت س
ــيرا إلى أن احلكومة اللبنانية اجلديدة ستكون  مش
ــبق أن أعلنت القوى السياسية  حكومة إنقاذ.وس
ــية،  ومن ضمنها حزب اهللا قبولها باملبادرة الفرنس
إال أن ال أحد التزم بها وظلت حبيسة األروقة بفعل 
التجاذبات واخلالفات على احلصص الوزارية.وتتولى 
ــال في لبنان  ــان دياب تصريف األعم حكومة حس
ــار ضخم في مرفأ  ــذ نحو عام عندما وقع انفج من
ــا انهارت عملة  ــزاء من املدينة، بينم بيروت دمر أج

ــابات. ــالد وعمت البطالة وجمدت البنوك احلس الب
ــهدها  ــوأ أزمة يش ــار االقتصادي أس ــد االنهي ويع
ــي دارت رحاها بني  ــة الت ــرب األهلي ــذ احل ــان من لبن
عامي ١٩٧٥ و١٩٩٠.وعقب اإلعالن عن االستشارات 
ــنا في  ــة اللبنانية حتس ــهدت العمل ــة ش النيابي
ــعر تداول الدوالر نحو  ــوق املوازية حيث بلغ س الس
ــاوز ٢٢ ألفا  ــتوى الذي جت ــرة مقارنة باملس ١٦٥٠٠ لي
ــكيل حكومة. ــي لتش ــود السياس ــي ذروة اجلم ف

ــي ينبغي أن  ــي اللبنان ــل النظام السياس ــي ظ وف
يتولى املنصب مسلم سنّي، بينما يتولى الرئاسة 
مسيحي ماروني.وتضغط احلكومات الغربية على 
ــة ميكنها  ــكيل حكوم ــة اللبنانيني لتش الساس
ــي تعاني من  ــة الت ــات الدول ــالح مؤسس ــدء إص ب
الفساد وقد هددت بفرض عقوبات وقالت إن الدعم 
ــدء اإلصالحات.وأكدت وزارة  ــن يتدفق قبل ب املالي ل
ــة امللحة اآلن هي  ــية ، أن «احلاج اخلارجية الفرنس
ــادرة على  ــي لبنان ق ــة كفاءات ف ــكيل حكوم تش

تنفيذ اإلصالحات الضرورية لنهوض البلد».

ــي  التونس ــس  الرئي ــرار  ق ــار  وأث
ــان ملدة ثالثني  بتجميد عمل البرمل
ــوزراء من  ــس ال ــاء رئي ــاً وإعف يوم
ة في الداخل  منصبه، ردود فعل عدّ
مواجهات  اندلعت  ــا  واخلارج.بينم
ــف حزب  ــان، غداة وص ــام البرمل أم
ــر متثيالً  ــالمي األكث النهضة اإلس
في البرملان ما جرى بأنه «انقالب»، 
ــم  ــي العال ة ف ــدّ ــراف ع ــدت أط أب
ــتجدات  ــا من تداعيات املس قلقه
ــاء قرار  ــية في تونس.وج السياس
ــد اعمال  ــي جتمي الرئيس التونس
ــن نوابه  ــان ورفع احلصانة ع البرمل
«الفاسدين»،  ــبة  مبحاس والتوعد 
ــهور من اجلمود السياسي  بعد ش
ــي  ف ــه  وضعت ــي  الت ــات  والنزاع
ــي والبرملان  ــة مع املشيش مواجه
ــقطت فيه  ــت س ــي وق ــت ف املفت
تونس في أزمة اقتصادية فاقمتها 

جائحة كوفيد-١٩.
ــني العام جلامعة الدول  وأعرب األم
ــو الغيط خالل  ــد أب ــة أحم العربي
اتّصال مع وزير اخلارجية التونسي 
ــل  «الكام ــة  م املنظّ ــم  دع ــن  ع
للشعب التونسي».وجاء في بيان 
ــن «متنياتها  ــرب ع ــة تع أن اجلامع
ــاز املرحلة  ــرعة اجتي ــس بس لتون
ــتعادة  واس ــة،  احلالي ــة  املضطرب
د  ــدّ والهدوء».وش ــتقرار  االس
ــعودي األمير  ــة الس ــر اخلارجي وزي
ــالل اتصال  ــان خ ــل بن فرح فيص
ــي على «حرص  مع نظيره التونس
ــتقرار  واس ــن  أم ــى  عل ــة  اململك

ــية  التونس ــة  اجلمهوري ــار  وازده
ــة  ــر اخلارجي ــقيقة».وقال وزي الش
ــدي في تغريدة  االردني امين الصف
ــورات في  ــر «نتابع التط ــر تويت عب
تونس الشقيقة، ونأمل أن يتجاوز 
ــاع الصعبة  ــقاء هذه األوض األش
ــالمة تونس وأمنها  ومبا يحفظ س
ــق طموحات  ــتقرارها، ويحق واس
العزيز، ويحمي مصاحله،  شعبها 
ومكتسباته ومسيرته ومنجزاته».

كما دعت وزارة اخلارجية القطرية 
ــى  إل ــية  التونس ــة  األزم ــراف  أط
ــة وجتنّب  ــوت احلكم ــب ص «تغلي
ــادت وكالة  ــد»، وفق ما أف التصعي
ــة  ــا)، معرب ــمية (قن ــاء الرس األنب
ــر في أن  ــن «أمل» قط ــي بيان ع ف
«تنتهج األطراف التونسية طريق 
ــا  األزمة».بدوره ــاوز  لتج ــوار  احل
ــات املتحدة قلقها إزاء  أبدت الوالي
ــي تعد  ــالد الت ــي الب رات ف ــوّ التط
ــي»، ودعت إلى  مهد «الربيع العرب
ــة». الدميقراطي ــادئ  «املب ــرام  احت

ــت  ــم البي ــة باس ــت املتحدث وقال
األبيض جني ساكي «نحن قلقون 
إزاء التطورات في تونس»، وأعلنت 
ــى  ــى أعل ــم عل ــل قائ أن «التواص
مستوى» وأن واشنطن «تدعو إلى 
ــية  الهدوء وتدعم اجلهود التونس
ــع  ــق م ــا يتواف ــا مب ــي قدم للمض
جانبه  الدميوقراطية».من  ــادئ  املب
ث باسم االحتاد األوروبي  قال متحدّ
ــات الفاعلة في  ــو كل اجله «ندع
ــتور،  الدس ــرام  احت ــى  إل ــس  تون

وسيادة  ــتورية  الدس واملؤسسات 
ــع «ندعوهم كذلك  القانون»، وتاب
ــدوء وجتنّب أي  ــي باله ــى التحل إل
جلوء للعنف حفاظا على استقرار 
ت منظمة العفو  البالد».كما حضّ
ــي على  التونس الرئيس  ــة  الدولي
ــرام حقوق  باحت ــا  علن ــد  «التعهّ
ــا في ذلك  ــان وحمايتها، مب اإلنس
ع  ــر والتجمّ ــق في حرية التعبي احل
ــلمي».وتقع تونس حاليا  في  الس
ــتحوذ  ــتورية، إذ يس ــة دس معمع
ــى  ــتور عل ــن الدس ــل ٨٠ م الفص

ــاش الدائر بني خبراء القانون،  النق
ــراءات  االج ــالمة  س ــدى  م ــول  ح
ــيتولى  ــا سعيّد.وس ــي اتخذه الت
ــراف على  ــعيّد إلى جانب اإلش س
ــني  وتعي ــة  التنفيذي ــلطة  الس
ــة النيابة  رئيس وزراء جديد، رئاس
ــة النواب  ــة لضمان مالحق العام
ــي قضايا  ــؤولني املورطني ف واملس
ــرر رفع  ــة بعد أن ق ــم بجدي وجرائ
ــة عنهم.وفجر  ــة البرملاني احلصان
ــر اإلعالمية  ــي املناب ــدال ف هذا ج
ــة  احملكم ــاب  غي ــع  م ــيما  س ال 

ــر وضعها  ــي تأخ ــتورية الت الدس
ــاق مبدئي  ــذ .٢٠١٥ وهناك اتف من
بني خبراء القانون الدستوري حول 
ــتخدام  ــي اس ــس ف ــة الرئي أحقي
ــلطة التقديرية التي مينحها  الس
له الفصل ٨٠ من الدستور لتقييم 
ــتوجب اتخاذ  ــي تس ــروف الت الظ
التدابير االستثنائية لتأمني عودة 
ــب الدولة. ــادي لدوالي ــير الع الس
ــبيل القليبي استاذ  وقالت سلس
ــتوري لوكالة األنباء  القانون الدس
األملانية (د. ب. أ) «بحسب القانون 

تقديرية  ــلطة  الرئيس بس يتمتع 
في حتديد اخلطر الداهم وفي غياب 
احملكمة الدستورية هو من يحتكر 
القليبي  التأويل».واستدركت  هذا 
«لكن من جهة ثانية يبرز مفهوم 
ــم  ــاد الدائ ــى <اإلنعق ــاء عل اإلبق
للمجلس>(البرملان) ومسألة إقالة 
ــل إلى  ــير الفص ــة. ال يش احلكوم
ــا إلى تأويل  ــك وخضع هذا أيض ذل
الرئيس الذي قال إنه ال ميكنه حل 
البرملان».وينص الفصل ٨٠ على أن 
«لرئيس اجلمهورية في حالة خطر 
ــن وأمن  ــدد لكيان الوط ــم مه داه
ــذر معه  ــتقاللها، يتع ــالد واس الب
ــب الدولة،  ــادي لدوالي ــير الع الس
ــي حتتمها  ــر الت ــذ التدابي أن يتخ
ــتثنائية».ولكن  االس ــة  احلال تلك 
ــة للفصل تفرض أن  الفقرة التالي
ــة انعقاد  ــان في حال ــى البرمل يبق
دائم وال تتيح للرئيس إنهاء أعمال 
صريح.وتابعت  ــكل  بش احلكومة 
ــا هل من  ــؤال هن ــي «الس القليب
تناسق بني مفهوم االنعقاد الدائم 
ــان وبني جتميد اختصاصاته.  للبرمل
ــكل وأعتقد أن الرئيس  هناك مش
ــة  ــتخدام صالحي ــي اس ــل ف أوغ
ــة  اجلمعي ــت  التأويل».وقال
ــتوري  الدس ــون  للقان ــية  التونس
ــعيّد حينما كان  ــها س التي ترأس
مدرسا في اجلامعة، في بيان للرأي 
العام إن قرار الرئيس جتميد جميع 
ــل  ــان «ال يدخ ــات البرمل اختصاص
ــتثنائية»،  االس ــر  التدابي ــن  ضم

ــة أن الفصل ٨٠ ينص على  مضيف
بقاء اجمللس في حالة انعقاد دائم 
ــر الذي  ــرة، األم ــذه الفت ــة ه طيل
ــع جتميد اختصاصاته. يتناقض م
ــت اجلمعية في بيانها «إن  وأوضح
ــل بطبيعتها  ــتثناء، متث حالة اس
ــح  ــن أن تفت ــة ميك ــة دقيق وضعي
ــدة انحرافات». كما  الباب على ع
أعلنت اجلمعية عن مخاوفها من 
مخاطر جتميع كل السلطات لدى 
النزاعات  رئيس اجلمهورية.ومثلت 
الدستورية املرتبطة بتأويل فصول 
ــتور ٢٠١٤ وحتديد الصالحيات  دس
بني رأسي السلطة التنفيذية أبرز 
اخلانقة  السياسية  األزمة  مالمح 
ــة إلى أكثر  ــي تونس.وتعود األزم ف
ــبب في  ــف العام، ما تس ــن نص م
ــات وتوتر دائم بني  ــلل املؤسس ش
مؤسسات احلكم. مع ذلك شكك 
خبراء أن يكون الوضع مبررا إلعالن 
استاذة  ــتثنائية.وقالت  اس تدابير 
ــتوري سناء عاشور  القانون الدس
ــاق الفصل  ــي نط ــنا ف «نحن لس
ــو  ــة. ه ــذه ذريع ــس اتخ ٨٠ والرئي
ــتور  ــودة إلى دس ــر بالع كان يبش
ــورة) والتخلي عن  ــل الث ١٩٥٩ (قب
ــروع  ــان. هذا مش ــزاب والبرمل األح
املستجدات  كولياني».وفي سياق 
ــي  في تونس أعلن الرئيس التونس
قيس سعيد فرض حظر جتول في 
ــاعة السابعة  البالد بدءا من الس
ــاعة السادسة  ــاء حتى الس مس
صباحا، انطالقا من االثنني املاضي 

ــرار  ــع الق ــوم ٢٧ آب.ومين ــى ي وحت
ــات بني  ــخاص والعرب ــل األش تنق
ــر التجول  ــارج أوقات حظ املدن خ
ــية  إال لقضاء حاجياتهم األساس
ــتعجلة.  ــباب صحية مس أو ألس
ــع يفوق  ــع القرار كل جتم ــا مين كم
ــق العام  ــخاص بالطري ــة أش ثالث
القرار  العامة.ويأتي  ــاحات  وبالس
ــرى اتخذها  ــدة تدابير أخ ضمن ع
ــه  إعالن ــداة  غ ــعيد  س ــس  الرئي
ــلطة التنفيذية وإقالة  توليه الس
ــات  ــد اختصاص ــة وجتمي احلكوم
ــا أيضا تعطيل  ــان، من بينه البرمل
ــات  ــي اإلدارة واملؤسس ــل ف العم
العمومية يومي الثالثاء واألربعاء.
ــية في  ــة التونس ــادت الرئاس وأف
ــبوك  فيس ــى  عل ــرته  نش ــان  بي
بقرارات جديدة، قائلة إن «الرئيس 
ــق  ــرارا بتعلي ــدر ق ــي أص التونس
ــة  املركزي اإلدارات  ــي  ف ــل  العم
ــات  ــة واجلماع ــح اخلارجي واملصال
احمللية واملؤسسات العمومية ذات 
الصبغة اإلدارية ملدة يومني اعتبارا 
ــوم الثالثاء مع إمكانية متديد  من ي
القرار».وأضافت أن القرار ال يشمل 
ــي  الداخل ــن  األم ــوات  ق ــوان  «أع
ــة  الديوان ــوان  وأع ــكريني  والعس
ــاكل  بالهي ــني  العامل ــوان  واألع
ــات الصحية العمومية  واملؤسس
ــات  مبؤسس ــني  العامل ــوان  واألع
ــن  والتكوي ــة  والطفول ــة  التربي
والتعليم العالي الذين يخضعون 

لتراتيب خاصة».
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قرر رئيس الوزراء التونسي املقال هشام املشيشي قبول اختيار الرئيس قيس سعيّد خلفا له لتولي منصب رئاسة احلكومة بعد حلها وجتميد أعمال 

البرملان ورفع احلصانة عن النواب في قرار يستجيب لدعوات الشارع املطالبة برحيل الطبقة السياسية.وقال املشيشي إنه «ال ميكن أن يكون عنصرا 

معطال وإنه سيسلم املسؤولية ألي شخص يختاره رئيس البالد وذلك في خطوة قد تخفف حدة األزمة السياسية الكبيرة بالبالد»، معلنا في بيان أنه 

مستعد خلدمة تونس من أي موقع.
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باريس / وكاالت / البينة الجديدة 
ــية إن إيران، في  ــة الفرنس ــت وزارة اخلارجي قال
ــة احملادثات قريبا،  ــة عدم عودتها إلى طاول حال
ــل التفاق مع  ــتعرض للخطر فرصة التوص س
القوى العاملية بشأن إحياء االتفاق النووي لعام 
ــم وزارة اخلارجية  ــت املتحدثة باس ٢٠١٥.وقال
ــي إفادة  ــول ف ــون دير م ــس ف ــية أنيي الفرنس
ــير على نفس اخلطى،  ــة «إذا واصلت الس يومي
ــل التفاق لرفع  ــط في التوص ــا تبطئ فق فإنه
ــرض للخطر احتمال اختتام  العقوبات، بل تع
ــاملة  محادثات فيينا وعودة خطة العمل الش
ــدد  ــظ املتش ــوز احملاف ــى ف ــتركة .»وأرخ املش
إبراهيم رئيسي في انتخابات الرئاسة بظالله 
ــاء اتفاق العام ٢٠١٥ الذي بات  على جهود احي
بالفعل على حافة االنهيار بعدما حتلل الرئيس 
ــه وأعاد  ــد ترامب من ــابق دونال ــي الس األميرك
فرض عقوبات على اجلمهورية اإلسالمية التي 
ــن حزمة من التزاماتها  ردّت الحقا بالتخلي ع
النووية ومنها احلد األدنى لتخصيب اليورانيوم 
ــعى  ــاق الذي يس ــي االتف ــه ف ــوص علي املنص
ــدن للعودة اليه.يأتي  الرئيس األميركي جو باي
ــون من  ــيون مقرب ــار دبلوماس ــذا بينما أش ه
احملادثات النووية إلى استعداد الواليات املتحدة 
ــا النووية  ــات فيين ــل مفاوض ــيناريو فش لس
وتدرس في حال انهارت تلك احملادثات لتشديد 
ــابق  ــي اتخذتها في الس ــاذ العقوبات الت انف

ــي إلى الصني في  ــات النفط اإليران على مبيع
حترك يستهدف الصني وإيران في نفس الوقت، 
بينما تتهيأ واشنطن لسيناريو تخلي طهران 
عن العودة لالتفاق النووي للعام ٢٠١٥ في ظل 
ــرة  ــات فيينا النووية غير املباش جمود محادث
ــابعة إلى أجل غير  والتي تأجلت جولتها الس
ــدم اليقني تكتنف  ــاك حالة من ع معلوم.وهن
ــرة  ــد عودة طهران للمحادثات غير املباش موع
ــس اإليراني اجلديد  ــا وما إذا كان الرئي في فيين
ــتئناف احملادثات من حيث انتهت  يرغب في اس
ــة جديدة. ــة ببداي ــران أو املطالب ــوم ٢٠ حزي ي

ــابيع أنها لن  ــد أعلنت قبل أس ــت إيران ق وكان
ــي  ــتأنف احملادثات النووية قبل تولي رئيس تس
السلطة في طهران، بينما يلف غموض شديد 
ــي التوصل لتفاهمات  حول جناح املفاوضات ف
ــاق النووي.وفرض االتفاق قيودا على  حتيي االتف
ــي يجعل من الصعب  ــج النووي اإليران البرنام
ــطارية  ــول على مواد انش ــران احلص على طه
ــع العقوبات  ــة مقابل رف ــلحة نووي لصنع أس
االقتصادية. وبعد انسحاب ترامب من االتفاق 
ــي انتهاك الكثير من هذه القيود. بدأت إيران ف

ــا وهما بلدان  ــا وأملاني وعبرت بريطانيا وفرنس
ــا البالغ  ــاق ٢٠١٥ عن قلقه ــاركة في اتف مش
ــتقبلها في ظل  إزاء تعثر محادثات فيينا ومس
استمرار طهران في انتهاك بنود االتفاق النووي 

املعروف باسم خطة العمل املشتركة.

كابل / وكاالت / البينة الجديدة
 «Tolo News» ــاة  قن ــادت  أف
ــن  ــر م ــل أكث ــة، مبقت األفغاني
ــد مجهولني  ــي على ي ١٠٠ مدن
ــداك  ــبني بول ــة س ــي منطق ف
ــار األفغانية، بعد  بوالية قنده
ــيطرة حركة طالبان عليها. س

األفغانية  ــة  احلكوم ــت  واتهم
ــيطر  ــان التي تس ــة طالب حرك
ــل الناس. ــة بقت ــى املنطق عل

وزارة  ــم  باس ــدث  املتح ــال  وق
ــة األفغانية، ميروايس  الداخلي
اإلرهابيون  «نظم  ستانيكزاي: 
بأمر من أصحابهم من بنجاب 
ــة  ــازل تابع ــى من ــا عل هجوم
ــاء في منطقة  األبري للمدنيني 
ــوا املنازل  ــبني بولداك، ونهب س
ــريء». ــخص ب ــوا مئة ش وقتل

وأضافت القناة أن حركة طالبان 
تنفي تورطها في قتل السكان 

ــت حركة طالبان  املدنيني.وكان
ــة  ــى منطق ــيطرت عل ــد س ق
ــة على  ــداك الواقع ــبني بول س

احلدود مع باكستان، ثم انتقلت 
من جديدة حتت سيطرة القوات 
ــة. وتعد هذه املنطقة  احلكومي

ــة  جتاري ــتراتيجية  اس ــة  نقط
ــتان  أفغانس ــهد  هامة.وتش
ــني القوات  ــا مواجهات ب حالي

ــة  حرك ــي  ومقاتل ــة  احلكومي
ــيطرون على  طالبان الذين يس
مناطق ريفية واسعة ويشنون 
ــة على مدن  ــات متواصل هجم
ــزداد حدة  وت ــرة.  ــة كبي أفغاني
ــتان على  ــي أفغانس ــر ف التوت
ــود اإلدارة األميركية  خلفية وع
ــحب قواتها  ــاء عملية س بإنه
ــي األفغانية قبل ١١  من األراض
ــادم.وكان ممثلون عن  ــول الق ايل
ــة طالبان  ــنطن وعن حرك واش
وقعوا في الدوحة في عام ٢٠٢٠ 
أول اتفاقية سالم منذ ١٨ عاما 

من احلرب.
ــة  االتفاقي ــذه  ه ــي  وتقض
األجنبية  ــوات  الق ــحاب  بانس
من أفغانستان خالل ١٤ شهرا 
الداخلي  ــي  األفغان احلوار  وبدء 

بعد تبادل األسرى.

واشنطن / وكاالت / البينة الجديدة
ــس األميركي جو بايدن  قالت إدارة الرئي
ــي عهدها  ــرة األولى ف ــا نقلت للم إنه
ــكري في  ــجن العس ــال من الس معتق
خليج غوانتانامو، وهو مغربي مسجون 
منذ عام ٢٠٠٢، ليتبقى هناك ٣٩ معتقال.
ــاز األجانب  ــجن الحتج ــس الس وتأس
املشتبه بهم بعد هجمات احلادي عشر 
من أيلول ٢٠٠١ على نيويورك وواشنطن، 
وأصبح بعد ذلك رمزا لتجاوزات «احلرب 
ــنها الواليات  ــاب» التي تش ــى اإلره عل
ــاليب االستجواب  املتحدة، بسبب أس
ــا  ــدون إنه ــال منتق ــي ق ــية الت القاس
ــا أبقى  ــد التعذيب.وبينم ــل إلى ح تص
ــابق دونالد ترامب السجن  الرئيس الس

ــد بايدن  ــه، تعه ــالل واليت ــا خ مفتوح
إعادة عبداللطيف ناصر،  بإغالقه.ومتت 
ــر ٥٦ عاما، إلى  ــي البالغ من العم املغرب
ــراج عنه منذ  ــال لإلف ــالده. وكان مؤه ب

ــم وزارة  ــال املتحدث باس عام ٢٠١٦.وق
ــس في  ــد براي ــة ني ــة األميركي اخلارجي
ــدن) ملتزمة بعملية  ــان إن «إدارة (باي بي
ــاملة تركز على تقليص  ــة وش مدروس
ــكل  عدد احملتجزين في غوانتانامو بش
ــؤول مع احلفاظ على أمن الواليات  مس
ــدة وحلفائها».وقال املدعي العام  املتح
املغربي في بيان إنه سيتم التحقيق مع 
ــتباه في ضلوعه في أعمال  ناصر لالش
ــرطة إنه  ــدر بالش ــال مص ــة. وق إرهابي
محتجز في الدار البيضاء.واحتجز أكثر 
ــي غوانتانامو، وخضع  من ١٢ مغربيا ف
ــق واحملاكمة.  ــن مت ترحيلهم للتحقي م
ــى إبراهيم  ــى أحدهم، ويدع وحكم عل
ــنوات  ــت س ــجن س ــقرون، بالس بنش

ــام ٢٠٠٥، وتوفي  ــي ع ــه ف ــد ترحيل بع
ــافر  ــوريا التي س ــي عام ٢٠١٤ في س ف
ــددة. إليها لالنضمام إلى جماعة متش
وأغلب السجناء الباقني في غوانتانامو 
محتجزون منذ ما يقرب من عقدين دون 
ــم أو محاكمتهم. ــه اتهامات له توجي
ــد الرئيس  ــي عه ــجن ف ــس الس وتأس
ــوش ووصل عدد  ــبق جورج دبليو ب األس
ــى ٨٠٠ تقريبا قبل أن  ــني فيه إل املعتقل
ــي التراجع.وقل العدد في  ــدأ العدد ف يب
ــابق باراك أوباما لكن  عهد الرئيس الس
ــباب  جهوده إلغالقه متاما أخفقت ألس
ــني لألمر في  ــا معارضة اجلمهوري أبرزه
ــد الرئيس  ــرس وخاصة في عه الكونغ

«الفوضوي» (دونالد ترامب).

÷b–m¸a@ıbÓyg@òäœ@…öm@ÊaäÌg
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فنارات

6ثقافية

هـدى حجاجي أحمد

متر األضواء بسرعة كبيرة 
للقبض في يدي املفتوحة 
ــكل  ــون ب ــم يحاول لكنه
ــت أتذكر  ــم،  إذا كن قوته
ــي  ليال ــإن  ف  ، ــول  الفص
النخيل هذه تكون كثيفة 
ــربُ من  ا لدمي،...أتس ــدً ج
ــي  ــاول أن أنحن ــي أح وقت
أللتقطني من املسافات فـ 
يُقصم ظهر احملطة،لم تعد 
ــادرة على  ــات البكاء ق نوب

ــن  ..على  ــفاعة للزم الش
ــت  ــت اصبح ــة صم هيئ

مرهونة بدرهم رحيل كل 
شيء قابل للفقد امارس 
احلياة خلسة بني املقاومة 
واخلوف ودمعةعلى شفاه 
ــكل  ب ــعر  أش ــامة  ابتس
ــيء  ــيء وأجترعُ كل ش ش
ــي  اعتدتُ خذالني لنفس
ــل  الظ ــن  م ــذت  واتخ
ــألني  انتماء صرنا أنا يس
ويصمت  ..أسأله  فأجيب 
ــي ورغم  ــفت أنن فاكتش
أني لم أكن سوى ظل لم 

يكن الظالم أمانا لي .

متابعة / البينة الجديدة
ــداع العراقي بدورتها  انطلقت جائزة اإلب
السادسة لعام ٢٠٢١وتضمنت هذا العام 

احلقول 
١- الرواية

٢- الترجمة
٣- أدب الطفل

٤- التأليف املوسيقي
٥- الرسم
٦- الفيلم
الشروط:

ــازه في  ــدم مت إجن ــل املق ــون العم • أن يك
السنوات (٢٠٢١-٢٠٢٠ ) .

ــبق لها الفوز  ــل األعمال التي س • ال تقب
ــة أو عربية أو  ــزة أخرى- محلي في أي جائ

عاملية.
ــل) : الكتب  ــة - أدب الطف ــال (الرواي . حق
ــر  نش دار  ــن  م ــادرة  ص ــون  تك ــة  املقدم

معتمدة
املتطلبات:

ــيرة الذاتية :  ــتمارة الترشيح + الس • اس
للفروع كافة 

ــخ من الكتاب  ــح ثالث نس • يقدم املرش
ــر معتمدة في  املطبوع ، صادر من دار نش

فرعي(الرواية – أدب الطفل) .
ــخ مطبوعة من العمل  ــدم ثالث نس • تق

املترجم وأصل الترجمة.
ــخ مطبوعة من (النوتة  • تقدم ثالث نس
ــموع  ــع قرص مدمج مس ــيقية) م املوس

حلقل التأليف املوسيقي.

مالحظة:
ــتراك بأكثر من  ــوز للمتقدم االش • ال يج

حقل من حقول اجلائزة.
ــل اجلائزة  ــال املقدمة لني ــاد األعم • ال تع
ــتثناء حقل  ــازت أم لم تفز باس ــواء أف س

(الرسم).
ــب اجلائزة عن  ــق للجنة العليا حج • يح
ــتوفياً للشروط  أي حقل إن لم يكن مس
ــل اللجنة  ــن قب ــة م ــر املوضوع واملعايي

العليا .
وزارة  ــر  مق ــى  إل ــيحات  الترش ــل  ترس  •
ــارع حيفا/ قسم الفعاليات  الثقافة / ش
ــعبة جائزة االبداع  الثقافية املركزية / ش

العراقي
يغلق باب الترشيح في ١٥-٨-٢٠٢١
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ــعرية) مصطلح  ــم من أن مصطلح (القصة الش بالرغ
ــن اقتران وتالقح خطابي القصة  حديث أخذ مكانته م
ــعر معاً في نصٍّ واحد، فتولد عندئذ خطاب أدبي  والش
ــعرية  ــاز باملتعة واجلمالية، إال أن القصة الش جديد ميت
ــرت منذ عهود  ــى أرض الواقع ظه ــها كوجود عل نفس
ــعر  ــل إلى تداخل القصة مع الش ــال بعيدة، فاملي وأجي
ــمى بـ (القصة الشعرية) بدا كظاهرة  لينتج لنا ما يس
ــذ العصر اجلاهلي. فـ  ــعر العربي من فنية بارزة في الش
ــاعر  (معظم املعلقات تتضمن ذكرى حوادث جرت للش
ــبيل التفاخر  ــه على س ــزء من قصيدت ــا في ج ه يقصّ
ــالته في احلروب، ورمبا تناول  ــبه أو شجاعته أو بس بنس
ــصّ علينا بعض األخبار  ــا جانباً من مغامراته، أو ق فيه
ــة إلى غير ذلك من ألوان القص).إذاً فقد تداخلت  املاضي
القصة مع القصيدة العربية منذ بواكير نشأة الشعر 
ــعراء العرب منذ  ــد دواوين الش ــال نطالع أح ــي، ف العرب
ــا، إال وكانت القصة حاضرة  ــر اجلاهلية حتى يومن عص
ــني: (فقد تطور  ــد الباحث ــه، وعلى رأي أح ــي صفحات ف
ــح قصصاً  ــي حتى أصب ــعر العرب ــي الش ــذا الفن ف ه
ــرئ القيس). ــي تلت عصر ام ــي العصور الت ــالً ف كتم مُ
فنجد القصة الشعرية بشكل متميز في قصائد (امرؤ 
ــي ربيعة، جميل  مر بن أب ــداد، عُ ــرة بن ش ــس، عنت القي
ــي، ابن الرومي، البحتري، ..الخ)  بثينة،   احلُطيئة، املتنب
ــده فتطول القائمة. ــرين وما بع وصوالً إلى القرن العش
ــتطيع أن  ــد الباحثني جازماً: (إنني أس ــي حني يرى أح ف
ــاءً قصصياً متكامالً  ــد أنّ القصيدة العربية تُعدّ بن أؤك
ــكالها  دت في أش توافرت فيه كل أطراف القصة، وتوحّ
كل الضروب الفنية والقدرات األدبية التي دفعت بعض 
مناذجها إلى التفوق فحملت أشكال القصص).قصيدة 
ــة كتبها  ــد قصصي ة قصائ ــدّ ــن ع ــدة م ــي) واح (الراع
ــري وأبدع فيها،  ــد مهدي اجلواه ــاعر الكبير محم الش
ــمك، والالجئة  ــوف، وبائعة الس ــا: قصيدة (أم ع ومنه
ــاع) وغيرها.. ومن  ــد، ولغة الثياب، وتنومية اجلي في العي
خالل هذه القصص الشعرية املتنوعة جند أنّ اجلواهري 
ــتعيناً  قد كرّس هموم الناس وحياتهم وأوجاعهم مس
ــية والصحفية  بثقافته االجتماعية واألدبية والسياس
ــدة (الراعي) إلى ما  ــعة. تنتمي قصي والتاريخية الواس
ــرز هذا اللون من  ى بالقصة االجتماعية، حيث ب ــمّ يس
ــع األلوان  ــكل واضح على جمي ــعرية بش القصة الش
األخرى (القصة الوطنية والقومية، القصة التاريخية، 
ــة  الوعظي ــة  القص ــة،  والرمزي ــطورية  األس ــة  القص
والتعليمية، القصة العاطفية)، ومن الواضح أنّ سبب 
ــاعر ينتزع ثيمة نصه  ــذا اللون األدبي هو أنّ الش بروز ه
ــة وواقعها من دون تكلّف  ــن صميم احلياة االجتماعي م

أو اصطناع.   

ÚÌä»í€a@Úñ‘€a
äÁaÏ¶a@Ü‰«@

 عبداهللا اِّـيالي

وصف شخصية الرواية 
ــن الواضح  ــن البحار / روائي : م حس
ــرديات ،  ــي كتابة الس ــكل مهتم ف ل
هناك أساسيات لبناء النص اإلبداعي 
ــذه األخيرة  ــخصية ، وله ــا الش منه
خصوصية يعرف املتفرد بها واملتميز 
ــخصية  ــي وصف الش ــاد ف ــه أج بأن
الذكاء)  ــتوى  (النفسية ومس داخليا 
وخارجيا (البناء اجلسماني والسلوك 
ــماء)، وكل هذه املعطيات ميكن  واالس
ــا) أن تتأثر مع  ــا أو بعضه ــا (كله له
(االنتكاسات  الداخلية  املؤثرات  تغير 
ــاعر)  واملش ــراح  واألف ــاالت  واالنفع

واخلارجية (املكان والطرف االخر).
سلوك عام 

ــك  ــي : هنال ــويلي / روائ ــم الش كاظ
ــس وضوابط يعتمد عليها كتاب  أس
ــماء  ــة في اختيار أس ــة والرواي القص
ــم االبداعية، ومن  ــخوص أعماله ش
ــة صناعة  ــو محاول ــس ه ــذه األس ه
ــا  عمقه ــي  ف ــة  غارق ــخصيات  ش
ــيخ وجودها  ــالل ترس ــي من خ الزمن
ــنوات، مثلما صنع لنا  عبر مئات الس
شكسبير أسماء شخصياته, أو كما 
ــماء  ــي تراثنا القصصي أس وجدنا ف
ــت  مازال ــطورية  اس ــخصيات  لش
ــن, وفي الغالب يلجأ  عالقة في الذه
ــماء قريبة من افعال  الكاتب الى اس
ــلوكها العام سواء  الشخصيات وس
املضمر أم الظاهر، ورمبا يختار الكاتب 
ــهلة أو غريبة تبقى خالدة  أسماء س
ــى بصفاتها  ر املتلق ــن, تذكّ في الذه
ــى  ــمه عل ــت إس ــن يثب ــك م ، وهنال
ــل إضفاء نوع  ــة من أج ــال الرواي أبط
ــى مجريات احداث  من املصداقية عل

عمله اإلبداعي. 
إفصاح املعنى 

ــنيدح / روائية :  ــم  س ــاف ابراهي أطي
ــة ممنوعة  ــة مرغوبة وحال توجد حال
ــي فترة  ــب ، هنالك ف ــي ذهن الكات ف
ــروري للنص  ــماء غير ض ــة األس قريب
ــدر أهمية املكان ، رمبا حتى احلركة  بق
ــد البطل  ــي قليل جت ــدة ، وبالتال مقي
هو من يحرك املكان األغلب العكس 
املكان يتبعه الكثير من كتاب الرواية 
ــخصية  والقصة خوفا من فرض الش
ــد من إفصاح  ــى الكاتب ، وهنا الب عل
املعنى نحن أمام نصوص تتبع اخملاوف 
ــا  بإمكانن ــخصية  الش ــردية  الس
ــميتها بعملها ، وهذا ما اقوم به  تس
محاولة جرد الشخصية من اسمها 
، والسؤال ملاذا؟ ألن التابع ملرور احلدث 
ــم على الرغم  يكمن بالفعل ال باألس
ــية  ــية و رومانس ــي نرجس ــه يعط أن
ــعة حلوة كاملة للقارئ ، إذ  ينتج أش
أردنا قياس احلقيقة بعيدا عن املنطق 

ــخصيات  ــماء للش جند فرضية األس
ــي  ــف ف ــن نختل ــدة ول ــرة ومؤك عاب
ــا يلفت الكاتب هو أنانية  جوهرها، م
ــى محاور البقاء ال يتخلى  الكاتب عل
عن فكرة إتاحة الفرصة الشخصية 
ــل  ــالل تسلس ــها خ ــمية نفس تس
ــو امللك! ما  ــدث يريد ه ــداث واحل األح
ــور االبطال على صورة  من دفاع لظه
ال حتمل أقنعة مؤقتة ، عموما اإلسم 
ــروري لكن  ــي عنه ض ــروري والتخل ض

ــماء تركنا  ــن الغاية؟ إذا تركنا االس م
ــد إيجاد  ــود والب ــال مفق ــف اجلم نص

االجمل في النص.
كتابة االسم الصريح 

حسن املوسوي / روائي وقاص : يعتبر 
ــي  ف ــخصيات  الش ــماء  أس ــار  إختي
الرواية والقصة من األمور املهمة جدا 
ــى الكاتب مراعاة إختيار  ، و يجب عل
ــد كتابته  ــخصيات عن ــماء الش أس
ملدينة ما، فلكل مدينة خصوصيتها 
ــائدة فيها ،  ــبة لألسماء الس بالنس
فاألسماء السائدة في مدينة املوصل 
على سبيل املثال هي ليست نفسها 
ــم   ــى الرغ ــارة ، عل ــة العم ــي مدين ف
ــن الدولة  ــا املدينتني ضم ــن ان كلت م
ــا أن للزمن تأثيره ايضا  العراقية ، كم
ــائدة في  ــت س ــي كان ــماء الت فاألس
ــد اختلفت في ايامنا  القرن املاضي ق
هذه ، وعلى الصعيد الشخصي فأنا 
افضل كتابة اإلسم الصريح للبطل 
أو البطلة ، بعد أخذ موافقتهم على 

ذلك .
ــات  وملقتضي ــان  األحي ــض  بع ــي  وف

ــماء  اس ــل  تبدي ــم  يت ــرورة  الض
ــماء  ــخصيات احلقيقية إلى أس الش
أخرى، وقد قمت بذلك في العديد من 

االعمال .
شخصيات واقعية 

ــماء  أس  : ــة  روائي  / ــبر  ش ــة  صبيح
ــة  القص أو  ــة  الرواي ــخصيات  ش
القصيرة التي أكتبها أختارها من بني 
أسماء الشخصيات التي تعيش في 
ــخصياتي واقعية  ــا ، وأكثر ش واقعن

ــي حياتنا ، قد  ــماء معروفة ف لها اس
ــمية استقيها  اصفها بصفات جس
ــن الضروري  ــخصية أخرى ، وم من ش
ــي صادقا فنيا ،  ــون العمل األدب إن يك
ــا تاريخيا ، املهم  ــد ال يكون صداق وق
ــرة عن حياتنا  ــون كتاباتي معب إن تك

العراقية.
أحداث الرواية 

عدنان كاظم السماوي / باحث وأديب 
ــخصيات  : البد من توافر عدد من الش
في حيثيات الرواية ومتنها ، ويجب إن 
ــل إحداهما  ــون متكاملة أي يكم تك
ــدور حولها حوادث  اآلخر ،وهي التي ت
الرواية وبحبكة تكون منقادة للروائي 
ــرا وكائنا  ــخصية عنص ــد الش ، وتع
موهوبا وملتزما بأدواره والشخصيات 
ــيط أو  ــا البس ــس ومنه ــا الرئي منه
املركب الشخصية ، وهي التي تلعب 
ــية  ــب الزمكانية واحلس أدوارها حس
ــى التناغم أو إكمال  ــدرة الراوي عل وق
ــاك  ــد هن ــر ، وبالتاكي ــا اآلخ إحداهم
ــخصيات  ــية وش ــخصيات رئيس ش
ــب موقعه من  ثانوية يلعب كل حس

الرواية فمنهم الواقعي ومنهم كائن 
على الورق كما يعبر عنه (روالن بارت) 
ــزج في وصفها  ــخصية متت كونها ش
باخليال الفني للراوي ، إذن الشخصية 
ــاس من الرواية وجزء من  هي ركن أس
ــون هو وهي  ــخصية الروائي أو تك ش

مامتثله.
محور رئيس

ــي وقاص  ــاب / روائ ــادل خط ــت ع رأف
ــة والقصة  ــر الرواي ــم عناص : من أه

ــماء وصفات الشخصية في  هي أس
ــة، واحملور الرئيس  الروائية والقصصي
ــة والرواية،  ــداث القص ــي حتريك أح ف
ــخوص الرواية  ــخص من ش ولكل ش
ــاني وأخالقي  ــة معانى إنس أو القص
ــن أفكار  ــل مجموعة م ــث يحم ، حي
ــات وطباع ، وقد تكون خير  وأراء وصف
ــر و يلجأ الروائي إلى االستعانة  أو ش
بشخوص ثانوية ، ويجب أن تكون من 
ــم الرواية  ــس البيئة وأجواء وعوال نف
ــردي  ــك يربك النص الس ــالف ذل ، وخ
ــى الروائي أو القاص  وتكون مثلبه عل
ــطوة  ــكان والزمان الس ــه وللم نفس
في اختيار أسماء الشخوص واملهنة 
ــماء  ــا دور في إختيار أس ــك له ، كذل
ــب  الغال ــي  ف ــن  لك ــخصيات،  الش
ــماء  ــذل الكتاب جهدا جلعل األس يب
ــب  مطابقة وذات إيقاع، وتكتب حس
ــخصية  ــة للش ــة االجتماعي الطبق
ــتغرب أحد  ــن يس ــا، ول ــي عنه احملك
ــم أم حميده في رواية (زقاق املدق)  اس
ــه كان مطابقا،   لنجيب محفوظ، ألن
ــبه الشخصية في  ألنها بالفعل تش

كل  شيء واالمثلة كثيرة. 
تطابق األسماء 

ــماري / قاص : أي عمل  ــم الس جاس
ــي أو روائي يدخل عامل الزمان  قصص
ــة) من أهم عناصرها ،  واملكان ( البيئ
لذلك إختيار االسماء يجب إن تواكب 
ــب إن يكون  ــن ، ويج ــن العنصري هذي
ــماء التي  ــني األس ــق ب ــك تطاب هنال
ــخصية في  يختارها القاص مع الش
ــر طيب لدى  ــرك اث ــا حتى تت صفاته

املتلقي او القاريء وتبقى راسخة في 
ــماء لها تأثير  ــه ، واختيار األس ذاكرت

كبير ومتميز .
متالزمات صوتية

ــي : ال يخفى على  ــاض املولى / روائ ري
ــواء أكان روائيًا أو  أي كاتب متمرس س
ــه تأثيرًا على  ــماء أبطال ا إن ألس قاصً
ــق بذاكرته  ــا يعل ــارئ ، ورمب ــن الق ذه
ــق من  ــر ينبث ــذا التأثي ــد ، ه ــى األب ال
ــه باحمليط  ــدى ارتباط ــم وم قوة اإلس
ــد تلتصق فيه  ــش فيه، وق ــذي يعي ال
ــذا البطل  ّيز ه ــد متُ ــزة ق ــة أو مي صف
ــمه،  ــن ذاك ، تكون مالزمة له وإلس م
ــرةً مع بيئته التي  وهذا مرتبط مباش
ــخصيته ورمبا  لت ش ــكّ ــه وش صنعت
أعطته مسمىً أو لقباً صار عنواناً له 
، مثل شخصية جميل عرجة أو ستار 
ــيوعي في روايتي  عجينة أو رافع الش
ــذه املتالزمات  ــيد) وه (منعطف الرش
الوصفية التي تضاف لألسماء تترك 
ــدى املتلقي ، فهي  ــرًا وانطباعاً ل تاثي
ــرة أو باهتة رمبا  ــماء عاب ــت أس ليس

تُنسى بعد فترة وجيزة . 

في عالم كتابة الرواية أو 
القصة ثمة أساسيات 

يتعامل معها الروائي أو 
القاص ، ومنها أسماء 

الشخصيات في مكوناتها 
اإلجتماعية التي جتعل 
منها شخصية قوية ، 

لكي تنقش مكانتها في 
ذاكرة متابعي الرواية أو 

القصة، ولعل من ضرورات 
جناح كتابة الرواية أو 

القصة بأن القارئ حينما 
يوغل في قراءة القصة أو 

الرواية ال يحتاج إلى قراءة 
الصفحات األولى منها 

ليتذكر ما كتبه القاص أو 
الروائي ، وتلك إحدى أهم 

األسباب لبقاء الكثير من 
أسماء الشخصيات في 

الروايات والقصص خالدة 
في ذاكرة القراء. جريدة 

(البينة اجلديدة ) ناقشت 
هذا للموضوع مع نخبة 

من الروائيني والروائيات 
وكتاب القصة وطرحت 

عليهم ثمة أسئلة ، 
ما مدى تطابق أسماء 

الشخصيات في الرواية أو 
القصة التي تكتبها لكي 
تكون متطابقة مع بقية 

الشخصيات األخرى ، وهل 
تعتقد بأن سطوة مكان 
الرواية أو القصة يفرض 
تأثيره عليك في إطالق 

تسمية الشخصيات فيما 
تكتبه؟ .

علي صحن عبد العزيز

اطياف ابراهيمرياض املولىكاظم الشويليعدنان السماوي

جاسم السماري حسن البحار حسن املوسوي  رأفت عادل خطاب

@@@›Óyâ

رفيقة الحروف / اعتماد حياوي

قالت :
كل الرحاب لي....

فكيف ..يضيق بي قلبي ..؟!
وحدي ..!

ظل وضوء
نهار ال يستفيق..

جنوم ساهرة 
تراقص الليل

وأنا.. حلمٌ
على املوج أمشي
بقدمني حافيتني..

أبحث عني..
ني أجدك..! وال أجدُ

يأكلني الوله يقودني
يهديني جوهر قلبي

قائالً :
نور ..انت  

يحبو نحوي.. !
رويداً.. رويداً

وثمةَ من ينتظرني..!
بأصابع من ضوء
من بني املوج  

يندهني..!
وما بني مدّ وجزر
أليكِ ..يأخذني !

وميضي العمر ..ما بني 
حدائق سراب
ويقظة حلم

تظلَّلنا...
كأن ال جسد لنا

متماهون حد اجلنون
في مرايا الروح 
وظل من وهج

يُعمدنا 
ببخور الزنبق

Ô€@lbyä€a@›◊
قصة قصريةنص شعري

بغداد / البينة الجديدة 

ــي  ــاالدا ف ــرح ي ــي مس ــن ممثل ــد م زار وف
ــويد املكون من املمثلني عالء رشيد  الس
ــر  تصوي كادر  ــة  برفق ــري  اجلزائ ــام  ري و 
ــدار العراقية لألزياء  ــويد ال تلفزيون الس
ــم لبحث  ولقاء مديرها العام عماد جاس
ــة  ــى إقام ــاق عل ــة االتف ــة آلي ومناقش
مشروع فني مشترك لسنة ٢٠٢٢.وبحث 
ــرحي الذي  ــرة العمل املس ــان فك اجلانب
يحاكي قصة االنتماء إلى املكان واجلذور  
ــكان عالم يتخطى الزمن  لتجعل من امل

ــاليب  واللغة والعادات كونه ممزوج باالس
ــرحية واملوروثات بلغات عدة.وبدوره  املس
ــعيه لتذليل الصعوبات  ــم س أكد جاس
وتقدمي ما هو ممكن من خالل إشراك الدار 
ــا ضمنها دائرة  ــوزارة ودوائره ــة ال ومفاحت
املوافقات  لتحصيل  ــرح  واملس السينما 
ــتركة.  املطلوبة والبدء بخطة عمل مش
ــد الزائر  ــاء مت تعريف الوف ــي ختام اللق ف
بأقسام الدار  وآليات العمل الفنية فيها  
ــف الدار  ــي متح ــر مصور ف ــل تقري لعم
ــروع على  يبث ضمن برنامج خاص باملش

تلفزيون السويد.

البينة الجديدة / علي شريف

ــي  ف ــي  الثقاف ــت  البي ــام  اق
ــوم  ــعب معرضا فنيا لرس الش
بريئة). ــوم  االطفال بعنوان(رس

ــباب  ــع منتدى ش ــاون م بالتع
ــع روضة  ــيق م اجلزائر وبالتنس
ــت مديرة  ــرزدق االهلية.وقال الف
ــعب  ــي في الش ــت الثقاف البي
ــامل : بأنامل رقيقة  ــدة ش خال
وببراءة الطفولة رسم االطفال 
ــة  املمزوج ــة  امللون ــم  لوحاته
ــي  وأمان ــيطة  بس ــالم  بأح

ــد  ــد جس ــر. وق ــتقبل زاه مبس
األطفال في هذا املعرض رسوم 
تناغم الواقع من ظروف فرضت 
ــم  ــن رس ــم م ــم  فمنه عليه
بأملِه  ــماً  متوس طريق مفتوح 
ــا دون  ــاة لطبيعته ــودة احلي بع
ــمهُ  ــن بدأ رس ــود ومنهم م قي
ــم العراقي في  ــة العل برفع راي
ــاف  ــة وأصطف ــاحة املدرس س
ــمي ورسوم  أقرانِه بالدوام الرس
ــدوا فيها مايدور في  أخرى جس
ــراءة االطفال  ــم من ب مخيلته

وأحالمهم املستقبلية. 

b‰Ó‘n€a@¥y@Ôí�«@kÁá
@ÜÌÏé€a@aÖ¸bÌ@ÄäéflÎ@ıbÌã˝€@ÚÓ”aä»€a@âaÜ€a@¥i@⁄6ífl@?œ@ Îäífl

fib–ü¸a@‚Ïçä€@bÓ‰œ@bôä»fl@·Ó‘Ì@k»í€a@ø@øb‘r€a@oÓj€a

 نص

RPRQ@‚b»€@Ô”aä»€a@ aÜi�a@Òåˆb¶@|Óë6€a@¬ÎäëÎ@Òâb‡nça





albaynanew@yahoo.com

عملوا هنا في (                    ) ورحلوا

املرحوم اخلبير اللغوي
 كرمي توفيق الزبيدي

املرحوم الكاتب اللواء 
ماضي اخلزاعي

املرحوم مـاجد الصكر  
رئيس القسم الرياضي

لهم الذكر الطيب
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8 الحصاد

وكاالت / البينة اجلديدة
اكدت وكالة أسوشيتدبرس األمريكية إن الدميقراطيني مبجلس 
النواب بدأوا امس الثالثاء، حتقيقهم بأحداث اقتحام الكونغرس 
ــادس من يناير املاضي، بالتركيز على ضباط إنفاذ القانون  بالس
ــاغبني مبنى  ــوا للهجوم والضرب مع اقتحام املش الذين تعرض
الكابيتول.وأوضحت الوكالة أن ضباط الشرطة الذين من املقرر 
أن يدلوا بشهادتهم تعرضوا لبعض أسوأ أنواع الوحشية، فتم 
ــهم باملواد الكيمياوية، وأطلقت عليهم  لكمهم وضربهم ورش
أوصاف عنصرية ومت تهديدهم بأسلحتهم مع تفوق احلشد املؤيد 
ــرهم نوافذ وأبواب  ــابق دونالد ترامب عليهم، وكس للرئيس الس
ــوز الدميقراطي جو بايدن  ــى ومقاطعتهم للتصديق على ف املبن
ــال النائب الدميقراطي وعضو  ــة األمريكية.وق بانتخابات الرئاس
ــق بالهجوم  ــا مبجلس النواب للتحقي ــكلة حديث اللجنة املش
جيمي راسكني، إنهم سيروون هذه القصة من البداية، موضحا 
أن األساس األخالقي هو هؤالء الضباط الذين يعرضون حياتهم 
ــيدلي بالشهادة كل من ضباط شرطة  للخطر من أجلهم. وس
ــرطة العاصمة  الكابيتول هاري دون وأكيلينو جونيل وضباط ش

مايكل فانوان ودانيا هودجز. 

البصرة / البينة اجلديدة
ــط وبناء على املعلومات الواردة  متكن منفذ ميناء أم قصر االوس
ــوي على  ــط حاوية  حتت ــن ضب ــرات الوطني م ــاز اخملاب ــن جه م
ــروط  ــتخدم لتحنيط اجلثث ومخالفة لش ــادة كيميائية تس م
ــتيراد.مت تنظيم محضر ضبط أصولي واالحالة الى القضاء  األس

التخاذ اإلجراءات القانونية بحق اخملالفني.

الديمقراطيون بمجلس النواب
 االمريكي يبدأون اليوم التحقيق 

بأحداث اقتحام الكونغرس

هيأة املنافذ احلدودية تعلن ضبط 
مواد كيامئية خمالفة للضوابط

بغداد / البينة اجلديدة
ــة البرملانية، امس  ــفت جلنة التربي كش
ــات الى وزارة  ــن تقدمي مقترح الثالثاء، ع
ــة  ــات النهائي ــأن االمتحان ــة بش التربي
ــط،  ــث متوس ــة الثال ــة املنتهي للمرحل
ــرار النهائي من  ــدور الق ــح ص ــا رج فيم
ــني  اليوم ــالل  ــرأي خ ال ــة  وهيئ ــوزارة  ال
ــو اللجنة النائب رعد  املقبلني.وقال عض
ــي ، إن اللجنة وقبل  ــني املكصوص حس
ــمي كتابا الى  ــكل رس ــلت بش ايام ارس
ــدة مقترحات  ــا ع ــة متضمن وزارة التربي
ــنة  ــا اعتماد درجة نصف الس ــن بينه م
لطلبة الثالث متوسط كدرجة نهائية، 
ــن احدهما  ــار اننا امام خياري ــى اعتب عل
احلفاظ على رصانة الشهادة او احملافظة 
ــالمة وارواح أبنائنا الطلبة وفي  على س
ــاة الطلبة هي األهم  هذه احلالة فإن حي
ــرار النهائي بعد رفع  ــا، مبينا ان الق لدين
ــات يعود الى وزارة التربية وهيئة  املقترح
ان  ــي،  املكصوص ــاف  فيها.واض ــرأي  ال
ــة حتى  ــات ما زالت قيد الدراس املقترح

ــار ان هنالك  ــوزارة، على اعتب ــي ال اآلن ف
ــابق لالمتحانات الى االول من  تأجيل س
ــالل اليومني  ــل، الفتا الى انه خ آب املقب
ــي  ــرار نهائ ــاك ق ــيكون هن ــني س املقبل
ــد ان  ــكل نهائي، بع ــر بش ــم األم حلس
ــن اجراء من  ــت اللجنة ما عليها م عمل
خالل تقدمي املقترحات التي تراها مالئمة 
ــى الوزارة.وأكد انه وفق  للوضع الراهن ال
ــى األرض  ــا عل ــرة لدين ــات املتوف املعطي
نتيجة لألوضاع احلالية من ارتفاع درجات 
احلرارة و الزيادة غير املسبوقة في إصابات 
ــع ان يتم التعامل  ــة كورونا، نتوق جائح
ــب  وبحس ــات  املقترح ــع  م ــة  بايجابي
ــان موعد  ــم واملهم.وبش ــات األه معطي
امتحانات الصف السادس االعدادي، في 
ظل األوضاع احلالية، اشار الى ان حسم 
املوعد بشكل نهائي هو امر سابق الوانه 
املتغيرة  ــاع  ــتجدات األوض بانتظار مس
دائما وسيتم اتخاذ القرار في هذا الشأن 
ــام قليلة  ــات بأي ــد االمتحان ــل موع قب
بحسب املعطيات الفعلية على األرض.

وكاالت / البينة اجلديدة
ــة  ــط العراقي ــويق النف ــركة تس ــت ش أعلن
ــومو، امس الثالثاء، أن الشركات النفطية  س
ــراء للنفط العراقي  الصينية كانت األكثر ش
ــومو في  ــي. وذكرت س ــران املاض ــالل حزي خ
ــمي ،  ــرتها على موقعها الرس إحصائية نش
ــركات الصينية كانت األكثر عدداً من  أن الش
ــركات العاملية األخرى بشراء النفط  بني الش
ــران املاضي، وبواقع  ــهر حزي العراقي خالل ش

ــركة.وأضافت أن  ــركات، من اصل ٣٠ ش ٧ ش
ــا وبواقع ٦  ــاءت ثاني ــة ج ــركات الهندي الش
ــا اجلنوبية  ــا االمريكية وكوري ــركات تليه ش
ــكل منهما، مبينة  ــركات ل ثالثا وبواقع ٣ ش
أن الشركات اإليطالية واليونانية جاءت رابعا 
ــركتان لكل منهما.واشارت الى ان  وبواقع ش
ــركات البريطانية  ــت على الش البقية توزع
ــية والكويتية واالسبانية  والتركية والفرنس
ــارت  ــة – بريطانية).واش ــة و(هولندي واملاليزي

ــا للنفط  ــا تعتمد في بيعه ــومو الى انه س
ــية للتعاقد  ــر الرئيس ــي على املعايي العراق
ــة الكبرى  ــة العاملي ــركات النفطي ــع الش م
املتكاملة  واحلكومية  املستقلة  واملتوسطة 
عموديا، مشيرة الى ان ابرز الشركات العاملية 
ــي (هميل  ــط العراقي ه ــترت النف ــي اش الت
ــون  ــة) و(اكس ــة الصيني ــة) و (الواح الهندي
ــي البريطانية) و  ــة) و (بي ب ــل االمريكي موبي

(ايني االيطالية)، و (توبراس التركية). 

بغداد / البينة اجلديدة
ــاب  معدات  ــلم جهاز مكافحة اإلره تس
ــزة  وأجه ــتراتيجية  االس ــاالت  لالتص
ــن  م دوالر  ــون  ملي  ٢٥ ــة  بقيم ــة  الصيان
ــر اجلهاز ، أن عملية  التحالف الدولي.وذك

التسليم متت بقاعدة عني األسد وبإشراف 
ــا إنّ  ــتركة، مبين ــات املش ــادة العملي قي
ــم العراق في  ــذه املعدات تهدف إلى دع ه
ــة عصابات داعش  ــن أجل هزمي مهمته م
اإلرهابية.وأضاف، أن تسليم هذه املعدات 

هو جزء من برنامج صندوق متويل التدريب 
ــش،  ــات داع ــة عصاب ــز ملكافح والتجهي
ــام ٢٠١٤، ويتم  ــذ ع ــذه من ــذي مت تنفي وال
متويله من ميزانية وزارة الدفاع االميركية 

اخملصصة لعملية العزم الصلب. 

بغداد / البينة اجلديدة
ــؤون  للش ــوزراء  ال ــس  رئي ــار  مستش ــا  دع
االقتصادية مظهر محمد صالح، امس الثالثاء، 
البرملان الى ضرورة تشريع قانون الشراكة بني 
ــهامه بتحريك  القطاعني اخلاص والعام إلس
(داري)  ــادرة  ان مب ــا  ــاد، مبين ــة االقتص عجل
ــتخلق مناطق  ــا احلكومة، س ــي اطلقته الت
حضارية.وقال صالح ، ان مبادرة (داري) ليست 

ــتوزع، بقدر ما ستسهم  مجرد قطع اراض س
ــدة، لذا  ــق حضارية جدي ــق مناط ــه من خل ب
ــون هذا االمر،  ــتوعب املواطن من املهم ان يس
مضيفا انه ومن اجل ان تكتمل املبادرة، على 
احلكومة ان تعمل إلحيائها باي طريقة سواء 
ــدد على  بدخول القطاع اخلاص او وحدها.وش
ــمل  ضرورة تأمني البنى التحتية لألرض وتش
ــز الصحية وغيرها اضافة الى  املدارس واملراك

ــاء، منوها بان  ــبكات املاء واجملاري والكهرب ش
ــتلزماتها، هو توجه  ــق مجمعات مع مس خل
الدولة بالوقت احلاضر.ولفت مستشار رئيس 
الوزراء للشؤون االقتصادية، ان احلكومة امام 
معوق تشريعي هو عدم اقرار قانون الشراكة 
ــام،  لوجود خالف  ــني القطاعني اخلاص والع ب
عليه في البرملان، معربا عن امله بأن حتل تلك 

اخلالفات خدمة القتصاد البالد. 

بغداد / البينة اجلديدة
ــددت جلنة األمن والدفاع النيابية  على  ش
ــدرات، فيما أوصت  ــول اخمل ــرورة منع دخ ض
ــالث محافظات. وقال  بحماية احلدود في ث

ــروط ، إن دخول  ــاس ص ــة عب ــو اللجن عض
ــى العراق،  ــدرات ال ــرة من اخمل ــات كبي كمي
ــباب للتأثير في بنية  يهدف الى حرف الش
ــكه، مشدداً على ضرورة أن  الشعب ومتاس

تتصدى احلكومة لهذه الظاهرة عبر حماية 
ــي تدخل من خاللها  املنطقة احلدودية الت
ــة في محافظات  ــدرات واملنافذ احلدودي اخمل
ميسان والبصرة وديالى، التي تعد من أكثر 

ــروط الى  ــب اخملدرات.ودعا ص ــذ تهري مناف
ــبة مهربي اخملدرات حساباً عسيراً،  محاس
ــاً الى أن  ــابقا، الفت ــم ذلك س ــا كان يت كم
ــي اخملدرات  ــات تختلف بني متعاط العقوب

ــدد على  ــا في الوقت احلاضر. وش ومهرِّبيه
ــفٌ أمنيٌّ صلبٌ  ــة ان يكون هناك موق أهمي
ــدود، موضحاً أن القوات األمنية  حلماية احل

قادرة على منع دخول اخملدرات الى العراق. 

بغداد / البينة اجلديدة
ــوزراء، امس الثالثاء،  وافق مجلس ال
ــركات  ــادة رؤوس أموال الش ــى زي عل
ــن قبل  ــا م ــادق عليه ــة املص العام
ــة املالية االحتادي وجلنة  ديوان الرقاب
حتديد رؤوس األموال في وزارة املالية.
وذكر اجمللس ، أن القرار شمل شركة 
ــدى  ــة إح ــط العراقيـ ــالت النف ناق
ــغ  مببلـ ــط  النف وزارة  ــكيالت  تش
ــني مليارا  ــة وواحد وثالث ــداره مئ مق
ــعمئة  وتس مليونا  ــني  وثمان واثنني 
ــمئة  ــا وخمس ــر ألف ــبعة عش وس

ــركة ديالي العامة  وثالثة دنانير، وش
ــى وزارة الصناعة واملعادن  التابعة إل
مببلغ واحـد وأربعني مليارا وثالثمئة 
ــبعني مليونا وثمامنئة  وخمسة وس
ــد  ــمئة وواح ــعة آالف وخمس وتس
ــركة  ــالً عن ش ــارا، فض ــتني دين وس
ــدار الزيادة  ــة التي بلغ مق أور العامـ
ــتة وأربعني مليار دينار.واشار الى  س
ــتنادا  ــس تأتي اس ــة اجملل أن موافق
ــن قانون  ــادة (١٠) م ــكام امل ــى أح إل
ــركات العامة (٢٢ لسنة ١٩٩٧)  الش

املعدل.

وافق عىل زيادة رؤوس أموال عدد من الرشكات العامة جملس الوزراء يُ

جلنة نيابية تصدر توصيات بشأن املخدرات .. تعرف عليها

الصني اكرب مستورد للنفط العراقي خالل حزيران املايض

قوة امنية عراقية تتسلم من التحالف الدويل معدات 
بماليني الدوالرات

مستشار حكومي يدعو الربملان لترشيع قانون الرشاكة 
بني القطاعني اخلاص والعام

الرتبية النيابية تبحث مصري امتحانات الثالث املتوسط  

النجف االشرف / البينة اجلديدة

ــكلت قيادة العمليات املشتركة جلنة حتقيقية على خلفية  ش
ــد  ــة اإلمام علي في هيئة احلش ــاد تابع لفرق ــار كدس عت انفج
ــادة ، ان اللجنة  ــان للقي ــف. وذكر بي ــعبي مبحافظة النج الش
ــار النهائية  ــباب االنفج ــدف للوقوف على أس ــة ته التحقيقي
وحتديد املسؤوليات واتخاذ اإلجراءات القانونية بحق اي تقصير.

واضاف البيان، ان املعلومات لدى اخلبراء الفنيني في موقع احلادث 
ــع االرتفاع  ــوء اخلزن م ــار ناجم عن س ــادث االنفج ــددت أن ح ح
الكبير بدرجات احلرارة وان فرق الدفاع املدني متواجدة حاليا في 
ــجل اي طيران  ــادث للمعاجلة والدفاعات اجلوية لم تس مقر احل

ملسيرة وغيرها قرب محل احلادث باحملافظة.

بغداد / البينة اجلديدة

علق حتالف سائرون، امس الثالثاء، على املفاوضات العراقية مع 
ــب االمريكي، مجددا موقفه برفض تواجد اي قوات اجنبية  اجلان
ــا باهتمام كبير  ــر التحالف ، تابعن ــى االراضي العراقية.وذك عل
ــي منذ خطواتها  ــير املفاوضات العراقية مع اجلانب االمريك س
ــن اذ نثمن اجلهود الكبيرة التي  ــى وحتى هذه اللحظة ونح االول
ــاهم في  ــة لصياغة رؤية وطنية تس ــا احلكومة العراقي بذلته
ــدد موقفنا الرافض  ــيادة الكاملة للعراق.وأضاف، جن حتقيق الس
ــة ونؤكد على  ــة على االراضي العراقي ــد اية قوات اجنبي لتواج
ــية  ضرورة ان يكون هناك توجه وطني من جميع القوى السياس
ــب االكادميية واالعالمية  ــة والثقافية والنخ والفعاليات الديني
ــون وهيبة  ــيادة القان ــرائح االجتماعية بدعم س ــع الش وجمي
ــط االمن ومبا يخدم تطلعات الشعب العراقي نحو  الدولة وبس
ــتقل ينعم فيه جميع العراقيني مبختلف  غد افضل وعراق مس

الوانهم باالمن واالمان والعدالة واالستقرار.

العمليات املشرتكة تعلن 
عن اجراءاهتا بعد استهداف خمازن 

احلشد يف النجف

حتالف سائرون يعلق عىل جولة 
احلوار السرتاتيجي
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ــعوذة رافقت االنسان  ــات اعمال السحر والش   ممارس
منذ القدم وهذه املمارسات يتفاوت مدى االهتمام بها 
بني مجتمعات العالم تبعاً لطبيعة ثقافتها واالوضاع 
التي متر بها . وألن البلد في هذه الفترة مسلوب االرادة 
ومير بأوضاع متعثرة اصبح ارضاً خصبة لنمو الكثير من 
املظاهر الوضيعة ولم تكن اعمال السحر والشعوذة 
ــعوذون  ــحرة واملش في منأى عما يجري فقد كثر الس
ــون واملقمرون وعناوين كثيرة تصب  والعرافون واملنجم
ــاهمت بعض القنوات الفضائية  في هذا اجملرى وقد س
ذات الصلة باملوضوع مساهمة كبيرة في انتشار هذه 
الظاهرة وجلأ الكثير من الناس ومبختلف مستوياتهم 
ــعى بحثاً عن ضالته وهذا  الى مراجعة هؤالء وكل يس
ــمواً لهذه املهنة  بطبيعة احلال ميثل ازدهاراً كبيراً وس
ــد . وعلى الرغم من ان  ــوأ فترة مير بها هذا البل في اس
هذه املمارسات من احملرمات بل ومن الكبائر ملا تلحقه 
ــاع  ــع ذلك اخذت باالتس ــذاء للناس وم ــن اضرار واي م
والهيمنة ودخل الى جانب هؤالء الكثير من النصابني 
ــب وطاملا مت  واحملتالني ملا لهذه املهنة من رواج ومكاس
التطرق الى بعض جوانب هذا املوضوع من قبل بعض 
ــطني لكشف الغطاء عن القابعني  االعالميني والناش
ــف اعمال السحر  حتته من احملتالني والنصابني او کش
ــادها وفضح من سولت له  التي تدس بني القبور إلفس
ــه من عملها اال ان االمر اكبر مما مت طرحهُ بكثير   نفس
ــذه االعمال  ــي خلفية بعض ه ــا ان نبحث ف ــد لن والب
السوداوية فهناك سحرة ( من كال اجلنسني ) يقومون 
مبمارسات ال يجرؤ على القيام بها االنسان السوي وان 
رأيتهم وما يفعلون فقد تصاب بالدوار او يغمى عليك 
ــون املقابر ليالً  ــؤالء يجوب ــا يقومون به . ه ــن هول م م
ــون قبورهم ويخرجون  وينتهكون حرمة املوتى وينبش
ــم ومبا متلي  ــم وعظامه ــون بأعضائه ــم  ويعبث رفاته
ــياطينهم غير عابئني لصراخ هؤالء املوتى  عليهم ش
ــا ترى هكذا  ــرش الرحمن فهل ي ــذي اهتز لصداه ع ال
ــلطات املعنية في غفلة عنها ؟؟  ممارسات تكون الس
ــتثنائية للبحث  اال يتطلب االمر جهوداً ولو كانت اس
ــم ؟ وعلى ما  ــاذ القصاص العادل بحقه ــم واتخ عنه
ــل بتحقيق ذلك ام  ــتخباري كفي اضن ان العمل االس
ــن قبل هؤالء املوتى  ــكوى م األمر يحتاج الى اقامة ش

للمطالبة بحقوقهم؟.

صـــراخ الـمــوتـــــى

ماجد جواد خيون



äñj€a@Ôñ”@›flbí€a@Êb‰–€a

aÜic@?yâbjÌ@¸@÷aä»€a@ky@Âÿ€@bÿÌäfla@ø@ìÓ«c

@Câbœ@øÏ€âb◊D@ÊbuäËfl@ø@CÊbznfl¸aD@·‹Óœ

 

وقفة مع 

9سينما وتلفزيون  NO.3688.WED.28. JUL .2021العدد (٣٦٨٨) االربعاء  ٢٨ / ٧ / ٢٠٢١ 

من االعمال التلفزيونية التي يتذكرها العراقيون 
ــك  ذل ــي  ف ــل»بيوت  التسعينات،مسلس ــام  اي
ــم مأخوذ من فيلم قاسم حول. الزقاق»وهو اس

مابني(٣٠-٤٠)دقيقة  ــه  ــتغرق عرض ــل يس العم
وعرض منه ١٢٠ حلقة تلفزيونية .كتبه الدكتور 
فارس مهدي واخرجته الفنانة»سعاد السامر». 
ــش معها يوم  ــة عراقية تعي ــاول زيارة لعائل يتن
ــتذكار حياتها وبني  ــا ،بني اس ــل من حياته كام
ــه يوم التصوير ،وتسليط الضوء على  ماتعيش
ــة العراقية،  ــره على العائل ــار، وتأثي وضع احلص
وكيف يبدعون في البدائل الستمرار احلياة .وتقوم 
ــخصيات  ــامر بتحريك الناس والش اخملرجة الس
احلقيقية في املسلسل ليصبحوا هم املمثلون 
ــوا  ــة النهم ليس ــة املهم ــم صعوب للعمل.ورغ
مبمثلني محترفني ،لكنها استطاعت السيطرة 
ــة تلفزيونية  ــاهد ،وانتجت ١٢٠ حلق على املش
ــام ومتابعة العائلة  ناجحة ،كانت مبعث اهتم
ــوات تقلد  ــد اصبحت القن ــة. وفيما بع العراقي
ــة  والبغدادي ــرقية  الش ــي  ف ــا  كم ــج  البرنام
ــات ال تعتني  ــت احللق ــومرية وغيرها.كان والس
ــي كل احملافظات. ــب بل ف ــكنة بغداد حس بس

ــن برنامجها انها  ــامر ع ــن ابرز ماتتذكره الس م
ــاس عبر  ــاكل الن ــن مش ــل الكثير م ــت حت كان
سماع طلباتهم ونقلها الى املسؤولني.وقد زارت 
ــوار واجلبال واالماكن  البيوت في كل مكان بااله
ــح  اصب ان  ــد  واحلضرية.بع ــة  والريفي ــة  التراثي
ــرا للتلفزيون تغير  االعالمي صباح الربيعي مدي
ــوت عراقية»،واصبحت  ــج الى»بي ــم البرنام اس
ــوار الذي  ــر احل ــان عبداللطيف»تدي املذيعة»حن
تكتبه سعاد السامر.بعد عام ٢٠٠٣ صارت تعده 
ــوات العراقية التي تبث من  وتكتبه الحدى القن

مصر باسم بيوت عراقية خارج الوطن.

÷b”å€a@Ÿ€á@ø@pÏÓi
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قحطان جاسم جواد

  ابن البصرة غادر العراق منذ 
ــب تعرضه مع  ــنوات بس س
عائلته لتهديدات عديدة ممن 
ــان الوطن وبات عبئا عليه  خ
ــكا. قلت  ــي امري ــش ف ويعي
ــت... ماذاعن  ــر االنترني له عب
بداياتك؟ فقال قصي:- انا من 
مواليد البصرة ١٩٤٢ وقدمت 
ــرحية االقدار  ــل مس اول عم
ــراج اخي  ــي اخ ــليم بط لس
ــق البصري وكان  ــد توفي الرائ
ــنوات. بعدها  عمري ست س
اخرجت  اول مسرحية عروس 
ــام١٩٥٨ ثم اخرجت  باملزاد ع
للمدرس  اوبريتات  مجموعة 
ــي ومركز  ــي اقضية ونواح ف
ــك بغداد.واهم  البصرة وكذل
تلك االعمال اوبريت بيادر خير 
ــه الفنان  ــاركني في الذي ش
فؤاد سالم واملطربة شوقية 
وزوجها الفنان الكبير حميد 
ــام ١٩٦٩.ثم  ــي ع ف البصري 
ــن  ــة وكان م ــت املطرق اوبري
ــي  ــرافي ومتثيل ــي واش تدريب
ــرض االوبريتني في  ــا وع ايض
ــم انتقلت الى بغداد  بغداد.ث
الشمس  ــركة  ــنا ش واسس
الفني مع مجموعة  لالنتاج 
ــني والتجار منهم  من الفنان
ــني وصالح كرم  حسن حس
وخليل الرفاعي واقبال نعيم 
وقدمنا اعماال لالطفال ودراما 
ــرح  املس في  ــا  تلفزيونية.ام
ــرة في  ــاركت الول م فقد ش

ــان صالح  للفن بديال  ــداد  بغ
ــرج الكبير  ــع اخمل ــكا م موني
محسن العلي في مسرحية 
ــوق وعرضت في املسرح  الس
ــل. كام ــام  ع ــن  م ــر  الكث
ــرحيات  ــتمريت في مس واس

اخرى للفنان العلي.

ــجنك  ــاذا عن حكاية س *وم
عام١٩٦٣؟

بعد انقالب عام١٩٦٣ حكمت 
لسنتني النني كنت شيوعيا.
ــجن نقرة  ــت املر في س والقي
للضرب  ــلمان.وتعرضت  الس

واالهانة طوال السنتني التي 
امضيتها هناك.

ــالت  املسلس ــرز  *اب
التلفزيونية؟

ــاب  وذئ ــافر  املس ــل  مسلس
ــي وطرقات  ــل اجلزء الثان اللي
ــن االعمال.ومت  الليل وكثير م

اختياري للتلفزيون من خالل 
بروزي في االعمال املسرحية

*اجلوائز؟
ــزة  جائ  ١٢ ــى  عل ــت  حصل
ــهادة  ــني ش ــن ثالث ــر م واكث
ــن الكثير  ــزاز م ــر واعت تقدي
ــات الفنية في  ــن املؤسس م

ــن  م ــذا  وبغداد.وه ــرة  البص
ــب  احلبي ــوري  جمه ــل  فض
ــز  العزي ــرة  البص ــور  جمه

وكذلك جمهوري في بغداد.
* هل تعرضت للتهديد؟

ــددوا ابنائي  نعم هددوني وه
النهم يعملون في الفضائيات 
االعالمية.لذلك  واملؤسسات 
ــنة  غادرت العراق منذ ١٦ س
ــارات العربية.  ــة االم الى دول
ــوء  اللج ــى  عل ــت  قدم ــم  ث
االنساني وحصلت على ذلك 
ــا اعيش  ــكا وها ان ــن امري م
اليوم فيها بعيدا عن الوطن 
ــه وترعرعت  ــدت في ــذي ول ال
وحققت فيه جناحاتي. ليس 
بخياري طبعا ان اكون بعيدا 
ــراق اليوم  ــدي لكن ع ــن بل ع
ــراق االمس.  ــن ع ــف ع يختل
ــي    العراق ــعب  الش ــوم  والي
االوضاع  ــوء  ــن س م ــي  يعان
واخلوف من  العيش  وصعوبة 
اجملهول والتصرفات الطائشة 
املنفلتة. ــوى  والق ــزاب  لالح
ــي ان يريح العراقيني  ادعو رب
ــالم والطمأنينة  ــود الس ويع
ــم من بعد  ــى اهله.وبالرغ ال
ــافة يظل العراق وحبه  املس
ساريا في عروقي كما الدماء 
وهو امر ال يختلف عليه اثنان 
ــن دجلة  ــرب م فنحن من ش
وتنفس  ترابه  والفرات وعانق 

من رحيقه سنوات طويلة.

منصور جهاني 

ــان» للمخرج  ــم «االمتح ــارك فيل - يش
ــم  ــي قس ــي» ف ــني كورك ــوكت أم «ش
ــة  جمهوري ــية»في  الرئيس ــابقة  املس
التشيك « في مهرجان «كارلوفي فاري» 

السينمائي الدولي اخلامس واخلمسني
ــرج  للمخ ــان»  «االمتح ــم  فيل ــاز  وح
ــي أول ظهور  ــني كوركي. ف ــوكت أم «ش
ــاركة في  ــى القبول للمش عاملي له عل
ــابقة الرسمية. يشار الى ان  قسم املس
ــينمائي  ــان «كارلوفي فاري» الس مهرج
ــهرة  ــر املهرجانات ش ــن أكث ــي، م الدول
ــرق أوروبا، وواحد من أقدم  في وسط وش

ــي العالم؛  ــينمائية ف ــات الس املهرجان
ــني  ــمه اخلامس واخلمس ــادف موس يص
ــن ٢٠٠ فيلم خملرجني  ــرض ما يقرب م بع
ــمني،  ــف دول العالم في قس ــن مختل م
ــام مختلفة  وأقس ــي،  رئيس ــي  تنافس
ــية، مبا في ذلك؛ قسم غرب،  غير تنافس
وشرق وقسم جيل،وقسم تخيل،اضافة 
ــم  ــم افاق وقس ــروض اخلاصة وقس للع
احياء ذكرى مؤسسة القادم من السينما 
االوربية وقسم شاشات منتصف الليل 
ــخاص اجملاورون. الفيلم من  وقسم االش
انتاج شركة «میتوس فیلم االملانية ومت 
ــم من وزارة الثقافة والفنون  إنتاجه بدع
ــباب في حكومة إقليم كردستان،  والش
ــهر اخلريف، عام ٢٠١٩  ومت تصويره في ش

حتت إشراف «أديب سبحاني» في مدينة 
ــليمانية، كان حملترفي السينما في  الس
إقليم كردستان ودول إيران وتركيا وأملانيا 
حضور ناجح في هذا العمل السينمائي 
الواعد.ويشارك فيه  مجموعة من نخبة 
ــتان،اضافة  ــني من اقليم كردس املممثل
لعدد من املمثلني الشباب منهم؛ ئافان 
جمال، فانيا ساالر، حسني حسن، شوان 
ــی، نيجار  ــیار زیرو نیروه ی ــوف، هوش عط
عثمان، كاوه قادر، عادل عبدالرحمن. من 
جانب اخر يذكر منصور جهاني ان فيلم 
ــم الروائي الطويل  ــال أرض» وهو الفيل «ب
ــارك في  الثالث لتورج أصالني والذي ش
كتابة سيناريو الفيلم وبطولته «به روج 
ــي  والروائ ــور  واملص ــاعر  الش ــی  ئاکره ی

ــي  جلائزت ــح  املرش ــهير  الش ــردي  الك
هوشنغ غلشيري األدبية في العراق، في 
دور السينما في كردستان ومدن عراقية 

أخرى.
 Landless «ــال أرض ــل «ب ــم الطوي الفيل
ــاج «تورج  ــراج وإنت ــن تأليف وإخ وهو م
ــاد موفي»  ــركة «م ــاج ش ــي، وإنت أصالن
ــي إنتاجه «ره ز  ــارك ف MAAD Movie وش
هه لکه وت من كردستان العراق وسوريا؛ 
ــداء من  ــم ابت ــرض الفيل ــرر ع ــن املق وم
ــينما في  ــران  ٢٠٢١ في دور الس ٢٠ حزي
ــتان العراق، وبعد ذلك  مدن إقليم كردس
ــينما في جميع  ــي دور الس ــيعرض ف س

انحاء العراق.

الفنان الشامل 
قصي البصري 

ابن البصرة االمني 
قدم زهرة شبابه 

للفن منذ يفاعته.
قدم االوبريت وغنى 
واخرج املسرحيات 
ومثل في خمسني 

مسلسال تلفزيونيا 
و٣٠مسرحية.وهو 

من قدم الكثير من 
فناني البصرة في 
اعماله حتى صار 

بعضهم من النجوم 
التي يشار اليها 

بالبنان كفؤاد سالم 
وشوقية. 

محرر الصفحة 
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    الناقد رضا اِّـحمداوي        
سبُ لصالح مديرية اإلعالم  خطوة حتُ
ــعبي  ــد الش احلربي في هيئة احلش
ــرات  ذكّ (مُ ــلة  لسلس ــا  بإجنازه
الرصاص) وهي من سيناريو وإخراج: 
ــا  ل ريادته ــجّ ــالق لتس ــاس الع عب
ــذا النمط أو  ــا له ــة بإنتاجه الفني
ــلط  النوع الدرامي الذي يُعنى ويس
البطوالت والتضحيات  الضوء على 
مها مقاتلو  ها وما زال  يقدُّ مَ التي قدَّ
ــي محاربتهم  ــعبي ف ــد الش احلش
ــة طوال  ــش اإلرهابي ــات داع لعصاب
ــنوات التي قضوها في مطاردة  الس
ــة وهي حتاول  ــك العصابات اجملرم تل
ــراب والتطرف  ــوت واخل ــيع امل أن تش
واجلرمية،وعلى الضد من هذه القيم 
واألفكار الشاذة تأتي قصص وأفكار 
رات  ذكّ ــلة الدرامية (مُ هذه السلس
ــى قيم احلياة  ــاص) لتنتصر إل الرص
ــك  وذل ــانية  اإلنس ــف  املواق ــراز  وإب
م هذه السلسلة معنى  حينما تقدُّ
احلياة بوصفها بوتقة تصهر املواقف 
ــاة ومواقفهم  ــال احلي ــر أبط وتظه
املُشرِّفة وذلك من خالل إستحضار 
ــاص،  ــة بالرص ــرب املثقل ــرة احل ذاك
ــلحة  ذلك الرصاص املنطلق من أس
املقاتلني إلنقاذ تلك احلياة ومعانيها 

وقيمها.
ــت حلقات  ــلة في س تقعُ السلس
فقط،مستقلة عن بعضها البعض 
ــتقل كل حلقة بعنوانها  حيث تسّ
ــا  ــخصياتها ومواقفه ــاص وش اخل
وموضوعها وقصتها الدرامية، وتبعاً 
ــتوى الفني  ــد تباين املس ــك فق لذل
ــة منها، واختلفتْ  العام لكل حلق
ــلوب الفني  املعاجلة الدرامية واإلس
ــكار وتقدميها  ــك األف ــرح تل ــي ط ف

درامياً وإخراجياً .
ومن احللقة األولى املعنونة  (تراجي) 
ــاص) إلى  ــرات الرص ــازتْ ( مذك إنح
ــها وإنقاذها من  ــاة نفس قيمة احلي
ــط اخلراب  ــر وس براثن املوت املنتش
ــل وذلك  ــي مدينة املوص ــار ف والدم
ــك الرجل  ــرار اجلد ذل ــالل إص من خ
ــروف  الظ ــر    صه ــى  عل ــوز  العج
ــة لإلطالقات النارية املتناثرة  الفارغ
في مشغله اخلاص وإعادة صبها من 

جديد ليصوغ منها أقراطاً حلفيدته 
ها هدية ً لها ليتحوَّل رصاص  مُ ويقدُّ
املوت ،هنا، على يد اإلنسان صاحب 
ــى هدية جميلة  ــة واخلبرة إل التجرب
دُ  ــث يتجدّ ــد امليالد حي إحتفاءً بعي
معنى احلياة واحلرص على دميومتها 

واحلفاظ عليها.
ــة  ــي احللق ــى ف دُ ذات املعن ــدّ ويتج
زُ  ــني يُركّ ــوب) ح ــن اجلن ــة( إب الثاني
ــا  مه ــي يقدُّ ــات الت ــى التضحي عل
ان  كّ ــعبي من سُ ــد الش أبناء احلش
األهوار على وجه التحديد وذلك من 
ــهاد  اإلستش ثنائية(  خالل معاجلة 
ــل اجلديد مع  ــوالدة) بوالدة الطف وال
ــهيد ورغم أن  ــان الش ــول جثم وص
ــبق لها  ــة الدرامية س ــذه  الثيم ه
ــال فنية  ــراراً  في أعم ــتْ م دِّمَ وإن قُ
ــالق) كان  ــرج ( الع ــدة إالّ أن اخمل عدي
ــا ومعاجلتها،وقد  موفقاً في تقدميه
بانورامية  ــاهد  ،هنا،مش مَ اخملرج  قدَّ
الثالثة  ــهداء  الش ــني  ــة جلثام رائع
ــزوارق وهي تطوف  ــى ال احملمولة عل
ــعة  الشاس املائية  ــاحات  املس في 

لألهوار.
ــة  اخلامس ــة  للحلق ــن  ميك وكان 
(صندوق) أن تكون أكثر متاسكاً وقوة 
ــود القناص  ــة وج ــالل معاجل من خ
ــص باجلنديني  ــي الذي يترب الداعش
العراقيني اللذين تعطلتْ سيارتهم 
ــة املقفرة، فالفكرة  في تلك املنطق
جيدة ومكتنزة درامياً لكن معاجلتها 
ــم بنائها  ــريعة ولم يحك جاءت س

بطريقة مشوقة.

الباقية(فرح)و(  ــالث  الث أما احللقات 
ــبال اخلالفة)و(برقع) فإجماالً  لمْ  أش
ــتوى  ــنْ موفقة في بنائها باملس تك
ــا  عنده ــف  التوق ــتحق  تس ــذي  ال

واخلوض في تفاصيلها.
ــت  الس ــات  للحلق ــن  ميك وكان 
ــر إحكاماً من  ــاً أن تكون أكث جميع
ــرد  ــة والس ــة الدرامي ــث احلبك حي
ــخصيات فيما لو  ــي وبناء الش الفن
ــا الكافي  ــة وقته ــذتْ كل حلق أخ
ــاحتها الفنية املطلوبة،حيث  ومس
ــا  ــا وتقدميه ــى معاجلته ــبَ عل لَ غَ
أو  ــرة  القصي ــة  التمثيلي ــلوب  إس
رفَ عن  الفيلم الروائي القصير مبا عُ
اإلثنني من تكثيف وإيجاز في تقدمي 

املادة الدرامية القصيرة.
كما أنَّ جميع احللقات كانت بحاجة 
ــني  ــني محترفني ومتمرس ــى ممثل إل
ولهم جتاربهم الفنية الناضجة من 
ــخصيات الدرامية  ــل إغناء الش أج
ــة،فقد  الشاش ــى  عل ــدة  َسّ اجملُ
ــع  ــي جمي ــلة ف ــدتْ السلس إعتم
أو  ــواة  ه ــني  ممثل ــى  عل ــا  حلقاته
ــتطيعوا النهوض  ــني لم يس مبتدئ
أو  ــة  الدرامي ــخصيات  الش ــك  بتل

تقدميها على نحو مقنع ومؤثر .
أن  ــلة  السلس ــذه  له كان  ــا  كم
تستفيد من خزين قصص وبطوالت 
ــي  ف ــعبي  الش ــد  احلش ــي  مقاتل
ــف وإعداد وكتابة املزيد من هذه  تألي
ــل إلى ثالثني  ــات التي قد تص احللق
ــم درامي، ال  ــة وألكثر من موس حلق
ــت،وعلى  ــي باحللقات الس أن تكتف
ــد  ــالم في هيئة احلش ــة اإلع مديري
ــذا  ه ــي  ف ــتمرار  اإلس ــعبي  الش
ــروع الفني والنهوض واإلرتقاء  املش
ــتويات فنية أكثر نضجاً  به الى مس
ً وأنها أثبتتْ قدرتها  ــة  وتأثيراً خاص
ــة  كاف ــر  توفي ــى  عل ــا  وإمكانياته
ــن  ــي م ــاح الفن ــتلزمات النج مس
ــتي  أدوات ومفردات الدعم اللوجس
ــع التصوير  ــي من حيث مواق – الفن
املناسبة واملمتازة ومجاميع بشرية 
ــكرية  وآليات عس وقوات وجتهيزات 
وما رافق ذلك من تفجيرات ومؤثرات 
ــة يتطلبها عادة ًهذا  صورية وصوتي

النوع من األعمال احلربية.

علي جبار عطية
ــة  ــى غرف ــل إل ــض أن يدخ أراد املري
ــن دون االلتزام  ــرةً م الطبيب مباش
ــه البواب من الدخول  بالدور، فمنع
فما كان منه إال أن صفعه في أكبر 

 . ه لرجلٍ إهانة توجَّ
ــة  حلق ــي  ف ــهد  املش ــك  ذل كان 
ــل  ــهل) في مسلس ــراب املس (ش
ــالق) / ١٩٦٩ ، وهو  ــى احل (حتت موس
ــوم على تناول  ــزء من مفارقة تق ج
(حجي راضي) املسكر بدالً من دواء 
ــهل بخطأ من عامله  ــراب املس ش

(عبوسي).
ــب (عبد اجلبار  ــواب الطبي لم يرد ب
ــة، األمر الذي  عباس) على الصفع
ــليم  ــض (س ــب املري ــن تعذي زاد م
ــائالً في حوارٍ  البصري) ، وظل متس
 ، ــجن :ملاذا لم يرد عليَّ مليء بالش

هل عدني صغيراً ؟
ــا تبعه  ــهد الصفعة، وم ظل مش
نْ  ــي كل مَ ــر ف ــة التأثي ــراً غاي مؤث
ــيٌّ  ــهدٌ حقيق ــه مش ــاهده وأنَّ يش
ــليم  الفنانني س ــن  املؤدي ــة  لبراع

البصري وعبد اجلبار عباس.
ــار عباس في  ــان عبد اجلب ولد الفن
ــنة  ــيخ ببغداد س محلة باب الش
١٩٢٣، وكان أبوه الكادح يصطحبه 
إلى دور  السينما في شارع الرشيد 
(الرشيد، الزوراء، الوطني، الرافدين 
ــه حب  ــي) فغرس في نفس الصيف

الفن. 
ــيطةٍ حتى وجد  عمل في مهنٍ بس
نفسه مصوراً فوتوغرافياً هاوياً، ثمَّ 
ــة اجلعفرية املسائية  دخل املدرس

 . ل فيها فرقةً مسرحيةً فشكّ
ــى مدى أكثر من أربعة عقود من  عل
مسيرته الفنية لم يحصل الفنان 
ــى دورٍ ثانويٍّ  ــار عباس عل عبد اجلب
ــه الفنية بل  ــب مع امكانات يتناس
كان يُعطى أدواراً هامشيةً للغاية، 
ومع ذلك كان ممثالً مؤثراً في جميع 
ــة،  واإلذاعي ــرحية،  املس ــال  األعم
التي  ــينمائية  والس والتلفزيونية، 
ــرحية   مس  : ــل  مث ــا  به ــترك  اش

(النخلة واجليران) و(بغداد األزل بني 
اجلد والهزل)، و(اخلان)، و(البستوكة) 
ــرحية،  ــن األعمال املس ــا م وغيره
ــال التلفزيونية :  وكذلك في األعم
ــب كار)  ــت موس احلالق) و(كاس (حت
ــينمائية  وغيرها، ومن األعمال الس
ــر منها :  ــا نذك ــترك به ــي اش الت
ــي)،  (ارحمون و  ــن)،  وحس ــة  (فتن
(عروس الفرات)، (أبو هيلة)، (شايف 
خير) , (احلارس)، (العاشق)، (احلدود 
ــماء واحدة)،  ــت س ــة)،  (حت امللتهب
ــزوج)، كما ال  ــف)، (فائق يت (املنعط
يغيب عن األذهان جتسيده الصوتي 
الكارتوني  ــل األطفال  في مسلس

ــنان) (١٩٧٥  ـ  ــي) الياباني ( س (األمن
ــدور الذئب  ــة ب ـــ ٩٩ حلق ١٩٧٨ ) ب
ــيد   ــارك في جتس ــور)   كما ش (زعب
ــوري) في  ــدو)   و(ن ــخصيتي (عب ش
برنامج (افتح يا سمسم)/(١٩٧٩ ـ 

 .( ١٩٨٢
صوته األجش صار عالمته املميزة، 
ــماع لهذا  ــى األس ــرور إل ــواز م وج
ــاً ومؤدياً  ــة مخرج ــي اإلذاع جنح ف
ــيد دور املواطن  ــح في جتس كما جن
ــا يوكل  ــحوق ، وكذلك في م املس
ــدرت فيه  ــن أدوار في وقتٍ ن ــه م إلي
الشخصيات النسوية في التمثيل 
في اخلمسينيات ، لذا فانه لم يجد 
ضيراً في جتسيد دور املرأة (أم علي) 
ــي يعيش) / ١٩٥٦   ــي متثيلية ( الل ف
ــاهدين أنَّه (أم  فبرع في إقناع املش
علي)  من دون أن يُغيّر طبقة صوته، 

أو يفتعل اخلضوع في القول. !! 
ــتمع إلى  ــض عينيَّ وأس ــني أُغم ح
ــتمع إلى  ــي أس ــعر كأن صوته أش

أجيج ماء الشالل .
ــعينات  ــرب احلصار مطلع التس ض
ــا ومنها  العراقية مبجمله ــاة  احلي
ــد اجلبار  ــن عب ــة لك ــاة الفني احلي
ــلم، ورفض أن  ــم يستس ــاس ل عب

ــب مع  ــل باألدوار التي ال تتناس يقب
ــب إلى أقرب  ــه الفنية، فذه مكانت
ــكنه في حي اإلعالم  ــةٍ ملس مدرس
ــة املدير، ومما  ــداد، وطلب مقابل ببغ
ــرَّ بزيارته  ــة سُ يروى أنَّ مدير املدرس
ظاناً أنَّ له حاجةً يقضيها وميضي 
ــالً غير فني  ــب منه عم ــه طل إال أن
ــه وظيفة  ــه فلم يجد ل يعيش من
ــاً هذه املرة  ــر احلارس، فصار بواب غي

للتالميذ ! 
ــب  ــة تتناس ــذه الوظيف ــت ه كان
ــن : أميراً  ــاة والف ــع دوره في احلي م
ــحوقني واملنسيني لم ميكث  للمس
ــة التي  ــذه الوظيف ــي ه ــالً ف طوي
ــر العمر إذ كانت  لت له في آخ فُصّ
ــيارةٌ مسرعةٌ بينما كان  تنتظره س
ــه،  ــارع لتدعس ــور الش ــم بعب يه

د لرحيله..  هّ ومتُ
ــداً أدبياً  ــت للنظر أن ناق ومن الالف
ــم  ــة   يحمل االس ــاً من احلل مهم
نفسه  هو  عبد اجلبار عباس (١٩٤١  
ـ ١٩٩٢)  وصفه الدكتور علي جواد 
ــر بـ(فتى النقد األدبي) توفى  الطاه
ــي توفى  ــها الت ــنة نفس ــي الس ف
فيها الفنان عبد اجلبار عباس. وقد 
وصف الطاهر موت الناقد إثر نوبة 
قلبية بالقول :  (لقد أضاعه قومه 
في حياته، ثمَّ أضاعه املوت، والنقد 
ــر )، وهذا الوصف  ــي هو اخلاس األدب
ــمل عبد اجلبار عباس  ميكن أن يش

الفنان. 
ــنة الثالثة  وهكذا افتقدنا في الس
ــار ١٩٩٢ صوتني مهمني في  للحص
ــحاب  ــد والفن مرا بنا مر الس النق
ــر  ــن. اجلدي ــن الزم ــةٍ م ــى غفل عل
ــائعة صدرت من قبل  بالذكر ان ش
الفنان مقداد عبدالرضا قال لنا ان 
عبداجلبار توفى فنقلتها الصحافة 
ــر ومن ثم  ــت اخلب ــن ابنته كذب لك
ــهرين توفي حقيقة وبذلك  بعد ش
ــان مات مرتني  حصل على لقب فن
ــف باء    ــه مجلة ال ــا كتبت عن كم
ــتاذ الصحفي  ــم االس حينها بقل

قحطان جاسم جواد
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ــت املياه  ــة، أصبح ــت الصحيف قال
ــكل مثير للقلق  موردا اكثر ندرة بش
ــى التحتية  ــث ادت احلروب والبن حي
املتهالكة واالنهيار االقتصادي الذي 
ال مثيل له، الى موجة غضب كارثية 
بسبب ارتباطها بارتفاع قياسي في 
الصحيفة  ــارت  احلرارة.وأش ــات  درج
ــة أثارت  ــات املياه والطاق ــى ان أزم ال
ــدول من  ــي عدد من ال ــات ف اضطراب
السودان الى ايران، وأثارت صراعا عبر 
ــوءا مع  ــيزداد الوضع س ــدود، وس احل
ــف والبؤس“.وذكرت  ــتمرار الصي اس
ــا ان دقت  ــبق له الصحيفة بانه س
ــأن هذا الوضع منذ  جرس اإلنذار بش
فترة طويلة، لكن مع ظهور االحداث 
ــع  جمي ــي  ف ــديدة  الش ــة  املناخي
ــل تأثيرات وباء  ــاء العالم في ظ انح
ــان القضية اصبحت  «كوفيد١٩»، ف
ــاس  الن الن  ــر،  بكثي ــا  احلاح ــر  اكث
ــروا امكانية الوصول الى املياه  خس
ــرب، وهو ما سيجعل  الصاحلة للش
ــروس اكثر  ــار الفي ــف انتش ــن وق م
ــة من انه  ــذرت الصحيف صعوبة.وح
مع انتشار املوجتني الثانية والثالثة 
ــتوى  ــن الفيروس القاتل على مس م

ــن املمكن االلتزام  العالم، لم يعد م
ــرف  والص ــاه  املي ــج  برام ــق  بتحقي
ــع التأخر  ــة، اذ م ــي والنظاف الصح
ــام ٢٠٢٢،  ــاء اللقاحات للع في اعط
ــتكون وفرة املياه والنظافة مبثابة  س
وسيلة الدفاع الوحيدة التي لديهم 
ــراق، خاصة  ــا في الع ــد املرض.ام ض
ــي جنوب البالد حيث كانت االهوار  ف
ــد،  ــكل متزاي ــف بش ــة جت التاريخي
ــبب نقص املياه في نشوب  كما تس
ــران والعراق  ــررة بني اي ــات متك خالف
ــة  ــري دجل ــى نه ــد عل ــذي يعتم ال
والفرات في احلصول على كل مياهه 
ــدود  ــران تقيم الس ــن اي ــا. لك تقريب
ــاه، مما  ــل بعض تلك املي ــادة حتوي الع

ــبب القلق ويحدث نقصا كبيرا  يس
ــارت ايضا  ــاه في العراق.واش في املي
الى مشكالت مشابهة اندلعت بني 
ــة االنهار،  ــراق وتركيا حول قضي الع
ــوريا، فقد  ــا انه فيما يتعلق بس كم

حذرت االمم املتحدة من موجات جفاف 
ــتويات  ــبب تراجع مس ــديدة بس ش
ــوريا  نهر الفرات، وهو ما يعني ان س
ــرب، حتتل حاليا املرتبة  املنكوبة باحل
السابعة على مؤشر اخملاطر العاملي 
ــة خلطر  ــر عرض ــة االكث ـــ ١٩١ دول ل
ــانية او طبيعية“ خارج  ”كارثة انس
ــى التعامل معها. ــدرة عل نطاق الق
وخلصت الصحيفة البريطانية الى 
ــامل لتقليص  ــول ان ”احلل الش الق
ــوية النزاعات  تأثير ازمة املناخ بتس
ــاد هي السبيل الوحيد  وانهاء الفس
للخروج من هذا الكابوس“. وتابعت 
ــروس كورونا في  ــتمرار في انه مع اس
ــا وقبل فوات  ــة االرض، ”فانن مالحق

ــاج االن اكثر من اي وقت  االوان، نحت
ــي برامج  ــتثمار ف ــى االس ــى ال مض
والنظافة  ــي  الصح ــرف  والص املياه 
ــة  صل ذي  ــد  صعي ــى  الصحية“.عل
ــة التاميز البريطانية  اعتبرت صحيف

ــع في الشرق  أن أزمة املياه قد تتوس
األوسط..حيث أن نقص املياه في إيران 
يتكرر في جميع أنحاء املنطقة على 
األرجح فإن مشكلة املياه قد تعجل 
بنهاية النظام اإليراني وأنه ال حلول 
علمية أو عملية الستعادة املياه في 
إيران املفلسة مائيا، فهذه املشكلة 
ــرق  باتت أزمة كبرى في منطقة الش
ــرته «ذا  ــر نش ــا لتقري ــط وفق األوس
ــال  ــز» The Times البريطانية.وق تامي
خبير إيراني منفي إن إيران «مفلسة 
ــنوات من سوء اإلدارة  مائيا» بعد س
ــا أثار  ــي مم ــام اإليران ــل النظ ــي ظ ف
ــة في جميع أنحاء  احتجاجات دامي
ــتياء في الشرق األوسط. البالد واس
ــم ونائب  ــي، العال ــال كافيه مدن وق
وزير البيئة السابق، الذي يعيش اآلن 
ــات املتحدة للصحيفة، إن  في الوالي
جميع مصادر املياه في البالد - األنهار 
ــاه اجلوفية - بدأت في  واخلزانات واملي
اجلفاف. واعترف وزير الطاقة اإليراني 
بأن البالد تواجه أزمة غير مسبوقة، 
ــة اهللا علي  ــد األعلى آي وأعرب املرش
خامنئي عن تعاطفه مع املتظاهرين 
ا». قائال: «ال ميكننا أن نلوم الناس حقً
ــخاص على األقل  ــي ثمانية أش ولق
مصرعهم في االحتجاجات األخيرة، 
ــي عانت  ــي األهواز الت ــي بدأت ف الت
ا ملنظمة  ــوأ اآلثار، وفقً من بعض أس
الصحيفة  الدولية.واعتبرت  ــو  العف

ــع في الشرق  أن أزمة املياه قد تتوس
األوسط، وأضافت أن نقص املياه في 
إيران يتكرر في جميع أنحاء املنطقة، 
ــث بدأت أنهار جنوب العراق جتف  حي
ــن جهود  ــى الرغم م ــرى عل ــرة أخ م

ــرق سوريا أيضا  الترميم، ويعاني ش
من جفاف شديد.وفي أقصى الغرب، 
ما يقرب من ثالثة أرباع سكان لبنان، 
ــوري وغيرهم  ــك مليون س مبا في ذل
ــد يفقدون الوصول  من الالجئني، فق
ــي  ــرب ف ــة للش ــاه الصاحل ــى املي إل
األسابيع األربعة إلى الستة املقبلة، 
ــي االنهيار  ــدأ نظام الضخ ف حيث ب

ــبما قالت  ــط نقص الوقود حس وس
ــران  ــي: «إن إي ــف.وقال مدن اليونيس
ــتهالك أكثر  ــا واالس ــة مائي مفلس
ــددة». وأضاف  ــاه املتج ــن توافر املي م
ــط للعيش  ــران التخطي ــى إي أن عل

ــع أنه ال ميكن إليران  مع النقص. وتاب
ــتعادة أراضيها الرطبة وخزانات  اس
ــار بالكامل في  املياه اجلوفية واألنه
ــرة. «لذلك، عليها  ــرة زمنية قصي فت
ــرف بإفالس املياه وتتوقف عن  أن تعت
إنكار أن العديد من األضرار أصبحت 
ال رجعة فيها».وبحسب الصحيفة 
ــنوات.  كانت األزمة متوقعة منذ س

وفي عام ٢٠٠٥ ، كتب رضا أردكانيان، 
ــة بصفته  ــة احلالي ورق ــر الطاق وزي
خبيرًا في إدارة املياه حذر فيها من أن 
استخراج املياه في إيران ميثل ضعف 
مستويات االستدامة.ويشير اآلن إلى 

أن األزمة املتنامية تزامنت مع واحدة 
من أكثر األعوام جفافاً منذ خمسة 
ــراء األرصاد اجلوية  ــود، ويقول خب عق
ــبة  إن هطول األمطار انخفض بنس
ــتخدام  اس ــم  ٨٥٪.ويت ــى  إل ــل  تص
ــغيل  الوقود الرخيص في ايران لتش
املضخات الستخراج كميات هائلة 
ــع الزراعة في  ــن املياه اجلوفية لدف م
ــب  ــى نطاق واسع.وبحس ــالد عل الب
ــت الضحية  ــر فإن إيران ليس التقري
ــبب اإلفراط في  ــدة. فقط تس الوحي
ــتخراج املياه اجلوفية في حدوث  اس
ــرق سوريا وهو  موجات جفاف في ش
سلة اخلبز في البالد، بينما اشتكت 
ــدود  ــوريا والعراق من الس كل من س
التركية التي تعيق تدفق نهري دجلة 

والفرات إلى بالد ما بني النهرين.

ــات  ــة مباحث ــان جول ــد اجلانب وعق
ــة  بالعاصم ــض  األبي ــت  البي ــي  ف
ــنطن، تناولت مختلف جوانب  واش
ــني البلدين في  ــات ب ــز العالق تعزي
جميع اجملاالت األمنية واالقتصادية 
ــة والتعليمية والصحية. والثقافي

ــادل  ــد املتب ــاء التأكي ــهد اللق وش
ــة األمنية بني  ــال العالق ــى انتق عل
ــارة  ــام االستش ــى مه ــني إل الطرف
ــدرات  الق ــاء  بن ــم  ودع ــب  والتدري
ــدمي  وتق ــة،  العراقي ــكرية  العس
ــلحة  ــي للقوات املس ــم الفن الدع
ــوات  الق ــود  وج ــدم  وع ــة،  العراقي
ــول يوم ٣١ من كانون  القتالية بحل
ــاد بايدن  ــي. وأش ــام احلال األول للع
بدور الكاظمي واحلكومة العراقية 
ــراق نحو  ــير بالع املتنامي في الس
ال في  ــهامها الفعَّ االستقرار، وإس
ــس السالم والتهدئة في  إرساء أس

منطقة الشرق األوسط.كما شهد 
اللقاء تأكيد دعم حكومة الواليات 
ــراق، على  ــة للع ــدة األميركي املتح
البرملانية  ــار إجراء االنتخابات  مس
املقرَّرة في العاشر من شهر تشرين 
ــد الكاظمي تطلع  األول املُقبل.وأك
ــات وطيدة  ــاء عالق ــى بن ــراق إل الع
ــات  الوالي ــع  م ــخة  راس ــراكة  وش
ــس  ــة، على أس ــدة األميركي املتح
العراقية، وضمن  ــيادة  الس احترام 
ــتراتيجية بني  ــار االتفاقية الس إط

ــح العراق.  ــظ مصال ــن وحف البلدي
ــعة  توس ــي  ف ــان  اجلانب ــث  وتباح
ــركات  ــام الش ــتثمار أم ــق االس أف

ــراق، واخلطوات  الع ــي  األميركية ف
ــة العراقية  ــي اتخذتها احلكوم الت
ــتثمار  ــة لالس ــة جاذب ــر بيئ لتوفي
ــراق، ومبا  ــدة في الع ــرص الواع بالف
ــادي ويُزيد  ــتقرار االقتص يُعزِّز االس
ــرى  ــل. وج ــرص العم ــق ف ــن خل م
ــث اجلهود  ــاء أيضاً بح ــالل اللق خ
ــي  ــترك ف ــاون املش ــة والتع الثنائي
ــة كورونا،  ــة جائح مجال مكافح
لتوفير  املتحدة  الواليات  واستعداد 
ــل  ــن أج ــات م ــن اللقاح ــد م املزي

ــة العراقية  تعضيد جهود احلكوم
في الوقاية وتوفير احلماية الصحية 
ــب مباحثات  ــعبنا. وعق ــاء ش ألبن

ــوزراء مصطفى الكاظمي  رئيس ال
ــدن،  باي ــو  ج ــي  األميرك ــس  والرئي
ــن الوفدين  ــترك ع ــدر بيان مش ص
ــي واألميركي في  املفاوضني العراق
ــتراتيجي  ــوار الس ــام جولة احل خت
ــها من  الرابعة واألخيرة التي ترأس
ــي وزير اخلارجية فؤاد  اجلانب العراق
ــني ومن اجلانب األميركي وزير  حس
أعلن  بلينكن.وقد  أنتوني  اخلارجية 
البيت األبيض أن الرئيس األميركي 
ــس الوزراء  ــتقبل رئي جو بايدن، اس
ــي  الكاظم ــى  مصطف ــي  العراق
ــنطن. ــوز اجلاري  في واش ــي ٢٦ مت ف
ــتتيح  ووفق بيان البيت األبيض، س
ــراكة  الش ــد  «تأكي ــارة  الزي ــذه  ه
ــتراتيجية» بني البلدين.وأشار  االس
ــس األميركي  ــى أن الرئي ــان إل البي
ــز التعاون  ــا إلى تعزي ــع أيض «يتطل
ــي القضايا  ــراق ف ــي مع الع الثنائ
واألمنية»  واالقتصادية  السياسية 
ــتركة  املش ــود  «اجله ــا  وخصوص
ــة الدائمة» لتنظيم  لضمان الهزمي
أن يؤدّي  الدولة اإلسالمية.ويُفترض 
ــداد  ــني بغ ــتراتيجي ب ــوار االس احل
ــدول زمني  ــنطن إلى وضع ج وواش

ــف الدولي الذي  ــحاب التحال النس
يحارب تنظيم الدولة اإلسالميّة.وال 
يزال هناك نحو ٣٥٠٠ جندي أجنبي 

بينهم  ــة،  العراقيّ ــي  األراض ــى  عل
ــام عمليّة  ــي، لكنّ إمت ٢٥٠٠ أميرك
ــتغرق سنوات. انسحابهم قد يس

ــني هجوماً  واستهدف نحو خمس
ــيّرة  مس ــرات  بطائ أو  ــاً  صاروخيّ
ــح األميركيّة في العراق منذ  املصال

بداية العام. وتُنسب هذه الهجمات 
التي لم تتبنّها أيّ جهة إلى احلشد 
ــن فصائل  ــعبي وهو حتالف م الش

ــران مندمجة في القوات  موالية إلي
ــتهدف  العراقية.واس ــة  احلكومي
ــابع من  أحدث هجوم كبير في الس

يوليو قاعدة عني األسد العسكرية 
ــقط ١٤  ــرب العراق حيث س ــي غ ف
ــجيل إصابات. صاروخاً من دون تس

وشنت الواليات املتحدة من جهتها 
ضربات في نهاية يونيو على مواقع 
ــوريا ما  ــراق وس ــي الع ــد ف للحش
ــرة في  ــن مقتل نحو عش ــفر ع أس
ــران. ــني إلي ــني موال ــوف مقاتل صف

ويثير ذلك مخاوف من اندالع صراع 
ــني حليفتي  ــي العراق، ب ــوح ف مفت

بغداد الواليات املتحدة وإيران.

التايمز الربيطانية : إيران مفلسة مائيا واألزمة ترضب املنطقة

الكاظمي : الرشاكة مع امريكا سرتاتيجية وهي ساعدتنا يف هزيمة داعش

العراق يف قلب العاصفة.. ”حروب املستقبل عىل املياه بدال من النفط“

البيان املشرتك .. هناية ٢٠٢١ ال قوات قتالية امريكية يف العراق

الشرق  في  املياه  أزمات  مخاطر  من  البريطانية  ”اإلندبندنت“  صحيفة  حذرت 
األوسط، مبا في ذلك في العراق ولبنان وإيران وسوريا، والتي تتسبب بكابوس من 
في  البريطانية  الصحيفة  الدول.وقالت  بني  والتوترات  االجتماعية  االضطرابات 
تقرير نشرته في عددها األخير، ان ”حروب املستقبل ستخاض حول املياه بدال من 
النفط“، مضيفة ان هذه املقولة تبدو ”كأنها حقيقة مرعبة بشكل متزايد مع 
مرور كل عام، خاصة عبر منطقة الشرق االوسط وشمال افريقيا، وهي مناطق تقع 

على خط مواجهة أزمات املناخ في العالم“.  

متابعة / البينة الجديدة

قال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي: إنَّ الشراكة مع الواليات املتحدة ستراتيجية، 
األميركي  والرئيس  الكاظمي  أيِّ وقت مضى.وأعلن  أقوى من  الثنائية  وان عالقتنا 
انتهاء  االول،  أمس  مساء  األبيض  البيت  في  مباحثات  جولة  عقب  بايدن  جو 
لها إلى مهام  مهام القوات األميركية «القتالية» بحلول نهاية العام احلالي وحتوّ
«تدريبية» و»استشارية».وذكر بيان للمكتب اإلعالمي لرئيس الوزراء أنَّ الكاظمي، 
التقى مساء أمس االول االثنني، الرئيس األميركي في مستهل زيارته إلى الواليات 

املتحدة األميركية التي وصل إليها في وقت سابق على رأس وفد حكومي.

متابعة / البينة الجديدة
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 .GAZPROM NEFT BADRA B.V شركة غازبروم نفت بدرة بي. في.
 EXTENSION ANNOUNCEMENT تمديد المناقصةاعالن 

  
1449المناقصة رقم   TENDER No.  1449 

 TENDER NAME:  Provision of H2S control services for Badra Oil Filed, the Republic of Iraq  لحقل بدرة النفطي ، جمهورية العراقH2S    مراقبة خدمات توفيراسم المناقصة: 
1441المناقصة رقم   

الهاتف النقال خدمات توفيراسم المناقصة:   
 

TENDER No.  1441 
TENDER NAME:  Provision of mobile phone services  

  
    )(UTC/GMT+3:00صباحا  11:00، الساعة 2021آب  23لتقديم العطاءات بموجب هاتين المناقصتين هو  الممدد الموعد النهائي

 
Extended deadline for submission of bids under these Tenders (Bid Due Date & Time) is 

11:00 AM (UTC/GMT+3:00) August 23, 2021. 
  

من الفاتورة األولى بموجب العقد الموقع مع وإعالن تمديد المناقصة  يستقطع المشغل المبلغ المحدد في وثائق المناقصة والخاص بإعالن المناقصة 
 فائز العطاء.

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

  

 رسمية للشركة تحتوي شعار الشركةنود اعالمكم بأن مقدمي العطاءات يمكنهم الحصول على وثائق المناقصة عند تقديم طلب خطي (يقدم على ورقة 
عنوان البريد اإللكتروني إلرسال وثائق واالسم الكامل لمقدم العطاء والهاتف والفاكس وعنوان البريد، يذكر فيها  ول)موقعة من قبل الممثل المخ

 :الوارد أدناه المناقصة واالسم الكامل ومنصب الشخص المسؤول عن االتصال إلى عنوان البريد اإللكتروني الخاص بالمشغل
 

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

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

  
 مسؤولية أيأن يتحمل  دون اإللكتروني البريد طريق عن العطاء مقدم إلى المناقصة وثائق المشغل سيرسل العطاء، مقدم من خطي طلب استالم عند
 .التسليم في التأخر أو الفقدان عن

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

  
  

  .Detailed terms and conditions of the Tender will be provided in the Tender Documentation سيتم توفير الشروط واألحكام التفصيلية للمناقصة في وثائق المناقصة.
  
 ةيأالعقد دون تحمل أية مسؤولية تجاه  حالةإفي أي وقت قبل  المناقصةإلغاء و أ، بموجب المناقصة له الحق في قبول أو رفض أي عطاء شغلن المإ

 قدمت عطاءها ودون تقديم مبررات لذلك.شركة 
 

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. 

  
والمشترياتقسم العقود ./  فينفت بدرة بي  ازبرومغ ةشرك  Gazprom Neft Badra B.V. Contracts and Procurement Department 

 

NO.3688.WED.28. JUL.2021العدد (٣٦٨٨) االربعاء  ٢٨ / ٧ / ٢٠٢١ 

اعالن 

اُّـ اِّـتهم الغائب /(اِّـفوض حسن رشيج عيسى صبط النوفلي)  
اِّـنسوب اُّـ /مديرية شرطة محافظة ميسان واِّـنشآت 
العنوان/ميسان _قضاء العمارة _ حي الحسني الجديد 

ــنة ٢٠٠٨ اِّـعدل لغيابك عن مقر  بما انك متهم وفق اِّـادة /٥ /من ق. ع. د رقم ١٤ لس
ــك بتاريخ  ٢٠٢١/١/٢١ولحد االن وِّـجهولية اقامتك اقتضى تبليغك بهذا االعالن  عمل
ــة البصرة خالل  ــى ان تحضر أمام محكمة قوى األمن الداخلي االوُّـ / اِّـنطقه الخامس عل
ــذا االعالن َّـ محل اقامتك ومقر عملك وتجيب عن  ــدة ثالثون يوما من تاريخ  تعليق ه م
ــوف تجري محاكمتك غيابيا استنادا الحكام  التهمة اِّـوجهة ضدك وعند عدم حضورك س
اِّـواد ( ٦٥ و ٦٨ و ٦٩) من قانون اصول اِّـحاكمات الجزائية لقوى االمن الداخلي رقم ١٧ 

لسنة ٢٠٠٨.
العميد الدكتور الحقوقي

رئيس محكمة قوى األمن الداخلي االوُّـ 
اِّـنطقه الخامسة

جمهورية العراق 
وزارة العدل 
دائرة التنفيذ 

مديرية تنفيذ الكوت 
رقم االضبارة : ١٢٦٨ /٢٠٢١
التاريخ : ٢٠٢١/٧/٢٦

أعـــــــــــالن 
تبيع مديرية تنفيذ الكوت العقار تسلسل٨٤/٢م٣٩  الهورة  الواقع َّـ الكوت العائد للمدين (مفيد ناجي عبد اِّـجيد) اِّـحجوزة لقاء طلب 
ــراء مراجعة هذه اِّـديرية خالل مدة (٣٠يوما)  ــارم محمود حمزه) البالغ (١٥٠,٠٠٠,٠٠٠) مليون دينار فعلى الراغب بالش ــن (ص الدائ
ــهادة الجنسية العراقية وان رسم  ــرة من اِّـائة من القيمة اِّـقدرة وش ــتصحبا معه التأمينات القانونية عش ــر مس تبدأ من اليوم التالي للنش

التسجيل والداللية على اِّـشرتي.
اِّـنفذ العدل 
غسان فهد غنيس التميمي

اِّـواصفات:ـ
١-موقعة ورقمه :- كوت /الهورة العقار اِّـرقم ٨٤/٢ م ٣٩ الهورة 

٢-جنسه ونوعه : ملك صرف  باعتبار ٧ سهم منها ٥ سهم اُّـ صارم محمود حمزه ٢سهم اُّـ اِّـدين مفيد ناجي عبد اِّـجيد
ــي و الطابق العلوي غرفتني نوم  ــزن و حمام و غرفة نوم الطابق االرض ــتقبال و مخ ــه: يتكون من طارمة خارجيه و اس ــدوده و اوصاف ٣-ح
ــي اِّـوزائيك القديم و درجة العمران جيدة و الدار مجهز باِّـاء و الكهرباء و يقع على  ــلم مبلط بالكاش ــرتك و س وهول و حمام و مرافق مش

شارع عام ركن 
٤-مشتمالته :- 

٥-درجة العمران :
٦-اِّـساحة :- مساحة ٤٣٧,٥م٢

٧-الشاغل :-  الدائن
٨-القمية اِّـقدرة :- ١٨٧,٥٠٠,٠٠٠ مائة و سبعة و ثمانون مليون و خمسمائة الف دينار



ــاء  واالصدق ــارف  واملع ــل  األه  
ــي  التهان ــى   بأزك ــون  يتقدم
والتبريكات  الى العروسني (منير 
جبوري)  ستار  األرناؤوطي)و(صبا 
ــص  القف ــا  دخولهم ــبة  ملناس
ــاة  ــا حي ــني لهم ــي متمن الذهب
زوجية سعيدة وبالرفاة والبنني .

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

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

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

جريدة 
يومية 
سياسية 
عامة
مستقلة

أو  يصوِّب  أن  يريد  من  لكل  مكفول  الرَّد  حق  إن    

ح معلومة وردت في خبر أو مقال ويعتقد أن  يصحِّ

فيها جتنيا او مغالطة إذا رغب في ذلك، وإن ديدننا 

هو احترام الرأي والرأي اآلخر.

„zzzzzÁÊfih

(السنة السادسة عشرة) العدد (٣٦٨٨) - االربعاء - ٢٨ - تموز - ٢٠٢١

حداد عىل ارواح شهداء الوطن 
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ــبكة  الش ــز  مرك ــتضيف  يس
للدراسات والبحوث االستراتيجية 
ــي  واألكادمي ــي  واإلعالم ــب  الكات
ــدادي اليوم  ــم املق ــور كاظ الدكت
ــني  ــار املثقف ــو كب ــاء و يدع االربع
ــية   نقاش ــدوة  ن ــى  ال ــني  العراقي
ــول ما جاء به كتابه  وحوار جاد ح
ــتقراء الزمن  (( جدل اإلتصال.. اس

ــق  تتعل ــكار  اف ــن  م ــي))  احلقيق
ــم  القي ــة   منظوم ــرات  مبتغي
ــأت حولها  ــي نش ــة الت االتصالي
وبها اجملتمعات قدميها  وحديثها. 

املكان: 
ــالم العراقي في  ــبكة اإلع مقر ش

الصاحلية/ قاعة الدراما اإلذاعية 
الزمان: 

األربعاء  ٢٨ / ٧ / ٢٠٢١
 الساعة : ٦:٠٠ مساءً

ــارك في النقاش مجموعة  سيش
ــني املتخصصني في  ــن األكادميي م
ــفة و علم النفس  اإلعالم والفلس

وعدد من الكتاب و األدباء.
ــدة  اجلدي ــة  للبين ــك  ذل ــن  اعل

الزميل حليم سلمان
مدير مركز الشبكة للدراسات 

والبحوث االستراتيجية /
ــبكة اإلعالم  ــس أمناء ش مجل

العراقي.

متابعة / البينة الجديدة
ــي على  ــل صين ــر رج عث
ــا  بعدم ــع  الضائ ــه  ابن
يتنقل  ــا  عام  ٢٤ ــى  قض
ــة في  ــة ناري ــى دراج عل
جميع أنحاء البالد بحثا 
عن جنله، في جتربة كانت 
ــاج فيلم  ــي إنت ــببا ف س
ــاع» لعام  ــب والضي «احل
وزارة  ــت  ٢٠١٥.وصرح
ــي وقت  ــام، ف ــن الع األم
ــهر،  ــابق من هذا الش س
ــخصني املتهمني  أن الش
ــوه  ك ــل  جن ــاف  باختط
ــام ١٩٩٧  ــغ في ع جانتان
ــى كوه، البالغ  اعتقال.بك

ــا،  عام  ٥١ ــر  العم ــن  م
ــا ابنهما  ــه وعانق وزوجت
ــينزين عندما مت  ــوه ش ك

ــرة أخيرًا  ــمل األس لم ش
في لياوتشنغ، شاندونغ، 
ــاة  قن ــرت  ذك ــبما  حس

ــمية. الرس  «CCTV»
ــابه  كتب األب على حس
ــل  التواص ــائل  بوس
ــاء  ــد لق ــي عن االجتماع
ــوم مهم جدا  ــه: «الي ابن
ــي، مت العثور  ــبة ل بالنس
ــتقبل  املس على طفلي، 
اهللا  ــعادة،  بالس ــيء  مل
ــف».ومت  بلط ــا  يعاملن
قبل  ــن من  االب اختطاف 
ــبتمبر/  ــي ٢١ س امرأة ف
ــام ١٩٩٧، عندما  أيلول ع
ــب مبفرده خارج  كان يلع
ــن  ــغ م ــه، وكان يبل منزل
ــف  ونص ــني  ــر عام العم

العام في ذلك الوقت.

توّكل ياريس) نُشر اجلزء االول منه في عدد البينة اجلديدة 
(٣٦٤٨) الصادر بتاريخ (٢٠٢١/٥/٢٥) وجزؤه الثاني في العدد 
ــي وامنياتي  ــه مالحظات ــي (٢٠٢١/٥/٢٦) ضمنت (٣٦٤٩) ف
ــي واعد كهذا  ــروع عراق ــروعة برؤية مش وتطلعاتي املش
وقد اخذ حيزه التطبيقي على االرض ولكن أنىّ للتطبيق 
ــم يصوّت عليه  ــم يُقرأ ول ــروع ل ــق اذا كان املش ان يتحق
ــا وقالها غيري  ــي ؟! .. لقد قلته ــواب العراق ــس الن مجل
ــروع القانون هذا تكمن في  من املنصفني بأن اهمية مش
ــنموا املناصب  ــؤولي الدولة العراقية تس ــع مس أن جمي
ــاد يخضعون لهُ وحتديدا منذ  العليا االكثر عرضة للفس
العام (٢٠٠٤) وحلد االن من درجة مدير عام فما فوق وتقوم 
اجلهات املالية اخملتصة بإعداد قائمة موثقة بشاغلي هذه 
املناصب خالل السنوات الـ (١٧) املنصرمة .. وفي تفصيل 
ــوال التالية  ــترداد االم ــإن هذا القانون يهدف الس اكثر ف
ــوال والعائدات االجرامية في  ــل العراق وخارجه , االم داخ
ــا وااليرادات  ــادل قيمته ــاد او ممتلكات تع ــة فس اي جرمي
ــاد واملمتلكات  ــدات جرمية فس ــع املتأتية من عائ واملناف
ــا او التي اختلطت معها  لت  به لت اليها او بُدّ وّ ــي حُ الت
ــك املركزي  ــة بتزويد البن ــة االحتادي ــة النزاه ــوم هيئ وتق
ــرهم  ــاغلي املناصب العليا وافراد اس العراقي بقائمة ش
ــهر ) من  ــخاص وثيقي الصلة بهم خالل (ثالثة اش واالش
ــنويا ويقوم البنك  ــون وحتديثها س ــخ نفاذ هذا القان تاري
ــات املالية  املركزي العراقي بدوره بإعمامها على املؤسس
الجراء التدقيقات عليها .. ال اريد االغراق بالتفاصيل وهي 
ــروع  ــك كثيرة وبإمكان أي  منكم االطالع على مش ال ش
ــه املتوخاة لكنني اريد  ــون تفصيليا ومعرفة اهداف القان
القول وبصوت عال : لعن اهللا كل من عرقل تشريع القانون 
ــد االبواب امامهُ  ــراره، ولعن اهللا كل من اوص وحال دون اق
ــة لعرقلته. ولكي ال نذهب بعيدا  ووضع العصي الغليظ
ــات  اقول ان العتب منصبّ على كل من لم يحضر جلس
ــد االن. وكل  ــار املاضي وحل ــهر اي ــذ مطلع ش ــان من البرمل
ــاب القانوني لعقد  ــهم في اكتمال النص برملاني لم يس
ــريع واقرار العشرات  ــات البرملان بهدف تعويق تش جلس
من القوانني املمددة على مغتسل املوتى حتت قبة البرملان 
ومنها على وجه التحديد مشروع قانون استرداد عائدات 
ــكورا . ولكن  ــذي قدمة رئيس اجلمهورية مش ــاد ال الفس
ــفن ومن هنا ادعو  ــتهي الس يبدو ان الرياح جتري مبا ال تش
كل اعضاء مجلس النواب ممن يصرخون ليل نهار بدعوى 
ــدين  ــاظ على املال العام ومحاربة الفاس املطالبة باحلف
ــرّس خصيصا  ــتئنائية واحدة تك ــة اس ان يعقدوا جلس
ــيرفع  ــعب س لقراءة ومترير هذا القانون. وتأكدوا بأن الش
ــاز وطني تقدمونه وانتم  ــم القبعات تقديرا وثناء إلجن لك
ــى دورة برملانية  ــتار عل ــدلون الس تلملمون اوراقكم وتس
ــحيحة العطاء مع شديد االسف. واهللا  متعثرة االداء وش

العلي العظيم على ما اقول شهيد.
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ــي واقعه على ما يتم تقدميه من  يعتمد اإلعالم املرئي ف
برامج ثقافية يستفيد منها املواطن في حياته اليومية، 
ال سيما وان احلاجات اخملتلفة قد تدفع املواطنني ملتابعة 
ــى اجوبة  ــل احلصول عل ــن اج ــة م ــج التلفزيوني البرام
ــي اذهانهم وكبصيص  ــاؤالت التي تدور ف صريحة للتس

امل لبرمجة مستقبلهم القريب على اساسها.
ــه ان الثقافات اجملتمعية على درجات  ومن املتعارف علي
ــير ملا يتم عرضه من برامج  متفاوتة وان الفهم والتفس
وحوارات يختلف من شخص آلخر اعتماداً على مستوى 
ــار املفردات  ــإن اختي ــرد، لذلك ف ــرة والف ــع واألس اجملتم
ــة وتأني حتى  املالئمة في محاور احلديث حتتاج الى دراس
ــاً للتطرف  ــل منها اساس ــكل اخر يجع ــر بش ال تُفس
ــذوذ الفكري وبالتالي يؤدي  والتحزب ال بل حتى الى الش
ــا بينها نتيجة افكار  الى خلق مجاميع متعنصرة فيم
ــتغاللها مستقبالً  ومعتقدات خاطئة والتي قد يتم اس
من قبل اخرين لتنمية مصالح حزبية او فئوية متعددة، 
ــك ان عملية فرض القانون واتخاذ اإلجراءات الكفيلة  ذل
ــي بحد ذاتها  ــات املعنية ه ــه من قبل اجله ــي تطبيق ف
ــذي يتطلع لتحقيق األمن  ــالة اطمئنان للمواطن ال رس
ــة والتي بدورها  ــكينة العام ــالمة والس والصحة والس
ــهم في حتسني وضعه املادي واالجتماعي، ولكن  قد تس
ــاس بها خللق اجواء مجتمعية  قد يأتي من يحاول املس
ــيطاني يؤدي الى اثارة حفيظة  ــلوب ش ــنجة بأس متش
املواطن وتشويه صورة الوضع العام مما يعكسها سلباً 
ــة واالقتصادية  ــع متطلباته األمني ــارع بجمي على الش
واالجتماعية وتؤسس الى ازمات داخلية وزعزعة الوضع 

العام.
ــارز وصراعات  ــات من تب ــى الفضائي ــاهده عل ــا نش ان م
ــاليب مختلفة منها ما يصل الى  فكرية وعقائدية بأس
ــتائم بأبشع العبارات واحلركات  حد التجاوز وتبادل الش
ــذوق العام  ــع اآلداب وال ــب م ــي ال تتناس ــارات الت والعب
ومنافية للعادات والتقاليد السائدة، واذا ما تأملنا قليالً 

ماهي مصلحة البلد واملواطن من ذلك؟
ــاك حركات فكرية ال تقل  ــد جواباً واحداً ال غير ان هن جن
خطورتها عن األفكار اإلرهابية املتطرفة مهمتها تأجيج 

الوضع العام وتؤسس الى اضطراب فكري ومجتمعي.
ــعى جاهداً  وهنا يأتي دور األعالم الوطني والذي طاملا س
ــرح  ــا هؤالء من خالل ش ــور التي يبعثره ــح األم لتوضي
ــع واملزايدات والتي  ــق مثلما هي بعيداً عن التصن احلقائ
ــالت االنتخابية في قريب  ــي ظل احلم ــتزداد ف كثرت وس
ــام، لذا  ــي الصالح الع ــا ال تصب ف ــاً فإنه ــام وحتم األي
ــع ضوابط لذلك وصوالً للتكامل  نتطلع الى ان يتم وض

اإلعالمي الصادق.

اللواء الدكـتور/ عدي سمري حليم الحساني
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ــيخلي) تتقدم  ــاح رزوقي الش ــادر صب ــهيد (عبد الق ــة الش عائل
ــجيل  ــيد مدير عام التس ــان واالمتنان الى الس ــكر والعرف بالش
ــاري في  ــجيل العق ــول الى مدير التس ــكر موص ــاري والش العق
ــيد (جاسم سعيد حنظل) واملعاون السيد  الرصافة الثانية الس
(حامد طعمة موسى) وكاتب احلاسبة (مكي يعقوب عزيز) وجميع 
ــني وتذليل الصعاب  ــم و تعاونهم مع املراجع العاملني لتعامله
امامهم ومتشية معامالتهم بانسيابية عالية فبارك اهللا بجهود 
كل اخليرين في هذه الدائرة ملساعيهم الطيبة .كما تشكر عائلة 
الشهيد (عبد القادر صباح رزوقي الشيخلي) معاونة التسجيل 
ــر ) وكاتب  ــت (زينة عبد االمي ــي الرصافة االولى الس ــاري ف العق
احلاسبة (عالء حيدر زيد ) ومسؤول االضابير (جاسم ناصر مطر ) 

وجميع العاملني في الدائرة الخالصهم في العمل.

ــر الذي يقدم دليال على القوة  يعرف «ضغط الدم» على أنه املؤش
ــة الدموية. وغالبا  ــن قبل القلب لضخ الدم في األوعي املبذولة م
ــكالت ضغط الدم الناس في وقت الحق من احلياة،  ما تصيب مش
ــي البعض من نوبات  ــاع، ولكن قد يعان ــادة ما مييل إلى االرتف وع
ــن أعمارهم. ميكن أن يؤدي  ــن انخفاض الضغط بغض النظر ع م
ــاالت خطيرة مثل أمراض القلب  ــتمر إلى ح الضغط املرتفع املس
ــط الدم أيضا مصحوبا  ــات القلبية، ويأتي انخفاض ضغ أو النوب

مبخاطر عدة، بحسب موقع «إكسبريس» البريطاني.

äÌÜ‘mÎ@äÿëÜÓ»ç@xaÎã

ــة بحكومة إقليم  ــباب والرياض ــت وزارة الثقافة والش أعلن
كردستان العراق، امس الثالثاء، إدراج منطقة هورامان ضمن 
ــم وزارة الثقافة  ــدث باس ــار العاملية.وقال املتح ــة اآلث قائم
والشباب والرياضة بحكومة اقليم كردستان نامق هورامي، 
ــت منطقة هورامان  ــكو العاملية أدرج ، إن «منظمة اليونس

التابعة حملافظة السليمانية ضمن قائمة التراث العاملي».
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