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عاد رئيس مجلس الوزراء مصطفى 
الكاظمي والوفد احلكومي املرافق 
ــد اختتام  ــى أرض الوطن بع له، إل
ــمية إلى الواليات املتحدة  زيارة رس
األمريكية استمرت عدة أيام. وكان 
في استقبال الكاظمي لدى عودته 
ــاء الهيئات،  عدد من الوزراء، ورؤس
ــة. ــات االجتماعي ــي الفعالي وممثل

ــارة، بـأنها  ــف الكاظمي الزي ووص
كللت بإجناز تنظيم وإرساء قواعد 
ــراكة الدائمية مع  ــة والش العالق
ــدة األمريكية، في  ــات املتح الوالي
ــا األمن،  ــاالت وأهمه ــف اجمل مختل
ــة، والتعليم،  ــاد، والصح واالقتص
 ، ــة  والبيئ  ، ــة  والطاق ــة،  والثقاف

ــتثمار وبقية منافذ التعاون  واالس
ــاء. وأكد الكاظمي ما  الثنائي البنّ
ــدم تواجد أي  ــأنه بع مت االتفاق بش
ــوات قتالية للواليات املتحدة في  ق
ــون األول ٢٠٢١. ــراق في ٣١ كان الع

ــعيه  وأضاف أن العراق ماضٍ في س
من أجل توفير الفرص الكرمية ألبناء 
شعبنا، وإيجاد بدايات جديدة لكل 
ــة املواطنني.  ــاهم في خدم ما يس
ــكره وتقديره للقوى  وأعرب عن ش
ــة؛  ــة العراقي ــية الوطني السياس
ــة في  ــود احلكوم ــاندتها جه ملس
املفاوضات، وتأييدها ملا مت التوصل 
ــى صعيد ذي  ــه من مخرجات. عل ل
ــة، فؤاد  ــر اخلارجي ــة بحث وزي صل
حسني، في نيويورك، التحضيرات 
ــي  ــات ف ــراء االنتخاب ــة إلج الالزم

دد.وقالت اخلارجية ، إن  موعدها احملُ
ــي مقر األمم  ــني التقى امس ف حس
ــورك، رئيس فريق  املتحدة في نيوي
الدعم االنتخابي في دائرة الشؤون 
ــي  ــالم ف ــاء الس وبن ــيَّة  السياس
ــة لألمم املتحدة كريغ  االمانة العام
ــي املرافق  ــس، والفريق األمن جيني
ــرات الالزمة  ــث التحضي ــه، لبح ل
ــي موعدها  ــات ف ــراء االنتخاب إلج
ــر، أن احلكومة  ــدَ الوزي ــدد. وأكّ احملُ
التي  ــات  االنتخاب ــراء  بإج ماضية 
ــة  ــد أهم األهداف الرئيس تعد أح
ــيراً إلى  ش ، مُ في املنهاج احلكوميّ
الدبلوماسيّة للحكومة  اخلطوات 
العراقيَّة على أكثر من محور سواء 
ــورك أو جتاه عواصم الدول  في نيوي
ــار  االعضاء في مجلس األمن.وأش

إلى تطلع احلكومة العراقية لرؤية 
ــي جميع  ــة ف راقب ــي للمُ ــق أمم فري
ــة لتعزيز الثقة  احملافظات العراقيَّ
ــة،  االنتخابي ــة  بالعملي ــة  العام
ــة  احلكوم ــود  هُ جُ ــى  إل ــاً  منوه
العراقيَّة وحتركاتها على املنظمات 
ــر من  ــدد كبي ــاه ع ــة وجت اإلقليميّ
الدول على املستوى الثنائيّ لغرض 
االنتخابية.  راقبة  للمُ فرق  ــال  ارس
ــة أفاد مصدر  في التطورات األمني
ــذي  ــرض ال ــاء التع ــي ، بانته أمن
ــن تنظيم داعش  ــه عناصر م نفذت
على مجلس عزاء في صالح الدين. 
ــال املصدر ، أن التعرض اإلرهابي  وق
ــول تعزيزات أمنية  انتهى بعد وص
ــى محل  ــع القطعات إل ــن جمي م
ــات  ــت بعملي ــث قام ــادث، حي احل

ــب  للمنطقة.وبحس ــيط  متش
ــهداء، و ١٧  املصدر فانه اوقع ٧ ش
ــن القوات  ــاً، بينهم افراد م جريح
ــة اإلعالم  ــدرت خلي ــة.و أص األمني
ــه، إن اعتداءً  ــاً جاء في األمني بيان
إرهابياً على أحدى مجالس العزاء 
ــي بناحية  ــة البو جيل ــي منطق ف
ــالح الدين،  ــرب في محافظة ص يث
ــن الضحايا  ــى وقوع عدد م ادى ال
جراء هذا احلادث اإلرهابي. في وقت 
ــد الشعبي، عن إرسال  أعلن احلش
تعزيزات عسكرية على اثر تعرض 
ــس عزاء  ــتهدف مجل ــي اس ارهاب
ــامراء  ــرب جنوب س ــي ناحية يث ف

مبحافظة صالح الدين.

كتب اِّـحرر السياسي
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ò@Ú‡nn€a^3\الربِّـان كان هنا .. واليوم مجرد اطالل

بغداد /
ــعدي) في حوار صحفي موسع  ــتاذ (ضياء الس   قال نقيب احملامني العراقيني االس
اجرته معه «البينة اجلديدة»  يوم اخلميس املاضي (٢٠٢١/٧/٢٩) ان عدم التزام هيئة 
ــة اقرها مجلس  ــة بتطبيق مواد قانوني ــة بوصفها جهة تنفيذي ــد الوطني التقاع
النواب بهدف انصاف شريحة املتقاعدين وهي شريحة مليونية مظلومة والسيما 
ما يتعلق حتديدا باملادة (١٤) من قانون التعديل االول رقم (٢٦) لسنة (٢٠١٩) لقانون 
ــى مايلي : (يعاد  ــنة (٢٠١٤) حيث تنص هذه املادة عل ــد املوحد رقم ( ٩) لس التقاع
ــذا التعديل او  ــى التقاعد قبل نفاذ ه ــب التقاعدية للمحالني عل ــاب الروات احتس
ــوة بأقرانهم املشمولني بأحكام القانون بتاريخ نفاذه على ان ال يترتب  خلفهم اس
اي اثر مالي عن الفترة السابقة) يعد مخالفة وتعنتا يجعل هيئة التقاعد الوطنية 

امام املساءلة القانونية.

ــي، انه  ــن رئيس مجلس النواب محمد احللبوس اعل
ال يوجد غطاء قانوني الي جهة او مؤسسة يسمح 
لها بحجب او ادخار رواتب املوظفني.وقال احللبوسي 
ــالق الرواتب  ــوى ان تاخير اط ــى نين ــه ال ــالل زيارت خ
ــابقة ملوظفي نينوى يشكل  املدخرة للسنوات الس
ــب عليها القانون. واضاف،  مخالفة صريحة يحاس

ــة  ــاء قانوني الي جهة او مؤسس ــد غط ــه ال يوج ان
ــمح لها بحجب او ادخار رواتب املوظفني.واعلن  يس
رئيس مجلس النواب، محمد احللبوسي، امس االول 
اجلمعة، موعد اطالق الرواتب املدخرة ملوظفي نينوى.
ــي اصدره مكتبه االعالمي، ان جميع  وقال احللبوس
ــتطلق  الرواتب املدخرة ملوظفي الدولة في نينوى س

في األسبوع املقبل.

ــتاني وحركة  ــاد الوطني الكردس ــا االحت قررت كتلت
التغيير، في وقت سابق من امس االول، اختيار قوباد 
ــتان املشارك  ــا لقائمة  حتالف كردس طالباني رئيس
ــيخ جنكي  في االنتخابات العراقية خلفا لالهور ش
ــاد الوطني  ــن كل مناصبه باالحت ــده م ــذي مت جتري ال
ــابيع.وبدأت املعركة بني  ــتمرت الس بعد معركة اس

ــكر عائلة جالل طالباني برئاسة بافل وقوباد  معس
طالباني من جهة ومعسكر الهور شيخ جنكي من 
ــكر االول بكل  ــتئثار املعس ــة، على خلفية اس جه
ــب ما يدعيه املعسكر  الصالحيات واملناصب بحس
ــليمانية، اجتماع  ــي محافظة الس الثاني.وعقد ف
ــول االنتخابات  ــررا دخ ــن ق ــر اللذي ــاد والتغيي لالحت

بقائمة مشتركة.
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ــمت قيادة العمليات املشتركة ، اجلدل الدائر   حس
ــألة حظر التجوال في عموم العراق.وقال  حول مس
نائب قائد العمليات املشتركة الفريق اول ركن عبد 

ــمري ، إن حظر التجوال مستمر كما هو  االمير الش
ــة  ــاعة اخلامس ــاعة الـ ١٢ ليالً وحتى الس من الس
ــبوع. وأضاف، أنه ال توجد أي  صباحاً طيلة ايام االس

تعليمات جديدة بخصوص احلظر لغاية اللحظة.

ــب  ــة بغداد الكرخ جاس ــر العام لصح ــرح املدي ص
احلجامي بعدم إمكانية غلق نادي اليرموك الترفيهي 
ــه باالمكان غلق  ــة واحدة.وقال احلجامي ، إن لدقيق

ــهولة ويسر وال  ــانتياغو بورنابيو بكل س ملعب س
ــادي اليرموك الترفيهي لدقيقة  ميكن اطالقاً غلق ن
ــن الكرامات ما جتعل ايدي  ــدة. وأضاف أن فيه م واح

الذين يحاولون اغالقه تصاب بالشلل الدائم.
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ــا ان احلكومة  ــا قلن ــة اذا م ال غراب
ــا  ودوائره ــا  ووزاراته ــة  عطلّ مُ
ــة واملواطن  ــبه خاوي احلكومية ش
ــو املتضرر وهو من يدفع الفاتورة  ه
ــي باملُعطلّة هو عدم  والضرّر ونعن
ــا بالبنان  ــار له ــازات يش رؤية اجن
على األرض وكل ما يعلن هو مجرد 
ــا  ــض منه ــالم ال يقب ــاث اح اضغ
املواطن سوى رؤية سراب مخادع.. 
اعطني وزارة عراقية واحدة حققت 
اجنازات حتت أي عنوان من العناوين 
سواء أكانت بناء مصانع أو معامل 
ــكنية أو ابراج أو  ــات س أو مجمع
ناطحات سحاب أو طرقاً خارجية 
ــاريع التي  وانفاقاً وغيرها من املش
يحق للعراقي ان يفتخر بها ولكن 
ــواب بالنفي ألن  ــا يأتي اجل عادة م
ــاك من ال يريد ان يصنع أو ينتج  هن

ــس ملشاريع  أو يزرع أو يبني أو يؤس
ــالً أمانة  ــذوا مث ــتقبلية .. خ مس
بغداد وهي دائرة خدمية مسؤولة 
عن اظهار العاصمة بغداد مبا يليق 
ــا وتاريخها التليد لكن قل  مبجده
ــازات األمني مذ توليه  لي ماهي اجن
مسؤوليته حلد اآلن وهل استطاع 
ه اسالفه أم  جتاوز اخلراب الذي خلفّ
ــير تصريحات ال تعدو  أنه بقي أس
ــى ورق وهاهي  عن كونها حبراً عل
بغداد في حال يرثى لها وهي ليست 
ــة عواصم  ــا هي بقي عاصمة كم
ــا نطالب بأن  ــه فإنن ــم وعلي العال
يكون أمني بغداد أسطى وشاغول 
وبغدادي أصيل لينفض عنها غبار 
ــى «  ــا وكف ــد القه ــال ويعي االهم
تسخيتا» واجترارا للخيبات . وفي 
ــأن الصحي البد من التحذير  الش
ــيكة جراء تداعيات  من كارثة وش
ــا واالزدياد املضطرد  جائحة كورون

ــني  ــني املواطن ــات ب ــدد االصاب بع
الذين يتحملون املسؤولية كاملة 
ــذي يحصل حيث هناك  في كل ال
ــا زالوا  ــعة منهم م قطاعات واس
ــه  بوصف ــاء  الوب ــع  م ــون  يتعامل
(كالوات) دومنا مراعاة بأن الالمباالة 
ــن  ــذا فنح ــة له ــا وخيم نتائجه
نطالب املواطنني بالتزام االرشادات 
ــاح ألن جرس  ــة واخذ اللق والوقاي
ــرع والت مهرب من  ــدأ يق االنذار ب
وزارة  ــى  وعل ــيكة  الوش ــة  الكارث
ــا  ــتنفار كل طاقاته ــة اس الصح
ودخولها حالة االنذار (ج) ال سيما 
ــراء نظام  ــر ج ــال وزي ــوزارة ب وان ال
ــي قضية  ــت . وف ــة املقي احملاصص
ــد كل القوى  ــرى بودنا ان نناش اخ
ــتات البيت  وا ش ــة ألن يلمّ الفاعل
الشيعي وخاصة من قبل من اساء 
ــتحقاقات  ــون ألننا امام اس للمك
ــير  ــد أن نش ــدة والب ــة جدي مرحل

ــي التي  ــج الوطن ــأن كتلة النه ب
ــار طعمة هي  ــها النائب عم يرأس
ــا التي ادت األمانة من خالل  وحده
ــن خالل طرحها  ــا الرقابي وم دوره
ــاء الدولة وال  ــي لبن ــروع وطن ملش
ننسى االشارة الى ان اغلب الكتل 
ــية مع األسف قد غلبّت  السياس
والنفعية  ــخصية  الش مصاحلها 
ــعب األساسية  على مصالح الش
ولعل الدليل على ذلك ما يحصل 
عندنا اآلن من دمار معيب طال كل 
ــتدعي  مرافق احلياة األمر الذي يس
ــراءة متأنية بغية  ــادة وق ــة ج وقف
ــهد السياسي مجدداً  قراءة املش
لتشخيص نقاط الضعف واخللل 
ــرات والنكبات وصوالً  لتجاوز الثغ
ــية  ــاء دعائم عملية سياس الرس
ــلم  ــليمة تضع املواطن في س س

اهدافها.

كتب رئيس التحرير

الكاظمي يؤكد إصرار الحكومة على إنصاف اِّـالكات الطبية والصحية

ÚÓˆaàÃ€a@Ú‹é€a@‚˝nça@ø@pb–€bÇΩa@Â«@Œ˝i�€@¥‰üaÏΩa@Ï«Üm@Òâbvn€a@2
3 ÚÓÁaäÿ‹€@ÙÜñnÌÎ@|flbén€a@Úœb‘q@ÉçäÌ@?Ëfl@lb�Å@xbËn„a@µa@‚˝«¸a@›ˆbçÎ@Ï«ÜÌ@3bï

ــؤولون عراقيون، عدم وجود اي انسحابات رسمية  أكد مس
من االنتخابات النيابية املرتقبة في تشرين االول املقبل.

ــة  ــات جمان ــة االنتخاب ــم مفوضي ــة باس ــت الناطق وقال
ــماء  أس ــى  عل ــة  املصادق ــت  انه ــة  املفوضي ان  ــالي،  الغ
املرشحني وعددهم ٣٢٤٩، كما انهت قرعة ارقام املرشحني 
ــحني، ودليل  ــت العام اخلاص باملرش ــترات للتصوي والبوس
املرشحني للتصويت اخلاص وشرعنا بطباعة ورقة االقتراع.
ــحاب عدد من األحزاب والكتل السياسية  ــأن انس أما بش
ــى ذلك بالقول إن موضوع  ــن االنتخابات، علقت غالي عل م
ــل املفوضية، ورئيس وأعضاء  ــحابات ال يؤثر على عم االنس
املفوضية مفوضني بإجراء االنتخابات في موعدها احملدد، وال 
ــرين األول ٢٠٢١، وهذا  تغيير في هذا املوعد، وهو في ١٠ تش

ما تتحدث عنه املفوضية اسبوعياً من خالل كلمتها.

@Z@ÊÏÓ”aä«@ÊÏ€Î˚éfl
@pbibzé„a@¸Î@›Óudm@¸
pbibÇn„¸a@Âfl@ÚÓ8â

بغداد /

\7K6^ò@…çÏfl@âaÏy

بغداد /

بغداد /

اِّـوصل /

السليمانية /



2محليات

البينة اجلديدة / هيثم مجيد
ــواد الغذائية  ــة لتجارة امل ــركة العام  دعت الش
ــمولني  ــارة جميع املواطنني املش ــي وزارة التج ف
ــالغ عن اي  ــة التموينية الى االب ــام البطاق بنظ
ــة التموينية،  ــردات البطاق ــة تخص مف مخالف
ــلة الغذائية التي بدأ العمل  ضمن مشروع الس
ــوزارة في  ــهر احلالي.وذكرت ال ــا مطلع الش فيه
ــا االعالمي ان  ــن مكتبه ــدر ع ــمي ص ــان رس بي
ــاهمة  ــو جميع املواطنني للمس ــركة تدع «الش
ــة، من خالل  ــلة الغذائي ــروع الس في اجناح مش
ــواء من خالل  ــن اي مخالفات تذكر س ــالغ ع االب
ــود  ــني او وج ــزة للمواطن ــواد اجمله ــة امل صالحي
ــالل االتصال  ــن خ ــدودة فيها م ــات مح مخالف
ــمية للوزارة   ــل االجتماعي الرس ــع التواص مبواق

ــركة املواد الغذائية ، وادارة الرقابة التجارية  وش
ــوزارة التجارة».واضاف البيان،  ــة التابعة ل واملالي
ــات الكبيرة التي تقوم بتجهيزها في  أن « الكمي
ــت الرقابة والتدقيق،  جميع محافظات البالد حت
ــا يدعو املواطنني  ــعبية مم فضال عن الرقابة الش
ــر في اجناح مشروع  ــهام بشكل مباش الى االس
ــلم من خالل االبالغ عن اي مخالفة تتعلق  الس
ــا او كمياتها او عدم  ــة املواد او نوعياته بصالحي
ــرة في مراكز  ــل اجهزتها املنتش التعاون من قب
التسوق والوكالء». ولفت البيان، إلى أن «استيراد 
ــوبه بعض  ــد يش ــا ق ــرة وجتهيزه ــات كبي كمي
ــروع، لكن  اخلطأ في اللحظات االولى لبدء املش
الشركة باجتاه االستماع الى مشاكل املواطنني، 
ــاعات  ــريعة وعاجلة خالل س ــاذ قرارات س واتخ

ــروع  ــن اي مخالفة تذكر في مش ــالغ ع من االب
السلة الغذائية».من جانبها، دعت دائرة الرقابة 
ــارة، املواطنني،  ــة في وزارة التج ــة واملالي التجاري
ــالغ عن اخملالفات  ــوم مناطق العراق «االب في عم
املوجودة او عدم التعاون او الشكوك في نوعيات 
املواد اجملهزة، حيث تقوم هذه الدائرة باستبدال اي 
ــاعات من الوكيل  مادة يتم االبالغ عنها خالل س
ثم من اخملزن، وصوال الى تسليم النوعيات اجليدة 
ــرة، أن «املواد املوجودة  ــني». واكدت الدائ للمواطن
ــازن الوزارة من النوعيات اجليدة جدا ومن  في مخ
مناشئ عاملية معروفة، وقد يقوم بعض ضعاف 
ــات بكميات ال  ــتبدال هذه الكمي ــوس باس النف
تتفق مع الكميات التي جتهزها وزارة التجارة من 

خالل بواباتها التسويقية».

@¡çÏ€a@ıbiäË◊@…ÌãÏn€@Úflb»€a@Ú◊äí€a
@›‡»‹€@H“N⁄@SS@I@ÚÌÜÓiã@M@Ô„ÏiÖ@¡Å@ÜÓ»m

@›‡»€a@÷Ïç@ø@ÒcäΩa@ÈuaÏm@>€a@pbÌÜzn€a@ì”b‰m@›‡»€a

واسط / البينة اجلديدة
ــية والفنية في فرع  ــالكات الهندس تواصل امل
ــركة العامة  ــط التابع للش توزيع كهرباء واس
ــط اعمال صيانة االعطال  لتوزيع كهرباء الوس
الطارئة ضمن مواقع احملطات والقابلوات .حيث 
ــذي ( زبيدية_دبوني ) ٣٣ ك.ڤ الى  ــادة مغ مت إع
ــي وذلك من  ــد معاجلة العارض الفن العمل بع
ــدد( ٢ ) ٣٣  ــتقيمة ع ــالل عمل جوينات مس خ
ك.ڤ واضافة قابلو بنفس السعة واعادة التيار 
ــي للخط املذكور،الى جانب نصب (٣)  الكهربائ

محوالت مختلفة السعة لفك االختناقات عن 
ــيخ  ــة اخلاصة بناحية ش ــبكة الكهربائي الش
سعد، اضافة الى صيانة الشبكة الكهربائية 
ــف التيار   ــة ضع ــص ملعاجل ــذي املكاصي للمغ
الكهربائي باستخدام معدات ربط مع إستبدال 
ــدة ،واصالح  ــالك جدي ــض التوصيالت باس بع
ــهابي ،  ــات الش ــة على مغذي ــوارض متفرق ع
ــر ١ ، واملدينة االمين ١  احلنظليات ، املدينة االيس
، مع أصالح قابلو خدمة عدد ٣٠ واخلاص بالدور 

السكنية.

بغداد / البينة اجلديدة
ــؤون االجتماعية  ــل والش ــاركت وزارة العم ش
ــادات والنقابات  ــع ضم االحت ــي اجتماع موس ف
ــة احملامني وممثلني  ــة االكثر متثيال ونقاب العمالي
ــة منظمة  ــع املدني برعاي ــن منظمات اجملتم ع
شركاء العالم ملناقشة التحديات التي تواجه 
املرأة في سوق العمل.ومثل الوزارة في االجتماع 
ــر العام لدائرة العمل والتدريب املهني رائد  املدي
ــة مواد قانون  ــار باهض جرى خالله مناقش جب
ــل العراقي فيما يخص التمييز والتحرش  العم

ــي وطرق  ــل العراق ــوق العم ــرأة في س ــد امل ض
ــة والتثقيف  ــيع نطاق التوعي ــه  وتوس معاجلت
ألصحاب العمل والعمال لتمكينهم اقتصاديا 
ــع كافة املعنيني  ــترك م من خالل التعاون املش
لوضع احللول واملعاجلات للتحديات التي تواجه 
ــأن  ــوق العمل.كما مت التباحث بش املرأة في س
ــي وزارة العمل  ــي العمل ف ــاء قدرات مفتش بن
ــنة  ــون العمل رقم ٣٧ لس ــل قان ــك لتفعي وذل
٢٠١٥ والفقرات اخلاصة بحماية النساء وتوفير 

بيئة عمل مناسبة لهن.

Ô‡Ó‹»n€a@Êbuäfl@Û–ínéfl@Ü‘–nÌ@›ibi@Úzï@‚b«äÌÜfl
البينة اجلديدة / علي شريف

ــة  ــرة صح دائ ــام  ع ــر  مدي ــد  تفق
ــور محمد  الدكت ــل  باب ــة  محافظ
هاشم اجلعفري مستشفى مرجان 
ــارة بعد منتصف  ــي في زي التعليم
ــات الوبائية.  ــملت الرده ــل ش اللي
ــى  عل ــالع  االط ــارة  الزي ــالل  خ ومت 
ــة والصحية  ــع اخلدمات الطبي واق
ــى  للمرض ــة  املقدم ــاندة  والس
مت  ــا  كم ــم.  ومرافقيه ــن  الراقدي
الطبية  ــوادر  الك ــى  ال ــتماع  االس
ــي الردهات  ــة ف ــة العامل والصحي

ــري  ــور اجلعف ــد الدكت الوبائية.واك
على بذل كل اجلهود املمكنة بهدف 
ــة  ــات الطبي ــل اخلدم ــدمي افض تق
ــن.  الراقدي ــى  للمرض ــة  والصحي
ــل  ــفاء العاج ــم الش ــا له متمني
ــالمة والتوفيق في  وللعاملني الس
ــياق ذي صلة  اداء مهامهم. وفي س
ــمي  ــق عمل مؤلف من قس زار فري
ــرة  دائ ــي  ــش ف والتفتي ــة  الصيدل
صحة بابل مستشفى الهاشمية 
ــير العمل  ــالع على س العام لالط
ــة والصحية  ــوع اخلدمات الطبي ون

للمراجعني حيث التقى الوفد مبدير 
ــفى الدكتور أشرف راسم  املستش
ــض اجلوانب  ــة بع ــوادي ملعاجل الع
ــؤ في اجلانب  ــة بوجود تلك املتعلق
ــي والكهربائي حيث أكد مدير  الفن
ــة متهالكة  ــفى إن البناي املستش
ــص  ــى تخصي ــاري عل ــل ج والعم
ــمية  بناية جيدة في قضاء الهاش
ــمية  ــاك كتب ومخاطبات رس وهن
بني دائرة صحة بابل ووزارة الصحة 
ــيق مع احلكومة احمللية في  بالتنس

احملافظة بهذا اخلصوص.

@¥y˝–€a@pb‘znéfl@“äï@Û‹«@Ú‘œaÏΩa@Â‹»Ì@Ú«aâå€a@äÌãÎ
@RPRP@Î@RPQY@Ôflb»€@Ô–‹»€a@@7»í€a@fiÏñ™@Âfl@¥«âaåΩaÎ

بغداد / البينة اجلديدة
ــرمي  ــد ك ــدس محم ــة املهن ــر الزراع ــن وزي اعل
اخلفاجي عن حصول املوافقات األصولية على 
ــتحقات الفالحني واملزارعني اخلاصة  صرف مس
مبحصول الشعير لعامي ٢٠١٩ و٢٠٢٠.   و أوضح 
ــود املتواصلة  ــالل اجله ــر ومن خ ــيد الوزي الس
ــديد  ــة على تس ــة وزارة املالي ــت موافق حصل

مستحقات الفالحني حملصول الشعير العلفي 
و من املبالغ املتوفرة  لدى شركتي مابني النهرين 
العامة للبذور والشركة العراقية النتاج البذور. 
وبني اخلفاجي بأن الوزارة بعد هذا القرار  سددت 
مابذمتها للفالحني من مستحقات محاصيل 
احلنطة والشعير والذرة الصفراء  بشكل كامل 

لعامي ٢٠١٩ و٢٠٢٠.

ÚÓˆaàÃ€a@Ú‹é€a@‚˝nça@ø@pb–€bÇΩa@Â«@Œ˝i˝€@¥‰üaÏΩa@Ï«Üm@Òâbvn€a
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@7jÿ€a@Îb–€a@ıb‰Ófl@ø@Òäñj€a@≈œb™Î@ÚÓˆbΩa@ÖâaÏΩaÎ@¡Ó�Çn€a@äÌãÎ@›j‘ném@›‘‰€a
البصرة / البينة اجلديدة

استقبلت وزارة النقل متمثلةً مبدير 
ــركة العامة ملوانئ العراق،  عام الش
ــوارد املائية و  ــري التخطيط وامل وزي
محافظ البصرة لالطالع على سير 
ــاو الكبير .  ــاء الف ــي مين ــل ف العم
ــركة الدكتور  وقال املدير العام للش
ــي إنه  ــان الفرطوس ــدس فرح املهن
ــل  النق ــر  وزي ــات  توجيه ــب  وحس
ــرورة  ــبلي بض ــر الش ــنت ناص الكاب
ــاء الفاو  ــي مين ــة االعمال ف متابع
ــركة الكورية  ــر , قدمت الش الكبي

ــا  عرض ــاء  املين ــاريع  ملش ــذة  املنف
ــال املنجزة  ــول االعم ــا ح توضيحي
ــاً: ترحيبه بحضور  في امليناء .مبدي
الوزيرين ومحافظ البصرة الى موقع 
العمل في امليناء , الفتا الى اخذهم 
ــالع على  ــة لالط ــة بحري ــي جول ف
االعمال اجلارية فيه. من جانبه أثنى 
ــعد العيداني  ــظ البصرة اس محاف
ــركة العامة ملوانئ  على جهود الش
ــروع العمالق  ــذا املش ــراق في ه الع
ــراق، كما  ــى اقتصاد الع وتأثيره عل
املتعاقبة  ــاد بجهود احلكومات  أش
ــعى  ــي تس ــة الت ــة احلالي واحلكوم

إلجناح املشروع .وعلى الصعيد ذاته 
ــط الدكتور خالد  ــال وزير التخطي ق
ــاء الفاو الكبير  ــال النجم أن مين بت
هو حتد للعراق والعراقيني وسيكون 
ــتقبل  ــة مهمة ملس ــة بحري واجه
ــتحق  ــدا أن العراق يس ــد، مؤك واع
وان  ــي  حقيق ــاد  باقتص ــدأ  يب ان 
ــة لهذا امليناء  ــاك خطوات الحق هن
ــتراتيجية أخرى .وفي  ومشاريع اس
ــياق أشاد وزير املوارد املائية  ذات الس
باجلهود  ــي  ــيد احلمدان ــدي رش مه
الكبيرة التي تبذل لبناء هذا امليناء 
واخلطوات اجلادة واملتابعة املستمرة 

ــياق  ــن قبل موانئ العراق .وفي س م
ذي صلة استقبلت الشركة العامة 
ــع  ــفينتي بضائ ــراق س ــئ الع ملوان
ــى أرصفة مينائي  وناقلتي نفط عل
ــمالي واجلنوبي وقال»  ــر الش ام قص
ــركة العامة ملوانئ  املدير العام للش
ــدس فرحان  ــور املهن ــراق الدكت الع
ــب توجيهات  ــي انه حس الفرطوس
وزير النقل الكابنت ناصر حسني بندر 
ــبلي بضرورة استقبال السفن  الش
ــتمرة وآمنة  ــالت بصورة مس والناق
مبينا» أن املوانئ على أمت االستعداد 
الستقبال السفن والناقالت بجميع 

أنواعها واحجامها ، الفتا» أن ميناء 
ام قصر الشمالي استقبل السفينة  
(VALUE SMILE) بحموالت متنوعة 
ــفينة (  ــت على رصيف ١٩والس رس
ــة  ــة ٨٢ حاوي ) بحمول  BAGHDAD
رست على رصيف  ٢٠ فيما استقبل 
ميناء ام قصر اجلنوبي ناقلة النفط 
ــف ٨ ومت العمل  ــى رصي ADENA عل
على شحنها  بدخول ٥٢٦ صهريجا 
ــج وقود والناقلة  وخروج ٥٠١ صهري
دجلة على رصيف ١١ اذ مت تفريغ ٨٠ 
ــة ٣٢٠٠ طن من  ــة قطار وبكمي عرب

مادة املشتقات النفطية.

بغداد / البينة اجلديدة
ــام  ــني العراقيني قتل املواطن العراقي هش ــت نقابة احملام أدان
ــة الضرب و  ــه، و ممارس ــي، اثناء توقيف ــم اخلزعل ــد هاش محم
ــة مكافحة إجرام  ــبي مديري ــه من قبل منتس ــب  علي التعذي
ــاء  ــتاذ ضي ــني األس ــني العراقي ــب احملام ــال نقي ــرة . و ق البص
السعدي، في بيان أصدره « إن الدستور العراقي لعام ٢٠٠٥ قد 
ــي و اجلسدي و املعاملة غير  جرّم جميع أنواع التعذيب النفس
ــانية، و هذا الفرض الدستوري ينبغي أن تلتزم به جميع  اإلنس
ــراءات التحقيق بغض النظر  ــر إج األجهزة األمنية التي تباش
عن التهم املوجهة إلى املقبوض عليهم و الذين يتم إيداعهم 

مراكز التوقيف».

ديالى / البينة اجلديدة
ــركات وزارة الصناعة  ــة إحدى ش ــركة ديالى العام بحثـت ش
واملعادن التعاون املُشترك مع شركة ميتسوبيشي اليابانيـة . 
دير عام الشركة املُهندس : عبـد الستـار  الل لقاء مُ جـاءَ ذلك خِ
ــركة  ــركة مبُمثل ش مخلـف اجلنابـي والكادر املُتقدم في الش
ميتسيوبيشي اليابانية في العراق املُدير األول للطاقة وتطوير 
ناقشة عدد من القضايا املُشتركة فيما  األعمال حيث جرت مُ
ــدرة والتوزيع  ــي معملي القُ والت ف ــاج احملُ ــص تصنيع وإنت يخُ
رص اإلستثمارية املطروحة لدى شركة ديالى العامة حيث  والفُ
ــة الرغبة احلقيقية  ــي الياباني ــركة ميتسوبيش ثل ش أبدى ممُ
ــني املذكورين متَ  ــيما وان املعمل رص الس ــول في هذه الفُ بالدخ
نذ أكثر  إنشاؤهما بإمتياز من شركة ميتسوبيشي اليابانية مُ
ــشَ اجلانبان موضوع تطوير  ــن أربعني عامـاً . كذلـك فقد ناق م
ــا احلديثة  ــق التكنولوجي والت وف ــص ملعامل احملُ ــي الفح خط
املُستخدمة في الشركات العاملية واملُساهمة في دعم شركة 
حوالت  ــروع مُ ــر وإنتاج مش ــة معلوماتياً لتطوي ــى العام ديال
ناقشة فقرات العقد  درة العمالقة ذات سعة ( MVA ٩٠ ) ومُ القُ
حوالت  ــدرة ( MVA ٣١.٥ ) وإنتاج مُ ــة الق حول ــاص بتطوير مُ اخل
ــب طلب وزارة  ــعة ( MVA ٦٣ ) نوع ( Tow Windings ) وحس س

الكهربـاء.

النجف األشرف / البينة اجلديدة
ــتار  ــاالر عبد الس ــات وزير العدل القاضي س ــذاً لتوجيه تنفي
محمد، قام مدير عام دائرة التنفيذ االستاذ بشار احمد محمد 
ــرى خالل الزيارة  ــة الى مديرية تنفيذ النجف.وج بزيارة ميداني
ــد االحتياجات  ــني ورص ــة الى املواطن ــال املقدم ــم االعم تقيي
ــيد املدير  ــل تقدمي افضل اخلدمات.ووجه الس الضرورية من اج
العام بوضع احللول السريعة ملسألة انقطاع التيار الكهربائي 
عن املديرية من خالل تخصيص االموال لشراء مولد كهربائي، 
ــرع وقت ممكن. اضافة الى معاجلة نقص املالك الوظيفي وبأس

ــر العام التي  ــيد املدي م عدد من املراجعني طلباتهم للس ــدّ وق
ــي، واكد لهم ان  ــات الدفع االلكترون ــمولهم ببطاق تخص ش
ــع مراجعي  ــمول جمي ــرة متصاعدة لش ــير بوتي ــال تس االعم
ــات االلكترونية  ــروع البطاق ــات التنفيذ في العراق مبش مديري
ــة الى  ــا دون احلاج ــة الكتروني ــتحقاتهم املالي ــليم مس وتس

مراجعة مديريات التنفيذ.
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نينوى / البينة اجلديدة
ــتناداً  واس ــة  التخصصي ــز  املراك ــال  واعم ــاطات  نش ــن  ضم
ــن  ــات  مدير عام دائرة صحة نينوى الدكتور  فالح حس لتوجيه
الطائي ومبتابعة مستمرة من قبل مدير املركز التخصصي لطب 
ــاح يواصل كادر املركز من  ــنان الفت و جراحة العيون الدكتور س
ــبني العمل  في املركز  من خالل استقبال املرضى  اطباء و منتس
ــة ( من اطفال  ــع الفئات العمري ــتقبل جمي ــآ ان املركز يس علم
ــنني)  و ذلك حسب السياقات املعمول  حديثي والدة _ الى املس
ــاهر خلف  ــاء االختصاص كل من (الدكتور  ش ــا..  قام  االطب به
الراشدي ) و(الدكتور مجاهد هاشم املولى) في وحدة الشبكية 
ــي ) في وحدة التجميل بتقدمي  ــيل موفق النعيم و (الدكتورة اس
ــني للمركز  ــخيصية و العالجية للمرضى احملال ــات التش اخلدم
ــتمارات الفحص  ــا) ، حيث مت  تنظيم اس ــم   (١٣٠مريض وعدده
ومتابعة العالج لكل مريض حسب الضوابط والتعليمات كما 

مت اعطاء مواعيد عمليات ملن يستوجب.

بغداد/ البينة اجلديدة 
ــبت،  طمأنت وزارة املوارد املائية، امس الس
بشأن وضع السدود في البالد، فيما أكدت 
ــع وال توجد  ــا مرتف ــان فيه ــدل األم أن مع
نسبة احتمال النهيارها في حال تعرضت 
ــقوط كميات كبيرة من األمطار. ملوجة س

وقال مستشار املوارد املائية، عون ذياب ، إن 
ــدول األوروبية واإلقليمية تتعرض  جميع ال
ــات مطرية غزيرة في وقت ضيق، وهي  ملوج
ــرات املناخية حيث  ــرات التغي ضمن مؤش
ــة عالية جداً  ــاك عاصفة مطري تكون هن
ولفترة قصيرة تسبب سيوالً كبيرة تعرض 
بعض املناطق للفيضانات.وأضاف ذياب أن 
هذه األمطار والفيضانات ال تهدد السدود 
ــى األنهر  ــى عل ــي تبن ــدود الت ــون الس ،ك
ــية يكون معامل  ــدود الرئيس ومنها الس
األمان فيها مرتفعا، وال توجد فيها نسبة 
احتمال لالنهيار، الفتا إلى أنه مع بناء كل 
ــيناريوهات ملا قد يحدث  سد يتم وضع س
في حال انهياره من حجم املوجة وكيفية 
ــول هذه املوجة وما هي اإلجراءات التي  وص
ــد أي قلق  ــد أنه ال يوج ــب أن تتبع.وأك يج
ــدود إذا كان هناك  ــن انهيار الس ــاً م نهائي
احتمال لألمطار املبكرة في اخلريف املقبل 
ــات كبيرة  ــون لدينا فراغ ــر ممتاز ك فهو أم

تتحمل أي كميات مقبلة.
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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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ــالم ببغداد،  ــبت، في قصر الس ــم صالح، امس الس ــس اجلمهورية بره ــتقبل رئي اس
ــى انتهاج  ــائل االعالم ال ــد، فيما دعا وس ــالم واالتصاالت علي املؤي ــة اإلع ــس هيئ رئي
ــاعات.وأفاد املكتب  ــامح ويتصدى للكراهية واالش ــخ ثقافة التس خطاب مهني يرس
ــبة  ــتهل اللقاء، علي املؤيد، مبناس االعالمي لرئيس اجلمهورية، بأن صالح هنأ في مس
د رئيس اجلمهورية، بحسب  تسنمه منصبه اجلديد متمنياً له التوفيق في مهامه.وأكّ
ــرأي والتعبير وفق  ــم الدميقراطية وتعزيزها في حرية ال ــاعة املفاهي البيان، ضرورة إش
ــخ  ــائل االعالم خطاباً مهنياً يرس ــى أهمية انتهاج وس ــتورية، الفتاً إل ــر الدس املعايي
ــعى  ــائعات التي تس ــامح بني العراقيني ويتصدى خلطاب الكراهية والش ثقافة التس
الستهداف السلم واألمني واجملتمعيني. وأشار إلى أهمية ضمان جودة االتصاالت وبذل 

اجلهود لتقدمي أفضل اخلدمات للمواطنني في هذا الشأن.

بغداد /
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ــبت، تأكيدها على  ــددت وزارة الصحة، امس الس ج
ــتخدمة في  ــات كورونا املس ــع لقاح ــة جمي فعالي
ــا دعت املواطنني  ــبة اكثر من ٩٠٪، فيم العراق بنس
الى االلتزام باالجراءات الوقائية واالبتعاد عن االماكن 
ــداء الكمامة والتباعد االجتماعي. وقال  العامة وارت
ــم الوزارة سيف البدر ، ان الوزارة تنفي  املتحدث باس
ــكل قاطع كل ما يشاع من اخبار مغلوطة عن  بش
ــلبيات لقاحات كورونا من اشخاص غير مؤهلني  س
ــائل  ــاً عتبه على بعض وس ــني، موجه ــر مخول وغي
ــارع في تناقل  ــوكاالت اخلبرية التي تس ــالم وال االع
ــكل رسمي.  املعلومات دون التأكد من مصدرها بش
ــاالت وفاة  ــود ح ــكل قاطع وج ــي بش ــاف، ننف واض
ــراض جانبية خطيرة لدى املتلقني للقاح املضاد  واع
ــجل حلد االن  ــوزارة لم تس ــا ان ال ــا، موضح لكورون
ــخص تلقوا اللقاح في  ونحن نقترب من مليوني ش
ــطة  العراق، اي حالة وفاة واعراض خطيرة او متوس
ــراض اجلانبية بعد  ــي اللقاحات، مبينا ان االع ملتلق
ــتكون بسيطة. وتابع،  تلقي اللقاحات امر ممكن وس
ــراق اثبتت  ــتخدمة في الع ــات كورونا املس ان لقاح
ــن االصابة  ــة ووقاية م ــا حماي ــا وحتقيقه فعاليته
ــت اصابة لدى  ــاوز ٩٠٪ وفي حال حدث ــبة تتج بنس
ــتكون اصابة بسيطة  ــخص املتلقي للقاح س الش
جدا ولن يحتاج الى الدخول الى املستشفى. وأردف، 
ان الشخص امللقح بنسبة  ٩٠ ٪ لن يصاب بكورونا 
ــيطة  ــه بس ــتكون اصابت ــه فس ــال اصابت ــي ح وف

واحتمال نقله للعدوى ضئيل جدا.

ــور البعيجي، اجلهات اخملتصة  دعا النائب منص
ــعار باالسواق احمللية. وقال  للسيطرة على االس
ــة القيام  ــات اخملتص ــى اجله ــي ، إن عل البعيج
ــل احلفاظ على  ــورة دقيقة من اج ــا بص بعمله
ــواق احمللية التي تشهد ارتفاعا  ــعار باالس االس
ــبوق باملواد الغذائية والدواء، خصوصا  غير مس
بعد رفع سعر صرف الدوالر الذي انعكس سلبا 
على ابناء الشعب جميعا ولم نر حلوال للحفاظ 
على االسعار باالسواق جميعها.وأشار الى ، ان 
هذا االرتفاع يجب ان ال يستمر وان تكون هنالك 

ــيطرة  ــة حقيقية للجهات اخملتصة للس مراقب
ــوم برفع  ــبة كل من يق ــواق ومحاس على االس
االسعار اكثر من السعر املقرر او املتعارف عليه 
ــس ان يكون  ــبة قليلة جدا ولي ــواق بنس باالس
ــاظ على  ــى  احلف ــدد عل ــف بالسعر.وش الضع
ــدمي الدعم الكامل للفالح من  املنتج احمللي وتق
اجل ان متتلئ االسواق احمللية مبنتوجنا واحلفاظ 
ــودة كما نراه  ــعرا واكثر ج ــه اقل س ــه كون علي
ــواق وبأسعار  اليوم من تواجد اخلضراوات باالس
ــذا االمر  ــب ان يطبق ه ــه يج ــة جدا وعلي رمزي
ــرى وبدعم من الدولة. ــى املواد الغذائية االخ عل

ــاع الزراعي من اهم  ــاف البعيجي ان القط واض
القطاعات بعد النفط ويجب على احلكومة ان 
ــذا القطاع من توفير  ــز اهتمامها وتدعم ه ترك
كل مايحتاجة الفالح وتقدمي كافة املستلزمات 
ــوج الى كافة  ــم للمنت ــي يحتاجها من دع الت
ــات اخملتصة ان  ــى اجله ــني عل ــور االخرى.وب االم
تراقب االسواق وتفرض سيطرتها ومتنع االرتفاع 
ــة وان تعمل  ــواد الغذائي ــعار للم الكبير باالس
ــر بابناء  ــاع الذي اض ــذا االرتف ــل ملنع ه بتواص
ــتمر اكثر الن  ــا ويجب ان اليس ــعب جميع الش

املتضرر هم ابناء الشعب وبدون استثناء.

بغداد /

بغداد /

ــجد الكوفة السيد  أكد خطيب مس
كاظم احلسيني، ان إمريكا هددت في 
ــتعيد العراق  ــرب الكويت بأنها س ح
ــل الصناعي وقد  ــا قب ــى العصر م إل
ــم ومازالوا من  ــذوا فعليًا تهديده نف
ــة وعدم  ــى التحتي ــالل تدمير البن خ
السماح بإعادة بنائها. وقال احلسيني 
ــية ، إن  ــة اجلمعة السياس في خطب
ــيخ  ــالم هي ترس وظيفة علماء اإلس
ــول اهللا وعترته  ــي برس ــرة التأس فك
ــى ان احلضارة  ا إل ــرة (ع) ، منوهً املطه
ــكا تريد حذف  ا إمري ــدً الغربية وحتدي
ــرة  ــس فك ــالمي وطم ــوذج اإلس األمن
ــي بالنبي األكرم (ص) من أجل  التأس
ــاف  ــدالً عنه.وأض ــا ب ــالل إمنوذجه إح
ــا من  ــكا عاملً ــرى إمري ــا ت ــذا عندم ول
ــر على  ــه التأثي ــالم لدي ــاء اإلس علم

بالنبي  ــاط  االرتب ــيخ  بترس اجلماهير 
ــلم)  ــرم (صلى اهللا عليه وآله وس األك
ــريعته فإنها تتآمر عليه بشكل  وش
ــال الصدرين  ــا  إن اغتي ــر ، مبينً وبآخ
ــي ضمن هذا  ــاء العاملني يأت والعلم
ــهر  ــع وقبل أش ــياق الدولي.وتاب الس
ــي قائالً  ــس اإلدارة اإلمريك ــرح رئي ص
ــرق  ــالم في الش ــون هناك س ــن يك ل
ــط إلى أن تعترف املنطقة بحق  األوس
ــالً   ــود ، مسترس ــي الوج ــرائيل ف إس
ــراب واإلرهاب  ــى أن الفوضى واخل مبعن
ــرق  ــائدة في الش ــي الس ــتبقى ه س
ــلم الشعوب  ــط حتى تستس األوس
ــع الكيان  ــل بالتطبيع م وتركع وتقب
ــع مع  ــح إن التطبي الصهيوني.وأوض
الكيان الصهيوني يتصادم مع النمط 
اإلسالمي باحلياة املتأسي برسول اهللا 
وبعلي بن أبي طالب (عليهم السالم) 
ــس اإلدارة اإلمريكي  ، الفتًا إلى  أن رئي

يريد بكالمه هذا أن يفرض منط احلياة 
اإلمريكية ويعيد تشكيل الشخصية 
ــالمية في ضوء أفكار الشركات  اإلس
ــر  واعتب ــة.  املتوحش ــمالية  الرأس
ــي  ــس اإلمريك الرئي ــيني كالم  احلس
ــعوب املنطقة  ــا لش ــدا واضح تهدی
ــة  املنطق ــعوب  ــل ش تتقب أن  ــا  فإم
ــي احلياة والتي  الطريقة اإلمريكية ف
ــة عند ذاك  ــوع للصهاين ــا الرك منه
ــا إذا لم تفعل  ــالم وأم ــا الس نعطيه
ــعوب غير اإلرهاب  فال تتوقع هذه الش
ــيرًا إلى أنه  ال  والفوضى واخلراب ، مش
شك أن اإلرهاب والتخريب من وسائل 
الواليات املتحدة للقضاء على أسلوب 
ــة  املتقاطع ــعوب  الش ــدى  ل ــاة  احلي
معها أخالقيًا.وأكمل خطيب جمعة 
الكوفة وقد صرح وزیر خارجية إمريكا 
ــيعيدون  ــرب الكويت بأنهم س في ح
ــا قبل الصناعي  العراق إلى العصر م

ــم ومازالوا من  ونقذوا فعليًا تهديده
ــة للعراق  ــر البنى التحتي خالل تدمي
ا  ــماح بإعادة بنائها ، منوهً وعدم الس
ــكان  ــني االمري ــض الباحث ــى إن بع إل
ــس االجتماعي صرحوا  في علم النف
ــف املعارف  ــن توظي ــم متكنوا م بأنه
ــا  عليه ــوا  حصل ــي  الت ــات  والتقني
ــلب إرادة  ــي س ــالً) ف ــاء مث (کالكهرب
ــخصياتهم  ش ــم  وحتطي ــعوب  الش
وحتويلهم إلى دمى يسهل السيطرة 
ــن غير  ــيني أنه م ــا.ورأى احلس عليه
ــي ثرواته  ا كالعراق ف ــول أن بلدً املعق
ــه الفائقة يعجز عن اصالح  وامكانات
ــن  ع ــز  ويعج ــاء  الكهرب ــة  منظوم
ــة رصينة  ــركة عاملي ــد مع ش التعاق
ــاء التي أتلفت  ــكلة الكهرب حلل مش
ــم  ــرت حياته ــاس، وعك ــاب الن أعص
ــط حمارة القيظ وارتفاع درجات  وس
ــن  أن احلكومة  ــا م ــرارة ، متعجبً احل

ــة الصيف لم تقم  ــى اآلن منذ بداي إل
ــوء خدمات  ــرج على س ــدور املتف إال ب
ــا. يعنيه ال  ــر  األم وكأن  ــاء  الكهرب
ــيني عن وجود الكثير  ــف احلس وكش
ــتعدة  ــة املس ــركات العاملي ــن الش م
ــة  العراقي ــة  احلكوم ــع  م ــد  للتعاق
ــم  ــة الكهرباء.وخت ــالح منظوم إلص
ــر اجلمعة الذي صدح  من هنا من منب
ــهيدنا السعيد السيد  منه صوت ش
محمد الصدر (قدس) مبطالبة حكومة 
ــادة الكهرباء نرفع  النظام البائد بإع
ــم العراقيني ونقول کفی  صوتنا باس
ــاة العراقيني وكفى  ا بحي ــتخفافً اس
ــم ونطالب احلكومة  ــة بكرامته اهان
ــة  ــؤوليتها التاريخي ــل مس أن تتحم
ا عن  ــدً ــعب بعي ــام اهللا وأمام الش أم
ــدين  والفاس ــة  اخلارجي ــوط  الضغ
ــة بإصالح  ــو اخلطوة اجلريئ وأن تخط

منظومة الكهرباء. 
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ــابات  ــبت، عن عدد احلس ــف مصرف الرافدين، امس الس كش
املفتوحة للمواطنني وفئات اخرى في فروعه ببغداد واحملافظات 
خالل حزيران املاضي، مشيرا الى انها بلغت ٥٢٨٠ حساب توفير 
ــابات  ــي للمصرف ، ان عدد احلس ــر املكتب االعالم وجاري.وذك
اجلارية التي مت فتحها للمواطنني وفئات اخرى وصلت الى ٤٠٧ 
ــر للمواطنني الى  ــابات التوفي ــاب، في حني بلغ عدد حس حس
٤٨٧٣ حساب.واشار الى ان املصرف مستمر في تقدمي خدماته 
ــابات للمواطنني الراغبني في ايداع اموالهم  وذلك بفتح احلس
في املصرف بالدينار والدوالر واحلصول على الفوائد وفق شروط 
ــط وضعت وبامكان زبائن املصرف زيارة فروعه في بغداد  وضواب

واحملافظات لالطالع عليها.

ــركة العامة ملوانئ العراق ،  ــدت مالكات وزارة النقل - الش اخم
ــالمة  واإلطفاء اجلمعة املاضي حريق هائل نشب  ــم الس قس
ــط البصرة.وقال : املدير العام للشركة  في منطقة املعقل وس
ــي أن  العامة ملوانئ العراق الدكتور املهندس فرحان الفرطوس
رجال اطفاء املوانئ على اهبة االستعداد لتلبية اي نداء.مشيرا 
ــبلي  ــني بندر الش الى توجيهات وزير النقل الكابنت ناصر حس
ــم على جهوزية تامة إلنقاذ األرواح  بضرورة ان يكون هذا القس
ــالمة واالطفاء في املوانئ  ــم الس واملمتلكات.الفتا الى أن قس
ــني على أعلى  ــات وكوادره مدرب ــدث األجهزة واآللي مجهز بأح
املستويات.من جانبه بني مدير قسم السالمة واألطفاء السيد 
ــن أن مالكات القسم هرعت إلخماد حريق  ناجي عبداهللا حس
ــهداء)  ــوت مبنطقة املعقل( حي الش ــب في ثالث بي هائل نش
ــبب بإصابة احد رجال  ــق بالكامل والذي تس ــاد احلري اذ مت اخم
ــتمرت املرابطة حتى اكمال  ــر في ذراعه وقد اس اإلطفاء بكس

التحقيقات من قبل اجلهات األمنية.

ــف النائب عن سائرون رياض املسعودي، عن قدرة العراق على  كش
استيعاب ٦ ماليني عامل في القطاع اخلاص.وقال املسعودي لوكالة 
ــي دور احلكومة  ــتور العراقي واضح ف ــمية، إن الدس ــاء الرس االنب
العراقية بتوفير فرص عمل، ولم يحدد الدستور التعيني وامنا فرص 
العمل في القطاعني العام واخلاص، مبيناً أن القطاع العام مكتفٍ 
ــر غير منتج. وأضاف أن  ــبة زيادة كبيرة، وهو قطاع خاس وفيه نس
ــة التخطيط لتوفير فرص  ــة ينبغي ان يكون ضمن آلي دور احلكوم
ــاوى مع  عمل في القطاع اخلاص برواتب ومخصصات مجزية تتس
ــل، كما هو احلال في الواليات املتحدة  القطاع العام او تكون أفض
ــنغافورا، حيث إن العاملني في  ومصر وكوريا اجلنوبية وماليزيا وس
ــار  ــر من العاملني في القطاع العام. وأش ــاع اخلاص هم أكث القط
ــون عراقي يعملون  ــني ونصف امللي ــك اكثر من ٤ مالي ــى أن هنال إل
ــن مليون عامل اجنبي، يعني اجملموع  في القطاع اخلاص، فضال ع
ــم أن هذا  ــاع اخلاص، على الرغ ــل في القط ــني ونصف عام ٥ مالي
ــالت ومخرجات القطاع اخلاص.  القطاع  محيد لقلة الدعم ملدخ
ــكلة في العراق هي عدم وجود قانون ضمان العمل  وأوضح أن املش
ــدم وجود  ــكل تفصيلي، وع ــاص الذي يطبق بش ــي القطاع اخل ف
احصاء للعاملني في القطاع اخلاص، وعدم تشجيع االستثمار في 
القطاع اخلاص،  منوهاً اذا لم يتحول العراق من النظام االشتراكي 
الى النظام الرأسمالي، فسيواجه مشاكل حقيقية. ولفت إلى أن 
قطاع االستثمار كقطاع استثمار البنوك او اخلدمات او السياحة 
ــتقطب مئات االالف من  او الزراعة هذه قطاعات مجمدة وهي تس
ــتيعاب ٦ ماليني عامل  االيدي العاملة. وأكد أن العراق بامكانه اس
ــتوى يقرأ  ــاع اخلاص في مختلف االختصاصات من مس في القط
ويكتب ابتدائية متوسطة اعدادية جامعات ودراسات عليا، لذلك 
ــياحة الدينية والبيئية املعطلة. وبني أن الكثير  علينا افتتاح الس
من القطاعات احليوية في العراق معطلة، وفي حال اذا مت استثمار 
ــط والتكرير،  ــي مصافي النف ــتثمار ف ــذه القطاعات، مثال االس ه
ــام واملوانئ  ــد والنقل الع ــكك احلدي ــي قطاع الس ــتثمار ف واالس
ــيكون  واملعامل والبتروكيمياويات والورق واملواد الغذائية، عنده س

العراق  بحاجة الى ٦ ماليني للعمل في هذه القطاعات. 

أوضحت املفوضية العليا املستقلة لالنتخابات ، حول عقوبات 
ــحاب. وقالت املتحدثة  ــحني وطلبات االنس ــني من املرش اخملالف
ــب اإلعالم الرسمي، إن  ــم املفوضية، جمانة الغالي، بحس باس
ــة أنهت العديد من مراحل العملية االنتخابية وتعمل  املفوضي
ــماء املرشحني  ضمن مرحلة االقتراع وأنهت املصادقة على أس
وأجرت أرقام القرعة التسلسلية االنتخابية للمرشحني اضافة 
ــحني للتصويت  ــترات والدليل اخلاص باملرش الى طباعة البوس
اخلاص، الفتة إلى أن املفوضية شرعت في طباعة ورقة االقتراع 
ــة االنتخابات  ــالي، أن مفوضي ــحني.وأكدت الغ ــة باملرش اخلاص
جاهزة وعلى أمت االستعداد إلجراء االنتخابات في موعدها املقرر، 
ــحابات أغلق في يوم ٢٠٢١/٦/٢٠.وأضافت،  منوهة بأن باب االنس
ــة وتعمل ضمن  ــتلزمات اخلاص ــت كافة املس ــة أمن أن املفوضي
ــحني وأجرت  ــراع وصادقت على املرش ــد التنازلي ليوم االقت الع
ــزة، مؤكدة أن  ــرعة ودقة األجه ــة محاكاة للتأكيد من س عملي
ــهر املقبل.وأوضحت أن  ــي الش ــة محاكاة اخرى ف ــاك عملي هن
ــتقبلت طلبات موظفي االقتراع وال تزال الطلبات  املفوضية اس
ــهر اب املقبل، داعية الذين تقدموا  ــتمرة حتى األول من ش مس
ــحبوا االستمارة ولم يسلموها ملركز  كموظفي اقتراع ولم يس
التسجيل إلى الدخول مرة أخرى الى الرابط لسحب االستمارة 
وتسليمها ورقياً الى أقرب مركز تسجيل من موقع سكنهم مع 

املستمسكات الثبوتية امللونة لكي تسجل لهم.
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وقال احلشد ، إن اللواء ٤١ باحلشد الشعبي، 
ــكرية على اثر تعرض  ــل تعزيزات عس أرس
ــزاء في ناحية  ــتهدف مجلس ع ارهابي اس
يثرب جنوب سامراء املقدسة، حيث وصلت 
القوة السناد االجهزة االمنية املتواجدة في 
ــد امني رفيع، امس  ــة. كما وصل وف املنطق
ــالع على  ــالح الدين لالط ــبت، الى ص الس
ــي األخير على  ــداء اإلرهاب ــات االعت مالبس
ــة يثرب.وأفاد مصدر  ــس عزاء في ناحي مجل
ــتركة  امني، بأن «نائب قائد العمليات املش
الفريق اول ركن عبد االمير الشمري، يرافقه 
معاون رئيس اركان اجليش للعمليات ومدير 
ــكرية وكبار الضباط  ــتخبارات العس االس
ــاع،  ــتركة ووزارة الدف ــات املش ــي العملي ف
ــالع على  ــرب لالط ــة يث ــى ناحي ــوا ال وصل
ــات االعتداء اإلرهابي االخير من قبل  مالبس
ــزاء بالناحية». وفي  ــش على مجلس ع داع
ــي ابدى زعيم ائتالف دولة  الشأن السياس
ــه لتصريحات  ــون نوري املالكي، رفض القان
ــة بعثة االمم املتحدة في العراق، جينني  ممثل
ــة.  ــات املقبل ــأن االنتخاب ــخارت، بش بالس

ــدة عبر تويتر يبدو ان  وقال املالكي في تغري
ــة مهمتها  ــخارت بحاجة الى معرف بالس
ودورها كمسؤولة لبعثة يونامي في العراق، 
وان البعثة تتحرك بطلب احلكومة العراقية 
ــرك والتدخل في  ــا بالتح ــة له وال صالحي
شؤون االنتخابات اال مبا حتتاجه املفوضية.  
ــي احلديث عن  ــاف، أن دورها مرفوض ف وأض
ــد النائب  ــات. في وقت أك ــل االنتخاب تأجي
املستقل محمد شياع السوداني، أن قرارات 

ــة  احلالي ــة  احلكوم
في  املواطن  ــت  حارب
ــات.  ــع القطاع جمي
ــوداني، في  وقال الس
أن   ، ــز  ــث متلف حدي
ــات  ــل االنتخاب تأجي
ــدم  ع ــي  يعن ــد  ق
في  ــى  حت ــا  اجرائه
موعدها احملدد، مبينا 
القادمة  ــة  املرحل أن 
ــب وجود كتلة  تتطل
ــكيل  لتش ــرة  كبي

احلكومة تكون هي املسؤولة عنها. واضاف 
ــه دراية  ــن صارت لدي ــوداني، أن املواط الس
ــا ان  ــة، موضح ــوى التقليدي ــاب الق بخط
ــيعية ترى  ــية الش غالبية القوى السياس
ــراء  ــي إلج ــدٌ نهائ ــرين االول موع ان ١٠ تش
ــام احلكومة  ــى أن مه ــت إل االنتخابات.ولف
ــة لالنتخابات، فيما  هي توفير البيئة اآلمن
ــال خارجيا لتأجيل  ــار الى أن هناك عام اش

االنتخابات جلرّ العراق الى اجملهول.
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إسباني،  تقرير صحفي  كشف 
ــبت، عن تطور جديد  امس الس
ــد ميندي،  ــة فيرالن ــأن حال بش
ظهير ريال مدريد، خالل الصيف 

احلالي.
وتعرض ميندي لإلصابة بالتهاب 
السمحاق الظنبوبي في نهاية 
ــا أبعده عن  ــم املاضي، م املوس

املالعب لعدة أشهر.
ــدو  «مون ــة  لصحيف ــا  ووفقً
ــإن ميندي تدرب  ــو»، ف ديبورتيف
ــرة  ــة، ألول م ــس االول اجلمع أم
ــب، إال أن هذا األمر  ــى العش عل

أثار قلق ريال مدريد.
وأشارت إلى أن ميندي أظهر أنه 
ــكل كامل من  ــاف بش ــم يتع ل
اإلصابة حتى اآلن، وأن عودته إلى 
واملباريات  ــة  اجلماعي التدريبات 

حتتاج إلى فترة طويلة.

وأوضحت الصحيفة اإلسبانية 
أن ريال مدريد يفترض أن ميندي 
ــة  ــي بداي ــزًا ف ــون جاه ــن يك ل
ــوم ١٤  ــد أالفيس ي ــم ض املوس

أغسطس/آب املقبل.
ــيلوتي،  أنش ــو  كارل ــط  ويخط
ــد، لعدم إجبار  مدرب ريال مدري
أي العب على املشاركة، لتجنب 
ــذي ظهر في  ــات ال ــاء اإلصاب وب

املوسم املاضي.

ــح  ــة املاضي، باب الترش ــق، اجلمع أُغل
ــات االحتاد العراقي لكرة القدم،  النتخاب

املقرر إقامتها في ٢٠٢١/٩/١٤.
 وقال األمني العام للهيئة التطبيعية، 
ــات  تصريح ــي  ف ــان،  فرح ــد  محم
صحفية: «مت يوم اجلمعة في الساعة 
ــح  ــة عصرا، إغالق باب الترش اخلامس
ــلمت  ــرة، وتس ــاد الك ــات احت النتخاب
ــة ملفات  ــة للتطبيعي ــة العام األمان
ــليمها الى اللجنة  املرشحني، ومت تس

وأضاف:  امللفات».  لدراسة  االنتخابية 
ــح بني املناصب كالتالي:  «توزع الترش

على رئاسة االحتاد مرشحان، وللنائب 
ــب الثاني  ــد، وللنائ ــح واح األول مرش
مرشح واحد، وللعضوية ٢٨ مرشحا، 
ــى  ــحني ليبق ــد املرش ــحب أح وانس
ــدد ٢٧».   واختتم: «األمانة العامة  الع
ــة  ــدء عملي ــذ ب ــة، من ــي التطبيعي ف
ــت  كان  ،٢٠٢١/٧/١١ ــي   ف ــيح  الترش
تستقبل الطلبات طيلة أيام األسبوع 
ــمية واألعياد، وقد  ــل الرس وفي العط
تعاملنا مع جميع املرشحني بحيادية 

كبيرة جدا».

تعاقد االحتاد العراقي لكرة القدم، 
ــوس  ــي كارل ــدرب البرتغال ــع امل م
كيروش، لقيادة أسود الرافدين في 

تصفيات كأس العالم ٢٠٢٢.
ــن الهيئة  ــرب م ــال مصدر مق وق
ــرى  ج ــاق  االتف إن  ــة  التطبيعي
ــكل نهائي، ومت إرسال نسخة  بش
ــني الطرفني  ــرم ب ــد املب ــن العق م

للمدرب البرتغالي.
ــار املصدر إلى مكاملة هاتفية  وأش

ــروش،  ــع كي ــر امس م ــرت فج ج
ــة  ــى كاف ــاق عل ــا االتف ومت خالله

تفاصيل العقد.
ــاد العراقي ينتظر  وأوضح أن االحت
ــي خالل  البرتغال ــدرب  امل ــول  وص
األيام املقبلة، لبدء املهمة بشكل 
ــار  ــمي مع املنتخب األول. يش رس
ــابق للمنتخب  إلى أن املدرب الس
ــلوفيني كاتانيتش،  العراقي، الس
ــع الفريق،  ــده م ــن نهاية عق أعل
ــتكمال  اس ــدم  ع ــن  ع ــذر  واعت

املشوار.

ــان جيرمان من  ــتفد نادي باريس س لم يس
خدمات املدافع اإلسباني اخملضرم، سيرجيو 
ــه إلى صفوف الفريق  راموس، منذ انضمام
في صفقة انتقال حر قادما من ريال مدريد.

ــات الفريق اخلمس  ــوس عن مباري  غاب رام
ــاكل  ــبب مش ــكر اإلعداد بس خالل معس
ــرض إلصابة في عضلة  ــة، قبل أن يتع بدني
ــتبعده عن مباراة ليل في كأس  ــاق س الس
السوبر احمللي ثم أول مواجهة لبي إس جي 

في الدوري الفرنسي.
ــر تاريخ املدافع  ــتعرض في هذا التقري  ونس
ــات، ومدى  ــع اإلصاب ــرم م ــباني اخملض اإلس
ــل جدران حديقة  تهديد ذلك ملغامرته داخ

األمراء.
 املوسم املاضي كان هو األسوأ في مسيرته 
ــاب عن املالعب  ــا) حيث غ ــوس (٣٥ عام رام
ــاراة للفريق امللكي بإجمالي ٢٠٠  في ٣٢ مب
ــني العضلية  ــث تنوعت إصاباته ب يوم، حي
ــي املعدة  ــاكل ف ــة، ومش ــروف الركب وغض

وكدمات.
ــن ٤  ــوس ع ــاب رام ــي ٢٠١٩-٢٠٢٠ غ ــا ف أم
ــواء في الكاحل  ــبب الت مباريات فقط بس
ــم ٢٠١٨-٢٠١٩  ــل ٧ مباريات في موس مقاب

بسبب إصابة في أوتار الركبة.
كما غاب راموس عن ١٠ مباريات في موسم 
ــر تتويج لريال  ــهد آخ ــذي ش ٢٠١٧-٢٠١٨ ال

مدريد بلقب دوري األبطال.

ــاراة، وهو  ــي ٢٠١٦-٢٠١٧ غاب عن ١٢ مب وف
ــم تتويج الريال بثنائية الليجا ودوري  موس
ــاراة في  ــن ١١ مب ــاب ع ــا غ ــال، بينم األبط

موسم ٢٠١٥-٢٠١٦.
ــد من خدمات مدافعه  رم ريال مدري  كما حُ
في ٩ مباريات في موسم ٢٠١٤-٢٠١٥، بينما 
ــم السابق، و٣  غاب عن ٦ مباريات في املوس

مباريات في موسم ٢٠١١-٢٠١٢.
ــوس اعتبارا من  ــيرجيو رام  وإجماال فإن س
موسم ٢٠٠٩-٢٠١٠ غاب عن ٩٨ مباراة لريال 
ــم  ــا ٣٢ مباراة فقط في املوس ــد منه مدري
املاضي، أي ثلث حصيلة غيابه في مشواره 

الطويل مع العمالق املدريدي.
وفي ظل اتسام منافسات الدوري الفرنسي 
بالقوة البدنية والسرعات، خاصة في وجود 
كثير من الالعبني األفارقة، العتماد معظم 
ــات املرتدة،  ــج وان» على الهجم ــرق «اللي ف
ــاؤل هل سيقدر راموس في هذا  يبقى التس
ــرع وأصغر  ــن على مجاراة من هم أس الس

سنا؟
ــيتحمل اإلسباني اخملضرم معدالت  وهل س
ــي، أم  ــة في الدوري الفرنس الركض العالي
سيهدد معدل إصاباته في املوسم املاضي 

بفشل جتربته في باريس؟

قرر برشلونة التراجع عن قرار حاسم 
ــان  جريزم ــوان  أنط ــر  مصي ــأن  بش
ــم  ــالل املوس ــو، خ ــب كوتيني وفيلي

املقبل.
ــلونة، يسعون  برش ــؤولو  وكان مس
ــان  جريزم ــن  م ــص  للتخل ــوة  بق
ــض رواتب الفريق من  وكوتينيو، خلف

أجل تسجيل عقد ليونيل ميسي.
وحسب صحيفة «موندو ديبورتيفو»، 

ــاظ  االحتف ــرر  ق ــلونة  برش ــإن  ف
بالالعبني، وليس لديه نية للتفاوض 
ــا، إال في حالة وصول  على خروجهم

عرض ال ميكن رفضه.
ــارت إلى أن املدرب رونالد كومان،  وأش
ــان وكوتينيو، ميكن  يعتقد أن جريزم
ــم  أن يكونا العبني مهمني في املوس
ــت أن كومان أعجب  املقبل. وأوضح
ــأداء جريزمان خالل األيام األولى من  ب
ــر املهاجم  ــداد، حيث ظه فترة اإلع

ا، كما قام بلفتة  الفرنسي متحمسً
ــه اجلديد  ــد أن منح زميل ــة، بع رائع
ــذ ركلة جزاء  ــاي، الفرصة لتنفي ديب
ــام جيرونا، األمر الذي أحبه املدرب  أم

الهولندي كثيرًا.
ــتعادة  ا على اس ــن كومان أيضً ويراه
ــم  املوس ــي  ف ــتواه  ملس ــو  كوتيني
ــن إصابته  ــد التعافي م ــل، بع املقب
ــة  ــي للركب ــروف املفصل ــي الغض ف

اليسرى.

ــدوري  ال ــى  إل ــامراء  س ــل  تأه
ــوزه  ــد ف ــاز، بع ــي املمت العراق
ــات الكهربائية  ــى الصناع عل
ــر  إث ــح (٤-٢)،  الترجي ــركالت  ب
انتهاء الوقت األصلي للمباراة 

بالتعادل (١-١).
ــى ركلة  ــامراء عل ــل س وحص
ــزاء، أضاعها الالعب محمد  ج

عدنان في الدقيقة ٣٨.
ــي، متكن  الثان ــوط  الش ــي  وف
ــجيل هدف  ــن تس ــامراء م س

 ٥٣ ــة  الدقيق ــي  ف ــدم،  التق
ــن خارج  م ــة  هائل ــديدة  بتس

منطقة اجلزاء.
ــات الكهربائية  ــن الصناع لك
ــريعا، من ركلة  عاد للمباراة س
جزاء نفذها الالعب مصطفى 

محمود، في الدقيقة ٥٨.
ــم  ــن حس ــامراء م ــن س ومتك
املباراة بضربات الترجيح، حيث 
ــدة مقابل ٢  ــة واح ــاع ركل أض
ــات الكهربائية، الذي  للصناع

هبط إلى الدرجة األولى.

ــب العراقي  تلقى العب املنتخ
ــرطة محمد قاسم،  ونادي الش
ــادي الزمالك  ــا أوليًا من ن عرضً
ــم  ــري لتمثيله في املوس املص

املقبل.
وقال مصدر مقرب من قاسم في 
ــات خاصة  ان «الالعب  تصريح
ــا اوليا من الزمالك،  تلقى عرض
ــكل جدي تفاصيل  ويدرس بش
أنها  ــة  ــرض املصري، خاص الع
التجربة االحترافية األولى له».
ــم تلقى  وأضاف: «محمد قاس

ــة  ــن أندي ــني م ــني محلي عرض
كبيرة إلى جانب عرض الزمالك، 
ــم وجهته حلني  إال أنه لم يحس
ــرار النهائي».وتابع:  الق ــاذ  اتخ
«قاسم قرر عدم جتديد تعاقده 
لها  ــتكون  ــرطة وس الش ــع  م
ــم  ــة في املوس ــة مختلف جترب
ــت الكافي  ــل، ولديه الوق املقب
ــب خاصة  التخاذ القرار املناس

بعد انتهاء الدوري».
ــار إلى أن محمد قاسم من  يش
ــزة في  ــابة املمي ــب الش املواه
ــب العراقي خالل الفترة  املنتخ

احلالية.

سامراء إُّـ اِّـمتاز.. وهبوط الصناعات

محمد قاسم يتلقى عرضا أوليا
 من الزمالك

ــادس من أوملبياد  شهد اليوم الس
ــة  عربي ــات  خيب  ٢٠٢٠ ــو  طوكي
ــت امليداليات  ــة، حيث غاب متتالي
ــى التوالي، في  ــث عل ــوم الثال للي
حني كانت خسارة الرامي الكويتي 
عبد الرحمن الفيحان مفاجأة في 
ظل تصدره للمجموعات باألمس.

ــري  ــباح املص ــل الس ــر تأه ويعتب
ــف رمضان إلى نصف نهائي  يوس
ــرز إجنازات العرب لليوم  البطولة أب
ــل العرب  ــل تذي ــادس، في ظ الس

جملموعاتهم في باقي األلعاب 
ــداث التي  ــرز األح ــتعرض أب  ونس
ــوم  الي ــي  ــرب ف الع ــا  به ــارك  ش

السادس من أوملبياد طوكيو.
 رماية 

 سيدات  
ــة لليوم  ــباقات الرماي ــت س انته
ــي على صعيد  ــي على التوال الثان
ــيدات، حيث  ــراب للس الت ــرة  حف
راي  ــة  اللبناني ــة  الرامي ــرت  خس
ــيل واملصرية ماغي عشماوي  باس

حظوظهما في التأهل. 
 ٢١ ــة  باملرتب ــيل  باس راي  ــت  وحل
ــن أصل ١٢٥  ــد ١١٤ نقطة م برصي
ــماوي  ــة ، في حني حلت عش ممكن
ــد ١١٥ من أصل  ــة ٢٢ برصي باملرتب

١٢٥ ممكنة. 
رجال 

ــن  الرحم ــد  ــي عب ــل الكويت  تأه
ــدور النهائي من  ــى ال ــان إل الفيح
ــد ١٢٣  ــة برصي ــات الرماي منافس
ــث، حيث أنه  ــز الثال ــة باملرك نقط
ــذي تأهل، في  ــد ال ــي الوحي العرب
ــرج عن فئة الرجال كال من  حني خ
الكويتي طالل الرشيدي والقطري 
ــي واملصريني عبد  محمد آل رميح

العزيز محيلبة وأحمد زاهر.
ــات النهائي خسر   وضمن منافس
ــان بحلوله  ــن الفيح ــد الرحم عب
سادسا وأخيرا، في مفاجأة كبيرة 
بعد تصدره لليوم األول حيث جمع 
ــي حني حصل  ــة فقط، ف ١٨ نقط

ــيكي جيري  ــة التش ــى الذهبي عل
ليبتاك والفضية للتشيكي أيضا 
والبرونزية  ــكي  كوشتيلس ديفيد 

للبريطاني ماثيو كوارد هولي. 
 جتديف  

ــردي  ــف ف ــي - جتدي ــف النهائ نص
رجال 

ــي  عل ــني  حس ــعودي  الس ــل  ح
ــادس برصيد  ــي املركز الس ــا ف رض
٧:٥٣٫٩٩ والعراقي محمد اخلفاجي 
ــد ٧:٢١٫٥٢  ــز الرابع برصي في املرك
ــق البنا برصيد  واملصري عبد اخلال

٦:٥٨٫٨٤
ــي خفيف  ــة - زوج  األدوار النهائي

الوزن رجال
ــري املؤلف من  ــق اجلزائ  حل الفري

كامل آيت داوود وسيد علي باملركز 
اخلامس برصيد ٦:٤١٫٦٢

 سباحة  
رجال ١٠٠ متر فراشة 

ــان  ــف رمض ــري يوس ــل املص  تأه
ــن  ــي م ــف النهائ ــدور نص ــى ال إل
مسابقة سباحة ١٠٠ متر فراشة 
ــهدت املنافسات  للرجال حيث ش
ــرب  ــع الع ــة وجم ــات قوي مواجه

األرقام التالية:
ــعودي يوسف ابو ريش بوقت   الس
ــي عبداهللا  ــة والبحرين ٥٦٫٢٨ ثاني
ــم يكمل  ــف ل ــي يوس ــد عل أحم
ــاس القلي  ــباق والكويتي عب الس
ــان  ــف رمض ــري يوس ٥٣٫٦٢ واملص

  ٥١٫٦٧

 جودو 
 رجال ١٠٠ كجم دور ال٣٢

ــان رميارينكو  ــي إيف ــر اإلمارات خس
ــاس  ــادي نح ــدي ش الكن ــام  أم  ،

بنتيجة ١٠-٠ 
ــان درويش أمام  ــري رمض  فاز املص
ــني شاه  ــاه حس ــتاني ش الباكس

10s1-0s3 بنتيجة
 دور الـ١٦ 

ــش  ــان دروي ــري رمض ــر املص خس
ــة 10s1-0s3 أمام اجلورجي  بنتيج

فارالم ليبارتيلياني 
 مالكمة 

 دور ال١٦ - وزن متوسط رجال 
ــي  ــس منوش ــري يون ــر اجلزائ  خس
مبواجهة الفلبيني اومير مارسيال 

بالضربة القاضية
 دور ال١٦ - وزن فوق الثقيل - رجال 
 خسر اجلزائري شعيب بولودينات 
ــارد توريز  مبواجهة األمريكي ريتش
جونيور بنتيجة ٥-٠ وخسر املصري 
يسري رزق مبواجهة الكازاخستاني 
كامشيبيك كونكاباييف بنتيجة 

. ٥-٠
 دور الـ١٦ - وزن متوسط سيدات 

ــرت اجلزائرية إشراك شعيب   خس
ــي  ران ــا  بوج ــة  الهندي ــة  مبواجه

بنتيجة ٥-٠ .
مبارزة 

ــر بنتيجة  ــرت مصر أمام اجمل خس
ــات املركزين  ــن منافس ٤٥-٢٨ ضم
السابع والثامن وذلك ضمن لعبة 

شيش فرق سيدات.
 بحار 

 آر اس : اكس سيدات 
ــي  ــت بريش ــة ناج ــت اجلزائري  حل
ضمن منافسات سلسلة االفتتاح 
ــابقة آر اس ، في املركز ٢٧ من  ملس

أصل ٢٧ مشترك باجمالي ٢٨٩
 آر اس : اكس رجال 

ــوراس في  ــري حمزة ب ــل اجلزائ  ح
ــاح  االفتت ــلة  سلس ــات  منافس
ــرة و١١ و١٢ باملرتبة  ــة العاش اجلول

٢٥ من أصل ٢٥ بإجمالي ٢٦٠ .
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نبض الشارع

علي حنون

ــا في الرؤى الذي بلغ  ــسَ لفضاء الكلمة أن يحتوي اختالفن  لي
حافة اخلالف في عديد مفاصل املنظومة الرياضية، ألنه أمسى 
ضد في بعض محطاته مبا يقويه الى درجة رمبا  ــزا كبيرا عُ حاج
يصعب معها ايجاد احللول الناجعة له، ذلك أن بعضنا انسلخ 
ــؤازر طمعا  ــة ليرتدي ثوب املُ ــاب املهني ــن بعضه وخلع جلب ع
بغنيمة (توسوس) له بها نفسه األمارة بالسوء، والتي جعلته 
ل أمر من اجل حتقيق غاياته (املُدججة) بالنقص  ــخصن كُ يُش

والعلل النفسية.
ــد لدوافع  ؤي ــى ثالثة، بني مُ ــا الرياضية إل ــمت منظومتن انقس
يُؤطرها احلق بالظاهر والعلن، ويُزهقها الباطل بالغيب والباطن، 
ــة القادمة، لن  ــيأتي في املرحل ــض العتقاد بان من س ــني راف وب
ــخص  يُقدم له ما أخذه اآلخرون منه، وبني ثالث يقف بعيدا يُش
حايدة، وهذا األخير لن يقوى  احلال من خالل نظرة (سويسرية) مُ
ــارات هي غير  على خطوة لتحريك املياه الراكدة، ألنه رهني إش
ــة وفي احلقيقة هي  ــا في بيداء تتراءى له قريب حاضرة يُناطره
د، ومن باب  جرد سراب يَحسبهُ الضمآن ماء. وفي ضفتنا، ال جنَ مُ
ــنَف  د ضيرا أن نُش ختلف وجهات النظر، ال جنَ ــع مُ ــي م التعاط
أسماعنا بصوتنا اآلخر لعله يكون حلن احلق، الذي سيشدو لنا 
رتنا على  ــورة عامة وكُ ــدة األمل بغد أفضل لرياضتنا بص قصي
ــخصية  وجه التحديد، ال نرفض فتح باب طرقه رأي زميل أو ش
ــداع، هذه  ــاح واإلب ــن النج ــم لوحة م ــا في رس ــريكة معن ش
فلسفتنا وهذه رؤيتنا بهذا الشأن، لذلك نَستغرب عندما نرى 
تربصا لآلخرين موقفا أو  ــن هناك من يتحنيَ لفرصة ويربض مُ م
جانبا ملا يعتقد، ليخوض معه حربا أحادية  كلمات حتمل رأيا مُ
ضروسا، مُستعينا بأفكاره املريضة، رماحا للطعن، وهو عوضا 
ــريرة وصفاء النية،  ــن أن يأخذ اآلخرين على محمل نقاء الس م
فردات التخوين وكأن األمر يجري  ــاءة وسرد مُ فانه يتفنن، باإلس

في ساحة ضد وليس ساحة ود.
ــدم، ونحن نُؤمن انه  ــم التغيير في منظومة كرة الق لنا ندع كُ
ــب، علينا جتريد  ــن (أدران) املاضي القري ــص م ــن اجل التخل وم
ــعي لطي  ــت بها وبالتالي الس ــد، التي علق ق ــس من العُ النف
صفحة املرحلة الفائتة والعبور بعربة املرحلة احلالية محطة 
ــل، يجتازُها بعقلية  ــا التضلي ــاحنات والتخوين ومعهم املُش
ــى تقبل الرأي اآلخر، وفتح صفحة جديدة  ؤدجلة) عل نظيفة (مُ
ــى أحالمنا  ــا جميعا عل ــة نعثر فيه ــع، صفح ــن اجلمي حتتض

املفقودة.
ــابق مصلحة ولن جنعل املصلحة  لم تكن تربطنا باالحتاد الس
ــيط هو أننا  ــبب بس ــا مع االحتاد القادم ولس ــا لتواصلن عنوان
حترفة  ــي تُنادي مبنظومة مُ ــس في منطقة توافق اآلراء، الت جنل
ــؤولية ومهنية عالية  ــر، تقود كرة القدم العراقية مبس التفكي
ــك ال يعنينا من  ــخصية، لذل ــراع املصالح الش ــدا عن ص بعي
ــيقود، وإمنا درجة مهنيته في القيادة، ولكن في الوقت عينه  س
علينا أن نستفيد من محطات التعثر في العمل، ونضعها في 
ــط  ــوء االختيار وس ــا تقينا من س مرمى غاياتنا النبيلة، دروس
ــر، ترفع الطالح  ــير عجلة احلاض ــح، التي تُس ــى) املصال (فوض

وتُنكس راية الصالح.
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قلق داخل ريال مدريد بسبب ميندي



متابعة / البينة الجديدة
ــس  الرئي ــات  تصريح ــي  وتأت
ــي بعدما ذكرت زوجة  التونس
ــني  ياس ــتقل  املس ــب  النائ
ــا  أيض ــه  وحركت ــاري  العي
ــا  ــد أنه ــة يعتق ــوة أمني أن ق
ــه  اعتقلت ــة  للرئاس ــة  تابع
اجلمعة، بينما فتحت النيابة 
العمومية التي يرأسها قيس 
ــة  أربع ــع  ــا م ــعيد حتقيق س
أعضاء في حركة النهضة بعد 
ــتباكات  ــاركتهم في اش مش
ــاء  ــان أثن ــى البرمل ــارج مبن خ
ــس  ــض للرئي ــاج مناه احتج
ــبيلهم الحقا. ــي س وقد أخل
ــكري إن  ــال القضاء العس وق

ــاري مدان بحكم قضائي  العي
صدر قبل ثالث سنوات بتهمة 
ــش، فيما  ــة اجلي ــس بكرام امل
ــة العامة  ــادت وكالة الدول أف
بيان  ــكري في  العس للقضاء 
ــني  ــداع النائب ياس ــه مت إي بأن
ــي  املدن ــجن  بالس ــاري  العي
بتونس صباح اجلمعة، تنفيذا 
ــعيد  س قضائي.ورفع  ــم  حلك
ــاء البرملان  ــة عن أعض احلصان
ــة لالعتقال  مما يتركهم عرض
ــات  اتهام أي  ــة  ومواجه
حركة  ضدهم.وكانت  ــة  قائم
النهضة وحلفاؤها قد وصفوا 
ــا انقالب  ــعيد بأنه قرارات س
ــتور  والدس ــرعية  الش ــى  عل
وحثوا التونسيني على النزول 

للشارع لكن دعوتهم لم تلق 
ــكلت قرارات  ــا يذكر.وش جتاوب
الرئيس التونسي في توقيتها 
ضربة قاصمة حلركة النهضة 
ــالمية التي تهيمن على  اإلس
ــنوات  ــم منذ نحو ١٠ س احلك
ــوأ  ــهدت خاللها تونس أس ش
ــة  وصحي ــة  اقتصادي ــة  أزم
ــبوق  مس ــر  غي ــراء  واستش
ــات  مؤسس ــي  ف ــاد  للفس
ــم  ــعيد «أعل ــال س الدولة.وق
ــتورية  ــدا النصوص الدس جي
ــس  ــتها ولي ــا ودرس واحترمه
ــأحتول  بعد هذه املدة كلها س
إلى دكتاتور كما قال البعض».
وكان قد قال إنه يتعهد بدعم 
ــيني  ــوق التونس ــات وحق حري

ــدة  املتح ــات  الوالي ــه  ودعت
ــار  «املس ــى  إل ــالد  الب ــادة  إلع
الدميقراطي». وقالت جماعات 
ــية  الرئيس ــي  املدن ــع  اجملتم
ــك  التمس ــني عليه  يتع ــه  إن
بالدستور.وصدرت عدة أحكام 
بحق العياري النائب املستقل 
ــابق رئيس حركة  واملدون الس
ــنوات  ــل» في الس ــل وعم «أم
ــورات  منش ــبب  بس ــرة  األخي
ــل  التواص ــع  مواق ــى  عل
ــد خصوصا  ــي تنتق االجتماع
التي  حركته  ــت  اجليش.وأعلن
ــام ٢٠١٩، في  أطلقها في الع
ــب أن عناصر من  ــان مقتض بي
ــوه من  ــي أوقف الرئاس ــن  األم
ــي. قضائ إذن  ــتظهار  اس دون 
ــور على فيسبوك،  وفي منش
ــه  ــه مت إيقاف ــه إن ــت زوجت قال
ــة في  ــاري قضي ــوة. وللعي عن
احملكمة العسكرية منذ ٢٠١٨ 
ــس بكرامة اجليش. بتهمة امل
وكتب ياسني العياري املعروف 
احلادة على فيسبوك  مبواقفه 
ــكري» ورأى  ــه انقالب عس «إن

ــس «انقالبا  الرئي في إجراءات 
ــد  ــتور والعق ــة بالدس وإطاح
ــتعمال  باس ــي  االجتماع
عاما)،   ٣٠) ــاري  اجليش».والعي
ــالل  ــط خ ــابق نش ــدون س م
ــي  ــعبية الت ــة الش االنتفاض
ــبق زين  أطاحت بالرئيس األس
العابدين بن علي من السلطة 
ــب نائبا في  ــام ٢٠١١ وانتخ ع
كم  ٢٠١٧ ومن ثم في ٢٠١٩.وحُ
عليه في العام ٢٠١٨ بالسجن 
ــبب منشور  ــهر بس ثالثة أش
اجليش.  ينتقد  على فيسبوك 
كما حكم عليه بالسجن ١٦ 
ــور  يوما في ٢٧ اذار ٢٠١٨ ملنش
العام  أخرى.وفي  ــة  على مدون
ــو  ــاري وه ــى العي ٢٠١٥، أمض
ــام ٢٠١١  ــل ع ــد قت ــن عقي اب
ــتباكات األولى ضد  خالل االش
اجلماعات اإلرهابية في البالد، 
ــهر في  ــة أش ــن أربع ــر م أكث
السجن بعدما أدانته محكمة 
ازدراء  ــة  بتهم ــكرية  عس
ــا للجيش على  العلي القيادة 
االجتماعي. ــل  التواص مواقع 

ــت وكالة  ــور آخر قال ــي تط وف
ــية إن القضاء  ــاء التونس األنب
ــي فتح اليوم اجلمعة  التونس
ــة من أعضاء  ــا مع أربع حتقيق
ــالمي  اإلس ــة  النهض ــزب  ح
ــس  ــس قي ــم الرئي ــذي اته ال
ــالب، بعد  ــعيد بتنفيذ انق س
ــتباكات  ــاركتهم في اش مش
ــاء  ــان أثن ــى البرمل ــارج مبن خ
للرئيس. ــض  مناه ــاج  احتج
الرئيسية في  األحزاب  وتتهم 
ــعيد بتنفيذ انقالب  تونس س
ــدة  املتح ــات  الوالي ــدت  وناش
احترام الدستور ودعته للعودة 
بالبالد إلى املسار الدميقراطي.
ــة  النهض ــة  حرك ــت  ونظم
ــي  ــزب ف ــر ح ــالمية أكب اإلس
البرملان، اعتصاما خارج املبنى 
ــي وقت مبكر من يوم االثنني  ف
ــي بتجميد  بعد القرار الرئاس
ــع احلصانة عن كل  عمله ورف
أعضائه ووضعته حتت حراسة 
ــة  مواجه ــت  وحدث ــش.  اجلي
ــن أنصار النهضة  بني مئات م
وسعيد وتبادل اجلانبان الرشق 

ــن  والزجاجات.وم ــارة  باحلج
للتحقيق  ــون  بني من يخضع
بتهمة محاولة القيام بأعمال 
ــان عضو في  ــف أمام البرمل عن
ــم باحلزب وحارس  مجلس مه
احلزب  لزعيم  شخصي سابق 
راشد الغنوشي، الذي يشغل 
ــس البرملان،  ــا منصب رئي أيض
وعضو شرفي في فريق العمل 
ــن بعد  ــم يعل ــه. ول ــاص ب اخل
ــات مع أنصار  عن فتح حتقيق
ــا  ــوا أيض ــن كان ــعيد الذي س
ــركات  حت أن  ــدو  حاضرين.ويب
الرئيس التونسي حتظى بدعم 
ــع، حيث تفاقم  ــعبي واس ش
سوء احلكم والفساد والشلل 
السياسي والركود االقتصادي 
ــتمر منذ سنوات بسبب  املس
ــديد في حاالت  ــاع الش االرتف
ــذا  ه ــد-١٩  بكوفي ــة  اإلصاب
ــذي  ال ــاء  القض ــال  العام.وق
ــتقالله عن مجريات  أعلن اس
ــة، هذا األسبوع إنه  السياس
فتح حتقيقات في السابق مع 
ثالثة أحزاب سياسية عارضت 

سعيد وبدأ اآلن حتقيقات مع 
العديد من النواب.كما يجري 
ــي تلقي  ــات ف ــا حتقيق حالي
ــا النهضة وقلب  أحزاب بينه
ــني املتضادين  ــس (احلليف تون
متويالت  وايديولوجيا)  ــا  فكري

كالهما  ــكل  ويش ــة.  خارجي
ــدد املقاعد. ــل من حيث ع ثق
ــب منجي الرحوي  وكان النائ
ــس عن  ــس اخلمي ــد عبر أم ق
دا،  ــعادته كونه نائبا مجمّ س
ــح إلذاعة  ــي تصري ــيرا ف مش

ــمس اف ام احمللية اخلاصة  ش
ــددة  ــات مه ــود قائم ــى وج إل
بالسقوط باعتبارها حتصلت 
ــة خالل  ــالت أجنبي على متوي
ــمل  تش االنتخابية  حملتها 
ــيُفضي  ــا) وهو ما س (٩١ نائب
ــرة إلى حل البرملان من  مباش
ــية. ــر السياس ــة النظ وجه
ــي  الدال ــن  محس وكان 
ــم  باس ــمي  الرس ــق  الناط
ــس  ــة بتون ــة االبتدائي احملكم
ــد اخلميس  ــة، قد أك العاصم
ــب القضائي  ــاض بالقط أن ق
االقتصادي واملالي، فتح بحثا 
ــي أحزاب  ــق في تلق للتحقي
ــالت أجنبية  ــية ، متوي سياس
ــات ٢٠١٩.وتابع  ــالل انتخاب خ
في تصريح لـ>شمس اف ام> 
أن التحقيق سيشمل حركة 
ــة (٥٣ مقعدا برملانيا)  النهض
وحزب قلب تونس (٢٨ مقعدا 
ــش  <عي ــة  وجمعي ــا)  برملاني
ألفة  ها  ترأسُ التي  ــي>  تونس
انتخابات  ــي  ف وفازت  التراس 

٢٠١٩، وأصبحت نائبة.
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وكاالت / البينة الجديدة
ــة <لوفيغارو>  ــفت صحيف  كش
ــركة عسكرية  ــية أن ش الفرنس
ــس التركي رجب  مقربة من الرئي
ــال  إرس ــى  تتول ــان  أردوغ ــب  طي
ــوريني  ــن املرتزقة الس ــات م دفع
ــتعد  ــتان، بينما تس إلى أفغانس
ــا لتولي حماية مطار كابول  تركي
ــني أردوغان  ــي وفق تفاهم ب الدول
ــس األميركي جو بايدن في  والرئي
ــاع بينهما على هامش  أول اجتم
ــف  ــاء حل ــرة لزعم ــة األخي القم
ــعى  بروكسل.ويس ــي  ف ــو  النات
ــا يبدو  ــى م ــي عل ــس الترك الرئي
الستنساخ جتربة التدخل في كل 
ــرب األذرية األرمنية  من ليبيا واحل
األخيرة في إقليم قره باغ بجنوب 
ــب القوات  ــاز، بحيث يجن القوق
ــي مناطق  ــرة ف ــة املنتش التركي
ــائر  ــا اخلارجي تكبد خس تدخله
ــع  ــم الدف ــا يت ــي األرواح فغالب ف

األمامية  ــوف  الصف باملرتزقة في 
ــب  وال يحتس ــال.  القت ــات  جلبه
ــن املرتزقة وال يثير  عدد القتلى م
ــال  ــات القت ــي جبه ــم ف مقتله
ضجة في الداخل التركي.وسبق 
أن تعرض أردوغان النتقادات حادة 
ــود أتراك  ــى خلفية مقتل جن عل
في سوريا والعراق واتهامات بالزج 
ــتنقع  ــوات التركية في مس بالق
حرب خدمة لطموحه الشخصي 
وألجندته اخلاصة وليس ملصلحة 
تركيا.وقالت سيلني مينوي كاتبة 
ــي <لوفيغارو> إنه «بعد  التقرير ف
ــوريا و ناغورنو قره باخ  شمال س
وليبيا، تستمر تركيا في التوسع  
ــال مرتزقة سوريني  من خالل إرس
ــرة عن  ــذه امل ــتان ه ــى أفغانس إل
ــكرية خاصة  ــركة عس طريق ش
قريبة من أردوغان».وأشارت إلى أن 
ــان وهي مجموعات  مرتزقة أردوغ
ــا  ــا غالب ــري جتنيده ــة يج قتالي

ــورية موالية  ــيات س من ميليش
ــمال سوريا تشرف  لتركيا في ش
ــة  ــتخبارات التركي ــا االس عليه
ــكل قلقا  متويال وتدريبا، باتت تش
ــتان. بأفغانس ــا  حلوله ــرد  مبج

ــة التقرير إن اخملابرات  وتقول كاتب
ــع  ــي الراب ــت ف ــة اجتمع التركي
ــرين من يونيو املاضي مع  والعش
ميليشيات منضوية حتت اجليش 
ــكيل  ــو التش ــر وه ــوري احل الس
ــني الذي يضم  ــكري الهج العس
ــل متطرفة وأخرى معتدلة  فصائ
ــام ، فيلق  ــا صقور الش من بينه
ــلطان  ــة حمزة أو الس اجملد ، فرق
ــت أن االجتماع كان  مراد.وأوضح
ــن ألفي  ــال دفعة م ــث إرس يبح
ــتان وأن تلك  ــل إلى أفغانس مقات
ــيات طالبت براتب ٣٠٠٠  امليليش
ــة  مرتزق وكان  ــرد.  ف ــكل  ل دوالر 
ــا بـ٢٠٠٠  راتب ــان يتقاضون  أردوغ
ــة املالية  ــن األزم ــرد، لك دوالر للف

ــا تركيا دفعت  ــي منه التي تعان
ــى ٥٠٠ دوالر  ــرة لتخفيضه إل أنق
ــات منهم إلى  فقط وأعادت دفع
ــوريا لتخفيف األعباء  ــمال س ش
ــرى منهم إلى  ــت دفعات أخ ونقل
ــث انضموا جلبهات  أذربيجان حي
ــابق في  ــزاع الس ــال في الن القت
ــوات األرمنية. ــد الق ــاغ ض قره ب

ــر إلى أن  ــة التقري ــص كاتب وتخل
ــذه الطريقة  ــا ميكن لها به تركي
ــتان  خدمة مصاحلها في أفغانس
بأقل تكلفة.لكنها أوضحت في 
ــة  ــات حقوقي ــل أن منظم املقاب
ــركة  ــرى في تلك املنظمة (الش ت
أردوغان)  املقربة من  ــكرية  العس
ــالح  مافيا تتولى مهام نقل الس
ــا حتى إن لم يكونوا  وأن مقاتليه
ــم تربوا على  ــن اجلهاديني فإنه م
بيئة العنف القائمة على أسس 
دينية وهو ما يشكل خطرا.ووجد 
الرئيس التركي نفسه عالقا في 

ــد أن قبل عرضا أميركيا  ورطة بع
ــة حماية  ــوات التركي ــي الق بتول
مطار كابول الدولي مع استكمال 
ــي واألجنبي  ــحاب األميرك االنس
ــول  القب ــتان.وكان  أفغانس ــن  م
بالعرض األميركي الذي مهدت له 
أنقرة ذاتها قرارا محفوفا باخملاطر 
ــياق محاولة  ــي س ــه جاء ف لكن
نظيره  استرضاء  التركي  الرئيس 
ــن التوتر  ــهر م األميركي بعد أش
وبعد  ــخصي  الش املستوى  على 
ــر من  ــول أكث ــادة ح ــات ح خالف
ملف.ومن ضمن امللفات اخلالفية 
ــالت التركية  ــق بالتدخ ــا يتعل م
اخلارجية إلى شراء أنقرة منظومة 
 ٤٠٠ اس  ــية  الروس ــخ  الصواري
ــم األميركي  ــم الدع ــة ث الدفاعي
ــة  الدميقراطي ــوريا  س ــوات  لق
ــلحون األكراد  ــكل املس التي يش
ــري واملصنفني من  ــا الفق عموده

قبل أنقرة تنظيما إرهابيا.

وكاالت / البينة الجديدة
ــركة زودياك ماريتامي اململوكة   أعلنت ش
ــة  ــى ناقل ــا عل ــرائيليني أن هجوم إلس
ــاحل  ــر العرب قبالة س ــا في بح تديره
ــن أفراد  ــن مقتل اثنني م ــفر ع مان أس عُ
الطاقم هما بريطاني واآلخر روماني، في 
هجوم قال عنه مسؤول إسرائيلي كبير، 
إنه من تدبير إيران وانه مت بطائرة مسيرة، 
ــل إرهابي  ــا حدث هو عم ــا أن «م مضيف
ــران»، وفق ما نقلت عنه  أقدمت عليه إي
ــرائيلية. اإلس ــة  التلفزيوني  ١٣ ــاة  القن

ــى التي تتعرض  ــت املرة األول وهذه ليس
ــي بحر عمان  ــرائيلية ف ــا ناقلة إس فيه
ــياق توترات لم تهدأ بني  لهجمات في س
ــج عمان بني  ــرائيل وإيران.ويقع خلي إس
ــلطنة عمان عند منفذ مضيق  إيران وس
ــر عبره جزء  ــتراتيجي الذي مي هرمز االس
ــدادات النفط للعالم وجتوب  كبير من إم
ــف بقيادة  ــة لتحال ــفن تابع ــه س مياه
ــركة قد  ــت الش ــات املتحدة.وكان الوالي
أعلنت في وقت سابق أن الناقلة ميرسر 
ــركة يابانية  ــة لش ــتريت وهي مملوك س
ــني  ــة ح ــات بترولي ــل منتج ــت حتم كان
ــي لهجوم في  ــت   اخلميس املاض تعرض
ــة احلادث بأنه عملية  بحر العرب، واصف
ــة عمليات  ــة محتملة.لكن هيئ قرصن

ــة البريطانية التي توفر  التجارة البحري
ــري، قالت في  ــات عن األمن البح معلوم
ــال القرصنة،  ــه لم يكن عمال من أعم إن
ــى أنه هجوم  ــا يبدو إل ــار على م في إش
ــياق التوترات بني إسرائيل  منظم في س
ــة لعائلة  ــامي مملوك ــاك ماريت وإيران.وزودي
ــح  يوض ــبما  حس ــرائيلية  اإلس ــر  عوف
موقعها االلكتروني، فيما ذكرت الهيئة 
البريطانية في رسالة بالبريد اإللكتروني 
ــى بعد نحو ١٥٢  ــفينة كانت عل أن الس
ــمال  ــرا) ش كيلومت  ٢٨٠) ــا  بحري ــال  مي
شرقي ميناء الدقم العماني عندما وقع 
ــة تفاصيل  ــدم الهيئ ــوم. ولم تق الهج

ــحنتها  ــفينة أو ش ــرى عن نوع الس أخ
ــال أن يكون الهجوم  أو مالكها أو احتم
ــني أو قتلى.ووفقا  ــن مصاب ــفر ع قد أس
ــفن  لبيانات من خدمة تتبع حركة الس
ــتريت ناقلة من  ــر س من إيكون، فميرس
ــط وكانت متجهة مليناء  احلجم املتوس
ــن دار  ــارات قادمة م ــي اإلم ــرة ف الفجي
ــالم في تنزانيا.وقد أفادت مجموعة  الس
<ذا يو كيه ماريتيم تريد أوبريشنز> لألمن 
البحري بوقوع هجومني في خليج عمان 
ــس، أحدهما لم يكن هجوم  أمس اخلمي
ــد ما إذا  ــم يتضخ بع ــة، بينما ل قراصن
كان هناك أي عالقة بني الهجومني.وقال 

ــم وزارة الدفاع البريطانية  متحدث باس
ــر تتحدث عن  ــم بتقاري ــن على عل «نح
ــفينة جتارية قبالة  وقوع هجوم على س
ــة  املنطق ــهدت  عمان».وش ــواحل  س
ــفن إسرائيلية  هجمات متكررة على س
وإيرانية منذ شباط املاضي، بينما يلقي 
ــؤولية في تلك  ــرف منهما باملس كل ط
ــني ينفي  ــى األخر، في ح ــات عل الهجم
ــر  ــؤوليته.وكانت تقاري ــا مس كل منهم
ــرائيلية قد حتدثت  ــة ومصادر إس إعالمي
ــفينتني  ــان عن تعرض س ــي اذار ونيس ف
وبألغام  ــرائيليتني لهجوم صاروخي  إس
ــرائيلي  الوزراء اإلس رئيس  بحرية.وتوعد 
ــني نتنياهو بالردّ على ذلك  حينها بنيام
ــؤولية.وقال  ــوم، محمال إيران املس الهج
نتنياهو وقتها «من الواضح أن هذا عمل 
ــرائيل  إيراني. إيران هي العدو األكبر إلس
ــاء املنطقة «،  ــنضربها في كل أنح وس
بينما كانت سفينة شحن السيارات <ام 
في هيليوس راي> اإلسرائيلية متّوجهة 
ــعودية  ــى ما يبدو من الدمام في الس عل
ــنغافورة عندما تعرّضت النفجار  إلى س
في شمال غرب خليج عمان.وفي نيسان 
ــفينة جتارية إيرانية النفجار  تعرضت س
ــي في البحر  ــاحل جيبوت بالقرب من س
ــت صحيفة  ــي هجوم رجح ــر،  ف األحم

نيويورك تاميز أنه من تدبير إسرائيل.

وكاالت / البينة الجديدة
ــي  اللبنان ــش  اجلي ــد  قائ ــب  طال
ــود  اجلن ــون،  ع ــف  جوزي ــاد  العم
ــتعداد» ملواجهة «حتديات  بـ»االس
ــل أزمة اقتصادية  إضافية» في ظ
ومعيشية غير مسبوقة تعصف 
ــى مردود  ــلبا عل ــالد، وتؤثر س بالب
ــي كلمة  ــون ف ــاف ع اجليش.وأض
ــرى الـ٧٦  ــبة الذك ــا مبناس وجهه
لتأسيس اجليش أن األنظار تتجه 
ــة العسكرية «التي  إلى املؤسس
ــني،  ــال اللبناني ــط آم ــى مح تبق
ــة  ــا املؤسس ــت أنه ــا أثبت بعدم
الوطنية اجلامعة التي حازت ثقة 
ــم»، الفتا أنه  ــعب ودول العال الش
ــموح حتت أي ظرف  «من غير املس

إغراق البلد».وتابع «يحلّ األول من 
ــان يقف على  ــذا العام ولبن اب ه
ــنوية األولى  ــرى الس ــة الذك عتب
ــذي  ال ــؤوم  املش ــأ  املرف ــار  النفج
أصاب قلب العاصمة وأودى بحياة 
ــع أزمة  ــن م ــهداء، بالتزام ٢٠٦ ش
ــة هي األقوى في  اقتصادية ومالي
ــتمرار  ــط اس تاريخنا احلديث وس
ــذ عام  ــاء كورونا».ومن ــي وب تفش
ــي اللبنانيون  ــف العام، يعان ونص
ــر  غي ــة  طاحن ــة  اقتصادي ــة  أزم
ــبوقة أدت إلى انهيار قياسي  مس
ــة احمللية مقابل  ــي قيمة العمل ف
ــح في الوقود  الدوالر، فضال عن ش
واألدوية وانهيار قدرتهم الشرائية.
ــية  سياس ــني  أزمت ــل  ظ ــي  وف

واقتصادية، كلف الرئيس اللبناني 
ميشال عون، االثنني، رئيس الوزراء 
ــبق جنيب ميقاتي بتشكيل  األس
حكومة جديدة، بعد اعتذار رئيس 
تيار املستقبل سعد احلريري جراء 
ــببت األزمة  خالفات مع عون.وتس
ــية في غضب الداعمني  السياس
ــان، ووصل األمر  ــن لبن الدوليني م
ــرض عقوبات ووقف  ــد بف بالتهدي
ــتثناء اجليش  املساعدات، مع اس
ــي، الذي تأثر بدوره بالوضع  اللبنان
ــور للبالد.وكان  ــادي املتده االقتص
ــذر في  ــون ح ــف ع ــاد جوزي العم
مناسبات عديدة، من بينها لقائه 
ــي اميانويل  ــس الفرنس ــع الرئي م
ــات انهيار  ــي ماكرون، من تداعي ف

ــة  العملة اللبنانية على املؤسس
ــى أن األزمة  ــكرية، الفتا إل العس
وضعت اجليش على شفا االنهيار.
كما قال قائد اجليش اللبناني في 
خطاب ألقاه أمام ضباط في مارس 
املاضي من أن اجلنود «يعانون مثل 
ــي  ــاف ف ــني». وأض ــي اللبناني باق
تسجيل مصور نشر على حساب 
ــور قيمة  ــي تويتر ”تده ــش ف اجلي
ــدوالر أدى إلى  ــرة في مقابل ال اللي
ــكريني  ــة رواتب العس ــي قيم تدن
بنسبة ٩٠ باملئة، والنسبة عينها 
ــحب على التغذية والطبابة  تنس
ــة وقطع غيار  ــات العمالني واملهم
ــأن اجليش اعتمد  ــات، علما ب اآللي
ــة تقشف الفتة“. وال يزال سياس

ــجيل  التس ذات  ــي  ف ــد  وانتق
القيادة السياسية التي «أصيبت 
بالشلل بسبب االقتتال الداخلي، 
ولم تفعل أي شيء تقريبا ملعاجلة 
األزمة». وتعهدت قوى عاملية على 
اللبناني  ــش  للجي ــم  الدع تقدمي 
بهدف منع انهيار ما تعتبره القوة 
ــة  ــى حكاي ــادرة عل ــدة الق الوحي
ــات  التجاذب ــن  ع ــدا  بعي ــان  لبن
السياسية والوالءات اخلارجية. وال 
يريد اللبنانيون وال اجملتمع الدولي 
ــرب األهلية حيث  ــرار جتربة احل تك
ــة العسكرية  أدى انهيار املؤسس
ــامها عندما انقسم وفقا  بانقس
النتماءات طائفية إلى انزالق لبنان 

في قبضة امليليشيات.
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وكاالت / البينة الجديدة 

ــمي أميركي أن هجمات  كشف تقرير رس
ــت منذ توقيع اتفاق  طالبان التي تضاعف
د النسحاب القوات  شباط ٢٠٢٠ الذي مهّ
األجنبية من أفغانستان، تشكل «خطرا 
األفغانية. للحكومة  ــبة  بالنس وجوديا» 

وقال «مكتب املفتش العام اخلاص إلعادة 
ــدد  ع إن  ــيغار)  (س ــتان»  أفغانس ــار  إعم
ــب  ــنها العدو» وتنس «الهجمات التي ش
ــي إلى طالبان، ارتفع من  ــكل أساس بش
٩٦٥١ في نهاية ٢٠١٩ إلى ١٣٢٤٢ في نهاية 
ــات مهمة حلف  ــى بيان ــتنادا إل ٢٠٢٠ اس
ــي في أفغانستان.وكتب  ــمال األطلس ش
املفتش العام جون سوبكو في التقرير «من 
الواضح أن االجتاه العام ليس في مصلحة 
ــد تواجه أزمة  ــة األفغانية التي ق احلكوم
ــة إذا لم تنجح في عكس منحاه». وجودي

وشدد سوبكو في مؤمتر صحافي على أن 
ــادرة على الصمود،  ــة األفغانية ق احلكوم
ــيكون صعبا  ــر س ــح أن «األم ــه أوض لكنّ
ــتراتيجية»،  ــون لديها إس ــني أن يك ويتع
ــع اجليش  ــيق م ــا بالتنس ــب تنفيذه يج
ــعب األفغاني عليها، مشيرا  وإطالع الش
ــر لم يحصل إلى اآلن.وقال  إلى أن هذا األم
ــي يعاني من  ــش األفغان ــوبكو إن اجلي س
مشكالت فساد مشيرا إلى «اختفاء أكثر 
ــود»، وأضاف «من  ــف كميات الوق من نص
ــن للجيش األفغاني  دون محروقات ال ميك
ــن املبالغ  ــالس جزء م ــارب».ومت اخت أن يح
ــديد رواتب  ــنطن لتس التي رصدتها واش
العسكريني، كما أن اجليش األفغاني فقد 
معنوياته.وشدد سوبكو على أن «غالبية 
ــون أي مجهود من  ــود األفغان ال يبذل اجلن
ــارة  دون مؤازرة قوات خاصة لهم»، في إش
ــبة قليلة  ل نس ــكّ إلى وحدات نخبة تش
ــكريني.كما أن سالح اجلو  من عديد العس
األفغاني يعاني من مشكالت على صعيد 
ع أن يتفاقم  ــن املتوقّ صيانة جتهيزاته، وم
ــحاب القوات األجنبية  هذا األمر مع انس
ــاعدة عن  ــني األجانب. واملس وامليكانيكي
بعد التي يقترح اجليش األميركي تقدميها 
ستكون «صعبة ومكلفة جدا».واعتبر أنه 

ــتان  طوال ٢٠ عاما من احلرب في أفغانس
دنا جداول زمنية غير واقعية في كل  «حدّ
ــاكل  ــبب املش ما نقوم به وهذا األمر يس
ــش»  اجلي ــا  منه ــي  يعان ــي  الت ــة  احلالي
ــن حكومة كابول، لم  األفغاني.وبطلب م
ــر املفتش العام عدد ضحايا اجليش  ينش
األفغاني البالغ عديده نحو ٣٠٠ ألف رجل 
ــار تاريخ  ــن آذار و٣١ أي ــني األول م وامرأة.وب
آخر هذه املعطيات التي جمعتها عملية 
ــي في  ــازم» للحلف األطلس ــم احل «الدع
أفغانستان قبل انسحاب اجلزء األكبر من 
قوات التحالف، أحصي عشرة آالف و٣٨٣ 
ــقوط  ــفر ٣٢٦٨ منها عن س ــا، أس هجوم
ــب املكتب التابع للكونغرس. قتلى حس

ــي أن العنف ضد  ــة األطلس ــرت بعث وذك
ــية  ــتويات قياس ــني وصل إلى مس املدني
ــع مقتل ٧٠٥  ــان وأيار م ــدة في نيس جدي
ــرح ١٣٣٠ آخرين. وهذا ما يكاد  مدنيني وج
ــهر الثالثة السابقة. يعادل حصيلة األش

ويحمل التقرير قوات اجملموعات املناهضة 
ــقوط ٩٣ باملئة  ــؤولية س للحكومة مس
ــهر األخيرة. وتسبب  من املدنيني في األش
مقاتلو طالبان في مقتل أربعني باملئة من 
ــردون مجهولون في مقتل ٣٨  هؤالء ومتم
ــالمية  ــة منهم وتنظيم الدولة اإلس باملئ
ــة من  ــي املقرب ــبكة حقان ــة وش ١٤ باملئ
طالبان أقل من واحد باملئة.ويشير التقرير 
إلى أن طالبان استولت على عدد كبير من 
ــة، غير أنها ال  ــاء في املناطق الريفي األحي
م  ــيطر على املدن الكبرى.ويثير التقدّ تس
ــاوف من  ــريع لطالبان مخ ــي الس امليدان
ــلطة، بعد  ــددا على الس ــتيالئها مج اس
ــا من احلكم  ــرين عاما على إطاحته عش
ــالل حملة  ــام ٢٠٠١ من خ ــي نهاية الع ف
عسكرية للتحالف الدولي بقيادة الواليات 
ــليم  ــى رفض احلركة تس ــدة ردا عل املتح
زعيم القاعدة أسامة بن الدن على خلفية 
ــد العمليات  ر قائ ــات ١١ أيلول.وحذّ هجم
األميركية في أفغانستان اجلنرال كينيث 
ــتواصل  ــن كابول بأن بالده س ماكينزي م
ــات جوية حتى  ــتهداف طالبان بضرب اس
بعد االنسحاب املقرر إجنازه في ٣١ اب، في 

حال واصل املتمردون هجومهم.

نفى الرئيس التونسي قيس سعيد  امس االول اجلمعة صحة أن يتحول إلى 
دكتاتور على اثر القرارات التي اتخذها مؤخرا وجمع فيها كل السلطات في 
يده بعد أن جمد عمل البرملان ملدة ٣٠ يوما قابلة للتمديد ورفع احلصانة عن 
كل أعضاء مجلس النواب وإعفاء رئيس احلكومة من منصبه وإعالنه تولي 
العام  دستور  من   ٨٠ الفصل  وفق  العام)  (االدعاء  العمومية  النيابة  رئاسة 
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ــألنا النقيب عن معاني ودالالت  في البدء س
ــل عليه من قبل  ــرمي االخير الذي حص التك
ــل من ابرز  ــان فقال : لع ــي االردن ولبن محام
الدالالت في التكرمي  انه في حقيقته يشمل 
النقابة وجميع احملامني العراقيني والناجت عن 
دور النقابة في العراق على الصعيد الوطني 
ــني ووقوفها الى  ــا احملام ــا بقضاي واهتمامه
ــعب العراقي في محنه وازماته  جانب الش
على االقل في ما يتعلق باجلوانب احلقوقية 
والقانونية والقضائية،  حيث مت تكرميي من 
قبل احملامني االردنيني بدرع التكرمي الذي مت في 
عمان اثناء انعقاد اجتماعات املكتب الدائم 
ــه االولى اما  ــرب في دورت ــاد احملامني الع الحت
ــي فقد متثل  باملدالية الذهبية  التكرمي الثان
من قبل احملامني اللبنانيني بناء على دعوة من 
ــالن التضامن واالصطفاف الى  نقابتهم الع
جانبها في االضراب املعلن من قبلها نتيجة 
ــع احملامني  ــي التعامل م ــاة ف ــي القض تعال
ــف عن االنفجار الذي  هناك وكذلك بالكش
ــؤولني  ــف املس حصل في مرفأ بيروت وكش
احلكوميني عن هذا احلادث الذي راح ضحيته 
الكثير من اللبنانيني من املدنيني االبرياء وان 
ــه هو تكرمي لنقابة احملامني  التكرمي الذي نلت
ــعب العراقي  العراقيني ولكل احملامني وللش

اجمع .

 سندافع عن اِّـتقاعدين بكل قوة 
وقال نقيب احملامني العراقيني االستاذ (ضياء 
ــة التقاعد  ــزام هيئ ــدم الت ــعدي) ان ع الس
ــة تنفيذية بتطبيق  ــة بوصفها جه الوطني
ــس النواب بهدف  ــواد قانونية اقرها مجل م
ــريحة  ــريحة املتقاعدين وهي ش انصاف ش
مليونية مظلومة والسيما ما يتعلق حتديدا 
ــل االول رقم  ــون التعدي ــادة (١٤) من قان بامل
ــون التقاعد املوحد  ــنة (٢٠١٩) لقان (٢٦) لس
ــص هذه  ــث تن ــنة (٢٠١٤) حي ــم ( ٩) لس رق
ــاب الرواتب  ــادة على مايلي : (يعاد احتس امل
ــى التقاعد قبل  ــني عل ــة للمحال التقاعدي
نفاذ هذا التعديل او خلفهم اسوة بأقرانهم 
املشمولني بأحكام القانون بتاريخ نفاذه على 
ان ال يترتب اي اثر مالي عن الفترة السابقة) 
ــا يجعل هيئة التقاعد  يعد مخالفة وتعنت
ــاءلة القانونية. واضاف  ــة امام املس الوطني
السعدي ان نقابة احملامني سوف تطرح هذا 
املوضوع امام اللجنة القانونية في النقابة 
لغرض اللجوء الى القضاء ومقاضاة الدائرة 
ــبب تأخرها في تنفيذ وتطبيق  املذكورة بس
ــة الصريحة وغيرها من  ــذه املادة القانوني ه
ــع احليف  ــاءت اصال لرف ــي ج ــوص الت النص

والغنب عن آالف املتقاعدين .
رّع لغرض  واكد السعدي ان القانون وُجد وشُ
ــرة التقاعد الوطنية  ــذ ال ان تلجأ دائ التنفي
ــى ارض الواقع ألن  ــة عل ــى عرقلة تطبيق ال
ــي منها  ــة يقتض ــة تنفيذي ــا كجه واجبه
ــريعات القانونية  ــوص والتش تطبيق النص
ــة  في رواتب  ــاواة والعدال بغية حتقيق املس
ــم اجلدد  ــع اقرانه ــى م ــن القدام املتقاعدي

ــيما وان املادة (٣٠) من الدستور العراقي  الس
ــى ان تكفل  ــت عل ــد نص ــنة (٢٠٠٥) ق لس
ــرة العيش الرغيد وحياة  الدولة للفرد واالس
ــب  ــم الدخل املناس ــة وتؤمن له ــرة كرمي ح
ــي حدودها  ــات احلياة ف ــي مبتطلب ــذي يف ال

الدنيا وسوف تشهد االيام املقبلة مساءلة 
ــة لهيئة التقاعد الوطنية  قانونية وقضائي
ــى ذلك فأن  ــف. يضاف ال ــذا املوق نتيجة ه
تغير االحوال االقتصادية وارتفاع التضخم 
املضطرد في البالد قد جنم عنهُ زيادة وارتفاع 
ــعار ومنها تغير سعر صرف الدوالر ازاء  االس
الدينار العراقي اضافة الى ازمات اقتصادية 
ــرة على  ــها اثرت بصورة مباش اخرى نعيش
دخل املتقاعدين الذين لم يستطيعوا تلبية 
متطلبات املعيشة اليومية في الوقت الذي 
ــد الوطنية  ــون هيئة التقاع ــزم فيه القان ال
ــب املتقاعدين تبعا  ــى زيادة روات بالعمل عل
ــم وهذا ما  ــة والتضخ ــادة غالء املعيش لزي
ــون التقاعد  ــادة (٣٦) من قان ــت عليه امل نص
ــة التقاعد  ــت على هيئ ــد التي اوجب املوح
ــررة ألجل زيادة  ــة العمل بالطرق املق الوطني

ــا الرتفاع التضخم  ــب التقاعدية تبع الروات
ــكوت  ــد نقيب احملامني العراقيني ان س . واك
ــيكون بالتأكيد محل  هيئة التقاعد هذا س
ــام املقبلة وال بد  ــاءلة ومقاضاة في االي مس
ــة بالدفاع  ــأن النقابة معني ــد ب من التأكي

ــريحة الواسعة وليس  عن حقوق هذه الش
ــن الذين افنوا  ــا ان هؤالء املتقاعدي صحيح
ــعب اال  ــة الدولة والش ــي خدم ــم ف حياته
ــتثنائي  يكونوا محل ومحط االهتمام االس
ــى هذا  ــوف تتول ــا وان النقابة س ــن قبلن م
ــكيل فريق من احملامني  املوقف من خالل تش
ــنكون  للدفاع عن املتقاعدين بكل قوة وس
ــة ونطالب بزيادة  ــام ابواب احملاكم اخملتص ام
ــوف نلجأ ايضا  الى  الرواتب التقاعدية وس
ــي هيئة  ــاءلة موظف ــي ملس ــاء اجلزائ القض
ــون وراء عدم  ــة الذين يقف ــد الوطني التقاع
ــدت ألنصاف  ــوص قانونية وج ــق نص تطبي
ــم بتحقيق مبدأ  ــن او عدم قيامه املتقاعدي
ــاواة بني رواتب املتقاعدين  العدالة في املس
ــة ان تبادر  ــة التقاعد الوطني ــى هيئ وان عل
لطرح املوضوع وان ترتقي برواتب املتقاعدين 
وتفاحت مجلس الوزراء لغرض اتخاذ قرار بزيادة 
ــع زيادة  ــب م ــب التقاعدية مبا يتناس الروات
ــه  ــنوي الذي تعيش معدالت التضخم الس
ــا للمادة (٣٦)  ــي الوقت الراهن طبق البالد ف
ــار السعدي  من قانون التقاعد املوحد. واش
ان هيئة التقاعد الوطنية هي اجلهة املعنية 
ــوزراء لتطبيق مضمون  مبخاطبة مجلس ال

هذه املادة .

نقابة اِّـحامني .. تاريخ ثر ومشرف 
واكد السعدي انني على الصعيد الشخصي 
ــتحضار التاريخ  ــتند في العمل الى اس اس
الوطني الثرّ لنقابة احملامني العراقيني الذين 

كانوا يشكلون قادة لالحزاب الوطنية التي 
ــراق وتخلصه  ــتقالل الع ــت  بعد اس اسس
ــوا دورا كبيرا  ــيطرة االجنبية ولعب من الس
ــي وان اي صفحة  ــد السياس ــى الصعي عل
ــير  تاريخية للعراق بعد احلكم الوطني تش

ــة بعد ان  ــني ونقابتهم خاص ــى دور احملام ال
ــنة (١٩٣٣) وبسبب االستحضار  اسست س
ــي ترجمته الن  ــر وبالتال ــدور الكبي ــذا ال له
تكون النقابة مساهمة في حركة التشريع 
ــب ان تقف دائما الى  ــن خالل احملامني ويج م
ــاركة في  ــذا متت املش ــعب وله جانب الش
ــلمية  ــالل تظاهرة س ــرين من خ حراك تش
ــخ النقابة حيث  ــي تاري ــرة لم حتصل ف كبي
ارتبطت التظاهرة مبطالب احملامني العراقيني 
ــكل ازمات  ــا ومخرجا ل ــكل وصاي التي تش
ــواء اكانت  العراق على الصعيد الوطني س
ــة ام  ــة ام اجتماعي ــية ام اقتصادي سياس
امنية وان النقابة دائما يجب ان تستحضر 
ــه الن احملامني هم  ــتمر ب ــخ وتس ــذا التاري ه
شريحة اساسية من اجملتمع ولكن بطبيعة 
تركيبهم القانوني واحلقوقي فهم يجب ان 

ــوف للدفاع عن  ــي مقدمة الصف ــوا ف يكون
ــن نفهم في  ــعب العراقي ونح حقوق الش
الوقت احلاضر بأن احملامي ال ينحسر دوره في 
ــه رغم اهمية هذا  ــاع عن حقوق موكل الدف
ــو ان يدافع عن  ــن دوره احلقيقي ه ــدور لك ال
ــعب العراقي في الوقت الراهن  قضايا الش
ــيما تلك املتعلقة باحلفاظ على وحدة  الس
ــاء الدولة  ــتقالله وبن ــيادته واس العراق وس
بصورة صحيحة وابعاده عن كل الصراعات 
ــى تعزيز  ــة والعمل عل ــة والقومي الطائفي
ــادل والذي ال  ــه والع ــاء النزي ــلطة القض س

ــلطان عليه اال سلطة القانون ومبا يؤمن  س
الدفاع عن حقوق املواطنني وحقوق الشعب 
العراقي . اننا نفهم احملاماة ودورها في الوقت 
احلاضر انها فعال حاجة اجتماعية وحاجة 
ــع الذي  حقوقية وعدلية وهذا االطار الواس
ذهبت به النقابة وبالتالي ترى لها موقفا في 
ــريع ولها مواقف جتاه القضايا  حركة التش
السياسية للحكومة ولها موقف جتاه كل 
ــاني  ــا ذات الطابع احلقوقي واالنس القضاي
ــق بهذه  ــني ناط ــخ احملام ــي وان تاري والعدل
ــتمرار وحتقيق  ــدد االس ــف ونحن بص املواق

ــدم اهتمام  ــة رغم ع ــاالت اجملابه اقصى ح
ــيما نقابة  احلكومة والدولة بالنقابات والس

احملامني العراقيني ومطالبها .

قاعدة االحرتام اِّـتبادل مابني القضاء 
الجالس والقضاء الواقف

ــا العتماد  ــعى دائم ــعدي اننا نس وقال الس
ــاء  ــني القض ــادل ماب ــرام املتب ــدة االحت قاع
ــف وان احملامني هم  ــاء الواق ــس والقض اجلال
جزء اساس من العملية القضائية وال ميكن 
ــن دون وجود  ــق عدالة م ــور ان نحق ان نتص
ــك تفاهما  ــا اعتقد ان هنال ــام وعلى م مح
ــد حتقيق  ــي على صعي ــدور احملام ــادال ل متب
ــي مراجعاته  ــك مقبولية ف ــة وهنال العدال
ــي نفس الوقت  ــام القضاء ولكن ايضا ف ام
ــض العقبات التي توضع امام دور  هنالك بع
ــته املهنة وعلى  ــدد ممارس ــي وهو بص احملام
ــون دوره  ــي يكاد يك ــال ان احملام ــبيل املث س
ــي القضايا  ــا وغير مؤثر ف ــا وتقليدي ضعيف
ــبب هو ان السلطات االمنية  اجلزائية والس
ــد ابوابا  ــودا وتوص ــع قي ــة تض والتحقيقي
ــي عندما يتم اعتقال او  امام مراجعة احملام
ــع التاكيد بأن  ــاز او توقيف املواطن م احتج
ــتعني  ــتور ان يس للمواطن احلق وفقا للدس
ــتطيع ان يصل  باحملامي ولكن احملامي ال يس
ــه املتهم او احملتجز  وبغض النظر  الى موكل
ــذ احملامي  ــل اال يؤخ ــة الن االص ــن التهم ع
عي دولة  ــن ندّ ــم ونح ــرة موكله املته بجري
ــلَ  فَ ــنَ وكَ مَ ــتور ضَ ــا دس ــة ولدين دميقراطي
ــان ومن جملة تلك احلقوق انه  حقوق االنس
عندما يتعرض املواطن الى تقييد او مصادرة 
حريته واقصد التوقيف او االحتجاز يفترض 
للمحامي العراقي ان يصل الى مكان احملتجز 
بغض النظر عن اجلهة االمنية التي حتتجزه 

ــواء اكانت (مركز شرطة ام امنا وطني ام  س
مخابرات ) واحملامي يفترض اال يؤخذ بجريرة 
موكله املتهم في اي تهمة يجب ان يتوكل 
ــواء اكان هذا املتهم ارهابيا  للدفاع عنهُ س
ــارقا ام يتاجر  ــا عاديا ام قاتال ام س ام مجرم
ــرية من  ــدرات وهذا ماوصلت اليه البش باخمل
ــتعني اي  حقيقة ان العدالة تقتضي ان يس

متهم او موقوف مبحام يقف الى جانبه .

عقبات تحول دون وصول اِّـحامي اُّـ 
موكله 

ــت احلاضر ان هناك  ــن الذي نراه في الوق لك

ــول احملامي الى موكله  عقبات حتول دون وص
ــراءة االوراق التحقيقية  املتهم ومقابلته وق
ــة في طور التحقيق  وتنظيم الوكالة خاص
ــني  ــوق املتهم ــزدوج حلق ــقاط م ــذا اس وه
ــقاط لدور احملامي الذي كفله  املوقوفني واس
القانون ووصفه الدستور بالدفاع املقدس  . 
ــتدل الى مكان  ــن في بعض املرات ال نس نح
االحتجاز او االعتقال في الوقت الذي يفترض 
ــه يجب ان نتعرف  ــي يتم اعتقال ان اي عراق
ــك حالة  ــازه وخالف ذل ــكان احتج ــى م عل

ــي وان اماكن  ــة بالقانون احمللي والدول ممنوع
ــون معرّفة ومعلومة  ــاز يجب ان تك االحتج
ــتطيع ان يصل اليها احملامي ويقابل  كي يس
ــم وينفرد به حتى وان كان من بني الف  املته
ــاب  متهم واحد منهم ارهابيا  متهم باالره
ــذه عقبات  ــع عنه احملامي وه ــب ان يداف يج
ــن نواجهها في الوقت احلاضر واحلقيقة  نح
ــي بالوصول  ــح اجملال للمحام فإن عدم فس
ــه يؤدي الى  ــه املتهم هو بحد ذات الى موكل
الفساد املالي واالداري واؤكد لكم بأن الكثير 
ــاعات  ــني او املتهمني  خالل س ــن املعتقل م
ــون اليهم ان  ــم او من ينتم ــتطيع ذووه يس
ــا احملامي  ــوة ام ــع الرش ــاء دف ــم لق يصلوه
املكلف قانونا فال يصل اليهم وان استطاع 
ــل واذا كنا  ــة او قد ال يص ــد فترة طويل فبع
ــاد في  ــوة والفس نريد ان نحارب حالة الرش
االجهزة االمنية فعلى  هذه االجهزة جميعا 
ــي للوصول الى  ــح ابوابها امام احملام ان تفت
ــقاط هؤالء الذين  ــه وبذلك ميكن اس موكلي
ــواء اكانوا ضباطا ام  ــوة س يتقاضون الرش

ضباط صف ام موظفني عاديني.

نحن بانتظار عقد مؤتمر طال 
انتظاره مع دوائر وزارة الداخلية 

ــعي النقابة في  ــى س ــعدي ال ــار الس واش
ــتركة العليا  ــاتها مع اللجنة املش مناقش
ــر وزارة الداخلية قريبا  ــع دوائ لعقد مومتر م
ــات التي تتعلق باحملامي  لبحث كافة العقب
ــا كل  ــذي هيأن ــر ال ــذا املؤمت ــن ه ــد م ونري
ــا بالصراحة  ــون مفعم ــتلزماته ان يك مس
واملكاشفة وان نضع ايدينا على االشكاليات 
ــة مابني احملامي من جهة  التي كانت متبادل
وبني اجهزة الشرطة من جهة اخرى ونريد ان 
ــرطة  ننظم مراجعة احملامي الى مراكز الش
م املعاجلات ولكن مع  ونؤشر االنحرافات ونقدّ
االسف وانا هنا اوجه كالمي الى السيد وزير 
: لقد طال انتظار  الداخلية بالذات واقول لهُ
ــأت كافة  ــا قد هي ــني رغم انه ــة احملام نقاب
ــوث الالزمة الجناح  ــق والتقارير والبح الوثائ
ــى وضع صيغة  ــذي يهدف ال ــذا املؤمتر وال ه
ــة ومتطورة تضمن تنظيم العالقات  متقدم
ــرطة  ــات مابني احملامي ومراكز الش واملراجع
ــزة االمنية االخرى التابعة للداخلية  واالجه
ــر هذا  ــوف نحض ــد من اننا س ــم التعه رغ
ــة والتحضيرات  ــارك في التهيئ املؤمتر ونش
ــر بضرورة  ــيد الوزي ــهُ واكرر ندائي الى الس ل
ــراع للحاجة املاسة لعقد  التعجيل واالس
ــال احملامي  ــر من اعم ــر الن الكثي ــذا املؤمت ه
ــواء اكانت  ــر وزارة الداخلية س تتعلق بدوائ
ــوال املدنية ام  ــرطة ام دوائر االح مراكز الش
ــجون واملعتقالت وان هناك دوائر عديدة  الس
ــف احملامي  ــام ووظائ ــة مابني مه ــا عالق له
ــم اذا ما عقد  ــيء عظي وهذه الدوائر وانه ش
هذا املؤمتر بأي صيغة كانت وتبادلنا وجهات 
ــة للتنفيذ  ــا بتوصيات قابل ــر وخرجن النظ
فسوف نخلق عالقة متقدمة مابني احملامي 
ــات العدالة التابعة  عند مراجعته مؤسس
ــا ينعكس ايجابيا على  لوزارة الداخلية ومب
شعبنا العراقي عندما يحتاج ملراجعة هذه 

الدوائر او عندما يحتاج الى محام .

مطلوب اسقاط الذرائع 
ــني ان املطلوب  ــد نقيب احملامني العراقي واك
ــي تتحجج  ــة الت ــقاط الذريع ــو اس االن ه
ــوى ان التحقيق  ــزة االمنية بدع ــا االجه به
ــري) في محاولة البعاد احملامي واسقاط  (س
ــري مناط بالسلطة  دوره وان التحقيق الس
ــق وهو  ــي التحقي ــة بقاض ــة ممثل القضائي
ــريا  ــذي يتخذ القرار من كون التحقيق س ال
ــان التحقيق  ــي كل االحوال ف من عدمه وف
ــات  ــول احملاكم ــون اص ــب قان ــري حس الس
ــة يجب ان يكون محددا بوقت قصير  اجلزائي
وال يحول دون مراجعة احملامي واالطالع على 
ــة .. واكرر القول : املطلوب  االوراق التحقيقي

اسقاط هذه الذريعة التي يتحجج بها رجل 
ــن ان التحقيق  ــلطة االمنية م االمن او الس

ــرية وهو ال ميلك هذا االختصاص  يجري بس
وامنا في محاولة السقاط دور احملامي وجعل 
اهل املوقوف او املعتقل في حيرة من امرهم 
وهم ال يستدلون الى اماكن احتجازه وان من 
متفرعات الدولة القانونية وسيادة القانون 
ــرف في اي  ــتورية هو ان نع ــكام الدس واالح
معتقل وفي اي سجن وفي اي موقف مت وضع 

ل مقابلته ومراجعته. هذا املتهم مبا يسهّ

نعمل جاهدين على تعديل قانون 
اِّـحاماة 

ــعدي بوصفي نقيبا للمحامني  وقال الس
ــذي مت طرحه  ــج ال ــد بالبرنام ــي مقيّ فأنن
ــت جاهدا  ــث عمل ــات حي ــل االنتخاب قب
ــى تعديل قانون احملاماة بعد  وبكل قوة عل
ــورات احلاصلة  ــر االعتبار التط االخذ بنظ
ــا و زيادة عدد احملامني  اجتماعيا واقتصادي
ــروعا يتضمن معاجلات  ــث قدمنا مش حي
ــها مهنة  ــات التي تعيش ــات لالزم واجاب
احملاماة في العراق وقد استطعنا بعد هذا 
ــروع تعديل  ــر ان نوصل مش اجلهد الكبي
ــنة (١٩٦٥)  ــم (١٧٣)لس ــاة رق ــون احملام قان
ــرة القانونية وان  ــى الدائ ــان وال ــى البرمل ال
رئاسة البرملان مشكورة قد حددت تاريخا 
ــروع القانون اال ان هذه  للقراءة االولى ملش
ــي نحن خطونا  ــة لم تعقد وبالتال اجللس
ــروع  خطوات مهمة جدا فيما يتعلق مبش
ــك بصورة  ــوف نتابع ذل ــون وس ــذا القان ه
يومية وحلني اقرار التعديالت كونها مهمة 

ــة الزيادة في عدد  ــدا وهي تتعلق مبعاجل ج
ــوق وبعد  ــات القانون واحلق ــي كلي خريج
االخذ بنظر االعتبار رداءة التعليم اذا البد 
ــداد احملامني لذلك قلنا في التعديل  من اع
ــاء للنقابة الول  ــول االنتم ــه ال يجوز قب ان
مرة مالم يكن متخرجا من معهد احملاماة 
ــة احملامني  ــس في نقاب ــوف يؤس الذي س
ــب التعديل وان مدة الدراسة فيه ال  بحس
ــة تتعلق  ــهر وهذه الدراس تقل عن (٦) اش

باالجراءات التطبيقية والعملية للقوانني 
ــذا ان نعرّف  ــم وقبل ه ــن احملاك ــذة م املنف

ــاء للنقابة  ــي حديث االنتم ــف احملام ونثقّ
ــلوك املهني والتي هي عبارة  بقواعد الس
وآداب  ــلوكية  وس ــة  اخالقي ــد  قواع ــن  ع
وسلوك املهنة التي يستند عليها احملامي 
ــاء ومع النقابة ومع  في عالقاته مع القض
ــع بحيث يكون محاميا  املوكل ومع اجملتم
ــن حقوق موكله  ــادرا الن يدافع ع مؤهال ق

وانا اعتبره حلد االن اجنازا عندما استطعت 
ان اوصل مشروع القانون الى هذه املرحلة 
ــع القضاء  ــق بالعالقة م ــا يتعل ــا فيم ام
ــهُ عالقة من  ــة تربطنا مع ــول حقيق فاق
ــرات التي نتبادل  خالل االجتماعات واملذك
ــى فيما  ــس القضاء االعل ــا مع مجل فيه
ــته  ــن  حقوق احملامي وهو بصدد ممارس نؤمّ
ــذه الدورة  ــالل ه ــا خ ــد عملن ــة وق للمهن
ــرام املتبادل مابني  ــدة زيادة االحت على قاع
القاضي واحملامي الن اجلهتني تسعيان الى 
ــيادة القانون فاحملامي  ــق العدالة وس حتقي
ــه القاضي  ــادي في ــدق يع ــي خن ــس ف لي
ــتركان في املهمة واملسؤولية  النهما يش
ــى فكرة عدم  ــاول ان نقضي عل ونحن نح
ــي حيث نؤكد  ــن مع احملام التعامل احلس
دائما من خالل عالقاتنا بالقضاء ان نعطي 
ــة واالهتمام للمحامي من  نوعا من الرعاي
ــع كل هذا  ــادة القضاة ولكن م ــل الس قب
ــي يتم من  ــلوكيات الت هنالك بعض الس
ــي بطريقة غير  خاللها التعامل مع احملام
ــؤولة ونسعى ملعاجلتها  قانونية وغير مس
ــراف القضائي  ــن خالل اللجوء الى االش م
ــز على ثقافة  ــن بصراحة نريد ان نرك ونح
ــد والعمل  ــة الفريق الواح ــاون وثقاف التع
ــون وحتقيق  ــيادة القان ــترك الجل س املش
ــي هذا الدورة ان  ــتطعنا ف العدالة وقد اس
ــز التعاون  ــدا في تعزي ــوطا بعي نقطع ش
ــى تدعيم  ــترك والعمل عل ــم املش والفه
ــة وهي ان يكون  ــات الدولة القانوني مقوم
ــاك قضاء نزيه وعادل يحترم دور احملامي  هن
وان البوابة احلقيقية لتحقيق العدالة هو 
ــرام وعدم  ــال احملامي ويجب احت عدم اغف
اغفال طلباته طاملا كانت في اطار القانون 
ولها مسبباتها والبد ان نشير الى نقطة 
ــم دور احملامي او  مهمة تلك هي عدم فه
في احلقيقة عدم االعتراف باحملامي ودوره 
بسبب ثقافة متأتية من مكونات الدولة 
ــن  ــام م ــاس اي نظ ــية  وان قي البوليس
الناحية الدميقراطية والقانونية االن هو 
ــاة واحملامني وهذا  ــدى احترامه للمحام م
يعد معيارا دوليا تبعا لدور احملامي الكبير 
ــورة واملتقدمة  ــات املتط في كل اجملتمع
ــد مراجعته  ــألة احترام احملامي عن ومس
ــوق موكله  ــاع عن حق ــدد الدف وهو بص
ــواء اكان امام القضاء ام الدولة يجب  س
ــد الدولة واحلكومة  ان يُحترم على صعي
ــر لدى بعض دوائر  رغم وجود فهم متأخ
الدولة مثال احد املوظفني يطالب اجملتمع 
بعدم توكيل محامي في الوقت ان دستور 
ــي بالدفاع املقدس ..  (٢٠٠٥) وصف احملام
ــتطعنا من  صحيح اننا عانينا ولكن اس
ــتركة او املذكرات او  ــاءات مش ــالل لق خ
اللوائح ان نُفهم بعض دوائر الدولة من ان 
ــتوري وان قانون  دور احملامي هو واجب دس
احملاماة يوجب احترام احملامي وقد خلقنا 
ــة متثلت باملطالبة ملعاقبة املوظفني  حال
ــي ويتعاملون  ــن ال يدركون دور احملام الذي
ــا باجراء  ــون وطالبن ــا للقان ــه خالف مع
ــزال العقوبات  ــم وان ــات معه التحقيق
ــر حالة من  ــم ونحن بصدد تطوي بحقه
ــن يتعاملون  ــني الذي ــاءلة للموظف املس
مع احملامي خالفا ملا اوجبه قانون احملاماة 
ــاة املوظف  ــتور مبقاض ــا اوجبه الدس ومل
ــام  باهتم ــل  يتعام ال  ــذي  ال ــي  احلكوم
ــدون  ــني ب ــات احملام ــول طلب ــة وقب ورعاي
ــباب قانونية وسوف نلجأ الى قاضي  اس
ــكوى اجلزائية بحق  التحقيق ونرفع الش
ــف في الدولة العراقية يتعامل  كل موظ
ــه القانون  ــا اوجب ــني خالفا مل ــع احملام م
ــات بحقه وفقا  ــزال العقوب ــب بان ونطال
ــات اضافة الى العقوبات  لقانون العقوب

املدنية االخرى ومنها التعويض.    
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ــألنا النقيب عن معاني ودالالت  في البدء س
ــل عليه من قبل  ــرمي االخير الذي حص التك
ــل من ابرز  ــان فقال : لع ــي االردن ولبن محام
الدالالت في التكرمي  انه في حقيقته يشمل 
النقابة وجميع احملامني العراقيني والناجت عن 
دور النقابة في العراق على الصعيد الوطني 
ــني ووقوفها الى  ــا احملام ــا بقضاي واهتمامه
ــعب العراقي في محنه وازماته  جانب الش
على االقل في ما يتعلق باجلوانب احلقوقية 
والقانونية والقضائية،  حيث مت تكرميي من 
قبل احملامني االردنيني بدرع التكرمي الذي مت في 
عمان اثناء انعقاد اجتماعات املكتب الدائم 
ــه االولى اما  ــرب في دورت ــاد احملامني الع الحت
ــي فقد متثل  باملدالية الذهبية  التكرمي الثان
من قبل احملامني اللبنانيني بناء على دعوة من 
ــالن التضامن واالصطفاف الى  نقابتهم الع
جانبها في االضراب املعلن من قبلها نتيجة 
ــع احملامني  ــي التعامل م ــاة ف ــي القض تعال
ــف عن االنفجار الذي  هناك وكذلك بالكش
ــؤولني  ــف املس حصل في مرفأ بيروت وكش
احلكوميني عن هذا احلادث الذي راح ضحيته 
الكثير من اللبنانيني من املدنيني االبرياء وان 
ــه هو تكرمي لنقابة احملامني  التكرمي الذي نلت
ــعب العراقي  العراقيني ولكل احملامني وللش

اجمع .

 سندافع عن اِّـتقاعدين بكل قوة 
وقال نقيب احملامني العراقيني االستاذ (ضياء 
ــة التقاعد  ــزام هيئ ــدم الت ــعدي) ان ع الس
ــة تنفيذية بتطبيق  ــة بوصفها جه الوطني
ــس النواب بهدف  ــواد قانونية اقرها مجل م
ــريحة  ــريحة املتقاعدين وهي ش انصاف ش
مليونية مظلومة والسيما ما يتعلق حتديدا 
ــل االول رقم  ــون التعدي ــادة (١٤) من قان بامل
ــون التقاعد املوحد  ــنة (٢٠١٩) لقان (٢٦) لس
ــص هذه  ــث تن ــنة (٢٠١٤) حي ــم ( ٩) لس رق
ــاب الرواتب  ــادة على مايلي : (يعاد احتس امل
ــى التقاعد قبل  ــني عل ــة للمحال التقاعدي
نفاذ هذا التعديل او خلفهم اسوة بأقرانهم 
املشمولني بأحكام القانون بتاريخ نفاذه على 
ان ال يترتب اي اثر مالي عن الفترة السابقة) 
ــا يجعل هيئة التقاعد  يعد مخالفة وتعنت
ــاءلة القانونية. واضاف  ــة امام املس الوطني
السعدي ان نقابة احملامني سوف تطرح هذا 
املوضوع امام اللجنة القانونية في النقابة 
لغرض اللجوء الى القضاء ومقاضاة الدائرة 
ــبب تأخرها في تنفيذ وتطبيق  املذكورة بس
ــة الصريحة وغيرها من  ــذه املادة القانوني ه
ــع احليف  ــاءت اصال لرف ــي ج ــوص الت النص

والغنب عن آالف املتقاعدين .
رّع لغرض  واكد السعدي ان القانون وُجد وشُ
ــرة التقاعد الوطنية  ــذ ال ان تلجأ دائ التنفي
ــى ارض الواقع ألن  ــة عل ــى عرقلة تطبيق ال
ــي منها  ــة يقتض ــة تنفيذي ــا كجه واجبه
ــريعات القانونية  ــوص والتش تطبيق النص
ــة  في رواتب  ــاواة والعدال بغية حتقيق املس
ــم اجلدد  ــع اقرانه ــى م ــن القدام املتقاعدي

ــيما وان املادة (٣٠) من الدستور العراقي  الس
ــى ان تكفل  ــت عل ــد نص ــنة (٢٠٠٥) ق لس
ــرة العيش الرغيد وحياة  الدولة للفرد واالس
ــب  ــم الدخل املناس ــة وتؤمن له ــرة كرمي ح
ــي حدودها  ــات احلياة ف ــي مبتطلب ــذي يف ال

الدنيا وسوف تشهد االيام املقبلة مساءلة 
ــة لهيئة التقاعد الوطنية  قانونية وقضائي
ــى ذلك فأن  ــف. يضاف ال ــذا املوق نتيجة ه
تغير االحوال االقتصادية وارتفاع التضخم 
املضطرد في البالد قد جنم عنهُ زيادة وارتفاع 
ــعار ومنها تغير سعر صرف الدوالر ازاء  االس
الدينار العراقي اضافة الى ازمات اقتصادية 
ــرة على  ــها اثرت بصورة مباش اخرى نعيش
دخل املتقاعدين الذين لم يستطيعوا تلبية 
متطلبات املعيشة اليومية في الوقت الذي 
ــد الوطنية  ــون هيئة التقاع ــزم فيه القان ال
ــب املتقاعدين تبعا  ــى زيادة روات بالعمل عل
ــم وهذا ما  ــة والتضخ ــادة غالء املعيش لزي
ــون التقاعد  ــادة (٣٦) من قان ــت عليه امل نص
ــة التقاعد  ــت على هيئ ــد التي اوجب املوح
ــررة ألجل زيادة  ــة العمل بالطرق املق الوطني

ــا الرتفاع التضخم  ــب التقاعدية تبع الروات
ــكوت  ــد نقيب احملامني العراقيني ان س . واك
ــيكون بالتأكيد محل  هيئة التقاعد هذا س
ــام املقبلة وال بد  ــاءلة ومقاضاة في االي مس
ــة بالدفاع  ــأن النقابة معني ــد ب من التأكي

ــريحة الواسعة وليس  عن حقوق هذه الش
ــن الذين افنوا  ــا ان هؤالء املتقاعدي صحيح
ــعب اال  ــة الدولة والش ــي خدم ــم ف حياته
ــتثنائي  يكونوا محل ومحط االهتمام االس
ــى هذا  ــوف تتول ــا وان النقابة س ــن قبلن م
ــكيل فريق من احملامني  املوقف من خالل تش
ــنكون  للدفاع عن املتقاعدين بكل قوة وس
ــة ونطالب بزيادة  ــام ابواب احملاكم اخملتص ام
ــوف نلجأ ايضا  الى  الرواتب التقاعدية وس
ــي هيئة  ــاءلة موظف ــي ملس ــاء اجلزائ القض
ــون وراء عدم  ــة الذين يقف ــد الوطني التقاع
ــدت ألنصاف  ــوص قانونية وج ــق نص تطبي
ــم بتحقيق مبدأ  ــن او عدم قيامه املتقاعدي
ــاواة بني رواتب املتقاعدين  العدالة في املس
ــة ان تبادر  ــة التقاعد الوطني ــى هيئ وان عل
لطرح املوضوع وان ترتقي برواتب املتقاعدين 
وتفاحت مجلس الوزراء لغرض اتخاذ قرار بزيادة 
ــع زيادة  ــب م ــب التقاعدية مبا يتناس الروات
ــه  ــنوي الذي تعيش معدالت التضخم الس
ــا للمادة (٣٦)  ــي الوقت الراهن طبق البالد ف
ــار السعدي  من قانون التقاعد املوحد. واش
ان هيئة التقاعد الوطنية هي اجلهة املعنية 
ــوزراء لتطبيق مضمون  مبخاطبة مجلس ال

هذه املادة .

نقابة اِّـحامني .. تاريخ ثر ومشرف 
واكد السعدي انني على الصعيد الشخصي 
ــتحضار التاريخ  ــتند في العمل الى اس اس
الوطني الثرّ لنقابة احملامني العراقيني الذين 

كانوا يشكلون قادة لالحزاب الوطنية التي 
ــراق وتخلصه  ــتقالل الع ــت  بعد اس اسس
ــوا دورا كبيرا  ــيطرة االجنبية ولعب من الس
ــي وان اي صفحة  ــد السياس ــى الصعي عل
ــير  تاريخية للعراق بعد احلكم الوطني تش

ــة بعد ان  ــني ونقابتهم خاص ــى دور احملام ال
ــنة (١٩٣٣) وبسبب االستحضار  اسست س
ــي ترجمته الن  ــر وبالتال ــدور الكبي ــذا ال له
تكون النقابة مساهمة في حركة التشريع 
ــب ان تقف دائما الى  ــن خالل احملامني ويج م
ــاركة في  ــذا متت املش ــعب وله جانب الش
ــلمية  ــالل تظاهرة س ــرين من خ حراك تش
ــخ النقابة حيث  ــي تاري ــرة لم حتصل ف كبي
ارتبطت التظاهرة مبطالب احملامني العراقيني 
ــكل ازمات  ــا ومخرجا ل ــكل وصاي التي تش
ــواء اكانت  العراق على الصعيد الوطني س
ــة ام  ــة ام اجتماعي ــية ام اقتصادي سياس
امنية وان النقابة دائما يجب ان تستحضر 
ــه الن احملامني هم  ــتمر ب ــخ وتس ــذا التاري ه
شريحة اساسية من اجملتمع ولكن بطبيعة 
تركيبهم القانوني واحلقوقي فهم يجب ان 

ــوف للدفاع عن  ــي مقدمة الصف ــوا ف يكون
ــن نفهم في  ــعب العراقي ونح حقوق الش
الوقت احلاضر بأن احملامي ال ينحسر دوره في 
ــه رغم اهمية هذا  ــاع عن حقوق موكل الدف
ــو ان يدافع عن  ــن دوره احلقيقي ه ــدور لك ال
ــعب العراقي في الوقت الراهن  قضايا الش
ــيما تلك املتعلقة باحلفاظ على وحدة  الس
ــاء الدولة  ــتقالله وبن ــيادته واس العراق وس
بصورة صحيحة وابعاده عن كل الصراعات 
ــى تعزيز  ــة والعمل عل ــة والقومي الطائفي
ــادل والذي ال  ــه والع ــاء النزي ــلطة القض س

ــلطان عليه اال سلطة القانون ومبا يؤمن  س
الدفاع عن حقوق املواطنني وحقوق الشعب 
العراقي . اننا نفهم احملاماة ودورها في الوقت 
احلاضر انها فعال حاجة اجتماعية وحاجة 
ــع الذي  حقوقية وعدلية وهذا االطار الواس
ذهبت به النقابة وبالتالي ترى لها موقفا في 
ــريع ولها مواقف جتاه القضايا  حركة التش
السياسية للحكومة ولها موقف جتاه كل 
ــاني  ــا ذات الطابع احلقوقي واالنس القضاي
ــق بهذه  ــني ناط ــخ احملام ــي وان تاري والعدل
ــتمرار وحتقيق  ــدد االس ــف ونحن بص املواق

ــدم اهتمام  ــة رغم ع ــاالت اجملابه اقصى ح
ــيما نقابة  احلكومة والدولة بالنقابات والس

احملامني العراقيني ومطالبها .

قاعدة االحرتام اِّـتبادل مابني القضاء 
الجالس والقضاء الواقف

ــا العتماد  ــعى دائم ــعدي اننا نس وقال الس
ــاء  ــني القض ــادل ماب ــرام املتب ــدة االحت قاع
ــف وان احملامني هم  ــاء الواق ــس والقض اجلال
جزء اساس من العملية القضائية وال ميكن 
ــن دون وجود  ــق عدالة م ــور ان نحق ان نتص
ــك تفاهما  ــا اعتقد ان هنال ــام وعلى م مح
ــد حتقيق  ــي على صعي ــدور احملام ــادال ل متب
ــي مراجعاته  ــك مقبولية ف ــة وهنال العدال
ــي نفس الوقت  ــام القضاء ولكن ايضا ف ام
ــض العقبات التي توضع امام دور  هنالك بع
ــته املهنة وعلى  ــدد ممارس ــي وهو بص احملام
ــون دوره  ــي يكاد يك ــال ان احملام ــبيل املث س
ــي القضايا  ــا وغير مؤثر ف ــا وتقليدي ضعيف
ــبب هو ان السلطات االمنية  اجلزائية والس
ــد ابوابا  ــودا وتوص ــع قي ــة تض والتحقيقي
ــي عندما يتم اعتقال او  امام مراجعة احملام
ــع التاكيد بأن  ــاز او توقيف املواطن م احتج
ــتعني  ــتور ان يس للمواطن احلق وفقا للدس
ــتطيع ان يصل  باحملامي ولكن احملامي ال يس
ــه املتهم او احملتجز  وبغض النظر  الى موكل
ــذ احملامي  ــل اال يؤخ ــة الن االص ــن التهم ع
عي دولة  ــن ندّ ــم ونح ــرة موكله املته بجري
ــلَ  فَ ــنَ وكَ مَ ــتور ضَ ــا دس ــة ولدين دميقراطي
ــان ومن جملة تلك احلقوق انه  حقوق االنس
عندما يتعرض املواطن الى تقييد او مصادرة 
حريته واقصد التوقيف او االحتجاز يفترض 
للمحامي العراقي ان يصل الى مكان احملتجز 
بغض النظر عن اجلهة االمنية التي حتتجزه 

ــواء اكانت (مركز شرطة ام امنا وطني ام  س
مخابرات ) واحملامي يفترض اال يؤخذ بجريرة 
موكله املتهم في اي تهمة يجب ان يتوكل 
ــواء اكان هذا املتهم ارهابيا  للدفاع عنهُ س
ــارقا ام يتاجر  ــا عاديا ام قاتال ام س ام مجرم
ــرية من  ــدرات وهذا ماوصلت اليه البش باخمل
ــتعني اي  حقيقة ان العدالة تقتضي ان يس

متهم او موقوف مبحام يقف الى جانبه .

عقبات تحول دون وصول اِّـحامي اُّـ 
موكله 

ــت احلاضر ان هناك  ــن الذي نراه في الوق لك

ــول احملامي الى موكله  عقبات حتول دون وص
ــراءة االوراق التحقيقية  املتهم ومقابلته وق
ــة في طور التحقيق  وتنظيم الوكالة خاص
ــني  ــوق املتهم ــزدوج حلق ــقاط م ــذا اس وه
ــقاط لدور احملامي الذي كفله  املوقوفني واس
القانون ووصفه الدستور بالدفاع املقدس  . 
ــتدل الى مكان  ــن في بعض املرات ال نس نح
االحتجاز او االعتقال في الوقت الذي يفترض 
ــه يجب ان نتعرف  ــي يتم اعتقال ان اي عراق
ــك حالة  ــازه وخالف ذل ــكان احتج ــى م عل

ــي وان اماكن  ــة بالقانون احمللي والدول ممنوع
ــون معرّفة ومعلومة  ــاز يجب ان تك االحتج
ــتطيع ان يصل اليها احملامي ويقابل  كي يس
ــم وينفرد به حتى وان كان من بني الف  املته
ــاب  متهم واحد منهم ارهابيا  متهم باالره
ــذه عقبات  ــع عنه احملامي وه ــب ان يداف يج
ــن نواجهها في الوقت احلاضر واحلقيقة  نح
ــي بالوصول  ــح اجملال للمحام فإن عدم فس
ــه يؤدي الى  ــه املتهم هو بحد ذات الى موكل
الفساد املالي واالداري واؤكد لكم بأن الكثير 
ــاعات  ــني او املتهمني  خالل س ــن املعتقل م
ــون اليهم ان  ــم او من ينتم ــتطيع ذووه يس
ــا احملامي  ــوة ام ــع الرش ــاء دف ــم لق يصلوه
املكلف قانونا فال يصل اليهم وان استطاع 
ــل واذا كنا  ــة او قد ال يص ــد فترة طويل فبع
ــاد في  ــوة والفس نريد ان نحارب حالة الرش
االجهزة االمنية فعلى  هذه االجهزة جميعا 
ــي للوصول الى  ــح ابوابها امام احملام ان تفت
ــقاط هؤالء الذين  ــه وبذلك ميكن اس موكلي
ــواء اكانوا ضباطا ام  ــوة س يتقاضون الرش

ضباط صف ام موظفني عاديني.

نحن بانتظار عقد مؤتمر طال 
انتظاره مع دوائر وزارة الداخلية 

ــعي النقابة في  ــى س ــعدي ال ــار الس واش
ــتركة العليا  ــاتها مع اللجنة املش مناقش
ــر وزارة الداخلية قريبا  ــع دوائ لعقد مومتر م
ــات التي تتعلق باحملامي  لبحث كافة العقب
ــا كل  ــذي هيأن ــر ال ــذا املؤمت ــن ه ــد م ونري
ــا بالصراحة  ــون مفعم ــتلزماته ان يك مس
واملكاشفة وان نضع ايدينا على االشكاليات 
ــة مابني احملامي من جهة  التي كانت متبادل
وبني اجهزة الشرطة من جهة اخرى ونريد ان 
ــرطة  ننظم مراجعة احملامي الى مراكز الش
م املعاجلات ولكن مع  ونؤشر االنحرافات ونقدّ
االسف وانا هنا اوجه كالمي الى السيد وزير 
: لقد طال انتظار  الداخلية بالذات واقول لهُ
ــأت كافة  ــا قد هي ــني رغم انه ــة احملام نقاب
ــوث الالزمة الجناح  ــق والتقارير والبح الوثائ
ــى وضع صيغة  ــذي يهدف ال ــذا املؤمتر وال ه
ــة ومتطورة تضمن تنظيم العالقات  متقدم
ــرطة  ــات مابني احملامي ومراكز الش واملراجع
ــزة االمنية االخرى التابعة للداخلية  واالجه
ــر هذا  ــوف نحض ــد من اننا س ــم التعه رغ
ــة والتحضيرات  ــارك في التهيئ املؤمتر ونش
ــر بضرورة  ــيد الوزي ــهُ واكرر ندائي الى الس ل
ــراع للحاجة املاسة لعقد  التعجيل واالس
ــال احملامي  ــر من اعم ــر الن الكثي ــذا املؤمت ه
ــواء اكانت  ــر وزارة الداخلية س تتعلق بدوائ
ــوال املدنية ام  ــرطة ام دوائر االح مراكز الش
ــجون واملعتقالت وان هناك دوائر عديدة  الس
ــف احملامي  ــام ووظائ ــة مابني مه ــا عالق له
ــم اذا ما عقد  ــيء عظي وهذه الدوائر وانه ش
هذا املؤمتر بأي صيغة كانت وتبادلنا وجهات 
ــة للتنفيذ  ــا بتوصيات قابل ــر وخرجن النظ
فسوف نخلق عالقة متقدمة مابني احملامي 
ــات العدالة التابعة  عند مراجعته مؤسس
ــا ينعكس ايجابيا على  لوزارة الداخلية ومب
شعبنا العراقي عندما يحتاج ملراجعة هذه 

الدوائر او عندما يحتاج الى محام .

مطلوب اسقاط الذرائع 
ــني ان املطلوب  ــد نقيب احملامني العراقي واك
ــي تتحجج  ــة الت ــقاط الذريع ــو اس االن ه
ــوى ان التحقيق  ــزة االمنية بدع ــا االجه به
ــري) في محاولة البعاد احملامي واسقاط  (س
ــري مناط بالسلطة  دوره وان التحقيق الس
ــق وهو  ــي التحقي ــة بقاض ــة ممثل القضائي
ــريا  ــذي يتخذ القرار من كون التحقيق س ال
ــان التحقيق  ــي كل االحوال ف من عدمه وف
ــات  ــول احملاكم ــون اص ــب قان ــري حس الس
ــة يجب ان يكون محددا بوقت قصير  اجلزائي
وال يحول دون مراجعة احملامي واالطالع على 
ــة .. واكرر القول : املطلوب  االوراق التحقيقي

اسقاط هذه الذريعة التي يتحجج بها رجل 
ــن ان التحقيق  ــلطة االمنية م االمن او الس

ــرية وهو ال ميلك هذا االختصاص  يجري بس
وامنا في محاولة السقاط دور احملامي وجعل 
اهل املوقوف او املعتقل في حيرة من امرهم 
وهم ال يستدلون الى اماكن احتجازه وان من 
متفرعات الدولة القانونية وسيادة القانون 
ــرف في اي  ــتورية هو ان نع ــكام الدس واالح
معتقل وفي اي سجن وفي اي موقف مت وضع 

ل مقابلته ومراجعته. هذا املتهم مبا يسهّ

نعمل جاهدين على تعديل قانون 
اِّـحاماة 

ــعدي بوصفي نقيبا للمحامني  وقال الس
ــذي مت طرحه  ــج ال ــد بالبرنام ــي مقيّ فأنن
ــت جاهدا  ــث عمل ــات حي ــل االنتخاب قب
ــى تعديل قانون احملاماة بعد  وبكل قوة عل
ــورات احلاصلة  ــر االعتبار التط االخذ بنظ
ــا و زيادة عدد احملامني  اجتماعيا واقتصادي
ــروعا يتضمن معاجلات  ــث قدمنا مش حي
ــها مهنة  ــات التي تعيش ــات لالزم واجاب
احملاماة في العراق وقد استطعنا بعد هذا 
ــروع تعديل  ــر ان نوصل مش اجلهد الكبي
ــنة (١٩٦٥)  ــم (١٧٣)لس ــاة رق ــون احملام قان
ــرة القانونية وان  ــى الدائ ــان وال ــى البرمل ال
رئاسة البرملان مشكورة قد حددت تاريخا 
ــروع القانون اال ان هذه  للقراءة االولى ملش
ــي نحن خطونا  ــة لم تعقد وبالتال اجللس
ــروع  خطوات مهمة جدا فيما يتعلق مبش
ــك بصورة  ــوف نتابع ذل ــون وس ــذا القان ه
يومية وحلني اقرار التعديالت كونها مهمة 

ــة الزيادة في عدد  ــدا وهي تتعلق مبعاجل ج
ــوق وبعد  ــات القانون واحلق ــي كلي خريج
االخذ بنظر االعتبار رداءة التعليم اذا البد 
ــداد احملامني لذلك قلنا في التعديل  من اع
ــاء للنقابة الول  ــول االنتم ــه ال يجوز قب ان
مرة مالم يكن متخرجا من معهد احملاماة 
ــة احملامني  ــس في نقاب ــوف يؤس الذي س
ــب التعديل وان مدة الدراسة فيه ال  بحس
ــة تتعلق  ــهر وهذه الدراس تقل عن (٦) اش

باالجراءات التطبيقية والعملية للقوانني 
ــذا ان نعرّف  ــم وقبل ه ــن احملاك ــذة م املنف

ــاء للنقابة  ــي حديث االنتم ــف احملام ونثقّ
ــلوك املهني والتي هي عبارة  بقواعد الس
وآداب  ــلوكية  وس ــة  اخالقي ــد  قواع ــن  ع
وسلوك املهنة التي يستند عليها احملامي 
ــاء ومع النقابة ومع  في عالقاته مع القض
ــع بحيث يكون محاميا  املوكل ومع اجملتم
ــن حقوق موكله  ــادرا الن يدافع ع مؤهال ق

وانا اعتبره حلد االن اجنازا عندما استطعت 
ان اوصل مشروع القانون الى هذه املرحلة 
ــع القضاء  ــق بالعالقة م ــا يتعل ــا فيم ام
ــهُ عالقة من  ــة تربطنا مع ــول حقيق فاق
ــرات التي نتبادل  خالل االجتماعات واملذك
ــى فيما  ــس القضاء االعل ــا مع مجل فيه
ــته  ــن  حقوق احملامي وهو بصدد ممارس نؤمّ
ــذه الدورة  ــالل ه ــا خ ــد عملن ــة وق للمهن
ــرام املتبادل مابني  ــدة زيادة االحت على قاع
القاضي واحملامي الن اجلهتني تسعيان الى 
ــيادة القانون فاحملامي  ــق العدالة وس حتقي
ــه القاضي  ــادي في ــدق يع ــي خن ــس ف لي
ــتركان في املهمة واملسؤولية  النهما يش
ــى فكرة عدم  ــاول ان نقضي عل ونحن نح
ــي حيث نؤكد  ــن مع احملام التعامل احلس
دائما من خالل عالقاتنا بالقضاء ان نعطي 
ــة واالهتمام للمحامي من  نوعا من الرعاي
ــع كل هذا  ــادة القضاة ولكن م ــل الس قب
ــي يتم من  ــلوكيات الت هنالك بعض الس
ــي بطريقة غير  خاللها التعامل مع احملام
ــؤولة ونسعى ملعاجلتها  قانونية وغير مس
ــراف القضائي  ــن خالل اللجوء الى االش م
ــز على ثقافة  ــن بصراحة نريد ان نرك ونح
ــد والعمل  ــة الفريق الواح ــاون وثقاف التع
ــون وحتقيق  ــيادة القان ــترك الجل س املش
ــي هذا الدورة ان  ــتطعنا ف العدالة وقد اس
ــز التعاون  ــدا في تعزي ــوطا بعي نقطع ش
ــى تدعيم  ــترك والعمل عل ــم املش والفه
ــة وهي ان يكون  ــات الدولة القانوني مقوم
ــاك قضاء نزيه وعادل يحترم دور احملامي  هن
وان البوابة احلقيقية لتحقيق العدالة هو 
ــرام وعدم  ــال احملامي ويجب احت عدم اغف
اغفال طلباته طاملا كانت في اطار القانون 
ولها مسبباتها والبد ان نشير الى نقطة 
ــم دور احملامي او  مهمة تلك هي عدم فه
في احلقيقة عدم االعتراف باحملامي ودوره 
بسبب ثقافة متأتية من مكونات الدولة 
ــن  ــام م ــاس اي نظ ــية  وان قي البوليس
الناحية الدميقراطية والقانونية االن هو 
ــاة واحملامني وهذا  ــدى احترامه للمحام م
يعد معيارا دوليا تبعا لدور احملامي الكبير 
ــورة واملتقدمة  ــات املتط في كل اجملتمع
ــد مراجعته  ــألة احترام احملامي عن ومس
ــوق موكله  ــاع عن حق ــدد الدف وهو بص
ــواء اكان امام القضاء ام الدولة يجب  س
ــد الدولة واحلكومة  ان يُحترم على صعي
ــر لدى بعض دوائر  رغم وجود فهم متأخ
الدولة مثال احد املوظفني يطالب اجملتمع 
بعدم توكيل محامي في الوقت ان دستور 
ــي بالدفاع املقدس ..  (٢٠٠٥) وصف احملام
ــتطعنا من  صحيح اننا عانينا ولكن اس
ــتركة او املذكرات او  ــاءات مش ــالل لق خ
اللوائح ان نُفهم بعض دوائر الدولة من ان 
ــتوري وان قانون  دور احملامي هو واجب دس
احملاماة يوجب احترام احملامي وقد خلقنا 
ــة متثلت باملطالبة ملعاقبة املوظفني  حال
ــي ويتعاملون  ــن ال يدركون دور احملام الذي
ــا باجراء  ــون وطالبن ــا للقان ــه خالف مع
ــزال العقوبات  ــم وان ــات معه التحقيق
ــر حالة من  ــم ونحن بصدد تطوي بحقه
ــن يتعاملون  ــني الذي ــاءلة للموظف املس
مع احملامي خالفا ملا اوجبه قانون احملاماة 
ــاة املوظف  ــتور مبقاض ــا اوجبه الدس ومل
ــام  باهتم ــل  يتعام ال  ــذي  ال ــي  احلكوم
ــدون  ــني ب ــات احملام ــول طلب ــة وقب ورعاي
ــباب قانونية وسوف نلجأ الى قاضي  اس
ــكوى اجلزائية بحق  التحقيق ونرفع الش
ــف في الدولة العراقية يتعامل  كل موظ
ــه القانون  ــا اوجب ــني خالفا مل ــع احملام م
ــات بحقه وفقا  ــزال العقوب ــب بان ونطال
ــات اضافة الى العقوبات  لقانون العقوب

املدنية االخرى ومنها التعويض.    
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ــي تناولتها  ــي أهم القضايا الت * ماه
في مقاالتك ؟

ــدة مهمة في  ــا عدي ــت قضاي - تناول
ــام وزارة  ــدم اهتم ــا ع ــي منه مقاالت
ــة للمبدعني  ــة املادي ــة باحلال الثقاف
ــة  مالي ــة  منح ــص  ــرورة تخصي وض
ــوء استخدام قانون  لهم، وقضية س
ــدف اجتثاث  ــة به ــاءلة والعدال املس
ــاءات علمية كبيرة وعدم تعويض  كف
ــن وقضايا وطنية  ــني املتضرري النازح
ــال  ــت تفاع ــدة الق ــة عدي واجتماعي
كبيرا من القراء عدا قضايا املرأة بكل 

تفاصيلها ..
ــاركات في مجال  *هل كانت لك مش
ــت  كان ــاذا  وم ــة  والترجم ــة  الكتاب

احلصيلة من نتائج؟
ــي  ــرأة ف ــن امل ــي ع ــت مقاالت - جمع
ــرأة ) صدر  ــميته (ألنني ام ــاب أس كت
ــر يتضمن  عام ٢٠١٧ عن دار أور للنش
ــع عن  ــن الواق ــتقاة م ــات مس حكاي
ــرأة ومعاناتها ، كما صدرت  قضايا امل
ــة عن اللغة  ــرا رواية مترجم لي مؤخ
الفرنسية بعنوان ( لكل إنسان ليل) 
عن مؤسسة املدى للنشر ولدي حتت 
ــية  ــعار فرنس ــع اآلن كتاب أش الطب
مترجمة بعنوان ( قصائد حب رملية) 
ــة مترجمة بعنوان ( وعد الفجر)  ورواي
وانشغل حاليا بترجمة رواية بعنوان 

( احلب )
*مبن تأثرت من الكتاب والشخصيات 

األدبية ؟
- في مجال الصحافة أحببت أسلوب 
ــة املقال  ــي كتاب ــي) ف ــن العان (حس
ــطيني ) في  ــد القش ــاخر و(خال الس
مجال املقال السياسي أما في مجال 
ــذ طفولتي كل ما  ــا اقرأ من األدب فأن
ــات محلية  ــه يدي من نتاج تقع علي
وعربية وعاملية وفي مختلف اجملاالت 

ــتخدمت لونا وأسلوبا معينا  *هل اس
في الكتابة والطرح أصبح هويتك ؟

ــس الواقع في مقاالتي  - حاولت أن امل
ــات واقعية  ــاول حكاي ــالل تن ــن خ م
ــارع العراقي  وقضايا متس نبض الش
ــردي  الس ــلوب  األس ــتخدمة  مس

القصصي أحيانا في كتابة املقال 
ــب والصحفي  ــف تنظرين للكات *كي
ــي وهل جنح محليا أو  واملثقف العراق

عربيا ؟
ــازات  ــي اجن ــب العراق ــق الكات - حق
مهمة وبلغ مكانة كبيرة في سنوات 
بل وحتى  ــتينات  والس ــينات  اخلمس
السبعينات لكنه ابتعد عن الساحة 
ــنوات  ــد كبير في س ــة إلى ح العربي
ــت  ليثب ــاد  وع ــوري  الدكتات ــم  احلك
ــام ٢٠٠٣ من  ــوده من جديد بعد ع وج
ــه ورقيا  ــر نتاجات ــالل تكثيف نش خ
ــتراك في مسابقات  والكترونيا واالش
ــة واحلصول على  أدبية وثقافية مهم

جوائز مهمة فيها

* هل هناك محاربة للشباب من قبل 
الكبار والرواد أو العكس ؟

ــع إثبات  ــار بإمكان اجلمي ــوم ص  - الي
كفاءته وان كان ثمة محاربة فليست 
ــكار إذ يعبر كل  ــخاص بل لألف لألش
ــالل كتاباته  ــن هويته من خ كاتب ع
ــن يخالفه الرأي  ــا يوجد هنالك م ورمب

واملعتقد 
ــكل  ــان بش ــل تأثرت ثقافة اإلنس *ه
عام والكتابة والصحافة بعد التغيير 

السياسي سلبا أو إيجابا ؟
ــاب  الكت ــص  تخل ــد  لق ــد  بالتأكي  -
ــوف  اخل ــبح  ش ــن  م ــون  والصحفي
ــعرون  والرقابة فعبروا عن كل ما يش
ــوا عليها  ــن احلرية التي حصل به لك
ــت  وكان ــن  حدي ذا  ــالحا  س ــت  كان
ــض حلياتهم  ــدان البع ــببا في فق س
ــرد التعبير عن آرائهم  أو تغييبهم جمل

بجرأة وشجاعة .
*بغداد الثقافة العربية ماذا تعني لك 
ــة والعربية  ــن وللثقافة العراقي وللف

عموما ؟
-أرى إن بغداد قاصرة حاليا عن احتالل 
العراقية  ــة للثقافة  موقعها كمدين
ــية  ــروف السياس الظ ــة ألن  والعربي
ــا  ميزانيته ــحة  وش ــة  واالقتصادي
ــطة  ــة غيبت العديد من األنش املالي
ــات  كاملهرجان ــرة  الكبي ــة  الثقافي
ــي  ــاج الدرام ــة واإلنت ــة واألدبي الفني
والفن  اجلاد  ــرح  واملس ــينمائي  والس
ــر الكتب واقتصر  ــكيلي ونش التش
ــاوالت فردية ومبادرات  األمر على مح
ــة أو  ــة خاص ــات ثقافي ــن مؤسس م

منظمات مجتمع مدني .
* هناك مطابع حكومية ملاذا لم تبادر 
ــة  ــالم أو نقاب ــبكة اإلع ــوزارة أو ش ال
الصحفيني تبني طبع الكتب للقاص 

والروائي ولترجمة ما تعملون ؟
ــبب السابق وهو شحة  - لنفس الس
ــاب  ــن غي ــال ع ــة فض ــة املالي امليزاني
التخطيط اجلاد لدعم املبدع العراقي 
ــا إلى اخلارج  ــر نتاجاته وإيصاله ونش
ــاوالت الفردية  واقتصار األمر على احمل
الثقافية  ومبادرات بعض املؤسسات 

اخلاصة. 
ــاء والروائيون  ــعراء واألدب * تعرض الش
دور  ــا  فم ــش  للتهمي ــون  والصحفي
ــة ونقابة الفنانني ونقابة  وزارة الثقاف

الصحفيني العراقيني؟

ــة  احملاصص ــيرة  أس ــة  الثقاف وزارة   -
احلزبية والعجز املالي والفساد اإلداري 
ــات فتعتمد مبدأ العالقات  أما النقاب
ــة اخلاصة في  ــخصية واملصلح الش
ــني وبالتالي فمن  تعاطيها مع املبدع

ال( ظهر له) البد وأن يكون مهمشا 
ــابقات  ــاركة في مس *هل عندك مش
ــت  ــاذا حقق ــة  وم ــة أو خارجي محلي

املبدعة عدوية الهاللي ؟
ــدة  ــابقات عدي ــي مس ــاركت ف  - ش
ــز اعتز بها كثيرا  وحصلت على جوائ
ــل قصة قصيرة جدا  مثل جائزة أفض
ــداع وجائزة  ــور لإلب ــان الن في مهرج
ــن نقابة  ــي م ــق صحف ــل حتقي أفض
ــال  ــل مق ــزة أفض ــني وجائ الصحفي
ــابقة اإلبداع لكلية  صحفي في مس
ــي  اإلعالم وجائزة أفضل مقال سياس
ــزة (أطوار  ــة الوطنية وجائ من النقاب
ــي وجائزة  ــداع الصحف ــت) لإلب بهج
ــن موقع  ــرأة م ــن امل ــال ع ــل مق أفض
ــه وه)  ــي) في منظمة ( بو بيش (تكلم
وجائزة ( امرأة عام ٢٠١٨) من مؤسسة 

ــتراليا مع درع اإلبداع  املثقف في اس
ــز للمرأة  ــة والفن كرم لألدب والثقاف

الكاتبة. 
ــعراء  ــن للكتاب والش ــف تنظري * كي
ــاتذتهم أو  ــباب وهل اقتدوا بأس الش

تأثروا بآخرين عرب ؟ 
 -يحاول الكتاب الشباب اليوم اخلروج 
ــعراء الكبار  ــاءة الكتاب والش من عب
ــة  تقليدي ــت  بات ــي  الت ــاليبهم  وأس
لديهم عبر محاولة االبتكار والتجريب 
األدبية  إلثبات محاكاتهم لألساليب 

ــي  ــة ف ــطحاتها املغرق ــدة وش اجلدي
اخليال والتغريب 

ــعر والغناء وأي  ــقني الش ــل تعش * ه
ــك وتعيش  ــد اقرب إلى نفس القصائ

معك وقت فراغك ؟
ــماع  ــعر وس ــق مطالعة الش -اعش
ــواره واقرب  ــكل أط ــاء األصيل ب الغن
ــي  نفس ــى  إل ــة  الغنائي ــد  القصائ
ــديد)  ــدة ( ال تنتقد خجلي الش قصي

لنجاة الصغيرة 
* متى يأتيك اإللهام للكتابة وخاصة 
ــاغل احلياة والعائلة والعمل   أن مش

الوظيفي يشغلك ؟
ــرة تطرأ في  ــدت أن أدون أية فك -اعت
ــيارة أو  ــو كنت في س ــي حتى ل ذهن
ــبة ما بل أغادر وسادتي أحيانا  مناس
ــادر ذهني  ــا قبل ان تغ ــرة م ألدون فك
ــارع ظروفي  ــا أص ــة فأن ــا الكتاب ، أم
املنزلية القاهرة منذ سنوات ألغوص 
ــرقني من  في عاملها اللذيذ الذي يس

متاعبي ويخفف آالمي. 
ــه  ــا حققت ــرور مب ــك الغ ــل أصاب *ه

الهاللي ؟
ــم بتحقيقه  ــق ربع ما احل -لم أحق
ــاب بالغرور كما إني الزلت  فلماذا أص
ــر كل يوم   ــى تعلم الكثي ــة إل بحاج
ــريعة  ــرات العالم الس ــة تغي ملواكب

..الزلت إذن في مرحلة ( التلمذة ) 
ــب وترجمت  ــك أكثر من كت * صدر ل
ــل واألقرب إلى  ــب من األفض عدة كت

نفسك ؟
ــي ( ألنني امرأة) كثيرا  - أحببت كتاب
ــتقيتها من  ألنه تضمن حكايات اس
ــات بكل ما  ــاء حقيقي ــع لنس الواق
ــاة وحاالت ضعف  ــه من معان مررن ب

وقوة
ــن وقتك  ــذ م ــل أخ ــاك عم ــل هن *ه

الكثير ؟
ــر) التي  ــة ( وعد الفج ــة رواي -ترجم
ــي ترجمتها  ــال ف ــت عاما كام أنفق
ــعبة  ــي نقل أحداثها املتش ألجنح ف
والثرية بلغة مقنعة وسليمة وممتعة 

للقارئ العربي 
ــي الوقت  ــة الهالل ــد عدوي ــى جت *مت
ــها وتتفرغ  ــب ملراجعة نفس املناس

لقلبها وألسرتها ؟

ــعادتي في الكتابة   -أجد راحتي وس
ــيقى  ــى صوت املوس ــة عل والترجم
واألغاني األثيرة لدي وأشاهد العديد 
ــينمائية العاملية أما  من األفالم الس
ــو مخصص للعائلة  اغلب وقتي فه

والصداقات احلقيقية 
ــي البرامج  ــالت ف ــك باملقاب ــا رأي * م
ــل  ــني ه ــعراء والفنان ــة بالش اخلاص
ــة أو فوضى  ــالت وعدال ــاك مجام هن

وتهميش للمبدعني ؟
ــن  ــو م ــألة ال تخل ــة ، املس - بصراح
اجملامالت والعالقات الشخصية عبر 
ــدم تقييم  ــوه وع ــرار نفس الوج تك

اغلب املبدعني إال بعد رحيلهم
*هل أنصفك اإلعالم ككاتبة وقاصة 

وصحفية ؟
ــي محظوظة  -من جهتي أجد نفس
رمبا ألني أجد اهتماما عفويا من قبل 
ــدة إذ يالقي كل  ــات ثقافية عدي جه
ــتحقه  ــز لي االهتمام الذي يس منج
ــى  ــا عل ــد أيض ــر يعتم ــا إن األم كم
املثابرة والتواصل ففي عملنا يسهل 
ــحب لفترة أو  نسيان املبدع إذا انس

توقف نشاطه 
ــي ودولي في  ــور عرب ــك حض * كان ل
ــف  ــدة صح بع ــل  العم و  ــة  الكتاب
ومجالت  وترجمة احلوارات والقصص 

في عدة دول ماذا أثمر ذلك العمل ؟
ــهم  ــة ملطبوعات عربية أس - الكتاب
في إخراجي من قالب الكتابة احمللي 
ــرأ على  ــذي ط ــر ال ــة التغيي ومواكب
ــة الصحفية  القص ــلوب كتابة  أس

والتقرير اإلخباري 
  * حصلت على عدة شهادات وألقاب 

محلية وعربية من كان األفضل ؟
ــت عليه من  ــر بكل ما حصل   - افخ
ــهادات تقديرية لكن لقب  جوائز وش
( امرأة عام ٢٠١٨ ) الذي منحتني إياه 
ــة املثقف في استراليا كان  مؤسس
ــال عن لقب  ــي فض األقرب إلى نفس
ــرة الصحافة ) الذي أطلقه علي  (أمي

احد الصحفيني العراقيني الكبار 
ــاطات عدوية الهاللي ولم  * آخر نش

يرى النور بعد ؟
ــة رواية  ــى ترجم ــا عل ــل حالي -اعم
ــب) للكاتب  ــوان ( احل ــية بعن فرنس
دومينيك فرنانديز ، وانوي كتابة رواية 
ــهدتها  ــش التي ش ــداث داع عن أح
ــار  األنب ــة  محافظ ــي  ف ــخصيا  ش
ــع مقاالتي  ــى محاولة جم إضافة إل
ــؤرخ ألهم  ــي كتاب ي ــية ف السياس
ــهدها العراق بعد  ــداث التي ش األح

عام ٢٠٠٣ 
*ملن توجهني كلمة عتاب ؟

- إلى وزارة الثقافة ونقابة الصحفيني 
ــهمت  أس ــة  ثقافي ــة  مؤسس وكل 
ــض الصحفيني الكبار  في حتويل بع
ــية  منس ــماء  أس ــى  إل ــني  واملبدع

تستجدي االهتمام والرعاية.

متابعة / البينة الجديدة 
ــاعد  املس ــتاذ  لألس ــا  صدرحديث
ــان  فرم ــز  عزي ــالل  ج ــور  الدكت
ــة  ــة التربي ــي كلي ــي ف التدريس
ــل  باب ــة  بجامع ــية  األساس
ــم التربية  ــودة في نظ ــاب (اجل كت
ــر  والتعليم) عن دار الصفاء للنش
الرياحني  دار  ــاركة  ــع مبش والتوزي
ــن الكتاب  ــر والتوزيع.تضم للنش
ألول  ــم  والتعلي ــة  التربي ــم  نظ
ــرية في  حضارتني عرفتهما البش
ــن ووادي النيل اللتان  ــالد الرافدي ب
ــموخ  ــى اليوم بكل ش ــان ال تقف
وحتد وبكل ما خلدتا لنا من تاريخ 

حافل باإلجنازات والتجارب واخلبرات 
والقيم  في شتى اجملاالت وأصناف 
ــور  التط ــام  أم ــارف  واملع ــوم  العل
ــاء  ــم اآلن .وج ــي العال ــتمر ف املس
ــف  ــف كمحاولة للكش هذا املؤل
ــة اجلودة لنظم التربية  عن سياس
ــالد الرافدين  ــم حلضارتي ب والتعلي

ــات  املؤسس ــي  ف ــل  الني ووادي 
ــوت  ــدارس و بي ــن م ــة م التعليمي
ــموها  ــاة كما أس ــاة أو دور حي وحي
ودور حكمة وعلم ولكال احلضارتني 
ــادئ التي  ــدى ارتباط املب وكذلك م
أعتمدوا  عليها مبا تنادي به نظريات 

التعلم احلديثة اليوم.
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فنارات

9ثقافية

دعاُء الخالص
حيدر الكعبي

ــك النّعيب، راح  ون ذل ــا كانوا يذمّ بَينم
ــراب ويندبُ  ــدُ الغُ ــه يحس ــي زنزانت ف
ــماء،  ه...مناجاتهُ احمللّقةُ إلى السّ حظّ
 ، نحها ظليمتهُ ــى جُ لتْ عل لطاملا حمِ
ــانِ قلوبِهم، كانت تبني  أما على أغص
ــهِ أنّه  ــعادة.كلُّ جرميت ــا للسّ أعشاش
دوا  ــا، إذْ كلّما غرّدَ مدّ ــكُ صوتًا عذبً ميتل

ه!. فترةَ حبسِ
   *********

مات كمدا
حسن هادي الجنابي

ــاي في القدح العاشق..  ــكبت الش س

ــة الصغيرة   ــل فيه امللعق ــذي تتماي ال
تضرب على جوانبه بحركات رشيقة.. 
لكنه ثارت ثائرته.. عندما عطفت على 
ــوال بفمها  ــا محم ــي حبه ــن ذاب ف م
ــه الى االعلى..  وهو يقبلها.. وقد رفعت
متباهية باخالصه.. فيما تفسر القدح 

من حرارة لقائمها.
  *********

بقاء
ليلى احمد

 كلما عاتبتها أشاحت بوجهها دامعة، 
ونامت على كتف الزمن! تغافلني كل 
ليلة وتلقن قلبي طقوس النسيان. في 

تُ . رقْتُ املراكبَ وتابَعْ هذا الصباح أَحَ

بغداد / البينة اجلديدة
وزارة  ــل   وكي ــتقبل  اس
واآلثار   والسياحة  الثقافة 
د. نوفل ابورغيف مدير عام 
ــياحية  الس املرافق  ــرة  دائ
ــي  اجلميل ــادر  الق ــد  د.عب
ــة  ومناقش ــتعراض  الس
ــياحية  الس املرافق  ــع  واق
ــرة في عموم انحاء  املنتش
تطويرها  وخطوات  العراق 
ــات اللجان  ــاً ومخرج اداري
ــذ  من ــة  املعلّق ــات  وامللف
سنوات . وتُعد دائرة املرافق 
ــرز  اب ــدى  اح ــياحية  الس

ــة الى هيأة  ــر التابع الدوائ
ينفتح  ــث  حي ــياحة  الس
ــل  مفاص ــى  عل ــا  عمله

ــر  ــا دور مباش ــعة له واس
ــة وانعاش واقع  في معاجل

الهيأة ومخرجاتها .

NO.3690.SUN.1. AUG .2021العدد (٣٦٩٠) األحد  ١ / ٨ / ٢٠٢١ 

ــي  ــرح، ف ــة للمس ــة العربي ــل الهيئ  تتأم
ــني الطائر  ــي، بع ــرحي العرب ــهد املس املش
ــكان  ــاد امل ــل أبع ــمولياً، كام ــرى ش ــي ت الت
ــؤول عن ماضي وحاضر  والزمان، بوضوح مس
ومستقبل الثقافة املسرحية.تسفر تأمالت 
الهيئة.. منهجياً.. عن منجز يخدم املعنيني 
ــرح تخصصيا، ويرتقي بذائقة  بشؤون املس
ــم االعمال االكادميية  املتابعني، من خالل دع
ــل في التعاطي  ــادة؛ عرضاً لألمنوذج األمث اجل
ــرح وجدرانها الثالثة، التي  ــبة املس مع خش
ــلطان  ــرق مالك العرض رابعها إال بس ال يخت
ــد  ــوقة.. تش ــة مش ــة معرفي ــي ودال إبداع
ــرح وتعزز العروة الوثقى  املتفرجني الى املس
ــى املديان...  ــده ال ــرف.. تش ــة للمحت الرابط
ــرد بها متابعو  ــة، التي يتف املتابعة اجلمالي
ــس أكادميياً،  ــون بانطباعٍ لي ــرح الذواق املس
ــات هذا الفن. ــه جزء متفاعل مع مجري لكن
ــة واحدة  ــدول العربي ــى ال ــة عل ــرور الهيئ م
ــم مهرجانات وطنية محلية؛  واحدة، بتنظي
ــرحي فيها وطنيا؛ دليل  تنشط الواقع املس
شعور راسخ ورصني باملسؤولية وحسن أداء 
ــس تاريخا.من هنا تأتي قيمة الشراكة  يؤس
ــراق.. نقابة  ــة املمثلة للفن في الع بني اجله
الفنانني، والهيئة العربية للمسرح، تضافرا 
على حتقيق حلم املثقفني العراقيني مبهرجان 
وطني للمسرح، يلبي تطلعاتهم، دعم رئيس 
ــح، املهرجان، بكل  ــة د. برهم صال اجلمهوري
ــق، انبثقت  ــرة عراقية بح ــعه؛ فكان ثم وس
ــر وجوم  ــة العراق.املهرجان كس ــن خصوب م
ــرحيني،  ــى خيال املس ــق عل ــت املطب الصم
وهم يؤدون مخيلتهم كي ال تنفلت في زمن 
ــه وال اخلطأ خطأ. ــس ال الصح صح في ملتب
ــرح  ــراق الوطني للمس ــس مهرجان الع أس
ــي املاضي،  ــخة ف ــا جديدا جذوره راس تاريخ
ــاً أصيلة في  ــني جناحيه عروض وهو يضم ب
ــن.. موقفا.وهذا هو قدر  انتمائها وفية للوط
ــه» يبدع  ــده على جرح ــب وإي ــراق «يلع الع
ــروب وارهاب  ــب العناء.. معتقالت وح من قل
وفساد، لم تثنِ مؤلفا مسرحيا عن الكتابة 
ــرة  ــن أس ــواهم م ــال او س ــا او ممث وال مخرج
ــان فرصة  ــل املهرج ــن العرض!ح العرض ع
طيبة للتعريف برؤى جمالية، بعضها عرقت 
ــرت بالتضاد  ــي اآلخرين، وبعضها جاه مآس
ــى وإن تخاذل الصح عن وقاية  مع اخلطأ، حت
من يلتزم، انطالقاً من حزن اليمامات الذي ال 

يروى على الورق!.
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محمد اسماعيل

عدوية الهاللي الكاتبة 
واملترجمة متيزت بني 
الزمالء مبا حتمله من 

موهبة فذة وأفكار 
جسدتها على الواقع 

من خالل عملها 
الصحفي واغلب 

مواضيعها مهمة 
للقارئ.. ومع كل ما 

حققته من جناح ، 
ترى أنها لم تصل إلى 

مبتغاها وتعتبر نفسها 
..تعالوا معنا نتعرف 

على محطات املتألقة 
الصحفية واملترجمة 

عدوية الهاللي عبر هذا 
احلوار املوسع .

حاورها / مهدي العكيلي
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سمرية علي

(١)
أدركت أنك هناك

فصعب علي املسير
شيء ما يربط أقدامي
في الولوج الى عاملك

املليء بالعطش
أخترت ان أمد كفي

وال اعلم هل اغترف رية
تنجيني من اضمحاللي

أم لهذا الكون الذي يضمك
رأي في صيرورتي 

إنك عالم من الالرتواء
وأنا املمسوس باللهاث

فمن يصطدم مبن
املوجة أم الساحل                                             

 موج يتخبط بزورق الشعور
والشاطئ شراعه.. جف فأصبح رمال، 

لكن
ما ذنبي أنا وخطيئتي مغفورة؟!

وأنك التصل 
وال آتيك ؟!                                                      

(٢)
احلب دائما وجدني فرد مقنع

 ضغط اجلص عاليا
 على عظام وجنتي
 يتمنى لو عرفني ،

 أمتنى لو فعلت ذلك أيضا
 عيون أرجوانية

 والليل
 ال أستطيع انسكاب ما يكفي

 احلقيقة املرة
 أنا مجرد قماش

 امتدت ضيق
 خفف املشاعر 

 في انتظار البقعة
 األيدي املطلية

 التي جتعلني أشعر بشيء ما 
 مثلك متاما.

ÊbnöflÎ

البينة الجديدة / علي شريف

ــت الثقافي في محافظة  ضيف البي
ــور اياد كاظم طه  بابل الفنان الدكت
السالمي  لتوقيع منجزه (ميثولوجيا 
ــرح).وبدأت االمسية  االحالم في املس
ــدي  التي ادارها الصحفي حيدر االس
ــكل من  ــهادات ل ــة وش ــأوراق نقدي ب
ــار عليوي والدكتور علي  الدكتور بش
ــبيلي  ــد الش ــور محم ــرمي والدكت ك
ــتاذ  والدكتور ميثم عبد االمير واالس
ــعودي.وقال  املس ــعالن  ش ــيد  رش
ــالمي:لقد حاولت في  ــور الس الدكت
ــن التاريخ  ــتل م ــذا الكتاب ان اس ه
ــة  ــى طريق ــت ال ــارات وانتقل واحلض
ــاء النفس  ــفة وعلم ــل الفالس تعام
ــرحيني مع احللم مشيرا الى ان  واملس
ــيصدر قريبا بعنوان  كتابا ثانيا له س
ــرحي). ــة النص املس ــم في بني (احلل
ــالمي  ــارة ان الدكتور الس وجتدر االش
ــي  ف ــوس  البكالوري ــى  عل ــل  حاص
ــة بغداد  ــة من جامع ــون اجلميل الفن
ــوراه من جامعة  ــتير والدكت واملاجس
بابل وهو عضو الهيئة االدارية وامني 

سر نقابة الفنانني العراقيني من عام 
ــم  ٢٠٠٠/١٩٩١  كما عمل مديرا لقس
النشاط املدرسي وترأس حتكيم عدة 
مهرجانات في كلية الفنون اجلميلة 
ــم  ــيا في قس ــل حاليا تدريس ويعم
ــة الفنون  ــرحية بكلي ــون املس الفن
ــي نهاية  ــة بابل.وف ــة / جامع اجلميل
االمسية وقع السالمي منجزه احملتفى 

به ووزع نسخ منه بني احلضور.

âaÜïa
·Ó‹»n€aÎ@ÚÓi6€a@·ƒ„@ø@ÒÖÏ¶a

âÏn◊Ü€a@Êb‰–€a@—ÓöÌ@Z›ibi@ø@øb‘r€a@oÓj€a
Ôfl˝é€a@Èü@·√b◊@ÖbÌg

HRPQX@‚b«@ÒcäflaI
@HÚœbzñ€a@Ò7flcI@Î@
lb‘€˛a@lä”a@ÔÁ
@Ôé–„@µa@

عدوية الهاللي

* من هي عدوية الهاللي هل لنا أن نتعرف 
ــة  واملترجم ــة  والكاتب ــانة  اإلنس ــى  عل

والصحفية ؟
ــي  ــا لتخصص وفق ــة  ــدأت كمترجم ب  -
الدراسي بعد أن أكملت دراستي اجلامعية 
ــي كلية  ــية ف ــم اللغة الفرنس في قس
اآلداب ، وبعد عملي كمترجمة في مجلة 
ــعينات  ــن) في مطلع التس (حراس الوط
ــا املغرية  ــي الصحافة بكالليبه ،جذبتن
ــبث بي  ــت تتش ــا والزال ــت غماره فخض
ــت إلى عالم  ــبث بها ومنها انطلق وأتش

الكتابة مع مواصلة الترجمة 
* ملاذا اخترت هذا التخصص دون غيره من 

اجملاالت اخملتلفة ؟          
-  كنت أمتنى أن أصبح مهندسة معمارية 
ــال، وعندما  ــرع العلمي أص ــرت الف واخت
فقدت األمل في الهندسة اخترت دراسة 
ــد كنوع من  ــية بالتحدي ــة الفرنس اللغ
ــاف  التحدي ألنها صعبة وألني اود اكتش

معارف جديدة ..
ــرت تخصص معني في الكتابة  * هل اخت

؟
ــوارات  وح ــات  حتقيق ــة  ككاتب ــدأت  ب  -
اجتماعية وفنية وثقافية ثم تخصصت 
ــي واالجتماعي  في كتابة املقال السياس
واملقاالت والقصص القصيرة التي تخص 

قضايا املرأة بالذات
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ــرى املرتبطة باجلرائم وفقا  ــوز لها ان حتكم في اجلرائم االخ    يج
ــروع  ــبا غير مش ــون متى كان محلها يعتبر كس ــكام القان الح
ــوص عليها في  ــم املنص ــة في اجلرائ ــوى اجلنائي ــقط الدع وتس
ــف واذا كان حاكم التحقيق  ــون من تاريخ اعتبار ذمة املوظ القان
ــكوى او على ما  ــى ش ــة بناء عل ــق في اجلرمي ــر التحقي ــد باش ق
ــقط الدعوى في احلالتني اال  ــفه اثناء حتقيق يجريه فال تس كش
ــنتني من تاريخ تقدمي الشكوى او الكشف عن الواقعة  مبضي س
ــررة لتحصيل  ــرق االدارية املق ــادر بالرد بالط ــذ احلكم الص وينف
ــذا القانون ويعمل من تاريخ  ــوال الدولة وعلى الوزراء تنفيذ ه ام
ــرارات والبيانات  ــمية ويتولى فحص االق ــره في اجلريدة الرس نش
ــا  ــوزارة او الهيئة اخملتصة رئيس ــام بال ــون من مدير ع ــة تتك جلن
وعضوية اثنني من كبار موظفي الوزارة اوالهيئة واالخر نائب عن 
ــدل وتقوم اللجنة بالفحص ولو لم  املدعي العام يعينه وزير الع
ــكوى عن  ــك عند انتهاء اخلدمة او اذا قدمت ش ــدم االقرار وذل يق
ــروع اثناء اخلدمة وللجنة ان تطلب االيضاحات  ــب غير مش كس
ــا ان تطالب املعلومات  ــتندات ممن يتناول الفحص كما له واملس
ــمية  ــات النيابية العامة الرس ــح والهيئ ــوزارات واملصال ــن ال م
ــبهات  ــني للجنة من الفحص وجود ش ــمية واذا تب ــبه الرس وش
ــى حاكم التحقيق  ــروع احالة املوضوع ال ــب غير مش على كس
ــى االعتقاد ان  ــة ما يحمله عل ــص اذا وجد من االدل ــر اخملت وللوزي
ــبق وقدم االقرار او جرى فحصه من قبل اللجنة وانه جرى  من س
ــكام القانون يطلب اعادة تدقيق  بصورة تخالف املقصود من اح
ــذا الغرض ويعتبر  ــطة جلنة يؤلفها له االقرارات والبيانات بواس
ــة الوزير نهائيا اما اذا  ــرار اللجنة بقراءة ذمة املقر بعد مصادق ق
وجد املقر مشغول الذمة بكسب غير مشروع فيقرر احالته الى 
ــة فحص جمللس الوزراء  ــاء  وفق احكام القانون وهناك جلن القض
ــروع  ــب غير املش ــة بفحص االقرارات وحاالت الكس هي اخملتص
ــبة لرئيس الوزراء والوزراء احلاليني والسابقني ويكون مدير   بالنس
الذاتية بديوان مجلس الوزراء هو اخملتص بتلقي االقرارات جميعا 
ــم املالية ويكون تقدمي االقرارات على الذمة املالية لرئيس  بذمته
شعبة الذاتية في الوزارة او الهيئة التابع لها الشخص املكلف 
ــعبة هو الذي يختص باالبالغ عمن لم  بتقدمي االقرار ورئيس الش
ــتالم  ــدم االقرار في امليعاد وتختص دائرة االموال احملجوزة باس يق

وادارة االموال التي حتتجز وعلى الوزراء تنفيذ النظام .

قانون الكسب غري املرشوع  
عىل حساب الشعب 

ج/٢إضاءات قانونية

الحقوقي / ماجد الحسناوي

NO.3690.SUN.1.AUG.2021العدد (٣٦٩٠) األحد ١ / ٨ / ٢٠٢١ 

رئاسة محكمة استئناف البصرة االتحادية
محكمة األحوال الشخصية َّـ البصرة

مكتب البحث االجتماعي
العدد: ١٤٨
التاريخ: ٢٠٢١/٧/٢٩

اعالن
اُّـ / اِّـدعى عليها (فولها شمري بيجك)

اقام زوجك اِّـدعي (باسم عبد خنجر) الدعوى الشرعية اِّـرقمة (١٤٨/بحث 
٢٠٢١) أعاله والتي يطلب فيها (تصديق طالق) ولدى تبليغك بموجب كتاب 
ــدد (٤٣١٦) َّـ (٢٠٢١/٧/٦) فقد تبني أنك  ــاط) بالع ــرطة (الرب مركز ش
ــب شرح مختار منطقة (حي الخضراء) الذي  مرتحلة اُّـ جهة مجهولة وحس
ــة تبليغك بصحيفتني  ــه قررت اِّـحكم ــك اُّـ جهة مجهولة وعلي ــد ارتحال اي
ــني يوميتني للحضور امام مكتب الباحث االجتماعي َّـ هذه اِّـحكمة  محليت
ــعة صباحا وَّـ حال عدم حضورك سوف  ــاعة التاس يوم ٢٠٢١/٨/٩) الس

تجري الجلسة بحقك غيابيا. 
القاضي / راغب محمد حسن اِّـظفر

             نهاد الحديثي
وجه اعضاء في مجلس النواب العراقي، انتقادات حادة 
ــفراء التي اعلنتها مؤخراً وزارة اخلارجية  الى قائمة الس
وقدمتها الى احلكومة والبرملان لغرض املصادقة عليها, 
ــي بيان لها إن قائمة  ــت جلنة العالقات اخلارجية، ف وقال
ــوزراء والتي  ــس ال ــا مجل ــوت عليه ــي ص ــفراء الت الس
ــحي  ــفيراً دفعة واحدة ونصفهم من مرش تضم ٨٠ س
االحزاب تؤكد بأن الدولة أصبحت فرهوداً ونهباً لألحزاب 
السياسية دون مراعاة ملعايير احلاجة الفعلية واجلدارة 
ــرى لديها عالقات  ــه من املعروف أن دوالً كب , واضافت أن
دبلوماسية ممتدة ال متلك هذا العدد الكبير من السفراء 
ــية بالتكليف  ــؤولي بعثاتها الدبلوماس ــمي مس وتس
مبهمة سفير من كوادر الوزارة احملترفني ضغطاً للنفقات 
ــفير هو  ــة إلى أن كل س ــة الفعلي، الفت ــاً للحاج وتبع
بدرجة وكيل وزير ناهيك عن اخملصصات الكبيرة للعمل 
ــي في اخلارج.يعدّ السفير -بحسب األعراف  الدبلوماس
الدبلوماسية- املوظف الدبلوماسي األعلى الذي يترأس 
ــفارة متثيل بالده في اخلارج لدى الدولة املضيفة، ومن  س
واجباته األساسية -اإلضافة إلى أعماله الدبلوماسية- 
خدمة اجلالية في الدولة التي يوجد فيها، إال أن القوائم 
ــاق احملاصصة  ــب اتف ــفراء بحس ــرّبة لتعيني الس املس
ــى انطباعا  ــية، أعط ــق عليه بني الكتل السياس املتف
ــاتها بعيدة عن  ــا للعراقيني بأن الدولة ومؤسس واضح
ــع املناصب, يحمل  ــة في توزي ــر الكفاءة واملهني معايي
ــفراء العراقيني جنسيات أجنبية  أكثر من ٨٠٪ من الس
إضافة إلى كبار املسؤولني, الذين يحملون أكثر من جواز 
ــارين ووكالء الوزارات,  ــفر،وكثير من الوزراء واملستش س
ــة العراقية  ــن وزارة اخلارجي ــرّبة م ــم مس ــارت قوائ واث
ــن بينهم  ــفير، م ــحا ملنصب س ــما مرش تضم ٨٠ اس
ــؤولون حاليون وسابقون باإلضافة إلى  نواب ووزراء ومس
أبنائهم وأقاربهم، لغطا واسعا في األوساط الشعبية، 
ــية واحلزبية بعيدا  ــام احملاصصة السياس التباعها نظ
ــروط الدبلوماسية الواجب  عن الكفاءة واملهنية والش
حني, علما انه منذ حكومة اياد عالوي  توفرها في املرشّ
ــفراء  ــية من الس ــت حصة األحزاب السياس ٢٠٠٤ كان
ــن طلبة معهد  ــط، يقابلها ٧٠٪ م ــبته ٣٠٪ فق ما نس
ــة، إال أنه مت تغيير املعادلة لتكون مناصفة  وزارة اخلارجي
بالتساوي بني األحزاب السياسية واملعهد في حكومة 

عادل عبد املهدي عام ٢٠١٨ ,بدون موافقة جلنة العالقات 
اخلارجية النيابية، مما دفعها للتقليل من أهمية حاجة 
ــفراء في هذا  ــن الس ــدد الكبير م ــى هذا الع ــراق إل الع
ــتغراب- بالدول الكبرى مثل  ــهدة -باس الوقت، مستش
ــكان هذا العدد الهائل من  أميركا والصني اللتني ال متتل
ــفراء الدائمني,وهي مخالفة لقانون وزارة اخلارجية  الس
ــى أال تزيد  ــص عل ــفراء، والذي ين ــيح الس ــأن ترش بش
ــية على الربع  ــحني من األحزاب السياس حصص املرش
ــرّبة أظهرت العكس، ووصفت  (٢٥٪)، لكن القوائم املس
ــغ فيه» جدا،  ــفراء بـ»املبال ــيح هذا العدد من الس ترش
ــماء املرشحني  ونفت في الوقت ذاته امتالك اللجنة أس
ــة  ــو جلن ــارت عض ــم, واش ــة عنه ــات الكافي واملعلوم
ــف ، الى توجهات  ــة النيابية النائبة عالية نصي النزاه
ــة ضد قرار  ــة لرفع دعوى قضائي ــي وزارة اخلارجي موظف
ــفراء جدد بطريقة  ــيح س مجلس الوزراء املتضمن ترش
ــة اخلارجية , وقالت  ــتور ولقانون اخلدم ــة للدس مخالف
ــس الوزراء املتضمن  ــان صحفي ، ان « قرار مجل ، في بي
ــن قانون  ــص املادة ٩ م ــفراء جدد يخالف ن ــيح س ترش
ــترط  ــنة ٢٠٠٨ الذي يش ــة رقم ٤٥ لس ــة اخلارجي اخلدم
ــلك الدبلوماسي بنسبة ٧٥ ٪  تعيني السفراء من الس
ــيحات سياسية بنسبة  ، بينما تضمنت القائمة ترش
ــتور العراقي الذي  ــة الى مخالفته للدس ٦٠ ٪ ، باإلضاف
ــادت نصيف ، بعدالة  ــق العدالة , واش ــص على حتقي ين
ــى القاضي فائق  ــاء األعل ــس مجلس القض ونزاهة رئي
ــية  ــذي رفض الرضوخ لبعض اجلهات السياس زيدان ال
ــحت أشخاصاً  ــمت مناصب السفراء ورش التي تقاس
ــه بإعطائه  ــادة ، وحاولت اقناع ــية بعض الق من حاش
ــباق احملموم  ــذه املناصب «، منتقدة الس ــاً من ه حصص
ــد من  ــل تلك اجلهات للحصول على حصة األس من قب
السفارات ضاربني عرض احلائط معايير ترشيح السفير 
ــون وكتاب  ــي اخلارج.ويتفق اكادميي ــل العراق ف الذي ميث
ــدم حاجة العراق لهذه القائمة الطويلة  وصحفيون بع
ــروط املطلوبة، لكنه  ــر إلى املواصفات والش التي تفتق
ــا بـ»اخملجلة جداً»  ــاحة جرأته فيصفه ــع من مس يوس
العتمادها على العرق واملذهب ودرجة القرابة، بعيداً عن 
ــة, مؤكدين ان اجملامالت  ــروط الكفاءة واخلبرة واملهني ش
ــا فيها وزارة  ــى مفاصل الدولة مب ــية طغت عل السياس
اخلارجية، وهي غير فاعلة , وطالبوا الكاظمي وقف هذا 
ــفراء يرممون عالقاته الدبلوماسية  التخبط وترشيح س
ــون اللغة و االتكيت  ــي ويتعلم ولديهم خطاب سياس
وفن املقابالت واالقناع ----- فال تطلقوا رصاصة الرحمة 

على ماتبقى في الدبلوماسية العراقية.

اهليئة العامة للرضائب 
وأسطوانتها املرشوخة

        عباس كريم العلياوي

ــه الوطنية  ــي لهويت ــا يفقد النظام السياس  عندم
ــات  ــٰى أداء املؤسس ــك عل ــس ذل ــك ينعك ــدون ش ب
ــل فيها مببدأ الثواب  ــلباٌ وَيغيب التعام احلكومية س
والعقاب مع املوظفني وبدءا من أبسط موظف لغاية 
رأس الهرم وهناك شواهد كثيرة اليوم في مؤسسات 
ــة العراق ومنها { الهئية العامة للضرائب }  جمهوري
وبؤة بالفساد والرشٰى  والتي أصبحت جميع فروعها مَ
ــي تعلق علٰى  ــروخة الت ــطوانة املَش بالرغم من األس
درائها والتي مضمونها  جدرانها وبالقرب من مكاتب مُ
ــني واملعقبني أو قبول  الل ــع منعا باتا مراجعة الدَ [ مين
وكاالتهم حسب توجيهات الهيئة العامة للضرائب 
ــيطا فاملَوظف وجد  ــل بينك وبني املوظف وس وال جتع
خلدمتك وتسهيل أجناز معاملتك الضريبية ] والواقع 
ــذه اليَافطة مبقدار ٣٦٠ درجة  يختلف عن مضمون ه
ــنوات العجاف  وأن تناولنا ما يجري فعليا طيلة الس
ــف وبحث  ــني الحتجنا ملل ــٰى املواطن ــرت عل ــي م الت
ــي غالبيتها واضحة  ــة الدامغة وف ــدا باإلدل كبير ج
ــع او مراقب ألي فرع  ــيطة ألي متاب للعيان بَزيارة بس
ــاك العجب حجم  ــف هن من فروع الهيئة سيكتش

ــتهتار وَالتمادي ألغلب املوظفني بدءا من رؤساء  اإلس
ــم أن ينفذوا  ــف فيهم وإحتداه ــط موظ الفروع ألبس
ــهر ال أكثر وهناك  ــة بَحذافيره ملدة أش ــه الهيئ توجي
ــات للتمتع  ــون طلب ــع املوظفني يقدم ــنجد جمي س
ــيلجأون  باإلجازة االعتيادية وأن تعذر عليهم ذلك سَ
ــة في حالة  ــٰى اجازات مرضي ــل واحلصول عل للتحاي
ــيطة  ــبه بس اللني وَاملعقبني وَبحس عدم مراجعة الدَ
ــتبيان للموظفني في مسألة  جدا وأجرينا عملية إس
ــكنهم احلالي وَسكنهم قبل عشر سنوات  مكان س
ــف الفرق الشاسع بينهما من حيث قيمة  سنكتش
الدار الذي يسكنه اليوم كل موظف منهم واملستوٰى 
ــابق  ــكنها بالس األجتماعي للمنطقة التي كان بس
واليوم وأما ما يتعلق بطبيعة التجاوزات التي حتصل 
شية املعامالت الضريبية  ــاليب املتبعة اثناء متَ واألس
ــارات التجارية  ــركات والعق اخلاصة باملواطنني والش
ــه كافة  ــق نتناول في ــث معم ــاج لبح ــة نحت حقيق
ــائل  ــبكات العنكبوتية والوس زاين املتبعة والش الدَ
ــا املعامالت موضوعة البحث  التي مبوجبها تدار فيه
ــت ممكن ليطلع  ــا وقفة معها بأقرب وق ــإذن اهللا لن وب
عليها الرأي العام إليقاف الهدر باملال العام والكسب 
غير املشروع لضعاف النفوس ومن يعمل علٰى تدمير 
مقومات البلد من ناحية عدم تفعيل دور املَؤسسات 
احلكومية والنهوض بها لترسيخ مفهوم ومبدأ دولة 
ــعب العراقي  ــده غالبية الش ــات الذي ينش املَؤسس

بعد أن فقد ثقته بالطبقة السياسية احلاكمة.

سفراء العراق اجلدد ... خيار املحاصصة 
وغياب الكفاءة واملهنية 

                   حمزة مصطفى
ــراق. ناس تقول  ــني في الع ــد يعرف عدد املوظف ال أح
ــف, ناس تقول ٤  ــول ٥ ماليني ونص ــني, ناس تق ٦ مالي
ــراق. ناس تقول  ــكان الع ماليني. ال أحد يعرف عدد س
ــمة.البطاقة  ــون نس ــاس تقول ٤٠ ملي ــون. ن ٣٨ ملي
ــة  البطاق ــا   وحده ــون.  ملي  ٤٥ ــول  تق ــة  التمويني
ــاذا؟ ألنها غير  ــة.. مل ــجالتها مضبوط ــة س التمويني
ــر الصحيح.  ــح عندنا غي ــة. فنحن الصحي صحيح
ــوس العراق ليس  ــود احلمر؟ ألن نف ــف يا اخا الهن كي
ــه باحلايط  ــون مانديال رأس أقل من ٣٨ لو يطخ نيلس
ــن هناك ٤٥ مليون  ــمة. لك وال أكثر من ٤٠ مليون نس
ــفافية  بطاقة متوينية تخرج بكل ثقة وطمأنينة وش
ــذه الزيادة  ــارة. أين تذهب ه ــن مخازن التج ونزاهة م
ــهري يزيد على مليون ونصف  علما أن من دخله الش
مليون دينار غير مشمول؟ تذهب عينك عينك الى ٤٥ 
ــخص في دولة عدد نفوسها ال يقل عن ٣٨  مليون ش
ــا هناك من يقول  ــون وال يزيد  على  ٤٠ مليون. رمب ملي
لي محاججا أن نفوس العراق وبعد نحو ٣ عقود على 
ــر من ٣٨ أو حتى  ــكاني هم أكث عدم إجراء إحصاء س
٤٠ مليون . نعم قد يكون ذلك صحيحا  لكن أين هي 
ــي حتديد العدد الكلي  ــر التي نحتكم اليها ف املعايي
للسكان. العارفون  ببواطن األمور يقولون ليس أمامنا 

سوى البطاقة التموينية ألن هذه البطاقة توزع على 
ــكان. وطبقا لنظرية املايجي وياك تعال وياه  كل  الس
ــؤال الذي يطرح نفسه هنا .. كيف أصبحت  فإن الس
لدينا ثالثة أنواع من األرقام السكانية. ٣٨ مليون هو 
ــمي تقريبا و٤٠ مليون نصف رسمي و٤٥ مليون  الرس
ــمة قجغ. وإذا عدنا الى إحتساب أعداد املوظفني  نس
ــوف نعود  واملتقاعدين واملتعاقدين مع الدولة فإننا س
ــض جلهة األرقام  ــس احلكاية من حيث التناق الى نف
ــي لعدد  ــة العدد احلقيق ــي النهاي ــث التعرف ف بحي
ــني. قضية أخرى ليس لها رأس وال رجلني وهي  املوظف
ــل الدولة. (فنك) بل  ــداد الفضائيني في كل مفاص أع
ــتطيع إخبارنا عن أعداد هؤالء  ــؤول يس أحتدى أي مس
ــون؟ ملن تابعون؟  ــم عددهم؟ أين موزع الفضائيني. ك
ــاب حتتسب رواتبهم؟ أين يداومون؟  على وفق أي حس
ــوم؟ كم  ــاعة في الي ــبوع؟ كم س ــم يوم في األس ك
ــم؟ على أي  ــي إنتاجيته ــاعة؟ ماه ــي الس دقيقة ف
ــل الرقم الذي يقول  ــاس تقاس تلك اإلنتاجية؟ ه أس
ــي اليوم  ــي ١٨ دقيقة ف ــف العراق ــة املوظ أن إنتاجي
ــف ميكننا معاجلة  ــابه؟ وكي صحيح؟ كيف مت إحتس
ــتوى  ــي األداء إن كان على مس ــر ف ــذا اخللل اخلطي ه
ــو ذهبنا الى أرقام  ــة اخلدمية أم اإلنتاجية؟.ول الوظيف
ــوع مختلف  ــوارث من ن ــر فإننا حيال ك ــوع آخ من ن
لكنها تنتهي الى النتيجة نفسها. والداتنا مليونية 
ــنويا مليون  ــل يعقل إننا نزداد س ــل تظاهراتنا. ه مث
ــاع رقعة التصحر بسبب  ــمة وأكثر في ظل إتس نس
ــل في  السياسات مرة واجلفاف  ندرة املياه مرة والفش
ــت أريد أن أكون  الزاحف بال رحمة  في كل املرات. لس

متشائما, لكن املشاكل تتسع واحللول تضيق.

مشكلة أرقام فقط 
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Announcement 

CNOOC Iraq Limited, a company existing under the laws of British Virgin 

Islands, acting as lead contractor of the Technical Service Contract for 

Missan Oil Fields entered into by and between Missan Oil Company, TP 

Missan Limited and Iraqi Drilling Company, is pleased to make the 

following public tender announcement: 

١- Tender Details  

Tender 

title 

Purchase Screw Pump for BUS١ K.O. Drum 

Tender 

number 

CMIT-PRT-٢١٠٠٧٠-١٠.٣٠ 

 

 

Tender 

Announc

ement 

Website 

ITT documents and all Bulletins during the tender period 
will be published on the following website: 
https://www.cnoociraq.com/share/page/site/BiddingDoc/d
ocumentlibrary#filter=path٪٧C/٢٥٢٠٪-٢٥٢٠٪٢١٠٠٧٠Purc
hase٪٢٥٢٠Screw٪٢٥٢٠Pump٪٢٥٢٠for٪٢٥٢٠BUS٢٥٢٠٪١
K.O.٪٢٥٢٠Drum&page=١ 
User name: contractor  
Password: contractor 
The user name and password for access ITT are prohibited 
to change by Tenderer. 

Composit

ion of 

Invitation 

to Tender 

(ITT) 

packages 

Tender Announcement 

Section ١ INSTRUCTION TO TENDERERS 

Section ٢ PROPOSAL CONTENTS AND FORMS 

Section ٣ TECHNICAL REQUIREMENT 

Section ٤ SCHEDULE OF COMPENSATION 

Section ٥ PRO FORMA CONTRACT 

ITT 

Section ١. 

Claus ٩.٠ 

Bid Closing Date: no later than ١٦:٠٠ (Baghdad Time), 
on or before ٠٥ September ٢٠٢١. 

ITT 

Section ١. 

Clause 

٤.٢ 

The bid document purchase receipt must be received by 
emails to ex_aiten@cnoociraq.com; 
ex_ahmadkina@cnoociraq.com; 
ex_arman@cnoociraq.com  
(“Contact Emails”) on or before deadline. 

ITT 

Section ١. 

Clause ٥ 

All clarification and correspondences from Tenderers must 

be sent to all aforementioned Tender Contact Emails with 

official letter. 

 

ITT 
Bid Proposals must be delivered to Iraqi Office. 

                 

 

 

 

 أعالن مناقصة

سينوك عراق المحدودة و القائمة بموجب قوانين جزر فيرجين البريطانية إن شركة 

بوصفها المقاول الرئيسي لعقد الخدمات الفنية في حقول ميسان النفطية و الموقع بين 

ميسان المحدودة و شركة الحفر العراقية، يسرها   TPشركة نفط ميسان و شركة 

 االعالن عن المناقصة التالية بطريقة االعالن العام.

 تفاصيل المناقصة -١

 K.O. Drum BUS١ ـل Screwشراء مضخة  اسم المناقصة
 ٢١٠٠٧٠-١٠.٣٠-CMIT-PRT رقم المناقصة

 
 
 
 
 

 إعالن مناقصة
 

 الموقع االلكتروني

و النشرات المتعلقة بها سيتم  إن جميع وثائق المناقصة
-: نشرها على رابط الموقع االلكتروني التالي  

https://www.cnoociraq.com/share/page/site
/BiddingDoc/documentlibrary#filter=path٪
٧C/٢٥٢٠٪-٢٥٢٠٪٢١٠٠٧٠Purchase٪٢٥٢٠S
crew٪٢٥٢٠Pump٪٢٥٢٠for٪٢٥٢٠BUS٢٪١
٥٢٠K.O.٪٢٥٢٠Drum&page=١  

contractor:  اسم المستخدم  
 contractor:           كلمة المرور

يحظرتغييراسم المستخدم وكلمة تجدراإلشارة انه 
 المرورمن قبل العارض.

 
 

مكونات وثائق 
 المناقصة

 

 اعالن مناقصة

 تعليمات للعارضين ١القسم 

 محتوي المقترحات و اشكالها - ٢القسم 

 المتطلبات الفنية ٣القسم 

 جدول األسعار ٤القسم 

 نموزج العقد ٥القسم 
ITT 
 

 ٩.٠،  بند  ١القسم 

         ١٦:٠٠قص�������ة قب�������ل الس�������اعة موع�������د إغ�������الق المنا
  )٥/٩/٢٠٢١( (توقيت بغداد) في أو قبل

 
ITT 

 ٤.٢،  بند  ١القسم  

يس���توجب اس���تالم ف���اتورة الرس���وم ع���ن طري���ق البري���د 
اإللكترون�����ي ("عن�����اوين البري�����د اإللكترون�����ي الخاص�����ة 

   بالمناقصة") في موعد إغالق المناقصة أو قبل الموعد
ex_aiten@cnoociraq.com; 
ex_ahmadkina@cnoociraq.com; 
ex_arman@cnoociraq.com  

ITT 
 ٥،  بند  ١القسم 

المناقصة على الشركات التي تود تقديم عرض في إطار هذه 

إرسال جميع المراسالت واالستفسارات بكتاب رسمي إلى 

كافة عناوين البريد اإللكتروني الخاصة بالمناقصة والمذكورة 

 أعاله.
 
 
 

يجب على جميع الشركات الراغبة في المشاركة في المناقصة 

 تقديم جميع وثائق المناقصة في مكاتب الشركة في العراق

 ث�����الثمية رس�����نوك ف�����ي ص�����حف تنوي����ه / تنش�����ر إعالن�����ات ش�����ركة س�����ي
نفط وش�����ركة نف�����ط ميس�����ان وش�����ركة ل�����وزارة ال����� ةوقع االلكتروني�����اوالم����

غي���ر مس���ؤولين ع���ن النش���ر ف���ي غي���ر ه���ذه المواق���ع.    وبالت���الي  س���ينوك
            

Attention : CNOOC Iraq LTD announcing the bids on three official a 

newspaper and websites for MoO , MOC , and CNOOC Iraq LTD and 

we are not responsible for other announcements except the said above.  

  CNOOC Iraq LTD 

شركة سينوك العراق المحدودة                                                       

 
 

Section ١. 

Clause 

١٠.٢ 

Attention: Mr. Aiten Buranov, Mr. Kinan Al-jajeh, Mr. 
Arman Rakhmet 

Address Iraq: Room ٢٣٩, FOD Administrative Building, 
Work Base, CNOOC Camp, Missan Oil Fields. 

Tel: +٧٨٢٨٨٠٠٣٤٢ (٠) ٩٦٤+ ,٧٨٠١٨٩٢٤٩٢ (٠) ٩٦٤, 
+٧٨١٢٢٣٩٠٤٥ (٠)٩٦٤ 

ITT 

Section ١. 

Clause 

١١.١ 

Tenderer’s bid Proposal shall be irrevocable for a 
period of ٢٤٠ calendar days (“Bid Validity Period”).                     

 

 

 

 

 

ITT 

Section ١. 

Clause 

١٢.١ 

Fail to meet any of below key factors will lead to 

disqualification: 

١) Scope of Business must be related to the scope of work of 

the tender. 

٢) Legal Entity and Qualification of Bidder 

٣) Bid proposals are in properly sealed condition 

٤) Bid Proposal Period of Validity shall be as required in this 

TENDER DATA SHEET (TDS) (aforementioned Clause 

١١.١)  

٥) Bid Bond submission 
٦) Signed & Stamped Cover Letter (as per Section ٢ 
PROPOSAL CONTENTS AND FORMS, Attachment 
٢A: Proposal Format of Cover Letter) 
٧) Price proposal is separate from Technical & 
Commercial proposal. 
٨) The pump skid shall be original from Europe or USA, 

Type: FLOWSERVE, LEISTRZSCH, ITT BORNEMANN 

GMBH, NETZSCH, OIL DYNAMICS or BRINKMANN 

PUMPEN. 

ITT 

Section ١. 

Clause١٥.

١ 

Bid bond: US$ ٧,٥٠٠.٠٠ (US Dollars Seven Thousand 
Five Hundred Only), The Bid Bond must be presented to 
Company in a separated and sealed envelope and duly 
marked and stamped on outer envelope. 
The original validity of the bid bond shall be the same as 
aforementioned Bid Validity Period in Clause ١١.١. 

ITT 

Section ٢. 

Clause٣.٦ 

Joint bidding is NOT accepted by Company. 

٢. Tender Fee : 
Tender Fee Amount ١٠٠USD 

Tender Fee is required only for the bidder who decides to submit Tender 

Proposals, and the invoice shall be received at Contact Emails before submitting 

Tender Proposals. Failure to do so may lead to rejection. Payment can be cash or 

T/T to our financial department: 

For T/T payment, Tenderer must mention the tender number and title in the bank 

 
ITT 

 ١٠.٢،  بند  ١القسم 

السيد: السيد آيتن برانوف /  السيد احمد كنان /  السيد ارمن 

  رخمت

المحدودة، مبنى االدارة، مخيم  العنوان: شركة سينوك عراق

 زركان، ميسان، العراقب

) ٠( ٩٦٤، +٧٨٠١٨٩٢٤٩٢) ٠( ٩٦٤هاتف: 

٧٨١٢٢٣٩٠٤٥) ٠(٩٦٤، +٧٨٢٨٨٠٠٣٤٢ 
 

ITT  بند  ١القسم  ،
١١.١ 

غير قابل لإللغاء لفترة  يجب أن يكون العرض المقدم
 يوما ("فترة صالحية العطاء"). )٢٤٠(

 
 
 
 
 

 
 
 

ITT 
 ١٢.١،  بند  ١القسم 

 

سيتم إعتبار أي مشترك غير مؤهل في حالة عدم تقديم 

                             -: الوثائق حسب ما مطلوب بالمناقصة

مال مرتبطًا بمجال العمل يكون نطاق األعيجب أن  -١ 

 .بالمناقصة المطلوب

 .توفرالمؤهل القانوني والمؤهالت الالزمة لمقدم العطاء -٢

 .يجب على العروض المقدمة أن تكون مغلقة بشكل صحيح -٣

 صالحية مدة عرض العطاء تكون كما هو مطلوب في   -٤

 المذكور أعاله. ) ١١.١تفاصيل المناقصة  (بند

 .ضمان للعطاءتقديم خطاب ال -٥

المحتويات  ٢تقديم الخطاب (وفقا للقسم  -٦

ً ٢والمقترحات،الملحق   .أ: خطاب العطاء) موقعاً ومختوما

 .فصل عرض السعرعن العرض الفني و العرض التجاري -٧

 المضخة أصليًا من أوروبا أو Skidيجب أن يكون - ٨

أو  FLOWSERVEالواليات المتحدة األمريكية ، النوع:  

LEISTRZSCH  أوITT BORNEMANN 

GMBH  أوNETZSCH  أوOIL DYNAMICS  أو

BRINKMANN PUMPEN. 
 
 

ITT 
 ١٥.١،  بند  ١القسم 

 دوالر اميركي       ٧,٥٠٠.٠٠ $ : خطاب الضمان
يجب تقديم خطاب الضمان في ظرف مستقل و عليه ختم 

يج���ب أن تك���ون .  الش���ركة وأن يك���ون مغل���ق ومخت���وم
ص����لية ه����ي نف����س فت����رة ص����الحية خط����اب الض����مان األ

 ١١.١صالحية العطاء المذكورة في البند.
 ITT ٢ القسم ، 

 ٣.٦ بند 
 .العطاءات المشتركة ال تقبلها الشركة

 -: مبلغ رسوم المناقصة -٢
 )USDدوالر امريكى ( ١٠٠ رسوم المناقصة

، اذ رسوم المناقصة مطلوبة فقط للشركات التي تود وتقررتقديم عرض في اطارهذه المناقصة

يستوجب استالم فاتورة الرسوم عن طريق البريد اإللكتروني وذلك قبل تقديم العطاء. عدم القيام 

 لى قسم المالية ،اعن طريق تحويل ممكن  وأ بذلك قد يؤدي إلى رفض العطاء. الدفع نقدا

لدفع بالنسبة للدفع عن طريق تحويل ، يجب أن يذكر مقدم العطاء رقم و اسم المناقصة في إيصال ا

  المصرفي ، ولن يتم قبول أي إيصال بدون رقم المناقصة و االسم.

 ٣٢٤٥٦٦٤-٥٢-٩٧١+ / السيد تامر نوار   :قسم المالية (مكتب دبي)

 TamerNawwar@cnoociraq.com : البريد االلكتروني•

  ٣١٠٠رقم   , ٧WBالعنوان :االمارات العربية المتحدة ، دبي، المنطقة الحرة بدبي ، بناء •

  CNOOC Iraq LTD 

شركة سينوك العراق المحدودة                                                       

 
 

 

payment receipt, any receipt without the tender number and title will not be 

accepted. 

Dubai office: Mr. Tamer Nawwar   E-mail: Tamernawwar@cnoociraq.com 

 •Tel: +٣٢٤٥٦٦٤-٥٠-٩٧١ 

Address: Room ٧ ,٣١٠٠WB, Dubai Airport Free Zone, Dubai, U.A.E Iraq Office: 

•Contact person: Mr. Qassim Wajid Hashim /Mr. Hisham Abdulkareem 

•Tel: +٩٦٤٧٨٠٥٤٩٢٤٦٨ (Mr. Qassim Wajid Hashim), +٩٦٤٧٨٢٧٢٠٠٠٩٩ (Mr. 

Hisham Abdulkareem)  E-mail: Qassimwajid@cmitfod.com / 

HishamAbdulkareem@cmitfod.com /Address: CNOOC Buzurgan camp, Missan 

٣.This announcement is made both in English and in Arabic, if there is any 

discrepancy, the English version shall prevail. 

 السيد قاسم هاشم  / السيد هشام عبد الكريم : مكتب العراق

(السيد هشام   ٩٦٤٧٨٢٧٢٠٠٠٩٩(السيد قاسم هاشم )، + ٩٦٤٧٨٠٥٤٩٢٤٦٨هاتف: +•

 / Qassimwajid@cmitfod.comالبريد اإللكتروني:  عبد الكريم)

tfod.comHishamAbdulkareem@cmi 

 ان، ميسان، العراقكزرالمحدودة، مبنى االدارة، مخيم ب العنوان: شركة سينوك عراق 

هذا االعالن مصاغ باللغتين االنجليزية والعربية، إذا كان هناك أي تناقض بين النسختين يجب  -٣

 إعتماد النسخة اإلنجليزية.



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 (٣٦٩٠) - األحد - ١ - آب - ٢٠٢١

حداد عىل ارواح شهداء الوطن 

ليس جتنياً أو رجماً بالغيب أو توجيه االتهام على عواهنه 
ــب وزارات الدولة وعلى  ــا بصريح العبارة ان اغل اذا ما قلن
ــومة  وجه التحديد اخلدمية منها ال تؤدي واجباتها املرس
ــني ويعود ذلك ألن بعض  م اخلدمات للمواطن ــا يقدّ لها ومب
ــبوبة» للحصول  ــوزراء ينظرون الى الوزارة بوصفها «س ال
ــام احملاصصة التي  ــة جراء نظ ــامن واملنافع املادي على املغ
ــراء)  ــؤولني عن طريق بورصة (البيع والش يأتي بوزراء ومس
ــل االرتقاء بعمل الوزارات مبا يجعلها  لهذه املناصب وألج
ــادرة على تقدمي اخلدمات للمواطنني على الوجه االكمل  ق
ــس الوزراء  ــيد رئي ــاً على دولة الس ــي اقترح مخلص فإنن
ــراع بتشكيل جلان من مجلس  مصطفى الكاظمي االس
ــها أناس أمناء ومخلصون ومحبون لوطنهم  الوزراء يرأس
ــة الناس واجب  ــون اهللا وعندهم خدم ــعبهم ويخاف وش
مقدس لغرض متابعة عمل الوزارات كافة والقيام بزيارات 
ــع تقارير  ــم من خاللها رف ــة وتفقدية يت ــوالت ميداني وج
ــخيص  ــس الوزراء عن اداء هذه الوزارات وتش الى دولة رئي
ــول دون قيامها بواجباتها مثلما نتمنى  املعوقات التي حت
ــلبية والروتني  ــع اليد على احلاالت الس ــد وكذلك وض ونري
وغيرها من االساليب التي تعيق تقدميها لعملها بشكل 
صحيح وان تخضع تلك التقارير الى مناقشة مستفيضة 
ــات مجلس الوزراء ومساءلة الوزير  وفاحصة خالل جلس
ــر وزارته  ــؤ والتقصير في دوائ ــباب التلك ــر عن اس املقص
ــس الوزراء امام  ــيد رئيس مجل اخملتلفة وبذلك يكون الس
صورة واضحة وغير مشوشة يستطيع من خاللها معرفة 
ــتطيع اتخاذ  ــل تفاصيله كما يس ــي بكام االداء احلكوم
القرارات الصارمة والشجاعة ملعاجلة اخللل وضعف االداء 
ــذه الوزارات بالصورة  ــا نكون قد متكنا من جعل ه وعنده
ــير بأن  ــا والبد ان نش ــة املواطن به ــادة ثق ــة واع االيجابي
ــت معنية باحلاالت السلبية أو  خالصة هذه التقارير ليس
ــال واخلدمات اجليدة  ــاء وامنا تثمني االجنازات واألعم األخط
ــواها لغرض تكرمي  ــا بعض الوزارات دون س ــي تنفرد به الت
ــي .. انني اذ اقدم  ــني اخمللصني في عملهم الوظيف العامل
ــته واغنائه  هذا املقترح اطالب كل اجلهات املعنية بدراس
ــاً الوصول الى اداء حكومي  باملالحظات ألن هدفنا جميع
ــة للمواطنني وفي اخلتام  م خدم ــؤولية ويقدّ يرتقي باملس
ــذه املرحلة ألن  ــان ضروري في ه ــول ان وجود هذه اللج اق
ــة واكيد ان  ــة امليدانية مطلوب ــة واملتابع ــة مطلوب الرقاب
ــن يراقب  ــأن هناك م ــعر ب ــة عندما تش ــر احلكومي الدوائ
ــتؤدي واجباتها على اكمل صورة وهذا ما نريده  عملها س
ــاً خدمة العراق والعراقيني ومن  ونتمناه ألن هدفنا جميع

اهللا التوفيق .

صباح الشيخلي*

بال مجاملة

Ú»ibnΩ@�b„b¶@aÏ�‹ÿë
@·ÿmaâaãÎ@›‡«@
ÚflÏÿßa@èÓˆâ@bÌ
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/ عضو اتحاد الصحفيني العرب*عضو نقابة الصحفيني العراقيني

7mbÿÌâb◊

NN@fib‡¶a@Ÿéfl
@ıbÌãˇ€@@ÚÓ”aä»€a@âaÜ€a@ÈflÜ‘m@âÏ‹ÿ‹œ@ûä«@

بغداد / رفاه املعموري 

ــتعادت  بعد عام ونصف اس
ــن خالل  ــها م ــاة انفاس احلي
الثقافية  لالنشطة  عودتها 
ــال  تباعا.وللجم ــة  والفني
ــاء  نصيب حيث اقيمت مس
ــرح  مس ــى  وعل ــس  اخلمي
املنصور في بغداد احتفالية 
العراق  الختيار ملكة جمال 
عبر مشاركة (١٧) متنافسة 
ــررن مبراحل  ــب م ــى اللق عل
ــل  ــن احلف ــى وصل ــدة حت ع
للدار  للتتويج.وكان  اخلتامي 
ــاء دور بارز في  العراقية لالزي
ــم اجلمال لكل  ــار معال اظه
متنافسة عبر ارتدائهن ازياء 
ــذ الدار  ــم وتنفي ــن تصمي م

والفلكلوري  منها  التاريخي 
ــرت احلضور  ــة ابه ــر لوح عب
وجلنة التحكيم اثناء طلتهن 
على املسرح والتعريف بهن.

ــل وزارة الثقافة  ــار وكي واش
واآلثار ومدير عام  والسياحة 

ــتاذ عماد  االس وكالة  ــدار  ال
ــم في وقت سابق الى  جاس
ــات  ان فكرة ارتداء املتنافس
ــتعادة  ــدار ميثل اس ــاء ال الزي
صورية حلضارة وادي الرافدين 
وإحياء الثرها في النفوس ملا 

ــة متيزها عن  حتمل من بصم
ــارات األخرى.كما  ازياء احلض
ــتمر  ــد دعم الوزارة املس واك
لهكذا محافل ثقافية وفنية 
والبهاء  ــال  اجلم ــن  ــر ع تعب

وتعيد األلق لتاريخنا.

متابعة / البينة الجديدة
ــي  ــس الترك ــن الرئي أعل
ــان،  أردوغ ــب  طي ــب  رج
ــبت، ان واليات  امس الس
ومرسني  وموغال  أنطاليا 
ــالد  الب ــي  ــة جنوب وأضن
ــة»  منكوب ــق  «مناط
ــي  الت ــق  احلرائ ــبب  بس

جتتاحها منذ أيام.
ــر  عب ــان  أردوغ ــب  وكت
ــا  أعلن ــد  «لق ــر،  تويت
ــررة من  ــا املتض مناطقن
ــق الغابات منطقة  حرائ
ــنواصل  وس ــة،  منكوب
ــع اخلطوات  ــاذ جمي اتخ
جراح  لتضميد  ــة  الالزم
ــض  وتعوي ــعبنا  ش

ــذل كل ما  ــائره، وب خس
ــعنا جلعل األمور  في وس

أفضل من ذي قبل».
أعلن أمس  أردوغان  وكان 

معظم  على  ــيطرة  الس
ــي  الت ــات  الغاب ــق  حرائ
ــام  األي ــالل  خ ــت  اندلع
ــق  مناط ــي  ف ــرة  األخي

متفرقة من البالد.
ــح وزير  ــن جانبه، أوض م
الزراعة والغابات التركي 
ــه  أن ــي  باكدميرل ــر  بك
ــيطرة على ٧٠  ــت الس مت
ــا ال يزال ١١  ــا، فيم حريق
ــتعرا في  حريقا آخر مس
ــا وموغال  ــة وأنطالي أضن
ــة في  ــني وعثماني ومرس
ــالد. وبني أن ٣  ــوب الب جن
ــيرات،  ــرات، و ٩ مس طائ
و٦٨٠  ــة،  مروحي و٣٨ 
سيارة إطفاء، و٥٥ مركبة 
آلية، وغيرها من املعدات 
ــات  عملي ــي  ف ــارك  تش
اإلخماد، باإلضافة ألربعة 

آالف رجل إطفاء.

متابعة / البينة الجديدة
ــر واإلنعاش  ــب التخدي ــن طبي أعل
ــينكو، أن  ــي، دينيس بروتس الروس
دور  ــأن  ــرة بش املنتش ــات  املعلوم
اللقاح بجذب الفيروس إلى اجلسم 
ــع احلقيقة واالختبارات  تتعارض م
ــينكو خالل  ــة. وقال بروتس الطبي
كا»  ــي  ب «إر  ــاة  قن ــع  م ــة  مقابل
ــتطيع أن أفهم  ــية: «ال أس الروس

ــرء وهو  ــن أن يصاب امل ــف ميك كي
ــذه تكهنات غير  ــاح ه تلقى اللق
ــينكو  ــار بروتس علمية».  كما أش
ــخص امللقح بالكامل  إلى أن الش
ــال املكون  ــن إدخ ا م ــد ١٤ يومً بع
الثاني لن يصيبه الفيروس بعوارض 
قوية ويكون اجلسم قد تكيف مع 
الفيروس وبالتالي أصبح محميا». 
إن «التطعيم  بروتسينكو  واضاف 

ــاح االنتصار  ــا هو مفت ضد كورون
ــن العدوى ال ميكن  على الوباء، لك
منعها ويبقى التطعيم الضمانة 

الوحيدة لتقليل اإلصابات».
ــي،  ــة الروس ــر الصح ــع وزي   وتاب
ــكو، إن ٣٥ مليون  ميخائيل موراش
ــيا تلقوا املكون  ــخص في روس ش
ــاد لفيروس  ــن اللقاح املض األول م

«كورونا» املستجد حتى اآلن.

متابعة / البينة الجديدة
ــوأ  ــى أس ــي إل ــاول أملان ــأ مق  جل
ــب  ــن صاح ــام م ــة لالنتق طريق
ــاول قد  ــكني، كان املق ــى س مبن
ــتخدم حفارا،  ــث اس ــيده، حي ش
ــة املبنى متاما،  وقام بتدمير واجه
ــبب املماطلة في سداد بقية  بس

مستحقاته املالية.
ــرور»  «مي ــة  صحيف ــرت  وذك
ــاء  البريطانية أن احلادث وقع، مس
ــة  مدين ــي  ف ــي،  املاض ــاء  األربع

بلومبيرغ جنوبي أملانيا.
ــرته  ويظهر في الفيديو الذي نش
ــود  ــو يق ــاول وه ــة املق الصحيف

ــرفات  احلفار، ويضرب ويحطم ش
ــن ٣  ــون م ــى مك ــات مبن وبلكون
طوابق، كما قام بتحطيم الكثير 

من الواجهات الزجاجية.
ــدم وقوع  ــادت الصحيفة بع  وأف
ــكان في  ــا؛ لعدم وجود س ضحاي

املبنى بعد.

وأشارت الصحيفة إلى أن املقاول 
لم يتوقف عن تدمير املبنى إال بعد 
تعطل احلفار؛ فغادر الرجل املكان 
ــيارته، وتوجه إلى الشرطة  في س

لتسليم نفسه.

يتساءل العراقيون بحرقة عن اسباب غياب مجلس 
ــريعي وأداء  ــة دوريه الرقابي والتش النواب عن ممارس
ــعب  ــرعاً وقانوناً كممثل للش واجبه كما يجب ش
ــات التي تواجهه ؟. وملاذا  ومتصدٍ لقضاياه والتحدي
ــرف اعضاؤه  ــه» وانص ــواب « دكان ــق البرملان اب اغل
ــم االنتخابية مبكراً  ــيد حلمالته للترويج والتحش
ــني أو متناسني ان واجبهم الرقابي والتشريعي  ناس
ــوراً حتت قبة البرملان  ــم عليهم ان يكونوا حض يحت
ــرات من مشاريع القوانني  ال سيما وان هناك العش
ــاس اليومية تنام  ــاة الن ــة بحي ــة ذات العالق املهم
ــط قرع وضرب  باحلفظ والصون على الرفوف !! وس
ــان وهذه حقيقة  ــن دون كفوف !!.. البرمل ــوف م للدف
ــل  ــول حالة رقاد في تاريخه وفش ــش اليوم اط يعي
ــات متكاملة النصاب منذ بدء  بامتياز بعقد جلس
ــة ( يتيمة)  ــريعي احلالي وان آخر جلس فصله التش
ــا كانت بحضور (١٧١) نائباً من اصل (٣٢٩) أي  عقده
بغياب (١٥٨) يا بالش! وهو ما يؤشر حقيقة محزنة 
ومخيبة لآلمال بأن البرملان قد فقد جدواه والسبب 
ــي اعضائه احلاليني قد  ــا يقول العارفون بأن ثلث كم
ــر لالنتخابات املقبلة  ــوا للتهيئة والتحضي انصرف
كونهم مرشحني على لوائحها وهو أمر محزن حقاً 
ــية  اذ كيف للبرملان ان يتخلى عن واجباته األساس
ــة  ــن احليرة والدهش ــي حالة م ــعب ف ــرك الش ويت
ــعب  ــم الش والضبابية ؟! وعليه فإننا نطالب باس
ــواب للعودة  ــادة الن ــن اقصاه الى اقصاه كل الس م
ــاتهم كاملة  ــوراً بعقد جلس ــرة ف للبرملان واملباش
ــجية التي  ــر منقوصة احتراماً لألصابع البنفس غي
ــة  ــكل أمان ــم ب ــم ألداء دوره ــم وانتخته انتخبته
ــوا أو  ــالص وعليهم ان يعرفوا ، ان كانوا قد نس واخ
ــي للبرملان قد اوجب ان  ــوا، بأن النظام الداخل تناس
تكون هناك (٨) جلسات خالل الشهر الواحد ولكن 
البو علي وال مسحاته!!.. والنكتة أو شر البلية كما 
يقولون ان رئيس البرملان محمد احللبوسي هو اآلخر 
ــغول بجوالته الترويجية وكل واحد يغني على  مش
ــه !! ويعينه على  ــعب فله رب يحمي ــاله أما الش لي
ــب وعض األصابع !! يا رئيس البرملان  احتمال املصائ
ــادة يا نواب ملاذا اوصلتم البرملان بوصفه  وانتم يا س
ــريعية العليا في البالد الى الدرك  ــلطة التش الس
ــول املأثور   ــمعوا بالق ــه .. ألم تس ــر ؟ وال دور ل األخي
ــؤول عن رعيته) وتذكرّوا ان  (كلكم راع وكلكم مس
حساب اهللا والشعب عسير وتذكرّوا ايضاً ان الذاكرة 
ــيضع العراقيون  ــيان وس ــدأ وال تصاب بالنس ال تص
لكل مسؤول «طينته بخده» وسيجعلونهم ينامون 

على احلصيرة من دون (مخدة) !!.

@NN@ÊbΩ5€a@lbÀ@aábΩ
_@lbjç˛a@Â«@aÏínœ

عبد الزهرة البياتي 

وجع يومي

* رئيس التحرير التنفيذي

b„ÎâÏ◊@pbyb‘€@Êdíi@Òâbç@Ùäíi@“åÌ@ÔçÎâ@kÓjü

Èjybï@Âfl@bflb‘n„a@aâb‘«@·�∞@fiÎb‘fl@NNıb‰j€a@Â$@È€@…œÜÌ@%
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ــكرها  ــجل ش  هيئة حترير جريدة (البينة اجلديدة) تس
ــجيل  ــي مديرية التس ــني ف ــع العامل ــا جلمي وامتنانه
ــى وجه اخلصوص  ــان وعل العقاري في محافظة ميس
ــت (ازهار عبد احلسن الكناني)،لتعاملها  املعاونة الس
ــم بكل دقة  ــية معامالته ــع املراجعني ومتش الراقي م
ــة.. فبوركت جهود  ــيابية عالي ومهنية وإخالص وانس
كل من يسعى خلدمة الناس وتذليل الصعاب امامهم 

وسدد اهللا خطاه.

هيئة حترير جريدة (البينة اجلديدة) 
ــى  ــرام ال ــكر واالحت ــدم بالش تتق
ــار كركوش)  ــور (محمد نص الدكت

ــفى  الشهيد الصدر  مدير مستش
ــدر جلهوده املبذولة  في مدينة الص
واخالصه في عمله خلدمة املرضى 
ــات  اخلدم ــدمي  وتق ــني   واملراجع
العالجية لهم فبارك اهللا بجهوده 
ــور  ــى الدكت ــول ال ــكر موص والش
االخصائي (اسامة محمد حسني) 
اختصاص عظام وكسور والدكتور 
ــم اقدم  ــن حميد) مقي ــد مع (احم
ــور وكذلك  جراحة العظام والكس
ــني في مكتب  ــكر الى العامل الش
ــفى وفي مقدمتهم  مدير املستش
ــل  عجي ــد  (احم ــر  املثاب ــف  املوظ
ــب  املكت ــر  مدي ــك  كذل ــي)  املياح

االعالمي ( سيف الفارس ).

âb‘»€a@›Óvén€a@ÚÌäÌÜfl
·◊ÖÏËu@o◊âÏiÎ@aäÿë@NNÊbéÓfl@ø@

ــديدين تعزي اسرة حترير جريدة  بأسف وحزن ش
ــل رئيس  ــها الزمي ــدة) وعلى رأس ــة اجلدي (البين
ــل  ــاة الزمي ــار) بوف ــاب جب ــد الوه ــر (عب التحري
ــة جريدة  ــر الزميل ــر) رئيس حتري ــماعيل زاي (اس
(الصباح اجلديد) يوم اخلميس املاضي (٢٠٢١/٧/٢٩) 
ــائلني  اهللا ان  اثر مضاعفات  فايروس  كورونا . س
يتغمد الفقيد الراحل بواسع  رحمته ويسكنه 
فسيح جناته وان يلهم ذويه واالسرة الصحفية 

العراقية الصبر والسلوان.
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