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أكد رئيس اجلمهورية برهم صالح، 
ــاء، أن اإلبادة اجلماعية  امس الثالث
لأليزيديني على يد إرهابيي داعش 
ــال  وق ــر.  تغتف ال  ــراء  نك ــة  جرمي
الرئيس صالح في تغريدة له على 
منصة تويتر، ، إن اإلبادة اجلماعية 
لأليزيديني جرح كل الوطن وجرمية 
ــر، واالقتصاص من  ــراء ال تُغتف نك
مرتكبيها حق لن يسقط.وأضاف 
ــا  الضحاي ــاف  إنص ــا  واجبن أن 
وتعويضهم، وأمامنا استحقاقات 
ــادة النازحني وإعمار  ة في إع ملحّ
ــنجار وإبعادها عن التجاذبات،  س
ــر نحو ٢٧٠٠  ــف عن مصي والكش
أيزيدي مختطف حتى اآلن مهمةٌ 

ــي وقت وجه  ــاون. ف ــل الته ال تقب
رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، 
ــر الكويت نواف األحمد  دعوة ألمي
ــور مؤمتر دول  ــاح، دعوة حلض الصب
ــرر عقده في  ــي املق ــوار العراق اجل
ــهر. ــذا الش ــداد ه ــة بغ العاصم

ــر التخطيط خالد بتال  وحمل وزي
النجم، رسالة الكاظمي الى أمير 
ــي زيارة  ــس الثالثاء ف ــت ام الكوي
ــمية للوزير.واوضح النجم في  رس
تصريح صحفي، انه يحمل رسالة 
ــى أمير  ــن الكاظمي، ال خطية م
ــت تتضمن دعوته الى  دولة الكوي
ــوار العراقي  ــور مؤمتر دول اجل حض
الذي سيعقد في بغداد قبل نهاية 
شهر اب اجلاري، مبشاركة أوروبية 
الزيارة  ان  املستوى.وأضاف،  عالية 

ــراء عدد من  ــتتضمن ايضا اج س
ــؤولني  املس الثنائية مع  اللقاءات 
الكويتيني، لبحث ومناقشة عدد 
من امللفات ذات االهتمام املشترك 
ــز العالقات  ــهم في تعزي ومبا يس
الثنائية بني البلدين. على صعيد 
اخر بحث رئيس حتالف قوى الدولة 
الوطنية، السيد عمار احلكيم مع 
السفير البريطاني في بغداد مارك 
ــأن السياسي في  ــون الش برايس
ــادال وجهات  ــراق واملنطقة وتب الع
النظر حول آخر التطورات، وسبل 
تعزيز العالقات الثنائية بني بغداد 
ولندن مبا يحقق مصالح البلدين. 
وشدد السيد عمار احلكيم خالل 
ــه،  ــان ملكتب ــب بي ــاء، بحس اللق
القادمة  ــات  اإلنتخاب أهمية  على 

ومفصليتها وقدرتها على إحداث 
إذا  ــود  املنش ــر  والتغيي ــوازن  الت
ــروط اإلختيار السليم  حتققت ش
ــة وتوفر األمن  ــاركة الفاعل واملش
اإلنتخابي. في وقت كشف مصدر 
ــس اجلمهورية  رئي مطلع، حضور 
ــم تنصيب  برهم صالح الى مراس
ــي  ــره االيراني ابراهيم رئيس نظي
ــار الى ان القرار  غدا اخلميس..واش
ــور الرئيس صالح  ــي بحض النهائ
ــد وبانتظار  ــده مكتبه بع لم يؤك
ــالن عنه في اليومني املقبلني. االع

ــليم  ومن املقرر أن تتم عملية تس
السلطات للرئيس اإليراني اجلديد 
إبراهيم رئيسي، اعتبارا من امس 
ــي  ــس احلال ــاً للرئي ــاء خلف الثالث
ــيؤدي رئيسي  ــن روحاني.وس حس

ــس (٥ آب ٢٠٢١) اليمني  يوم اخلمي
القانونية ليتم التعريف بالرئيس 
إيران اإلسالمية  اجلديد جلمهورية 
ــة، ويقدم فيها  ــم خاص في مراس
الرئيس اجلديد لزعماء دول العالم، 
ــارك وفد إقليم كردستان  وسيش
برئاسة نيجيرفان بارزاني في تلك 
ــم تلبية لدعوة رسمية من  املراس
ــيزور وفد رفيع املستوى  إيران.وس
من إقليم كردستان، برئاسة رئيس 
ــان بارزاني، إيران،  اإلقليم نيجيرف
ــب تصريح صحفي لوزيرة  بحس
العمل والشؤون االجتماعية في 
ــتان  ــتان، كويس ــة كردس حكوم

محمد.

كتب اِّـحرر السياسي
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ــس الثالثاء، اتخاذ إجراءات  أعلنت امانة بغداد، ام
ــييد اخملازن واملعامل والفعاليات  ــددة ملنع تش مش
ــان لألمانة ، أن  ــالمة العامة.وذكر بي اخملالفة للس
ــمي ومنذ  ــالء معن وجه بكتاب رس ــني بغداد ع أم
ــهر آيار املاضي جميع الدوائر واالقسام البلدية  ش
ــر النظامية  ــازن واملعامل غي ــرد للمخ ــراء ج بإج
ــالمة العامة  ــة للس ــات اخملالف ــع الفعالي وجمي
ــطح البنايات والتي  ــيما التي تشيد فوق اس الس
ــة (جينكو -  ــر نظامي ــة غي ــون إضاف ــادة ماتك ع

ــدد على  ــني بغداد ش ــع، أن أم ــندويج بنل).وتاب س
ــدمي انذارات للمخالفني إلزالتها  الدوائر بضرورة تق
ــرطة  ــع الش ــيق م ــام بالتنس ــدة ١٠ أي ــالل م خ
ــة وتوجيه  ــراءات القانوني ــة واتخاذ اإلج اجملتمعي
ــني  ــددة بحق املوظفني املتقاعس ــات املش العقوب
ــى أن أمني بغداد  ــار إل عن تنفيذ هذا التوجيه.وأش
ــة الدفاع املدني  ــيق مع مديري وجه بضرورة التنس
ــالمة العامة داخل املدن وإزالة  للحفاظ على الس
ــيما التي يتم  جميع اخملالفات غير النظامية الس

تشييدها دون الرجوع ألمانة بغداد.

ــات النيابية  ــأن اجراء االنتخاب ــتمر اجلدل بش يس
ــرين االول املقبل، بعد  ــهر تش ــي العراق خالل ش ف
ــة منها في وقت ظهرت  ــحاب عدة قوى رئيس انس
مبادرات تقودها كتل سياسية العادة املنسحبني.
ــحبت اربع قوائم من االنتخابات هي الكتلة  وانس
ــة احلوار  ــدى الصدر وجبه ــة مقت ــة برئاس الصدري
ــر العراقي  ــح املطلك واملنب ــة صال ــي برئاس الوطن
ــيوعي العراقي. ــزب الش ــالوي واحل ــة اياد ع برئاس
ــا زعيم حتالف  ــاع يقوده ــت مصادر عن مس وحتدث

ــباق  ــادي العامري، العادة الصدر الى الس الفتح ه
ــن  ــني م ــحاب الصدري ــك الن انس ــي، وذل االنتخاب
ــاركة بها بشكل  االنتخابات يعني انخفاض املش
ــني  ــرت ب ــاالت ج ــادر، ان اتص ــف املص كبير.وتضي
ــة، لكن قرار  ــالل االيام املاضي ــدر والعامري خ الص
ــحاب من االنتخابات  عدول الصدر عن قراره باالنس
ــير املصادر الى، ان زعيم احلزب  مازال لم يصدر.وتش
الدميقراطي الكردستاني مسعود بارزاني دخل على 
اخلط ويسعى الى استغالل عالقته اجليدة بالصدر 

وعالوي واملطلك العادتهم الى االنتخابات.

ــعاً  عقدت وزارة الكهرباء، إجتماعاً إلكترونياً موس
ــتعراض  ــتهدف إس ــة الربط اخلليجي اس مع هيئ
ــروع واخلطوات الالحقة بشكل  ــتجدات املش مس
ــرت الوزارة  ــول  . وذك ــهري آب وأيل ــالل ش ــريع خ س
ــا إجتماعاً  ــي مقره ــدت ف ــاء عق ، ان وزارة الكهرب
ــؤون  ــه وكيل الوزارة لش ــعاً ترأس ــاً موس إلكتروني

ــؤون  االنتاج ( عن الوزير ) وبحضور وكيل الوزارة لش
ــركات العامة  النقل والتوزيع ،و عددٍ من مديري الش
ــتهدف  ــة الربط اخلليجي اس ــع هيئ ــي الوزارة م ف
إستعراض مستجدات املشروع واخلطوات الالحقة 
ــهري آب وأيلول.واضافت،  ــريع خالل ش ــكل س بش
ــاع انها في تواصل  ــة بينت خالل االجتم ان  الهيئ

مستمر مع وزارة الكهرباء العراقية.
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ــرطان  ــاد االداري واملالي س الفس
ــد الدولة  ــش يفتك بجس متوح
العراقية برغم احملاوالت التي تبذل 
لوقف تغويله واستهتاره وال غرابة 
ــاد في بالدنا  اذا ما قلنا بأن الفس
اليوم هو ليس كمثله في أي دولة 
ــع انه عبارة  ــن دول العالم اجم م
ــات وعصابات  ــان ومافي عن حيت
ــة  ومحمي ــالح  بالس ــة  محمي
ــي حتت شعار  بالتخادم السياس
ــي واغطيلك» ولكن هذا  « غطيل
ــلم  ــي ان يجعلنا نستس ال ينبغ
ــلة من احلرامية والبد  ونركع لش
ــات موجعة  ــن توجيه ضرب اذاً م
ــدهم  ــم ورش ــم وعيه ــد له تعي
واول خطوة في هذا املنحى دعم 

ــة وجلنة  ــة االحتادي ــة النزاه هيئ
ــاد التي يرأسها  مكافحة الفس
الفريق احلقوقي احمد ابو رغيف 
قوة  ــكل  ب ــا  ــالن عملهم لتواص
ــة  مجابه ــا  مبقدورهم ــون  وليك
راق والنشالة الذين حتميهم  السّ
املافيات العمالقة .. ان احلرب على 
ــد ان تتواصل  ــاد بدأت والب الفس
ــاقطت  تس ــث  حي ــوادة  ه ــال  ب
ــم ما يعرف بـ  رؤوس كبيرة ومنه
«حرامي التموينية» الذي جتاسر 
ــراء. ويؤكد رئيس  على قوت الفق
الوزراء مصطفى الكاظمي العزم 
ــاد ومجابهة كل  على دحر الفس
ــهم  حيتانه بالضرب على رؤوس
ــن من جانبنا  ــن دون هوادة ونح م
نقول يااهللا انصر كل من يسعى 
لتنظيف هذا العراق من فايروس 

ــذي  وال ــي  واملال االداري  ــاد  الفس
ــن كوفيد /  ــراً م ــر خط ــد اكث يعّ
ــدين  ــه وألن الفاس ١٩ ومتحورات
ــرف  ــن لهم وال ش ــفلة ال دي الس
ــات  ــزال عقوب ــب بإن ــا نطال فإنن
ــدام أو  ــة بحقهم اما االع صارم
املؤبد بحق كل من يختلس ديناراً 
ــوت العراقيني ألن  ــن ق ــداً م واح
ــن الضيم ولم  ــبعت م الناس ش
ــعب  يعد في القوس منزع والش
ــة باالفصاح عن  يطالب احلكوم
ــي طالت عدداً  ــج احلرائق الت نتائ
ــداد  ــي بغ ــفيات ف ــن املستش م
واحملافظات وبيان ما توصلت اليه 
ــن نتائج  ــان التحقيقية م اللج
ــة اخلتيالن  ــة ولعب ألن الطمطم
ــان منذ وقت طويل وبذلك  متارس
ــر من احلقوق  ــد ضاعت الكثي فق

ــتار عن جرائم يندى  واسدل الس
ــعب يطالب  ــني .. الش ــا اجلب له
ــتور وكفى سكوتاً  بكشف املس
ــاً .. وفي قضية  ــاً مفضوح وكذب
اخرى نقول للجهات احلكومية ان 
االحترام للشعب يقتضي االلتزام 
ــة  ومقدس دة  ــدّ مح ــات  بتوقيت
ــني  ــن واملوظف ــب املتقاعدي لروات
ــي يعرفوا  ــواء لك ــد س ــى ح عل
ــتحقاتهم  ــتلمون مس متى يس
ــهرية وعدم ترك احلبل على  الش
ــك عيب وان الدولة  الغارب ألن ذل
ــة بثوابتها هي  احلقيقية امللتزم
ــع ضوابط في كل  تلك التي تض
شيء لتشعر املواطن بانها ترعاه 
ــذل قصارى جهودها  وحتترمه وتب
ــر  غي ــة  كامل ــه  حقوق ــني  لتأم

د. منقوصة وفي وقتها احملدّ

كتب رئيس التحرير

ويستمر الفلم الهندي بنجاح ساحق .. فرق الدفاع اِّـدني تسيطر على حريق دائرة التعويضات َّـ بغداد

بغداد /
ــات التابعة  ــا ملتابعة عائدية امللكي ــس الثالثاء، جلان ــدل، ام ــكلت وزارة الع ش
ـــ االرث الثقيل.وقال املتحدث  ــة احلالية، واصفة اياها ب ــابق والدول للنظام الس
ــل امللكية وخاصة  ــات التالعب في نق ــد لعيبي ، إن عملي ــم الوزارة أحم باس
ــات التي تعود للنظام البائد ،وكذلك امللكيات التابعة للدولة تعتبر إرثاً  امللكي
ــكلت جلاناً أخذت على عاتقها دراسة عائدية  ثقيالً، الفتاً إلى أن وزارة العدل ش
ــابقني  ــاغليها الس ــذه األراضي والدور ،وطريقة التعامل معها ،وتصنيف ش ه
ــام البائد. وأضاف لعيبي أن بعض  ــن مجموعة الـ(٥٥) وغيرهم من أزالم النظ م
ــكلت  ــخصي ش ــا إلى وزارة املالية وبعضها كحق ش ــي متت مصادرته األراض

الوزارة جلاناً لغرض كشف التالعب والتزوير.

\3^ò@Ú‡nn€a
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بغداد /

سبعة أعوام ومعاناة اإليزيديني من تداعيات «داعش» لم تنته!!

ــر، امس  ــو تول ــداد، ماثي ــدى بغ ــي ل ــفير األمريك ــد الس أك
ــن تتأثر  ــع العراق ل ــات املتحدة م ــة الوالي ــاء، أن عالق الثالث
ــال املكتب اإلعالمي  ــي البيت االبيض. وق ــر االدارات ف بتغيي
ــات  ــلة اجللس ــن القومي ، إنه ضمن سلس ــار األم ملستش
ــار األمن  ــتراتيجية الدورية، وبحضور مستش احلوارية االس
القومي، قاسم االعرجي، عقدت مستشارية األمن القومي، 
ــة حوارية، في مركز النهرين للدراسات  امس الثالثاء، جلس
ــفير األمريكي في بغداد،  ــتراتيجية، واستضافت الس االس
ــفير االمريكي، خالل اجللسة احلوارية،  ماثيو تولر.وقدم الس
ــتراتيجية  ــب البيان، ايجازاً عن طبيعة العالقة االس بحس
بني العراق وامريكا، واملستجدات التي حصلت في ظل ادارة 
ــة تطوير العالقة مع العراق  الرئيس جو بايدن، مؤكدا اهمي
ــتراتيجية في الشرق األوسط. واالهتمام به، الهميته االس

ــراق لن تتأثر بتغيير االدارات  ــح تولر، ان العالقة مع الع واوض
في البيت االبيض، مشيرا الى اهمية استمرار دعم العراق.

@÷aä»€a@…fl@b‰n”˝«Z@ÔÿÌäfl˛a@7–é€a
úÓi¸a@oÓj€a@paâaÖg@7ÓÃni@äqdnm@Â€

بغداد /

بغداد /

بغداد /



2محليات

البينة اجلديدة / هيثم مجيد
ــرة مواقع الشركة  أعلنت وزارة التجارة مباش
ــة لتجارة احلبوب في صالح الدين توزيع  العام
ــوقني مسوقي  ــتحقات الفالحني و املس مس
ــك ان مدير عام  ــم ٢٠٢١ .اكد ذل احلنطة ملوس
ــم العكيلي  ــم نعي ــركة املهندس باس الش
ــي مواقع فرع  ــابية ف ــال أن املالكات احلس و ق

ــتحقات  ــرت بصرف مس ــن باش ــالح الدي ص
ــم احلالي بعد نزول  ــوقي احلنطة للموس مس
املبلغ في حساب املصرف لكل موقع . وأضاف 
ــرقاط باشرت االثنني املاضي  ان صومعة الش
ــة من  ــوقي احلنط ــتحقات مس ــرف مس بص
ــل ( ٦٤ ولغاية ١٩٠ ) وفق الضوابط  التسلس
ــويق . من  ــبقية في التس املتعمدة على األس

جانب اخر اشار الى مباشرة مواقع فرع نينوى 
ــة بالوجبة االخيرة  ــز مطاحن احملافظ بتجهي
ــع ان موقع  ــة .وتاب ــن احلصة السادس ٢٥٪ م
ــتار باحلنطة  ــوز  صفر جتهيز مطحنة س الط
ــة  ــة للمطاحن من احلصة السادس اخملصص
وبلغت الكمية اجملهزة  (٤١.٢٢٠) طن والكمية 

االجمالية اجملهزة (١٧٣٢.٣٠٠) طن.

بغداد/ البينة اجلديدة 
اعلن مصرف النهرين االسالمي (مصرف 
حكومي) عن اصدار التعليمات اخلاصة 
ــات ملوطني رواتبهم  ــازات املرابح بامتي
لديه من اجل اتاحة الفرصة لالستفادة 
ــي مينحها املصرف». من التمويالت الت

ــالم واالتصال  ــدة االع ــان لوح ــال بي وق
ــي  ملوطن ــكان  باالم ــه  ،ان ــي  احلكوم
الرواتب لدى مصرف النهرين االسالمي  

ــى خدمتني متنوعتني (غير  احلصول عل
ــرف ، على ان يكون  ــابه) من املص متش
ــل  بكفي ــروطا  مش ــي  الثان ــل  التموي
ــرف او  ــه مع املص ــن راتب ــف موط موظ
ــب تعليمات املصرف،  غير موطن وحس
ــبق وان حصل  مبينا ،انه يحق لزبون س
على خدمة واحدة من مصرفنا بكفالة 
موظف موطن راتبه مع املصرف حصرا.

واضاف ،انه يحق لزبون املصرف املوطن 

الذي سبق له وان تكفل باحلصول على 
خدمة واحدة فقط من املصرف اذا كان 
ــن ، موضحا  ــون املكفول غير موط الزب
ــح في  ــازات متن ــذه االمتي ــع ه أن جمي
ــف موطن راتبه  ــون الزبون موظ حال ك
ــرف ،وان يغطي صافي الراتب  لدى املص
ــط الشهري بعد  املتبقي ضعف القس
ــون لدى  ــات للزب ــة االلتزام ــرح كاف ط
ــالمي واملصارف  ــرف النهرين االس مص

ــرى .ومن جهة اخرى اعلن املصرف   االخ
ــيارات الى  ــض مرابحة الس عن تخفي
(٤٪) سنويا  وملدة (٦) سنوات .وقال بيان 
ــدة االعالم واالتصال احلكومي ،انه    لوح
ــل (الزبائن)  ــرض التخفيف عن كاه لغ
ــراءات املنح  ــيط اج ــهيل وتبس ولتس
التي تؤدي الى زيادة اقبال طالبي متويل 
انواعها  ــكل  ب ــالمية  ــات االس املرابح
ــن خدمات  ــتفيدين م ــادة عدد املس وزي

ــيارات مت  املصرف وخاصة مرابحة الس
ــراء السيارات الى  تخفيض مرابحة ش
ــنوات بعد ان  ــدة (٦) س ــنويا ومل (٤٪) س
كانت (٥٪) .واضاف البيان ، انه «ال يقل 
عمر طالب التمويل عن ١٨ عاما وال يزيد 
ــتحق التسديد بعد  عن ٦٠ عاما ، ويس
ــيارة  ــليم الس ــرور (٣٠)يوما على تس م

للزبون».

ديالى / وكاالت / البينة اجلديدة
لم ميضي يوم اال وتستهدف وزارة الكهرباء في  
احد مفاصلها الى تفجير ارهابي تخريبي يراد 
منه ايقاف عجلة مشاريع الوزارة واستنزاف 
ــا وانهاك مالكاتها.خط  قدراتها وإمكانياته
ــط الفائق  ــة الكهربائية الضغ ــل الطاق نق
ــركة  ــاد) ٤٠٠ ك.ف التابع للش (ديالى- ميرس
ــي  ف ــة  الكهربائي ــة  الطاق ــل  لنق ــة  العام
ــاً للعناصر  ــطى اصبح هدف ــة الوس املنطق
ــي على  ــوم الثان ــة وللي ــة االرهابي التخريبي
ــار،حيث تعرض اخلط  ــس املس ــي وبنف التوال

ــل تخريبي  ــي، الى عم ــور االثنني املاض املذك
ارهابي بتفجير عبوات ناسفة ادت الى تضرر 
Angle) ــني لنقل الطاقة (٣٠،٢٨) من نوع برج
ــة العنبكية التابعة لناحية  و  XA) قرب قري
ــالم مبحافظة ديالى.وتنفيذاً لتوجيهات  الس
ــؤون االنتاج(عن  ــوزارة لش ــل ال ــيد وكي الس
ــدس عادل كرمي،توجهت املالكات  الوزير) املهن
ــركة العامة  ــي الش ــة ف ــية والفني الهندس
ــة القوات  ــادث رفق ــكان احل ــورة الى م املذك
ــف  ــي الجراء الكش االمنية واجلهد الهندس
احلراري العاجل على اخلط الناقل، ومن خالله 

ــة الى عمل  ــرض برجني لنقل الطاق تبني تع
تفجيري تخريبي ارهابي، وبعد اكمال مسح 
ــيطرة  ــع مركز الس ــيق م ــة مت التنس املنطق
ــاً  ــط اضطراري ــاء اخل ــرض اطف ــة لغ الوطني
ــييدهما، مع  ــادة تش ــني واع ــة البرج لصيان
ــليك اخلط واعادته للخدمة بأسرع وقت  تس
ــتمرار بتجهيز املواطنني بالطاقة  ممكن لألس
الكهربائية.ان االدارة العليا في وزارة الكهرباء 
تواصل تنفيذ خططها من اجل تقدمي افضل 

خدمة للمواطنني في ظل الظروف الراهنة.

البينة اجلديدة / علي شريف
اقامت مديرية زراعة محافظة بابل قسم 
ــادية  ــاد والتدريب الزراعي ندوة ارش االرش
ــتخدام التقانات احلديثة في انتاج  عن اس
ــم  محاصيل اخلضر. بحضور رئيس القس
ــزت احملاضرة  ــم النافعي.وقد رك ــدي جن مه
ــى  ــان عل ــاح توم ــن صب ــورة صابري الدكت
ــتخدامات  ــية للندوة الس ــاور االساس احمل

ــاء  للم ــاص  االمتص ــة  فائق ــرات  البوليم
ــاز بقابليتها على امتصاص املاء  والتي متت
ــا عند  ــا واطالقه ــاف وزنه ــات اضع بكمي
احلاجة   وباالمكان تقليل احلصة املائية الى 
النصف في ري احملاصيل عند استخدامها 
ــي االنتاجية  ــا ف ــت جدارته ــك اثبت وكذل
ــويقي  تس ــل  وبحاص ــا  البطاط ــول  حملص
اخلريفية  ــروة  للع ــدومن  لل ــن  بلغ(١٢/١٠)ط

ــتخدام االسمدة احليوية  باالضافة الى اس
ــيد  ــري احلديثة لغرض ترش ومنظومات ال
استهالك املياة واحلفاظ على الثروة املائية 
ــبي  ــدوة جميع منتس ــر الن املتاحة.وحض
ــاد وعدد من موظفي املديرية  ــم االرش قس
ــادي ومسؤولي وحدات ارشاد  واملركز االرش
ــعب الزراعية. وفي  ــرأة الريفية في الش امل
ــياق اخر اجرت مديرية زراعة محافظة  س
ــب الزراعي  ــاد والتدري ــم االرش ــل قس باب
ــات الفالحية في  ــة للجمعي زيارة ميداني
ــدة الهندية وقضاء املسيب.وقال رئيس  س
ــب الزراعي مهدي  ــاد والتدري ــم االرش قس
ــم ممثال  جنم النافعي:اجرى كادر من القس
بالسيدة دنيا هاتف واالستاذ حميد حمزة 
ــى عليوي من  ــيدة زينب موس حمود والس
قسم االنتاج النباتي بزيارة ملقر اجلمعيات 
ــاء  ــة واللق ــدة الهندي ــي س ــة ف الفالحي
بالسيد حسني علي حسني هيجل رئيس 
ــة التعاونية في  ــات الفالحي ــرع اجلمعي ف
ــة الوطن  ــس جمعي ــيب ورئي ــاء املس قض
ــدة الهندية  ــة لناحية س ــي التابع العرب
ــاء ذلك من  ــوب. وقد ج ــد ناجي يعك احم
ــترك بني  ــاون املش ــيق والتع ــل التنس اج

مديرية الزراعة واجلمعيات الفالحية. 

بغداد / البينة اجلديدة 
أجرى وزير التربية، االستاذ علي حميد الدليمي، مؤخرا، زيارة تفقدية 
ــط  برفقة مدير  ــة لطلبة الثالث املتوس ــدد من املراكز االمتحاني لع

عام تربية الرصافة الثانية األستاذ قاسم العكيلي، 
ملتابعة مسيرة االمتحانات النهائية التي 

ــي والوقوف  ــد املاض ــت  االح انطلق
األعزاء.   ــة  الطلب احتياجات  على 
ــان أوردهُ املكتب اإلعالمي  وذكر بي
ــتمع من الطلبة  ان الدليمي اس

ــزات  ــع جتهي ــى واق إل ــني  املمتحن
املراكز االمتحانية، واخلدمات املقدمة 

ــيخ  من قبل الوزارة، متابعاً ان جتاوز جميع األزمات يتم من خالل ترس
ــاء العراق.ومتنى    ــل بن ــل اجلاد من أج ــم واملعرفة والعم ــي العل معان
ــاً إياهم إلى اجلد واالجتهاد  ــاح واملوفقية لطلبتنا االعزاء، داعي النج
ــالح العلم، واإلرادة ملواصلة طريق  ــلحوا بس ليتس
ــة لبلدنا احلبيب، فيما افاض  العلم خدم
ــكر واالمتنان  ــه بكلمات الش معالي
ــي جندت  الت ــاندة،  الس للوزارات 
ــة  العملي ــاح  ــا إلجن كل طاقاته
ــواء  األج ــني  وتأم ــة  االمتحاني
ــية  ــة والنفس ــة والصحي اخلدمي

املالئمة ألبنائنا.
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=Ìä•@ÔibÁâa@›‡«@µa@“N⁄@TPP@H@Öbç7fl@M@µbÌÖ@I’ˆb–€a@¡Ãö€a

@äëbjm@ÂÌÜ€a@Ä˝ï@ø@@lÏjßa@Ú◊äë@…”aÏfl@@
@Ú�‰ßa@Ô”Ïéfl@pb‘znéfl@“äñi

@pbÌÎbßa@Ôñ§@÷aä»€a@¯„aÏfl@Z›‘‰€a
bËn¶b»fl@ûäÃ€@RPRQ@‚b»‹€@Ú–‹ÇnΩa

البصرة / البينة اجلديدة
ــة ملوانئ  ــركة العام ــل _الش ــت وزارة النق اعلن
العراق عن استمرارها باحصاء احلاويات املتخلفة 
في ميناء ام قصر الشمالي، للقطاعني احلكومي 
واخلاص، واشعار اصحابها لتسلمها او مصادرتها 
بالتنسيق مع اجلهات الساندة لغرض معاجلتها.
ــئ العراق الدكتور  ــركة موان وقال املدير العام لش
ــن الفرطوسي: جاء هذا  املهندس فرحان محيس
ــل الكابنت  ــب توجيهات وزير النق ــاط حس النش
ــاً، ان مالكات  ــبلي ؛ مبين ــني بندر الش ناصر حس
ــت نحو ٨٤٥  ــي امليناء احص ــحن ف التفريغ والش

ــام احلالي ٢٠٢١  ــاء خالل فترة الع ــة في املين حاوي
ــة للقطاع اخلاص. موضحاً:  منها نحو ٦٥٢ حاوي
ــذ ٢٠٠٤ لغاية العام  ــا في امليناء من ان مجموعه
ــة  ــة ومت معاجل ــو ٢٤٨٣ حاوي ــت نح ــي بلغ احلال
ــاندة  ــيق مع اجلهات الس ــا بالتنس ــد منه العدي
ــزن البضاعة  ــاحات خل ــة ومتكني الس ذات العالق
ــي املوانئ.  ــل املناولة ف ــيابية عم ــة وانس القادم
ــت على أرصفة  ــفن التي رس احصائية بعدد الس
ميناء أم قصر اجلنوبي واحلموالت الواردة والصادرة 
ــهر االولى من العام احلالي.  ــتة أش منه خالل الس
ــب توجيهات وزير  ــي : إنه حس واضاف الفرطوس

النقل الكابنت ناصر حسني بندر الشبلي بضرورة 
ــفن  ــودة احصائية دقيقة بدخول وخروج الس وج
ــركة هذه  والبضائع من املوانئ ، فقد اصدرت الش
ــام : أن مجموع  ــر الع ــاف املدي ــة. واض االحصائي
ــاء أم قصر  ــت على أرصفة مين ــفن التي رس الس
ــا بلغ مجموع  ــفينة ، فيم ــي هو (١٧٥ ) س اجلنوب
ــن .موضحاً:  أن  ــي (٣١٥٩٢٣١ ) ط ــوالت الكل احلم
ــن خالل (٧٧)  ــتقات النفطية كان م ــر املش تصدي
ــات من خالل (٤٩)  ــفينة ، فيما كان نقل احلاوي س
ــفينة ، وكان نقل احلموالت املتنوعة من خالل  س

(٤٩) سفينة .

  يشكو املئات من املراجعني الى محكمة استئناف بغداد 
ــاكل عند خروجهم  ــة االحتادية من متاعب ومش الرصاف
ــث تصطف امام  ــع الرئيس حي ــياراتهم الى التقاط بس
ــكل غير  ــيارت األجرة بش ــرات من س بوابة اخلروج العش
ــا يؤدي الى ارباك مروري والوقوف لفترة طويلة ..  منظم م
دعوة مخلصة الى مديرية املرور العامة لاليعاز بتنسيب 
ــير في تقاطع ساحة قرطبة  مفرزة خاصة لتنظيم الس

خدمة للمصلحة العامة وحفاظاً على ارواح الناس.

بغداد / البينة اجلديدة
ــي وزارة  ــب املهني ف ــل والتدري ــام لدائرة العم ــر الع ــد املدي اك
ــعي الوزارة  ــؤون االجتماعية رائد جبار باهض س العمل والش
ــر قدراتهم من  ــن العمل وتطوي ــات للباحثني ع ــدمي اخلدم لتق
خالل مناهج تدريبية تواكب التطور احلاصل في سوق العمل.

ــتعرض باهض خالل لقائه وفد مؤسسة التمويل الدولية  واس
يوم االثنني املاضي اهم نشاطات الدائرة واخلدمات التي تقدمها 
ــة ومرورا  ــدورات التعليمية واملهني ــن ال ــداء م ــني ابت للمواطن
ــه الدائرة في تطوير  ــي على الكفاءة وما حققت بالتدريب املبن
املناهج التدريبية.واوضح ان الوزارة تدعم الباحثني عن العمل 
ــي من اجل  ــا التدريب املهن ــة التي يقدمه ــدورات التدريبي بال
ــاعدهم في فتح مشاريع مدرة للدخل  اكسابهم مهارات تس
ــن جهة وتدعم من جهة اخرى  ــي بدورها على البطالة م تقض
ــة كبيرة في االقتصاد الوطني.  ــاع اخلاص ملا له من اهمي القط
وأثنى الوفد على اجلهود املبذولة من قبل الدائرة والوزارة خلدمة 
ــعيهم لعقد اجتماعات اخرى لوضع  املواطنني، فيما اكدوا س

اسس التعاون بني الطرفني.

النجف األشرف / البينة اجلديدة
ــرة صحة  ــة في دائ ــة العام ــم الصح ــن قس ــق م ــش فري  ناق
ــات كورونا  ــح جديد للقاح ــرف فتح منفذ تلقي ــف االش النج
ــية  ، وأوضحت  ــي العباس ــجاد ف ــفى االمام الس في مستش
ــل احلكيم انها بحثت مع  ــة الفريق الزائر الدكتورة هدي رئيس
ــاح املنفذ  ــدر القرقجي  افتت ــور حي ــفى الدكت ــر املستش مدي
التلقيحي اجلديد خلدمة  منتسبي املستشفى وأبناء املنطقة 
ــبب االقبال الكبير على التلقيحات ،مبينة ان الزيارة  وذلك بس
تضمنت إقامة ورشة تدريبية حول كيفية إعطاء لقاح كورونا  
ــذ التلقيحي  ــة العمل في املنف ــرح مفصل عن آلي ــدمي ش وتق
ــة القانونية  ــجالت لألهمي ــق الطبي في الس ــة التوثي وكيفي

لكارت التلقيح.

Úflb»€a@âÎäΩa@µa@ÚÓ”äi
@…üb‘m@pbÓ€bÿë¸@›y@Âfl@›Á

_Újüä”@Úybç

@äÌÏ�n€@bËÓ»ç@Ü◊˚m@›‡»€a
@fi˝Å@Âfl@›‡»€a@Â«@¥rybj€a@paâÜ”

@ÚÓjÌâÜm@wÁb‰fl

Úflb»€a@Úzñ€a@’Ìäœ
@à–‰fl@|nœ@ì”b‰Ì@“äë¸a@—v‰€a@ø@
H I@Öbvé€a@Û–ínéfl@ø@|Ó‘‹m

بغداد / البينة اجلديدة
ــتار  ــاالر عبد  الس ــات وزير العدل القاضي س ــى توجيه ــاءً عل بن
ــرة عقد مدير دائرة  ــن اجل النهوض بواقع عمل الدائ محمد، وم
ــيقياً مع  ــد  تركي عباس اجتماعاً تنس ــان د. محم حقوق االنس
ــات اخلاصة  ــني وذوي االحتياج ــع عراقيون  للمعاق ــة جتم منظم
ــالح العراقية واصالح  ــوزارة  بحضور ممثلي دوائر االص ــي مقر ال ف
االحداث  والتخطيط العدلي وحقوق االنسان . وتخلل االجتماع 
ــهيل  ــات اخلاصة  باجملتمع وتس ــج ذوي االحتياج ــث الية دم بح
ــى عدة مقترحات  ــر العدلية ومت  االتفاق  عل ــم للدوائ مراجعاته
ــن اجل  ــر م ــيد  الوزي ــار الس ــام انظ ــا أم ــيتم عرضه ــي س والت

إستحصال املوافقات بشأنها.

@�bÓ‘Óé‰m@�b«b‡nua@Ü‘»m@Êbé„¸a@÷Ï‘y
@ÎáÎ@¥”b»‡‹€@ÊÏÓ”aä«@…‡£@Ú‡ƒ‰fl@@…fl

Úïb®a@@pbubÓny¸a
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رئيس مجلس االدارة
رئيس التحرير

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

أسسها الراحل  

NO.3693.WED.4.AUG.2021

ــاء، صرف رواتب  ــن، امس الثالث ــن مصرف الرافدي اعل
ــي بغداد وعدد  ــات التربية ف ــي عدد من مديري موظف
ــي للمصرف ،  ــب اإلعالم ــات. وقال املكت ــن احملافظ م
ــن مديريات التربية  ــع رواتب موظفي عدد م انه مت دف
بعد وصول اشعارات الصكوك اخلاصة بهم. وأضاف 
البيان، أن الصرف مت عن طريق أدوات الدفع االلكتروني 
ــن أي مكان  ــتالم رواتبهم م ــني اس ــكان املوظف وبإم
يتواجدون فيه من شبكة فروعنا املنتشرة في بغداد 

واحملافظات او منافذ الصرف اخلاصة.

بغداد /

ÙäÅc@fiÎÖÎ@Â�‰��ëaÎ@Âfl@ÚÌäqc@Ú»�”@—€c@H17I@Âfl@är◊c@b‰‡‹��ém@Z@ÚÓuâb®a@äÌãÎ
Ú„ãaÏΩa@ÊÏ„b”@ø@Öäÿ€a@ó•@>€a@…iâ˛a@paä‘–€a@’Ój�m@ÚflÏÿßa@Û‹«@Z@Ô„bnçÖäÿ€a@Ôüaä‘πÜ€a

Òâb�vn�€a@ÒâaãÎ@ø@‚b«@ä�ÌÜfl@’°@paÏ‰ç@W@Âvé€a
ــتاني النيابية،  ــزب الدميقراطي الكردس أعلنت كتلة احل
ــس الثالثاء، أن اإلقليم ملتزم باالتفاقيات مع احلكومة  ام
االحتادية، داعية احلكومة  الى تطبيق الفقرات األربع التي 
ــال النائب عن الكتلة  ــص الكرد في قانون املوازنة.وق تخ
ــة واإلقليم  ــني احلكومة االحتادي ــرواري إن االتفاق ب ــار ب دي
ــه وضمن فقرات املوازنة  ــتمر وفق النهج املتفق علي مس
ــبل التواصل متوفرة،  ــتحقات وس األربع التي ضمن املس
ــني اإلقليم وحكومة  ــذي أبرم ب ــيرا إلى أن االتفاق ال مش
ــليم ٢٠٠ مليار دينار مازال يسير وفق ضوابط  املركز بتس
ــاف أن  ــام اجلاري.وأض ــة الع ــة لنهاي ــياقات االتفاقي وس
ــى مت االتفاق على  ــا اخذت حت ــتمر ألنه االتفاقية ستس
ــهر من املناقشات واللقاءات، إضافة  ضوابطها أربعة أش
ــني بالتواصل لتنفيذ االتفاقية موجودة. الى رغبة الطرف
ــى احلكومة تطبيق الفقرات األربع من  وتابع برواري أن عل
ــاك بعض القوى  ــص الكرد، وهن ــون املوازنة التي تخ قان
ــون واضحا في  ــد أن على االقليم أن يك ــية تؤك السياس
آلياته للجميع، ومن غير املعقول أن تنفذ بنود املوازنة في 
ــتكون  غير إطارها القانوني، لذلك نعتقد ان املعارضة س
ــى تنفيذ  ــة قادرة عل ــد أن احلكوم ــودة ولكن نعتق موج
ــح أن االتفاقية  ــن تنفيذه. وأوض ــون وأن ال تتهرب م القان
ــورة  ــس بص ــو لي ــة وه ــود املعارض ــم وج ــتمرة برغ مس
ــتهداف قد يكون للحكومة  استهداف لإلقليم وامنا اس
ــدث بني الكتل  ــكالت التي حت ــة، إضافة الى املش االحتادي
ــرواري أن  ــو العام.وأكد ب ــر في اجل ــية والتي تؤث السياس
االقليم لن يضيف مواد للقانون أو يطالب بإضافتها وهي 
كافية مبا يتعلق بالنفط والواردات االحتادية غير النفطية 

وتسوية الديون القدمية. 

ــة  ــدء باخلط ــاء، الب ــس الثالث ــة، ام ــت وزارة الصح أعلن
ــداد اللقاحات املضادة  ــعة ملضاعفة أع احلكومية املوس
ــروس كورونا وزيادة منافذ أخذ التلقيح في العاصمة  لفي
ــم الوزارة  ــدث باس ــال املتح ــي احملافظات.وق ــداد وباق بغ
ــمية في  ــيف البدر في تصريحات عبر صفحته الرس س
ــعة  ــس بوك ، بدأنا بتطبيق اخلطة احلكومية املوس الفي
ملضاعفة أعداد اللقاحات املضادة لفيروس كورونا وزيادة 
منافذ أخذ التلقيح في العاصمة بغداد وباقي احملافظات.
ــى العراقيني بتلقي اللقاح املضاد  واضاف، نكرر نداءنا ال
ــتخدمة  ــا، مبينا ان لقاحات كورونا املس لفيروس كورون
ــت فعاليتها وحتقيقها حماية ووقاية من  في العراق اثبت
ــئ عاملية.وتابع،  ــبة تتجاوز ٩٠٪ ومن مناش االصابة بنس
ــاة واعراض جانبية  ــكل قاطع وجود حاالت وف ننفي بش

خطيرة لدى املتلقني للقاح املضاد لكورونا.

حذر النائب عن محافظة نينوى نايف الشمري، امس الثالثاء، 
من استغالل البعض ملعاناة املواطنني فيما يتعلق مبلف الرعاية 
االجتماعية، داعيا وزارة العمل الى ايضاح وضع الوزارة وآليات 
ــائل االعالم  ــات املالية لديها امام وس ــمول والتخصيص الش
ــتغالل تلك الشريحة املسكينة.وقال الشمري  كي ال يتم اس
ــتغالل معاناة  ــدأ باس ــإن البعض ب ــديد ف ــف الش ، انه لالس
ــة االنتخابية،  ــمة للدعاي ــلعة دس املواطنني وهمومهم كس
ــمولهم بالرعاية  والتي من بينها تقدمي الوعود للمواطنني وش
ــة  الرعاي ــات  تخصيص ان  ــمري،  الش ــاف  االجتماعية.واض
ــكل واضح ضمن املوازنة االحتادية  االجتماعية مت حتديدها بش
ــى اصدار بيان  ــات لها.ودعا، وزارة العمل ال ــد اي اضاف وال توج
ــورة للمواطنني عن  ــح الص ــي، لتوضي ــة مؤمتر صحف او اقام
تخصيصات الرعاية االجتماعية وحتذيرهم من خطورة هكذا 

أساليب لضمان عدم وقوعهم كضحية.

@—‹fl@fi˝Ãnça@Âfl@âà∞@kˆb„
@ÚÌb«Ü◊@ÙÏ‰Ó„@ø@·Ëfl@Ô„bé„a

ÚÓibÇn„a

@¥‰üaÏ‡‹€@�ıaÜ„@ÈuÏm@Úzñ€a
b„ÎâÏ◊@pbyb‘€@Êdíi

كشفت هيئة النزاهة االحتاديَّة، امس الثالثاء، عن صدور قرار 
ة  ــجن بحقِّ املدير العامِّ األسبق للشركة العامَّ حكمٍ بالس
ــراره عمداً  ــي وزارة التجارة؛ إلض ــة ف ــواد الغذائيَّ ــارة امل لتج
مبصالح اجلهة التي يعمل بها.دائرة التحقيقات في الهيئة 
قت فيها  أشارت، في معرض حديثها عن القضيَّة التي حقَّ
وأحالتها إلى القضاء، إلى أنَّ املُدان الذي كان يشغل منصب 
ة لتجارة املواد الغذائيَّة سابقاً،  ــركة العامَّ املدير العام للش
ــة التي كان يعمل فيها بحكم  د اإلضرار مبصالح اجله تعمَّ
ــني وزارة التجارة  ــن خالل التعاقد غير األصوليِّ ب وظيفته م
وإحدى شركات جتهيز املواد الغذائيَّـة.وأضافت الدائرة إنه متَّ 
ــركات جتهيز  التالعب في العقد الذي متَّ إبرامه مع إحدى ش
ــون كتاب عدم املُمانعة صدر  ــاي ل وزارة التجارة، ك مادة الش
ــبَّب بالتالعب في نوعيَّات  ــهرٍ؛ ممَّا تس ــعة أش بعد مرور تس
ــرخ –  ــات الك ــة جناي ــت محكم ــاي وتغييره.وأوضح الش
لة في هذه  الهيئة الثالثة بعد اطالعها على األدلة املُتحصّ
القضيَّة التي متثَّلت بالتحقيق اجلاري من قبل هيئة النزاهة 
ــوال املُمثل  ــواه، فضالً عن أق فرَّقة دع ــر مُ تَّهمٍ آخ ــادة مُ وإف
ة لتجارة املواد الغذائيَّة الذي طلب  القانونيِّ للشركة العامَّ
ــط، وجدتها كافيةً  ــم ومحاضر الضب ــكوى ضدَّ املُتَّه الش
ــرة، أنَّ احملكمة  ــب بيان الدائرة.وبيَّـنت الدائ لتجرميه، بحس
ة سبع سنواتٍ غيابياً،  قرَّرت احلكم على املُدان بالسجن ملُدَّ
ــون العقوبات وبداللة  ــادَّة (٣٤٠) من قان ــتناداً ألحكام امل اس
 ، هِ ــتراك (٤٧ و ٤٨ و٤٩) منه، وإصدار أمر قبضٍ بحقِّ موادِّ االش
ــة وغيراملنقولة، وإعطاء احلقِّ  ــع تأييد حجز أمواله املنقول م
ــة املُتضرِّرة باملُطالبة بالتعويض أمام احملاكم املدنيَّة،  للجه

بعد اكتساب احلكم الدرجة القطعيَّـة.

بغداد /
بغداد /

بغداد /

ــس الثالثاء،  ــلمت وزارة اخلارجية ام تس
ــن الواليات  ــتردة م ــع اآلثارية املس القط
املتحدة. وقال وزير اخلارجية فؤاد حسني 
ــع وزير  ــترك م ــالل مؤمتر صحفي مش خ

ــياحة واالثار حسن ناظم  الثقافة والس
ــار في مقر وزراة  ــليم االث خالل حفل تس
اخلارجية ، إن وزارة اخلارجية عملت على 
ــترداد اآلثار املهربة، الفتا الى  تفعيل اس
ــفارة العراق في واشنطن تسلمت  أن س
ــة. واضاف، ان الوزارة  ملكية اآلثار املهرب

ــليم  ــن تس م  ٢٠١٦ ــذ  من ــتطاعت  اس
ــى وزارة  ــق واالثار إل ــن الوثائ ــات م ٥ دفع
ــليم  ــن اليوم تس ــا نعل ــة، مبين الثقاف
١٧٣٢١ قطعة أثرية من الواليات املتحدة 
ــن  ــدا و١ م ــن هولن ــان و٧ م ــن الياب و٩ م

ايطاليا.

بغداد /

@›ÿím@CfiÜ»€aD@NN@C›Ó‘r€a@tâ�aD@�i@bÁbÌg@Ú–ïaÎ
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ــا، مبيناً أن هناك  ــات نقل عائديته في عملي
مواد قانونية خولت وزير العدل بإبطال بعض 
ــا عمليات  ــجيلية ومن ضمنه ــود التس القي
ــزورة وغيرها.   ــود امل ــر والقي ــب والتزوي التالع
ــب  ــدل أبطل بحس ــر الع ــى أن وزي ــار إل وأش
ــض القيود  ــة إليه، بع ــات املمنوح الصالحي
ــة  ــب الدرج ــم تكتس ــي ل ــجيلية الت التس
ــل ذويهم الى  ــة، والبعض منها أحي القطعي
احملاكم اخملتصة إلثبات العائدية.  ونوه إلى أن 
ــجيل الكثير من  وزارة العدل حتفظت في تس
ــوال النظام البائد أو مناقلتها أو بيعها ،إال  أم

بعد التدقيق القانوني والتدقيق في سجالت 
ــي الوزراء  ــجيل العقاري وقرارات رئيس التس
ــبق اللذين كانت لهما بعض  ــابق واألس الس
ن ميتلك  ــع احلجز عمَّ ــرارات اخلاصة في رف الق
ــق جلنة مختصة  ــى دار واحدة وف ــة دور ال ثالث
ــعت كثيراً الى  ــك.  أكد أن وزارة العدل س بذل
ــاالر عبد  ــل األزمة، ووزير العدل القاضي س ح
ــتار، يتابع بنفسه أحياناً ويجري جوالت  الس
تفقدية وتفتيشية الى كل مالحظيات دائرة 
ــدد على أن  ــجيل العقاري، ويوجه ويش التس

يكون العقار ملالكه األصلي. 

ــس مجلس الوزراء  ــي التطورات ايضا أعلن رئي وف
ــاء، بدء تطبيق  ــى الكاظمي، امس الثالث مصطف
ــالح  ــة اإلص ــة خلط والتنفيذي ــة  اإلداري ــات  اآللي
االقتصادي ضمن الورقة البيضاء. وقال الكاظمي 
خالل ترؤسه اجتماع اللجنة العليا لإلصالح، انه 
منذ أن أطلقنا الورقة البيضاء اإلصالحية ملعاجلة 
ــي بالبلد ونحن نعمل على خلق  الفساد املتفش
ــا اليوم هو  ــا واجتماعن ــب لتطبيقه ــو مناس ج
لإلعالن عن بدء تطبيق اآلليات اإلدارية والتنفيذية 
خلطة اإلصالح االقتصادي ضمن الورقة البيضاء.

ــاد البلد  ــى إعادة اقتص ــح وبقوة إل ــاف نطم واض

ــتويات  ــال إلى مس ــل به احل ــد أن وص ــه بع لقوت
متدنية جداً نتيجة الفساد املستشري ومن شأن 
ــاد العراقي بنحو  ــادة بناء االقتص ــذه اخلطة إع ه
ــتدامة للبالد.واشار  ــليم، يحقق التنمية املس س
ــالٍّ ألزمة إدارة  ــتقدم ح ــى، ان خطة اإلصالح س ال
ــي تتمثل باالعتماد الكامل  االقتصاد املزمنة، الت
ــدم تنويع مصادر الدخل ونريد أن  على النفط، وع
ــادون باإلصالح؛ لذلك لم  ــت للعراقيني أننا ج نثب
ــرة األمد، وال آنية  ــن خطة إدارة االقتصاد قصي تك
احلل، بل تستهدف إصالحاً متكامالً حلني إمتامها 

خالل ٥ سنوات.

ÖaÜÃi@ø@ÒÖ¸Ï€a@ÔrÌÜy@fib–ü¸a@…Óji@Ú‡Ënfl@Û‹«@új‘€a
ــس الثالثاء،  ــة، ام ــرطة االحتادي ــت الش اعلن
ــر  ــى متهمة باإلجتار بالبش ــاء القبض عل الق
ــوالدة في بغداد.وقالت  بيع االطفال حديثي ال
ــن الفوج الثالث  ــرطة االحتادية ، أن قوة م الش
اللواء السادس الفرقة الثانية شرطة احتادية، 
ــيق مع مكتب مكافحة اجرام االجتار  وبالتنس

ــتخبارات  ــر فرع الكرخ، ومفرزة من اس بالبش
ــات التحري وتنفيذ  الفوج، متكنت اثناء ممارس
ــتبه بهم في حي  ــر القبض ومتابعة املش اوم
ــن القاء القبض  ــني  غربي العاصمة ، م احلس
ــر من خالل  ــرأة متهمة باإلجتار بالبش على ام
ــاق مع  ــوالدة باالتف ــي ال ــال حديث ــع االطف بي
ــي تبرم عمليات  ــا القابلة املأذونة والت والدته

االتفاق مع أولياء األمور معدومي الضمير على 
ــع أبنائهم مقابل مبالغ مالية. واضافت انه  بي
ــب اعترافات احد الشهود املوثق بدليل  وحس
بيع االطفال بـ (١٢) مليون دينار مقابل الطفل 
ــني دينار، مقابل االنثى، حيث  الذكر، و (٦) مالي
ــة بحق  ــة الالزم ــراءات القانوني ــذت االج اتخ

املتهمة. 
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ــتان نيجيرفان  أكد رئيس إقليم كردس
ــل ملطلب حتويل  ــي، الدعم الكام بارزان
قضاء سنجار في محافظة نينوى إلى 
محافظة. وقال بارزاني في بيان بذكرى 
ــرى األليمة  ــنجار في الذك ــة س فاجع
ــنجار  ــابعة لإلبادة اجلماعية لس الس
ــالل الضحايا  ــتذكر بإج وأطرافها، نس
من أخواتنا وإخواننا اإليزيديني وننحني 
ــون دوما في  ــؤالء یبق ــاراً لهم. فه إكب
ــتان  كردس ــعب  ش ــرة  وذاك ــا  ذاكرتن
واإلنسانية. جندد التعبير عن التعاطف 
ومشاركة األحزان مع عوائلهم وذويهم 
ــاف رغم  ــاندتنا لهم.وأض ــد مس ونؤك
ــاف نحن  ــنوات لم نتع ــبع س ــرور س م
ــي  ــة الت ــن الصدم ــانية م وكل اإلنس
ــي  إرهابي ــرام  ــية وإج ــببتها وحش س
ــا وإخواننا  ــد أخواتن ــن عن ــش، لك داع
ــتان والعراق  اإليزيديني في إقليم كردس

ــا في كل األطراف أن  توقعاتهم، وعلين
نكثف جهودنا حلل مشاكلهم وتأمني 
ــاندة  مبس ــوا  ليتمكن ــم،  احتياجاته
ــاعدة كل األطراف،  ــع ومبس ــن اجلمي م
ــاه  ــة باجت ــوات عملي ــاذ خط ــن اتخ م
املصاحلة  ــاه  وباجت ــم  ــة جراحه معاجل

ــدد  ــتقبل أفضل وحياة آمنة.وش ومس
ــاركة  ــتوى املش بارزاني يجب رفع مس
لإليزيديني وكل  ــراكة احلقيقيني  والش
ــيعها وزيادة فاعليتها  املكونات وتوس
ــية والسلطوية  من النواحي السياس
ــة  والقانوني ــة  واإلداري ــة  واحلكومي

ــي إقليم  ــي العراق وف ــة ف واالجتماعي
كوردستان. يجب إجناز املزيد من العمل 
ــني اإليزيديني  ــترك إلنقاذ اخملتطف املش
ــر املغيبني منهم  ــف عن مصائ والكش
ــتتباب األمن  ــم اس ــمها. وأن يت وحس
ــة  ــم حماي ــتقرار وأن تت ــان واالس واألم
ــا ليتمكنوا  ــم وإعادة إعماره مناطقه
ــم من  ــزة، واأله ــا أع ــودة إليه ــن الع م
ــاون جميعاً لتعود  ــو أن نتع كل هذا ه
ــة والطمأنينة.ولفت الى،  ــم الثق إليه
ــون اإليزيدي الذي ميثل منذ آالف  ان املك
ــس الراسخة  ــنني واحداً من األس الس
ــر،  ــول اآلخ ــامح وقب ــش والتس للتعاي
ــي أملت بهم عبر  ــم كل الكوارث الت رغ
ــائرهم باألرواح واألموال،  التاريخ، وخس
ــم وظلوا  ــم بدينه ــزع إميانه ــم يتزع ل
ــون أنهم  ــن واثق ــكني به، ونح متمس
ــيضمدون  بإميانهم وإرادتهم القوية س
ــن علينا وعلى  ــم هذا أيضاً، لك جرحه

ــة  الثق ــم  مننحه أن  ــانية  اإلنس كل 
ــتوى  ــى املس ــل عل ــة ونعم والطمأنين
ــنجار  ــة س ــراف بفاجع ــي لالعت الدول
واإليزيديني كإبادة جماعية.ورحب وبارك 
اخلطوات األخيرة في العراق وفي برملاني 
ــابقة،  بلجيكا وهولندا واخلطوات الس
ــي  ــاون ف ــيق والتع ــنواصل التنس وس
ــدة ويونيتاد  ــع األمم املتح ــذا االجتاه م ه
ــة واجملتمع الدولي  ــات املعني وكل اجله
ــال  ــى أن ين ــل عل ــة. نعم ــورة عام بص
ــاب القانوني وأن  ــش العق مجرمو داع
تتحقق العدالة للضحايا.واكد بارزاني 
ــنجار  ــا ملطلب حتويل س ــل دعمن كام
ــع احلكومة  ــة، ونعمل م ــى محافظ إل
ــة نينوى إلجناح هذا  االحتادية ومحافظ
ــة  ــة العراقي ــا احلكوم ــروع داعي املش
ــا وعوائلهم وذويهم  لتعويض الضحاي
ــني اإليزيديني الذي  ــاً لقانون الناج وفق

صادق عليه مجلس النواب. 
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بغداد /

اربيل /

نينوى/



ــة  إعالمي ــائل  وس ــفت  كش
ــة ارتباط  ــبانية  عن حقيق إس
مصير النجم الفرنسي أنطوان 
ــلونة  برش ــم  مهاج ــان  جريزم
بتجديد عقد أسطورة بلوجرانا 

ليونيل ميسي.
ــع  م ــي  ميس ــد  عق ــى  وانته
برشلونة في شهر يونيو/ حزيران 
املاضي، وزعمت تقارير إسبانية 
أن البارسا مجبر على بيع عقد 
ــوان  أنط ــي  الفرنس ــم  املهاج
ــجيل  ــن أجل تس ــان، م جريزم

العقد اجلديد للبرغوث.
ــيرجنيتو»  ــا لبرنامج «الش ووفقً
ــلونة غير  برش فإن  ــباني،  اإلس
ــع عقد جريزمان،  مجبر على بي

من أجل التجديد مليسي.
ــباني  اإلس ــج  البرنام ــار  وأش
ــادة  ــب الق ــض روات ــى أن خف إل

األربعة: ميسي وجيرارد بيكيه 
ــيرجيو  وس روبيرتو  ــيرجيو  وس
ــلونة قد  ــكيتس في برش بوس
ــة بقانون  ــة اخلاص األزم ــل  يح
ــف الذي  ــي النظي ــب املال اللع

تطبقه رابطة الليجا.
وسبق أن زعمت تقارير إسبانية 
ــا  وافق ــه  وبيكي ــي  ميس أن 
رواتبهما  ــض  بالفعل على خف

في املوسم املقبل.

ــدرب فريق النجف هاتف  لوّح م
ــدم جتديد  ــمران بالرحيل وع ش
العقد، وأمهل إدارة النادي يومني 
ــاكل اإلدارية.وقال  ــاء املش إلنه
ــمران في تصريحات خاصة:  ش
«فريق النجف مير مبرحلة معقدة 
ــاك أياد خفية حتاول العبث  وهن
ــادي النجف».وتابع: «ال أعرف  بن
ــاوالت طاملا أن  ــباب تلك احمل أس
الفريق حل ثالثا في الدوري وهو 

ــق النجف  ــب لفري ــاز يحس إجن
ــنيّ  ــي». وب ــم املنته ــي املوس ف
ــا إداريا  ــادي يعيش فراغ أن «الن
حاليا حيث تقدم مجموعة من 
خدماتهم  وقدموا  املستثمرين 
ــرط استقالة  لدعم النادي بش
ــة وبعد املفاوضات  اإلدارة احلالي
ــي  ــادي، وف الن ــن  ــحبوا م انس
اإلدارية  ــة  الهيئ ــررت  ق املقابل 
ــتقالة  ــدمي اس تق ــرى  األخ هي 

جماعية».

ــرطة التفاق نهائي  ــت إدارة نادي الش توصل
ــوري محمود املواس  مع العب املنتخب الس

لتمثيل الفريق في املوسم املقبل.
ــرطة  ــال مصدر مقرب من إدارة نادي الش وق
في تصريح إن املفاوضات مع العب املنتخب 
ــت ملراحل  ــواس وصل ــود م ــوري محم الس

نهائية.
ــني الطرفني على  ــاك توافق ب ــح: «هن وأوض
ــة وانخراط الالعب في وقت  إكمال الصفق

ــي التحضير  ــرة ف ــق واملباش ــر بالفري مبك
للموسم املقبل».

وأشار إلى أن اإلدارة تفاوض مهاجما محليا 
ــم في حال مت  ــيكون صفقة املوس دوليا س

االتفاق بشكل نهائي مع الالعب.
ــعى إلمتام  ــرطة تس ــف أن «إدارة الش وكش
ــتقرار املبكر  الصفقة وخلق حالة من االس

داخل الفريق».
ــار إلى أن الشرطة أعلن في وقت سابق  يش
ــي فريق الطلبة أمير صباح  تعاقده مع ثنائ

ومحمد جفال.

ــونة، والد  ــم حس ــري إبراهي ــدى املص أب
ــونة، الذي  ــارس حس ــل األوملبي ف البط
ــعادته  ــم القطري، س ــب حتت العل يلع
الغامرة بامليدالية الذهبية التي حققها 

جنله في رفع األثقال بأوملبياد طوكيو.
وأضاف حسونة، في تصريح   عبر برنامج 
ــاة «احلدث  ــى قن ــن» عل ــرة املواط «حض
اليوم»، أنه مت إعداد فارس للمنافسة منذ 
ــنوات، موضحا أنه حتدث مع االحتاد  ٥ س
القطري، عن أن جنله يستطيع احلصول 

على امليدالية الذهبية في األوملبياد.
وواصل: «كان هناك تعهد مني، بأن يتم 
ــى امليدالية  ــارس للحصول عل ــداد ف إع
ــم يتمكن  ــو، وإذا ل ــة في طوكي الذهبي
ــن لنعمل من أجل  ــن حتقيقها، لم نك م
ــع: «وافقت على  ــاد املقبل». وتاب األوملبي
لعب فارس باسم قطر، ألنه لم يتواصل 
ــاد رفع األثقال  ــؤول في احت معنا أي مس
ــه كان يتواجد معي من  ــري، كما أن املص
ــته، فوافقت على الفور على  أجل دراس
طلب االحتاد القطري، وكنت أتولى تدريبه 
ــخصي».  وأردف: «رحلت عن  بشكل ش
مصر بسبب عدم حاجة املسؤولني لي، 
ــون املدربني باجملامالت  ــث كانوا يعين حي
ــتعانة  ــاءة.. ولم يتم االس ــس للكف ولي

ــي أخرجت ملصر العديد من  بي، رغم أنن
األبطال».

ــي  ــل ف ــه عم ــونة األب أن ــاف حس وأض
ــل  مث ــة،  العربي ــدان  البل ــن  م ــد  العدي
اإلمارات والسعودية وقطر، متابعا: «لم 
يكن أحد يعرف فارس حسونة في مصر 
ــن اجلميع اآلن  ــاد طوكيو، لك قبل أوملبي
يتحدث عنه وعن جناحه، وسعيد للغاية 

برد فعل اجلماهير املصرية». 
ــتكمل: «ال أحب أن يتدخل أحد في  واس
ــي قطر، وفي  ــا يحدث ف ــي، وهذا م عمل

ــه.. لكن في  ــل ب ــت أعم ــكان كن كل م
ــت هناك احلرية الكاملة في  مصر ليس
ــداد الالعب األوملبي، وهو أمر  العمل، وإع
ــتطرد: «أنا  يحتاج مجهودا كبيرا». واس
مصري، وأفتخر بذلك دائما، ورحيلي عن 
ــي اللعبة،  ــدم عملي ف ــبب ع بلدي بس
التى ال أجيد العمل في غيرها.. لم يكن 
هناك أي تقدير لي من املسؤولني عن رفع 
ــر، وكان ذلك من اجمللس  األثقال في مص

السابق وليس احلالي». 

وعد الويلزي جاريث بيل، جناح ريال 
ــي مبفاجأة  ــور امليرجن ــد، جمه مدري

سعيدة خالل املوسم اجلديد.
وينتهي عقد بيل مع ريال مدريد في 
صيف ٢٠٢٢، وال توجد أي محادثات 

بني الطرفني بشأن التجديد.
ــيرجنيتو»  «الش ــج  لبرنام ــا  ووفقً
ــل وعد  ــث بي ــإن جاري ــباني، ف اإلس

ــجعني الذين  ــه واملش ــني من املقرب
ــوارع أن هذا  ــي الش ــي بهم ف يلتق
ــي  ف ــل  األفض ــيكون  س ــم  املوس

مسيرته.
ــباني إلى أن  ــج اإلس ــار البرنام وأش
ــكل  ــه متحمس بش ــل يؤكد أن بي
يفوق احلالة التي كان عليها عندما 

وصل إلى النادي امللكي ألول مرة.
يذكر أن بيل كان  على عالقة سيئة 

مع الفرنسي زين الدين زيدان املدرب 
ــبق  بينما س ــي،  للميرجن ــابق  الس
ــادة املدرب احلالي  له التألق حتت قي

كارلو أنشيلوتي.
ــارا  مع ــزي  الويل ــاح  اجلن ــب  ولع
ــبير اإلجنليزي في  ــام هوتس لتوتنه
ــم يظهر  ــي، لكنه ل ــم املاض املوس
ــال  للري ــاد  ــول فع املأم ــتوى  باملس

لالستعداد للموسم املقبل.

ــة لنادي  ــة اإلداري ــدت الهيئ تعاق
ــي النجف علي  ــة مع العب الطلب
ــى لينضما  ــالل ومحمد موس ص
ــم  املوس ــي  ف ــق  للفري ــميا  رس
ــق اإلعالمي  ــال املنس ــل. وق املقب
ــادي في  ــة رياض ه ــادي الطلب لن
ــة «اإلدارة أبرمت  تصريحات خاص
ــد  بالتعاق ــني  جديدت ــني  صفقت
ــي صالل  ــف عل ــي النج ــع ثنائ م
ــى». وأوضح  واملدافع محمد موس
ــني متفق عليهما مع  أن الصفقت

ــيرًا  ــي للفريق، ومش ــاز الفن اجله
ــاك مجموعة أخرى من  إلى أن هن
التعاقد معهم  ــيتم  الالعبني س

خالل األيام املقبلة.
ــادي أن إدارة النادي تراهن  ــد ه وأك
ــادر على  ــق ق ــكيل فري ــى تش عل

املنافسة في املوسم املقبل.
ــني من  ــة العب ــى أن ثالث ــار إل يش
الركائز األساسية غادروا صفوف 
ــم محمد جفال وأمير  الطلبة وه
ــرطة  صباح اللذين التحقا بالش
ــرمي إلى  ــد ك ــل محم ــا انتق فيم

النفط.

افتتح نادي نفط الوسط امليركاتو 
ــد  أح ــع  م ــد  بالتعاق ــي  الصيف
ــرخ، لتمثيل  ــادي الك مهاجمي ن

الفريق في املوسم املقبل.
ــل عباس  ــر الفريق نبي ــال مدي وق
في تصريحات إن «الهيئة اإلدارية 
ــي التعاقد مع  ــت ف ــادي جنح للن
ــود خليل  ــرخ محم ــم الك مهاج
ــة  الصفق ــح  ليصب ــميا،  رس
الصيفية األولى لعندليب الفرات 

األوسط».
ــي  ــن يكتف ــادي ل ــح أن الن وأوض
ــة خليل، «وهناك صفقات  بصفق

ــالن عنها فور  ــيتم اإلع ــرى س أخ
ــات  فاملفاوض ــا،  منه ــاء  االنته
ــة مع عدد  ــت ملراحل متقدم وصل
من الالعبني واأليام املقبلة سيتم 

اإلعالن عن تلك الصفقات».

ــط  الوس ــط  نف أن  ــى  إل ــار  وأش
حافظ على احملترفني املغربي عمر 

املنصوري والعاجي فلورنت ديدر.
ــاوض العبني  ــم: «اإلدارة تف واختت
آخرين من أجل ضمهما للفريق».

ــط جدد  ــار إلى أن نفط الوس يش
ــهد  ــه باملدرب عبد الغني ش ثقت

وطاقمه الفني.

الطلبة يتعاقد مع ثنائي النجف

نفط الوسط يفتتح صفقات 
الصيف بمهاجم الكرخ

ــابقات  ــت جلنةُ املس اجتمع
ــة  التطبيعي ــة  الهيئ ــي  ف
ــاد العراقي لكرة القدم،  لالحت
مع ممثلي أندية الدوري املمتاز 
ــي  ف ــم ٢٠٢١-٢٠٢٢،  للموس
ــرة، بحضور  ــاد الك ــر احت مق
ــام محمد فرحان،  األمني الع

ــابقات،  ــة املس ــاء جلن وأعض
ومدير التراخيص ماجد ثامر.  
للهيئة  ــام  الع األمني  ورحبَ 
ــة، محمد فرحان،  التطبيعي
باحلضور، وقدمَ التهنئة لنادي 
القوة اجلوية لفوزه ببطولتي 
ــادي  ولن ــكأس،  وال ــدوري  ال
ــلَ وصيفا في  الزوراء الذي ح

لألندية  وكذلك  ــني،  البطولت
ــدوري املمتاز  ــي تأهلت لل الت
في املوسم املقبل (الصناعة 

ونوروز وسامراء).
ــني  ــتعرضَ األم ــا اس وبعده
ــب  املنتخ ــاركة  ــام مش الع
ــات  التصفي ــي  ف ــي،  الوطن
اخلليج  وبطولة  ــة  املونديالي

العراقية  ــة  واألندي ــة،  املقبل
ــتحقاقات  التي تنتظرها اس
ــك  تل ــر  وتأثي ــيوية،  آس
ــيابية  ــاركات على انس املش
ــم  ــدوري للموس ــات ال مباري
املقبل ٢٠٢١-٢٠٢٢، واملضي به 

ا عن تأجيل املباريات.  بعيدً
ــة  «جلن ان  ــان:  فرح ــالَ  وق  

ــتمعت  اس ــابقات  املس
ــر واآلراء  ــات النظ ــى وجه ال
طرحها  ــي  الت ــات،  واملقترح
ــة ومدربوها، ومت  ــو األندي ممثل
تدوينها، وسترفع التوصيات 
ــة  التطبيعي ــة  الهيئ ــى  ال
القرار  ــاذ  واتخ ــا  للنظر فيه
ــب، الذي من شأنه أن  املناس

يظهر الدوري بصورة منظمة، 
وفقا للرؤى التي تخدم الكرة 

العراقية».
 

ــابقات  ــة املس ــرُ ان جلن يذك
الشهر  من  العشرين  حددت 
ــالق  النط ــدا  موع ــل،  املقب

مسابقة الدوري املمتاز.
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علي رياح  

ــامال لدى  ــتحققُ الفكرة التي أنا في صددها غضبا جماعيا ش س
احتاداتنا الرياضية دومنا متييز أو استثناء!  

ــش بطريقة  ــي داني ألفي ــي البرازيل ــب األوملب ــألت قائد املنتخ س
مباشرة: ما هو الثمن الذي يجب أن تدفعه أية أمة عن طيب خاطر 

من أجل أن تنال وساما أوملبيا، ولنقل وساما ذهبيا؟!  
ــه ضحكة خجول : في كرة القدم يجب أن  كان ردّه فصيحا رافقت
ــة وقائمة على التخطيط ،  ــك بنية كروية متينة وعريق تكون لدي
ــل املتقدمة ، وال  ــن القواعد وصوال إلى املراح ــو فيها اللعبة م تنم
ــى أن يكون البلد في وضع اقتصادي وأمني مناسب في غالب  أنس

األحيان وليس كلها!  
ــا اجلميع يوم تعاقد معه  ــم اكتف بالنجم الذي أدهش به البارش ل
ــؤال إلى بطل  وكان وقتها أغلى مدافع في العالم ، وإمنا نقلت الس
ــيكي لوكاس  ــال دورة طوكيو وهو العب اجلودو التش كبير من أبط
ــح أبطال هذا الفن القتالي وأحرز الذهب عن  كارباليك الذي اكتس
ــتحقاق ، كان رده : في األلعاب الفردية يساوي احلصول  جدارة واس
ــة يجب أن  ــن معدل موازن ــون دوالر عبارة ع ــل أوملبي ملي ــى بط عل
تضعها الدولة على مدى سنوات طويلة وفقا خلطة بعيدة املدى .. 
ــق الدولة املليون على أي رياضي، إمنا يجب أن يكون  بالطبع لن تنف
ــداد العالم، وعندها  ــال في رياضته على امت ــن النخبة من األبط م
ــام الذهبي أو قد ال تتيح له أجواء التنافس مثل هذا  قد ينال الوس
ــب أن تنفق على بطل كبير  ــز، إمنا أنا أقول إن املليون دوالر يج املنج

في ظروف مواتية، وبعدها جتري مطالبته باإلجناز!  
ــي.. هل ميكن أن تكون  ــاءل في دخيلة نفس مليون دوالر؟ كنت اتس
ــروع أو مجرد النية،  ــا نحن العراقيني مثل هذه الفكرة أو املش لدين
ــيذهب املليون الذي حتدث عنه بطل اجلودو العاملي األوملبي  وهل س
ــذيب) املبلغ في  ــتحقة أم جتري عملية (تش إلى أبواب الصرف املس

الدهاليز واملفاصل واملصالح؟!  
ــيظن البعض أنني إمنا أذهب بعيدا في تخيالتي أو أحالمي حني  س
ــي أضع اجلانب  ــق كله.. لكنن ــام للعراق، ومعه احل ــدث عن وس احت
اآلخر للفكرة.. انظروا إلى بلد فقير اقتصاديا مثل األردن وكيف في 
إمكانه أن يحقق األوسمة األوملبية دومنا انقطاع ونحن أدرى بحاله 
ــذه الهمة التي جندها  ــر في ه ــي الرياضة وغير الرياضة.. ما الس ف
لدى أشقائنا األردنيني في أنهم لن يعودوا من الدورة قبل أن يضعوا 

اسم بالدهم على الئحة األوسمة؟!  
ــط والتنفيذ،  ــرار والتخطي ــة العمل والق ــر يكمن في مركزي الس
ــبة، وقبلها جميعا التخصص احملدود  والشدة في احلساب واحملاس
في رياضات فردية لها جذورها العميقة.. لنأخذ مثال واحدا رياضة 
ــالل جذورها قبل نحو  ــن بن ط التايكواندو.. لقد وضع األمير احلس
ــنة وباتت تؤتي ثمارها حتى في ظل فقر اإلمكانيات  ــني س خمس

املالية!  
ــذ جتربته بتركيز االهتمام على  ــل ميكن أن نحذو حذو األردن وننف ه
ــام أوملبي ولو بعد زمن  ــددة ميكن أن نصل بها إلى وس ــات مح رياض
ــتضج  ــادات الرياضية لدينا جميعا س ــد؟ ال ميكن أبدا.. فاالحت بعي
ــذه املهمة، ولن  ــح – جميعا - له ــي ترى أنها تصل ــراض، فه باالعت
يقبل أحد منها أن يتنازل عن حقه في أن يكون هو املشروع الواعد 
ــامنا األوملبي.. وهنا تكمن فاجعتنا التي ال فكاك  ــبق وس الذي يس

أو خالص منها!  
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 وكاالت / 

 وكاالت / 

 وكاالت / 

هل يؤثر بقاء جريزمان على تجديد عقد ميسي؟



واشنطن / وكاالت / البينة الجديدة 
ــي  بـ»رد  ــدة االثنني املاض ــدت الواليات املتح تعهّ
ــران، بعد اتهامها  ــع حلفائها على إي جماعي» م
باملسؤولية عن هجوم استهدف اخلميس املاضي 
ــرائيلي في  ــغلها رجل أعمال إس ناقلة نفط يش
ــفر عن سقوط قتيلني، في تصعيد  بحر عمان أس
ــنطن وطهران، بينما  جديد يفاقم التوتر بني واش
ــي غانتس برد  ــرائيلي بين ــر الدفاع اإلس ــوح وزي ل
ــاق األذى  ــعى إلحل ــخص يس ــن أي ش ــي م انتقام
ــكان والطريقة» التي  ــان وامل ــرائيل «في الزم بإس
ــة  أي صل ــة  اإليراني ــلطات  الس ــت  تختارها.ونف
ــة النفط «أم/ ــتهدف ناقل لها بالهجوم الذي اس
ــترد على أي  ــتريت». وقالت إنها س ــر س تي ميرس
ــرائيلية  ــا، بعد تهديدات إس «مغامرة» في حقه
ــى الهجوم.ويأتي  ــة بالرد عل ــة وبريطاني وأميركي
ــية تولي الرئيس اإليراني  هذا التوتر الشديد عش
ــي مهامه  ــدد إبراهيم رئيس اجلديد احملافظ املتش

رسميا لوالية من أربع سنوات بعد موافقة املرشد 
األعلى للجمهورية اإليرانية آية اهللا علي خامنئي 
ــؤوليته عن  ــى انتخابه.ولم يعلن أي طرف مس عل
ــذ بطائرة  ــنطن إنه نُفّ ــذي قالت واش ــوم ال الهج
ــف بريطاني  ــوم موظ ــراء الهج تل ج ــيرة.وقُ مس
ــر روماني من أفراد  ــركة «امبري» لألمن وآخ في ش
ــامي»  ــاك ماريت ــركة «زودي ــب ش ــم، بحس الطاق
ــل األعمال  ــة لرج ــفينة واململوك ــغلة للس املش
اإلسرائيلي إيال عوفر.ووجهت إسرائيل والواليات 
املتحدة وبريطانيا ورومانيا أصابع االتهام إلى إيران، 
فيما هددت إسرائيل بإجراءات انتقامية.وقال وزير 
ــي بلينكن االثنني «نحن  اخلارجية األميركي أنتون
ــع اململكة املتحدة  ــيق م على اتصال وثيق وتنس
ــيكون الرد  ــرى. وس ــا ودول أخ ــرائيل وروماني وإس
جماعيا».ووصف احلادث بأنه «تهديد مباشر حلرية 
املالحة والتجارة»، لكنه قلّل من شأن االقتراحات 
ــدد الذي يتسم به  القائلة إنه يعكس طابع التش

رئيسي.وقال «رأينا سلسلة أفعال قامت بها إيران 
ة، مبا فيها ضد حركة الشحن،  على مدى أشهر عدّ
ــت متأكدا من أن هذا الفعل بالتحديد هو  لذا لس
ــة أو بأخرى،  ــيء ما، بطريق ــر جديد أو ينذر بش أم
بالنسبة إلى احلكومة اجلديدة»، مضيفا «لكنّ ما 
ــه هو أن إيران تواصل التصرف بقدر هائل من  يقول
الالمسؤولية».وكان بلينكن أعلن في وقت سابق 
ــنت الهجوم. وجاءت  أن بالده واثقة من أن إيران ش
ــاعات على حتذير املتحدث باسم  مواقفه بعد س
ــب زاده في بيان  ــعيد خطي ــة اإليرانية س اخلارجي
ــالمية اإليرانية لن تتردد  ــن أن «اجلمهورية اإلٍس م
ــا ومصاحلها القومية». وأكد  في الدفاع عن أمنه
أنها «سترد بشكل فوري وحاسم على أي مغامرة 
ــر اخلارجية  ــوم، اتهم وزي ــداة الهج محتملة».وغ
ر لإلرهاب  اإلسرائيلي يائير لبيد إيران بأنها «مصدّ
ــتقرار يؤذي اجلميع»، داعيا إلى  والدمار وعدم االس
ــال خطيب زاده  ــي األمم املتحدة.وق ــرك ضدها ف حت

ــف اتهامات كهذه  ــام الصهيوني وق «على النظ
ــرائيلي  ــا»، إال أن رئيس الوزراء اإلس ــاس له ال أس
ــدد على مسؤولية إيران، مؤكدا  نفتالي بينيت ش
ــك «أدلة على ذلك».واعتبرت بريطانيا على  أنه متل
ــون االثنني  ــا بوريس جونس ــس وزرائه ــان رئي لس
ــا فعلت»، مضيفا  ــى إيران «حتمل عواقب م أن عل
ــفينة جتارية  ــى س ــوم عل ــذا الهج ــح أن ه «واض
مشني ومرفوض».واستدعت اخلارجية البريطانية 
في وقت سابق السفير اإليراني محسن باهارفاند 
ــروع». كما  ــتيضاحه إزاء «الهجوم غير املش الس
استدعت السلطات الرومانية من جهتها سفير 
ــران، ذكرت  ــي طه ــت أيضا.ف ــي بوخارس ــران ف إي
ــا) أن وزارة اخلارجية  ــة (إرن ــاء اإليراني ــة األنب وكال
استدعت القائم باألعمال البريطاني «لالحتجاج 
ــون. ومت إبالغه بأن «هذه  ــى تصريحات» جونس عل
التصريحات املتسرعة واملتناقضة والتي ال أساس 

لها مرفوضة ومدانة جدا. 

ورداً على سؤال حول املهلة التي 
وضعها لتشكيل احلكومة، أجاب 
ــة غير مفتوحة». ميقاتي «املهل

مع اقتراب الذكرى األولى النفجار 
ــروع ينفتح لبنان  ــأ بيروت امل مرف
ــيناريو في ظل  ــى أكثر من س عل
تفاقم الغضب الشعبي بسبب 
أوقع  ــذي  ال االقتصادي  ــار  االنهي
نصف اللبنانيني في براثن الفقر، 
ــي  ــداد سياس ــوء انس ــى ض عل
ــية  ــات للطبقة السياس واتهام
ــة  ــاد وعرقل ــتهتار والفس باالس
ــي االنفجار.ويواجه  ــق ف التحقي
ح  ــا رجّ ــارًا اقتصاديً انهي ــان  لبن
ــون من بني  ــك الدولي أن يك البن
ــدّ أزمات في العالم منذ  ثالث أش
ــام ١٨٥٠، ودفعت األزمة املالية  ع
ــي،  املعيش ــع  الوض ــردي  ت ــى  إل
ــة بأكثر  ــت قيمة العمل وتراجع
ــالل نحو عامني،  ــن ٩٠ باملئة خ م
كما ساهمت األزمة السياسية 
ــعبي. ــج الغضب الش ــي تأج ف
آب  ــذ  من ــة  حكوم ــال  ب ــان  ولبن
ــار ميناء العاصمة  املاضي انفج
ــهر عام  ــي الرابع من ذلك الش ف
ــي مقتل  ــبب ف ــذي تس ٢٠٢٠ وال
٢٠٠ شخص وإصابة ٦٥٠٠ آخرين 
وسوى عشرات املباني مع األرض 
ــآت األخرى  وتضررت مئات املنش
ــة  ــائر مادي ــى خس ــة إل باإلضاف
ــس الوزراء  ــع رئي ــة، ما دف ضخم
ــذاك  آن ــاب  دي ــان  ــبق حس األس
ــتقالة.وظلت حكومة  ــى االس إل

ــال  األعم ــف  تصري ــي  ف ــاب  دي
ــن العملة  ــني، لك ــذ ذلك احل من
ــتمر،  ــاو مس ــي ته ــة ف اللبناني
ــاباتها  حس ــوك  البن ــدت  وجم
ــهدها البالد  ــوأ أزمة تش في أس
ــي دارت  ــرب األهلية الت ــذ احل من
ــي ١٩٧٥ و١٩٩٠. ــني عام رحاها ب
ــي  السياس ــداد  االنس ــم  وفاق
ــكيل احلكومة مرتني  ــر تش وتعث
ــا  علم ــرة،  املتناث ــان  لبن ــات  أزم
ــرات إيجابية على  ــه ال مؤش وأن
ــية في بلد  جتاوز األزمة السياس
يعاني االنقسامات الطائفية ما 
ــبب بعدم وصول الدعم إلى  تس
ــحة للتفاقم  البلد.واألزمة مرش
ــنوية  الس الذكرى  ــراب  اقت ــع  م
ــأ في ظل  ــار املرف ــى النفج األول
تفاقم الغضب الشعبي وأهالي 
ــزال  ي ال  ــق  فالتحقي ــا،  الضحاي
ــف احلقيقة ،  ــي كش ــرا ف متعث
ــرات واضحة  مع العلم أن املؤش
دوراً  ــب  لع ــال  اإلهم أن  ــى  عل
ــواد خطرة  ــي انفجار م ــرا ف كبي
ــوائياً خلفت كارثة  ــة عش مخزن
ــة في أنفس  زرعت أوجاعا موغل
ــر  تعث ــد  يعي ــد  اللبنانيني.وق
ــار وعدم  ــي االنفج ــق ف التحقي
ــه إلى  ــؤولني عن ــبة املس محاس
ــار اقتصادي يتفاقم،  جانب انهي
ــرة االحتجاجات  ــى دائ ــان إل لبن
ــام ٢٠١٩  ــك التي اندلعت ع كتل
ــية  السياس ــة  الطبق ــد  ض
ــة وأطاحت برئيس الوزراء  احلاكم

ــري وتوقف  ــعد احلري ــبق س األس
ــار  ــبب انتش ــام املاضي بس الع
فيروس كورونا، لكنها لم تنجح 
ــم  القائ ــام  النظ ــقاط  إس ــي  ف
ــة. الطائفي ــة  احملاصص ــى  عل

ــارع اللبناني  ــتعيد الش وقد يس
ــار  االنفج ــرى  ذك ــي  ف ــه  زخم
ــك مطالب  ــد يذكي ذل األولي وق
ــقاط النظام ورحيل الطبقة  إس
ــي ال تزال  ــية كاملة الت السياس
رغم فشلها تتمسك بالسلطة.

ــباب  ــل أكثر األس ــد التعطي ويع
ــة  ــة اللبناني ــم األزم ــي تفاق الت
ــار تشكيل حكومة  وتعرقل مس

ــر إلى النظام القائم  إنقاذ بالنظ
في لبنان على احملاصصة احلزبية 
ــزاب  ــعى األح ــة، وتس والطائفي
السياسية والطوائف من بينها 
ــان  لضم ــه  وحلفائ اهللا  ــزب  ح
ــة خدمة  ــا في احلكوم متثيل له
ــد  وتعم ــبوهة  املش ــا  ملصاحله
ــكيل أي  ــار تش ــى عرقلة مس إل
ــني  ــم وزراء تابع ــة ال تض حكوم
املانحون  ــترط  ــا يش بينم ــا،  له
ــتقلة  مس ــة  حكوم ــون  الدولي
ــة إلى  ــاعدات ملح ــدمي مس لتق
البلد املنهار.ولم تنجح الضغوط 
ــت بقيادة  ــي مورس ــة الت الدولي

فرنسا على الطبقة السياسية 
في تسريع عملية التأليف، رغم 
أن اجملتمع الدولي اشترط تشكيل 
ــن اختصاصيني تقبل  حكومة م
ــة مقابل  ــات جذري ــى إصالح عل
ــم املالي.في مواجهة  تقدمي الدع
السياسي، حترّك  األفق  ــداد  انس
ــرارا للضغط  ــي م ــع الدول اجملتم
ــية،  السياس ــة  الطبق ــى  عل
ــى اآلن  ــح إل ــك لكم جن ــن ذل لك
ــة. وأعلن وزراء  ــي حلحلة األزم ف
ــل  ــي قب ــاد األوروب ــة االحت خارجي
ههم لفرض عقوبات  أسابيع توجّ
على قادة مسؤولني عن التعطيل 

ــهر احلالي.لكن  ــل نهاية الش قب
ــرة أمام  ــف حجر عث ــا ، تق أطراف
ــكيل حكومة مستقلة وهو  تش
ــون الدوليون،  ــا يرفضه الداعم م
ــول لبنان  ــرص حص ــل ف ــا يقل م
ــم  ــع تقاس ــى الدعم.ويخض عل
ــى نظام  ــي لبنان إل ــلطة ف الس
ــث  حي ــة،  الطائفي ــة  احملاصص
ــترط النظام أن يكون رئيس  يش
ــة  الدول ــس  ورئي ــنيا  ــوزراء س ال
ــان  البرمل ــرأس  يت وأن  ــيحيا  مس
ــيعي، فيما يحتاج لبنان إلى  ش
ــتقلة على  حكومة كفاءات مس
ــل  ــام فش ــذا النظ ــار أن ه اعتب
ــي إدارة لبنان بل  ــود ف ــة عق طيل
ــل  ويحم ــار،  االنهي ــى  إل ــه  دفع
ــية  السياس الطبقة  اللبنانيون 
احلالية.وفاقم  األزمة  ــؤولية  مس
انفجار بيروت معاناة اللبنانيني، 
فقد توقف الزمن عند يوم الرابع 
ــبة للبناني  ــن آب ٢٠٢٠ بالنس م
ــن  ــني م ــد الناج ــادي رزق، أح ش
ــا انفجرت كمية  االنفجار عندم
ــرات األمونيوم في  ــن نت هائلة م
ــاء العاصمة اللبنانية قبالة  مين
ــال الرجل البالغ عمره  مكتبه.وق
ــررت  ــنة م ــذه الس ــا «ه ٣٦ عام
ــدا، بحيث  ــريعة ج بلحظات س
ــنة كاملة مرت،  ــعر بأن س ال تش
انقضت سنة من االنفجار، الزمن 
توقف بشكل تام. يعني كل يوم 
ــوم، كل يوم.  ــطس، كل ي ٤ أغس
ــر االنفجار أو اتذكر  كل يوم اتذك

ماذا حدث بذلك النهار البشع».
وكان رزق في املكتب حيث يعمل 
ــركة لتقدمي خدمة اإلنترنت  بش
ــد  ــان املتصاع ــور الدخ وكان يص
ــي امليناء حني  من انفجار أولي ف
ــاج  الثاني.واحت ــار  االنفج ــع  وق
عالج رزق إلى ٣٥٠ غرزة في أنحاء 
ــب  ــا أُصي ــه كم ــده ووجه جس
ــراء  ــة ج ــة جزئي ــة بصري بإعاق
ــا من جتربة  ــد أن جن االنفجار.وبع
ــوت، يعتبر رزق  ــن امل ــراب م االقت
يوم ٤ آب يوم والدته مجددا ويريد 
اآلن مواصلة هذا الفصل اجلديد 
ــن لبنان. ــدا ع ــه بعي ــن حيات م
ــان ببلدي،  ــعر بأم ــال «ال أش وق
لذلك أريد الرحيل، وهذا أصعب 
ــدم  ــآخذه بحياتي».وتق ــرار س ق
ــى كندا  ــرة إل ــب للهج اآلن بطل
ــاك بحلول  ــط ليكون هن ويخط
ــي ذات  ــل. ف ــرين األول املقب تش
ــش في منزل  ــا زال يعي الوقت م
عائلته في إحدى ضواحي بيروت 
ــا يجعله  ــى املرفأ مم ــة عل املطل
املؤملة.ومع  ــه  يتذكر يوميا جتربت
ــنوية األولى  اقتراب الذكرى الس
ــول رزق إن «غضبه  ــار يق لالنفج
ــبب توقف  الداخلي» يتزايد بس
ــو  ــار. وه ــي االنفج ــق ف التحقي
ــد من اللبنانيني  واحد من العدي
الغاضبني من غياب احملاسبة بعد 
ــى الواقعة.وأضاف  ــرور عام عل م
ــق القبض  ــم يُل ــى اآلن ل رزق «إل
ــتقال، وال  ــى أحد، وال أحد اس عل

سجن، بعدها ما بانت احلقيقة 
ــتظهر  ــي وعدونا بها أنها س الت
ــرة  ــام أو عش ــة أي ــالل خمس خ
ــتخرج  ــا زال طبيب رزق يس «.وم
ــده. ورغم أن  ــن جس ــاج م الزج
ــه عوجلت اآلن  ــد من ندبات العدي
ــديا  ــا زال يتعافى جس ــه م فأن
ــا يقف  ــيا.وقال رزق، بينم ونفس
في الشارع الذي يقع به مكتبه 
ــع امليناء  ــر املواجه لصوام املدم
احملطمة، «الندوب الداخلية هي 
ــديا  ــي ميكن جس ــع، يعن األبش
ــأصح، لكن نفسيا ال أدري أي  س
ــفى».وقالت تاتيانا (٢٠  وقت اُش
ــت نائمة عندما  ــا) إنها كان عام
أن  ــا  ــدا له وب ــار  ــدث االنفج ح
ــعر فيه باألمان  املكان الذي تش
ــاب والدها الذي  ــى كما غ اختف
ــا كل حياتها.ورغم  كان ميثل له
أن تاتيانا لم تُصب بأذى جسدي 
ــرب بيتها  ــي االنفجار الذي خ ف
ــعرت على الفور بوطأته  فقد ش
ــول  ــعت للحص ــية وس النفس
ــي. على دعم من أخصائي نفس

ويقول أطباء ومعاجلون نفسيون 
إن  ــة  أهلي ــات  ــون مبنظم وعامل
ــرأت على  ــرة ط ــادة كبي ــة زي ثم
ــني الذين يطلبون  أعداد اللبناني
ــام  الع ــالل  خ ــية  نفس ــة  رعاي
األخير إذ اجتمعت األزمة املالية 
املتصاعدة التي تشهدها البالد 
ــة فيروس  ــار وجائح االنفج مع 

كورونا لتثقل كاهل اللبنانيني.
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أعلن رئيس الوزراء اللبناني املكلف جنيب ميقاتي االثنني املاضي بعد لقاء بالرئيس ميشال عون مهلة تشكيل احلكومة مفتوحة، مضيفا انه كان يتمنى اإلعالن 

عنها قبل الذكرى األولى لتفجير مرفأ بيروت التي حتل اليوم األربعاء ، فيما ما زالت نقاط خالفية بني القوى السياسية تعيق امتام املهمة الصعبة.وقال ميقاتي 

في كلمة مقتضبة بعد لقائه رئيس اجلمهورية ميشال عون في القصر الرئاسي «كنت أمتنى أن تكون وتيرة تشكيل احلكومة أسرع».وأضاف «كنت أريدها أسرع 

لنخرج بحكومة ونزفها إلى اللبنانيني قبل الرابع من آب» أي ذكرى انفجار مرفأ بيروت الذي أودى بحياة ٢١٤ شخصاً على األقل وإصابة أكثر من ٦٥٠٠ شخص.

متابعة / البينة اجلديدة

تونس / وكاالت / البينة الجديدة 
ــي اتخذها الرئيس   ــتثنائية الت ــراءات االس أدت اإلج
ــهر املاضي لرجة داخل  التونسي قيس سعيد الش
ــالمي في  ــي إس ــة النهضة ابرز فصيل سياس حرك
ــة كان قويا على احلركة  ــم ان وقع الصدم تونس.ورغ
ــوى داخل احلركة  ــة ما جعل مختلف الق من البداي
ــعيد وتعتبر ما حصل انقالبا  تندد بقرارات قيس س
على الدستور والشرعية لكن مع مرور الوقت وحتول 
تلك اإلجراءات االستثنائية الى واقع وحصولها على 
دعم شعبي كبير بدأت بعض القوى داخل النهضة 
ــج التي  ــادة على النتائ ــؤولية للقي ــل املس بتحمي
وصلت اليها احلركة بعد عشر سنوات من احلكم او 
املشاركة فيه.وقال القيادي في احلركة ووزير الصحة 
ــبق عماد احلمامي في حوار على قناة التاسعة  األس
اخلاصة االثنني انه يجب إعفاء القيادة احلالية وإعفاء 
ــكيل مكتب جديد  ــذي احلالي وتش ــب التنفي املكت
ــر احلركة في اقرب اآلجال  مؤقت يقوم بتنظيم مؤمت
ــي لم يذكر  ــم ان احلمام ــادة جديدة.ورغ ــار قي الختي
رئيس النهضة راشد الغنوشي باالسم لكنه طرح 
ــببت في األزمة  ــادة التي تس ــي مجموعة القي تنح
ــماء داعيا الى تعيني قيادات  بغض النظر على األس
ــبابية والتخلي عن الوجوه املستهلكة  مقبولة وش
والرافضة للتغيير.وأكد احلمامي ان اجتماع مجلس 
شورى النهضة األربعاء سيطرح كثيرا من املطالب 
ــهد تغييرات على  ــن قبل القواعد وسنش خاصة م
ــى احلمامي  ــي تصريح فريد أثن ــتوى القيادة.وف مس
على إجراءات قيس سعيد خاصة اعتماد الفصل ٨٠ 
ــجاع من الرئيس ورافضا اتهام  قائال بانه موقف ش
قيس سعيد باالنقالب على الدستور.وأكد احلمامي 
ــالح  ــة لإلص ــة النهض ــة حلرك ــراءات فرص أن اإلج

الداخلي وحتميل املسؤوليات داخليا.وحتدثت مصادر 
ــبوع املاضي ان الغنوشي أجل انعقاد  للحركة األس
ــلطة  ــورى الذي ميثل أعلى س اجتماع مجلس الش
ــامات  ــط انقس ــمى وس ــزب ألجل غير مس ــي احل ف
ــتقالته.وأكدت نفس املصادر أن  حادة ومطالبة باس
ــرات من أعضاء احلزب الشبان وبعض زعمائه  العش
ومن بينهم برملانيون طالبوا الغنوشي باالستقالة.

ــي مثل  ــوبة على الغنوش ــت قيادات محس وتعرض
ــورى عبدالكرمي الهاروني والنائب  رئيس مجلس الش
ــس احلركة رفيق عبد  ــن البحيري وصهر رئي نور الدي
ــث مت حتميلهم  ــعة حي ــى انتقادات واس ــالم ال الس
ــه احلركة وانهيار  ــؤولية الوضع الذي وصلت الي مس
ــارع.وقال القيادي املستقيل من  شعبيتها في الش
املكتب التنفيذي للحركة خليل البرعومي انه يجدر 
ــي بسبب  ــعب التونس على الهاروني االعتذار للش
طرحه مسالة التعويضات لصالح أبناء احلركة وهو 
ــارع التونسي في خضم  ما ضاعف من غضب الش
ــى كورونا.ويظهر جليا  أزمته االقتصادية واحلرب عل
ــي داخل  ــات الغنوش ــض لسياس ــاح املناه ان اجلن
النهضة بات اكثر قوة وقدرة على التاثير بعد قرارات 
ــمير  ــده القيادي في احلركة س ــو وهو ما اك ٢٥ يولي
ــمس اف ام»  ديلو.واتهم ديلو في تصريح إلذاعة «ش
ــي  ــوبة على الغنوش ــة بعض القيادات احملس اخلاص
ــض  ــا بع ــابقة واصف ــف الس ــى املواق ــرار عل باإلص
ــي املتهجمة على  ــات املقربني من الغنوش تصريح
ــه دليل على انفصال احلركة عن الواقع ،  الرئيس بان
وانتقد ديلو بشدة تصريح للغنوشي لوسائل إعالم 
أجنبية بانه قادر على التعبئة في الشارع ملواجهة 
ــات غير  ــال بأنها تصريح ــعيد قائ ــرارات قيس س ق

مسؤولة وتزيد من تأزمي الوضع.

روما / وكاالت / البينة الجديدة 
ــة اإليطالي لويجي  وصل وزير اخلارجي
ــى ليبيا  ــي  إل ــني املاض ــو االثن دي ماي
ــت اخلارجية اإليطالية إن  في زيارة قال
ــني األطراف  ــجيع احلوار ب هدفها تش
ــة لضمان إجراء االنتخابات في  الليبي
ــن املتابعني  ــل، لك ــمبر املقب ٢٤ ديس
ــيرون إلى أن ما بني سطورها جتاوز  يش
ــا الوجود  ــمل منه ــات أش ــك مللف ذل
ــى  ــه عل ــا وتأثيرات ــي ليبي ــي ف الترك
إلى  ــة  باإلضاف ــة،  اإليطالي ــح  املصال
ــارة تونس.بدأ  ــورات الوضع في اجل تط
ــة طرابلس،  ــو زيارته بالعاصم دي ماي
ــي  ــث التقى رئيس اجمللس الرئاس حي
محمد املنفي ورئيس حكومة الوحدة 
الدبيبة. ومنها  ــد  الوطنية عبداحلمي
ــى بنغازي للقاء القائد العام  انتقل إل
للجيش الوطني الليبي اجلنرال خليفة 
حفتر. ومن املقرر أن يلتقي في مدينة 
طبرق رئيس مجلس النواب املستشار 
ــي،  املاض ــبوع  صالح.واألس ــة  عقيل
روما،  اإليطالية  ــة  العاصم احتضنت 
مشاورات ليبية لبحث إعداد القاعدة 

ــي  القانون ــاس  واألس ــتورية  الدس
ــاع  ــي اجتم ــة، ف ــات العام لالنتخاب
يعتبر مبثابة «الفرصة األخيرة» إلنقاذ 
موعد االستحقاق االنتخابي ، ونقلت 
ــة عن مصادر في  وكالة آكي اإليطالي
ــارة رئيس  ــة أن زي ــة اإليطالي اخلارجي
ــى ليبيا  ــة إل ــية االيطالي الدبلوماس
ــوار“  ــة احل ــار ”مواصل ــي إط ــي  ف تأت
ــول ”عملية  ــراف الليبية ح ــع األط م
التي  املؤسسي  واالنتقال  ــتقرار  االس
ــدة، والتي تدعمها  ــا األمم املتح تقوده
ــيع  ــزم“، فضال عن ”توس ــا بع إيطالي
نطاق“ الشراكة الثنائية بني البلدين 

ــى أن  ــان إل ــي بي ــارت ف وتعزيزها.وأش
ــس ”التطلع إلى  ــو تعك ــارة دي ماي زي
التزام متجدد من قبل جميع األطراف 
ــوس  جتاه  ــراز تقدم ملم ــة إلح الليبي
ــية، مبا في ذلك  بعض األهداف الرئيس
ــي ٢٤ كانون االول  إجراء االنتخابات ف
ــار، واعتماد  ــف إطالق الن ــذ وق ، وتنفي
امليزانية املوحدة واملصاحلة الوطنية“، 
ــة املبادرات  ــة إلى ”تعميق دراس إضاف
العديدة اجلارية لتعزيز وتوسيع نطاق 
الشراكة الثنائية“ بني روما وطرابلس.
ــة بأن زيارة  ــت اخلارجية االيطالي ونوه
ــة  ــا هي ”اخلامس ــى ليبي ــو إل دي ماي

ــذ بداية العام احلالي، مما ”يعكس  من
ــق عملية  ــرص إيطاليا على حتقي ح
ــتقرار في ليبيا“، والتي تقدمت  االس
ــام مع إعادة  ــوة مهمة إلى األم ”خط
ــرت  س ــاحلي  الس ــق  الطري ــح  فت
ــية  ــن عش ــذي أعل ــة“، وال – مصرات
ــات وزير  ــأن اجتماع ــادت ب الزيارة.وأف
ــتركز  اخلارجية خالل زيارته لليبيا س
ــتعراض ”اجلهود املشتركة  على اس
ــاون االقتصادي  ــالق التع ــادة إط إلع
ــي مختلف القطاعات  بني البلدين ف
ــة والنقل)  ــة، الطاق ــة التحتي (البني
ــج اإليجابية  ــوء النتائ ــي ض ــا ف أيض
ــتضافه  اس ــذي  ال ــال  األعم ــدى  ملنت
ــر وزارة اخلارجية)  ــر فارنيزينا (مق قص
ــور رئيس  ــو املاضي بحض ــي ٣١ ماي ف
ــة“. كما تتضمن أجندة  الوزراء الدبيب
ــاون في  ــادرات وآفاق التع ــارة ”مب الزي
مجاالت الهجرة والصحة والثقافة“.
ــون إن حتقيق كل  ــول متابع ــن، يق لك
ــق كل األطراف  ــاج إلى تواف ــذا يحت ه
الليبية من جهة وإلى االستقرار الذي 
ميكن أن تأتي به االنتخابات لو أجريت 

ــمبر  ــا املقرر يوم ٢٤ ديس ــي موعده ف
ــى توافق مع األطراف  املقبل، وأيضا إل
ــز صناعة  ــرة في مرك ــة املؤث اخلارجي
ــاص تركيا. ــكل خ ــي، وب ــرار الليب الق
ــك من خالل  ــف املتابعون ذل ويستش
ــد التركي خالل  ــف التواج حضور مل
املفاوضات بني وزير اخلارجية اإليطالي 
ــني، ومنهم رئيس  ــؤولني الليبي واملس
ــري  مجلس الدولة الليبي خالد املش
ــدي مايو في  ــح خالل لقائه ب الذي أمل
ــاء القوات التركية  طرابلس لدعم بق
في ليبيا، معتبرا أنها «جاءت بشكل 
ــات تعاون». ــمي وبناء على اتفاقي رس
ــس الدولة  ــني املكتب اإلعالمي جملل وب
في بيان أوردته بوابة إفريقيا اإلخبارية 
ــري تطرق خالل لقائه دي مايو  أن املش
ــة وضرورة  ــوات األجنبي ــى ملف الق إل
ــددا على  ــالد، مش ــن الب ــا م خروجه
مراعاة األولويات والتفرقة بني القوات 
التي جاءت بشكل رسمي وبناء على 
ــوات املرتزقة  ــاون، وبني ق ــة تع اتفاقي
ــط الدبلوماسية  غير الرسمية.وتنش

اإليطالية بشكل مكثف في ليبيا. 

أفغانستان / وكاالت / البينة الجديدة 
ــي   ــني  املاض ــة االثن ــوات األفغاني ــت الق خاض
ــية في  ــقوط أول مدينة رئيس ــع س ــارك ملن مع
أيدي طالبان بعد هجمات شنها املتمرّدون على 
ل الرئيس  ــي تصعيد كبير حمّ مراكز حضرية ف
ــؤولية عنه.وهاجم  ــرف غني واشنطن املس أش
ــان عواصم ثالث واليات على األقل  عناصر طالب
ــد نهاية  ــرات، بع ــاه وقندهار وه ــكر ق هي لش
ــة نزح على  ــهدت مواجهات عنيف ــبوع ش أس
م املسلحني فيما  اثرها آالف املدنيني في ظل تقدّ
ــدود عن عدد كبير  ــت منظمة أطباء بال ح حتدثّ
من املصابني بجروح «خطيرة».احتدمت املعارك 
في لشكر قاه، عاصمة والية هلمند، حيث شن 
ــلحو احلركة هجمات منسقة استهدفت  مس
وسط املدينة وسجنها، قبل ساعات فقط من 

إعالن احلكومة نشر مئات من عناصر الوحدات 
اخلاصة في املنطقة.وارتفع مستوى العنف في 
أنحاء أفغانستان منذ مطلع أيار عندما أطلقت 
طالبان عملية في أجزاء واسعة من البالد تزامنا 
ــحابه  مع بدء اجليش األميركي آخر مراحل انس
مسدال الستار على حرب استمرت ٢٠ عاما.وفي 
ل  ــوات األمن لصد املتمردين، حمّ وقت تكافح ق
ــنطن   املسؤولية عن  الرئيس أشرف غني واش
تدهور الوضع األمني في بالده.وقال متوجها إلى 
ــبب الوضع الذي نحن فيه حاليا  البرملان إن «س
هو أن القرار اتُّخذ بشكل مفاجئ»، مضيفا أنه 
ــحاب ستكون له  ر األميركيني من أن االنس حذّ
«عواقب».تزامنت تصريحاته مع إعالن الواليات 
ــني  الالجئ آالف  ــتقبل  ستس ــا  بأنه ــدة  املتح
ــد العنف  ــل تصاع ــني في ظ ــان اإلضافي األفغ

ــوزارة اخلارجية  ــتان.وجاء في بيان ل في أفغانس
ــتويات العنف  األميركية «في ضوء ارتفاع مس
الذي متارسه طالبان، تعمل احلكومة األميركية 
على توفير فرصة ألفغانيني معيّنني، مبن فيهم 
أولئك الذين عملوا مع الواليات املتحدة، إلعادة 
ــات املتحدة». ــي الوالي ــني ف ــم كالجئ توطينه
ــنطن بالفعل إجالء آالف املترجمني  وبدأت واش
وأفراد عائالتهم ممن عملوا مع اجليش والسفارة 
ــن املاضيني.وتواصل القتال  ــدى العقدي على م
ت  في لشكر قاه (جنوب) خالل الليل حيث صدّ
ــوات األفغانية هجوما جديدا لطالبان.وقال  الق
ــوات األفغانية  ت الق ــدّ ــش في هلمند «ص اجلي
ثت امرأة  الهجوم برا وعبر الضربات اجلوية».وحتدّ
ــواء ماللي عن  ــكر قاه تدعى ح ــن  في لش تقط
ــي املدينة. وقالت «هناك معارك  تنامي األزمة ف

ــفيات  وانقطاع للكهرباء ومرضى في املستش
لة. ال توجد أدوية  فيما شبكات االتصاالت معطّ
ــقة عمليات  والصيدليات مغلقة».وقالت منس
ــاره ليهي في  ــد س ــة لهلمن ــة اإلغاثي املنظم
ــوادة وضربات جوية  ــالق نار بال ه ــان «وقع إط بي
وبالقذائف في املناطق ذات الكثافة السكانية 
ــازل للقصف فيما يعاني  ــرة. تتعرض املن الكبي
ــروح خطيرة». ــن ج ــخاص م ــد من األش العدي
وتابعت «الوضع خطير للغاية واحلياة توقفت»، 
ــري عمليات  ــة جت ــأة املنظم ــة أن منش مضيف
ــد  هلمن ــت  للمصابني.وكان ــدة  عدي ــة  جراحي
ــنوات مركزا للحملة العسكرية  على مدى س
ــتان، لتنزلق  األميركية والبريطانية في أفغانس

أكثر في أتون الفوضى.
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ال  ــني  ازب ــي  عل ــدي  مه     
ــطور  ــرك زاوية من زوايا س يت
ــه  يحيل أن  دون  ــه  حكايت
ــتياق واللوعة.  للحنني واالش
ــعره  بش ــث  تعب ــا  أصابعه
ــي  تقلق ال  ــا:  له ــس  فيهم
ــأعود. جوابه الناطق هذا  س
يالئم سؤالها الصامت امللح 
(عبثها بشعره) الذي يعني: 
ــود !!حركة كفيها  رمبا ال تع
ــق الطائرة،  وهي حتاكي حتلي
ــذي  ال ــي  لألعال ــوده  صع
ــيعقبه هبوطه لألسفل،  س
ــرة وجهله  ــالده املدم حيث ب
ملصير أبيه، مشاعره مشتتة، 
ــه ال حدّ له، مصيره كما  قلق
الدخان، البيوت التي أمست 
ــة التي أضحت  خربة، املدين
ــا انفك من  ــرة.. الراوي م مغب
ــيارة ميسك  خلل زجاج الس
ــي عالها الصدأ:  باملالمح الت
ــرقي..  الش ــاب  الب ــي  تانك
ــة.. جدارية فائق  نصب احلري
حسن.. حديقة االمة. اخلواء 
ــن  ــلل م ــذي يتس ــدم ال والن
ــواب، يلحظ  ــقوق األب بني ش
ــة ترفرف على  ــراوي حمام ال
ــفى  حجر اجلدارية. .مستش
ــرق  ــة.. يط ــة العصبي اجلمل
ــب على جدرانه  املوت الكئي
ــة، يحيلنا الراوي هنا  املتآكل
إلى أنه منقاد ألبيه، لذكرياته 
التي قضاها  ــه  أليام طفولت
ــه وبرعايته.. أبوه  بني أحضان
هو وطنه وصحابه وانتماؤه. 
البحث عن األب هنا قد يومئ 
ــني واالمل وقد  لالنتماء واحلن
ــه كما  ــر كل ــتغرق العم يس
ــب محفوظ)،  في (طريق جني
ــدي ازبني  ــد مه ــل عن والبط
ــبب  ــه بس الراوي نفس وهو 
ــع في دخيلته بني  من التداف
ــني حنينه  ــة وب ــاة الغرب حي
ــي بالده،  ــى مراتع الصبا ف إل
زووم  إلى  ــظى مخيلته  تتش
مهول حاملا ينظر إلى ما يؤثر 
به، فهو حني يحدق بأبيه من 
خلف زجاج الردهة.. (جبس) 
يحيط برأسه وتشابك يديه 
ــه قد أضحى  ــراءى له كأن يت
ــالم  كه ــدا  وب ــه  عن ــداً  بعي
ــى قطعة  ــم ليتالش يتضخ
ــماء، فيفقد صبره  ــي الس ف
ــض باجتاهه ولم  وينهار ويرك

يسمح له احلرس ويسد عليه 
ــر الراوي  ــق، هنا يحص الطري
ــون القصد..  ــي أت ــه ف نفس
ــدور ويدور  ــدّ له أن يظل ي ال ب
ويوحي ويصف ليمأل املشهد 
ويصل باملتلقي إلى شيء من 
التعبير  اإلقناع وصوالً لذروة 
وكاتبنا هذا  بإيصال فكرته. 
حريص.. حريص على إيصال 
ــه  ــدور برأس ــي ت ــه الت فكرت
ــن  ــذا فم ل ــك،  بذل ــي  ويغال
ــرك أعنة  ــي أن ال يت الطبيع
إال ويقحمها أحياناً  ــرد  الس
التي  ــيهات  الكليش ببعض 
ــه أن يطلقها هو  ال ينبغي ل
ــرها هنا  إمنا يفككها، وينش
ــال أو إيحاء  وهناك باسترس
أو إشارة فميدانه هو دخيلة 
مثال  ــه..  وإحساس ــي  املتلق
ــول: غائب عن  ــي ص١١ يق ف
ــرير بارد يغفو  العالم في س
ــدم!! هنا ال  ــة الع في قوقع
ــرد تلك االحكام  ينبغي للس
إمنا يتركها تطوف في دخيلة 
ــا  يعلنه أن  دون  ــي  املتلق
ــد يكون اللحن في  هكذا.. ق
الشعر واضحاً إمنا اللحن في 
ــن الكاتب  ــرد يختبئ م الس
نفسه حني ينهمك ويندمج 
ــطور..  ــاء ورصف الس في بن
أو  ــة  مثلب ــك  ذل ــر  يعتب وال 
ــارة كاتبنا، إمنا  ــرة في مه عث
ــبب شدة حرصه  تدخالً بس
ــوص في مي  ــان الغ ــى إتق عل
السرد.  نعود إلى لغة الراوي 
له  ــمح  ــة.. حني يس املكثف
ــجى  ــو أبيه املس ــرور نح بامل
ــالط ليصل  ــى الب ــو عل يحب
ــه هي  ــاً فطفولت ــه زحف إلي
ــا وإحالته  ــته هن التي تلبس

ــى وندم، حيث يالقي  إلى أس
ــول فراق.. ذاك هو  أباه بعد ط
ــكان والزمان على  ابوه ميأل امل
ــد  ــق مبعية جس ــرير ضي س
جريح غائب عن الوعي. ومن 
ــت  ــة كتب ــظ أن الرواي املالح
ــتثناء  باس املنالوج  بطريقة 
بضعة سطور من الصفحة 
ــوار يتحد  ــذا فاحل ل ــى،  األول
ــدث إذ كالهما في داخل  باحل
ــا يجعلها  ــدة مم ــس واح نف
أقرب للشعر. إمنا للحق أقول 
ان راوينا هذا ميسك بتالبيب 
ــال  الهدف والقصد باسترس
ــه في بعض  ــع رغم وقوع ممت
التقريرية يقول في ص١٢: ال 
ــتقر  خطر يهدد وجودي، مس
ــع  ــوازن م ــل، مت الداخ ــن  م
ــي واالخرين! كيف ذاك  نفس
ــب الفنان؟ فاألديب  وهو االدي
ــون غير  ــد أن يك ــان ال ب الفن
ــه واآلخرين  متوازن مع نفس
ــون الوجود  ــدّ من أن يك وال ب
ــدده  يه ــراً  ــه خط ذات ــد  بح
ــتقرة وإال  ــه غير مس ودواخل
ــالً!  ثم  ــن مبدعاً أص ــم يك ل
ــوى  ــي س ــف: ال يقلقن يضي
ــوح للحصول على (ما  الطم
ــي).. أرى أن هذا  ــل حيات يجم
ليس  ــل  والتحلي ــير  التفس
بصالح السرد، كان عليه ان 
ــذا.. ال يقلقني  يختمها هك
الطموح  ــوح..  الطم ــوى  س
ــه  الذي بات يقلق هو بنفس
ــس كذلك !؟/  مني بدوره. ألي
ــه ألبيه الراقد على  وفي تأمل
سرير املشفى مضمد الرأس 
ــال في ما حوله  واليدين تنه
ــاه وحنني أبيه  طفولته وصب
واحتضانه له أيامئذ، فتكون 
بها  ــدث  يح التي  ــارات  العب
ــه  أباه الراقد بينه وبني نفس
ــاة.  ومواس ــاً  وندم ــجاناً  أش
ــن التلميح  ــد لنا هنا م وال ب
ــو أن احلادث  ــا وه ــى أمر م إل
ــه اصطدام  ــذي حدث ألبي ال
ــاء  ــود الكهرب ــيارته بعم س
ــس مدنية رغم  وارتدائه ملالب
ــي اجليش دليل  أنه ضابط ف
على انه مضطرب او ممتعض 
أو غير راض عما حدث له من 
عبث بأرض الوطن واستباحة 
ــوة غازية  ــن قبل ق حريته م
ــادث االصطدام  ــة.. ح محتل

ــرد أو الرفض أو  ــبه بالتم اش
االنتحار سيما أن ما يوحي به 
ــول احلادث.. همرات  الراوي ح
احملتل، الفوضى، تهديد املارة، 
ــرعة  املس املراهقني  دراجات 
أي إيقاظ اجلهل وسوء اخللق 
في نفوس اجليل اجلديد. وفي 
ــات (١٨-٣٠) يلج  بضع صفح
ــة عندما  ــراوي إلى غاب بنا ال
ــات  وعرب ــه  غربت ــي  ف كان 
ــا..  أيض ــفى  ومش ــجار  وأش
ــطور تصعد وتنزل، وعالج  س
ــر املعاق ومنحه  ابنه الصغي
ــاقاً اصطناعية ولعالجه  س
هو بنفسه املثقلة بالتغريب 
ــرد بأغنية  حيث يفسر الس
ــوح  ويط ــل  فاض ــريفة  لش
ــجل  ويس ــير  ويش ــا  معه
وميتعض كأمنا يلخص جنونه 
ــو يضغط احلكاية  وندمه وه
ــا ليحولها إلى  ــن جوانبه م
ــتمر  ــا مجنونة. ويس فانتازي
ــه:  ــول مفاتيح ــا بفص راوين
 (٣١-٤٠) ــي  التعاف ــاح  مفت

 (٤٠-٤٧) ــخصية  مفاتيح ش
ــا  وم ــى...الخ.  األس ــاح  مفت
ــي  ــاح املط ــو مفت ــا ه مييزه
ــرأ معا: (أغربل  (٩٠-١٠٣) لنق
ال  ــة  مغلق ــا  أراه ــي  خيارات
ــفر  نهايات لها ال أمل في س
ــدود)، أجل.. أغلق كل  عبر احل
ــه الراوي وعاد غريباً  أفق بوج
ــد  لق ــة:  اخلالص كان.  ــا  كم
صال مهدي علي ازبني وجال 
ــرد على  وأجاد في عالم الس
طريقة التداعي احلر. بقي أن 
ــة بصفحاتها  اقول ان الرواي
ال١٥٩ كتبها الراوي بطريقة 
ــرت  ــا أش ــدا م ــوج ..ع املنال
ــيد  إليه وفصلها األخير (س
األب  ــى  املفاتيح).اختف
ــن املعاق، وحتوال  واختفى االب
ــرى تضاف إلى  ــى غربة أخ إل
ــه  غربته في تضاعيف نفس

احلزينة.

بغداد / البينة الجديدة
افتتح وزير الثقافة والسياحة واآلثار 

ــس االول  ــم ام ــن ناظ ــور حس الدكت

ــي  ــى الدول ــات امللتق ــني فعالي االثن

ــكيلي حتت شعار  الثالث للفن التش

ــاركة  مبش ــداد)  بغ ــق  يعان ــل  (الني

التشكيليني  الفنانني  مجموعة من 

ــى  ــك عل ــني، وذل ــني واملصري العراقي

ــكيلية. ــرة الفنون التش ــات دائ قاع

وجتول السيد الوزير في أرجاء املعرض، 

ــدى إعجابه باللوحات التي مثلت  وأب

عدداً من املدارس التشكيلية، مثنياً 

على جهود املشاركني.
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فنارات

6ثقافية

عامر عواد اخلفاجي

ــم  ل ــي  الت ــهول  الس
تعطنا

 سوى التسكع
على أرصفة الورق

ــا على مباهجي   أنثره

الرخيصة

 حيث االمل يندثر

على أوجاع االرامل

 والعيون املكحلة 

بدموع القمر

 وضحكاتنا  اخملذولة

على شمسنا

ــوف  ــة بالكس  املصاب

املزمن

 تغزو انكساراتنا 

بطفولة احلروب 

احلروب التي لم يصبها 

الشيب

منذ االزل

هي حتبو دائماً معنا

متابعة / البينة الجديدة
ــكيلي من  ــان تش ــد فن ــمكو أحم س
ــاءت الصدف أن  ــتان العراق، ش كردس
ــان كمهندس  ــي الياب ــون عمله ف يك
ــي معهد الفنون  ــاك درس الفن ف وهن
ــام ١٩٩٨، ومنذ  ــو ع ــة بطوكي اجلميل
ــك التاريخ وهو عضو في مركز جاال  ذل
الفني (مجلس اإلدارة اليابانية للفنون 
الدولية/اليابان وآسيا وافريقا واميركا 
ــي عضويته  ــذي يضم ف ــة) ال الالتيني
حسب قول سمك وأكثر من ٦٠٠ فناناً 
وفنانة ومن مختلف دول العالم، وفي 
هذا املركز صالة خاصة أو جناح خاص 
ــكيليني الكرد بإسم  بالفنانني التش
ــنوياً  ــم العرض فيه س ــتان يت كردس
ــالً للفنانني الكرد  ــني ٥٠ - ٦٠ عم ما ب
ــمكو الدور األكبر  ذاتهم ويبدو أن لس

ــن اإلعتناء  ــؤول ع في ذلك، فهو املس
ــرق  واإلختيار لألعمال الفنية من الش
ــمكو  ــركا الالتينية.س ــط وامي األوس
ــني اللوحة كعمل  ــة ما ب ــرز العالق يب
فني والبعد الرابع كفاعل يثير القول 
ــاً بوصفها ال كتقليص  البصري عفوي
ــة النظر بل كإتصال معرفي منه  لزاوي

ــي  ينبثق قواعد القراءة والتأويل ويرس
ــت مألوفة في  ــه على حاالت بات حاالت
ــية التي تخص  إنتاج املعطيات احلس
ــل بفضاءاته ذات  ــي تتص ــه والت هويت
مالمح تدل على قدرته في إستشراف 
ــوة  ــش من عوالم محش ــرد واملده اجمل
ــمكو يأخذ على  بالتاريخ واأللوان .س
ــات  ــة عالم ــة مجموع ــه دراس عاتق
ــاة داخل حياة،  ــون أبجدية حي قد تك
ــده منطوقة  ــة عن ــدات اللوني فالوح
ــاورات حتكمها  ــن التج ــلة م بسلس
ــة عالقات تؤدي حتماً  بدورها مجموع
ــا  بإعتباره ــياقاته  س ــم  تدعي ــى  إل
ــى نحو  ــط عل ــي مرتب ــون زمن مضم
ــة إدراكه لفضائه  ــر ببداية ونهاي كبي
ــرض قراءتها في  ــة بصرية يفت كواقع

اللحظة ذاتها.
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ــقاً  ــرز النقد، بوصفه نس ــرحي، يب ــني عناصر اخلطاب املس ــن ب  م
ــرحي ميداناً تطبيقياً، ومن  تقوميياً، يتخذ من خطاب العرض املس
ــره، ويحلله ويؤوله، بقصد فحص أنساقه السمع بصرية  ثم يفس
ــح، أو القوة والضعف،  ــتظهار مواطن اجلمال والقب واحلركية، الس
ــم، ملعرفة مدى  ــل واملصم ــرج واملؤلف واملمث ــتغال اخمل ــات اش وآلي
ــة واجلمالية املتالحقة، ضمن  ــكيل الصور الفني قدرتهم على تش
ــرج بكونها ذات فاعلة في  ــتند الى رؤية اخمل ــة العرض التي تس بني
تفكيك منظومة خطاب النص ونص العرض، وإعادة بنائهما، فنياً، 
ــق التواصل الوجداني  ــفياً، مبا يصعد نس وفكرياً، وجمالياً، وفلس
ــرحي الصورية والتعبيرية املتحركة، وبني  بني منظومة األداء املس
ــراء ذلك فعل االتصال  ــة التصورية للمتلقي، فيحدث من ج البني
ــة والفكرية.وعلى وفق  ــتراطات العرض الفنية واألدبي الناظم الش
ــف، وليس  هذا التصور، تتحدد وظيفة النقد البناء، الذي يستكش
ــذي طاملا ابتليت  ــو حال بعض النقد ال ــد الذي يصف، كما ه النق
ــت، فلما نزل نقرأ  ــرحية طوال عقود خل ــه احلركة النقدية واملس ب
ــون نقداً  ــح كاتبها أن تك ــدات التي يطم ــض النق ــاً – بع – أحيان
ــه (اريك بنتلي،  ــليماً ومؤثراً، ليس على غرار ما يكتب ــرحياً س مس
ــتوفياً  ــن أن يكون نقداً مس ــي) ولك ــان كوت، توماس دي كوينس ي
ــة، كيما ينال رضا  ــتراطاته الفنية واألدبية والنقدية واجلمالي الش
ــرحي.وبهذا  ــاب العرض املس ــني، خلط ــني، واملنتج ــاد، واملتلق النق
النمط من النقد العليم واملتكامل، تتأسس هوية الناقد، ويسطع 
ــه النقدي من فرط رصانته وعلميته، وتفرده، إذ ال خير في نقد  قلم
ــلوبي، ومنهجي، بحيث يجتذب  ال يكون مختلفاً بنحو علمي وأس
ــا النقد  ــني ثانياً، أم ــرحي أوالً، واملتلق ــاج املس ــني في اإلنت العامل
ــر املطلوب في  ــداث التأثي ــول عليه في إح ــل اخلامل، فال يع اجملام
ــرحي، فهو نفسه  ــارات اخلطاب املس ذائقة القارئ، وفي تقومي مس
ــة الى تقومي.إن رصانة النقد تتأتى من كفاءة، وخبرة، وثقافة  بحاج
ــرح، واملمارسة  الناقد، ولذلك، فالنقاد الذين يولدون من رحم املس
ــرح،  ــم أولئك الذين احتضنتهم رابطة نقاد املس النقدية، كما ه
ــي مقارباتهم، وراكزين في  ــون - في العادة – بارعني ف فإنهم يكون
ــيراتهم ومنصفني في أحكامهم وتأويالتهم، وطاملا أنهم قد  تفس
رفدوا املكتبة املسرحية والنقدية برسائل وأطاريح جامعية عززت 
ــن فرط علميتها،  ــرحي، م الثقافة النقدية، ورصنت اخلطاب املس
ومنهجيتها، وأسلوبها، ودقتها في اآلن نفسه.إن النقد املسرحي 
ــة، وذهنيتهم الوقادة،  ــذي أنتجته أخيلة النقاد الفاره الوضاء، ال
ــاعت املفاهيم  ــن املقاالت غير النقدية، التي أش ــد أزاح أكوام م وق
ــة النقدية، وأسهمت في اجلانب اآلخر إرساء  اخلاطئة عن املمارس
ــس خرسانية صلبة للحركة النقدية التي ال تتسع، أو تترسخ  أس
ــؤولة، وذات فهم دقيق  ــة ومس ــات نقدية واعي ــاطة مقارب إال بوس
ــرحي، وجزئيات  ــاب العرض املس ــة التركيبية خلط ــل البني ملفاص
ــح اخلطاب  ــى العام ملصطل ــب املعن ــرحية، بحس ــرة املس الظاه
ــيع املصطلحات  ــرحي، مع يقيننا األكيد، أن النقد البناء يش املس
ــت املرجتلة، بوصفه  ــة املتداولة وليس ــم النقدية العلمي واملفاهي
ــكوت عنه، على وفق  ــتظهر املس ــداً جتريبياً يغزو اجملهول، ويس نق
ــت قاصرة.إن املقال النقدي املتقن،  ــتبصرة وليس قراءة نقدية مس
ــاوى بتقادم الزمن بل يقاوم عوامل الصدأ الثقافي والفكري،  ال يته
ــاج رقي عقل الناقد  ــدر للقراء والباحثني، ألنه نت فيكون خير مص
وسمو تفكيره، فلما نزل نستمتع مبا كتبه النقاد (ريتشاردز ورميوند 
ــواهم كثير، ممن دلت نقوداتهم  وليامز، كير إيكالم، روالن بارت) وس
ــامي أفكارهم، ورفعة أذواقهم، فأضحوا مختلفني،  الثرة على تس

وهويتهم مائزة من فرط خصوصيتها.
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  أ. د. باسم األعسم

   في البدء يحيلنا عنوان 

الرواية إلى أن هناك 

مفتاحاً بعدة وجوه أي 

بال وجه، فعندما يكف 

أن يكون ذا وجه واحد 

يكون بال وجه، وإال ليس 

هو مبفتاح اصال (واملفتاح 

كناية للسبيل أو طريقة 

احلياة).. ومفتاحه هذا 

حائر.. تائه، يركض حينا 

نحو امرأة حميمة زرقاء 

العينني تتحد بها زرقة 

السماء.. امرأة في بالد 

الغربة ترافقه مودعة 

الى املطار.. هو الذاهب 

لتفقد حال أبيه الراقد 

في مستشفى اجلملة 

العصبية في بغداد. املرأة 

حتتضنه دامعة العينني، 

وبغداد تستقبله 

مكشرة األنياب جاحدة 

بهمرات الدخالء ورائحة 

املوت ووقع أقدام احملتلني، 

واملشفى املعبأ برائحة 

الديتول وعطن الفجيعة.

قراءة / عبد اإلله الفهد
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عادل كاطع العكيلي
 إنها اخلامسة عصراً في بغداد ألحد أيام 

ــنة ٢٠١٧، كان مقاتلو جهاز مكافحة  س

ــرى يُجهزون  ــكيالت األخ ــاب والتش اإلره

ــى من وجود داعش في جانب  على ما تبق

ــت (رؤى) تنتظرهُ مع  ــن، وكان املوصل األمي

ــي اجلانب  ــرب على نهايتها ف ــراب احل اقت

ــك الفتى  ــداد.     (أحمد) ذل ــر في بغ اآلخ

ــى نداء الوطن وتطوّع في صفوف  الذي لبّ

ــذود عن وطن  ــاز مكافحة االرهاب لل جه

استباحه الغادرون، كان يقاتل في مدينة 

ــن بالتحديد،  ــب األمي ــي اجلان ــل وف املوص

ــرب على أنها  ــر إلى احل ــت (رؤى) تنظ كان

ــاز إلحصاء  ــر التلف ــات حكومية عب بيان

القتلى واجلرحى ولكنّ احلرب عند (أحمد) 

ــاتره  ــد كان وحيداً في س ــيء آخر، فق ش

ــي ظهيرة  ــول كظل ف ــر بذه ــف وينظ يق

حارقة ليتمعن صورتها في مخيلته، فهو 

ــل وهي في  ــادق القتال في املوص ــي خن ف

ــداد تترقب عودته، هناك في صمت مع  بغ

ــدواً ما،  وأي وجع أكثر  بندقيته منتظراً ع

ــباح املوت في كل  من هذا وهو يترقب أش

ــه:- متى يتوقف  ــأل نفس حلظة، كان يس

ــي نهر دجلة ليزيح  القتال كي يغطس ف

ــات عن  ــو للحظ ــا ول ــرب وأوزاره أدران احل

كاهله؟! يتذكر حبيبته ويتصورها ذاهبة 

ــة  وكتبها بني يديها،  صباحاً إلى اجلامع

آه ما أقسى الذكريات وما أمضّ األلم وهو 

ــواتر املوت يشده الشوق  مستلقِ على س

ــوقته فيراها تتلفت باحثة عن  إلى معش

ــة، يتخيلها  ــذي فارق أروقة الكلي ظله ال

تكتب في أوراقها جملة راحت ترددها مع 

ــي افتقدك  ــى اللقاء إن (مت نفسها: - 

ــرعة اخلطى  ــام متر مس ــراً). تلك األي كثي

ــل، كان ) ــير ببطء قات ــرب هناك تس واحل

ــه الترابي،  ــي خندق ــتلقياً ف أحمد( مس

ــه، وينادي  ة تتطاير من رأس ــئلة جمّ وأس

ــريرته: - ما سر كل هذا األسى؟ ما  في س

ــوش األيتام  ــرّ هذا  القتل والدمار وجي س

ــل واألمهات الثكالى، الذي خلفته  واألرام

وراءها (آلة احلرب)!.    خفّ أوار املعارك في 

ــرب أوزارها في  ــك األيام وقد وضعت احل تل

ــة نكراء  ــن املوصل بهزمي ــب األمين م اجلان

ــد من  ــى اجلُن ــم)، ومض ــر التنظي (لعناص

رفاقه إلى أهاليهم وآخرون إلى ثكناتهم، 

ــرون أبناءهم  ليتفحصوا  كان اآلباء ينتظ

ــازال  ــو م ــا، وه ــي فارقوه ــم الت وجوهه

ــياً  ــاً حزيناً وحيداً في موضعه منس واقف

ــراب وأحاط  ــاعة عاطلة غلفها  الت كس

ــا الصمت، وحيداً في حني راح اآلخرون  به

ــهم  يعيدون خرائط مدنهم، عادوا مبالبس

ــدم والصديد بكل  ــة بالذكريات وال املليئ

ــيه رفاقه  بيانات احلرب وخرائبها، هل نس

أم تناسوه أم إنه بقي هناك مبحض إرادته 

ــي ينظر إلى  ــاتر التراب ــرب الس ــداً ق وحي

(اجلانب األمين) وقد أمسى أطالالً مهدمة، 

ــاً لكل ما حدث  ــى أن يجد جواب كان يتمن

ــد جواباً لكل   ــر، علّه يج ــل وتدمي من قت

تلك الشهور التي قضاها هنا، كيف وإلى 

أين يعود وعلى أية أسئلة سيجيب إذا ما 

واجهوه بكل تلك التساؤالت، كيف بدأت 

ــني البداية  ــف انتهت وما ب ــة وكي املعرك

ــهداء  ــن توابيت لش ــش م ــة جي والنهاي

وأخبار ملفقودين وقصص وتنهدات وبكاء 

ــن.     ــة الوط ــرّزت خريط ــدة ط ــور جدي وقب

ــة نهاية  ــاة العراقي ــن املذيع على قن أعل

معركة املوصل وألقى بيانه األخير، أولئك 

ــم إال هو  ــى أهاليه ــيعودون إل ــود س اجلن

ــاً من  ــي واقفاً في مكانه يحمل جيش بق

األسئلة التي اخترقت رأسه - 

 ملاذا كل ما حدث؟ أي مهزلة أكثر من قتل 

ــبي؟     كان الناس في املدن  ــر وس وتهجي

ــون بنهايتها  ــل فرح ــدة عن املوص البعي

ــزن عجيب،  ــوالً يخترقه ح وظلَّ هو مذه

ــوا أطلوا عليه  ــن فقدوا أو مات رفاقه الذي

ــن الزمن،  ــك اللحظة  العجيبة م ــي تل ف

ــي جمجمته  ــت ف ــرة طف ــك احلي كل تل

ــافية: - ملاذا  ــد دون إجابة ش ــؤال واح بس

ــاً...ال  واقف ــد)  (أحم كان  ــدث؟   ماح كل 

ــن مضوا وهياكل  ــه غير أرواح الذي يحيط

ــراب التي  ــة وأكداس الت ــات احملترق الدباب

ــاتراً  بينه وبني اجلهة األخرى،  شكلت س

ــا حبيبته (رؤى) فكانت تتفحص وجوه  أم

ــاره، إالّ هو هل  ــن من احلرب بانتظ العائدي

ــن اإلجابة ؟  ــاك باحثاً ع ــيظل هن تراه س

ــاره كل يوم كباص  ــت حبيبته بانتظ كان

ــة عصراً، يراودها سؤالٌ  الساعة اخلامس

في أعماقها: متى يعود ليقرأ كل رسائلي 

ــاره؟!     كان هذا  ــي انتظ ــي كتبتها ف الت

ــاؤل آخر  ــاؤل يدور في خلدها، وتس التس

ــي اجلانب األمين  ــي ذهنه هناك ف يجول ف

من املوصل ...هو ملاذا كل ما حدث؟.

@Ô‹Óÿín€a@Â–‹€@s€br€a@Ô€ÎÜ€a@Û‘n‹Ωa@pbÓ€b»œ@|nn–Ì@Úœb‘r€a@äÌãÎ pÏΩa@ämbç@ø@p¸˙bém قصة قصرية 

مهدي علي ازبني

البارحة كبرت البنت
صارت تتمشى 

بعكازتني  وخوذتني
وصارت تتسلقُ جدارَ 

الصمتٍ
وتتكلمَ بأريحة عن 

احالمها,,,

خمسون سنة 
ومازالتُ لآلن

ال أعرف شكل النهد 
واستدارته

خمسون سنة وأنا 
ما جنوت  من تخمته 

..
خمسون سنة وانا 

احلم
فقط احلم

وهذه مهنتي......
    **

هل يعجبك
ان نحلمُ بالبحر

تعالي اذا
انا انتظرك حتت 

شجرة
ظلك القدمي

تعالي من الغياب
فهذا النخيل اطولَ 

من ليله
وهذه الصرخة من 

النعاس
تؤجل متاسيح 

دموعنا
تعالي

ندونُ غدا اجمل....
فنحن في عصر 

االنترنيت
والرميوت كونترول

والزيف اجملاني
واحلكومات الوطنية

  **

صرتُ
اعجزُ

ان ارى بريق عينيك
صرت اعجز ان اشم 
عطرك فوق قميصي

او اكون قبالة وجهك 
(بقبلتني)

صرت اراودك في 
اخليال

وانت بعيدة عني 
بغيمتني

صرت احبك....
كما كنت 

واصون كل انظمة 
نهديك...

كي ال أنبذ هاتني 
اللؤلؤتني....

  *
قالت 

هل حتبني
او هي قالت

هل ما زلت حتبني...
قلتُ

ضميني لصدرك
قليال لتعرفني هذا 

النعاس؟!

نص شعري

ÙÜñ€a@o„a@b˜Óë@Ô€Ï”

حيدر حاشوش العقابي

@ó„

ــوان  قصائد  ــعرية بعن صدرت مجموعة ش

ــني) للكاتب  ــت أول اخلائف ــة (لس ــر افقي نث

ــرة) ــد الزه ــد عب ــتاذ ( مؤي ــي االس واالعالم

ــط ،  ــى ٢٠٢١ من القطع الوس ــ طبعة أول

تصميم وطباعة ـ املنت ــ العراق ــ بغداد.

ــرح  ــن ناظم إعادة العمل مبركز املس ــياحة واآلثار حس بحث وزير الثقافة والس
ــتحقات  ــوية املس ــرح بعد تس العراقي واعادة عضويته للمركز العاملي للمس
ــرحي الكبير صالح  ــتقباله املس ــم خالل اس ــراق. وأكد ناظ ــة على الع املترتب
القصب على أهمية تفعيل دور املسرحيني واملثقفني في املشهد العام. وتناول 
ــاء مجلس وطني  ــاً مقترحات تقدم بها القصب، بضمنها إنش االجتماع ايض
ــيقى  ــات الفنية بضمنها املوس ــدداً من التخصص ــون يضم ع ــة والفن للثقاف
ــكيل جلنة  ــينما.وبحث اللقاء ايضاً تش ــكيل والس ــرح والتش ــاء واملس والغن
الستحداث مهرجان مسرح العراق الدولي والذي ستتبناه الوزارة، باالضافة الى 

مقترح إنشاء متحف للفن العراقي يهتم برموز الفن العراقي.

@ÚrÌÜy@paâaÜïa @kñ‘€a@Ä˝ï@7jÿ€a@ÔyäéΩa@Ô‘n‹Ì@·√b„
@pby6‘Ωa@Âfl@ÖÜ«@szjÌÎ





albaynanew@yahoo.com

عملوا هنا في (                    ) ورحلوا

املرحوم اخلبير اللغوي
 كرمي توفيق الزبيدي

املرحوم الكاتب اللواء 
ماضي اخلزاعي

املرحوم مـاجد الصكر  
رئيس القسم الرياضي

لهم الذكر الطيب
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جمهورية العراق 
وزارة اِّـالية

اِّـصرف الزراعي التعاوني
إنذار

صادر بمقتضى اِّـادة الثالثة من قانون
تحصيل الديون الحكومية رقم (٥٦) ١٩٧٧

الرقم/ ١٨٥
التاريخ/ ٢٠٢١/٦/٩

إُّـ اِّـدين/ إحسان دعري ذباب 
ــدره (٣,٠٠٠,٠٠٠) دينار الذي  ــغ ق ــدد اِّـبل ــث انك لم تس حي
ــذا إُّـ  ــوك به ــذا ندع ــخ ٢٠١٣/٣/١٣ ل ــك بتاري ــتق علي اس
ــرة أيام من تاريخ تبليغك بهذا اإلنذار , و إال  ــديده خالل عش تس
ــوف نتخذ قرار بحجز أمولك اِّـنقولة ,وفقا للمادة الخامسة من  س

تحصيل الديون الحكومية رقم (٥٦) لسنة ١٩٧٧.
اِّـوظف اِّـخول

جمهورية العراق 
وزارة اِّـالية

اِّـصرف الزراعي التعاوني
إنذار

صادر بمقتضى اِّـادة الثالثة من قانون
تحصيل الديون الحكومية رقم (٥٦) ١٩٧٧

الرقم/ ١١٤
التاريخ/ ٢٠٢١/٦/٩

إُّـ اِّـدين/ غانم محيسن رداد 
ــدره (١٠,٠٠٠,٠٠٠) دينار الذي  ــدد اِّـبلغ ق حيث انك لم تس
ــوك بهذا إُّـ  ــذا ندع ــخ ٢٠١٠/٩/١٧ ل ــك بتاري ــتحق علي اس
ــرة أيام من تاريخ تبليغك بهذا اإلنذار , و إال  ــديده خالل عش تس
ــوف نتخذ قرار بحجز أمولك اِّـنقولة ,وفقا للمادة الخامسة من  س

تحصيل الديون الحكومية رقم (٥٦) لسنة ١٩٧٧ 
اِّـوظف اِّـخول

جمهورية العراق 
وزارة اِّـالية

اِّـصرف الزراعي التعاوني
إنذار

صادر بمقتضى اِّـادة الثالثة من قانون
تحصيل الديون الحكومية رقم (٥٦) ١٩٧٧

الرقم/ ١٧٣
التاريخ/ ٢٠٢١/٦/٩

إُّـ اِّـدين/ امال شمران موسى   
ــدره (٣,٠٠٠,٠٠٠) دينار الذي  ــغ ق ــدد اِّـبل ــث انك لم تس حي
ــذا إُّـ  ــوك به ــذا ندع ــخ ٢٠٠٦/٦/٣ ل ــك بتاري ــتحق علي اس
ــرة أيام من تاريخ تبليغك بهذا اإلنذار , و إال  ــديده خالل عش تس
ــوف نتخذ قرار بحجز أمولك اِّـنقولة ,وفقا للمادة الخامسة من  س

تحصيل الديون الحكومية رقم (٥٦) لسنة ١٩٧٧ 
اِّـوظف اِّـخول

جمهورية العراق 
وزارة اِّـالية

اِّـصرف الزراعي التعاوني
إنذار

صادر بمقتضى اِّـادة الثالثة من قانون
تحصيل الديون الحكومية رقم (٥٦) ١٩٧٧

الرقم/ ٢٠٩
التاريخ/ ٢٠٢١/٦/٩

إُّـ اِّـدين/ ناصر حسني خلف 
ــدره (١٦,٠٠٠,٠٠٠) دينار الذي  ــدد اِّـبلغ ق حيث انك لم تس
ــوك بهذا إُّـ  ــذا ندع ــخ ٢٠١٧/٩/٢١ ل ــك بتاري ــتحق علي اس
ــرة أيام من تاريخ تبليغك بهذا اإلنذار , و إال  ــديده خالل عش تس
ــوف نتخذ قرار بحجز أمولك اِّـنقولة ,وفقا للمادة الخامسة من  س

تحصيل الديون الحكومية رقم (٥٦) لسنة ١٩٧٧ 
اِّـوظف اِّـخول

جمهورية العراق 
وزارة اِّـالية

اِّـصرف الزراعي التعاوني
إنذار

صادر بمقتضى اِّـادة الثالثة من قانون
تحصيل الديون الحكومية رقم (٥٦) ١٩٧٧

الرقم/ ١٩٠
التاريخ/ ٢٠٢١/٦/٩

إُّـ اِّـدين/ كريم ناصر حسني الجعيفري
ــدره (٦,٠٠٠,٠٠٠) دينار الذي  ــغ ق ــدد اِّـبل ــث انك لم تس حي
ــذا إُّـ  ــوك به ــذا ندع ــخ ٢٠١١/٨/١ ل ــك بتاري ــتحق علي اس
ــرة أيام من تاريخ تبليغك بهذا اإلنذار , و إال  ــديده خالل عش تس
ــوف نتخذ قرار بحجز أمولك اِّـنقولة ,وفقا للمادة الخامسة من  س

تحصيل الديون الحكومية رقم (٥٦) لسنة ١٩٧٧ 
اِّـوظف اِّـخول

جمهورية العراق 
وزارة اِّـالية

اِّـصرف الزراعي التعاوني
إنذار

صادر بمقتضى اِّـادة الثالثة من قانون
تحصيل الديون الحكومية رقم (٥٦) ١٩٧٧

الرقم/ ١٦٧
التاريخ/ ٢٠٢١/٦/٩

إُّـ اِّـدين/ حسني كاظم جرب 
ــدره (١٢,٠٠٠,٠٠٠) دينار الذي  ــدد اِّـبلغ ق حيث انك لم تس
ــذا إُّـ  ــوك به ــذا ندع ــخ ٢٠٠٩/٨/١ ل ــك بتاري ــتحق علي اس
ــرة أيام من تاريخ تبليغك بهذا اإلنذار , و إال  ــديده خالل عش تس
ــوف نتخذ قرار بحجز أمولك اِّـنقولة ,وفقا للمادة الخامسة من  س

تحصيل الديون الحكومية رقم (٥٦) لسنة ١٩٧٧ 
اِّـوظف اِّـخول

جمهورية العراق 
وزارة اِّـالية

اِّـصرف الزراعي التعاوني
إنذار

صادر بمقتضى اِّـادة الثالثة من قانون
تحصيل الديون الحكومية رقم (٥٦) ١٩٧٧

الرقم/ ١٦٨
التاريخ/ ٢٠٢١/٦/٩

إُّـ اِّـدين/ حيدر سعدون محمد 
ــدره (١٢,٠٠٠,٠٠٠) دينار الذي  ــدد اِّـبلغ ق حيث انك لم تس
ــوك بهذا إُّـ  ــذا ندع ــخ ٢٠١٠/٣/١٢ ل ــك بتاري ــتحق علي اس
ــرة أيام من تاريخ تبليغك بهذا اإلنذار , و إال  ــديده خالل عش تس
ــوف نتخذ قرار بحجز أمولك اِّـنقولة ,وفقا للمادة الخامسة من  س

تحصيل الديون الحكومية رقم (٥٦) لسنة ١٩٧٧ 
اِّـوظف اِّـخول

جمهورية العراق 
وزارة اِّـالية

اِّـصرف الزراعي التعاوني
إنذار

صادر بمقتضى اِّـادة الثالثة من قانون
تحصيل الديون الحكومية رقم (٥٦) ١٩٧٧

الرقم/ ١٧٠
التاريخ/ ٢٠٢١/٦/٩

إُّـ اِّـدين/ جرب جوده جرب 
ــدره (١٥,٠٠٠,٠٠٠) دينار الذي  ــدد اِّـبلغ ق حيث انك لم تس
ــوك بهذا إُّـ  ــخ ٢٠١٦/١٠/٢٧ لذا ندع ــتحق عليك بتاري اس
ــرة أيام من تاريخ تبليغك بهذا اإلنذار , و إال  ــديده خالل عش تس
ــوف نتخذ قرار بحجز أمولك اِّـنقولة ,وفقا للمادة الخامسة من  س

تحصيل الديون الحكومية رقم (٥٦) لسنة ١٩٧٧ 
اِّـوظف اِّـخول

جمهورية العراق 
وزارة اِّـالية

اِّـصرف الزراعي التعاوني
إنذار

صادر بمقتضى اِّـادة الثالثة من قانون
تحصيل الديون الحكومية رقم (٥٦) ١٩٧٧

الرقم/ ١٣١
التاريخ/ ٢٠٢١/٦/٩

إُّـ اِّـدين/ عبد الحسني محمد علي ادريس البكري 
ــدره (٥,٠٠٠,٠٠٠) دينار الذي  ــغ ق ــدد اِّـبل ــث انك لم تس حي
ــوك بهذا إُّـ  ــذا ندع ــخ ١٩٩١/١١/٢ ل ــك بتاري ــتحق علي اس
ــرة أيام من تاريخ تبليغك بهذا اإلنذار , و إال  ــديده خالل عش تس
ــوف نتخذ قرار بحجز أمولك اِّـنقولة ,وفقا للمادة الخامسة من  س

تحصيل الديون الحكومية رقم (٥٦) لسنة ١٩٧٧ 
اِّـوظف اِّـخول

جمهورية العراق 
وزارة اِّـالية

اِّـصرف الزراعي التعاوني
إنذار

صادر بمقتضى اِّـادة الثالثة من قانون
تحصيل الديون الحكومية رقم (٥٦) ١٩٧٧

الرقم/ ١٨٤
التاريخ/ ٢٠٢١/٦/٩

إُّـ اِّـدين/ أبتهال حبيب محمود 
ــدره (٥٥,٠٠٠,٠٠٠) دينار الذي  ــدد اِّـبلغ ق حيث انك لم تس
ــوك بهذا إُّـ  ــذا ندع ــخ ٢٠٢٠/٩/٢٣ ل ــك بتاري ــتحق علي اس
ــرة أيام من تاريخ تبليغك بهذا اإلنذار , و إال  ــديده خالل عش تس
ــوف نتخذ قرار بحجز أمولك اِّـنقولة ,وفقا للمادة الخامسة من  س

تحصيل الديون الحكومية رقم (٥٦) لسنة ١٩٧٧ 
اِّـوظف اِّـخول 

جمهورية العراق 
وزارة اِّـالية

اِّـصرف الزراعي التعاوني
إنذار

صادر بمقتضى اِّـادة الثالثة من قانون
تحصيل الديون الحكومية رقم (٥٦) ١٩٧٧

الرقم/ ٢١١
التاريخ/ ٢٠٢١/٦/٩

إُّـ اِّـدين/ ياسر جوده جرب
ــدره (٢٠,٠٠٠,٠٠٠) دينار الذي  ــدد اِّـبلغ ق حيث انك لم تس
ــوك بهذا إُّـ  ــخ ٢٠١٦/١٠/٢٧ لذا ندع ــتحق عليك بتاري اس
ــرة أيام من تاريخ تبليغك بهذا اإلنذار , و إال  ــديده خالل عش تس
ــوف نتخذ قرار بحجز أمولك اِّـنقولة ,وفقا للمادة الخامسة من  س

تحصيل الديون الحكومية رقم (٥٦) لسنة ١٩٧٧ 
اِّـوظف اِّـخول

جمهورية العراق 
وزارة اِّـالية

اِّـصرف الزراعي التعاوني
إنذار

صادر بمقتضى اِّـادة الثالثة من قانون
تحصيل الديون الحكومية رقم (٥٦) ١٩٧٧

الرقم/ ١٩٩
التاريخ/ ٢٠٢١/٦/٩

إُّـ اِّـدين/ فالح عبد الحسني حمود  
حيث انك لم تسدد اِّـبلغ قدره (٩٥٠٠٠٠) دينار الذي استحق 
ــديده خالل  عليك بتاريخ ٢٠٠٩/٨/٧ لذا ندعوك بهذا إُّـ تس
عشرة أيام من تاريخ تبليغك بهذا اإلنذار , و إال سوف نتخذ قرار 
ــة من تحصيل الديون  بحجز أمولك اِّـنقولة ,وفقا للمادة الخامس

الحكومية رقم (٥٦) لسنة ١٩٧٧ 
اِّـوظف اِّـخول

جمهورية العراق 
وزارة اِّـالية

اِّـصرف الزراعي التعاوني
إنذار

صادر بمقتضى اِّـادة الثالثة من قانون
تحصيل الديون الحكومية رقم (٥٦) ١٩٧٧

الرقم/ ١٨٠
التاريخ/ ٢٠٢١/٦/٩

إُّـ اِّـدين/ أياد علي زعالن  
ــدره (٢٠,٠٠٠,٠٠٠) دينار الذي  ــدد اِّـبلغ ق حيث انك لم تس
ــذا إُّـ  ــوك به ــذا ندع ــخ ٢٠١٠/٨/١ ل ــك بتاري ــتحق علي اس
ــرة أيام من تاريخ تبليغك بهذا اإلنذار , و إال  ــديده خالل عش تس
ــوف نتخذ قرار بحجز أمولك اِّـنقولة ,وفقا للمادة الخامسة من  س

تحصيل الديون الحكومية رقم (٥٦) لسنة ١٩٧٧ 
اِّـوظف اِّـخول 

جمهورية العراق 
وزارة اِّـالية

اِّـصرف الزراعي التعاوني
إنذار

صادر بمقتضى اِّـادة الثالثة من قانون
تحصيل الديون الحكومية رقم (٥٦) ١٩٧٧

الرقم/ ٢١٥
التاريخ/ ٢٠٢١/٦/٩

إُّـ اِّـدين/ نجاح  نجم مهدي
ــدره (٧,٥٠٠,٠٠٠) دينار الذي  ــغ ق ــدد اِّـبل ــث انك لم تس حي
ــوك بهذا إُّـ  ــذا ندع ــخ ٢٠١٩/٨/٢٠ ل ــك بتاري ــتحق علي اس
ــرة أيام من تاريخ تبليغك بهذا اإلنذار , و إال  ــديده خالل عش تس
ــوف نتخذ قرار بحجز أمولك اِّـنقولة ,وفقا للمادة الخامسة من  س

تحصيل الديون الحكومية رقم (٥٦) لسنة ١٩٧٧ 
اِّـوظف اِّـخول

جمهورية العراق 
وزارة اِّـالية

اِّـصرف الزراعي التعاوني
إنذار

صادر بمقتضى اِّـادة الثالثة من قانون
تحصيل الديون الحكومية رقم (٥٦) ١٩٧٧

الرقم/ ١٤٨
التاريخ/ ٢٠٢١/٦/٩

إُّـ اِّـدين/ سلمان خضر ديف 
ــدره (١١,٠٠٠,٠٠٠) دينار الذي  ــدد اِّـبلغ ق حيث انك لم تس
ــوك بهذا إُّـ  ــذا ندع ــخ ٢٠١٧/٩/٢١ ل ــك بتاري ــتحق علي اس
ــرة أيام من تاريخ تبليغك بهذا اإلنذار , و إال  ــديده خالل عش تس
ــوف نتخذ قرار بحجز أمولك اِّـنقولة ,وفقا للمادة الخامسة من  س

تحصيل الديون الحكومية رقم (٥٦) لسنة ١٩٧٧ 
اِّـوظف اِّـخول 

جمهورية العراق
مجلس القضاءاألعلى

رئاسة محكمة استئناف واسط ا التحادية
محكمة االحوال الشخصية َّـ النعمانية

العدد:٤٤٩ /ش/٢٠٢١
التاريخ : ٢٠٢١/٧/٢٨

اعـــالن
اِّـدعية/ رواء مجذاب سعيد

اِّـدعي عليه/احمد حسني هادي
ــذه اِّـحكمة تطلب فيه   ــوى اِّـرقمة اعاله لدى ه ــت اِّـدعية  الدع اقام
ــرر تبليغيك  ــل االقامة لذا تق ــول مح ــق  وكونك  مجه ــم بالتفري الحك
ــر َّـ صحيفتني محليتني  ــذه اِّـحكمة من خالل النش ــور امام ه بالحض
يوميتني َّـ الساعة الثامنه صباحا من يوم ٢٠٢١/٨/١٢  و َّـ حالة 

عدم حظورك  سوف ستجري  الجلسة بحقك غيابيا.
القاضي أسامة علوان شلش 

قاضي محكمة االحوال الشخصية َّـ النعمانية
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وقفة مع 

9سينما وتلفزيون  NO.3693.WED.4. AUG .2021العدد (٣٦٩٣) األربعاء  ٤ / ٨ / ٢٠٢١ 

ــة ألدوار مهمة في  ــينمائية عراقي ــخصيات س ــة ش ــار ثالث اختي
ــم  ــرم. وه ــبوع املنص ــالل االس ــة خ ــة والعاملي ــينما العربي الس
ــكار  ــاره ضمن حتكيم جائزة االوس ــد الدراجي الختي ــرج محم اخمل
العامليةالبالغ من ضمن ٣٩٥ عضوا.وهذا ال يتم اال اذا كان االختيار 
ــينمية ال تقل افالمه عن خمسة  لفنان معروف وصاحب جتربة س
ــة، ولديه  ــكار املاضي ــي دورات االوس ــابقا بأفالمه ف ــارك س ومش
ــى الدراجي. كذلك مت  ــو ماينطبق عل ــاركات عاملية كثيرة وه مش
ــل ضمن افضل ١٠١  ــال التميمي وزيد فاض اختيار الفنانني انتش
ــينما في  ــرا من بني اهم صناع الس ــخصية عربية االكثر تأثي ش
ــال التميمي هو فنان ورئيس مهرجان اجلونة  الوطن العربي. انتش
ــينمائيا مصريا. ــرأس مهرجانا س ــو اول عراقي ي ــينمائي وه الس

ــأن اختياره الكثير من االنتقادات املصرية، لكنه صمد  واثيرت بش
ــس مهرجان  ــه ذلك بكفاءته املتميزة. وكذلك رد عليها مؤس بوج
ــينمائي اعاد  ــايروس .اما زيد فاضل فهو منتج س اجلونة جنيب س
ــينمائي في  ــأن دور العرض الس ــة جانبا من ش ــينما العراقي للس
ــي محافظات  ــا٢٠ دار عرض موزعة ف ــار عدده ــوالت. وحاليا ص امل
ــينمائية الشبابية باملال وعرض  ــاند كل التجارب الس العراق. وس
ــال وزيد ) مركز  ــه مجانا.وقد اختار االثنني (انتش االفالم في صاالت
ــان كان  ــدورة ٧٤ ملهرج ــاطه في ال ــة ضمن نش ــينما العربي الس
ــنويا ضمن  ــه املركز س ــو تقليد يطلق ــل ايام.وه ــينمائي قب الس
ــأن الفنان العراقي رافعا لشان بالده  فعاليات مهرجان. وهكذا ش
ــل العراق وخارجه. ــا اينما تضعه في داخ ــيبقى الفنان مبدع وس

ــان الطيب والكبير في عطائه وهناك  واقصد بالعراقي ذلك االنس
كثيرون في الظل من هذه النوعية املبدعة مثل الدراجي وجماعته 
فهم يعملون بجهود شخصية ال عالقة للدولة بهم وال ينتظرون 
منها شيئا بل يعملون بعالقاتهم الشخصية ومعارفهم بحيث 
ــيئا  ــوا الى مصاف الرقي واالبداع دون ان تقدم الدولة لهم ش وصل
يذكر.وهذا ايضا يدعونا ان نحفز بقية الشباب للعمل مبؤهالتهم 
وعالقاتهم الشخصية لكي يصنعوا لتاريخ الفن العراقي مكانة 
يستحقها.وهو امر ليس ببعيد وسنرى في قادم االيام دراجي اخر 
ــينما حسب بل رمبا جنده في  ــال اخر وزيد اخر ليس في الس وانتش
املسرح والتلفزيون والتشكيل وكل مجاالت االبداع االخرى.بدليل 
ــعر  ــاعرا عراقيا يعيش في ايرلندا اختير قبل ايام جلائزة الش ان ش
في ايرلندا،وهي جائزة رفيعة متنح لكل ايرلندي مبدع يعيش على 
ــواء أكان من مواطنيها او من املقيمني او الالجئني اليها.  ترابها س
ــو عراقي جلأ لهذا البلد هاربا من  ــاعر الفائز (ماجد موجد) ه والش
ــو العراقي    ــاء جلدته. هكذا ه ــذي كابده من ابن ــم واجلور ال الضي
ــم العراق عاليا  ــداع وينهض ليرفع اس ــيظل يقرع ناقوس االب س

مبجرد ان تتاح له الفرصة.
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قحطان جاسم جواد

 Moscow «ــكو ــان «موس مهرج
ــه  بدورت ــردي  الك ــينمائي  الس
ــإدارة «غوليزر غردن زري»  االولى ب
ــا  Gulizer Gerdenzeri، ١٥ فيلم
ــا و ٢٠ فيلم قصير ووثائقي  روائي
ــن إيران  ــراد م ــني أك ــن مخرج ع
وتركيا وسوريا وكردستان العراق 
ــن ٢١ إلى  ــرى، أقيمت م ودول أخ
ــو) ٢٠٢١ في مركز  ــوز (يولي ٢٥ مت
ــكو،  ــر في موس ــينما أكتوب س
بروسيا. ميزج «الالجئ الصغير» 
ــن املمثلني من إيران  مجموعة م
ــن نادر  ــد لعب كل م ــا، وق وتركي
ــي، وبريا  ــيد جويل ــالح، وفرش ف
وزيري، وعزيز شابكورت، وسوات 
ــا عقدايي،  ــتا، ومحمد رض أفس
ــف محمود عبد  إلى جانب يوس
ــد  ــود عب ــد محم ــادر ومحم الق

ــني في  ــني يافع ــادر، دور ممثل الق
الفيلم.

«الالجئ الصغير» في أول ظهور 
ــابقة  دولي له مت عرضه في مس
«اخملرجون اجلدد» في الدورة الـ٤٤ 
 São «ــاو بائولو من مهرجان «س
ــي في  ــينمائي الدول Paulo الس

البرازيل.
ــم  فيل ــل  عم ــق  فري ــن  وتضم

«الالجئ الصغير»:
ــني قبادي،  ــرج: بت ــب واخمل الكات
ــيناريو: مرضيه  ــار للس مستش
ــر:  التصوي ــر  مدي ــراش،  خوش ت
ــي  ف ــور  املص ــي،  جنف ــي  مرتض
القسم التركي: جعفر اصالني، 
ــاري،  صفي ي ــده  هاي ــاج:  مونت
تسجيل صوت: محمد مختاري، 
ــي  مرتض ــهد:  املش ــم  مصم

ــني،  ــام مع ــس: اله ــد، مالب فرب
ــوت: بهمن اردالن،  مهندس الص
ــينمائي: محمود  ــاج الس املكي
دهقان، املنفذ: غلريز احتياطي، 
ــي،  ــك ميرزاخان ــيقى: باب موس
ــماعيل  اس ــيق:  التنس ــر  مدي
ــوان:  االل ــح  تصحي ــي،  ميرزاي
ــاعد  ــي، مس ــامان مجدوفاي س
اخملرج: محمد كاشي، مصطفي 
ــا پيرايش،  ــادي، تصميم: مون ه
ــاري،  افش ــا  عليرض ــاءة:  اإلض
ر: سميه جعفري، مؤثرات  مصوّ
ــي، مدير  ــي تصديق ــة: عل خاص
ــروي، بهرام  ــاج: ميالد خس االنت
سربازي، املنتج: محمد احمدي، 
ــور  ــي: منص ــار االعالم املستش
ــران وتركيا  ــي، من إنتاج اي جهان

في العام ٢٠١٩.

الناقد/ رضا اِّـحمداوي

ــى  عل ــظ  التحفـــــــــــــ متَّ 
ــرين ) التي  ــوع (إنتفاضة تش موض
ــي ١/ ١٠/ ٢٠١٩  ــرارتها ف إندلعتْ ش
ــاع حركاتها اإلحتجاجية  ثم إتس
ــط واجلنوب  ــات الوس ــي محافظ ف
مع إرتفاع أعداد الشهداء واجلرحى 
ــرط  ــف املف ــرّاء العن ــني ج واملصاب
ــي تلك املرحلة    ــي التصدي لها ف ف
ــذه  ه ــى  عل ــاً  درامي ــظ  التحف مت 
ــية وطابعها  ــة) السياس (املوضوع
ــي الغاضب،ونأتْ العديد  اإلجتماع
من القنوات الفضائية بنفسها عن 
ــاً لتلك اإلنتفاضة،أو  التصدي درامي
ــا  ومبادئه ــا  منطلقاته ــي  تبنّ
بإستثناء حلقة واحدة من سلسلة 
( كمامات وطن) للممثل:إياد راضي 
ــي  الت ــت  حكم ــامر  ومخرجها:س
ــام املاضي وحظيتْ  ــتْ في الع مَ دَّ قُ
ــع ومن ثم  بتعاطف جماهيري واس
ــوزراء مصطفى  ال ــس  رئي ــاء  إحتف
الكاظمي بالكادر الفني واستقباله 
ــم الفني .  ــادة بعمله ــم واالش له

لكن في املوسم 

الدرامي لهذا العام أصبحتْ قضية 
ــرات موضوعة درامية عامة  التظاه
حيث شاهدنا أكثر من عمل درامي 
ــرة أو يتعاطف  ــك الظاه ــى تل يتبن
ــس موضوعها،وأبرزها  معها أو يالم
: حسن  ــل( العدلني)خملرجهِ مسلس
ــة  الكتاب ــة  وتأليف(ورش ــني  حس

رَحَ موضوعها  ــك طَ الدرامية)،وكذل
ــراء) حملرر  ــل( املنطقة احلم مسلس
ــال ومتثيل:  ــد حي ــيناريو: مهن الس

باسم قهار.
ــذه األعمال  ــل ه ــد أصبحتْ مث وق
ــة  وطني ــة  بصم ــلُ  حتم ــة  الدرامي
ــاس حيث  ــة  بالدرجة األس واضح

متثّلُ واحدة من الواجهات الثقافية 
التي مت طرحها من خالل جتسيدها 
وأنَّ  ــة،خاصة  الشاش ــى  عل ــاً  فني
ــذه اإلنتفاضة أصبح  املوقف من ه
ــاً ال لبسَ فيه وال  ــل موقفاً وطني ميث
ــيء أصبحَ واضحاً  غموض،فكل ش
بصبغته  ــري  اجلماهي واإلصطفاف 
ــف منه واضحاً  ــة باتَ املوق الوطني

ايضاً لدى اجلميع .
ــة العمل  ــا أصبحتْ وظيف ومن هن
ــدي للواقع العراقي  ــي املتص الدرام
ــة  وظيف ــرب  واملضط ــب  امللته
ــث  حي ــداً  ج ــة  ومهم ــة  حساس

ــى الوعي واملعرفة  باتت تنطوي عل
ــاني  وذلك  واملوقف الوطني واإلنس
ــدمي خطاب  ــعي لتق ــن أجل الس م
ــؤول دون نفاق  ــي مس ــي وطن عراق
ــب  ــوفة أو تالع ــة مكش أو إنتهازي

مبشاعر اجلماهير .
ــي  الدرام ــل  للعم ــتْ  أصبحَ ــد  لق
ــابة في  العراقي اجلديد بدمائهِ الش
ــف والتمثيل واإلخراج القدرة  التألي
ــلس إلى  على التأثير والوصول الس
ــل البحث  ــه من أج ــي ودفع املتلق
ــن ثم حتريضه على  عن احلقيقة وم
ــاني  ــالن موقفه الوطني واإلنس إع
ــن النظرة القاصرة  امللتزم بعيداً ع
واللحظة اإلنفعالية اآلنية واملعاجلة 
ــة التي قادتْ إلى إزهاق أرواح  اخلاطئ
ــتباحة دماء اجلرحى  الشهداء واس
ــاحات والشوارع   واملصابني في الس
ــي  الوطن ــخ  بالتاري ــتهانة  واإلس
ــل  ــة جي ــة ، فثمّ ــم اإلخالقي والقي
رَ طوق الرتابة والتحفظ  سَ جديد  كَ
والقيم واإلعتبارت التقليدية وضخَّ 
ــرايني الدراما  ــي ش ــاءً جديدةً ف دم
العراقية التي أُصيبَتْ منذ سنوات 

بالتكلّس واإلنسداد .   

فيلم «الالجئ الصغير» 
 The (مهاجر کوچولو)

Little Refugee من إخراج 
«بتني قبادي»، إنتاج 

«محمد أحمدي» وإنتاج 
مشترك بني إيران وتركيا 
عام ٢٠١٩؛ في آخر ظهور 

دولي له مت عرضه في 
 MKFF «مهرجان «موسكو

للسينما الكردية بنسخته 
األولى في موسكو بروسيا.

ÖaÏu@·çbu@Êb�z”@O@ÖaÜ«a

ــة  مدين ــتها  عاش ــينمائية  س ــواء  اج ــي  ف
ــوز اختتم مهرجان  النعمانية يومي ٢٩ و٣٠ مت
ــادس ( دورة  ــي الس ــينمائي الدول ــط الس واس
ــالم). وبعد عرض  ــذى س ــة املتألقة ش الفنان
مجموعة من االفالم املشاركة لليوم الثاني مت 

توزيع اجلوائز. و كانت كالتالي:- 
مسابقة االفالم العراقية 

 حجب اجلائزة االولى
 اجلائزة الثانية ؛ طريق حواء لدعاء علي

ــتيوان  ــج لبش ــة الثل ــة : رقص ــزة الثالث  اجلائ
عبداهللا

 افضل تصوير : اكتوبر ملصطفى رحيم
 افضل سيناريو ؛ ثانية حملمد اركان

 افضل متثيل ؛ حلم لرغداء امنار 

اجلوائز العربية 
االول ؛ خلينه نعيش بسالم داللي من تونس 

 الثاني : احلاكم جلعفر محمد من البحرين
 الثالث : دوبامني لياسر جياش من السعودية

ــن املغرب عن  ــام الباز م ــل اخراج : هش  افض
فيلم ماخلطب 

ــف بن  ــم فوبيا ليوس ــيناريو لفيل ــل س  افض
جبارة من اجلزائري

ــيوني  من مصر عن   افضل متثيل لفاطمة بس
فيلم نحمده 

 افضل تصوير للفيلم الفرنسي

 فيلم ينطوي على بعض الغموض 
ــرب  ــرة احل ــي فت ــه ف ــدور أحداث ، ت
ــتناد إلى  ــة ، باإلس ــة الثاني العاملي
الصفحات القليلة األولى من رواية 
بذات اإلسم للكاتب اآلملاني « هانز 
ـ ١٩٨٩)  هيلموت كيرست « ( ١٩١٤ـ 
الذي كان ينتمي الى احلزب النازي . 
ــدوره اعتمد على حادثة كان  و هو ب
ــب اإلجنليزي  ــب عنها الكات قد كت
ـ  ــز « ( ١٩٠٦ـ  ــس هادلي چاي « جيم

. ( ١٩٨٥

ــراح الليتواني ــ  ــن إخ ــم م   الفيل
األمريكي « أناتول ليتفاك « ( ١٩٠٢ 
ــي  ــاج أمريك ــو إنت ـــ ١٩٧٤ ) . و ه ـ
بريطاني فرنسي لعام ١٩٦٧ ، و قد 
ــزاء منه في العاصمة  مت تصوير أج
ــو ) ، حني كانت  ــة ( وارس البولندي
ــل النظام  ــي ظ ــش ف ــدا تعي بولن

الشيوعي .
ــى « بيتر  ــم ال ــندت أدوار الفيل أس
أوتول « و « عمر الشريف « و « جوانا 

بيتيت « و « توم كورتيناي. 

ــراق وللمخرج  ــد للع ــوز جدي ف
جعفر مراد عن فيلمه الوثائقي 
ــرة في  ــذه امل ــار» وه ــة ع «وصم
ــان آي أم البريطاني الذي  مهرج
ــذه كانت  ــدن. وه ــي لن ــام ف يق
ــة للمهرجان الذي  الدورة الثالث
ــار مثل الفنان  يحضره جنوم كب
ــي  أنتون ــر  القدي ــي  البريطان
ــف  ضي كان  ــذي  ال ــس  هوبكن
شرف الدورة الثانية. جعفر مراد 
سعيد بهذه اجلائزة وهذا التكرمي 
ــده العراق الذي  الذي يتوجه لبل
ــة  ــات عاملي ــي مهرجان ــه ف مثل
ــع أنحاء العالم  كثيرة في جمي
ــز وتكرميات  ــى جوائ وحصل عل
ــبة لفيلم وصمة  كثيرة. بالنس
ــزة الثالثة  ــذه كانت اجلائ عار ه
ــر من مهرجان عاملي حيث  عش
ــى ١٢جائزة  ــل قبل هذا عل حص
ــويد،  ــابقا من بريطانيا، الس س
ــارك  .وش ــل  والبرازي ــدا  هولن
كل  ــا.  عاملي ــا  ٢٨مهرجان ــي   ف
ــاح للفيلم في  ــق والنج التوفي
ــة والتوفيق  ــات القادم املهرجان
والنجاح جلعفر مراد في اعماله 
ــغول  القادمة التي هو األن مش

بتنفيذها.
اجلائزة كانت تقديرية ملا يحمل 
ــة وموضوع  ــن معاجل ــل م العم
ــذي وقع  ــاس عن الظلم ال حس

ــا ،النهم  ــؤالء الضحاي ــى ه عل
ــاركة بها.  ــرب واملش رفضوا احل
ــتهم  ــة مس ــوع واملعاجل املوض
ــزة  اجلائ ــوه  أعط ــث  بحي ــداً  ج

ــي اجلائزة  ــتحقها. وه التي يس
التقديرية الوحيدة من املهرجان 

لفيلم من االفالم املشاركة..

êÖbé€a@Ô€ÎÜ€a@Ôˆb‡‰Óé€a@¡çaÎ@ÊbuäËfl@‚bnnÅap¸aä‰¶a@Ú‹Ó€@NNNÒä◊aà€a@Âfl@‚˝œa

bÓΩb«@QS@Òåˆb¶a@Üñ∞H@âb«@Ú‡ïÎI
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«                               » تتحرى عن الصورة املرشقة للحرب ضد كوفيد

خطط علمية وآليات اقناع لتلقي اللقاح بسهولة ويف ظروف حترتم مشاعر االنسان ووقته
اجليش االبيض يف الرصافة هياجم كوفيد يف عقر داره

اكتشفت تطورا وحتسنا في التعامل 
مع املواطنني  بعد ان اقنعني الدكتور 
ــي  ف ــني  العامل ــن  م ــي   عل ــول  رس
مستشفى ابن زهر صاحب املبادرات 
ــة عبر  ــات االعالمي ــة والكتاب الطبي
ــاح واالهم  ــل باهمية اللق حوار طوي
ــي اعتماد اليات  ــك، كما اكد ل من ذل
جديدة تتوافر فيها الشروط الصحية 
واالنسانية فخرجت بنفسي اتقصى 
ــار قاطع  ــورة ومت اختي ــذه الص ــن ه ع
ــزه للتحري والتدقيق  الرصافة ومراك
ونقل ما نراه للجمهور مساهمة في 
ــر الوعي ومحو صورة اخملاوف من  نش
ــراءات البيرقراطية  ــاح ومن االج اللق
ــر الناس  ــابقا التي تنف ــدة س املعتم
ــاعر عدم الثقة في احتواء   وتعزز مش
املواطنني في بيئة جاذبة وليس طاردة 
ــول املواطن الذي عاش التجربة  ليتح
ــة ومروجا  ــه  داعي ــة بنفس االيجابي
ــذ اللقاح  ــاس الخ ــث الن ــا حل ناجح
ــه  وموجات ــاء  الوب ــى  عل ــيطرة  للس
ــت عائلتي الى  ــة. اصطحب املتالحق
ــتنصرية في شارع  مركز  صحة املس
ــر املركز  ــن مدي ــألت ع ــطني س فلس
ــاب  فلم  ــد عبد الوه ــور محم الدكت
ــرف  جنده في غرفته وعلمت بأنه يش

بنفسه في اعطاء اللقاح للمواطنني 
ــردة  ــبة مب ــة مناس بقاع ــت  وفوجئ
ــب بنا  الرجل وقدم  بصورة جيدة  رح
لنا االستمارات املطلوبة وبعد تدقيق 
ــاح  ــا اللق ــة أعطين ــق الثبوتي الوثائ
ــتغرق العملية  سوى نصف  ولم تس
ــاعة بهدوء واحترام وتنظيم بدون  س
ــرطة  ــوة الش ــتعانة بق ــام او اس زح
وجبروت بعض املوظفني. تاثرت بهذه 
وقادني  ــم  التنظي ــات  والي ــة  املعامل

الفضول ان ازور مراكز اخرى فوجدتها 
ــناه وهذا ما  ــاه وملس ــا رأين ــة مل مقارب
يفسر زيادة االقبال ألخذ اللقاح ليس 
ــد  الصورة  ــن الوباء بل لتبدي خوفا م
السيئة لتعامل بعض املستشفيات  
مع الناس بطرق غير حضارية وغياب 
ــم واالحترام  ــط حاالت التنظي البس
ــادات  للقي ــي  عمل ــكاس  انع ــي  وه
الصحية وقدرتها االدارية والنفسية 
ــة  النبيل ــة  املهم ــذه  ه اداء  ــي  ف

ــس بالقرارات  ــاع والترغيب ولي باالقن
التعسفية واالجراءات غير املدروسة 
ــذ  تتخ ــي  الت ــوزارات  ال ــض  بع ــن  م
ــارة او تنسيق مع  قرارات بدون استش
ــي وزارة الصحة  ــة ف ــزة املعني االجه
ــي  الت ــة  امليداني ــادات  القي ــة  خاص
ــي عقر دارها وليس  تواجه اجلائحة ف
ــات واالوامر االدارية  عن بعد وبالتمني
ــن املعلومات  ــات. وملزيد م والتصريح
لتفسير هذا الواقع  االيجابي اجلديد 

ــع الدكتورة فضيلة  ــا اتصاال م اجرين
ــاع الرصافة  ــرة قط ــاس مدي طه عب
ــكرنا  ــا ش ــة قدمن ــة الصحي للرعاي
واعجابنا بهذا االجناز املهني والوطني 
ــة  التجرب ــذه  ه ــل  بط ان  ــيما  الس
ــلة جنحت ان  ــة باس ــة عراقي مواطن
ــا ملواجهة  ــات زمالئه ــتثمر طاق تس
الوباء وحتسني صورة وزارة الصحة في 
ــقيط  ــذا اجملال بعد ان طالها التس ه
ــوء االدارة في البعض  السياسي وس

ــول  الصحية.تق ــات  املؤسس ــن  م
ــورة فضيلة ان ما نقوم فيه من  الدكت
ــلبت ارواح  اعمال في بيئة خطيرة س
ــرات من االطباء ومساعديهم  العش
ــا للجيش  ــا مهنيا ووطني ــد واجب يع
ــة  ــذي دخل معركة شرس االبيض ال
ــل  ــروس القات ــى الفاي ــار عل لالنتص
بامكانيات بسيطة وجتربة متواضعة  
وبيئة اجتماعية قلقة حيث فشلت 
ــة  ــة الصدم ــي مواجه ــرى ف دول كب

االولى... وبعد عام من الصراع اعتقد 
ــعت  ــا تطورت وجتربتنا اتس ان خبرتن
وارادتنا تعززت ونعمل االن عبر محاور 
ــات والوقاية  ــددة  معاجلة االصاب متع
ــي وحث  ــر الوعي الصح ــا بنش منه
ــي ظروف  ــي اللقاح ف ــاس لتعاط الن
ــاس وتبديد  ــذب الن ــبة جدا جت مناس
اخملاوف من بعض االخطاء واالجراءات 
ــاالت  احل ــض  بع ــم  وتضخي ــرة  املنف
ــات غير صحيحة  واملظاهر عبر كتاب

ــؤولية  في االنترنيت  ال تعبر عن املس
االخالقية واالنسانية.

وما خطتكم َّـ نشر التلقيح؟
ــع  ــى قاط ــي عل ــرف احلقيق  ان التع
ــؤولية وهو الرصافة ومدى توافر  املس
املستلزمات املادية والبشرية فوجدنا 
ــدمي الرعاية  ــب ان نواصل تق اننا يج
الصحية التقليدية لقرابة  (٣٥٣٠٧٧)

ــز  ــرة مراك ــالل عش ــن خ ــن م مواط
ــات  ــي اجلامع ــات ف ــة و٣ فرعي صحي
ــرى تخصصية   ــدات اخ ــز ووح ومراك

ــدرن  الت ــات   بخدم ــة  معني ــا  بينه
ــة االم والطفل  ــوز املناعي ورعاي والع
ــوالدات والوفيات   ــجن  وال وكبار الس
ــداد.... وكان  ــجن بغ وخدمات نزالء س
ــح التعبير خطة   ــد ان نضع ان ص الب
ــتحدث  ــوم علمية وعملية وتس هج
مع التطورات ملواجهة كوفيد مبراحله 
ــة والعالج  ــن خالل الوقاي املتعددة م
ــدأت خدماتنا  ــد  وب ــة والرص واملراقب
ــة وامتدت لتفقد  ــن املراكز الصحي م

ــي بيوتهم....  ــني ف ــى واملالمس املرض
قمنا بفتح سبعة منافذ متخصصة 
بالوباء وسيتم فتح منافذ جديدة في 
ــع املنافذ  ــات ونقترح ان تتس اجلامع
ــينيات والكنائيس  ــع واحلس للجوام
ــعبي  واجلامعات ليتحول اجلهد الش
ــة جلهود وزارة  ــاندة ومضاف لقوة مس
ــكيل فرق  ــة تش ــع اهمي ــة م الصح
ــة اجلامعات عامة  ــة من طلب تطوعي
واخرين لهم  ــة  الطبي والتخصصات 

ــو مبثابة  ــد االمتحان وه ــة  بع الرغب
تدريب الداء واجبات الطبيب تزيد من 
ــي احلد من  ــهم ف خبرة الطالب وتس
انتشار الوباء وتعزز الروح التضامنية 
ــا االن في  ــات اجملتمع. انن ــع كل فئ م
قلب املعركة نواصل اجراء املسحات 
ــاج حلمالت  ــات ونحت ــدم اللقاح ونق
اعالمية وتوجيهات من قادة الراي من 
رجال دين وادباء ومفكرين وسياسيني 
ــني واعالميني حلث  ــن وجامعي متنوري

ــليط  ــى اخذ اللقاح  وتس الناس عل
ــرقة ونقد  ــوء على اجلوانب املش الض
ــروح  ب ــل  البدائ ــراح  واقت ــاء  االخط
ــا جميعا  ــة ووطنية وعلين موضوعي
والتقارير  ــؤولية محاربة االخبار  مس
ــل اجندات مريضة  الكاذبة التي حتم
ــاك والفوضى  ــن االرب ــة م ــق حال خلل
واليصح اال الصحيح من خالل االميان 
ــم  الطبيب  ــن واملواطن وبقس بالوط
ــان والعمل الدقيق  ــي خدمة االنس ف
ــارب النجاة  ــل هو امليزان وق واملتواص
ــا   ــم حديثن ــة. ونخت ــني كاف للعراقي
ــيد حسن الكعبي نائب  بتذكير الس
ــس البرملان مبقترحنا الذي قدمناه  رئي
ــار  ــام االولى النتش ــع االي ــميا م رس
ــام الوفاء  كوفيد بالبالد وبعنوان (وس
للجيش االبيض) لتكرمي الشخصيات 
ــت لهم خدمات  ــة واخرين كان الطبي
ــة ومبادرات  ــزة ومواقف تضحي متمي
ملموسة في مواجهة الوباء ولالسف 
ــواب ( اذن من  ــى االن مجلس الن .. حت
ــرى من عجني) كون االقتراح  طني واخ
ال يتضمن امتيازات شخصية للنواب 
واتباعهم وكان اهللا في العون لتجاوز 

احملنة.
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ــرية، فكيف تكون الطفولة عندما يدخل األبوان بنزاعٍ  ــى الطفل هو الضحية في كل النزاعات والصراعات األس يبق
ــخصية والذي تضمن منح حق  ــري دخوالً بتنازُع إجتماعي حول مقترح تعديل املادة (٥٧) من قانون األحوال الش أس
حضانة   األب للطفل عند بلوغه سن السابعة، فالبعض يرى أن التعديل جاء لضمان حق األبوين بحضانة مشتركة 
ــت إلى نُخبة من قضاة  ــا .جريدة (البينة اجلديدة) توجه ــراه انتهاكا حلقوق املرأة والطفل مع ــرى فريق آخر ي ــا ي ، بينم

التحقيق والباحثني االجتماعيني الستبيان آرائهم حول هذا املوضوع وكانت اآلراء كاآلتي.

مقرتح التعديل
ــدي/ باحث  ــم الزي ــم عبد جاس كاظ
ــاض ابتدأ  حديثه بالقول :  قانوني وق
متت القراءة األولى ملقترح تعديل املادة 
ــخصية  ــن قانون األحوال الش (٥٧) م
العراقي في مجلس النواب ، ومبوجب 
ــتمر حضانة األم للطفل  املقترح تس
ــره ،  ــن عم ــابعة م ــم الس ــى يت حت
ــترط في احلاضنة بأن تكون غير  ويش
ــي حالة فقدان  ــة مطلقا ، وف متزوج
ــة أو  ــروط احلضان ــد ش ــة أح احلاضن
وفاتها تنتقل احلضانة إلى األب إال إذا 
اقتضت مصلحة الصغير خالف ذلك 
ــى اجلد الصحيح  ــا تنتقل إل ، وعنده
ــم من تختاره احملكمة مراعية بذلك  ث
ــح (الزيدي)  ــل، واوض ــة الطف مصلح
ــة  املوجب ــباب  األس ــت  نص  : ــال  قائ
ــو ألهمية أحكام  ــدار التعديل ه إلص
ــرة ،  ــا ببناء األس ــة ولتعلقه احلضان
ــال من  ــاظ على األطف ــد احلف وبقص
ــتت وتنظيم الروابط  الضياع والتش
ــوازن بني حقوق  ــرية وحتقيق الت األس
ــع مبادرة  ــا يتفق م ــه مب ــل وذوي الطف
ــريعة اإلسالمية السمحاء على  الش
ــب دون التقيد مبذهب  ــالف املذاه اخت
ــني ، ولغرض تغطية كافة احلاالت  مع
ــرع هذا  التي تعرض على القضاء ش

القانون .
تعديل مجحف 

ــي :  ــر قانون ــدي / خبي ــل العبي فيص

ــرح التعديل على حد  ــدث عن مقت حت
وصفه، تعديل مجحف بحق الطفل 
ــل  لألم،  ــبب حاجة الطف ــرأة بس وامل
ــادة احلالية فيها بعض  صحيح إن امل
ــم رفعوا الظلم  ــم لالب ، لكنه الظل
عن شخص ووضعوه على رقبة طرف 
ــب إن يكون  ــالً اجابته : يج آخر معل
ــة األولى  ــع في الدرج ــل يض اي تعدي
مصلحة احملضون، وأن تكون صالحية 
أوسع لألب ملتابعة احملضون ، والتركيز 
ــى مبيت احملضون عند األب ، وذلك  عل
ــد والبحث عن  ــق التأك ــم عن طري يت
سلوك واخالق وبيئة األب ، ألن هنالك 
ــل  وذلك  ــاء يعنفون الطف بعض االب
ــار  يؤثر على الطفل اثناء املبيت وأش
ــال  ــك أطف ــال : هنال ــدي) قائ ( العبي
ــون إلى عناية  حديثي الوالدة يحتاج
ــن األم مثل الرضاعة وغيرها  فائقة م
ــوا بعيدون  ــن ان يكون ــث ال ميك ، حي
ــة ، وال ميكن  ــاعات طويل عن األم لس
ــني او  ــهر مرت ــم كل ش ــاب به الذه
ــاهدة او  ثالث مرات للمحكمة للمش
ــع األب ، وأردف اخلبير  ــاب م االصطح
ــود  ــال : بن ــدي ) قائ ــي ( العبي القانون
ــي حالة  ــت على انه ف ــل نص التعدي
زواج املطلقة تذهب احلضانة الى االب 

وهنا نرى إجبارا واضحا على عدم زواج 
ــا على محضونها مما  املطلقة حفاظً
يؤدي الى زيادة في عدد املطلقات واما 
ــة الطفل بعد  ن حضان مِ ــل فضَ الرج
ــا يدفع إلى  ــنوات، مم ــبع س بلوغه س
ــبة الطالق، مختتماً حديثه  زيادة نس
ل زوجة  ــول التعديل املقترح فَضَّ بالق
االب و اجلد عن االم احلقيقية والسؤال 
هنا ملاذا تسقط احلضانة عن االم في 
ــقط عن االب في  حال زواجها وال تس
ن  حِ

حال زواجه هل زوجة االب او اجلد  أَ
من االم احلقيقية؟.

مصلحة اِّـحضون
ــيد  ومن اجلدير بالذكر بأن النائب رش
ــة القانونية،  ــو اللجن ــزاوي عض الع
ــار في تصريح جلريدة الصباح   قد اش
ــل  ــخ ١٣ / ٧ / ٢٠٢١ : ان التعدي بتاري
يجب ان يكون لصالح احملضون وليس 
احلاضن موضحا بالقول إني أميل إلى 
إن تعطى للقاضي الصالحية ملعرفة 
ــون ، ألننا  ــون أين تك ــة احملض مصلح
ــم يظلمون عند  نرى األطفال بعضه
ــد األمهات ال  ــم ، وبعضهم عن آبائه
سيما إذا ما تزوجت األم ، ولذلك منيل 
ــأن نعطي الباحث  إلى تعديل املادة ب
ــي والقاضي وهما من يقدر  اإلجتماع

ــة، ليكون احلاضن إما  ظروف كل حال
ــا ، إذا  ــون كالهم األب أو األم او ال يك
ــني وتكون الدولة هي  لم يكونا مؤهل

املسؤولة عن الطفل .
رعاية األسرة 

محمد فخري املولى / باحث اجتماعي 
ــة األم حملضونها،  ــادة صالحي :  ان  زي
ــى االب، هذا هو جوهر  دون الرجوع إل
ــم هي فترة  ــؤال، ك اخلالف، الفتًا بس
ــم يراها  ــل بأن بعضه ــة ؟ قي احلضان
ــنتني، واالخر ينظر على انها سبع  س
سنوات، معلالً حديثه بالقول : نحن 
نتكلم عن شخصية لها كيان نفسي 
شعوري، مرتبط باتزان عاطفي، كيف 
ــتقرة  تكون املالمح االجتماعية مس
في ظل هذه األوضاع؟.واقترح (املولى) 
: يجب ان تؤسس هيئة خاصة لرعاية 
ــري داخل  ــى ما يج ــر إل ــرة، تنظ األس
ــي،  ــي وحقيق ــكل واقع ــرة بش األس
ــدون  ــق ي ــجل دقي ــاء س ــك بإنش وذل
ــرة، اذا كان فيها خالف  تفاصيل األس
وأن نشجع إلى اإلصالح بني الطرفني، 
ــالً حديثه بالقول : تبدأ مرحلة  مواص
اخلطوبة، وعندما تتحول اخلطوبة إلى 
ــي، لتكون هنالك تبعات  قرار محكم
ــرعية وقانونية من هذا التفصيل  ش

إلى عقد زواج رسمي، فضال عن إقامة 
ــري  ــة من أجل بناء أس دورات تثقيفي
ــح، وان تكون اجلزئية االولى من  صحي
ــرة، من خالل  ــاء األس ــة هي بن الهيئ
ــذي يحتوي على  ــجل العائلي ال الس
ــورد احلالة  ي واملفارقات،  ــتركات  املش

ــة واملادية، اما  ــة واالجتماعي الصحي
ــرة،  ــة الثانية هي متابعة األس اجلزئي
ــم حقيقي ملا  ــون هنالك تقي وان يك
ــا اجلزئية  ــرة، بينم يجري داخل االس
الثالثة من هيئة رعاية األسرة، هي ان 
تنظر بسجل تراكمي حقيقي، لكي 

ــة حقيقية  ــد موازن ــتطيع ان جن نس
ــو األحق  ــن ه ــا، م ــن خالله ــر م ننظ
ــل؟ واختتم  ــرأة ام الرج ــة امل باحلضان
ــا  : عندم ــول  بالق ــه  ــى) حديث (املول
ــن هو   ــرر م ــف ونق ــم بالعواط نتكل
احلاضن، دون تأسيس مسبق ومعرفة 
ــرة،  ــدث داخل كل أس ــا يجري ويح مل
سيكون االمر فيه جتن كبير على احد 

الطرفني.

«                               » تقرتح حتويل اجلوامع واحلسينات وأماكن العبادة اىل مراكز للتلقيح بشكل وقتي ملواجهة جائحة كورونا 

البينة الجديدة / هاشم حسن التميمي

كتبت قبل شهرين عبر هذه اجلريدة الغراء مقاال اعلنت فيه ان  املوت بكورونا افضل الف مرة من تلقي اللقاح في مستشفى يحتقر 
ــرطة لتنظيم طوابير الناس التي هرعت لتلقي اللقاح ثم هربت وعزفت وعبرت عن  استنكارها  ــتعني بهراوات الش ــان ويس االنس
ــفى عام لكن الصورة تغيرت وجند من  ــته في مستش لهذه الفوضى وعدم التنظيم ولعل هذا هو الوجه احلقيقي انذاك كما عايش

الواجب املهني والوطني احلديث عن الوجه االخر للصورة واليكم االسباب واملبررات.

خبري قانوين : تعديل جمحف بحق الطفل واملرأة بسبب حاجة الطفل  لألم

الباحث القانوني القاضي كاظم عبد جاسم الزيديالبينة الجديدة /  تحقيق / مصطفى منري الباحث األجتماعي محمد فخري اِّـوُّـ
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العنوان:بغداد-شارع فلسطني-مقابل وزارة النقل-خلف مسبح حي اِّـهندسني
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جريدة 
يومية 
سياسية 
عامة
مستقلة

أو  يصوِّب  أن  يريد  من  لكل  مكفول  الرَّد  حق  إن    

ح معلومة وردت في خبر أو مقال ويعتقد أن  يصحِّ

فيها جتنيا او مغالطة إذا رغب في ذلك، وإن ديدننا 

هو احترام الرأي والرأي اآلخر.

„zzzzzÁÊfih

(السنة السادسة عشرة) العدد (٣٦٩٣) - األربعاء - ٤ - آب - ٢٠٢١

حداد عىل ارواح شهداء الوطن 

ــن الدوائر  ــة ان أمانة بغداد م ــالف على حقيق ال خ
ــاس  الن ــاة  ــرة بحي ــة املباش ــة ذات العالق اخلدمي
ــر وال  ــكل مباش وبصورة بغداد وارثها احلضاري بش
ــداد الذين تولوا  ــاء بغ ــاً بأن معظم أمن خالف ايض
املسؤولية وحتديداً مابعد عام (٢٠٠٣) تعثروا في اداء 
ــزاً حقيقياً ولهذا فان  موا منج ــم ولم يقدّ واجباته
ــت تعيش حتت وطأة تركة ثقيلة  أمانة بغداد اضح
من االهمال الذي يحتاج الى جهود جبارة للتخلص 
ــن اداء دورها الوظيفي بكل  ــها مبا يؤم منه وانعاش
ــؤولية ودقة وعطاء وتأسيساً على ذلك فانني  مس
ــيد مصطفى  ــس الوزراء الس ــرح على دولة رئي اقت
ــاً من حملة  ــار ضابط ــاً أن يخت ــي مخلص الكاظم
ــة وبرتبة عالية ليتولى مسؤولية  شهادة الهندس
ــذا ليس منطلقاً  ــة بغداد وان مقترحي ه ادارة أمان
ــة حقائق وهي ان  ــتناداً الى جمل ــن فراغ وامنا اس م
ــيكون مبقدوره النهوض الى عمله  هذا الضابط س
ــى وال يحضر الى  ــاعات الفجر األول ــراً منذ س مبك
ــتان ما  ــاعة الثامنة صباحاً ..وش ــي الس الدائرة ف
ــاط وحيوية وبني  ــي للعمل مبكراً بنش ــني من يأت ب
ــالً وخامالً وفي ساعة متأخرة كما  من يأتي متكاس
ــكرية  ــياقات العس ان الضابط قد درس وخبر الس
ــد واالنضباط  ــة املواعي ــل واملتمثلة بدق ــي العم ف
ــه القدرة  ــا ان الضابط لدي ــي العمل كم العالي ف
على ادارة ومتابعة العمل بكل دقائق االمور وميتلك 
ــواب وعندما  ــاب والث ــعة في العق ــات واس صالحي
ــني لبغداد  ــؤوليته كأم ــط مس ــذا الضاب يتولى ه
ــدات البلدية  ــدراء الوح ــراه يتجول مع م ــوف ن فس
ــالً ونهاراً .. موجهاً  ــط عمال النظافة لي ويكون وس
ومتابعاً واكيد أننا سنشهد صورة جديدة ومشرقة 
ــا نصبو اليه  ــة من خالل حتقيق م ــداد العاصم لبغ
ــا حصل ذلك  ــا متأكد اذا م ــرقة .. أن ــن صور مش م
ــؤولية ادارة أمانة بغداد وحصل  وتولى الضابط مس
ــرين من لدن رئيس الوزراء  ــناد مباش على دعم واس
ــة بغداد  ــورة بهية للعاصم ــام ص ــوف نكون ام س
ــي عليها اآلن وأملي كبير  ــة الت غير الصورة البائس
ــز التطبيق العملي وهذا  أن يأخذ مقترحي هذا حي
ــتحيالً اذا ما اراد رئيس احلكومة  ليس صعباً أو مس
ــداث تغيير جذري  ــيد مصطفى الكاظمي اح الس
ــداد نحو األفضل  ــي عمل أمانة بغ ونقلة نوعية ف
ــرح في القريب  ــى ان يتحقق املقت ــن وعس واألحس

العاجل واهللا من وراء القصد .

صباح الشيخلي*

بال مجاملة

@�b«bvë@�b�ibô@6Åa
ÖaÜÃi@Ú„bflc@ÒâaÖ�
ıaâãÏ€a@èÓˆâ@bÌ@
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bflb«@89�€a@åÁb‰Ì@ä‡«@Â«@=»í€a@Üíßa@Ô‹mb‘fl@5◊c@ÒbœÎ

Úqb–‰€a@paäˆb�‹€@aÖÏ”Î@wn‰Ì@pbj„@“bín◊a@NN›”c@tÏ‹ni

Ú‘Ó‘ßa@—íÿm@ÒâÏïÎ@NNNÔ«b‡nu¸a@›ïaÏn€a@…”aÏfl@âÜñnÌ@\ÜË–€a@ÒbÓy^@ÒbœÎ@5Å

Ú‹j‘Ωa@Ú»iâ¸a@‚bÌ¸a@fi˝Å@÷aä»€a@è‘ü@ø@pa7Ãm@NNÚ”ä–nfl@Â◊bfla@ø@âb�fla

ــد الشعبي،  أعلنت هيئة احلش
ــر  اكب ــاة  وف ــاء،  الثالث ــس  أم
ــر يناهز الـ٨٩  مقاتليها عن عم
انه»بعد  ــة،  الهيئ وذكرت  عاما. 
ــيرة عطاء  ــة جهادية ومس رحل
بدأها شابا وحتى سن الكهولة، 
ــد عن صهوة جواده  ترجل اجملاه
ــرمي بعد ان  ــداء ربه الك ــا ن ملبي
ــبيل  ــاد في س ــداء اجله ــى ن لب
ــر من ميدان  ــى في أكث اهللا تعال
ــى  «ننع ــت:  واضاف ــة».  ومنازل

ــى ومبزيد من  ــغ احلزن واألس ببال
ــليم بقضاء اهللا  ــا والتس الرض
ــيخ من  تعالى وقدره نبأ وفاة ش
شيوخ اجلهاد وبطل من األبطال 
ــني  االفذاذ احلاج علي جبر حس
البوعطية (مواليد العام ١٩٣٢) 
ــي اللواء  ــات اجلهاد ف ــد قام أح
ــعبي بعد  ــد الش الثامن باحلش
ــة  ــي التضحي ــا ف ــاة افناه حي
ــل الدين والوطن  والفداء من أج
ــه مرض  يوقف لم  ــات،  واملقدس
ــن، واننا  ــب وال تقدم الس وال تع
ــل أبو علي  ــزف اجملاهد البط اذ ن

فاننا نتقدم بخالص العزاء 
واملواساة لذويه، سائلني 

اهللا تعالى ان يلهمهم 
ــلوان  ــر والس الصب

الفقيد  ويسكن 
جناته  فسيح 
ه  ـــــر يحش و
ــن أحب  ــع م م
وآل  محمـــد 

ــد  محمـــــ
ــوات  صلــــــ

اهللا عليـــــهم 
أجمعني». 

متابعة / البينة الجديدة
ــة الكويتية  ــاة الفنان ــار خبر وف أث
ــعا على  ــد، جدال واس ــاة الفه حي
ــي،  االجتماع ــل  التواص ــع  مواق
ــروس «كورونا»  ــا بفي ــد إصابته بع
ــاة  ــم حي اس ر  ــدّ وتص ــتجد.  املس
ــر «تويتر» ضمن  ــد التريند عب الفه

تفاعل من اجلمهور ومواقع األخبار 
ــر  ــأن اخلب ــت ب ــي جزم ــة الت الفني
صحيح إال الفنانة الكويتية نفت 
ــائعة. ونشرت  ــها هذه الش بنفس
ــن زيارتها  ــورة م ــد ص ــاة الفه حي
العراقية  ــوالت  املأك ألحد مطاعم 
ــف  في دبي، مع مدير أعمالها يوس

ــكر إلدارة  ــث، وتوجهت بالش الغي
املطعم على حسن ضيافتهم.

ــاة الفهد  ــائعة وفاة حي ــي ش وتأت
ــى وفاة الفنانة  بعد مرور يومني عل
ــراح، التي  ــار الش ــة انتص الكويتي
ــها عبر مواقع  نعتها الفهد بنفس

التواصل االجتماعي.

بغداد / البينة الجديدة
ــة،   ــواء اجلوي ــأة األن ــت هي أعلن
حالة الطقس في األيام االربعة 
ــقوط  املقبلة، فيما توقعت س
ــر خفيفة في أماكن  زخات مط

متفرقة .
ــان  أن  ــي بي ــأة ف ــرت الهي وذك
ــاء كان  الثالث ــس   ام ــس  «طق
ــض القطع من  ــع بع ــواً م صح
والرياح شمالية غربية  الغيوم 
خفيفة الى معتدلة السرعة». 

ــوم    الي ــس  ــت أن «طق وأضاف
ــواً  صح ــيكون  س ــاء  األربع
ــوم ،ودرجات  ــض الغي ــع بع م
احلرارة مقاربة لليوم السابق، 
ــمالية  ــون الرياح ش فيما تك
ــى معتدلة  ــة خفيفة ال غربي
ــرعة»، مبينة أن «طقس  الس
ــيكون  س ــل  املقب ــس  اخلمي
ــاقط  ــع تس ــاً م ــاً جزئي غائم
زخات مطر خفيفة في أماكن 
متفرقة، ودرجات احلرارة ترتفع 

ــأة الى  ــارت الهي ــالً».  وأش قلي
ــيكون  س ــة  اجلمع ــس  أن»طق
غائماً جزئياً مع تساقط زخات 
ــالل الليل وال  ــة خ مطر خفيف
ــرارة فيما  ــر في درجات احل تغيي
ستكون الرياح شمالية غربية 
خفيفة الى معتدلة السرعة»، 
ــبت  ــة الى أن «طقس الس الفت
ــيكون صحواً  املقبل املقبل س
ــوم وال تغير في  ــع بعض الغي م

درجات احلرارة».

ــم علم  ــق بحثي من قس ــف فري كتش
الغذاء والهندسة الزراعية واحليوية في 
ــة نباتا يتميز  ــو األمريكي جامعة أوهاي
بخصائص مناسبة إلنتاج وقود متجدد 

للطائرات النفاثة.
ــتادي فايندس»  ــة «س ــا لصحيف ووفق
ــس «البينيكري ــات  نب ــإن  ف ــة،  العلمي

ــون مصدرا  ــن أن يك Pennycress»، ميك
ــة أقل  ــق للبيئ ــود صدي ــتخراج وق الس
ــع  ــة م ــة، مقارن ــر ملوث ــا لعناص إطالق
ــائعة في صنع  ــاب الزراعية الش األعش

وقود الطائرات.
ونقلت الصحيفة عن موقع اجلامعة، بأن 

الباحثني اكتشفوا نبتة «البينيكريس» 
عند زراعتها كمحصول، حيث الحظوا 
ــماد  ــة أقل من الس ــا تتطلب كمي أنه
واملبيدات احلشرية، مقارنة مع النباتات 
ــتخدامها لصنع  ــائع اس ــرى الش األخ

وقود متجدد للطائرات النفاثة.

ــة  ــي في الدراس ــال الباحث الرئيس وق
ــن انبعاثات غازات  ــاه،: «احلد م أجاي ش
ــفر اجلوي  ــراري جرّاء الس االحتباس احل
ــي كيفية  ــا ف ــرا جوهري ــب تغيي يتطل
إنتاجنا للوقود ومن أين يأتي هذا الوقود، 
وما وجدناه هو أن نبات البينيكريس قد 
ــدا، خاصة  ــودا بديال جيدا ج ــع وق يصن
ــف البيئية  ــي التكالي ــا تفكر ف عندم
ــة  الطاق ــدار  ــد مق ــه». ولتحدي إلنتاج
اإلجمالي الذي سيستهلك إلنتاج وقود 
ــات البينيكريس،  ــرات من بذور نب الطائ
ــع أنظمة الطاقة املعروفة  ومقارنتها م
ــل  ــن احملاصي ــوي م ــود احلي ــاج الوق إلنت

ــأ الباحثون مناذج  الزراعية األخرى، أنش
حاسوبية لتكاليف استخدام األسمدة 
ــاه والطاقة  ــتهالك املي ــدات واس واملبي
ــع ونقل بذور البينيكريس  املطلوبة جلم
ــر حيوي  ــل تكري ــة إلى معم ــن املزرع م

ومعاجلتها في وقود قابل لالستخدام.
ــج أن نبات البينيكريس  وأظهرت النتائ
ــتهلك حوالي نصف الطاقة إلنتاج  يس
ــة، إذا ما قورنت  ــرات النفاث ــود الطائ وق
ــن  ــة م ــرات نفاث ــود طائ ــاج وق ــع إنت م
ــمس، وهما  ــات الكانوال أو عباد الش نب
ــة إلنتاج وقود  ــل أخرى محتمل محاصي

حيوي.

ــي اليومي االخبار  ــا اتصفح بحكم واجبي الصحف وان
والنشاطات التي تقوم بها الشرطة اجملتمعية في دائرة 
ــي وزارة الداخلية التي يرفدني بها  العالقات واالعالم ف
مشكورا الزميل (عبد احلافظ اجلبوري) مسؤول االعالم 
ــعر صراحة بالدوار واحلاجة  في الشرطة اجملتمعية اش
الى التقيؤ لكثرة احلاالت الصادمة والبالوي التي تشيب 
ــي تتعلق حتديدا  ــيما تلك الت ــا رؤوس الولدان وال س له
ــباك صيادين  ــات املغفالت اللواتي يقعن في ش بالفتي
ــرف  ــدوا كل قيم الش ــيبندية) فق ــة ولوتية وس (نغول
ــن (اجلنس  ــهم م ــادون فرائس ــوا يصط ــالق فراح واالخ
الناعم) وايقاعهن في حبائلهم ومن ثم ممارسة اقسى 
انواع االبتزاز واملساومة واحللب املالي الذي يبدأ بـ(ورقة 
ام املائة دوالر) وتنتهي البورصة بـ(الدفاتر اخلضر ) وعلى 
عينك يا تاجر ومن تعترض فالويل والثبور لها من خالل 
التلويح بنشر صورها رمبا غير احملتشمة او مكاملاتها ال 
ــيما تلك التي تبعث عبرها اهاتها واحالمها الوردية  س
ــزوج ابن حالل ولكن (يطلع دغش ومن اصحاب مقولة  ب

: اقبض من دبش )!! 
ان واحدة من جملة احلقائق التي خرجت بها كمعطيات 
ــل  ــاخ التواص ــي فخ ــات ف ــاع بالفتي ــاالت االيق ان ح
ــور االدراك  ــة من ضعف الوعي وقص ــي متأتي االجتماع
ــاب رقابة  ــواء وغي ــاء على حد س ــن الفتيات او النس م
ــوة واالخوات الكبار  ــل (االب واالم) الصارمة او االخ االه
وان الطريق السليم للحد من تعزيز اجلوانب االخالقية 
ــر الوعي والتثقيف بان ليس (كل مدعبل جوز) وان  ونش
ــم اهميتها وضرورتها  ــل االجتماعي رغ مواقع التواص
ــة ولكن التعامل معها يجب ان يتم  في حياتنا اليومي
باقصى غايات احلذر لتفادي الوقوع في احملذور !! وهنا ال 
بد ان اسجل للشرطة اجملتمعية مديرا وضباطا وافرادا 
ــالل مفارزهم  ــة من خ ــم املبذول ــرام جلهوده كل االحت
ــة ومكان املبتز  ــاالت االبتزاز وحتديد هوي في مالحقة ح
ــاذ االجراءات  ــة الدامغة واتخ ــة االدان ــه بأدل ومواجهت

الالزمة بحقه 
تصوروا ان احدى الفتيات في محافظة االنبار ساومها 
ــع التواصل  ــر صورها على مواق ــخاص بنش احد االش
االجتماعي مقابل املال والرضوخ لرغباته الدنيئة لكن 
ــرطة اجملتمعية احبطت مسعاه . وان احدى املفارز  الش
في بغداد متكنت من اعادة مبلغ (٥) االف دوالر الى سيدة 
ــخاص بحقها  ــها احد االش ــاء حالة ابتزاز مارس وانه
ــيارة  منها  مقابل  ــي  وصلت حد احلصول على س والت
ــت مفارز  ــخصية ! كما متكن ــا الش ــر صوره عدم نش
ــرطة اجملتمعية في كربالء من انقاذ فتاة من ابتزاز   الش
ــتطاع ان يغريها بالقدوم  ــخص من اهالي بغداد اس ش
الى العاصمة بذريعة الزواج منها بعد ان استولى على 
ــر  ــن (٨) االف دوالر منها عن طريق ابتزازها بنش ــر م اكث
ــا عبر مواقع التواصل .. هذا غيض من فيض ولنا  صوره

عودة ثانية للحديث عن جهود الشرطة اجملتمعية  .

@NNHp˝–ÃΩaI�€@›Ëç@ÜÓï
@lbjç˛a@Íà:

عبد الزهرة البياتي 

وجع يومي

* رئيس التحرير التنفيذي

ÚÓñÇí€a@fiaÏy˛a@·◊b™@ø@Ô«b‡nu¸a@sybj€a@›‡«@äÌÏ�n€@›‡«@ÚëâÎ@·Ó‘m@ÚÌÖb§¸a@Úœbïä€a@@ÖaÜÃi@“b‰˜nça@Ú‡ÿ™@Úçbˆâ
÷˝�€a@p¸b��y@Âfl@…��‡n1aÎ@Òä��ç˛a@ÚÌbª@›��ua@Âfl@Ôôa6€aÎ@|��‹ñ‹€@ÙÏ��«Ü€a@øä��ü@fibñÌ�@Ü��Ë¶a@Â��fl@Ü��ÌåΩa@fià��j€@Ï��«ÜÌ@ä��ib¶a

¥Ó«b‡nu¸a@¥rybj€aÎ@ÚÓñÇí€a@fiaÏy˛a@·◊b™@ø@›ˆaÎ˛a@Òbö‘€a@ÒÖbé€a@Âfl@ÖÜ«Î@Häib¶a@Öb‡«@I@ábnç˛a@Ôôb‘€a@âÏö°

كتب / صباح رزوقي سلمان

ــة حمورابي في  ــي قاع ــاء ٣ /٨ /٢٠٢١ ف ــس الثالث ــاح أم ــت صب أقيم
ــتئناف بغداد/ الرصافة ندوة لغرض طرح جميع  ــة محكمة اس رئاس
االشكاليات لتشخيص األسباب التي جعلت دور الباحث االجتماعي 
ــاء األعلى املنعقد  ــة مجلس القض ــاً وبناء على ماجاء بجلس روتيني
ــكل  ــل ل ــة دورات وورش عم ــة اقام ــخ ١١ / ٧ / ٢٠٢١ املتضمن بتاريـــ
رئاسة استئناف تضم قضاة محاكم األحوال الشخصية والباحثني 
ــتئناف  ــيد رئيس محكمة اس االجتماعيني . حيث حضر الندوة الس
ــادة القضاة  ــة القاضي  ( عماد اجلابري) والس ــداد الرصافة االحتادي بغ
ــخصية والباحثني االجتماعيني في  ــل في محاكم األحوال الش األوائ
ــيد رئيس االستئناف  ــة .. حيث أكد الس احملاكم التابعة لهذه الرئاس
ــخصية ودعاه  ــى دور الباحث االجتماعي في محاكم األحوال الش عل
ــح والتراضي من  ــد اليصال طرفي الدعوى للصل ــذل املزيد من اجله لب
ــرة واجملتمع من حاالت الطالق . واضاف السيد رئيس  اجل حماية األس
ــث االجتماعي عن طريق اقامة  ــتئناف يجب تطوير قدرات الباح االس

دورات وورش عمل ملنحه املزيد من اخلبرة .
( البينــة الجديــدة) تبــارك لرئيس مجلــس القضاء األعلــى القاضي 
الدكتــور (فائق زيــدان) هذا العطاء اِّـتواصل والجهــد اِّـبذول من اجل 

ارساء دعائم العدل والقانون من اجل العراق وشعبه .

بغداد / البينة الجديدة


