
ــوزراء ، مصطفى  ــس ال ــرر رئي    ق
ــكيل  االول تش ــي امس  الكاظم
ــي قضايا  ــا ف ــق علي ــة حتقي جلن
ــم  واجلرائ ــرة  الكبي ــاد  الفس
به مباشرة  االستثنائية مرتبطة 
ــتعداد  ــدد على ضرورة االس . وش
ــة في  ــرة ونزيه ــات مبك النتخاب
ــذر الكاظمي من خطر  العراق.وح
ــاالت  واالغتي ــت  املنفل ــالح  الس
واخلطف، مؤكداً أن على العراقيني 
ــة أو غيابها،  ــني الدول ــار ب االختي
ــة  العراقي ــة  الدول أن  ــح  وأوض
ــبة  ــؤولة عن محاس ــط مس فق
ــد،  ــي ق ــن. وكان الكاظم املعتدي
ــى  ــي، عل املاض ــس  ــدد اخلمي ش
ــزة األمنية  ــرورة أن توفر األجه ض
السلميني. للمتظاهرين  احلماية 
ــتقبل  ــى صعيد ذي صلة اس وعل
ــوزراء، مصطفى  رئيس مجلس ال
ــي،  املاض ــس  اخلمي ــي،  الكاظم
ــة العربية  ــة اململك ــر خارجي وزي

السعودية، سمو األمير فيصل بن 
فرحان بن عبد اهللا، والوفد املرافق 
ــي  ــب اإلعالم ــب املكت له.وبحس
لرئيس مجلس الوزراء، جرى خالل 
ــات الثنائية  ــاء بحث العالق اللق
ــا  ــبل تعزيزه ــن، وس ــني البلدي ب
وتطويرها في اجملاالت كافة، فضالً 
عن بحث مستجدات األوضاع في 
بالوفد  الكاظمي  املنطقة.ورحب 
الضيف، وأكد أن اململكة العربية 
ــي  حقيق ــريك  ش ــعودية  الس
للعراق، وأن العراق يتطلع الى بناء 
عالقات متميزة تستند الى اإلرث 
ــق للروابط التاريخية التي  العمي
ــتقبالً  جتمعهما، ومبا يحقق مس
ــن جانب اخر  ــل للبلدين. وم أفض
ــية  ــرة الدفاع الفرنس ــدت وزي اك
ــي،ان بالدهـا تدعم  فلورانس بارل
ــة احملاور  ــاد العراق عن سياس ابع
ــي املنطقة .  ــتقرار ف ــق االس خلل
واشارت في مؤمتر صحفي مع وزير 
الدفاع جمعة عناد   الى استعداد 
تدريب  ببرامج  بالدهـا لالستمرار 

القوات االمنية العراقية ، مبينة 
ــع العراق  ــف م ــا تتكات ان فرنس
ــى  ــاب. وعل ــى االره ــاء عل للقض

ــال رئيس  ــي ق الصعيد السياس
ــي، إن  ــد احللبوس ــان محم البرمل
مسيرة اإلصالح في العراق تلكأت 

من خالل إعاقات متكررة ومتنوعة 
ــعب املشروعة  رغم مطالب الش
بالتغيير واإلصالح عبر انتخابات 

ــي  ــي، ف ــاف احللبوس مبكرة.وأض
ــرى يوم  ــبة ذك ــه مبناس ــة ل كلم
ــرى  ــي ذك ــوم نُحي ــوراء الي عاش
ــبةٌ  ــس ألنها مناس ــوراء لي عاش
ــتذكارَ  االس ــتحقُ  تس ــةٌ  تاريخي
ــلٌ ثوري  ــل ألنها فع ــب.. ب فحس
ــت للحقِ  ــا دام ــم م ــتمرٌ دائ مس
صابة  صبة وما دامت للظلم عِ عُ
ــني املنتفضِ  .. نحيي ذكرى احلس
على اجلبروت والفسادِ واستغاللِ 
ــاق األرواح  ــلطةِ للقتلِ وازه الس
ــلبِ  وس الديكتاتوريةِ  ــس  وتكري
ــى  ــعِ عل ــيمِ اجملتم ــة وتقس احلري
ــلطةٍ غاشمةٍ وشعبٍ مقهور،  س
بدال من أَن تكون منظومة خادمة 
ألمة عزيزة وكرمية. وفي التطورات 
ــفت مصادر سياسية  ايضا كش
ــن قرب انطالق  وأمنية مطلعة ع
عملية عسكرية واسعة تشترك 
فيها جميع صنوف قواتنا األمنية 
واحلشد الشعبي ، بهدف القضاء 
ــون,  القان ــن  ع ــني  اخلارج ــى  عل
وأضافت املصادر ان احلملة سوف 

ــت  املنفل ــالح  الس ــتهدف  تس
واخلارجني عن القانون وحتى بعض 
ــائر التي ال تلتزم بالقوانني  العش
ــارة النزاعات التي  وتعمل على اث
ــن  م ــي.  اجملتمع ــلم  الس ــدد  ته
جانبه قال االمني العام لعصائب 
ــيخ قيس اخلزعلي  اهل احلق الش
ــجن احلوت هو أحد أسباب  ان س
ــة ذي قار  ــي محافظ ــداث ف األح
ــتعمال  ــروع اس ــاف أن مش وأض
ــفالت في ذي قار هو ليس اال  الش
متهيدا ومقدمة الطالق السجناء 
ــني وعلى أبناء  بضمنهم اإلرهابي
ــى حذر من  ــار ان يكونوا عل ذي ق
ــات وقال اخلزعلي ان  هذه التصرف
ــة ان تقوم  ــزة األمني ــى األجه عل
بواجبها في التصدي للمحرضني 
مشيراً لو كشفت الدولة القتلة 
ــني للمتظاهرين النتهى  احلقيقي
ــل  يجام ــض  البع وان  ــوع  املوض
ــن يقومون باالعتداء  ويتملق للذي
ــم نفر  ــوات األمنية وه ــى الق عل

قليل.

ــس  ــة، ام ــادر حكومي ــفت مص    كش
ــي اميانويل  ــس الفرنس ــني، أن الرئي االثن
ــمية  ــارة رس ــأول زي ــيقوم ب ــرون س ماك
ــاء، تعبر عن  ــدا األربع ــى العراق غ له ال
الوقوف الى جانب البالد في وجه األزمة 
ــرون أرفع  ــد ماك ــف بها.ويع ــي تعص الت
ــي رئيس  ــراق منذ تول ــزور الع ــؤول ي مس

ــة احلكومة في ايار، وتستغرق  الوزراء مصطفى الكاظمي رئاس
ــب زيارته لبيروت. وقال املصدر إن الرئيس ماكرون  ا عق ا واحدً يومً
ــن املؤمل أن يجري  ــوزراء والرئيس العراقي وم ــيلتقي رئيس ال س
ــيني فاعلني. وأكد مسؤوالن عراقيان آخران  محادثات مع سياس
هذه الزيارة لكن قصر االليزيه لم يؤكدها حتى اآلن.ووفقا ملصادر 
ــيادة العراقية، في ظل اصرار  ــتركز الزيارة على الس عراقية، س
ــتقل بعيداً عن املواجهة بني  ــير على طريق مس بغداد على الس

حليفيها واشنطن وطهران.
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ــض كتل تولي من  ــف مصدر مطلع، عن رف كش
ــة التي حتدث  ــة اللجن ــاد رئاس ــه تهم فس علي
ــى الكاظمي.وقال  ــوزراء مصطف ــا رئيس ال عنه
ــي من  ــض تول ــية ترف ــال سياس ــدر ، إن كت املص

ــة التحقيقية  ــة اللجن ــاد رئاس عليه تهم فس
ــدث عنها الكاظمي اليوم والتي تختص  التي حت
بقضايا الفساد. وأضاف املصدر الذي طلب عدم 
ــددت باتخاذ  ــمه، أن الكتل ه ــف عن اس الكش

مواقف شديدة خالف ذلك.

ــداره تعليمات  ــيد، امس االثنني، عن إص أعلن مصرف الرش
ــراء سيارات للموظفني.وقال املكتب  جديده ملنح قروض لش
ــرف إن التعليمات اجلديدة للقروض اخلاصة  اإلعالمي للمص
ــيارات واملركبات هو أن يدفع طالب القرض على  لشراء الس
ــيارة تودع لدى املصرف. وأضاف  ــبة (١٠٪) من سعر الس نس
البيان، أن التعليمات األخرى تتضمن أن يكون مبلغ القرض 
ــي تتجاوز (٣٠الى  ــنوات، واملبالغ الت ــاً ملدة (٥) س (٣٠) مليون
ــهر. يذكر  ــنوات وبفترة امهال (٣) أش ــون ملدة (٦) س ٦٠) ملي
ــر خالل الفترة املاضية مبنح قروض  ــيد باش ان مصرف الرش
ــواع وفق  ــة االن ــي كاف ــني وف ــني واملواطن ــلف للموظف وس

وضوابط معينة.

 
ــق الرصافة، امس  أصدرت محكمة حتقي
ــك قناة  ــض بحق مال ــني، مذكرة قب االثن
ــدد من  ــدمي ع ــد تق ــة بع ــة عراقي فضائي
احملامني شكوى بخصوص تعمد اإلساءة 
ــف الدينية في  ــعائر إحدى الطوائ إلى ش
ــاء، إنه بناءً على  العراق.وقال إعالم القض
ــن احملامني أمام  ــكوى تقدم بها عدد م ش
ــوص  ــة بخص ــق الرصاف ــة حتقي محكم
تعمد اإلساءة إلى شعائر إحدى الطوائف 
ــب نص املادة  ــة في العراق، وبحس الديني
(٣٧٢١) من قانون العقوبات قررت احملكمة 
إصدار مذكرة قبض بحق مالك قناة دجلة 
الفضائية جمال الكربولي جملهولية محل 

إقامته في العراق.
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ــس جلنة  ــب رئي ــف نائ كش
ــة  البرملاني ــاع  والدف ــن  االم
ــمري ، عن  النائب نايف الش
ــتضافة  اس ــة  اللجن ــزم  ع
ــن الوطني  ــس جهاز االم رئي
ــدي خالل  الغني االس ــد  عب
ــة. املقبل ــة  القليل ــام  االي

ــمري ، ان اللجنة  ــال الش وق
ــس جهاز  ــتضيف رئي ستس
الغني  ــد  الوطني عب ــن  االم
ــا خالل  ــدي، في مقره االس
االيام القليلة املقبلة، مبينا 
ان اللجنة ستناقش عددا من 
ــا اخلروفات  امللفات من بينه
ــا  ــات معاجلته ــة والي االمني

وضمان عدم تكرارها.وأضاف 
ــتناقش  ــا س ــمري، كم الش
ــدي اخلطط  اللجنة مع االس
ــر البيئة االمنة  املعدة لتوفي
النازحة  العوائل  اعادة  بغية 
ــط  واخلط ــا،  مناطقه ــى  ال
للتهيئة  ــا  اعداده ــاب  الوج

الى االنتخابات املبكرة.
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أفادت مصادر مطلعة بحسب وكالة رويترز ، بأن 
الرحلة التجارية األولى في التاريخ من إسرائيل 
إلى اإلمارات، والتي من اخملطط لتنفيذها امس 
ــتحلق عبر أجواء السعودية.ونقلت  االثنني، س
صحيفة يديعوت أحرنوت اإلسرائيلية ووكالة 
ــعودية وافقت  ــن مصادرهما، أن الس رويترز، ع

ــال امس من تل  ــركة إلع على أن جتري رحلة ش
ــعودية.وأكد  أبيب إلى أبو ظبي عبر أجواء الس
ــرائيلي بنيامني نتنياهو في  رئيس الوزراء اإلس
وقت سابق أن إسرائيل ستنفذ غدا االثنني أول 
ــى اإلمارات،  ــي التاريخ إل ــة جتارية جوية ف رحل
ــرائيليا وأمريكيا رفيعي  ــن إس ــتحمل وفدي س

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

أسسها الراحل   رئيس مجلس االدارة
رئيس التحرير

َّـ ٩ / ١١/ ٢٠٠٥ 

ــكان، عن خطة لتوزيع ١٠٠٠ قرض شهرياً في بغداد واحملافظات، على  اعلن صندوق اإلس
ــنوات.وقالت  ــدد على مدى ١٠ س أن يكون احلد األعلى للقرض ٥٠ مليون دينار عراقي يس
الوكالة الرسمية عن مدير عام الصندوق التابع لوزارة اإلعمار واإلسكان والبلديات ضياء 
ــنويا توزع بني جميع احملافظات  موجد عبد اهللا إنَّ هذه اخلطة محددة بـ ١٢ الف قرض س
ــق واالقضية  ــب املناط ــاف أنَّ مبالغ القرض مختلفة بحس ــتان. واض ــدا اقليم كردس ع
ــة والنواحي  ــون دينار أما االقضي ــل بغداد ٥٠ ملي ــد االعلى للقرض داخ ــي، فاحل والنواح
التابعة للعاصمة فهو ٤٠ مليونا، بينما حدد ملراكز احملافظات مبلغ ٤٠ مليونا واالقضية 
ــتكون من دون  والنواحي التابعة للمحافظة ٣٥ مليونا.وتابع عبد اهللا أن تلك القروض س
ــكان من املبلغ الكلي للقرض  فائدة لكن هناك عمولة ادارية تبلغ ٢ باملئة لصندوق االس
ــن الدفعة االولى، علما ان مدة  ــة تذهب للبنك املركزي تؤخذ مرة واحدة فقط وم و٣ باملئ

تسديد القرض ستكون ١٠ سنوات.وفي ما يخص شروط قبول معامالت االقتراض.

كتب اِّـحرر السياسي

بغداد /

ÈÓœ@âb‰€a@ÊÏfläöÌÎ@\Ú‹uÖ@Òb‰”^@Û‰jfl@ÊÏ‡zn‘Ì@ÊÏjôbÀ

بغداد /
بغداد / بغداد /

بغداد /

 
ــس النواب  ــب الثاني لرئيس مجل ــد النائ أك
ــة إقليم  ــن حكوم ــداد أن وفداً م ــير احل بش
ــيزور بغداد قريباً ،الستكمال  ــتان س كردس

ــم  اإلقلي ــد  إن“وف ــداد  احل ــال  احلوارات.وق
سيناقش مع احلكومة االحتادية ثالثة ملفات 
مهمة“، الفتاً إلى أن“هذه امللفات هي حصة 
ــتان من املوازنة العامة املقبلة  إقليم كردس

ــذ احلدودية“.وأوضح  ــائل النفط واملناف ومس
ــي مت إبالغه بها  ــب املعلومات الت أنه“وحس
والتوصل إلى تفاهم واتفاقات بشأن مسألة 

املوازنة والنفط واملنافذ احلدودية“.

paâaÏßa@fib‡ÿnç¸@�bjÌä”@ÖaÜÃi@âÎåÌ@·Ó‹”�a@Âfl@ÜœÎ@ZÖaÜßa

أعلن وزير العمل والشؤون االجتماعية 
ــب ٨٣٩٢  ــي ، إيقاف روات ــادل الركاب ع
ــخصاً من مزدوجي الراتب، مؤكداً  ش
ــن مزدوجي  ــن ثالثة آالف م ــر م أن أكث
ــادة املبالغ. ــب راجعوا الوزارة إلع الرات

ــث صحفي  ــي حدي ــي ف ــال الركاب وق
ــود أكثر  ــبق وأعلنت وج ــوزارة س إن ال
ــتفيدي احلماية  ــا من مس من ١٢ ألف

االجتماعية من مزدوجي الرواتب، من 
ــب من احلكومة  ــن يتقاضون روات الذي
ــات االجتماعية. ــدا راتبا من اإلعان زائ
ــع البيانات  ــد تقاط ــه بع ــاف، أن وأض
بشكل كامل، ثبت أن الذين يتقاضون 
ــب مزدوجة ومت إيقافهم هم ٦٨١٤  روات
و١٥٧٨  ــة،  االجتماعي ــة  احلماي ــى  عل
ــة ذوي اإلعاقة واالحتياجات  على هيئ
ــب مت  ــك الروات ــا أن تل ــة، مبين اخلاص

ــكل نهائي، واستعادة ما  إيقافها بش
ــغ إضافة إلى أنهم  ــم من مبال بذمته
متجاوزون على حقوق الفقراء. وأشار 
ــى الركابي أن الوزارة دعت املواطنني  إل
ــون رواتب  ــن يتقاض ــن الذي ــابقا م س
ــة إلى مراجعة الوزارة خالل ٣٠  مزدوج
ــتتم إحالتهم  ــا وبعكس ذلك س يوم
ــغ  املبال ــترجاع  واس ــاء  القض ــى  إل

املتجاوزين عليها دفعة واحدة.

aÏ€Îb�m@ÂΩ@\pÏj‰”ãÎ@·ç^@NN@kmaä€a@ÔuÎÖåfl@Âfl@H @8392I@kmaÎâ@“b‘Ìg@Â‹»m@\›‡»€a^
بغداد /

بغداد / @Úÿjë@laÏiaZÊb„Ï€a
@ÚyÏn–fl@Ô”aä»€a@‚˝«¸a
\Ú‹uÖ^@Âfl@¥‹Ó‘néΩa@‚bfla

بغداد / 
البينة الجديدة

ــل  الزمي ــن  أعل
ــان  الون ــر  جعف
ــس  مجل ــس  رئي
ــي  ف ــاء  االمن
ــالم  االع ــبكة  ش
ــتكون  ــبكة س العراقي ان ابواب الش
مفتوحة امام االخوة االعالميني الذين 
ــتقالتهم يوم امس من قناة  قدموا اس
ــياقات  ــة للعمل فيها وفقا للس دجل
القانونية واالدارية املعمول بها حاليا.

Ú‘Ó”Ü€a@pbflÏ‹»Ωa@Û‹«@Òäëbjfl@ÒâÏñi@Ü‡n»nç@Ú‹j‘Ωa@Ú‹yäΩa@ZÜç¸a
lbÁâ�a@Úzœbÿfl@ãbËu@ä‘fl@µa@ÚÌÜ‘–m@ÒâbÌåi@‚Ï‘Ì@Ô‡√bÿ€a
�bÌÏ‰ç@Âü@—€c@800Î@�b„ÏÓ‹fl@wn‰Óç@pbÌÎb‡Ó◊Î6j‹€@êa5‰€a@ ÎäíflZ¡–‰€a

3
3
3



2 محليات

بغداد / البينة الجديدة
ــان أبو غريب التابعة  أعلنـت مصانع ألب
ــات  للمنتوج ــة  العام ــركة  الش ــى  إل
ــركات وزارة الصناعة  الغذائية إحدى ش
واملعادن عن طرح منتجاتها اجلديدة من 
جنب املثلثات ولنب رائب ( أبـو الگشـوة ) 
ــام وإنتاج عبوات جديدة  مبختلف األحج
من الشنينة واللنب الرائـب .وأكـد معاون 
مدير عام الشركة السيد : عبد الرحيـم 
ــي تصريح للمكتب  ــد عبـد اهللا : ف عايـ
ــوزارة أن مصانع ألبان أبو  اإلعالمي في ال
ــهدت تطورات وتغييرات كثيرة  غريب ش
وإيجابية في اخلطوط اإلنتاجية وأساليب 
ــف إضافة الى تغييرات  التعبئة والتغلي
ــتخدمة ،  ــي أحجام وأوزان العلب املس ف
ــركـة مكـاء كونـاي  مفصحاً عن أن ( ش
ــان  ــع ألب ــتثمرة ملصان ــة ) املس التركيـ

ــرة املاضية  ــت خالل الفت ــو غريب قام أب
ــهمت في  ــدة أس ــن جدي ــة مكائ بإضاف
إنتاج لنب رائب ( أبـو الگشـوة ) بأحجام 
ــو و ٧٥٠ غم و ٢  ــا ( كيلـ ــة منه مختلف
ــاج عبوة ( ١٢٥ غم  ــو و ٤ كيلو ) وإنت كيل
ــوة ( ١٨٠ غم ) من  ــن اللنب الرائب وعب ) م
ــنينة إضافة الى قيامها بتشغيل (  الش
ــع إنتـاج جبـن املثلثـات ) ، مؤكداً  مصنـ
أن الشركة العامة للمنتوجات الغذائية 
ــر  التطوي ــات  عملي ــتمرار  بإس ــع  تتاب
ــرص  ــع وحت ــة للمصان ــث اجلاري والتحدي
ــات واملعوقات  ــل كل الصعوب على تذلي
ــتثمرة إلى  ــركة املس ــه الش ــي تواج الت
ــواد األولية  ــص امل ــا بفح ــب قيامه جان
ــواق احمللية  واملنتجات املوجودة في األس
ومدى مطابقتها ملقاييس اجلهاز املركزي 
ــيطرة النوعية ، مشيراً  للتقييس والس

ــركة في  ــي ذات الوقت إلى جهود الش ف
ــة خملتلف منتجات  توفير احلماية الالزم
ــع  ــات مصان ــد أن منتج .وأكـ ــان  األلبـ
ــا خالية من  ــة كونه ــب صحي ــو غري أب
ــبب ضرراً كبيراً  املواد احلافظة التي تس
ــل فترة  ــان مايجع ــة األنس ــى صح عل
ــاوز ( ١٠ ) أيام  ــة التتج ــا قليل صالحيته
ــترة  ــطة املبس ــص منتج القش وباألخ
حسب شروط اجلهاز املركزي للتقييس 
ــالف املنتجات  ــيطرة النوعية بخ والس
ــدة  ــون م ــاً ماتك ــي دائم ــتوردة الت املس
ــا على  ــة إلحتوائه ــا مفتوح صالحيته
املواد احلافظة ، مفصحاً عن أن الشركة 
ــتثمرة مازالت في مرحلة التأهيل  املس
ــتعمل  ــة ببنود العقد وس ــا ملتزم وإنه
ــام املقبل على إضافة خطوط  خالل الع

جديدة وزيادة اإلنتـاج.

اِّـوصل / البينة الجديدة 
ــام  االم زوار  ــة  «خدم ــعار  ــن ش م ــاً  انطالق
احلسني عليه السالم شرف لنا»...وتزامنا مع 
ــرم احلرام ذكرى  ــر من مح موعد زيارة العاش
ــالم  ــني عليه الس ــام احلس ــهاد االم استش
ــركة  ــات مدير عام الش ــى توجيه وبناءآ عل

ــوي بضرورة  املهندس علي عبد الكرمي املوس
ــائل  تقدمي افضل اخلدمات وتوفير الغاز الس
ــرت  باش واملواطنني،  ــينية  ــب احلس للمواك
كوادر الفرع بتوزيع إسطوانات الغاز السائل 
للمواكب احلسينية في مناطق سهل نينوى 
ــات التابعة الى الفرع  وبألية البيع  عبر االلي

ــمي (٥٠٠٠دينار).من  ــر وبالسعر الرس املباش
ــد القائمون على هذه اخلدمة  جهة اخرى اك
ــالمة والوقاية  بااللتزام التام بتعليمات الس
ــال عن القيام  ــا خلية األزمة فض التي اقرته
ــطوانات قبل توزيعها  بتعقيم وتعفير اإلس

ألصحاب املواكب.

@—Óƒ‰n€a@fib‡«a@›ïaÏm@fiåj€aÎ@ä€a
@·ÓÁaäia@fia@¡ë@“bn◊aÎ@…�‘Ω

الناصرية / البينة اجلديدة
تواصل مديرية صيانة مشاريع 
مع  ــيق  وبالتنس ــزل  والب ــري  ال
ــة في ذي  ــوارد املائي ــة امل مديري
ــي ناحية  ــري ف ــعبة ال ــار /ش ق
ــال التنظيف  ــيد دخيل اعم س
ملقطع واكتاف شط ال ابراهيم 
ــيد دخيل ، من  داخل مدينة س

الطينية  ــبات  والترس االوساخ 
املائية  ــات  والنبات ــمبالن  والش
ــرى بهدف ايصال املياه إلى  االخ
ــهيل  ــاالت وتس محطات اإلس
ــع  توزي ــان  وضم ــيابتها  إنس
عادلة  ــورة  بص املائية  احلصص 
اخلطة  ــاح  واجن ــتفيدين  للمس

الزراعية الصيفية.

بغداد / البينة الجديدة
ــددة النانوية بجامعة  ــة املتج ــوث النهرين للطاق نظم مركز بح
ــتدامة لألهوار  ــن املؤمتر الدولي االفتراضي عن التنمية املس النهري
ــاركة باحثني من جامعات عراقية وعربية واجنبية. في العراق مبش

ــلط الضوء  ــال رئيس جامعة النهرين في كلمة له إن املؤمتر يس وق
على بيئة االهوار ملا لها من اهمية كبرى في حتسني البيئة وعوامل 
املناخ في العراق من خالل استغالل تكنولوجيا الصناعة احلديثة 
ــطة مصادر الطاقات  ــاظ على االرث احلضاري وتطويره بواس للحف
املتجددة. واضاف الطائي، ان املؤمتر الذي عقد بالتعاون مع جامعتي 
ــي الرطبة  ــاش االهوار واألراض ــوم ومركز إنع ــار والكرخ للعل ذي ق
ــوم التطبيقية والبيئية  ــوارد املائية ناقش محاور العل في وزارة امل
ــة املعمارية، وإدارة املياه والدراسات  والطاقة املستدامة والهندس

البيئية، والدراسات االقتصادية واالستثمار والسياحة واالثار.

@Ô€ÎÜ€a@ä∑˚Ωa@·ƒ‰m@ÂÌäË‰€a@Ú»flbu
÷aä»€a@ø@âaÏÁˇ€@ÚflaÜnéΩa@ÚÓ‡‰n‹€

@⁄âbíÌ@ÙÏ‰Ó„@Úƒœb™@ø@ãbÃ€a@pbflÜÅÎ@Ú˜j»n€@Úflb»€a@Ú◊äí€a@ äœ
ıaâÏëb«@Ùä◊á@ø@ÚÓ‰Óéßa@k◊aÏ‡‹€@ãbÃ€a@pb„aÏ�çg@…ÌãÏm@ø

@pb�r‹rΩa@Â�ju@Ô�vn‰fl@Ää�ü@Â�«@Â�‹»m@k�ÌäÀ@Ï�ic@Êb�j€c@…�„bñfl
Ú�‰Ó‰í€aÎ@k�ˆaä€a@Â�j‹€@ÒÜ�ÌÜu@paÏ�j«@xb�n„gÎ@ÒÏ�íÿ€a@Ï�ic@Â�j€Î

كركوك / البينة الجديدة
ثمن مدير عام دائرة صحة كركوك الدكتور زياد خلف مديد 
ــم البارز في  ــي وزارة الصحة لدوره ــم االعالم ف جهود قس
ــتثنائية  ــة املواطنني من خالل اجلهود املضنية واالس توعي
التي تبذلها مالكات القسم وخاصة في ظل انتشار جائحة 
كورونا. جاء ذلك خالل اجتماعه مع مدير ومنتسبي شعبة 
ــم الصحة العامة د. صباح نامق  االعالم بحضور مدير قس
بتاريخ ٢٠٢٠/٨/٢٧.وبني مدير شعبة االعالم السيد سامان 
ــاع كان لتوحيد وتكثيف  ــي ان الغرض من االجتم يابه عل
ــة املواطنني واملراجعني حيث  ــود مبا يصب في مصلح اجله
ــه وتوجيهاته بهذا  ــام تعليمات ــر الع ــيد املدي اعطى الس
ــه بجهود واداء شعبة  ــيدا في الوقت نفس اخلصوص، مش
ــام  ببذل جهود اكبر لتنوير  ــيد املدير الع االعالم.واوعز الس
ــني حول اخلدمات الصحية والطبية في  املواطنني واملراجع
املستشفيات ومراكز العزل وتوعيتهم حول اساليب وطرق 
ــذه اخلدمات.واوضح مدير  ــة وكيفية احلصول على ه الوقاي
ــتمع الدكتور  ــالم انه وفي محور اخر من االجتماع اس االع
ــعبة االعالم  ــبي ش ــى اراء ومقترحات مدير ومنتس ــاد ال زي
ــائل  ــاء بالعمل واالداء نحو االفضل والتعاون مع وس لالرتق
ــالم اخملتلفة خلدمة املواطن الكركوكي وبالتالي تطوير  االع

الواقع الصحي واالرتقاء به نحو االفضل.

بغداد / البينة الجديدة
ــوقني  ــن املس ــني م ــني واملزارع ــة الفالح ــت وزارة الزراع دع
ــن لم  ــررة والذي ــات احمل ــي احملافظ ــة ف ــم الزراعي حملاصيله
ــتحقات حلد االن لعامي ٢٠١٤-  ٢٠١٥  ــتملوا هذه املس يس
إلى مراجعة شركة مابني النهرين العامة للبذور والشركة 
العراقية النتاج البذور واملواقع التابعة لهما لغرض تسليم 
ــخصية املطلوبة ليتسنى إجناز معامالتهم  البيانات الش
ــب الضوابط  ا حس ــة الحقً ــتحقاتهم املالي ــرف مس وص

والتعليمات النافذة.

بغداد / البينة الجديدة
دعا وزير العمل والشؤون االجتماعية 
ــني واملتقاعدين  عادل الركابي املوظف
واملعينني بعقود من مزدوجي الرواتب 
الذين يستلمون اإلعانات من احلماية 
ــني املتفرغ  ــة او راتب املع االجتماعي
ولم يبلِّغوا الوزارة سابقاً الى مراجعة 
ــام الوزارة في بغداد واحملافظات  اقس

ــذا االزدواج في الرواتب  ــالغ عن ه لالب
ــر  ــرها عب ــي مت نش الت ــدة  امل ــالل  خ
ــوزارة وصفحات  لل املوقع االلكتروني 
ــة لها  ــي التابع ــل االجتماع التواص
ــه  ــائل االعالم اخملتلفة وبعكس ووس
ــراءات القانونية  ــيتم القيام باالج س

كافة بحقهم.
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كربالء اِّـقدسة / البينة الجديدة
ــركة العامة لتعبئة  ــر عام الش ــه ومتابعة من قبل مدي بتوجي
وخدمات الغاز املهندس علي عبد الكرمي املوسوي ، شرع فرع غاز 
ــة املاضي   بتطبيق اخلطة  اخلاصة  ــة، يوم اجلمع كربالء املقدس
ــوراء . وبني  مدير الفرع املهندس عباس عبد االمير  ،  بزيارة عاش
إن  دائرته شرعت إعتباراً من يوم اجلمعة املاضي، بتنفيذ اخلطة 
ــتمر لغاية إنتهاء  ــر من محرم احلرام ، وتس اخلاصة بزيارة العاش
ــيمها .حيث مت تهيئة مالكات الدائرة مبا يتناسب وحجم  مراس
ــل اخلدمات للمواطنني  ــبة الكبيرة بغية تقدمي أفض هذه املناس
ــملت كافة  ــب .مبيناً ، إن «اخلطة ش ــن واصحاب املواك والزائري
ــد مت تهيئة خزين  ــي احملافظة وق ــل احلكومية واالهلية ف املعام
ــني و املواكب  ــوءة للمواطن ــاز اململ ــطوانات الغ ــن اس كافي م
ــيير عجالتها بتوزيع اسطوانات الغاز  ــينية عن طريق تس احلس
ــعر ٥٠٠٠ دينار لألسطوانة الواحدة.مشيداً بالدعم الكبير  وبس
ــالل اصدار  ــركة من خ ــر عام الش ــيد مدي ــدم من قبل الس املق
ــة خالل  ــناد لفرع كربالء املُقدس توجيهاته بتقدمي الدعم واالس
ــينية  ــى االخوة اصحاب املواكب احلس ــارة ، مؤكداً عل هذه الزي
ــتخدام  ــالمة والوقاية الصحية عند اس االلتزام بتعليمات الس
ــيراً الى تشكيل فرق جوالة من منتسبي  اسطوانات الغاز مش

الشركة واجبها التواصل مع اصحاب املواكب والهيئات.
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تــعـــزيـــــة

ــرئبة وببالغ الحزن  ــة وبجراح مش بقلوب ملتاع
ــة الربيطانية  ــركة األردني ــى الش ــى تنع واألس
ــروك األردن) ممثلة برئيس هيأة اِّـديرين  (فوس
ــبيها  واِّـدير العام وكادرها االداري وكافة منتس
ــه اِّـغفور له  ــم الراحل الذي لبى نداء رب فقيده
اِّـرحوم (الدكتور صالح مهدي عبد الرزاق علوش 
ــركة زمزم رحمه اهللا  الوائلي) اِّـدير اِّـفوض لش
ــص العزاء لنجليه  ــبة نتقدم بخال . وبهذه اِّـناس
ــني (عمار وأنمار) واُّـ كافة اهله وذويه  اِّـهندس
ــي القدير ان  ــائلني العل ــاب الجلل س ــذا اِّـص به
ــيح جناته وان يمن عليه بالرحمة  ــكنه فس يس

ويلهم اهله وذويه الصرب والسلوان.

ــني (ع)،  ــوراء احلس  في ذكرى عاش
تعلمنا أن البالد تتشح بالسواد، و 
ال يوجد من يظهر أمارات الفرح بني 
الناس حتى وإن كان اليؤمن باحلسني  
إماما. فهو يؤمن به قضية، وموقفا 
عزيزا إلحقاق احلق، وبث روح اإلرادة، 
ــال تصاب  ــي القلوب لئ والعزمية ف
ــور والضعف. لذلك كان اإلمام  باخل
ــني(ع) مثاال سار على خطاه  احلس
زعماء الثورات التحررية في العالم 
في األغلب األعم، وأبرزهم الزعيم 
الهندي املعروف املهامتا غاندي في 
ــهيرة : (( تعلمت من  مقولته الش
احلسني أن أكون مظلوما فأنتصر)). 
إذن، اإلمام احلسني( ع) ليس شرعا 
ــو صوت احلرية  لفئة معينة، بل ه
ــانية. بدليل أن رسالته  لكل االنس

ــت موجهة  ــة الطف كان في واقع
ــرية. إذ وجد في  ــوم البش ــى عم إل
ــن  ــيحيا م ــن كان مس ــاره م أنص
ــب النصراني( رض)، أو من  نحو  وه
ــتغاثته  الترك وغيرهم، كما إن إس
ــعار عندما  لم تتجرد عن هذا الش
ــن موحد يرجو اهللا  يقول:((... أما م
ــتصرخ  ــتغاثتنا)). فهو يس في إس
ــرف اهللا جل وعال، ويؤمن  كل من ع
بوحدانيته. إلن من يعرف اهللا يعرف 
ــهيد  ــني هو ش احلق. واإلمام احلس
ــاهد هنا، هو  ــن الش ــق.   وموط احل
ــداء عالماته.  ــر احلزن، وإب أن مظاه
ــوس  نف ــي  ف ــخة  راس ــت  أصبح
املؤمنني، والسيما العراقيني منهم 
ــام البائد  ــى أن النظ ــة، حت بخاص
ــوة، وإجرام  ــى ماأظهره من قس عل
ــت، ومحبيهم.  ــق أتباع آل البي بح
ــتبعاد هذه  لم يكن يجرؤ على إس
ــه  التلفزيونية،  ــي قنات ــرى ف الذك
ــداد . فكلتيهما تقدمان  وإذاعة بغ
ــتذكار  واإلس ــة،  الديني ــج  البرام
ــة  وقص ــبة،  للمناس ــنوي  الس
ــام  ــد ع ــة. وبع ــهاده كامل إستش
٢٠٠٣م أنشئت قنوات فضائية عدة 
متثل آيديولوجيات القائمني عليها. 
لكنها تتوحد في القضايا العامة 
ــا العراقيون  ــم فيه ــي يتقاس الت
ــم.   والأعتقد أن هما، وأملا  همومه

يوازي ذكرى إستشهاد أبي األحرار 
ــن  ــعب يقط ــي ش ــني( ع) ف احلس
ــاحة أرض العراق  أتباعه ثلثي مس
تقريبا. وقد رأينا إن جميع القنوات 
ــذه املظلومية  ــة أبرزت ه الفضائي
ــي  ــت ف ــا، وإن إختلف ــي برامجه ف
ــبة، وهذا  ــم اإلهتمام باملناس حج
ــكل قناة   ــا.  فل ــروع له ــق مش ح
ــاطها اإلعالمي  ــتها،  ونش سياس
ــل مما  ــع ذه ــن اجلمي ــاص. ولك اخل
ــاة دجلة الفضائية وهي  قدمته قن
ــي تناول  ــوات املميزة ف إحدى القن
ــية،  السياس امللفات  ــكاليات  إش
ــى  ــات، وعل ــاول املوضوع تن ــي  وف
ــاهدين  األغلب جتد كثيرا من املش
ــى متابعة برامجها  من يواظب عل
ــاط  ــي جزء من النش ــي بالتال ، وه
ــتقريء  ــي احملترم الذي يس اإلعالم
ــهم  ويس اليومي،  العراقي  ــم  اله
في تذليله.بيد أن ماطرحته القناة 
في يوم عاشوراء ليس حدثا عابرا. 
ــتحق اإلهتمام، وتقريع  بل هو يس
ــاط،  النش ــذا  ه ــى  عل ــني  القائم
ــات الصارمة بحق  وتوجيه العقوب
ــدر منهم هذا  اإلعالميني الذين ص
ــي املتواضع أن  ــي رأي ــرف. وف التص
ــحب،  ــذه العقوبات هو س ــرز ه أب
ــة  ــي نقاب ــم ف ــقاط إنتماءه وإس
ــدم  وع ــني،  العراقي ــني  الصحفي

السماح لهم مبزاولة املهنة مجددا 
ــا للقانون. ويبقى  إال بترخيص وفق
ــاة، والقرارات  ــذار مالكي القن إلعت
ــق املقصرين  ــتتخذها بح التي س
ــوال، ونتمنى أن  ــا مقب ــا وجه إداري
ــبب  ــرارات بس ــذه الق ــون ه ال تك
ــية. بل  ــة املصالح السياس هيمن
ــون نابعة عن موقف  ينبغي أن تك
ــعب واحد  ــاده، إننا ش ــي مف مبدئ
املذهبية  وانتماءاتنا  ــد.  واح ووطن 
املتنوعة هي قاسم مشترك بيننا، 
ــوة، ال مصدر ضعف.  وهي مصدر ق
ــات  ــن أن السياس ــال ع ــذا فض ه
ــرؤة،  املق ــكالها  بأش ــة  اإلعالمي
ــي أن  ــموعة ينبغ ــة، واملس واملرئي
ــة إعالمية وطنية  تخضع لسياس
ــد  ــدة. وأن تكون مبثابة اجلس موح
ــتكى منه  ــذي((.. إذا اش ــد ال الواح
ــد  ــائر اجلس ــى له س ــو تداع عض
ــهر واحلمى)). لذا فإن عقوبة  بالس
ــقاطه مدى  ــحب اإلنتماء، وإس س
ــب  ــددة وحس ــدد مح ــاة، أو مل احلي
ــتكون رادعا  ــاءة الصادرة. س اإلس
ــل الصحافة واإلعالم في عدم  لرج
ــاعر  ــى مش ــددا عل ــاول مج التط
إال  ــخصياتهم  ش أو  ــن،  اآلخري
ــة،  ــرره املهن ــذي تق ــلوب ال باالس
وأدبياتها. وهو شرط يفرض العمل 

الصحيح مستقبال.
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    سكنة محلة (٥٧٥) حي الدسيم 
ــكر والتقدير الى  ــون بالش يتقدم
ــيد(رائد نعمة فرج  مختارهم الس
ــي  ــة  ف ــوده املبذول ــي) جله الدراج
ــيق  خدمة اهالي املنطقة والتنس
ــة الجل توفير  مع الدوائر احلكومي
ــه من خدمات وتذليل  ما يحتاجون
ــكل ممنونية  ــم ب ــاب امامه الصع
ــكل  ــارك اهللا ب ــر فب ــب خاط وطي

اصحاب املساعي اخليرة.

@ä���ÌÜ�‘�m@Î@ä��ÿ��ë

ــي اخلدمي في  ــأن اخلدم ــب للش ــع ومراق متاب    كَ
مناطق شرق القناة قد إكتشفنا مبحض الصدفة 
راجعتنا لدائرة التسجيل العقاري في  من خالل مَ
مدينة الشعب فوجدنا هناك حالة فريدة من نوعها 
ــع كافة املراجعني  ــاني م بالتعامل املهني واإلنس
من قبل جميع كادر الدائرة دون اي استثناء بداٌ من 
ــتعالمات وصوالٌ  قوة حماية املوقع وموظفي األس
ــعني اال  ــعب الدائرة وال يس ــة موظفي ش لغالبي
ــمائهم  ان نتقدم جلميع الكادر وخاصة املدون اس
ــدة البينة اجلديدة الغراء صوت  ادناه من خالل جري
الشعب بوافر الشكر والتقدير والعرفان ملا يَبذلوه 
ــن التعاطي مع عامة  من جهد وعطاء معزز بحس

املواطنني خدمة للصالح  العام.
١ . السيدة هديل محسن محمد / مديرة الدائرة

٢ . السيد سالم محسن حافظ / معاون
٣ . السيدة نغم جابر كاظم / موظفة تسجيل

٤ . السيد ميثم خضير يوسف / كاتب

عباس بن كريم العلياوي 
منسق لجنة متابعة الخدمات 

َّـ مناطق شرق القناة
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ــس النواب  ــو مجل ــد عض    أك
ــاوي، أن تواجد  ــل العيس فيص
ــاء بطلب  ــوات األجنبية ج الق
ــة عام  ــة العراقي ــن احلكوم م
ــار  ــى أن إظه ــيراً إل ٢٠١٤، مش
ــاع عنها يكون  ــف والدف املواق
ــة  القانوني ــياقات  الس ــق  وف
وليس من خالل  ــتورية،  والدس
إطالق الصواريخ على املنطقة 
ــاوي ، إن  ــال العيس اخلضراء.وق
ــي أو  ــق أي طرف سياس من ح
ــاور  جهة معينة اللقاء والتش
ــة، وإبداء  ــع اجلهات احلكومي م
ــع املطروحة،  الرأي في املواضي
ــت ال يجب  ــس الوق ــن بنف لك
ــي وجهة  ــن بتبن ــزام اآلخري إل
ــة  ــم أو محاول ــم ورؤيته نظره
ــوة، مبيناً  ــرض قراراهم بالق ف
ــراج القوات  ــرار إخ أن إصدار ق
كان  ــراق،  الع ــن  م ــة  األجنبي
ــرى ضرورة  ــدة ت ــن جهة واح م
ــوات األجنبية في  ــراج الق إلخ
ــباب معينة. املرحلة ألس تلك 

ــاوي، أن جميع  ــاف العيس وأض
ــني ال يريدون بقاء قوات  العراقي
أجنبية على أرضهم ويرفضون 
اإلمالءات اخلارجية من أي طرف، 

ــرض املواقف  ــة ف ــن محاول لك
ــى اآلخرين، أمر غير صحيح  عل
ــرف الذي يريد فرض  ويضع الط
ــع  ــي موق ــبا ف ــراه مناس ــا ي م
املسؤولية عن اي فشل يحصل 
الن مفهوم الشراكة احلقيقية 
ــودا حينها، الفتا  لم يعد موج
ــت االغلبية  ــى انه بحال كان ال
ــن تقرر  ــي م ــة ه ــة معين جله
بعيدا عن االخرين فان االخفاق 

ــب عليهم او  ــاح يحس والنج
ــى ان اي  ــار ال ــم فقط.واش له
ــية  ــوى سياس ــة او ق مجموع
ــر موقفها  ــا ان تظه من حقه
ــرح رؤيتها وتدافع  بوضوح وتط
عنها وفق السياقات القانونية 
وليس من خالل  ــتورية،  والدس
اطالق الصواريخ على املنطقة 
ــتهداف  اس ومحاولة  اخلضراء 
والتي  بالكاتيوشا  ــفارات  الس

تقع بشكل يومي على املنازل، 
ــذه الطريقة  ــيراً إلى أن ه مش
ــة لديها  ــة باي دول غير مقبول
ــلطة قانون، فليس  سيادة وس
ــى دولة او  ــن يعترض عل كل م
ــا يذهب  ــكلة معه ــه مش لدي
ــفاراتها واال حينها  لقصف س
ــنكون في فوضى ولن يكون  س
ــة اي  ــزة االمني ــة واالجه للدول

هيبة. 

ــة، امس  ــة االحتادي ــة النزاه ــت هيئ أعلن
ــن ضبطها هدراً بقرابة ملياري  االثنني، ع
ــة  احلكومي ــارف  املص ــد  أح ــي  ف ــار  دين
ــات دائرة التحقيقات  مبحافظة ديالى.وق
ــق  ــب حتقي ــالكات مكت ــة ، إن م بالهيئ

ــت إلى املصرف الزراعي  ديالى التي انتقل
ــن  ــت م ــب متكن ــرع هبه ــي – ف التعاون
ضبط أوليات القرض الزراعي الذي يصل 
ــوح ألحد  ــاري دينار املمن ــة ملي ــى قراب إل
املقترضني.وأشارت الدائرة، إلى قيام مدير 
ــبعة من أصل  املصرف برفع احلجز عن س

ــعة عقارات من الضمانات العقارية  تس
ــرف، بالرغم من  ــوذة ملصلحة املص املأخ
عدم قيام املقترض بتسديد مبلغ القرض 
ــت، أن مالكات  ــدة األجل.وتابع ــوات م وف
ــجيل  ــب انتقلت إلى مديرية التس املكت
ــى، وضبطت اخملاطبات  ــاري في ديال العق
ــة بخصوص  ــرف واملديري ــة بني املص كاف
ــات العقارية  ــع احلجوزات عن الضمان رف
ــغ القرض  ــة إلى أن مبل ــرض، الفت للمقت
وأن  ــار،  دين ــار  ملي  (١,٧٨٠,٠٠٠,٠٠٠) ــو  ه
ــديده هو (٧٥,٠٠٠,٠٠٠)  املبلغ الذي مت تس
مليون دينار فقط.وأضافت، أنه مت تنظيم 
ــي باملضبوطات، في  محضر ضبط أصول
العملية التي نفذت مبوجب مذكرة ضبط 
ــى قاضي محكمة  ــة، وعرضه عل قضائي
ــة اخملتصة بقضايا النزاهة  حتقيق بعقوب
ــض بحق املتهم  ــدار أمر قب الذي قرر إص
ــتقدام مسؤولة  مدير املصرف، وأمر باس
السجالت في مديرية التسجيل العقاري 
ــكام املادة (٣٤٠) من  باحملافظة، وفقا ألح

قانون العقوبات.

ــح  الفت ــف  حتال ــة  كتل ــفت  كش
 ٢٧) ــي  املاض ــس  اخلمي ــة،  النيابي
ــات التي  ــرز امللف ــن أب آب ٢٠٢٠)، ع
ــادة الكتل  ــت في اجتماع ق نوقش
ــوزراء  ال ــس  رئي ــع  م ــية  السياس
ــى الكاظمي.ونقلت وكالة  مصطف
ــاء العراقية عن رئيس الكتلة،  األنب
محمد الغبان قوله،  إن «قادة القوى 
السياسية بحثوا مع رئيس الوزراء 
ــا يجرى من  مصطفى الكاظمي م
ــات  ــي احملافظ ــد ف ــداث وتصعي أح
ــاف، أن «قادة الكتل  اجلنوبية».وأض
أكدوا أهمية فرض األمن واالستقرار، 
وعدم السماح للمخربني أن يعبثوا 
ــة إعادة هيبة  ــن البالد وأن مهم بأم
ــي من  ــون ه ــيادة القان ــة وس الدول

أهم مسؤوليات حكومة الكاظمي 
التي ينتظر أن تهيئ ألجواء سليمة 
ــراء انتخابات مبكرة في  وآمنة إلج
حزيران القادم».وأشار إلى أن «رئيس 
الوزراء تعهد خالل االجتماع باتخاذ 
االجراءات الالزمة كافة لفرض األمن 

واالستقرار وإنهاء مظاهر الفوضى 
ــكات العامة  ــاوز على املمتل والتج
ــات  التوجيه ــدار  وإص ــة،  واخلاص
ــة  ــزة األمني ــى األجه ــة إل الواضح
ــون واعتقال  ــلطة القان ــرض س لف
ــارة رئيس  ــل زي ــني عنه».وقب اخلارج

مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي 
ــدة األمريكية،  ــات املتح ــى الوالي إل
ــر، قد حضر اجتماعاً في  كان األخي
ــح هادي  ــف الفت ــزل زعيم حتال من
ــن قادة  ــور عدد م ــري، وبحض العام

الفصائل.
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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  

ــة واملتولي  ــل املرجعية الديني وجه ممث
الشرعي للعتبة احلسينية عبد املهدي 
ــد  ــة احلش ــكر اللوي ــي، بالش الكربالئ
ــني زيارة  ــي تأم ــاركة ف ــعبي املش الش

ــوراء، مؤكدا ان احلشد ما زال على  عاش
ــيرة اجلهاد.وقال  ــي اكمال مس عهده ف
ــالة وجهها  ــيخ الكربالئي في رس الش
ــرها موقع  ــعبي نش ــد الش ــى احلش ال
االخير ، الى اجملاهدين األبطال من الوية 

ــعبي التي شاركت بإحياء  احلشد الش
ــوراء، عظم اهللا اجوركم  ــم عاش مراس
وشكر سعيكم، ما زلتم يا اخواني على 
عهدكم في اكمال مسيرة اجلهاد فمن 
ــظ العراق  ــدمت وضحيتم حلف قبل جاه

ــوم جتاهدون  ــاته والي ــعبه ومقدس وش
ــوراء واملعزين  ــم عاش في حفظ مراس
وامن املدينة املقدسة“.واضاف، ان ”هذا 
اجلهاد الذي اختصكم اهللا فهنيئا لكم 

مبا واسيتم به ال البيت االطهار“.
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ــلحة،  ــوزراء، القائد العام للقوات املس ــس ال ــرى رئيس مجل أج
ــاز مكافحة  ــة الى مقر جه ــي، زيارة تفقدي ــى الكاظم مصطف
ــق أول الركن  ــتقباله رئيس اجلهاز، الفري ــاب، وكان في اس اإلره
ل الكاظمي في مقر اجلهاز، واطلع  ــاعدي.وجتوّ عبد الوهاب الس
ــامه، وافتتح مركزا خاصا لفحص املصابني بفايروس  على أقس
ــاز مكافحة اإلرهاب واطلع على  كورونا، كما التقى قيادات جه
ــعادته  ــرب الكاظمي عن س ــاز األمنية.وأع ــط اجله عمل وخط
بلقائه عناصر وضباط جهاز مكافحة اإلرهاب، مؤكدا أن اجلهاز 
ــوالت ومآثر في احلرب  ــى بثقة العراقيني، ملا حققه من بط يحظ
ــاني ملقاتليه مع  ضد عصابات داعش اإلرهابية، والتعامل اإلنس
أهالي املناطق التي حتررت من اإلرهاب وشعورهم باألمان جتاههم. 
ــمعة دولية  وبنيّ الكاظمي أن جهاز مكافحة اإلرهاب قد نال س
ــمعة، من خالل تواصل  أيضا، ويجب العمل على تعزيز هذه الس
التدريب احلديث وضرورة ترسيخ مبدأ العقيدة الوطنية في عمل 
ــار القائد العام للقوات  اجلهاز، وأيضا باقي األجهزة األمنية.وأش
املسلحة الى التحديات التي تواجه العراق في املرحلة الراهنة، 
ــا، وتصحيح الكثير  ــرص احلكومة على مواجهتها وتذليله وح
ــا الكاظمي  ــا بالبالد.ودع ــارات اخلاطئة، للمضي قدم ــن املس م
جهاز مكافحة اإلرهاب، قيادات ومنتسبني، الى العمل من أجل 
العراق، مشيرا الى أن الكثير من املواطنني ينتخون باجلهاز حتى 
في القضايا غير األمنية، وهذا يدل على ثقتهم بكم وشعورهم 
ــذه الثقة مبا هو خير للبلد  ــتثمار ه باألمان معكم، وعليكم اس
ــة اليوم عليكم وعلى  ــعبه.وأكد الكاظمي أن رهان احلكوم وش
قواتنا األمنية البطلة، في التصدي لكل ما يهدد أمن واستقرار 

اجملتمع وأفراده.

ــمي ،  ــالء اللواء الركن علي الهاش ــد عمليات كرب ــن قائ     اعل
ــوراء، فيما أكد  ــارة عاش ــة االمنية اخلاصة بزي ــن جناح اخلط ع
ــل ٧٠٪ من  ــة الزوار متث ــي أن احصائي ــف اخلطاب ــظ نصي احملاف
الزيارة السابقة.وقال الهاشمي خالل مؤمتر صحفي عقده في 
ــوراء  ــاح اخلطة االمنية اخلاصة بزيارة عاش ــة ، نعلن جن احملافظ
ــد  ــرطة واحلش ــا قطعات اجليش والش ــتركت فيه ــي اش والت
ــعبي واملتطوعني.من جانبه، قال محافظ كربالء، أمنياتنا  الش
ان تكون زيارة األربعني مبشاركة جميع الدول واحملافظات الحياء 
ــابقة ونتتظر  ــارة، مؤكداً أن االحصائية ٧٠٪من الزيارة الس الزي
ــود كاميرات.الى ذلك،  ــة لوج االحصائيات من العتبات املقدس
ــي، إن قطعاتنا  ــد الزوين ــالء اللواء أحم ــرطة كرب ــال قائد ش ق
دخلت في اخلطة من واحد محرم ومت إجناز العديد من العمليات 
ــد من املطلوبني وتعاون  ــتباقية والقاء القبض على العدي االس

اجلميع مت جناح اخلطة االمنية.
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ـــ٥٠ مليون  ــني، أن قروض ال ــرف الرافدين، امس االثن ــن مص أعل
ــني واملتقاعدين.وقال  ــمل املوظف ــة أرض تش ــاء في قطع للبن
ــكل  ــرف ، إن القرض يصرف على ش ــي للمص ــب اإلعالم املكت
ــال البتلو،  ــى ٢٥ مليوناً عند إكم ــون الدفعة األول دفعتني، تك

والدفعة الثانية ٢٥ مليوناً عند التسقيف.

ــود أربعة عوامل  ــي بغداد، وج ــرة صحة الرصافة ف ــت دائ أعلن
أسهمت في زيادة أعداد الشفاء من فيروس كورونا، فيما أكدت 
ــني اعتماد لقاح.وقال  ــة التعايش مع الفيروس حل عدم إمكاني
مدير الصحة العامة في الدائرة، بشار عبد اللطيف في حديث 
نقلته وكالة األنباء العراقية، إن أسباب زيادة أعداد الشفاء في 
عموم العراق يرجع لعوامل عدة، في مقدمتها املالكات الطبية 
ــة على التعامل مع  ــة، حيث أصبحت لديهم القابلي والصحي
ــة جديدة، وزيادة  ــالً عن دخول أدوية عالجي جميع املرضى، فض
ــد اللطيف، أن  ــع املرض.وأضاف عب ــي املواطنني للتعامل م وع
العامل الرابع يتمثل بأن الفيروس أصبح أقل حدة مما كان عليه 
ــل إليه اخملتصون في مجال  ــب ما توص في بداية اجلائحة، حس
ــفيات  ــبة الراقدين في املستش ــات.ولفت إلى أن نس الفيروس
قليلة وذلك ألن أغلب املصابني يتم عالجهم وحجرهم منزليا، 
ــفيات اخملصصة  ــة واملستش ــة الدوائر الصحي ــدم مراجع وع
ــى تدخل صحي  ــة التي حتتاج إل ــي احلاالت احلرج ــزل، إال ف للع
ــزة، مؤكداً على عدم امكانية التعايش مع كورونا،  وعناية مرك
ــى لقاح معتمد  ــتمر، حلني التوصل إل فالفيروس موجود ومس

للقضاء عليه.
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بغداد /

بغداد /

بـغــداد /

ــروع  ــس االثنني، أن مش ــط، ام ــدت وزارة النف    أك
النبراس للبرتروكيمياويات املزمع إنشاؤه، سينتج 
ــنوياً، فيما ستبلغ كلفة  مليوناً و٨٠٠ ألف طن س
ــال وزير النفط  ــارات دوالر.وق ــروع ثمانية ملي املش
ــان عبد اجلبار ، إن الوزارة عازمة على املضي  إحس
ــراس للبتروكيماويات  ــروع النب ــاء مش ــي إنش ف
ــروع في املنطقة  الذي يُعد أحد ثالث أضخم مش
ــروع سيوفر أكثر  ــمال أفريقيا، مبينا أن املش وش
ــن (٣٠) الف فرصة عمل وينتج مليوناً و٨٠٠ ألف  م
ــوزارة كثفت  ــد اجلبار أن ال ــنوياً.وأضاف عب طن س
ــع اجلهات  ــن اجتماعاتها م ــام االخيرة م ــي االي ف
ــريك احلكومي  املعنية ومنها وزارة الصناعة الش
ــبة ( ٢٥٪ ) الى جانب  ــروع بنس ــي املش ــي ف الثان
وزارة النفط بحصة او نسبة ( ٢٥٪ ) أيضاً، و(٤٩٪) 
ــل العاملية، ومت االتفاق على التسريع  ــركة ش لش
ــراءات املطلوبة وتذليل جميع الصعوبات  في االج
ــراءات التعاقدية والقانونية مع  واالنتهاء من اإلج
ــام، ومنها  ــة هذا الع ــة قبل نهاي ــراف املعني االط
ــركات الرائدة  ــل العاملية وهي من الش ــركة ش ش
املتخصصة في هذه املشاريع.وأشار الى أن الوزارة 
ــروع  ــتعدادها لتغطية احتياجات املش أبدت اس
من الغاز املغذي (غاز االيثان) وعلى امتداد سنوات 
ــروع أو لتشغيل وحدات  التشغيل ، سواء للمش

توليد الطاقة الكهربائية.

ــني، أن املرحلة  ــدي، امس االثن ــد الغني االس ــاز االمن الوطني عب ــس جه ــد رئي    اك
املقبلة ستعتمد بصورة مباشرة على املعلومات الدقيقة ملالحقة اخلاليا التي حتاول 
زعزعة االمن واالستقرار.وقال بيان للجهاز ، إن رئيس جهاز االمن الوطني عبد الغني 
االسدي زار محافظة كركوك واجرى جولة ميدانية لعدد من الدوائر احلكومية فيها، 
ــد املقر املتقدم  ــوك راكان اجلبوري وقائ ــتقباله محافظ كرك ــا أنه كان في اس مبين
ــتركة في كركوك.واضاف أن االسدي عقد اجتماعا موسعا في دائرة  للعمليات املش
ــدي،  ــتجدات االمنية وبحث اخلطط االمنية.واكد االس امن كركوك لبحث اخر املس
بحسب البيان، أن املرحله املقبلة ستعتمد بصورة مباشرة على املعلومات االمنية 

الدقيقة ملالحقة اخلاليا االرهابية التي حتاول زعزعة االمن واالستقرار.

بغداد /

بغداد /

كربالء اِّـقدسة /

كربالء اِّـقدسة /

دياُّـ /

بغداد /

�\ÅÁÅp;�\Ñ]¬å;{2ŒÁ;È≥]∆’\
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ــة عثمان الغامني، امس االثنني، ضرورة العمل  أكد وزير الداخلي
ــي العراق، فيما  ــف عن اجلرائم ف ــاليب حديثة للكش وفق أس
اقترح شعاراً جديداً للوزارة.وقال الغامني في كلمة ألقاها خالل 
ــداد، إن وزارة الداخلية أمام مهمة  ــي بغ ــه مؤمتراً أمنياً ف ترؤس
كبيرة للحد من اجلرمية والتعامل السريع ومراعاة الوقت بالبدء 
ــق املهني في حال وقعت جرمية ما.وأضاف الغامني،  في التحقي
ــال قوى األمن الداخلي هم رجال املرحلة، ويجب أن يكون  أن رج
ــن واليه، داعياً إلى أهمية  ــعار الوزارة ان الداخلية من املواط ش
ــق بيئة آمنة والوقوف امام التحديات للحفاظ على أرواح  حتقي
املواطنني.وتابع أن مديرية مكافحة اجرام بغداد مفصل حيوي 
ــاليب احلديثة  ــاس األمن اجملتمعي ويجب العمل وفق األس وأس
لكشف اجلرمية من خالل اتباع السياقات الصحيحة، مشيرا 
ــاف جرمية قتل والوصول  ــى انه في حال حتقق العمل باكتش ال

الى اجلاني فإن هناك ارتياحاً للضمير.

بغداد /

أكدت اللجنة املالية النيابية ، أن حتديد عدد موظفي 
اإلقليم يحتاج إلى جلنة من الرقابة املالية.وقال عضو 
اللجنة، أحمد حمة، بحسب وكالة األنباء العراقية، 
إن حتديد عدد املوظفني في اإلقليم يحتاج إلى جلنة 
الدستور  وأن  العدد،  هذا  لتدقيق  املالية  الرقابة  من 

االحتادية. احلكومة  اإلقليم مع  ربط موظفي  ال مينع 
وأضاف حمة، أنه ال يتصور وجود درجات وظيفية في 
املالك  حركة  فيها  يوجد  ،وإمنا   ٢٠٢١ العام  موازنة 
أن  إلى  املتقاعدين.وأشار،  من  بدالً  توظيفات  وهي 
صالحيات  من  ليس  الوظيفية  الدرجات  تخصيص 

اللجنة املالية ،وإمنا من مسؤولية احلكومة.

ÏËd]ÕÑ;Ïfi°;∞b;s]i´;€Ë÷Õ¸\;È ΩÊŸ;ÄÅ¡;ÅÁÅüUÏËd]Ëfi’\;ÏË’]∏\

بغداد /

بغداد /
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مجلس القضاء االعلى
محكمة بداءة اِّـوصل

العدد : ٥٨١٤ / ب / ٢٠١٩
التاريخ : ٢٠٢٠/٨/٢٦

م/ اعالن تبليغ حكم غيابي

اُّـ اِّـدعي عليه / طارق مشعل احمد محمد / موصل / حي النعمانية 
رقم الدار ٢ / ٦ / ٢٥٦

بتاريخ ٩ / ٢/ ٢٠٢٠ اصدرت محكمة بداءة اِّـوصل قرارها اِّـرقم (٥٨١٤/ب/ 
٢٠١٩) اِّـتضمن فسخ عقد االيجار اِّـربم بني اِّـدعي مدير بلدية اِّـوصل اضافة 
لوظيفته واِّـدعي عليه (طارق مشعل احمد محمد) بخصوص العقار اِّـرقم (١٥٦ 
/ ٢٢٤٠) م٤٠ نينوى الشرقية والزام اِّـدعى عليه تسليم العقار اُّـ اِّـدعى خاليا 
من الشواغل ولثبوت مجهولية محل اقامة اِّـدعى عليه (طارق مشعل احمد محمد) 
حسب شرح اِّـبلغ القضائي (غازي علي ظاهر) َّـ ٢٠٢٠/٢/٢٤ واشعار اِّـختار 

(ياسني جميل مجيد النعيمي) مختار حي النعمانية َّـ ٢٠٢٠/٢/٢٤.
وَّـ  يوميتني  بصحيفتني  اعاله  الغيابي  الحكم  قرار  بمضمون  تبليغك  تقرر  عليه 
حال عدم االعرتاض من قبلك خالل اِّـدة القانونية سوف يكتسب الحكم الدرجة 

القطعية بحقك.
القاضي

مهدي صالح سليمان
نائب رئيس محكمة استئناف نينوى االتحادية

إعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالنات

إعـــــــــالن
بناء على الدعوى اِّـقامة من قبل اِّـدعي (محمود عاشور سرحان)  يطلب (تبديل لقبه) من (االلوسي) 
اُّـ (العنزي) فمن لديه اعرتاض مراجعة هذه اِّـديرية خالل مدة اقصاها (١٥) يوما وبعكسه سوف 
ــنة  ــكام اِّـادة (٢٢) من قانون البطاقة الوطنية رقم (٣) لس ــذه اِّـديرية َّـ الدعوى وفق اح ــر ه تنظ

.٢٠١٦
اللواء 

رياض جندي الكعبي
مدير االحوال اِّـدنية والجوازات واالقامة العامة

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى 

رئاسة محكمة استئناف بغداد/الرصافة 
االتحادية

دار القضاء َّـ بغداد الجديدة
محكمة االحوال الشخصية َّـ بغداد الجديدة

العدد : ١٥٦٩٠
التاريخ ٢٢ / ١٢ / ٢٠١٩

اعـــــــــــالن 
ــة من قبل  ــدم لهذه اِّـحكم ــى الطلب اِّـق ــاء عل بن
ــح  صويب ــد  (محم ــيد  الس ــاة)  حجة(الوف ــب  طال
ــة اِّـذكورة  ــدار الحج ــروم فيه اص ــر) الذي ي طاه
ــخ الوفاة  ــح) وان تاري ــيدة (االء محمد صويب للس
ــب االدعاء  ــبب الوفاة حس هو ١٩٩٦/٩/٢٥وس
ــني  ــا بصحيفت ــر اعالن ــى النش ــذا اقتض (اِّـرض).ل
ــني يوميتني التاحة الفرصة ِّـن تتوفر لديه  محليت
ــاة اعاله وتاريخها  ــات وافية عن صحة الوف معلوم
ــق قانونا  ــام من له الح ــة اِّـجال ام ــببها واتاح وس
ــح ما تضمنه طلب الحجة  َّـ االعرتاض او تصحي
ــور امام هذه  ــات وذلك من خالل الحض من معلوم
ــر  ــرة ايام من تاريخ النش اِّـحكمة خالل مدة عش

اعاله.
الـقـاضــــي

جمهورية العراق
وزارة الداخلية 

مديرية االحوال اِّـدنية والجوازات 
واالقامة

مديرية احوال بغداد / الرصافة
قسم شؤون احوال بغداد / 

الرصافة
العدد:٢٢٣٨
التاريخ: ٢٠٢٠/٨/١٨

إعـــــــــــــالن
ــام نمر)  ــن (ماضي وس ــدم اِّـواط ق
ــر ماضي)  ــام نم ــده (وس ــه وال وعن
ــي)  ــه (عل ــه وجعل ــم ابن ــل اس تبدي
ــن ماضي فمن لديه اعرتاض  بدال م
ــذه اِّـديرية خالل (١٥)  مراجعة ه
ــر يوما من تاريخ النشر  خمسة عش
ــوف تنظر هذه اِّـديرية  وبعكسه س
ــادة  ــكام اِّـ ــتنادا اُّـ اح ــه اس بطلب
ــة الوطنية  ــن قانون البطاق (٢٩) م
ــنة ٢٠١٦ اِّـعدل على  رقم (٣) لس
ان يكون النشر بأسم مدير الجنسية 

اِّـحرتم.مع التقدير
اللواء 

رياض جندي الكعبي
اِّـدير العام / وكالة

د. عائد جابر عمران
عـ . اِّـدير العام

رئيس مجلس ادارة الشركة

أعرب الالعب العراقي املغترب مهند 
ــى صفوف  ــل حديثاً ال ــاز املنتق جع
نادي هاماربي السويدي عن سعادته 
ــالل  ــه خ ــر ب ــذي ظه ــتوى ال للمس
ــه اجلديد  ــى له مع فريق ــاراة االول املب
ومساهمته في التأهل وصناعة أحد 
ــى الضيف  ــوز الثالثة عل اهداف الف
ــات  ــكاش اجملري ضمن منافس بوش
ــدوري  ــة ال ــة لبطول األدوار التمهيدي
األوروبي للموسم اجلديد ٢٠٢١-٢٠٢٢ 
واحتضنها ملعب تيلي تفو ارينا في 
ــاد  ــتوكهولم،فيما أش العاصمة س
ــويدي  الس ــالم  واالع ــون  متخصص
ــذي قدمه مدافع  ــاألداء الرجولي ال ب
منتخبنا األوملبي وقد كان منسجماً 
ــه وكـأنه كان يلعب معهم  مع زمالئ
ــام على  ــل أي ــس قب ــرة ولي ــذ فت من
ــابق مييلبي  ــه من فريقه الس انتقال
ــي تصريحات  ــال الالعب جعاز ف . وق
ــعيد  ــه ” س ــددة ” إن ــة متع إعالمي
ــورن مبنحه  ــدرب الفريق بيلب بقرار م
فرصة املشاركة في اللقاء ولم ميض 
ــى فريقه اجلديد غير  على انتقاله ال
يومني فقط خاض خاللهما وحدتني 
تدريبيتني واستطاع معرفة واجباته 
التكتيكية في املواجهة «.وأشار الى 
ــلوب لعبه  ــة توظيفه وأس ان ”طريق
اسهمت بزيادة استحواذ فريقه على 

ــار خالل  ــرة وتفعيل جهة اليس الك
ــنحت له الفرصة في  املباراة وقد س
التقدم الى االمام وبناء اللعب ومتكن 
ــن كرة  ــدف االول م ــة اله ــن صناع م
ــي خليلي بعد  ــة إلى زميله أب عرضي
ــاء بالكامل  ــيد هاماربي اللق ان تس
ــة والتأهل  ــة الكامل ــق العالم وحق
ــة «. ومضى يقول  الى املرحلة الثاني
ــاراة طبقت الكثير من  ” في هذه املب
ــي  ــيما ف ــة الس ــات اخلططي الواجب

ــة الى مراقبة  ــار باإلضاف جهة اليس
ــرعة من  أحد الالعبني املميزين بالس
الفريق املنافس واستطعت التعامل 
ــتمرة  املس ــات  التحدي ــر  عب ــه  مع
ــت أداءً مميزاً». ــع وأرى أني قدم والقط

ــورن مدرب  ــتيفان بيلب بدوره أثنى س
ــب  ــى“ أداء الالع ــي عل ــق هامارب فري
ــكل مذهل  ــذي تكيف بش ــاز ال جع
ــه الذي التحق  ــع طريقة لعب نادي م
ــاء املاضي أي قبل  بالفريق يوم الثالث

ــتحقاق االوروبي «  ــن االس ــني م يوم
.وكشف عن ان ”جعاز اتقن واجباته 
ــتقراً وايجابياً في التدريب  وكان مس
ودخل بسرعة كبيرة في اجواء املباراة 
وشكل ثنائيات مهمة مع أبي خليلي 
ــان بويانيتش في  وقائد الفريق درايغ
ــث تبادل  ــن حي ــط م ــة الوس منطق
ــوم او  ــاع والهج ــني الدف ــا ب األدوار م
وبالتالي  ــناد  واالس التغطية  سرعة 
ــع أي متغير  ــف م ــريع التكي كان س

ــباً  خططي او تكتيكي واعده مكس
ــة الدوري  ــراً للفريق خالل بطول كبي
«.ولفت الى ان ” جعاز لعب ٨١ دقيقة 
ــة ٧٨  ــة  بدق ــر ٦٣ مناول ــام بتمري وق
باملئة  عمل ٢٢ حالة حتد، ١٣ دفاعية 
ــترك في اربع كرات  ١٠ هجومية واش
ــل ٧ محاوالت  ــة ناجحة وعم هوائي
ــه، وصف  ــط». من جهت ــل وتخ دربي
الناقد واحمللل الكروي الشهير باتريك 
اكويل ” صفقة انتقال الالعب مهند 
جعاز من فريقه السابق مييلبي الى 
هاماربي باملربحة ويقف وراءها مدير 
ــون ومالك  ــبير يانس التعاقدات يس
ــويدي ومحترف  ــادي النجم الس الن
ــالن ابراهميوفيتش  ــي مي نادي أي س
وعليه فأن هذا الفريق بات ميتلك قوة 
ــار وقد اظهر  ــة في جهة اليس ضارب
ــة  ــة هجومي ــي نزع ــب العراق الالع
ــة وبناء  ــادة العددي ــة في الزي واضح
ــرات من طرف  ــات وتوزيع الك الهجم
ــدا على النادي  ــكل تهدي امللعب وش
ــأداء العبنا  ــاد اكويل ب ــري «. وأش اجمل
خالل هذه املباراة بقولة : ” لقد أوحى 
ــه كان يلعب مع هاماربي منذ  لنا بأن
الطفولة وليس قبل يومني في مباراة 
البطولة  ــن  ــة ضم ــية مهم تنافس
االوروبية، وكان الفتاً ومميزاً في التوقع 
ــتراك مع املنافس للفوز  وحلظة االش
بالكرة باإلضافة الى متريراته املتقنة 

في حالة اللعب حتت الضغط“.

مهند جعاز يصنع األهداف ويتألق مع هاماربي
 متابعة / 

مؤشر جديد بشأن رحيل
 ميسي عن برشلونة

 متابعة / 
ــذي تقدم إلدارة  ــي ال ــن النجمُ األرجنتيني ليونيل ميس لم يك
ــباني بطلب الرحيل قبل عام على نهاية عقده،  برشلونة اإلس
ــادي الكاتالوني حيث  ــن الن ــس األحد في مركز متاري ــرا ام حاض
ــد - ١٩“، وذلك  ــالؤه لفحص ”كوفي ــن املفترض أن يخضع وزم م
بحسب ما الحظ مراسل وكالة فرانس برس احلاضر في املكان.  
ــني والطواقم الفنية والطبية العاملة في  وخالفا جلميع الالعب
ــز التمارين من أجل إجراء فحص  ــق الذين حضروا الى مرك الفري
ــي غائبا  ــتعدادا ملعاودة التمارين، كان ميس ــروس كورونا اس في
ــن املوعد احملدد له  ــل فرانس برس، على الرغم م ــب مراس بحس
إلجراء االختبار.وحتى أن العبني مثل األوروغوياني لويس سواريز 
والتشيلي أرتورو فيدال اللذين أعلمهما املدرب اجلديد الهولندي 
ــم املقبل، حضرا  رونالد كومان أنهما لن يكونا مع الفريق املوس
الى مدينة جوان غامبر الرياضية إلجراء الفحوصات.ومن املؤكد 
ــعل معركته مع إدارة النادي التي تصر  ــي سيش أن غياب ميس
ــى انتهائه.  ــخ عقده قبل عام عل ــى عدم تلبية رغبته بفس عل
ــها حتت ضغط رهيب وسط مطالبة  ــلونة نفس وجتد إدارة برش
ــه افضل  ــبب في ــد الزلزال الذي تس ــا بع ــة منه ــحب الثق بس
ــي توقعته صحيفة  ــت مرات. وغياب ميس العب في العالم س
ــة بعنوانها ”لن يحضر“، مرفقة  ”موندو ديبورتيفو“ الكاتالوني

ــم األرجنتيني وحيدا في  إياه بصورة للنج
ــي. وأجمعت  ــو“ اخلال ــب ن ــب ”كام ملع
ــي  ــى أن ميس ــبانية عل ــف اإلس الصح

ــى النهاية  ــى املعركة حت ــيذهب ال س
ــرى أنه ال يحق  ــع إدارة النادي التي ت م
للنجم األرجنتيني أن يستخدم البند 
ــمح له  ــده والذي يس ــود في عق املوج
بالرحيل، ألن املوعد النهائي الستخدام 

هذا البند كان  في حزيران.



5إعالنات NO.3480.TUE.1.SEP.2020 العدد (٣٤٨٠) الثالثاء ١ / ٩ / ٢٠٢٠

B 2020 / 29 م/ اعالن مناقصة عامة رقم

ــذ (حفر ابار  ــن مناقصة عامة لتنفي ــوان محافظة نينوى ع ــن دي يعل
عدد 4 لتوسيع مشروع مجمع الريموك) (ضمن تخصيصات الخطة 
االستثمارية االضافية لعام 2019 ِّـحافظة نينوى) وبكلفة تخمينية 
ــتة وسبعون مليون واربعمائة  (276.480.000 دينار) مائتان وس

وثمانون الف دينار عراقي وبمدة تنفيذ (150) يوما. 
ــول اِّـناقصة  ــركات الراغبني بدخ ــاءات من الش ــى مقدمي العط عل
مراجعة قسم العقود َّـ ديوان اِّـحافظة (خالل اوقات الدوام الرسمي 
ــمي ليوم  ــر االعالن ولغاية نهاية الدوام الرس وابتداءا من تاريخ نش
6 / 9 / 2020) للحصول على نسخة من الوثائق لقاء مبلغ مقطوع 
ــون الف دينار) غري قابلة  قدره   150.000 دينار فقط (مائة وخمس

للرد.
ــلم العطاءات من قبل صاحب العطاء او من يخوله بظرف مغلق  تس
ــاء وعنوانه  ــم مقدم العط ــوم ويكتب عليه رقم اِّـناقصة واس ومخت
ــود مرفقا معه  ــم العق ــودع َّـ صندوق العطاءات اِّـوجود َّـ قس وي
الوثائق واِّـستمسكات اِّـذكورة َّـ الصفحة رقم (2) علما ان تاريخ 
الغلق يوم االثنني اِّـوافق 7 / 9 / 2020 الساعه الثانية عشر ظهرا 

وسوف ترفض العطاءات بعد هذا اِّـوعد.
مع التقدير.

نجم عبد اهللا عبد
محافظ نينوى

العدد:١٤٥٧٣
التاريخ:٢٥ /  ٨/ ٢٠٢٠

Ninavah Governor
Contracts Dep محافظة نينوى 

قسم العقود

م/ اعالن مناقصة عامة رقم B 2020 / 24 للمرة الثانية

ــذ (تأهيل مجمع  ــة عامة لتنفي ــة نينوى عن مناقص ــن ديوان محافظ يعل
ــات الخطة  ــاعة) (ضمن تخصيص ــة 50م3 / س ــريكان بطاق ــاء قرية ش م
ــوى) وبكلفة تخمينية  ــام 2019 ِّـحافظة نين ــة لع ــتثمارية االضافي االس
(149.575.000 دينار) مائة وتسعة واربعون مليون وخمسمائة وخمسة 

وسبعون الف دينار عراقي وبمدة تنفيذ (120) يوما. 
ــني بدخول اِّـناقصة مراجعة  ــركات الراغب على مقدمي العطاءات من الش
قسم العقود َّـ ديوان اِّـحافظة (خالل اوقات الدوام الرسمي وابتداءا من 
ــوم 6 / 9 / 2020)  ــمي لي ــر االعالن ولغاية نهاية الدوام الرس ــخ نش تاري
ــدره   150.000  ــن الوثائق لقاء مبلغ مقطوع ق ــخة م للحصول على نس

دينار فقط (مائة وخمسون الف دينار) غري قابلة للرد.
تسلم العطاءات من قبل صاحب العطاء او من يخوله بظرف مغلق ومختوم 
ويكتب عليه رقم اِّـناقصة واسم مقدم العطاء وعنوانه ويودع َّـ صندوق 
ــكات  ــا معه الوثائق واِّـستمس ــم العقود مرفق ــاءات اِّـوجود َّـ قس العط
ــوم االثنني اِّـوافق       ــا ان تاريخ الغلق ي ــة رقم (2) علم ــورة َّـ الصفح اِّـذك
ــر ظهرا وسوف ترفض العطاءات بعد  ــاعه الثانية عش 7 / 9 / 2020 الس

هذا اِّـوعد.
ــوم الثالثاء            ــرة من صباح ي ــاعه العاش ــر ماقبل الغلق َّـ الس ــون مؤتم يك
ــارات َّـ العنوان اِّـذكور َّـ وثيقة  ــة على االستفس 1 / 9 / 2020 لالجاب

العطاء.مع التقدير..
نجم عبد اهللا عبد
محافظ نينوى

العدد:١٤٥٧٤
التاريخ:٢٥ /  ٨/ ٢٠٢٠

Ninavah Governor
Contracts Dep محافظة نينوى 

قسم العقود

الـمـدير الـعـــام

فقدان وثيقة مدرسية
ــية بأسم (حسني صباح شنيو) صادرة من وزارة الرتبية  فقدت مني الوثيقة اِّـدرس
ــة الثانية بموجب كتابهم بالعدد ١٦١٣ َّـ ١٩ / ٨/ ٢٠٢٠ على من  / الرصاف

يعثر عليها تسلينها اُّـ جهة االصدار. مع التقدير.



متابعة / البينة اجلديدة
ــؤون الثقافية كتاب  ــن دار الش ــدر ع ص
بعنوان (األصول التاريخية لفن العمارة 
ــدة  روي ــة  للمؤلف ــة)  القدمي ــة  العراقي
ــمل الكتاب  ــى النواب.ش فيصل موس
ــارة  ــول العم ــة أص ــن دراس ــة ع مقدم
ــكلية  القدمية وحتوالتها الش العراقية 
والتقنية وتطور فن العمارة (عصر فجر 
السالالت والعصر االكدي وعصر ساللة 
ــاس  أور الثالثة) لكونها تعد حجر األس
ــوي الكتاب  ــارة .ينط ــي تكوين العم ف

ــن  ــة تضم ــول وخامت ــة فص ــى أربع عل
ــاً موجزاً  ــالً تاريخي ــل األول مدخ الفص
ــى في  ــة األول ــارة العراقي ــور العم لتط
جرمو حسونة وسامراء وحلف والعبيد 
ــارة  العم ــم  معال ــة  ودراس ــوركاء  وال
ــن حيث تطور الفكر  العراقية األولى م
ــوم  ــور العل ــة وتط ــدات الديني واملعتق
ــاول املفاهيم العلمية  واملعارف كما تن
ــوم األصول  ــة ملفه واللغوي ــة  واملعرفي
ــني  ــفة واملؤرخ ــة وأراء الفالس التاريخي
فيها.إما الفصل الثاني فقد درست فيه 

ــالالت  تاريخ العمارة في عصر فجر الس
ــول كبيرة في تاريخ  التي تعد نقطة حت
ــم إلى  ــارة العراقية القدمية وقس العم
ــث  ــل الثال ــا الفص ــث إم ــة مباح أربع
ــخ العمارة في  ــة تاري فقد تضمن دراس
ــة  ــم إلى خمس ــدي وقس ــر االك العص
ــل الرابع واألخير تضمن  مباحث والفص
ــة تاريخ العمارة في عصر ساللة  دراس
ــا يصطلح عليه بعصر  ــة أو م أور الثالث
االنبعاث السومري او العصر السومري 

احلديث وقسم إلى أربعة مباحث.

متابعة / البينة اجلديدة
ــان  الفن اهللا  ــة  رحم ــى  ال ــل  انتق
ــي القدير ليث عبد اللطيف  العراق
ــد  ــرض.. و يع ــع امل ــراع م ــد ص بع
ــتطاع ان  ــف فناناً اس ــد اللطي عب
ــق طريقه في الدراما العراقية  يش
ــال وحقق حضورا الفتا  مخرجا وممث
ــتينيات القرن املاضي ...بدأ  منذ س

ــل اربعة  ــة «الزبانية» قب ــع فرق م
عقود في مسرحية «شلتاغ» التي 
كانت تتحدث عن مغني بغداد في 
العهد العثماني ليواصل مشواره 
ــى اول بطولة  ــي ليحصل عل الفن
ــهرة التلفزيونية  مطلقة في الس
ــم اعماله في  ــن اه «ذو النورين»م
املسرح «هزي متر يا نخلة» و «ايدك 

و  ــص»  انصي ــط  «حاي و  ــن»  بالده
ــف عافية»  ــارع النجوم» و «ال «ش
ــدة»  و «مريدي ولندن» و «حلوم فاس
ــة  «حفل و  ــروس»  وع ــوس  «فل و 
ــيد احملترم» و «عرب فوق وعرب  الس
ــتراحة  ــي التلفزيون ((اس حتت». وف
ــان)) و  ــات تعب ــرة)) و (( يومي الظهي

((الدرس االول)) و ((غربة وطن)).

تسلم الزميل ( عبد الزهرة البياتي) من الناشر والصحفي 
ــخة من  ــالم الطاهر) نس ــب اخملضرم( عكاب س والكات
ــة) من تأليف  ــة فني ــعر طالب احليدري- دراس كتاب( ش
ــاوي) والكتاب من  الصديق الباحث( عبد املنعم العيس

منشورات مكتبة الدار العربية للعلوم- بغداد
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حني انهيت قراءة (فقيه 
الطني) الرواية الصادرة 

عن دار الشؤون الثقافية 
العامة لواثق اجللبي 

خطرت لي تأمالت 
فلسفية عميقة كنا 
جندها عند جوته في 

فاوست وبلزاك في 
الكوميديا االلهية 

وبروست في البحث عن 
الزمن املفقود وجبران 

خليل جبران في دمعة 
وابتسامة والنبي، 

وغيرهم من االدباء الذين 
كانت لهم معتقدات 

فلسفية قاموا ببلورتها 
في نصوصهم السردية، 
ذلك ان الكاتب في هذه 

الرواية عمد الى آلية 
اختزال االفكار وتكثيفها 

لتصب في عمقها 
الداللي وترك للقارىء 

فسحة واسعة للتخيل 
والتحليل واالستيعاب 
وذلك ضمن قالب أدبي 

فني بديع جمع فيه بني 
جمالية االسلوب وعمق 

املعنى .

قراءة / رنا صباح خليل

ــت انتباهنا عند القراءة  وما يلف
ــة ال يروي قصة وال  ان نص الرواي
احداثا متسلسلة وال شخوصا 
ــا ترويه  ــى غرار م ــة عل متصارع
ــيكية اال ان ما  ــة الكالس الرواي
ــده هو جاذبية  يثيراملتلقي ويش
ــث دقة  ــن حي ــي م ــا الفن بنائه
اذ  الفكري  ــموها  ــا وس معانيه
ــى مالحظاتنا  ــزم ان اول نكاد جن
ــي تالفيفها ان  ــن نغوص ف ونح
ــمّ البحث عن  ــي يحمل ه الروائ
ــرّ الطني أو  املعرفة ضالته؛ اي س
من هو فقيه الطني ومتى يحضر 
ــاء أصله ومنبته وهو  ومن أين ج
ــغف  ــع كل ذلك بش ــل م يتعام

كبير.
ــب  األدي ــة  لنظري ــا  جلئن وإن 
ــكي  ــي جان ستاروبنس الفرنس
ــق بني كل من  ــة بالتفري املتعلق
املبنى واملعنى، تبنيَّ لنا السعي 
الدؤوب للروائي، من خالل الرهان 
ــرد  ــى في جعل الس ــى املعن عل
ــا  ــا م ــه، ولوجدن ــراً مباضي حاض
يتداخل في هذه الرواية من علم 
ــفة وسياسة مبا  اجتماع وفلس
ــارد وقواه  يعزز إعمال خيال الس
رؤيته  لنا  ــف  ــية ليكش النفس
ــه  اهتمامات ــل  ومجم ــة  اخلاص
وشخصيته الثقافية املتكاملة 
ــة  ــل حياتي تفاصي ــالل  خ ــن  م
ــة، وما  ــرى وجداني ــة واخ واقعي
ره  ــه تالياً، معنى تفكَّ ل ل يتحصَّ
ــرد  وتخيَّره كما تدبَّره جلعل الس
ــى، وإن كان هناك  ــا للمعن داعم
ــالل وقائع  ــن خ ــى حاضر م مبن
ــداث فإن ذلك ميكن ألي كان،  وأح
ــه حتديداً،  ــي إلى املكان ذات ينتم
ــا أعرفها، أعرف ذلك  أن يقول: أن
ــى الوضع  ــاهد عل ــداً، أنا ش جي
ــي الذي هيمن  االمني والسياس
ــؤولية  والالمس ــر  الفق ــه  علي
ــن، لكن تالعباً  ــي العراق الراه ف
ــم لهذا  ــور االس ــار وحض باملس
ــاً أو كلياً، أو  ــه جزئي أو ذاك وغياب
ــة أدبية،  ــع لهيمن ــاً، يخض دوري
ــكل  املتش املعنى  ذوقية تخص 
في ذهنية الروائي وفي طروحات 
ــني واآلخر  ــذي بني احل ــارد ال الس
يبتعد بنا عن فوضى السياسة 
ــة  ــني روحي ــط ب ــده ويرب وآالم بل

ــو يواجه  ــه وه ــة وجتليات احلبيب
ــه حب  ــي وج ــف ف ــات تق عقب

عميق متجذر .
في سياق املعنى

ــع الرواية  ــا يتردد في مقاط ان م
ــي  ــدود اجلرح النفس ــع ح يوس
ــود  الوج ــة  ماهي ازاء  ــب  امللته

السياسة على  تنكفىء  وكيف 
ــوض عملية  ــي تخ ــها وه نفس
نكوص مريعة في ضوء ما يخل 
ــي لعبة صادمة لكل  بتوازنها ف
ــكون بأمل استعادة التوازن  مس
ــف  ــر مختل ــي عص ــول ف والدخ
ــوا الفرص، قريبا  بعيدا عن نهاب
ــني التي  ــة الط ــداء قداس من ن
ــوع الى قضية اخللود  حتتم الرج
ــن حيث  ــالد الرافدي ــا بب وربطه
يرتبط  ــي  الت واحلكمة  ــة  املعرف
ــر ديوجانس  ــا، وتذك ــون به الك
اصبح  ــذي  ال ــي  البابل ــي  الرواق
ــي  ــة ف ــة الرواقي ــس املدرس رئي
ــون ينقلون  ــا وكان له حواري اثين
ــل  هيروفي ــة  وقص ــه  حكمت
الكلدانية وكيف ان طاليس كان 
ــاء العراق  ــذا صغيرا حلكم تلمي

ــة  ــة مليئ ــدان، والرواي ــن الكل م
ــول  ــدون اص ــي ت ــص الت بالقص
ــه لكائن  ــى التفق ــة تتبن عريق
ــة معمقة  ــني بداللة وجودي الط
ومتوجة بالفلسفة التي تتناول 
ــي أحيقار  ــة احلكيم العراق قص
ــفة العالم  وكيف تصاغر فالس
ــد ذهنه وكذلك  امام فكره وتوق
ــميه  الذي يس ــم برحوثا  احلكي

اليونانيني بيروسس.
وكل  ــة  الرواي ــة  اهمي ان 
ــد  تتجس اجلمالية  خصائصها 
فيما ابدعه كاتبها من اساليب 
ــي فصل (مأدبة  حوارية تتركز ف
ــي قالب  ــتلهم ف ــة) إذ اس بابلي
حواري واسع من الفكر الصوفي 
ــم  وعل ــر  املعاص ــفي  والفلس
ــات  ــي النقاش التحليل النفس
ــة الدقيقة التي تدور بني  الفكري
العقل والقلب او بني الشخصية 
ــون  مكن ــو  ه ــا  خفي ــا  وصوت
ــها، وان كان الفكر  ــذات نفس ال
ــفي الصوفي يغلب على  الفلس
ــوار اال ان الكاتب كان  معاني احل
ــتجلب منه مقوالته ليعيد  يس
ــاءلتها بتقنيات الفلسفة  مس
ــك معرفة اهللا  ــرة ومن ذل املعاص
ــتعداد له  ــوم املوت واالس ومفه
ــد للعالم  ــة حضور الولي وقضي
ــة بكائه عند الوالدة،  كرها بدالل
ــب جمال  ــتخدم الكات ــد اس وق
جاءت على وفق السياق القرآني 
بلباسها الروائي اجلديد لتتناص 
ــن معنى  ــه م ــؤول الي ــا ي ــع م م
ــا يخدم  مب ــه  ــتطاع توظيف اس
ــح ذات  ــك « يترن ــن ذل ــه وم نص
«وطفق  ــركات»  احل وذات  احلروف 
ــاء الليل واطراف  ــل فكره آن يعم
ــى احلديث مع  ــاد ال ــار» « ع النه
اجلميع بلسان عراقي مبني»، ان 
محاوالت الكاتب في طرح افكاره 
ــياق كانت  ــذا الس ــى  وفق ه عل
ــي خاصيتني  ــس ابداعه ف تعك
ــى  االول ــه  روايت ــات  خاصي ــن  م
جتاوزه لالجترار الفكري والثانية 
ــان، وقد  ــاره لصالح االنس انتص
ــن خالل  ــروي م ــات ال ــأ  ممكن هي
ــات التحليل  ــرق الى نظري التط
ــة  موضوع ــا  ومنه ــي  النفس
النفس الكلية وقضية الكتابة 

ــاء على الذات  واالنعزال واالنكف
ــكينة، وكل  ــن الس ــث ع والبح
ــاور فيه عن  ــك كان يتم التح ذل
ــئلة التي ال جتر  طريق طرح االس
ــرى بحثا عن  ــئلة اخ ــوى اس س
ــي دائما اما  ــق وهي تنته احلقائ

باالنبهارات او باالنطفاءات.
 ، ــي رواية تداعٍ ــذه الرواية ه ان ه
وليست تيار وعي إذ ان (التداعي 
ــخصية  ــد فيه الش ــر) تعتم احل
ــترجاع مجموعة صور  على اس
ــل وهي اشتغال  من دون تسلس
ــردي مجازي فلسفي حتليلي،  س
لواقع ممتد ألصل االنسان ضمن 
ــة معينة حيث  ــة جغرافي بقع
ــرى  ــخ واخ ــا التاري ــع ذكره وقائ
ــارد  ــا، يدونها الس ــل عنه تغاف
ــور  تتمح ــي  الت ــا  بتفاصيله
ــكل  ــق رؤيته التي تتش على وف
ــا انبثق عنه  ــر لتصب مب وتنصه

مصير االنسان احلالي.

ــا واثق  ــي يطرحه ــة الت ان األزم
ــال الكثيرين  اجللبي هي في خي
ــاكنا لعواملها  اال ان عملية امس
ــا االول هو محاولة  منذ مطلعه
ــا املثيرة  ــد عتباته ــوف عن للوق
التي ال يستطيع ايالجها اال من 
متكن من وقائعها وخبر دالالتها 
فهو يطرح عالمات استفهامية 
كبيرة ضمن مشهدية مكتملة 
ــرة  خب ــى  عل ــزة  مرتك ــاد،  االبع
ــكل  بش ــي  للمتلق ــال  االيص
ــر على الرغم من ان لديه  مباش
ــن خاللها  ــوم م ــي يق ــه الت لغت
بتشييد املفردات بطريقة خاصة 
ــىء عواملا  ــد ان ينش ــذي يري كال
ــلوب  ــرة للملفوظات بأس مبتك
ــة القرائية،  ــت للذائق فريد والف
ــلوب  ــتغل على االس اي انه يش
ــذي ميازج فيه  ــري اجملرد ال التعبي
ــه من خالل حتقيق  بني افتراضات
مبنى مضموني مكتمل املعنى، 
ــل ضنينا  ــاءه اللي ــرأ «ج لذا نق
ــتيقظ منهزما  بالنسمات فاس
ليكتب جتليات احلرف على الورق.. 
ــازل غير  ــه بجدار ع احاط حيات
ــد الفوضويني  ــب بدخول اح راغ
ــع كان  ــه.. وألن اجملتم ــي حيات ف
منفتحا على الثرثرة فانه اقفل 
مساحاته بالغموض .. ال يريد ان 
يغضب احداً وال يريد ان يغضب 
من احد عاش كسيكارته غارقا 
ــه اال اليه..  ــر املوح ــان غي بالدخ
ــي نحو  ــد ليرتق ــه اح ــم يؤهل ل
ــم  يلتق ــاش  فع ــة  الديكتاتوري
السيكارة تلو االخرى..» صفحة 
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شتان بني الناقد و املنتقد .. الى من تكبر وانتفخ من فراغ 
كما انتفاخ بطن ضفدعة ..عندما يفشل بعضهم ( اكرر 
ــه من إبداع  ــتطع ان يقدم ــض.... .) ولم يجد ما يس البع
ــة واألدب أو انتاج للمجتمع  ــة والرواي ــعر والقص في الش
بصورة عامة  يبدأ مبمارسة نهج النقد الهدام اي االنتقاد  
ــه نتيجة  ــة تتولد في داخل نفس ــة  العدواني (ألن الرغب
ــل األدبي .. النقد  ــه) ..النقد يكمل جمالية العم الحباط
ــخصي  ــتيعاب ذهني ش ــم وإدراك واس ــة نظر وفه وجه
ــة التي يعيش في  ــد هو الروح الثاني ــل االدبي..النق للعم
فضائها النص األدبي ليعطي البهجة  واملعارف و العلم 
ــة للمعرفة..النقد هو الغوص في بحر  للعقول املتطعش
ــؤ املكنون..النقد هو الغوص في  النص ليخرج منه اللؤل
بحر النص ليزيح عنه االدران..واالنتقاد هو حتطيم لهيكل 
العمل األدبي الذي يشمل كل مقوماته وأسسه اإلبداعية 
ــد موضوع  ــس علم جام ــد لي ــة واجلمالية..النق الفكري
ــع  بقوالب صلدة ال يخرج منها الناقد إلى الفضاء الواس
ــبح في إجوائها الرحبة لينظر بعني  بل حالة هالمية يس
ــص  فالنقد حالة  ــرة ال بعني البصر إلى جوهر الن البصي
ــانية ووجدانية ..اذا حتول النقد  الى علم َباختصاص  انس
سقطت عنه صفة اإلبداع ويدخل ضمن جوائز االختراع 
ــول املئات  ــتطيع أن نق ــرات املدارس بل نس ــذا نرى عش ل
ــية واملدرسة  ــة الفرنس من مدارس النقد فهناك املدرس
ــة  ــة األمريكي ــية واملدرس ــة الروس ــة واملدرس اإلنكليزي
ــة االوربية و املدرسة  االسيوية واملدرسة العربية  واملدرس
ــرات الرؤى  ــاك عش ــة و وووو... وهن ــة االفالطوني واملدرس
ــن زاويته  ــد ألن كل ناقد ينظر له م ــي الواح ــص األدب للن
ــه الفنية  وحتصيله األدبي  ــب ثقافته و رؤيت اخلاصة حس
ــة .. النصيحة  األخوية وهي علينا  و خلفيته اإلجتماعي
واجب للنقاد املبدعني الذين يحترمون آقالمهم الشريفة 
أن ال ينساقوا إلى سوق نخاسة اإلنتقاد و يكونوا حسب 
الطلب ملن يدفع أكثر بالدينار ليجملوا كتاباته الهابطة 
ــن قريب أو بعيد.. ــت للثقافة واألدب بصلة ال م التي ال مت

ــه أن يحافظ  ــد الناقد املبدع وعلي ــد أمانة بي ــم الناق قل
ــش  وآالم مجمل  ــا تعرض من ضنك عي ــكل جهد مهم ب
ــره بالكلمة الطيبة  ــه أن يخلد ذك ــاع وليكن هدف األوض
ــاعدة ألوالده  عندما  ــا قال خطيب العرب قس بن س وكم
ــرك.. احترامي  ــر فطيبوا ذك ــه الوفاة إمنا انتم ذك حضرت
ــم يحولوا النقد  ــرفاء الذين ل ــري لكل النقاد الش وتقدي
الى نقد بالدوالر..إحترامي للنقاد الشرفاء الذين يكتبون 
ــاد الذين يكتبون بدون  وضميرهم الرقيب..احترامي للنق

مجاملة .
بئسا لالنتقاد الهدام املقبوض الثمن

بئسا لالنتقاد اجململ لقبيح اإلنتاج

@Ü”b‰€a
Ü‘n‰ΩaÎ

 

فنارات

كاظم البدري

 ، الرواية هي رواية تداعٍ
وليست تيار وعي إذ ان 

(التداعي الحر) تعتمد فيه 
الشخصية على اسرتجاع 

مجموعة صور من دون 
تسلسل وهي اشتغال 
سردي مجازي فلسفي 

تحليلي
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ما كان لألقدام أن تتعثّرا
والقلب قبل العني ميضي 

مبصرا
**

ما استوحشتكَ على 
الطريق مخافةٌ

عبرا وبها ترى نور احلقيقة  مَ
**

فإذا بلغتَ احلقّ  غير مهادنٍ
ثتَ نفسكَ دونهُ أنْ  حدّ

تصبرا
**

حتى اذا نزل البالء بكربال
برا باألمس عنهُ كنتَ أنتَ اخملُ

**
هذي قلوب الظاملني كتائبٌ 
را وأرقُّ من فيها عليكَ حتجّ

**
هل أينعتْ فيكَ الثمار 

لقطفها؟
أمبقتلٍ حتى ربيعكَ يثمرا ؟

**

وكأنّ أرض الطف دار قيامةٍ
را فنزلتَ فيها دون أن تتأخّ

**

ناً باملوت قبل قدومهِ متيقّ
را وعلمتَ أمر اهللا فيكَ مقدّ

**
ةٍ قد أوغلتْ يا منْ وقفتَ بأمّ
كَ املسلوب أنْ ال  في حقّ

ينصرا
**

رتْ واستعذبتكَ  فتنكّ
قتيلها

من غير أنْ تلقى بذلك 
منكرا

**
إخترتَ من وقع السيوف 

بواتراً

رتْ ملّا بدوتَ مجزّرا فتكسّ
**

دٌ ما إنْ برزتَ وفي دماكَ محمّ
قْ حيدرا باً منْ لم يصدّ ومكذّ

**
مستسقياً كأس الشهادة 

ظامئاً
رتْ منها الكرامة  فتفجّ

أنهرا 
**

حتى أقمتَ مصلّياً في كربال
ومبصرعٍ ما كان أنْ يتكرّرا

**
أوقدتَ نفسكَ في احتدامٍ 

مظلمٍ
فسموتَ في فلك الليالي 

مقمرا
**

ولكي يُؤذّنَ بعد يومكَ عالياً
من وحي صوتكَ هادراً 

ومكبّرا
*******

ها أنتَ وحدكَ يا حسني 

بغربةٍ
ما زال حتى اآلن جرحكَ 

أخضرا
**

هذا زمانٌ لو رجعتَ وجدتهُ 
را  كيف ارتداكَ عباءةً متنكّ

**
دٌ هذا زمانٌ ليس فيهِ محمّ
فيهِ أبو سفيان عاد ليثأرا

**
ا أنا خذني إليكَ عقيدةً أمّ

را  آمنتُ فيها عارفاً متفكّ
**

عندي احلسني كما أبيهِ 

هِ وجدّ
أنا ال أفتّشُ عن حسنيٍ آخرا

 عبد الرزاق السويراوي

ــو  ــت للت ــاء توقف ــيارة البيض الس
بالقرب من باب البيت اخلارجي ,وقد 
ــطح زجاجتها  ــى س ــس عل إنعك
ــمس الصباح  ــة , قرص ش األمامي
ج  ــديد التوهّ ــاحٍ ش ــدا كمصب , فب
ل  ــائق الباب , وما إنْ ترجّ .فتح الس
حتى خرجت ثالثُ نسوةٍ من البيت 
ــات بعباءاتهنّ . همّ  ع ــنّ متلفّ ، وه
ــوة ،  ه صوب النس ــائق بالتوجّ السّ
ــيارة .  ــح الباب اخللفي للس ثم فت
ــت رتيبة جداً , غير أنّ  خطواته كان

ــت منه نحو املرأة التي  إلتفاتة الح
ــابَ  ــس ب ــر يالم ــا األيس كاد جنبه
ــكت  ــي , وقد أمس ــيّارة اخللف الس
بيدها اليمنى صرّة للمالبس , فيما 
ــا األخرى ,  ــدة بيده ــندتْ جاه أس
ا  ــطهنّ , أمّ ظهرَ الفتاة التي تتوس
ــة ، فكانت هي األخرى  ــرأة الثالث امل
ــناد الفتاة من اخللف  ، تسعى إلس
ــه بنظرات  ــا التقت نظراتُ . وعندم
ــس,  ــرّة املالب ــكة بص ــرأة املمس امل
ــودّ لو أنّه  ــه ، أنها ت ن مع نفس خمّ
ــدالً عنها ,  ــرّة ب ــا بأخذ الص أعانه
ــه ، فتناول  ن ــا خمّ ــالّ ، عمل مب وفع
ــت الفتاة تتلوّى  ــرة منها . كان الص

ته  ــدّ ــم , ولفرط ش ــدة األل ــن ش م
ــى  ــراء عل ــحنةٌ صف ــت س إنطبع
ــرق يتصبّب  ــا الذي أخذ الع وجهه
منه بالرغم من عدم إشتداد حرارة 
اجلو . وبني اللحظة واألخرى ,كانت 
ــان الذبول  ــفتيها بقوة ، فب تزمّ ش
ف من  ــي تخفّ ــا جلياً , ولك عليهم
ــذي يعتصرها , كانت  وطأة األلم ال
ــفل بطنها املندلق  تضع يديها أس
ــم تخف عباءتها  ــا , والذي ل أمامه
إنتفاخه الواضح , حتى أنّ السائق 
ــابه  ــن التش ــرّه م ــي س ــك ف ضح
ر وإنتفاخ بطنها ,  الكبير , بني تكوّ
وبني صرة املالبس التي وضعها في 

ــوق املقعد األمامي  هذه اللحظة ف
ــيارة . حركة الناس في الزقاق  للس
ما زالت متسمة بالهدوء , فالصباح 
ــوة الثالث  ا النس ما زال في أوّله , أمّ
ــوق  ــادهن ف ــن بأجس ــد تهالك فق
ــيارة  ــد اخللفي لتنطلق الس املقع
ــاء  ولكن على غير عجل .. في املس
ــتدّ جحافلُ ظلمة  ــل أنْ تش , وقبي
ــوداء  ــيارةٌ س ــروب , توقفت س الغ
 , ــت  للبي ــي  اخلارج ــاب  الب ــث  حي
ــت منها إمرأتان ولكن ببطء  ل فترجّ
ــدا واضحاً عليهما  خالطه تعبٌ ب
ــن بباطني  ــنّ كانت حتتض . إحداه
د بصراخه  يها , رضيعاً كان يبدّ كفّ

ــكون الغروب , فيما كانت املرأة  س
ــاالة ، بصرّة  ــك بالمب ــرى متس األخ
ــر حجماً  ــي بدت أصغ ــس الت املالب
ــاً . صراخ  ــت عليه صباح ا كان عمّ
الرضيع ما زال يتواصل دون إنقطاع 
ــان بالدخول في  ــت املرأت ــا همّ فيم
ــاء ,  ــذه األثن ــي ه ــدأت ف ــت . ب البي
ــوة  تتوافد بإجتاه البيت , بعضُ نس
ــع عدد من الرجال .أنصرف  الزقاق م
ــيارته لكن عويالً بدأ  ــائق بس الس
ــل الدار ,  ــى تدريجياً من داخ يتعال
ــراخ الرضيع الذي  ليطغى على ص
ــارب لونها ,  ــفّ بقطعة قماش ق ُل

لون بشرة وجه الرضيع .
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ــرق  ــيا من جهه الش ــيويه تقع على حافه قارة اس ــة اس ــان .. دول الياب
ــرة الكوريه ..  ــبه اجلزي ــرقي ش ــني احمليط الهادي وبحر اليابان وش ..  ماب
ــي امبراطوري  ــا السياس ــل ونظامه ــزر في ارخبي ــف من االف اجل تتأل
ــعب الياباني والبالد ال توجد  بحكومه برملانيه .. البوذيه هي ديانة الش
ــماك لكن هناك صناعه متقدمه  ــتثناء االس فيها معادن او بترول بأس
ــه واالت مختلفه  ــا واجهزة الكترونيه وكهربائي ــيارات ذاع صيته للس
ــوجات اضافه الى انتاج االرز .. عندما يقول  ــفن وكيمياويات ومنس وس
ــع بأنك امام بضاعه  ــة يابانيه فعليك ان تقتن ــك احدهم هذه صناع ل
ــدم وال مجال للغش  ــمعه اليابان تتق ــلعه مضبوطه ١٠٠٪الن س او س
ــي نهض من حتت  ــعب ح ــر حقا ان اليابانيني ش ــا يثي ــس .. م او التغلي
ــالم االمبراطور  ركام وحطام احلرب العامليه الثانيه التي ادت الى استس
ــده االمريكيه مدينتي  ــرو هيتو )بعد قصف الواليات املتح الياباني (هي
ــام( ١٩٤٥)  ــهر اب من الع ــني  في ش ــي )اليابانيت ــيما وناجازاك (هيروش
ــالء  ــيم ودخان واش ــني احالتا املدينتني الى اطالل وهش ــني ذريت بقنبلت
ــه حيث مات االالف املؤلفه لكن خرج الياباني ليضمد جراحه  متفحم
ــرعته ليتربع  ــف منطلقا بأقصى س ــواره ولم يلتفت للخل ــدأ مش ويب
ــعوب  ــك لعمري حقيقه حيويه الش ــور والنهوض وتل ــى قمه التط عل
واصرارها على التحدي والنهوض والشعب الياباني له عادات وطقوس 
شأنه شأن شعوب االرض لكن ما يلفت االنتباه تلك «االنحناءه « التي 
امست من اداب السلوك التي يريد من خاللها املواطن الياباني وحتديدا 
ــم او االمتنان  ــار االحترام له ــه االخرين او اظه ــؤول احلكومي حتي املس
ــعور بوجود  ــاس او ش ــك للتعبير عن االعتذار عندما ينتابه احس وكذل
تقصير او عدم القدرة على اداء ما مطلوب منه كما يجب .. قبل فترة من 
الزمن اقدم (يوشيتا كاسا كورادا )الوزير املكلف بدورة االلعاب االوملبيه 
ــذارا علنيا لدى وصوله متأخرا  ــو ٢٠٢٠)على االنحناء ليقدم اعت (طوكي
ــريف واملنصب  ــق )فقط .. والن املنصب تكليف ال تش ــارق (ثالث دقائ بف
مسؤوليه وليس غنيمه او حصه معروضه باملزاد او من امالءات االحزاب 
ــك ).. والن املنصب  ــذا وذاك بطريقه (هذا لي وذاك ل ــرض من قبل ه او ف
ــرف ورجوله واخالص ومخافه اهللا والضمير والشعب واحترام الزمن  ش
وهو فوق هذا وذاك التزام اخالقي وتداول سلمي وليس «ماننطيها «او « 
لو العب لو اخرب امللعب» فقد اقدم رئيس الوزراء الياباني ( شينزو ابي 
)على االستقاله من منصبه السباب صحيه حيث يعاني الرجل البالغ 
من العمر (٦٥ عاما ) من التهاب القولون التقرحي منذ سنوات وساءت 
ــه مؤخرا .. وابي الذي يعد االطول فترة في املنصب من بني نظرائه  حالت
ــعبه  ــي اليابان اذ تواله منذ العام (٢٠١٢) قدم اعتذاره مؤخرا البناء ش ف
ــعب  خشية من ارتكاب  ــوع للش من خالل االنحناء بكل مهابه وخش
ــام من امتام مدته رغم مامتر به  ــاء تتعلق بقرارات مهمه قبل ع اي اخط
ــب  ــات عديده ال تزال قيد التنفيذ ويحس بالده من ازمة كورونا وسياس
ــي بالده عبر  ــاد لتحفيز النمو ف ــعيه اجل ــتقيل س ــس الوزراء املس لرئي
سياسه اقتصاديه حازمة حملت اسمه (ابينو ميكس )وتعزيز دفاعات 
ــأراده ذاتيه طوعيه بعد ان  ــينزو ابي )ان يتنحى جانبا ب اليابان .. قرر (ش
ــتدعي تبوأ من هو االقدر واالجدر في اكمال مهمته ..  رأى ان احلاجه تس
ــؤال متى يتعلم املسؤول عندنا من دروس مطلوب تعلمها وهو ان  والس
يتنحى ويترجل من صهوه املسؤوليه عندما يشعر بأن « بانزينه خلص 

! « او «ورقته احترقت « او «شعبيته صارت زفت « ؟ّ
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أو  يصوِّب  أن  يريد  من  لكل  مكفول  الرَّد  حق  إن    

ح معلومة وردت في خبر أو مقال ويعتقد أن  يصحِّ

فيها جتنيا او مغالطة إذا رغب في ذلك، وإن ديدننا 

هو احترام الرأي والرأي اآلخر.
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بقلم / اللواء الدكتور
عدي سمري حليم الحساني *

ــة في  ــة والفني ــاليب العلمي ــور االس ــة لتط نتيج
ــال العمل  ــق االدارية في مج ــظ وتخزيني الوثائ حف
ــرق احلديثة للمحافظة على  الوظيفي، وابتكار الط
سرية هذه الوثائق، سواءً كانت هذه الوثائق متعلقة 
ــص األفراد او حتى العاملني  بالدولة أو تلك التي تخ
ــرع إلى مواجهة  ــي املنظومة االدارية، مما دفع املش ف
ــيما تلك املرتبطة  ــاء هذه الوثائق، والس أخطار إفش
ــذه الوثائق  ــاط حماية ه ــة، والرتب ــة العام بالوظيف
ــة  ــة التي تقوم بدورها في ممارس ــلطات اإلداري بالس
ــي يقع على عاتقها  ــل الوظيفي الفعلي، والت العم
ــذه الوثائق،  ــاظ على امن ه ــر في احلف ــب األكب اجلان
ــلطة اإلدارية في  عليه ومن الضروري إظهار دور الس

حتديد االجراءات الكفيلة حلماية هذه الوثائق.
ــة يُعتبر واجباً  ــن الوثائق االداري ــة على ام إن احملافظ
ــة في صيانة  ــرف واألمان تمه مبادئ الش ــاً حتُ أخالقي
ــا من الفضائل  ــل الوظيفي، ألن احلفاظ عليه العم
في شخص املوظف العام السيما إذا كانت تتطلب 

عدم إفشائها، ألن املصلحة املعتبرة تستوجب عدم 
إعالنها.

ــن الوثائق  ــى ام ــزام باحملافظة عل ــد االلت ــك يُع لذل
ــائها من اهم الواجبات امللقاة  الوظيفية وعدم إفش
على عاتق املوظف العام، والتي قد تُتيح له وظيفته 
ــا أُتيحت له أمكانية  ــالع عليها والتي لوالها مل االط
ــي تُعتبر من احملرمات  ــالع عليها ومعرفتها والت االط
ــرع بصرف النظر عن طبيعة عمل  التي حرمها املش

أو أهمية أية وظيفة حكومية عامة.
ــرع اجلنائي جرمية متكاملة  لذلك فقد اعتبرها املش
ــن  ــادي والرك ــن امل ــرعي والرك ــن الش األركان (الرك
ــرار الوظيفية،  ــن االس ــوي) كونها تدخل ضم املعن
ــا نص املادة (٤٣٧) من قانون العقوبات  فاذا ما راجعن
العراقي رقم ١١١ لسنة ١٩٦٩ املعدل، والذي اوضح ان 
ــاء األسرار الوظيفية،  الركن األول وهو املادي هو إفش
ن  ــة املوظف الذي اؤمتُ ــن الثاني يقوم على صف والرك
ــر مبقتضى وظيفتة، أما الركن الثالث  على هذا الس

فهو املعنوي (القصد اجلرمي).
ــابعاً) من  ــاء ذلك واضحاً في نص الفقرة (س كما ج
املادة (٤) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع 
ــنة ١٩٩١ املعدل، التي اوجبت  ــام ذي رقم ١٤ لس الع
ــر الوثائق واملعلومات والصور  على املوظف عدم نش
ــم  ــا بحك ــع عليه ــي أطل ــان، والت ــة الكتم الواجب
ــائها  ــى من إفش ــا، والتي يخش ــه أو أثنائه وظيفت

اإلضرار مبصلحة الدولة أو األشخاص.
ــادة (٣/اوالً/ب) من  ــرع العراقي في امل ــا واكد املش كم
ــنة  ــات قوى االمن الداخلي رقم ١٤ لس قانون عقوب
ــل عقوبتها  ــاء الوثائق وجع ــى حرمة افش ٢٠٠٨ عل

االعدام.
ــي قانون  ــي ف ــرع العراق ــب املش ــاه ذه ــذات االجت وب
العقوبات العسكري رقم ١٩ لسنة ٢٠٠٧ املعدل في 

مادته ال (٢٨/ثالثاً).
ــتور العراقي  واذا ما راجعنا نص املادة (٤٠) من الدس
ــارت إلى أن حرية االتصاالت  ــنة ٢٠٠٥، والتي أش لس
ــون مكفولة وال  ــة تك ــة والبرقي ــالت البريدي واملراس

يجوز مراقبتها والتنصت عليها أو كشفها.
ــر الوثائق ال يفترض به ان يكون  لذلك فان جرمية نش
ــق مبجرد حصول  ــع وعام،وامنا تتحق على نطاق واس
العالنية على أي حال ولو كان لعدد قليل من الناس، 
ــر مبجرد ظهورها ملن ال  وتتحقق هذه العالنية والنش
ــالع على هذه الوثائق الوظيفية  ميتلكون صفة اإلط

أو تلقيها.
ــوى او  ــرد نقل احملت ــة مبج ــذه اجلرمي ــق ه ــل تتحق الب
املضمون املادي للوثائق الوظيفية إلى الغير محققاً 
اإلفشاء، ويحصل ذلك بأية صورة وأي شكل اي مبجرد 
ــف  ــرية واخلفاء إلى الكش ــا من حالة الس انتقاله

والظهور، حتى وان كانت لشخص واحد فقط.
ــن املعلومات  ــدم احملافظة على ام ــدم فان ع ومما تق
ــأي صفة كان  ــب املوظف العام وب ــق من جان والوثائ
ــا املوظف عن فعل  ــأل عليه يعد جرمية عمدية يُس
ــاء االسرار الوظيفية سواء ارتكبها عن عمد او  افش

بتقصير وإهمال.
ــة موظفيها على  ــى االدارة توعي ــم عل ــا يتحت وهن
ــق االدارية، مع  ــرية الوثائ ــة على س ــة احملافظ أهمي
ــن األختيار ملوظفيها وهذا ما اكد عليه  س ضرورة حُ
ــأن يكون  ــان الغامني ب ــة عثم ــر الداخلي ــيد وزي الس
ــاءة والنزاهة  ــاس ( الكف ــى اس ــي عل ــار مبن األختي
واملهنية) السيما ما يتعلق منها بأرشفة املعلومات 
وحفظ الوثائق االدارية والتي هي اساس جناح العمل 

االداري.
*مدير االدارية واِّـالية َّـ وكالة وزارة الداخلية 

لشؤون الشرطة

ــالمات نقولها من األعماق الى النائب االول لرئيس  س
ــبة  ــن الكعبي) ملناس ــتاذ ( حس مجلس النواب االس
ــفاء بعد اصابته بوباء كورونا داعني اهللا ان  متاثله للش
مين عليه بالصحة والعافية ليواصل عمله بكل همة 

وجناح .. وسدد اهللا خطاه خلدمة ابناء شعبه .

ــها  ــة اجلديدة) وعلى رأس ــر جريدة ( البين ــرة حتري تتقدم اس
الزميل رئيس التحرير ( عبد الوهاب جبار) بأرق التهاني وازكى 
ــلمان املكوطر) ملناسبة  ــن س ــيد ( حس التبريكات الى الس
ــا للدائرة االدارية في وزارة  ــنمه منصبه اجلديد مديرا عام تس

املالية متمنني له دوام املوفقية والنجاح في عمله .
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ــار جائحة كورونا  ة وحتديدا منذ بدء انتش ــهر عدّ ألش
في العراق اتخذت احلكومة سلسلة اجراءآت وتدابير 
ــر كلي وجزئي  ــي مقدمتها فرض حظ ــة كان ف صحي
ــمي في الوزارات  وترتب على ذلك تعطيل الدوام الرس
ــات احلكومية واالهلية كافة واكيد  والدوائر واملؤسس
ــررا بالغا  ــد احلقت ض ــذه ق ــل ه ــراءآت التعطي ان اج
ــبة للوزارات والدوائر احلكومية السيما  ــواء بالنس س
ــاس اليومية  ــق واجباتها مبصالح الن ــك التي تتعل تل
ــن املتضرر رقم (١) حيث تعطلت مصاحله  وكان املواط
ومعامالته املعتادة طيلة تلك الفترة ناهيك عن احلاق 
ــبون او يحصلون على  ــاس يكتس ــة ان الضرر مبعيش
ــي املقدمة  ــان الدولة وف ــي ولألمانة ف ــم اليوم قوته
منها املؤسسات الصحية املعنية وخلية األزمة التي 
ــمع منها يوميا املوقف الوبائي املتعلق  اعتدنا ان نس
باالصابات والشفاء والوفيات اخلاصة بفايروس كورونا 
ــق بضرورة  ــات ووصايا تتعل ــن تعليم ــى  ع ــة ال اضاف
ــات  ــداء الكمام ــي وارت ــد االجتماع ــزام بالتباع االلت
ــا من التحذيرات التي تصب في خدمة املواطن  وغيره
ــدود الدنيا ..  ــات الى احل ــا تقليل االصاب ــة منه والغاي
ــب االصابات  ــر ان ارتفاع نس ــيء يذك ــيء بالش والش
كانت في االساس ناجمة عن عدم التزام االغلبية من 
ــادات الصحية وهذا شيء  املواطنني بالوصايا واالرش
ــف صراحة الننا النريد ان نخسر ارواحا عراقية  مؤس
ــبب هو االهمال وعدم االلتزام .. واحلمد هللا  بريئة والس
ــة الكارثة وظلت  ــا لم نصل الى حاف ــكر له انن والش
ــد ان ذلك لم يأت من فراغ  ــيطرة واكي االمور حتت الس
ــرة بذلها اجليش االبيض وايضا  بل نتيجة جهود كبي
ــؤولية ماساعد على  ــه باملس وعي املواطن واحساس
ــاهم في بداية  ــذا بدوره س ــفاء .. وه ــبة الش رفع نس
ــاء اهللا وهذا يدعونا  ــى طبيعتها ان ش ــودة األمور ال ع
ــب املواطن الكرمي بان يزيد من وعيه والتزامه  ألن نطال
الشديد حتى نتمكن من عبور هذه الكارثة والسيطرة 
التامة على الوباء نهائيا وما يفرح حقا ان نسمع عن 
بعض وزارات او دوائر حكومية تقرر فيها ( اعادة الدوام 
ــة منها مجلس القضاء  ــمي ١٠٠٪ ) وفي املقدم الرس
االعلى ودوائر القضاء بدال من ( ٢٥٪) كما كان معموال 
ــاة الى هذه الوزارات  ــأنه ان يعيد احلي به ، وهذا من ش
ــبه معطلة طيلة  ــر احلكومية التي بقيت ش والدوائ
ــهر املاضية .. أملنا كبير بأن يتعاون املواطن من  االش
ــية  ــل اجناح هذه اخلطوة التي يراد من خاللها متش اج

امور الناس وقضاياهم اليومية .. واهللا املوفق .

bËn»Ójü@µa@ÒbÓßa@ÖÏ»nç
!a@ıbë@Êa@NN@

صباح الشيخلي*

بال مجاملة

*عضو نقابة الصحفيني العراقيني
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