
ــار رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي  ــكك مستش ش
ــاص باخراج  ــس النواب اخل ــرار مجل ــام داود) بق (هش
القوات االجنبية من العراق والذي اتخذه مطلع العام 
ــه ان هناك  ــر صحفي ل ــي مؤمت ــاف داود ف احلالي.واض
ــمع وقرأ  ــأن وانه س ــر مما جرى تداوله بهذا الش الكثي
بيانات وردود فعل هنا وهناك تتحدث عن قرار مجلس 
ــو ليس بقرار وهناك  ــواب الذي صدر وان احلقيقة ه الن
ــد داود انه في اللحظة  ــكاليات قانونية حوله.واك اش
ــوات االجنبية من  ــراج الق ــرار اخ ــدر فيها ق ــي ص الت
العراق كان احلضور يومها حتت قبة البرملان الميثل كل 
ــيء اآلخر  ــي يأخذ بعدا وطنيا والش ــاف العراق ك اطي
ــا مرجعية  ــة مبا فيه ــة والروحي ــات الديني ان املرجعي
ــة العراق الى  ــا رأي بان حاج ــرف كان له النجف األش
ــل خصام  ــال او مح ــت مج ــة ليس ــاعدة الدولي املس
ــة نحن نقدرها  ــدات بقدر ماهي حاج ــي ومزاي سياس

لوضع البلد.

تعليق:ـ
ــس الوزراء  ــار رئي ــدة بان مستش ــة اجلدي ــد البين تؤك
ــا وكان متخبطا  ــم يكن موفق ــي تصريحاته هذه ل ف
ــتدعي  ــر بان احلاجة تس ووقع في مطبات وهو مايؤش
ــيما وان  ــلح برؤية ناضجة بالواقع العراقي الس التس

البالد تعيش اليوم جتاذبات سياسية خطيرة.
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أهو تخبط ام قصر نظر .. ماهكذا تورد االبل؟!
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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 

ــذ النبراس للصناعات  ــاء، عزم وزارته على تنفي ــل عزيز اخلباز، امس األربع ــر الصناعة واملعادن، منه ــد وزي أك
ــي هذه الصناعة على الصعيد  ــذي يضع العراق على أعتاب مرحلة جديدة تعزز موقعه ف ــة، ال البتروكيماوي
العاملي.وقال اخلباز، ان نسبة مشاركة الوزارة في باملشروع (٢٥٫٥ باملئة) الى جانب وزارة النفط بنفس النسبة، 
في حني ستكون نسبة شركة شل العاملية (٤٩ باملئة)، مبيناً أنه سبق للوزارتني عقد عدة اجتماعات اخرها 
ــباب تاخره لسنوات طويلة.واتفقت  ــروع واس يوم اخلميس ٢٠٢٠/٨/٢٧ بحضور الوزيرين لبحث معوقات املش
الوزارتان، على اثر االجتماعات، على ان تقوم جلانهما الفنية بتقدمي ورقة عمل تفصيلية خالل ١٥ يوما لغرض 
التسريع باالجراءات وتذليل العقبات للبدء باإلجراءات التعاقدية والقانونية مع االطراف املعنية قبل نهاية 
العام احلالي.وابدى وزير النفط استعداد وزارته لتغطية احتياجات املشروع من الغاز على طول فترة سنوات 
ــار إلى ان الطاقة االنتاجية  ــغيل وحدات توليد الطاقة الكهربائية.يش ــغيل، سواء للمشروع أو لتش التش
ــواق العاملية، تبلغ  ــهد منواً وطلبا متزايدا في االس ــروع من مادة (البولي أيثيلني)، التي تش اخملطط لها للمش
ــتقبال وتكون جزءا من  ــنوياً ، وهو مايحقق إيرادات مالية كبيرة خلزينة الدولة مس (مليونا و٨٠٠ الف) طن س
ــاريع الستراتيجية والتي يؤمل وضع احلجر االساس  ــروع من اهم املش الدخل القوميالعراقي.ويعد هذا املش

لها قبل نهاية العام احلالي ٢٠٢٠ لتكون باكورة االستثمار االمثل للثروات الطبيعية في العراق.

بغداد /

الخميس

ــرة  كث ــن  م ــون  عراقي ــون  مواطن ــتغرب  اس
ــاء احلكومات  ــا رؤس ــي اتخذه ــرارات الت الق
السابقني بخصوص مكافحة الفساد حيث 
ــبق حيدر العبادي في  قام رئيس الوزراء األس
بداية تسنمه املنصب البدء مبهمة مكافحة 
الفساد في العراق وخرج ولم نشاهد فاسدا 
ــل زاد العدد ثم جاء  ــدا خلف القضبان ب واح
ــدي حيث اعلن  ــوزراء عادل عبد امله رئيس ال

ــاد  ــكيل اجمللس االعلى ملكافحة الفس تش
ــاع  ــث تب ــا حي ــاد علن ــح الفس ــن اصب ولك
ــب في املزاد واآلن جاء دور رئيس الوزراء  املناص
احلالي حيث شكل جلنة حتقيق بشأن قضايا 
ــاد .. وبودنا ان نقول ان من يريد محاربة  الفس
ــديد  ــر بتس ــال فعليه ان يباش ــاد فع الفس
ــكيل جلان  ــن دون احلاجة الى تش ــه م ضربات
وخصوصا عندما يكون رئيس الوزراء مطلعا 

على األسرار وان اهل مكة ادرى بشعابها.
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ــس  ملؤس ــون  ومحب ــون  مدون ــنّ  ش
جمهورية العراق الشهيد عبد الكرمي 
قاسم ( ١٩٥٨ ـ ١٩٦٣) حملة انتقادات 
على مقترح وزير الثقافة بتحديد يوم 
وطني للعراق ومطالبة البرملان باقراره 
ــاعدي) ان  ــم الس ــيد ( جن ــال الس وق
مستشار رئيس الوزراء ( هشام داوود) 
ــة الفضائية  ــى قناة العراقي خرج عل
ــة اقترح تعيني  ــر الثقاف معلنا ان وزي
ــي للعراق ونطلب من البرملان  يوم وطن
ــاءل الساعدي كيف يكون  اقراره وتس
ــول العراق  ــو تاريخ دخ ــام ١٩٣٦ وه ع

ــدة وما جدوى ذلك  لعصبة األمم املتح
ــتعمار  ــا كان يرزح حتت نير االس بينم
ــد هذا اليوم  ــي وان من يعتم البريطان
ــراق احلديث وان اخر  اليعرف تاريخ الع
ــن قاعدتي  ــرج م ــي خ ــدي بريطان جن
ــي يوم ٢٤  ــعيبة كان ف احلبانية والش
ــي هذا اليوم حتول  متوز ١٩٥٨ اخلالد وف
ــد الى  ــام ملكي فاس ــراق من نظ الع
ــا من ملوك  ــام جمهوري وتخلصن نظ
ــن حلف  ــا م ــا خرجن ــتوردين كم مس
ــاعدي  ــاف الس ــم واض ــداد الغاش بغ
ــدام وطيلة حكم  ــى الطاغية ص حت
ــب باليوم  ــتطع التالع البعث لم يس

ــة وان  ــة العراقي ــي للجمهوري الوطن
ــيد رئيس  ــى الس ــب منصب عل العت
اذا  ــي)  الكاظم ــى  مصطف  ) ــوزراء  ال
ــر ونحن نعرف ان  كان يعلم بهذا األم
ــتاذ ( عبد اللطيف  املرحوم والده االس
مشتت) كان من كوادر احلزب الوطني 
ــورة ١٤ متوز  ــارك بث ــي املش الدميقراط
١٩٥٨ .. فهل يقبل ان يسيء الى تاريخ 
ــاعدي  ــده ؟! وخاطب الس ــال وال ونض
مستشار رئيس الوزراء بالقول : ارجو 
ــيبقى اليوم  ــم ان ( ١٤ متوز ) س ان تعل
ــة العراقية وال بد  الوطني للجمهوري
ان حتترموا جماهير الشعب وابناء ١٤ 

ــرق ينبض بحب  ــال زال فيهم ع متوز ف
ــال  ــي ونض ــرف العراق ــراق وبالش الع

شعبه وقادته االحرار.
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َّـ الهدف
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 * عبد الوهاب جبار
منذ بواكير وعينا الثقافي واألدبي قرأنا تلك العبارة األثيرة 
والتي مازالت مطبوعة في ذاكرتنا رغم تعاقب الزمن والتي 
ــول « مصر تكتب ولبنان تطبع والعراق يقرأ» وهذا ليس  تق
ــا غريبا على العراق فهو البلد االول الذي علّم العالم  غريب
ــدت فيه اولى  ــط األنبياء وول ــة وكان مهب ــراءة والكتاب الق
ــر هو اين نحن  ــؤال الكبير واخلطي ــارات .. ولكن الس احلض
ــتقبل الثقافة  ــذا االرث العظيم ؟! وما هو مس ــن كل ه م
واالدب والصحافة وكل الفنون االخرى واكيد ان اجلواب اننا 
تراجعنا كثيرا وان الواقع الراهن اليسر وبصراحة فان وزارة 
ــؤولياتها وان اغلب  ــة عندنا لم تنهض بكامل مس الثقاف
ــنة وحلد اآلن لم  ــوزراء الذين تعاقبوا عليها منذ ( ١٧) س ال
ــة ولهذا بقينا  ــه الثقافة واالدب والصحاف يعاجلوا مامتر ب
ــهد موت ادباء وفنانني ومثقفني وشعراء وكتاب قصة  نش

ــة  مهن ــي  ف ــتغلون  ومش
بالد  ــي  ف ــا  ام ــة  الصحاف
الغربة بعيدا عن اوطانهم 
او موت في وطن ليس فيه 
.. الصحافة  ــقف لهم  س
ــات  حتدي ــش  تعي ــوم  الي
مدماة  وخاصرتها  خطيرة 
املالية احلادة  ــة  جراء األزم
وغابت  ــا  كورون ــة  وجائح
ــة  الصحاف وكأن  ــول  احلل
ــوت وهي واقفة  الورقية مت

ــات والواجهات الثقافية  ــة وكل املؤسس .. ان وزارة الثقاف
ــى باتخاذ  ــل اي وقت مض ــوم قب ــة الي ــة مطالب واالعالمي
ــالم والثقافة واالدب  ــوات عاجلة للنهوض بواقع االع خط
ــعوب  م الش ــن مظاهر رقي وتقدّ ــا مظهر م ــون ألنه والفن
ــيء مؤسف ان نرى ان هذه القطاعات محل  الناهضة .. ش
ــام كل دول العالم مبا فيها الدول املتخلفة والفقيرة  اهتم
ــديد فكل شيء ينهار ويتدحرج  اال عندنا مع األسف الش
ــم بكم  فهل يصحّ هذا ياكل اصحاب القرار ويا من نتوس
ان تصنعوا لنا مستقبال مشرقا .. وفي اخلتام فاننا نناشد 
ــال االدب والثقافة والصحافة  ــه األمر النتش كل من يعني
ــر هو العراق  من واقعها املرير .. والت وقت انتظار ألن اخلاس
واخلاسر ايضا هو الشعب ونحن على ثقة بأن نهوض هذه 

القطاعات هو نهوض لكل مفاصل احلياة.

كل دول العالم 
بما فيها الدول 
اِّـتخلفة والفقرية 
ترعى الصحافة 
واالدب اال عندنا

* رئيس مجلس االدارة رئيس التحرير

  
ــالث بالعراق،  ــات الث ــدت الرئاس    عق
ــتركا مع  ــس األربعاء، اجتماعا مش ام
ــرون  ــل ماك ــي اميانوي ــس الفرنس الرئي
ــي  ــي قصر بغداد.وذكر مصدر سياس ف
ــالث بالعراق  ــات الث ــع، إن الرئاس مطل
ــتركا مع  ــس، اجتماعا مش ــدت ام عق
ــي اميانويل ماكرون في  الرئيس الفرنس
ــي،  الفرنس الرئيس  ــال  بغداد.وق قصر 
ــرها على  ــدات نش ــلة تغري في سلس
ــاع، إن  ــع االجتم ــن م ــه بالتزام مواقع
ــتقرارنا اإلقليمي  ــا اجلماعي واس أمنن
ــاً  ــون جنب ــا يقاتل ــك، جنودن ــى احمل عل
ــة النهائية  ــان الهزمي ــى جنب لضم إل
لالرهابيني.وأضاف، أن التحديات كثيرة 
ــكل أبعاده  ــراق ب ــيادة الع ــان س لضم
ــي الداخل وفي  األمنية واالقتصادية ف
ــي  الفرنس ــس  الرئي ــل  املنطقة.ووص
ــة  العاصم ــى  ال ــرون،  ماك ــل  اميانوي
ــمية ملدة (٤)  ــس في زيارة رس بغداد ام
ــاعات، واجريت له مراسم استقبال  س
ــأن  ــمية في قصر بغداد. وفي الش رس
ــي اميانويل  ــس الفرنس ــه أكد الرئي ذات
ــاء، ان العراق مير  ــس االربع ــرون، ام ماك
ــي تاريخه نتيجة  ــة مفصلية ف مبرحل
ــار  التحديات التي يواجهها، فيما اش
ــال ماكرون  ــالده للعراق.وق ــم ب الى دع
ــترك مع رئيس  ــي مؤمتر صحفي مش ف
اجلمهورية برهم صالح عقد في بغداد 
ــر اآلن مبرحلة مفصلية  ــراق مي و ، ان الع
ــم تنته. ــى تنظيم داعش ل واحلرب عل

ــراق قيادة  ــه على زعماء الع وأضاف، أن
ــيادة بلدهم  مرحلة انتقالية حتمي س

وتعزز أمن العراق واملنطقة، مشيراً إلى 
ــم داعش والتدخالت اخلارجية  أن تنظي
العديدة تعتبر من التحديات التي تهدد 
ــه اعتبر رئيس الوزراء  العراق.ومن جانب
مصطفى الكاظمي، امس االربعاء، ان 
زيارة الرئيس الفرنسي اميانويل ماكرون 
ــة  عراقي ــراكة  لش ــة  حقيقي ــة  بداي
ــار الى ان السيادة  ــية، فيما اش فرنس
العراقية خط أحمر.وقال الكاظمي في 
ــده امس مع الرئيس  مؤمتر صحفي عق
ــي اميانويل ماكرون ، أنا سعيد  الفرنس
بزيارة ماكرون إلى بغداد، وفرنسا شريك 
ــن مهتمون  ــراق. واضاف نح مهم للع
ــراكة مع فرنسا، مشيرا  لتوسيع الش

الى ان هناك الكثير من جوانب التعاون 
ــعى  نس ــا.وتابع  وفرنس ــراق  الع ــني  ب
ــم  التفاه ــة  بوثيق ــل  العم ــل  لتفعي
االستراتيجي بني البلدين.كما كشف 
ــس األربعاء،  ــم صالح، ام الرئيس بره
ــره  ــع نظي ــه م ــل مباحثات ــن تفاص ع
الفرنسي اميانويل ماكرون، كاشفا عن 
ــي للعراق. زيارة ثانية للرئيس الفرنس

وقال صالح في مؤمتر صحفي مشترك 
مع الرئيس الفرنسي، في بغداد حتدثنا 
في  الكثير من املشتركات مع ماكرون، 
ــا وما  ــراق وفرنس ــه خدمة للع ــا في مب
ــاء  ــاف، أن القض ــدم املنطقة.وأض يخ
ــم األصدقاء  ــى االرهاب يتطلب دع عل

واجملتمع الدولي، وما زال أمامنا الكثير، 
ــاحة  مؤكداً ال نريد أن يكون العراق س
ــح قائال  ــس صال ــع الرئي للصراع.وتاب
ناقشت مع ماكرون تفعيل االتفاقيات 
ــتركة بني العراق وفرنسا، وثمنت  املش
ــى االرهاب.وعلى  ــس باحلرب عل دور باري
ــار الصدري  ــد آخر دعا زعيم التي صعي
ــد  مقتدى الصدر، امس الثالثاء، احلش
ــن املهاترات  ــى االبتعاد ع ــعبي ال الش
ــن  ــره م ــة عناص ــية وتصفي السياس
ــي تغريدة  ــدر ف ــيئني.واعتبر الص الس
ــية  له على تويتر أن اخلالفات السياس
تفاقمت بني االحزاب والبلدان، مشيراً 
ــائرية باتت  ــات العش ــى أن الصراع ال

حتصد االرواح واالموال.وفي شأن محلي 
ــب، حتقيق أعلى  ــت هيئة الضرائ أعلن
ــبة إيرادات في تأريخ عملها، خالل  نس
ــال املدير  ــرم فقط.وق ــهر آب املنص ش
العام لهيئة الضرائب، شاكر الزبيدي، 
ــهر اب  ــرادات في ش ــق إي ــه مت حتقي ، إن
ــار عراقي.وأضاف  ــت ٤٦٥ مليار دين بلغ
الزبيدي، أن هذه تعتبر االولى من نوعها 
ــل الضريبي.و(البينة  ــخ العم ــي تأري ف
ــت املليارات  ــن ذهب ــال اي اجلديدة) تس
ــنوات املاضية  ــن الدنانير طيلة الس م
ــر  بأث ــب  نحاس ان  ــتطيع  نس ــل  وه
ــوص و(العصابجية)  ــي كل اللص رجع
ــرقوا املال العام؟.وفي الشأن  الذين س
أن  ــة،  الزراع وزارة  ــدت  االقتصاديأك
ــيبدأ في بداية شهر  تصدير التمور س
تشرين املقبل بعد امتام عملية اجلني، 
وفيما بيت أن التمور ستصدر إلى أكثر 
من ١٠ دول، قررت منع استيراد الدبس.

ــوزارة حميد  ــم ال ــال املتحدث باس وق
ــة اجلني للتمور لم  النايف ، إن ”عملي
ــتكون الكميات  ــد ، حيث س ــدأ بع تب
ــابق  ــذا العام أفضل من العام الس له
ــجيع  ــود نوع من االهتمام والتش لوج
ــا إلى إن “ تصدير  على التصدير“، الفت
ــيتم في بداية شهر تشرين  التمور س
املقبل بعد امتام عملية اجلني“.البينة 
اجلديدة تسال ما هو دور وزارة الصناعة 
ــادرة ان توفر  ــت غير ق ــادن اذا كان واملع
ــنب) و(احللويات)  ــا مادة (الدبس) و(الل لن
ــتوردها  ــي نس ــواد الت ــن امل ــا م وغيره
ــأل اين دور وزارة  مبليارات الدوالرت؟ وتس
التجارة في حتقيق التوازن التجاري بني 

الصادرات والواردات؟.

كتب اِّـحرر السياسي

kyäm@ÖaÜÃiÎ@÷aä»‹€@Ú€�Ï�fl@ÚÓ„bq@ÒâbÌåi@Ü»Ì@ÊÎä◊bfl

بغداد /

بغداد /

بغداد /

ــورية، أن قافلة جديدة من  ــانا الس ذكرت وكالة س
ــاحنات والعربات العسكرية األمريكية دخلت  الش
ــر الوليد  ــراق عبر معب ــن الع ــورية م ــي الس األراض
بأقصى ريف احلسكة الشرقي.ونقلت الوكالة عن 
مصادر أهلية محلية أن رتال من ٦٠ شاحنة ترافقها 
عربات عسكرية حلمايتها وجميعها تابعة للقوات 
ــوم، حتمل  ــة بعد ظهر الي ــة دخل املنطق األمريكي
ــتية إلى القواعد  ــكرية ومواد لوجس تعزيزات عس
ــرعية بريف احلسكة.يأتي ذلك  األمريكية غير الش
ــد املاضي  ــوات األمريكية األح ــت الق ــد أن أدخل بع
ــاحنة مبردة  ــيارات ش رتل آليات من ٧ ناقالت و٤ س
محملة مبواد وتعزيزات لوجستية قادمة من العراق 
عبر معبر الوليد إلى األراضي السورية وتوجهت إلى 
ــراب اجلير في ريف  ــدة األمريكية في مطار خ القاع

املالكية أقصى ريف احلسكة الشمالي الشرقي.

@ÚÌäÿé«@Ú‹œb”@fiÏÅÖ@Z@ÚÌâÏç@Ú€b◊Î
÷aä»€a@Âfl@bÌâÏç@µg@ÒÜÌÜu@ÚÓÿÌäflc

وكاالت/



2 محليات

البينة الجديدة / محمد شاهني
ــتاذ علي حميد  ــر التربية االس تفقد وزي
الدليمي ، امس األربعاء  ، عدداً من املراكز 
ــة ، اخلاصة باملرحلة االعدادية  االمتحاني
ــدداً  ــي النطالقها ، مش ــوم الثان ــي الي ف
ــة الوقاية  ــزام بأنظم ــرورة االلت ــى ض عل
ــن  ــادرة م ــة الص ــات الصحي والتعليمي
ــالمة .وذكر  اللجنة الوطنية العليا للس
ــب اإلعالمي ، ان الزيارة  بيان أصدرهُ املكت
شملت املراكز االمتحانية لطلبة مدينة 
الصدر التابعة لتربية الرصافة الثالثة  ، 
ــرفني على هذه املراكز  حيث التقى باملش

ومدى حرصهم الدائم للنهوض باملستوى 
ــتمع  ــي البالد ، وكذلك اس ــي ف التعليم
ــر منهم  ــي الى الطلبة واستفس الدليم
ــاكل  ــت هناك صعوبات ومش ما اذا كان
ــا وعمل احللول لها  يواجهونها لتذليله
.وفي السياق ذاته اشاد الدليمي ، بالدور 
ــل وزارة التعليم  ــن قب ــد م ــز والرائ املمي
ــتنصرية  ــي ووزيرها واجلامعة املس العال
ورئيسها وعمداء الكليات فيها ، وكذلك 
ــاندة  ــة واجلهات األخرى الس وزارة الصح
ــا  ــوزارة ومالكاته ــع ال ــوا م ــن وقف ، الذي
ــالل هذه  ــة خ ــا الطلب ــة وابنائه التربوي

الفترة من اجل استمرار عجلة التعليم 
ــاح خاصةً في  ــنة بنج ــور هذه الس وعب
ــي جائحة «كورونا» . هذا ودعا  ظل تفش
ــه الطلبة الى  ــام زيارت ــي في خت الدليم
استثمار جميع اوقاتهم واستغاللها في 
ــة لتحقيق درجات عالية تضمن  الدراس
ــم للدخول  ــدالت جيدة تؤهله ــم مع له
ــون فيها النهم  الى اجلامعات التي يرغب
ــراق ، مطمئناً اياهم  ــتقبل الع بناة مس
بالوقوف معهم في هذه الظروف احلرجة 
ــم  ــم واجتهاده ــى جهده ــاظ عل واحلف

إلكمال مسيرتهم التعليمية.

بغداد / البينة الجديدة
ــي املركز  ــالكات الفنية اخملتصة ف ــزت امل اجن
ــة  ــروع دراس الوطني إلدارة املوارد املائية مش
ــتخدام  باس ــا  ــية ومعاجلته ــرب اجلبس الت
الطرق احلديثة بهدف التعرف على الصفات 
ــار  ــة وأختي ــة للترب ــة والفيزيائي الكيميائي
افضل وانسب طرق املعاجلة من ناحية اجلودة 
والتكلفة وأستخدامها في القنوات االروائية 

ــاريع التي حتتوي على الترب اجلبسية .  واملش
ــية  تضمن العمل جلب مناذج للتربة اجلبس
ــا  وفحصه ــحاقي  االس ري  ــروع  مش ــن  م
ــات  ــتعانة بالدراس ــز واالس ــرات املرك مبختب
ــض احلاالت في  ــابقة واالطالع على بع الس
ــي محافظة  ــة ف ــوات املعلق ــاريع القن مش
ــاء البصرة.وعلى  ــاة م ــروع قن كركوك ومش
صعيد متصل يستمر املركز بأعمال مشروع 

ــي العراق  ــرقية ف ــة انهر املنطقة الش دراس
ــاب ذروة وتصاريف مياه السيح  لغرض حس
ــطحي املغذية ملنخفض الشويجة من  الس
ــخ) وبالتعاون  ــكالالت (بدرة وترس منطقة ال
ــات والتصاميم الهندسية  مع مركز الدراس
ــداد  ــة واع ــات الترب ــع حتري ــالل جم ــن خ م
سيناريوهات التشغيل ملنخفض الشويجة 

وجمع اخلرائط املطلوبة للدراسة.

بغداد / البينة الجديدة
استأنفت وزارة االسكان واالعمار تنفيذ اعمال 
ــاء املمر الثاني لطريق (هاشمية  مشروع انش
ــي  محافظة بابل  ــوملي) ف ــة ـ الش ـ مدحتي

ــور.الطريق بطول  ــراف دائرة الطرق واجلس بأش
ــاريع  ــرض ٨,٢٥٠م ويُعد من مش ــم وع ٢٥٫٥ ك
الطرق املهمة والستراتيجية كونه سيخفف 
الزخم املروري على املمر القدمي ويجنب سالكيه 

احلوادث  املرورية.يتضمن املشروع انشاء ستة 
ــور على الطريق وهي (اخلميسية  ، الزبار ،  جس
ــاب، العوادل) وقد  ــريع ، ام الورد ، عت املرور الس

بلغت نسبة االجناز احلالية ٨٠٪.

@’Ìä�€@Ô„br€a@ä‡Ωa@ıbí„a@ Îäífl@fib‡«a@àÓ–‰m@—„dném@âb‡«¸a
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بغداد / البينة الجديدة
ــركة  ــت وزارة النقل متمثلة بالش حقق
 ( ــل(٢٣٫٦٣٠  نق ــري  الب ــل  للنق ــة  العام
ــن معمل خور  ــمدة م طن من مادة األس
ــة البصرة  ــمدة في محافظ الزبير لألس

ــراق كافة للفترة من  إلى محافظات الع
ــح  لصال  ٢٠٢٠/٧/٣١ ــة  ولغاي  ٢٠٢٠/٨/١
ــركة  ــني مدير عام الش ــة وب وزارة الزراع
ــحماني  الش ــرمي  ك ــى  مرتض ــيد  الس
:متاشيا مع توجيهات وزير النقل الكابنت 

ــرورة الوفاء  ــبلي بض ــني الش ناصر حس
ــب على  ــة والتغل ــات التعاقدي باإللتزام
ــات النقل ،  ــات التي تواجه عملي العقب
ــطول من حتقيق نقل (٢٣٫٦٣٠  متكن االس
ــن وبواقع (٥٩٤) نقلة من معمل خور  ) ط
ــة البصرة  ــمدة في محافظ الزبير لألس
إلى محافظات العراق ،مشيدا، باملوقف 
ــركة وموظفيها  ــائقي الش الوطني لس
ــكل جدارة  ــتمروا بعطائهم ب الذين اس
ــق احلظر  ــرة املاضية وتطبي ــة الفت طيل
ــع املدير العام  ــي العراق .وتاب الصحي ف
ــالل تعاقداتها مع  ــركة ومن خ : ان الش
ال في  ــكل فعّ ــهم بش وزارة الزراعة تس
سد إالحتياجات في بلدنا العزيز واجناح 
ــتزراع الصيفي وذلك بنقل  موسم االس
ــية  ــواد أساس ــن م ــه م كل مايحتاجون
تساعد على خصوبة التربة وزيادة اإلنتاج 
وتوفير الغذاء الصحي اآلمن للمواطنني 
الذي ينعكس بدوره على إنعاش السوق 

احمللية من وفرة احملاصيل الزراعية.

@›‡»fl@Âfl@Âü@H@RS~VSPI@›‘„@’‘∞@5€a@b‰€Ï�ça@Z@›‘‰€a
Ö˝j€a@pbƒœb™@µg@7iå€a@âÏÅ@ÒÜ8a

البينة الجديدة / احمد عبدول
ــنت ناصر  ــل الكاب ــر النق ــه وزي بتوجي
ــبلي بتهيئة القطارات  ــني الش حس
ــن الكرام الى كربالء الداء  لنقل الزائري
زيارة العاشر من محرم احلرام..  ومتابعة 
ــكك  ــام الس ــر ع ــن  مدي ــة م ميداني
االستاذ طالب جواد كاظم احلسيني 
اعلنت الشركة العامة لسكك حديد 
العراق (احدى تشكيالت وزارة النقل ) 
ــة  لتفويج الزائرين إلى كربالء املقدس
ــم  ــركة الداء مراس ــارات الش عبرقط
ــرم احلرام  جتاح  ــر من مح زيارة العاش
ــب التوجيهات املركزية  خطتها حس
وتعليمات خلية االزمة وان القطارات 
ــب احلاجة  ــار حس ــة (١٥) قط املهيئ
وعلى (٣) محاور ..احملور االول ::  انطلق 
ــاعة  يوم اخلميس املصادف ٢٧/٨ الس
ــن محطة بغداد املركزية   (٤ ) عصرا م
ــة  ــار كربالء املقدس ــى محطة قط إل

..والثاني انطلق من بغداد يوم اجلمعة 
ــاعة (٠)صباحا ..والقطار الثالث  الس
ــبت  ــن بغداد ايضا يوم الس انطلق م
ــور الثاني :  ــا ..احمل ــاعة (٩)صباح الس
ــار البصرة الى  انطلق من محطة قط
كربالء املقدسة الساعة (٧/٣٠) مساء 

ــاعة  ..والثاني انطلق يوم اجلمعة الس
ــاءا من البصرة الى كربالء  (٧/٣٠) مس
ــبت  ــور الثالث:: انطلق يوم الس ..واحمل
ــار الديوانية  املصادف من محطة قط
الى كربالء املقدسة الساعة (٦)مساء 
ــارات احلديثة  ــيير القط ــر ان تس .يذك

ــم الزائرين في  ــب زخ DMU يتم حس
احملطات مع مراعاة التوجيهات املركزية 
وتعليمات خلية االزمة للحفاظ على 
ــار جائحة  ــالمة الزائرين من انتش س
ــيما ان مدير عام  فيروس كورونا ..الس
ــكك عقد اجتماعا موسعا ضم   الس
ــني  واملعني ــة  كاف ــركة  الش ــام  اقس
واملشرفني على قطارات الزيارة   ووجه 
ــاع على احلرص  ــيادته اثناء االجتم س
ــة  وتهيئ ــني  بتام ــغ  البال ــام  واالهتم
ــى  منظومة  ــارات والتركيز  عل القط
ــارات واالتصاالت  واملتابعة داخل   االش
غرفة العمليات مع املناطق  بواسطة 
ــل على  ــعGPS والعم ــة التتب منظوم
ــاء الزيارة   ــني انته ــاعة حل ــدار٢٤ س م
ــم  بنقله ــن  الزائري ــج  تفوي ــاح  واجن
ــى ذلك  ــى احملافظات..ال ــم ال واعادته
وصل وزير النقل الكابنت ناصر حسني 
ــالء  ــة كرب ــى مدين ــبلي، ال ــدر الش بن

ــة والتقى فور وصوله باعضاء  املقدس
غرفة عمليات الوزارة بحضور الوكيل 
ــي  البهادل ــلمان  س ــور  الدكت االداري 
ــة اخلدمية في  ــى اخلط ــراف عل لالش
تفويج الوافدين الى كربالء املقدسة.
ــتنفرت  ــوزارة اس ال ــر: ان  ــال الوزي وق
ــة جهودها خلدمة الزائرين الكرام  كاف
لضمان انسيابية عملية النقل حيث 
ــة لنقل الزائرين  اعدت خطة متكامل
ــيير ١٥ قطارات من بغداد  حيث مت تس
ــة  والبصرة الى مدينة كربالء املقدس
وبالعكس، وتوفير ٤٥٠ حافلة ، واعداد 
ــل اخلاص،  ــات النق ــن مركب ــرة م كبي
ــد االحتياطي لكافة  اضافة الى اجله
ــبلي  ان  ــوزارة ونوه الش ــكيالت ال تش
ــات وزارة النقل باتت واضحة في  ملس
ــم  عملية تفويج الزائرين خالل مواس
ــهدها  ــي تش ــة الت ــارات املليوني الزي

البالد.

‚aäßa@‚ä™@Âfl@äëb»€a@ÒâbÌã@·çaäfl@ıaÖ¸@bËn�Å@Äb¨@Â‹»m@Ÿÿé€a

@Új‹ü@pb„bznfla@Ü‘–nÌ@ÚÓi6€a@äÌãÎ
ÚÌb”Ï€a@paıaäug@Û‹«@ÖÜí�ÌÎ@CÖaÜ«�aD@êÖbé€a

بغداد / البينة الجديدة
ــي وزارة  ــب املهني ف ــل والتدري ــرة العم ــام دائ ــر ع ــش مدي ناقـ
ــروع العمل  ــؤون االجتماعية رائد جبار باهض مش العمل والش
ــادئ العمل الالئق  ــى ادراج مب ــدرات العراق عل ــز ق ــق لتعزي الالئ
ــد باهض خالل  ــة واالقتصادية.واك ــات االجتماعي في السياس
 (UN WOMAN) ــدة للمراة ــاع الذي عقده مع ممثلة االمم املتح االجتم
يوم اخلميس املوافق ٢٧-٨-٢٠٢٠, ان دائرة العمل والتدريب املهني 
ــجلني واملتدربني  متتلك احصائية دقيقة عن عدد العاطلني املس
ــي تتطلع الى  ــرة، وه ــاء احلاصالت على قروض ميس وعدد النس
استقبال الدعم املطلوب للتصدي لتحديات سوق العمل ورفع 
معدالت التوظيف وتعزيز النمو واحلد من العمل غير املنظم االمر 
ــاملة  ــز العمل الالئق في البالد بطريقة ش ــذي يؤدي الى تعزي ال

ومتماسكة لإلسهام في انعاش عمليات االصالح في العراق.

بغداد / البينة الجديدة
ــالك  ــائية و جراحة املس ــترك جراحة نس اجرى فريق طبي مش
ــفى اليرموك  ــة في مستش ــة األوعية الدموي ــة و جراح البولي
ــة جراحية  ــداد الكرخ عملي ــداء صحة بغ ــع ل ــي التاب التعليم
ــاعات ملريضة  ــتغرقت اكثر من (٥) س فوق الكبرى و معقدة اس
تعاني من حالة التصاق املشيمة كليا و مخترقة جلدار الرحم و 
ــة الفريق الطبي اخصائية نسائية و توليد  املثانة و بينت رئيس
الدكتورة (اسراء طالب) ادخلت املريضة الى املستشفى كحالة 
ــديد مع  ــت تعاني من نزف رحمي ش ــة و حرجة جدا و كان طارئ
ــراء الفحوصات  ــات احليوية حيث  مت اج ــتقرار الفعالي عدم اس
ــريرية و االشعاعية العاجلة و بناءا على نتائج الفحوصات  الس
ــم النسائية حيث  ادخلت الى صالة العمليات الكبرى في قس
ــة كليا و  ــيمة ملتصق ــي حيث كانت املش ــع الرحم الكل مت رف
ــديد اثناء  ــم و املثانة و لكون النزف ش ــة لعضالت الرح مخترق
اجراء العملية مت استدعاء الفريق اجلراحي حيث مت اعطائها (٥) 
ــتدعاء فريق جراحة املسالك البولية  قناني دم مع البالزما و اس
واجراء ترقيع للمثانة لكون املشيمة كانت مخترقة جلدار املثانة 
ــون اهللا تكللت العملية  ــر و بع ــار احلالب االيس مع متابعة مس

بالنجاح واملريضة بحالة صحية جيدة.

bÓ‹»€a@pbçaâÜ€a@Û‹«@·ÌÜ‘�n€a@ıÜi@Â‹»m@·Ó‹»n€a
بغداد / البينة الجديدة 

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بدء 
ــي  ــات العليا للعام الدراس التقدمي على الدراس
ــي  ــول احلال ــن أيل ــن األول م ــداء م ٢٠٢١٢٠٢٠ ابت
ــمي  ــه. وذكر املتحدث الرس ــة الثالثني من ولغاي
ــات  ــودي ، إن برامج الدراس ــدر العب ــوزارة حي لل
العليا املفتوحة في اجلامعات العراقية تصل الى 
ــهادات الدبلوم العالي  ١٩٠٠ برنامج على وفق ش
ــوراه للتخصصات العلمية  ــتير والدكت واملاجس

ــانية واالجتماعية  والهندسية والطبية واإلنس
ــام  ــدمي للع ــام التق ــاف أن نظ واالقتصادية.وأض
ــام  أم ــا  متاح ــيكون  س  ٢٠٢١٢٠٢٠ ــي  الدراس
HTTPADM.RDD.EDU.) ــط الراغبني بالتقدمي عبر الراب

ــد منتصف الليل  ــاعة ١٢ عن ــداء من الس IQ) ابت
ــن األول من أيلول احلالي ولغاية األربعاء املوافق  م
ــهر نفسه.واوضح، أن االمتحان  الثالثني من الش
التنافسي سيكون في القاعات الدراسية موزعا 
حسب التخصصات حيث سيكون تاريخ ١٠١٨ 

ــية  ــدا المتحان اجملموعة الطبية والهندس موع
وتاريخ ١٠١٩ موعدا المتحان تخصصات العلوم 
ــا  ــة فيم ــة والبيطري ــوم الزراعي ــة والعل الصرف
ــيكون تاريخ ١٠٢٠ موعدا المتحان مجموعة  س
ــانية واالجتماعية والعلوم اإلدارية  العلوم االنس
ــون  املتقدمني سيتنافس أن  ــع  واالقتصادية.وتاب
ــي معربا  ــر ألف مقعد دراس على حجز أحد عش
ــى وفق  ــم بالقبول عل ــق له ــه بالتوفي ــن أمل ع

االستحقاق.

 Îäífl@ì”b‰m@›‡»€a
÷aä»€a@ø@’ˆ˝€a@›‡»€a@

@ø@ÒÜ‘»fl@ÚÓ‹‡«@ıaäua
Ô‡Ó‹»n€a@⁄Ïfl7€a@Û–ínéfl

NO.3482.THU.3.SEP.2020 العدد (٣٤٨٢) الخميس ٣ / ٩ / ٢٠٢٠

بغداد / البينة الجديدة
ــادرات وااليرادات  ــوع الص ــن مجم ــط ع ــت وزارة النف اعلن
ــهر آب املاضي ، بحسب االحصائية االولية  املتحققة لش
ــومو» ،  ــويق النفط العراقية «س ــركة تس الصادرة عن ش
ــن النفط اخلام (٨٠) مليونا  حيث بلغت كمية الصادرات م
(٤٩٤) الفا و( ٥٣٦ ) برميال ( ثمانون مليونا واربعمائة واربعة 
وتسعون  الفا وخمسمائة وستة وثالثون برميالً) ، بايرادات 
ــا  و (٤٥ ) الف دوالر  ــن (٣) مليار و(٥١٧) مليون ــت اكثر م بلغ
ــمائة وسبعة عشرمليونا وخمسة  (ثالثة مليارات وخمس
ــمي باسم الوزارة  واربعون  الف  دوالر ) .وقال املتحدث الرس
عاصم جهاد ان مجموع الكميات املصدرة من النفط اخلام 
ــط وجنوب  ــهر آب املاضي من احلقول النفطية في وس لش
ــا و (١٣٦) برميال  ،  ــت (٧٧) مليونا و( ٥٠٥  ) الف ــراق  بلغ الع
ــاء جيهان بلغت الكميات  ــا من حقول كركوك عبر مين ام
املصدرة ( ٢) مليونا و( ٩٨٩) الفا و( ٤٠٠ ) برميال .واشار جهاد 
، ان املعدل اليومي الكلي للصادرات بلغ ( ٢ ) مليون و( ٥٩٧)  
ــف برميل ، حيث كان املعدل اليومي للتصدير من موانئ  ال
البصرة (  ٢ ) مليون  و(  ٥٠٠ ) الف برميل ، ومن جيهان كان 
ــعر البرميل  املعدل اليومي ( ٩٧ ) الف برميل .وان معدل س
ــوزارة ومن خالل  ــر ان ال ــغ  ( ٤٣٫٦٩٣ ) دوالرا .يذك ــد بل الواح
ــات التصدير وااليرادات  ــعب على عملي اميانها باطالع الش

املتحققة منه اتخذت هذا االجراء الشهري.

بغداد/ البينة الجديدة
ــس االول الثالثاء، عن اطالق جتهيز  اعلنت وزارة التجارة، ام
ــن مفردات  ــادة الطحني ضم ــابعة مل ــوكالء باحلصة الس ال
ــم الوزارة،  ــمي باس البطاقة التموينية.وقال الناطق الرس
ــركة العامة لتجارة احلبوب اطلقت  محمد حنون، إن «الش
ــني، ودعت الوكالء  ــابعة من مادة الطح جتهيز احلصة الس
الى مراجعة مراكز القطع في بغداد واحملافظات مع مراعاة 
الشروط الصحية وتوجيهات خلية أألزمة واللجنة العليا 
ــالمة الوطنية لضمان عدم التجمع باعداد  للصحة والس
ــز القطع». ــبة في مراك ــهيالت املناس ــرة وإبداء التس كبي

ــيق مع شركة  وأضاف، أن «عمل املطاحن متواصل بالتنس
ــب  ــز املطاحن باحلبوب الالزمة حس ــوب لتجهي جتارة احلب
اخلطة التسويقية لتحقيق االنسيابية في جتهيز الوكالء 
ــة التموينية».وتابع  ــام البطاق ــمولة بنظ ــل املش والعوائ
ــية للمتابعة  ــون ، أن «توجيه الفرق الرقابية والتفتيش حن
ــراف على عملية التوزيع وايصال الطحني الى محال  واالش
الوكالء بالكميات احملددة».ودعا الناطق الرسمي، املواطنني 
ــلبية او في  ــى «التعاون من خالل االبالغ عن احلاالت الس إل
ــات املعتمدة في  ــلم مادة غير مطابقة للمواصف حال تس
انتاج الطحني ليتسنى للشركة اتخاذ اإلجراءات املناسبة 

بحق اخملالفني».

@ÚÓ€Î¸a@ÚÓˆbñy¸a@Â«@Â‹»m@¡–‰€a
@‚b®a@¡–‰€a@Âfl@ÒâÜñΩa@pbÓ‡ÿ‹€

@¥z�€a@Âfl@Ú»ibé€a@Úñßa@’‹�m@Òâbvn€a
ÚÓ‰ÌÏ‡n€a@Ú”b�j€a@paÖä–fl@Â‡ô

C·���������ÿ��€@aäÿ�����ëD@@ @âbƒ„a@‚bfla@NN@ÒÜëb‰fl
k»í€a@ÚÌÜ‹i@äÌÜfl شكرا من األعماق يقولها سكنة اِّـحلة

( ٧٠٣) حي الخليج ـ بغداد الجديدة 
الرصافة  بغداد  كهرباء  عام  مدير  اُّـ 
و  بريج)  سلمان  (مهند  اِّـهندس  واُّـ 
(علي طالب) مالحظ الصيانة و (طالب 
هليل) و (باسم عبد اللطيف) لجهودهم 
وهم  باِّـسؤولية  العالي  وشعورهم 
يؤدون واجباتهم بكل ممنونية .. فبارك 

اهللا بهم وأكثر من امثالهم.

لفيف من سكنة حي اور َّـ اِّـحالت اِّـقابلة 
ِّـعمل الرحالت يقولون بان الجزرة الوسطية 
بانها  وذكروا  بالتشجري  وتحظى  تزرع  لم 
االوبئة  وانتشار  للنفايات  مكبا  اصبحت 
مما تسبب الكثري من االمراض اضافة اُّـ 
ان  ويأملون   ، السائبة  الحيوانات  تجمع 
تزينها الخضرة لتصبح لتكون ساحة جميلة 

ومنظرها يسر الناظر.

ıaâÏëb«@·çaäfl@fi˝Å@EQPP@ÚÓ‰fl¸a@Ú�®a@Äb¨@Z@C@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@D@�€@âb”@á@≈œb™
البينة الجديدة / كاظم العبيــدي

ــم حميد الوائلي  ــف محافظة ذي قار ناظ كش
ــم  ــة مبراس ــة اخلاص ــة االمني ــاح اخلط ــن جن ع
ــح ل «البينة اجلديدة»  ــوراء .وقال في تصري عاش

ــار طبقت اخلطة  ــزة االمنية في ذي ق : ان االجه
االمنية بكافة مفاصلها بعد ان عقدنا اجتماعا 
ــعا مع القادة والضباط واالجهزة الساندة  موس
ــرفنا عليه بشكل مباشر،  ووضعنا برنامجا اش

ــي اوغيره خالل  ــرق امن ــدا لم يحدث اي خ مؤك
مراسم العشر االوائل من محرم.وشكر الوائلي 
قائد شرطة ذي قار وجميع الضباط واملنتسبني 

واالجهزة االمنية الساندة لنجاح هذه اخلطة.

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف نينوى االتحادية
محكمة استئناف نينوى / بصفتها االصلية

العدد : ٦١ / س / ٢٠٢٠
التاريخ : ١ / ٩ / ٢٠٢٠
ــتأنف عليها / ميسون حسني جاسم وِّـجهولية  اُّـ اِّـس
ــتئناَّـ اِّـرقم  ــل االقامة حاليا ولوقوع الطعن االس مح
ــتأنف مدير بلدية  ــل اِّـس ــن قب (٦١/ س / ٢٠٢٠) م
ــي اِّـرقم  ــى الحكم البدائ ــة لوظيفته عل ــل اضاف اِّـوص
ــة بداءة  ــن محكم ــادر م ( ٣٤٧٣ / ب / ٢٠١٩) والص
اِّـوصل بتاريخ ٢٠٢٠/٢/٢٣ ، ولثبوت مجهولية محل 
ــني محليتني  ــك بصحيفتني يوميت ــرر تبليغ اقامتك تق
للحضور امام هذه اِّـحكمة يوم ٢٠٢٠/٩/١٥ الساعة 
الحاديو عشر ظهرا او ارسال وكيال عنك وبعكسه سوف 

تجري اِّـرافعة بحقك حضوريا وحسب االصول.
القاضي

جرب احمد اسماعيل
رئيس الهيأة االستئنافية



ــيد  دعا رئيس حتالف عراقيون، الس
عمار احلكيم، الى تسوية تاريخية 
بني بغداد واربيل لصالح العراق.جاء 
ــيد عمار  ــتقبال الس ذلك خالل اس
ــداد، امس  ــم في مكتبه ببغ احلكي
ــي رئيس  ــان بارزان ــاء، نيجرف االربع
ــراق بحضور  ــتان الع ــم كردس اقلي
ــة القيادية  ــاء الهيئ عدد من أعض
لتحالف عراقيون.وذكر بيان ملكتبه، 
ــتذكار  ــرى خالل اللقاء اس ــه ج ، ان
العالقة مع الكرد على طول السفر 
ــة الدكتاتورية  ــي مواجه ــد ف اخلال
ــةـ  ــة احلديث ــة العراقي ــاء الدول وبن
ــان اهمية تعاون  فيما نقاش اجلانب
ــطية ضمن  ــدال والوس ــوى االعت ق
ــع العراقيني  ــي يجم ــروع وطن مش
ــت  حت ــه  جنوب ــى  ال ــماله  ش ــن  م
ــة القوية.وبني  ــة االميان بالدول مظل
ــم ان املرحلة  ــار احلكي ــيد عم الس
ــد اجتماعي  ــة حتتاج الى عق احلالي
ــة  املرحل ــات  حتدي ــظ  يلح ــد  جدي
ــرأت، لفتنا الى  ــرات التي ط واملتغي
ــتعصية  ــاكل املس ــض املش ان بع
ــي الذي  ــام السياس ــببها النظ س
ــدد على  يحتاج الى تطوير.فيما ش
ــي االنتخابات  ــم قانون ضرورة حس

باعتبارهما اهم  واحملكمة االحتادية 
مقومات االنتخابات القادمة فاالول 
ــي  ــة والثان ــة االنتخابي ــل االلي ميث
ــح العملية  ــي متن ــة الت ــل اجله ميث
الى  داعياً  ــرعيتها،  ــة ش االنتخابي
ــداد واربيل  ــوية تاريخية بني بغ تس
من منطلق الربح للجميع والتنازل 
ــف  العراق.وكش ولصالح  للجميع 
ــروط احلل  رئيس حتالف عراقيون ش
ــية والتنازل  ــر االرادة السياس بتوف
ــني للوصول الى  املتبادل بني الطرف
ــة القانون  ــول جذرية حتت مظل حل
ــعادته  ــن س ــاً ع ــتور، معرب والدس
ــى حتمل  ــادرة عل ــود قيادات ق لوج

ــؤوليات، مؤكداً ان حتالف  هذه املس
ــذري  ج ــل  ح اي  ــم  يدع ــون  عراقي
ــع. ــة للجمي ــة رابح ــن صفق ضم

ــى دعم احلكومة  وجدد التأكيد عل
ــة  ــتعادة هيب ــا الس ــي توجهاته ف
ــالح بيدها من  ــة وحصر الس الدول
ــات التي  ــدي للجماع ــالل التص خ
وتقدميهم  ــطني  الناش ــتهدف  تس
للعدالة وكذلك التصدي للعناصر 
للتظاهرات  ــتغلة  واملس ــيئة  املس
ــيرا  ــداث الفوضى واخلراب، مش الح
ــتعادة هيبة الدولة احد  الى ان اس
ــروط اقامة االنتخابات ، فالدولة  ش
ــادرة  الق ــا  ــة وحده املهاب ــة  القوي

ــية بني  ــواء تنافس ــى توفير اج عل
ــية. السياس ــل  والكت ــحني  املرش

ــار احلكيم،  ــيد عم ــدد الس كما ش
ــات احلكومة في  ــم توجه على دع
ــة تعاون  ــاد واهمي مكافحة الفس
ــذا امللف. من  ــي ه ــداد واربيل ف بغ
ــان بارزاني على  ــه اكد نيجرف جهت
ــاكل  للمش ــل  ح ــاد  ايج ــرورة  ض
ــداد واربيل والذهاب  العالقة بني بغ
ــة  وجذري ــة  حقيقي ــول  حل ــى  ال
ــع االطراف  ــة من متتع جمي منطلق
ــية للحل، مباركا  باالرادة السياس
ــاق حتالف عراقيون.وبني ان ازمة  انبث
ــت ان اربيل معنية بكل  داعش اثبت
ما يجري في بغداد ودفعت البعض 
ــل غير  ــرة ان اربي ــادرة فك ــى مغ ال
ــيرا  معنية مبا يجري في بغداد، مش
ــد تتعرض له بغداد  الى ان اي تهدي
ــم والعكس  ــد ملدن االقلي هو تهدي
ــدد بارزاني دعمه  ــا ج صحيح. كم
ــي،  مبينا اهمية  حلكومة الكاظم
ــي للعراق،  ــم الدول ــتثمار الدع اس
ــية  ــة القوى السياس مؤكدا دراس
ــون االنتخابات وان  ــل لقان ــي اربي ف
التحديات التي تواجهها اربيل هي 
ــا التحديات في كل احملافظات  ذاته

العراقية.

السنة الخامسة عشرة / العدد (٣٤٨٢) الخميس ٣ / ٩ / ٢٠٢٠

÷aä»€a@3bñ€@›ÓiâaÎ@ÖaÜÃi@¥i@ÚÓ±âbm@ÚÌÏém@µa@Ï«ÜÌ@·Óÿßa

3NO.3482.THU.3.SEP.2020

fiaÏvn€a@äƒy@fi˝Å@¬bé”˛a@ b�‘nça@fibËflg@Ò6œ@ıbËn„a@Â«@Â‹»Ì@ÜÓëä€a

ÚÓ�çÎ@ÚÓ€e@Â‡önÌ@ÚÓibÇn„¸a@äˆaÎÜ€a@Êdíi@�by6‘fl@‚Ü‘Ì@ÔçbÓç@—€b§

رئيس مجلس االدارة
رئيس التحرير

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

أسسها الراحل  

ــس األربعاء، عن مقترح  ــف نائب عن حتالف عراقيون، ام    كش
ــأن قضية الدوائر  ــية بش ــه حتالفه إلى القوى السياس تقدم ب
ــتكمالها في ملحق قانون االنتخابات،  االنتخابية املفترض اس
ــر املتعددة.وقال  ــطية للدوائ ــه يتضمن آلية وس ــيراً إلى أن مش
ــري ، إن حتالف عراقيون تقدم بصيغة مقترح  النائب علي البدي
ــتكمالها في ملحق  حلل قضية الدوائر االنتخابية املفترض اس
ــة والتصويت  ــذه االزم ــة اخلروج من ه ــات، بغي ــون االنتخاب قان
ــح اجملال أمام مفوضية  ــى القانون مبجمله مع اجلداول لفس عل
ــدا لالنتخابات املبكرة،  ــتكمال إجراءاتها متهي االنتخابات الس
ــددة بان  ــطية للدوائر املتع ــن الية وس ــرح تضم ــا ان املقت مبين
تكون اكثر من دائرتني انتخابيتني في كل محافظة وال تزيد عن 
ــة احلالية باختيار اكثر  ــس دوائر.واضاف البديري، ان الصيغ خم
ــيعطي اجملال الكامل لتحقيق التمثيل النسوي  من دائرتني س
ــاء، اما وضع احلد االعلى بخمس دوائر بغية عدم  في كوتا النس
ــل مفوضية  ــبب صعوبة في عم ــر مما قد يس ــادة عدد الدوائ زي
ــاء غير  ــة بعض االخط ــي تلك احلال ــد حتصل ف ــات وق االنتخاب
ــع وفقا لهذا املقترح، فإن محافظة الديوانية على  املقبولة.وتاب
ــبيل املثال، التي فيها ١١ مقعداً سيتم تقسيمها الى ثالث  س
ــتحصالن على ثالث مقاعد لكل منهما،  دوائر، اثنتان منها، س
ــز املدينة، نظراً  ــد وهي دائرة مرك ــرة الثالثة خمس مقاع والدائ
ــيم  ــنضمن التمثيل للكوتا والتقس ــكانية وس للكثافة الس
الوسطي منعا للفوضى والتعقيد.واكد البديري، ان هذا املقترح 
ــية ونعتقد ان جميع القوى  القى قبول عدد من القوى السياس
البرملانية عليها التفاعل االيجابي مع هذا املقترح بغية اخلروج 
ــد أهم مطالب اجلماهير باالنتخابات  من هذا النفق وحتقيق أح

املبكرة النزيهة والشفافة.

@âÏnçÜ€a@bÌbö”Î@pbibÇn„a@ÊÏ„b”
Ô„aãâbiÎ@ÔçÏj‹ßa@pbrybjfl@âÜñnm

بغداد / البينة الجديدة 
ــواب محمد  ــس مجلس الن بحث رئي
ــاء، مع رئيس  ــي، امس االربع احللبوس
ــان البارزاني  ــتان نيجرف إقليم كردس
ــا قانون االنتخابات  عدة ملفات بينه
واملباحثات بني بغداد واربيل.وذكر بيان 
ــي ان االخير استقبل  ملكتب احللبوس
ــه، وناقش  ــد املرافق ل ــي والوف البارزان
ــية واألمنية،  اللقاء األوضاع السياس
ــورات الوضع الصحي، وما خلفه  وتط
ــى الوضع االقتصادي في  من تأثير عل
ــم بحث  ــان، انهت ــاف البي البالد.واض
ــس النواب،  ــدول أعمال مجل ايضا ج

ــالل  خ ــة  الالزم ــريعات  التش ــم  وأه
الفترة املقبلة، ومنها قانون انتخابات 
ــبق وأن صوَّت  مجلس النواب، الذي س
ــة  ــم موضوع ــس، وحس اجملل ــه  علي
ــل قانون  ــة، وتعدي ــر االنتخابي الدوائ
ــة العليا، وغيرها من  احملكمة االحتادي
ــى، اناللقاء  ــار البيان ال القوانني.واش
ــتمرار املباحثات  ــد على أهمية اس أك
ــب  بحس ــة  العالق ــا  القضاي ــل  وح
ــب  تغلي ــى  عل ــل  والعم ــتور،  الدس
املصلحة الوطنية العليا، والتنسيق 
ــات والنهوض  ــي األزم ــن أجل تخط م

بواقع البالد.

بغداد / البينة الجديدة
ــم العبودي، امس  ــون النيابية نعي ــب عن كتلة الصادق انتقد النائ
ــام داود باسم املرجعية  ــار رئيس الوزراء هش األربعاء، حتدث مستش
الدينية.وقال العبودي في تغريدة على موقعه في تويتر إن هذا الرجل 
ــوزراء... يعني ال يحق له أن يدلي بتصريحات  ــار لرئيس ال هو مستش
ليست من اختصاصه، وهو جتاوز، إذ ال عالقة له بتقييم عمل النواب 
ــر األعظم هو جتنّيه على  ــاف أنه من جهة ثانية واألم من جهة.وأض
املرجعية الدينية وحتدثه باسمها مبوقف غير صحيح!.وكان داود، قد 
ــار في مؤمتر صحفي يوم أمس االول الثالثاء، إلى أنه في اللحظة  أش
ــراج القوات االجنبية  ــأن إخ ــي صدر بها قرار مجلس النواب بش الت
ــراق، كان احلضور ال ميثل كل اطياف العراق حتى يأخذ البعد  من الع
ــف كان لها الرأي بأن  ــاً ان املرجعية الدينية في النج الوطني، مبين

حاجة العراق للمساعدة الدولية ليست محل خصام ومزايدات.
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بـغــداد /بغداد /

ــديد  ــن انتهاء فترة إمهال تس ــس األربعاء، ع ــيد، ام ــن مصرف الرش أعل
ــديد ما  ــاً املقترضني إلى تس ــر التجوال، داعي ــاط خالل فترة حظ األقس
ــب اإلعالمي للمصرف إن فترة  ــاط متراكمة.وقال املكت بذمتهم من أقس
اإلمهال التي أقرها مجلس إدارة املصرف واألمانة العامه ل مجلس الوزراء 
خالل فترة احلظر انتهت في ٢٠٢٠٦١ وعليه يجب مراجعة فروع املصرف 
للتسديد. وأضاف، أن املتاخر سيتم احلجز على راتب الكفيل واحتساب 
ــيد قد منح  ــا تثقل كاهل املقترض. وكان مصرف الرش ــد تأخيرية مم فوائ
ــي  ــرض حظر جتوال وقائي نتيجة تفش ــال للمقترضني بعد ف ــرة إمه فت

فايروس كورونا.

بغداد /

وزاره العدل
مديرية التسجيل العقاري العامة

دائرة تسجيل العقاري في م الصدر

إعالن بيع عقار
 وزيريه٤ : ١٩٨٥١/٤التسلسل او رقم القطعة : 

المحلة او رقم واسم المقاطعة :
الجنس : دار

النوع : ملك صرف
٢٤/٢٧/٢رقم الباب : 

رقم الطابق :
رقم الشقة :
² م١٤٤المساحة : 

المشتمالت : دار تحتوي على غرفتين وهول ومطبخ وصحيات في الطابق االرضي وغرفتين في الطابق العلوي البناء من
الطابوق والسقف شيلمان 

المزروعات او المغروسات :
واردات المبيع السنوية :

الشاغل : الراهن
مقدار المبيع : اتمام العقار

ستبيع دائرة التسجيل العقاري في م الصدر بلمزايدة العلنية العقار الموصوف اعالة العائد للراهن فهيمه هاشم محمد لقاء طلب
 مليون) دينار فعلى الراغب في االشتراك فيها مراجعة هذه الدئرة خالل٦/٦٠٠/٠٠٠الدائن المرتهن مصرف الرافدين البالغ (

)يوما اعتبارا من اليوم التالي لتاریخ نشر هذا االعالن مستصحبا معه تأمينات قانونية نقدية او كفالة مصرفية التقل عن٣٠(
)ضهرا من اليوم االخير. ١٢ مليون) دينارا وان المزايده ستجري في الساعة (١٦٠،٠٠٠٠٠٠% من القيمة المقدرة للمبيع البالغة ( 10

وزاره العدل
مديرية التسجيل العقاري العامة

دائرة تسجيل العقاري في م الصدر

إعالن بيع عقار
 وزيريه٤ : ٥٥٢٤٢/٤التسلسل او رقم القطعة : 

المحلة او رقم واسم المقاطعة :
 الجنس : عمارة

النوع : ملك صرف
٦٩/١٥/٣٦رقم الباب : 

رقم الطابق :
رقم الشقة :
² م١٤٤المساحة : 

المشتمالت : عمارة تتكون من ستة محالت تجاريه مشيده من الطابوق والشيلمان الموقع ركن على شارع تجاري المدينة مقابل
سوق الكيارة

المزروعات او المغروسات :
واردات المبيع السنوية :

الشاغل : الراهن
مقدار المبيع : على حصه صالح حسن محسن

ستبيع دائرة التسجيل العقاري في م الصدر بلمزايدة العلنية العقار الموصوف اعالة العائد للراهن صالح حسن محسن لقاء
 مليون) دينار فعلى الراغب في االشتراك فيها مراجعة هذه الدئرة خالل١٨٠٠٠٠٠٠طلب الدائن المرتهن مصرف الرافدين البالغ (

)يوما اعتبارا من اليوم التالي لتاریخ نشر هذا االعالن مستصحبا معه تأمينات قانونية نقدية او كفالة مصرفية التقل عن٣٠(
)ضهرا من اليوم االخير. ١٢ مليون) دينارا وان المزايده ستجري في الساعة (٣٠٠٠٠٠٠٠٠% من القيمة المقدرة للمبيع البالغة ( 10

وزاره العدل
مديرية التسجيل العقاري العامة

دائرة تسجيل العقاري في م الصدر الثانيه

إعالن بيع عقار
 الشماعيه و الگرع ١٩ م٤٥٣/١٠التسلسل او رقم القطعة :  

 الشماعيه والگرع١٩المحلة او رقم واسم المقاطعة : م
 الجنس : دار

النوع : ملك صرف
رقم الباب :

رقم الطابق :
رقم الشقة :

 اولك٢المساحة : ----/
المشتمالت : يقع العقار على شارع فرعي سكني في منطقه حي البنوك يحتوي على استقبال وغرفتين نوم وحمام ومرافق

صحيه في طابق ارضي وغرفتين نوم في الطابق علوي البناء مسلح اعتيادي
المزروعات او المغروسات :

واردات المبيع السنوية :
الشاغل : اصحاب العالقه 

 مائه وثالثون مليون ١٣٠,٠٠٠٠٠٠مقدار المبيع :  

ستبيع دائرة التسجيل العقاري في الصدر الثانيه بلمزايدة العلنية العقار الموصوف اعالة العائد للراهن اسماعيل محمد حميد
 مليون) دينار فعلى الراغب في االشتراك فيها مراجعة هذه الدئرة١٠,٠٠٠٠٠لقاء طلب الدائن المرتهن مصرف الرافدين البالغ (

)يوما اعتبارا من اليوم التالي لتاریخ نشر هذا االعالن مستصحبا معه تأمينات قانونية نقدية او كفالة مصرفية التقل٣٠خالل (
)ضهرا من اليوم١٢ مليون) دينارا وان المزايده ستجري في الساعة (١٣,٠٠٠٠٠٠% من القيمة المقدرة للمبيع البالغة ( 10عن 

االخير. 

وزاره العدل
مديرية التسجيل العقاري العامة

دائرة تسجيل العقاري في م الصدر

إعالن بيع عقار
 وزيريه٤ : ٥٣٧/٤التسلسل او رقم القطعة : 

 المحلة او رقم واسم المقاطعة : الجنس : دارين
النوع : ملك صرف

١/١٨/٩ رقم الباب : 
رقم الطابق :
 رقم الشقة :

₁ م١٤٤المساحة : 
 المشتمالت : دار تحتوي على غرفه وهول ومطبخ وصحيات في الطابق االرضي وغرفتين وصحيات في الطابق العلوي البناء

من الطابوق والسقف مسلح 
المزروعات او المغروسات :

 واردات المبيع السنوية :
 الشاغل : الراهن

مقدار المبيع : على حصه صباح خنجر مفتن

ستبيع دائرة التسجيل العقاري في م الصدر  بلمزايدة العلنية العقار الموصوف اعالة العائد للراهن صباح خنجر مفتن لقاء
 مليون) دينار فعلى الراغب في االشتراك فيها مراجعة هذه الدئرة خالل١٥٠٠٠٠٠٠طلب الدائن المرتهن مصرف الرافدين البالغ (

)يوما اعتبارا من اليوم التالي لتاریخ نشر هذا االعالن مستصحبا معه تأمينات قانونية نقدية او كفالة مصرفية التقل عن٣٠(
)ضهرا من اليوم االخير. ١٢ مليون) دينارا وان المزايده ستجري في الساعة (٩٠٠٠٠٠٠٠% من القيمة المقدرة للمبيع البالغة ( 10

وقــفــــة

علي الخيـــاط

الصحف  إصدار  على  مرت  عام  املائتي  من  يقرب  ما  يكون  رمبا     
الورقية املعروفة التي انتشرت في اوربا وامريكا وبلدان مختلفة من 
العالم واستدعى ذلك نشوء املطابع التي كانت سبباً في انتشار 
األحداث  تغطي  كانت  التي  والنشرات  واجملالت  واجلرائد  الصحف 
والقضايا التي لم يكن من وسيلة إلنتشارها في حينه وحني لم 
يكن التلفاز وال االذاعة وال املوبايل وال وسائل التواصل االجتماعي 
الدنيا  التي صارت وسيلة للتسلية وملعرفة ما يجري من حوادث 
واملالعب  السياسة  صالونات  في  يجري  وما  الناس  يعيشه  وما 
والقاعات وساحات احلروب واالسواق والشوارع واجلامعات واملدارس 
االمور  تتحول  وكيف  حوله  من  يجري  ما  يدرك  العالم  يكن  فلم 
االنسان على موعد مع  ليكون  التقنيات  وتتطور  احلوادث  وتتعدد 
كل جديد ولتكون اجلريدة في آخر سلم االهتمام ولم يعد الناس 
لشرائها  االموال  ويدفعون  الصباح  كل  الصحف  صدور  ينتظرون 
بوصفها سبيالً الى املتعة واملعرفة وفهم حوادث احلياة وما يجري 
الورقية  الصحيفة  تبدو  االيام  هذه  وفي   . االنساني  اجملتمع  على 
لتغيير  سبيل  الى  يهتدِ  ولم  التقاعد  على  أحيل  هرم  رجل  مثل 
األجواء وقضاء الوقت ويشعر أنه عالة على غيره فهو معتل وكبير 
الصحافة  األخير.مهنة  للرحيل  الدور  في  ينتظر  انه  ويبدو  السن 
الشاقة واملتعبة التي تأخذ الكثير وقد ال تعطي إال القليل بل وقد 
واالمان  الراحة  العاملني فيها  ال تعطي إطالقاً من شيء وتسلب 
ورمبا أصابهم الفقر وعليهم بعد كل ذلك أن يستعدوا ملغادرة هذا 
العالم احملفوف باخملاطر والعذابات بدون مكافأة مادية وال معنوية 
حياتهم  في  خيراً  يفعلوا  ولم  اخلطايا  يرتكبون  كانوا  وكأنهم 
فالصحيفة الورقية عجوز هرم لم يتبق لها من نصيب في احلياة 
تكون  أن  بالضرورة  وليس  يتطور  محال.العالم  ال  مغادرة  وهي 
الصحيفة الورقية خطيئة ولكنها التقنيات احلديثة التي شغلت 
العالم وحصلت على الريادة فيه ولم يعد ممكناً البقاء على ممارسة 
الطرق التقليدية في العمل الصحفي والبد من مواكبة التطورات 
والتحول الى االعالم االلكتروني فهذه هي احلياة والبد من مجاراتها 
لييأس  لم يخلق  واالنسان  النهاية  يعني  ذلك  التوقف ألن  وليس 
ما  اخلسارات  يقلل  وأن  فيها  ودوره  حياته  وليمارس  ليتحدى  بل 
إستطاع الى ذلك سبيالً ويحرص على املكاسب وأن يحمي تلك 
املكاسب وال يستهني مبا يواجهه من حتديات شرط أن ال يضعف 
أمامها أبداً مهما عظمت واشتدت فسباق املسافات الطويلة الى 
فيه  املشاركة  ويجب  جتنبه  ميكن  وال  مستمر  العظيمة  األهداف 

باً. مهما كانت املسافة بعيدة ومهما كان اجلهد املبذول متعِ
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بغداد / البينة الجديدة 
اجتماعاتهما  واملصري  العراقي  اجلانبان  يكثف 
الثنائية استعداداً لعقد اللجنة العليا املشتركة بني 
عقدها  واملقرر  املقبلة،  القريبة  الفترة  خالل  البلدين 
الكاظمي  مصطفى  الوزراء  رئيس  بني  بغداد  في 
الفترة  خالل  مدبولي  مصطفى  املصري  ونظيره 
القاهرة  لدى  العراق  سفير  املقبلة.وقال  القليلة 
أحمد  العربية،  الدول  جامعة  لدى  الدائم  ومندوبه 
نايف الدليمي، خالل لقائه وزيرة التخطيط والتنمية 
االقتصادية هالة السعيد إن العراق أصبح اآلن ساحة 
جاذبة للشركات واالستثمارات اخلارجية بعد حتقيق 
النصر على عصابات داعش اإلرهابية واستقراره أمنياً 

وانفتاحه سياسياً على محيطه اإلقليمي والدولي.



4 إعالنات

استنادا اُّـ كتاب قسم التخطيط واِّـتابعة َّـ محافظة البصرة اِّـرقم ( ١١٤٩ َّـ ٢٠٢٠/٦/١٥) . 
(اِّـغلقة)  عطاءاتهم  لتقديم  الخربة  وذوي  اِّـؤهلني  العطاءات  مقدمي  دعوة   ( الحكومية  العقود  قسم   / البصرة  (محافظة  يسر 

ِّـشروع(تنفيذ طريق ربط جسر خالد بن الوليد بطريق اِّـرور السريع بطول ٣,٧٥ كم )
- وبكلفة  تخمينية قدره(٢٨,٧٦٠,٤٠٠,٠٠٠) ثمانية وعشرون مليار وسبعمائة وستون  مليون واربعمائة الف دينار عراقي  .

- بمدة تنفيذ  ( ٣٦٥ ) يوم.
و بتبويب (٣-٤٧-١-٣-١-٢-٤) وبعرض فني  

- ضمن تخصيصات البرتو دوالر  لسنة ٢٠١٩  
 - الدرجة والصنف اِّـطلوبة : الدرجة / ممتازة  والصنف /  إنشائية / وان تكون  الهوية نافذة

  أوالً-  سيتم تنفيذ العطاء من خالل إجراءات العطاءات التنافسية الوطنية التي حددتها تعليمات تنفيذ    العقود الحكومية العامة 
رقم (٢) لسنة ٢٠١٤ والصادرة من وزارة التخطيط ، ومفتوح لجميع   اِّـتناقصني.

اعالن  شعبة   / الحكومية   العقود  (قسم  من  إضافية  معلومات  على  يحصلوا  أن  الراغبني  األهلية  ذوي  للمناقصني  يمكن  ثانياً-    
اِّـشاريع) َّـ العنوان أدناه وذلك من  الساعة ٨:٠٠ صباحا اُّـ ٢:٠٠ ظهرا حسب التوقيت اِّـحلي ِّـحافظة البصرة

ثالثاً- تشمل متطلبات التأهيل (على ان تكون العطاءات مستجيبة ِّـتطلبات اِّـشرتي ) ما يلي :
•القدرة اِّـالية:على مقدم العطاء أن يقدم أدلة موثقة تثبت قدرته على القيام باِّـتطلبات اِّـالية اآلتية:

١- الحسابات الختامية  تقديم اِّـيزانية العامة اِّـدققة من قبل اِّـحاسبني القانونيني تعرض الوضع اِّـالي الخر سنتني ويجب ان 
تكون معدالتها رابحة ويجوز تقديم الحسابات الختامية الخر سنتني تسبق االزمة اِّـالية لعام ٢٠١٤

٢-معدل االيراد السنوي على مدى اخر سبع سنوات يجب ان ال يقل عن (٢٨,٧٦٠,٤٠٠,٠٠٠) ثمانية وعشرون مليار وسبعمائة   
وستون  مليون واربعمائة الف  دينار عراقي  محسوبا من الدفعات الكلية اِّـستلمة عن األعمال اِّـنفذة للعقود اِّـنجزة اوتلك اِّـستمرة  
وِّـدة ال تقل عن سنتني والتزيد عن عشر سنوات من تاريخ غلق اِّـناقصة ويتم احتساب معدل االيراد السنوي وفقاً للسنوات اِّـقدمة 

من قبل مقدم العطاء مع مراعاة عدم ضرورة ان تكون سنوات العمل مستمرة  .
٣-متطلبات السيولة النقدية : على مقدم العطاء توضيح اِّـقدرة اِّـالية   على شكل كشف مصرَّـ يبني حركة التدفق اِّـالي الخر 
سنة او كفائة مالية باِّـبلغ اِّـطولب من خالل التسهيالت اِّـصرفية  اليقل عن مبلغ قدره (٧,٠٩١,٦٠٦,٠٠٠)  سبعة مليار وواحد 

وتسعون مليون وستمائة وستة الف  دينار عراقي  .
على مقدم العطاء أن يقدم دليالً موثقاً يوضح إمكانيته على تلبية متطلبات الخربة الفنية اِّـدرجة أدناه: 

١-الخربة والقدرة الفنية:   أ-الخربة العامة  : تقديم عقد واحد منجز خالل مدة ال تجاوز (٣) سنوات قبل اِّـوعد النهائي لتقديم 
العطاء .

ب- الخرب التخصصية اِّـشاركة بصفة مقاول , أو ادارة عقود, او كمقاول ثانوي َّـ ( ١) عقد وللسنوات( ١٠) العشرة السابقة وبمبلغ 
اليقل عن(١٧,٢٥٦,٢٤٠,٠٠٠) سبعة عشر مليار ومائتان وستة وخمسون مليون ومائتان واربعون  الف دينار عراقي  .لتنفيذ 
عقود مماثله ألعمال هذا العقد و تم أنجازها بنجاح  بالكامل. و يعنى باِّـماثلة  حجم العمل ، تعقيداته ، األساليب والتكنولوجيا 

اِّـستخدمة اِّـشار اليها َّـ الفصل السادس (متطلبات صاحب العمل) 
ج-  توفري الكوادر واِّـعدات وحسب ما مطلوب ضمن معايري التأهيل ( القسم الثالث وثيقة االشغال) 

رابعاً- يمكن شراء مجموعة وثائق العطاء الكاملة باللغة العربية من قبل اِّـناقصني الراغبني َّـ  العنوان:جمهورية العراق/محافظة 
القياسية * ودفع رسم غري مسرتد  قدرة (٣٠٠,٠٠٠) ثالثمائة  الف دينار  البصرة/قسم العقود الحكومية/ شعبة بيع الوثائق 

عراقي  اعتبارا من يوم الخميس   اِّـصادف ٢٠٢٠/٩/٣ 
•تلتزم الشركات بتقديم تعهد قانوني مصدق  من قبل كاتب العدل بصحة كافة األوليات اِّـقدمة من قبلهم وبخالفة يتحمل كافة 

التبعات القانونية 
•تلتزم الشركات بتقديم تعهد بعدم اِّـطالبة  بتمويل اِّـشروع او اية تعويضات عن اضرار االندثارات او الحراسات او التي قد تحصل 

َّـ اِّـشروع اذا ما تم إيقافه لعدم التميل وصرف اِّـستحقات للشركات اِّـنفذة ِّـثل هكذا مشاريع .
•كتاب يؤيد حجب البطاقة التموينية

خامساً – على مقدم العطاء التزام بما تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة أقسامها واِّـتمثلة بـ
(١- رسالة العطاء وملحق العطاء ٢-الجداول الكاملة اِّـطلوبة  والنماذج اِّـطلوبة وفق القسم الرابع من الوثيقة القياسية وجداول 

الكميات اِّـسعره وبموجب اِّـواد (١٢-١٤) من تعليمات ِّـقدمي العطاءات .
 ٣-تفويض تحريري ِّـمثل مقدم العطاء اِّـخول بالتوقيع على العطاء.٤- الوثائق اِّـصادق عليها من الجهات اِّـحددة َّـ ورقة بيانات 
العطاء التي توكد استمرارية أهلية مقدم العطاء  او وثائق التأهيل الالحق بموجب االستمارات اِّـدرجة َّـ القسم الرابع للتحقق 

من اهلية مقدم العطاء الذي تم قبول عطاءه . وبخالف سيتم استبعاد العطاء
سادساً:- سيتم عقد مؤتمر َّـ قاعة لجان الفتح واإلحالة َّـ يوم االربعاء اِّـصادف ٢٠٢٠/٩/٩  الساعة العاشرة صباحاً

  سابعاً - يجب تسليم العطاءات َّـ أو قبل يوم االربعاء  اِّـصادف ٢٠٢٠/٩/١٦.الساعة ٢:٠٠ ظهرا   حسب التوقيت اِّـحلي 
ِّـدينة البصرة  وعلى العنوان  : البصرة / اِّـعقل / مبنى ديوان محافظة البصرة (الجديد) / قاعة لجنة فتح العطاءات.

-العطاءات اإللكرتونية (ال يسمح بها). العطاءات اِّـتأخرة سيتم رفضها. 
-سيتم فتح العطاءات فعليا  وبوجود ممثلني عن اِّـناقصني الذين إختاروا الحضور شخصيا َّـ العنوان التالي  

الوقت  : الساعة ٢:٠٠ ظهرا حسب توقيت اِّـحلي ِّـدينة البصرة .
التاريخ : يوم االربعاء اِّـصادف ٢٠٢٠/٩/١٦.      /    العنوان : البصرة / اِّـعقل / مبنى ديوان محافظة البصرة (الجديد) / قاعة 

لجنة فتح العطاءات.
ثامناً- يجب أن يرافق بجميع العطاءات ضمان العطاء بقيمة ( ٢٨٧,٦٠٤,٠٠٠ ) مائتان وسبعة وثمانون مليون وستمائة واربعة 

الف دينار عراقي  على شكل صك مصدق او سفتجة او خطاب ضمان نافذ ِّـدة ٢٨ يوم بعد تاريخ نفاذية العطاءات .
تاسعاً - مدة نفاذية العطاء (١٢٠) يوم. 

عاشراً  - يتحمل من ترسو علية اِّـناقصة أجور النشر واالعالن.
احدى عشر - اذا صادف يوم غلق اِّـناقصة عطلة رسمية يكون  موعد الغلق َّـ يوم الدوام  الرسمي الذي يلي يوم العطلة .

مقتضيات  وحسب  اِّـفاضلة   اجراء  وعدم  االحالة  وقبل  مراحلها  من  مرحلة  أي  َّـ  اِّـناقصة  الغاء  َّـ  الحق  للدائرة   - عشر  اثنى 
اِّـصلحة العامة و اليحق للمشركني َّـ اِّـناقصة اِّـطالبة  بأي تعويض جراء ذلك 

 basra.gov.iq ثالث عشر – اِّـوقع الرسمي لديوان محافظة البصرة
العقود  /دائرة  التخطيط  وزارة  بكتاب  ما جاء  اُّـ  استنادا  واِّـعادن  الصناعة  وزارة  بشراء منتجات  الشركات  الزام   – الرابع  عشر 

الحكومية /قسم االستشارات والتدريب ذي العدد ١٦١٣٥/٧/٤ َّـ ٢٠١٧/٨/٣.
اِّـهندس

اسعد عبد األمري ألعيداني 
محــافــظ  البصــرة

(مناقصة عامــــة - إعـــــالن اول / مناقصة (١/ طرق وجسور / ٢٠٢٠) 
تنفيذ طريق ربط جسر خالد بن الوليد بطريق اِّـرور السريع بطول ٣,٧٥ كم 

جمهورية العراق
وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ الكوت
رقم االضبارة : ٢٠٢٠/١٠٨٢
التاريخ : ٢٠٢٠/٩/٢

اُّـ / اِّـنفذ عليه / محمد علي غازي محمد 
ــه ذات اختصاص انك  ــذه اِّـديرية من جه ــد تحقق له لق
ــم او مؤقت  ــس لك موطن دائ ــل االقامه ولي ــول مح مجه
ــتناداً للمادة  ــغ عليه , واس ــن اجراء التبلي ــار يمك اومخت

ــن قانون التنفيذ تقرر تبليغك اعالنا بالحضور َّـ  (٢٧) م
ــر يوماً تبدأ من  ــة عش ــة تنفيذ الكوت خالل خمس مديري
اليوم التالي للنشر ِّـباشرة اِّـعامالت التنفيذية بحضورك 
وَّـ حالة عدم حضورك ستباشر هذه اِّـديرية باجراءات 

التنفيذ الجربي وفق القانون.
منفذ العدل
فائد عبد الكريم احمد

اوصاف اِّـحرر:
قرار محكمة بداءة  الكوت اِّـرقم ١٣٣/ب/٢٠٢٠ 

(دين)

دائرة الكاتب العدل َّـ الناصرية
العدد:٤٤٥٨

م/إعالن
مجهول محل االقامة

نرفق لكم االنذار اِّـرقم ١٢١٧٨ َّـ ٢٠٢٠/٩/١ والخاص باِّـنذر السيد كفاح عبد الكاظم بندر والصادر من دائرتنا 
ــيد عمار سالم موسى بعد تعذر تبليغه باالنذار اِّـرقم اعاله وبالطرق القانونية لذا تقرر تبليغكم  اِّـطلوب تبليغه الس

بواسطة جريدتني رسميتني للحضور اُّـ هذه الدائرة خالل خمسة عشر يوما وبخالف ذلك ستعترب متبلغ رسميا.
اِّـرفقات : االنذار اِّـرقم ١٢١٧٨ َّـ ٢٠٢٠/٩/١.

علي عبد الرزاق صالح الطائي
الكاتب العدل االول َّـ الناصرية

وزارة النقل 
الشركة العامة إلدارة النقل الخاص

القسم: االمالك والعقارات
العدد: ٦٠١٢
التاريخ :٢٠٢٠/٨/٢٥

اعالن رقم (٦٠١٢)
بالنظر لعدم حصول راغب

ــيدات ادناه َّـ محافظة (بابل) َّـ  ــراء مزايدة علنية لتأجري الخطوط واِّـش ــركة العامة إلدارة النقل الخاص عن اج ــن الش تعل
اليوم (الخامس عشر) تبدأ اعتبارا من تاريخ اليوم التالي لنشر االعالن وفق قانون بيع وايجار اموال الدولة اِّـرقم (٢١) لسنة 
ــم الشركة اعاله لقاء مبلغ (٥٠٠٠) دينار غري قابلة للرد. فعلى  ــروط التي يمكن الحصول عليها من قس ٢٠١٣ اِّـعدل. والش
ــركة َّـ محافظة (بابل) على ان يقدم اِّـزايد كتاب يؤيد براءة ذمته  ــر  َّـ قسم الش ــاعة الحادية عش الراغبني الحضور َّـ الس
ــهادة الجنسية او  (البطاقة الوطنية  ــركة العامة الدارة النقل الخاص) وهوية االحوال اِّـدنية وش من الضريبة معنون اُّـ (الش
اِّـوحدة ) وبطاقة السكن (النسخ االصلية) ويدفع التأمينات القانونية البالغة ٢٠٪  مضروبا َّـ عدد سنني العقد بصك مصدق 
ــنني العقد وَّـ حالة  ــبة ٢٪ وكذلك يتحمل الناكل فرق البدلني  َّـ عدد س ــو عليه اِّـزايدة اجور خدمة بنس و يتحمل من ترس

مصادفة موعد اِّـزايدة عطلة رسمية تجري اِّـزايدة َّـ اليوم التالي.
كريم هاشم حسني الجابري
اِّـدير العام
رئيس مجلس االدارة
٢٠٢٠/٨/٥٤

NO.3482.THU.3.SEP.2020 العدد (٣٤٨٢) الخميس ٣ / ٩ / ٢٠٢٠



NO.3482.THU.3.SEP.2020مقاالت و تحقيقات العدد (٣٤٨٢) الخميس ٣ / ٩ / ٢٠٢٠

مباشر

سراب الشريف

   في منصاتِ الطريق نقابل وجوهاً و ننسى اخرى ، مابني 
العملِ والترحال تتغير في داخلنا الرؤى لتبوحَ املواقف 
معهُ  رنا  سِ خَ شيئاً  اضعنا  ..كلما  السوداء  بحكاياتها 
ال  اليوم  فالنظرةُ  تكراره  االيام  تصعب  ما  روحنا  من 
تشابهها باالمس ، وقد تختلف باجلذر عن الغد ..وميض 
الطموح  ويتأرجح  والغروب  االشراق  بني  يتراوح  االمل 
التي حاربنا من  االمنيات  والفقدان،وتلك  املعطيات  بني 
اجلها بالوقت واجلهد باتت مجرد ذكرى احيانا متر لوهلةٍ 
رمبا  تتغير  املالمح  شحوب  ..حتى  التفكير  فراغ  في 
لالجمل في مرآةِ االبتسامةِ املشرقةِ التي تسبق السالم 
،هاربتاً تخاف أن تبادر نظرة السؤال عن العلةِ ،اذا لَوحت 
بالظهور بصورةِ احلقيقة التي شاء القدر إنها تعيش في 
..والسؤال  الركنِ املظلم من الروح يستحيل البوح بها 
املتكرر ملاذا أنا لكل تلك التجارب مختلفة الوشى ،فأن 
لنفسي  فهنيئاً  طاقتها  اال  النفس  ل  مُ يُحَ ال  اهللا  كان 
اللقاءِ  امسِ  في  التي  فالوجوه   .. يا  احملُ عند  الثبات  هذا 
ل  جتهر الثَغر فرحاً ،ماعلمنا في اي دارٍ باتت تردد ذات املُقَ
..حتى  بأولها  الكلمةُ تبقى  ان مالحةَ  ،تناسى لسانها 
الصورة التي ضحكنا فيها ،امست نظرة الصدفة التي 
جتمعنا بها ،تصور لنا كم أَخفقنا ،فمن كان ابتسامتهُ 
الورق  في  نراها  اليوم  جعلنا  ما  القسط  متلكُ  حينها 
اال  النفس  ارهاق  مايزيد  التفكير  دوامةِ  في  ..فاخلوض 
االجمل  الغد  ،ذلك  عنه  نَكفُ  ال  الذي  ،والرجاء  ارهاقاً 

يش متى سنلتقي به؟. الذي منحنا أَملُ العَ
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محمد خلف الكناني

ــاالت الطالق في  ــر في هذه االيام ح تكث
مجتمعنا بشكل ملفت وهي في تزايد 
ــح امرا  ــض اصب ــر البع ــه في نظ وكان
سائغا وسهال للغايه والكـــــــــــالم 
ــة االخيرة اصبح  ــالق في االون على الط
ــد ان كان ميثل اخلط  ــن البديهيات  بع م
ــن  ــة مم ــة قليل ــه االفئ ــر وال تقرب االحم
ــة  ــيل العالقة املقدس ــت بهم س ضاق
ــلبية  الس ــاكل  املش ــى  ال ــة  باالضاف
ــع عاما ومما  ــا واجملتم ــى الفرد خاصت عل
ــاكل  ــك ان هذه الظاهرة تفرز مش الش
اجتماعية وتربوية ونفسية واقتصادية 
ــى الطالق على  ــر علماء النفس ال وينظ
انه اضطراب نفسي ناجت عدم تالئم بني 
الزوجني والذي يكون بسبب الصعوبات 
ــة التي يعبر  ــه احلياة الزوجي التي تواج
عنها عادة بعدم التكيف التي اصبحت 
ــي وتهوي  ــع العراق ــد اجملتم تنخر جس
ــتت واالنحالل  ــو التش ــرة نح الى االس
ــل  ــال داخ ــع االطف ــى واق ــا ال واذا نظرن
ــب  االصالحيات وفي مراكز الرعاية بس
ــوف ندرك على الفور  ــر املدمرة س االس
ــبب  ــدى اهمية هذا املوضوع الذي س م

ــري  ــي والتفكك االس الكثير من املاس
ــية  ــة واالمراض النفس ــار اجلرمي وانتش
ــات  احصائي ــي  ف ــرز  واجملتمعية.وتب
ــو٧٠٪  ــى نح ــة  ال ــلطة القضائي الس
ــارج احملاكم  ــالق تتم خ ــن حاالت الط م
الفردية حيث يلجا الكثير الى املكاتب 
الشرعية لتوقيع الطالق تفاديا حملاوالت 
الصلح كما ان نسبة الطالق ترتفع وفي 
تزايد السيما العقد االخير حيث هناك 
ــب الطالق ونظرا  ارقام مخيفة في نس
ــنلقي  وسلبياتهافس الظاهرة  خلطورة 
ــباب احلقيقية التي  ــى األس الضوء عل

تقف وراء الطالق في العراق.  
اسباب الطالق

ــحر واملشعوذين مايعرف  * انتشار الس
ــردد الكثير من  ــني الفال حيث يت بفتاح
االشخاص من كال اجلنسني ويسقطون 
ــال  ــا ق ــعوذة كم ــحر وش ــا الس ضحاي
نيُ  ــيَاطِ الشَّ ــو  تَتْلُ ــا  مَ ــوا  تعالى(وَاتَّبَعُ
انُ  ــلَيْمَ رَ سُ فَ ا كَ انَ وَمَ ــلَيْمَ لْكِ سُ لَٰى مُ عَ
ونَ النَّاسَ  لِّمُ رُوا يُعَ فَ نيَ كَ اطِ ــيَ نَّ الشَّ وَلَٰكِ
ابِلَ  ِ بِبَ ــنيْ َلَكَ ــى املْ لَ زِلَ عَ

ا أُنْ رَ وَمَ ــحْ السِّ
تَّٰى  دٍ حَ نْ أَحَ انِ مِ لِّمَ ا يُعَ ارُوتَ وَمَ ارُوتَ وَمَ هَ
ونَ  لَّمُ تَعَ يَ رْ فَ فُ الَ تَكْ تْنَةٌ فَ نُ فِ َا نَحْ  إِمنَّ

والَ يَقُ
ا  هِ وَمَ َرْءِ وَزَوْجِ َ املْ ونَ بِهِ بَنيْ رِّقُ ا يُفَ ا مَ مَ نْهُ مِ

.(ِ
نِ اهللاَّ

 بِإِذْ
دٍ إِالَّ نْ أَحَ ِّينَ بِهِ مِ ار مْ بِضَ هُ

* استخدام مواقع التواصل االجتماعي  
واالنشغال باأللعاب  وبرامج املوبايل مما 
يؤدي لالهمال وعدم مراعاة واخليانة بني  
الزوج أو الزوجةكواحدة من أكثر اسباب 

الطالق.
• ان تعاطي اخملدرات والكحول يودي إلى 
ــني قائمة على  ــني الزوج ــود عالقة ب وج
ــزاع  باإلضافة إلى ضرب  ــاجر والن التش

ــام األطفال  ــدم االحترام أم ــة وع الزوج
َحيث يودي إلى االنفكاك واالنفصال . 

ــتوى املعيشي واملالي وكثرة  * دهور املس
البطالة وأزمة السكن والتفكك األسري  
ــل أحد الزوجني االخر  مما ينتج بأن يعام
معاملة مسيئة سواء كانت لفظية أو 

فعلية.
ــة ثقافة ووعي اميان الزوجني والنظر  * قل
فقط للمظهر اخلارجي واحلرية اخلارجة 
ــس  واللب ــرف  الص ــي  ف ــا  حدوده ــن  ع
املأخوذة من املسلسالت واألفالم الغيير 

شرعية.
* تدخل األهل بحياة ابناهم واألنانية في 
تغليب أحد الزوجني مصلحته الفردية 

على مصلحة الطرف اآلخر.
ــة الزواج مما  ــم وتأخر احلمل بداي * العق
ــرة  احلروب  ــك لكث ــور وذل ــبب النف يس
واالسلحة الكيمياوية التي استخدمت 
ــواد  بامل ــر  التأث ــى  إل أدى  ــا  بلدن ــى  عل

الكيميائيه.
* دور الباحث االجتماعي في إصالح ذات 
ــكلة الطالق اال انه يبدو  البني وحل مش
ــطحيا وغير مؤثر في كثير  ضعيفا وس

من احلاالت.
ــزواج دون إعطاءالوقت  ــي ال  العجلة ف
ــخصية  الكافي للطرفني لكي يقرأ ش
ــا من حيث  ــا بعض ــا بعضهم بعضهم
االنطباع واالخالق واألفكار والطموحات 

والصبر على مشاكل احلياة
ــة الغير  ــرارات احلكومي ــني والق * القوان
ــرف وتظلم  ــجع ط ــه التي  تش منصف
ــن الزوجات  ــجع الكثير م ــا ش طرف مم
ــهاله عند  ــوء إلى الطالق واستس اللج
كل مشكلة تواجهها كقانون حضانة 

األطفال(٥٧)
حلول مقترحه ملشكلة الطالق

ــة  ومحارب ــي  الدين ــوازع  ال ــل  تفعي  *
ــعوذين وعدم اللجوء  ــحارين واملش الس
ــالل  ــن خ ــع م ــف اجملتم ــم وتثقي إليه

احملاضرات واخلطب الدينية
* وسائل اإلعالم وعليها دور كبير تفعيل 
ــار  ــة ظاهرة انتش ــي معاجل ــة ف التوعي
ــتقطاب اخملتصني من  الطالق وذلك باس
ــات  واالجتماع ومؤسس النفس  علماء 
ــع املدني ووضع احللول  ومنظمات اجملتم

املناسبة  
ــل وزارة  ــن قب ــدوات م ــة دورات ون * إقام
ــؤون االجتماعية للشباب  العمل والش
ــوم بها  ــني يق ــن كال اجلنس ــات م والبن
اهل االختصاص لتوعيتهم وتثقيفهم 
ــج تكوين  ــالل برام ــزواج من خ ــل ال قب
ــرة واملعامله الزوجيه والصبر على  األس

صعوبات احلياة.
* انشاء منهاج يتضمن كراسة اوفصل 
ــريه او  ــه االس ــالل درس التربي ــن  خ م

او  ــة  االعدادي ــة  ــي مرحل ف ــة  األخالقي
اجلامعية تثقف وتوعي كيفية املعامله 
ــرس القيم  ــرية وأهداف الزواج وغ األس

الرشيدة االيجابيه
ــبة ان تكون ال  ــة املناس ــرة اخلطوب * فت
طويلة وال قصيرة تعد مرحله مهمه في 
ــاة الزوجني لفهم بعضهما ومعرفة  حي
ــاط االختالف ومن ثم  نقاط االتفاق ونق

حتقيق االنسجام
ــة من  ــرطة اجملتمعي ــل دور الش * تفعي
ــدرات والقضاء على  خالل مكافحة اخمل
ــع من  ــة اجملتم ــري وحماي ــف األس العن

التفكك. 
ــن  ــي ع ــث االجتماع ــل دور الباح * فص
ــتقل  ــكان مس ــص م ــم وتخصي احملاك
ــه مؤثر في اإلصالح  وتفعيل دوره وجعل

لتقليل حاالت الطالق.
ــني األزواج اآلخرين من  ــدم املقارنة ب * ع
حيث املادة والنفوذ واملستوى املعيشي 
والتحلي بالصبر والقناعة سر السعادة 

الزوجية.
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فالح الربيعي 
ــداد وانهيار  ــقوط بغ    اال ان اعالن س
ــابق يوم ٢٠٠٣/٤/٩ خيب  النظام الس
ــد ايام قالئل  ــال اهل الناصرية وبع ام
ــالل  ــزو واالحت ــالن الغ ــى اع ــرت عل م
االمريكي للعراق قام الرئيس االمريكي 
(جورج دبليو بوش االبن ) بفتح احلدود 
ــى مصراعيها ومن كافه  العراقيه عل

ــوار من  ــه مع دول اجل ــب وخاص اجلوان
ــره عبر التلفاز  خالل خطاب قام بنش
ــرة في  ــوق ح ــراق الى س ــول الع فتح
جميع اجملاالت وسمح لكائن من كان 
ان يدخله حيث دخل معظم العمالء 
ــيس من املنظمات االرهابية  واجلواس
ــار  وجت ــة  العاملي ــا  املافي ــات  وعصاب
ــرحون وميرحون  ــم يس ــلحة وه االس
ــة وعلى مزاجهم  داخل املدن العراقي
ــداث التي ضربت  ــالل هذه االح من خ
ــه في غاية  ــعب العراقي وجعلت الش
ــان وباملقابل فقد صعد  اليأس واحلرم
ــلحة االمريكان قمة الهرم  جتار االس
ــش من خالل جني االف  بالثراء الفاح
ــوال الصعبة على  ــن االم ــارات م امللي
ــي املظلوم  ــعب العراق ــاب الش حس
وابدت الواليات املتحدة االمريكية عبر 

مواقع اجليش االمريكي ونشر عشرات 
ــوي على (٥٠) ــود وكل عقد يحت العق

ــش  ــليح اجلي ــة بتس ــه خاص صفح
ــتان  ــراق وافغانس ــي في الع االمريك
بأعداد  ــم  )وتزويده ــني  احملتل (البلدين 
ــواع  ان ــن  م ــة  الضخم ــلحة  االس
ــطة  واملتوس ــة  اخلفيف ــلحة  االس
ــوع على مدى  ــة والعتاد املتن والثقيل
ــد  .وق ــت  ــنه مض (١٧)س ــن  م ــر  اكث
ــد البنتاغون االمريكي على جتار  اعتم
ــش االمريكي  ــد اجلي ــلحة لتزوي االس
بشتى انواع االسلحة ومن املناشىء 
ــدة وكمية العدد ) العاملية (بنوع الع

واملعروف عن جتار االسلحة االمريكان 
ــحنات  ــات وش ــليم صفق ــد تس وبع
ــغ  ــليمهم املبال ــم تس ــلحة يت االس
الضخمة من قيادات اجليش االمريكي 

ــتان  ــراق وافغانس ــدة في الع املتواج
ــم الى بالدهم  ــر وعند عودته باملباش
ــم كبير من هذه  ــون بتبذير قس يقوم
ــات القمار  ــا في حان ــوال وصرفه االم
ــذه الصفقات  ــت ومن خالل ه والرولي
ــلحة من قبل  ــراء االس ــرة لش الكبي
ــن طريق  ــترى ع ــت تش ــار وكان التج
ــا مدججه  ــدا لكنه ــة صغيرة ج دول
بشتى انواع السالح في العالم وهي 
ــاك اكثر من  ــا )حيث هن ــة (الباني دول
ــزن كبير احلجم حتتوي  كل  (٧٠٠) مخ
ــن احلاويات  ــا على مئات االالف م منه
ــالح  ــة التي يخزّن فيها الس العمالق
وهي منتشرة على طول البالد وعرضها 
ــن العجيب في هذا البلد فأن خزن  وم
ــلحة تطاول على الكنائس ودور  االس
ــا ذلك  ــن الباني ــروف ع ــادة واملع العب

ــني اليونان  ــر واحملصور ب البلد الصغي
ــالث  الث ــالفي  اليوغس ــاد  االحت ودول 
ــراييفو واجلبل االسود ) (مقدونيا وس
ــزة على  ــمالية املمي ــا الش واطاللته
بحر (االترياتيك )الفاصل عن ايطاليا 
ــراء االسلحة على  وتتمتع البانيا بش
مختلف انواعها وكذلك العتاد وتقوم 
ــرقية  ــدان اوروبا الش ــه من بل بجمع
ــاد  (العت ــة  فضيح ــل  ولع ــني  والص
ــى ماقام به  ــر دليل عل ــي ) خي الصين
ــد ابرام عقد  ــار اخلردة االمريكان بع جت
ــدا مع قيادة اجليش  وصفقه كبيرة ج
ــتان ب( ١٠٠  االمريكي لتزويد افغانس
ــنكوف) وبعد  ــه كالش ــون اطالق ملي
ــدر االنتاج كان  ــا تبني ان مص فحصه
صينيا وليس البانيا وقد سارع التجار 
ــتبدال الصناديق  ــكان على اس االمري

اخلشبية الصينية بأخرى من االلياف 
ــتيكية عن طريق احد املعامل  البالس
ــلحة في البانيا  اخلاصة بتعبئة  االس
ــذه  ــن ه ــه م ــحن اول وجب ــد ش . وبع
االطالقات املغشوشة والبالغ عددها 
ــرعان ما  ــه ولكن س ــني اطالق (٥)مالي
ــة ومت زج  ــه الصفق ــفت حقيق كش
ــي اي )  ــجون ال (اف ب ــي س ــار ف التج
ــتحيل  ــة لذلك فأنه من املس وخالص
واملستحيل ان يغادر اجليش االمريكي 
ــهل  االراضي العراقية وليس من الس
ــي بهذه  ــحاب االمريك ــم االنس ان يت
ــذا اجليش  ــام ه ــد قي ــاطة  بع البس
ــة  وشرس ــة  طويل ــرب  ح ــعال  بأش
ــي على  ــعب العراق ــى الش ــرت عل م
ــالل والغزو  ــنه من االحت مدى (٣٠) س
الفاشل على العراق حيث قام اجليش 

االمريكي خالل (١٧)سنه ببناء قواعده 
ــرات  ــاء املق ــكرية وبن ــة والعس اجلوي
داخل  والتجسسية  ــتخباراتية  االس
ــن املعقول  ــي العراقية وهل م االراض
ــدة االمريكية  ــرك الواليات املتح ان تت
ــدة  ــا ع انفاقه ــد  بع ؟  ــراق  الع ارض 
ــا لتخرج خالية  ترليونات من عملته
ــرا ان اختارت الواليات  الوفاض ؟ واخي
ــها  ــة ابقاء جيش ــدة االمريكي املتح
ــل  ــحاب الكام ــراق او االنس ــي الع ف
ــا تبقى وصمه عار في جبني كل  فأنه
ــارك في هذه احلرب  جندي امريكي ش
ــن ابناء  ــت االالف م ــذرة التي قتل الق
الشعب العراقي وذبحتهم من الوريد 
ــه اخلبيثة بني  ــد وزرع الفتن الى الوري
الفوضى  املذاهب والطوائف واشعال 

املستمرة التي لم تهدأ حلد االن.
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مشفى صاحب الزمان لمرضى كورونا .. صرح رائع بايادي شابة وجهود ذاتية
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تحقيق / حميد شغيدل الشمري

رمبا ال يوجد مثله في مكان ال اقول ذلك مبالغا 
ــل هي احلقيقة بعينها ،الدواء مجانا مبا فيه  ب
ــات اكل صحية وعصائر  ــي وجب الدواء الروس
طازجة كهرباء ال تنفطع انترنيت مجاني هواء 
طلق يحيط باملكان ورجال يسهرون ويتابعون 
ــب بل  ــفاء يومي وال وفيات وليس هذا حس ش
نشرت ارقام الهواتف لالتصال ملن يحتاج ممن 
ــجني وفحص  ــه بداره عالج اوكس حجر نفس
ــه مجاني.كادر طبي متطوع ال يكل وال ميل  كل
ــت امري وتوجهت  ــرك املوقع .حزم ومدير ال يت
ــة  ــة الصحي ــراءات الوقاي ــد اج ــع وبع للموق
استقبلني االستاذ جياد كاظم مدير املشفى 
ــال : هذه  ــي كل االدوية وق ــرض امام ــو يع وه
ــي ال تتوفر في  ــا االهالي والت ــة تبرع به االدوي
ــفى النعمانية  الصيدليات يزودنا بها مستش
ــرات  ــتقبلنا عش ــاد واملتعاون .اس ــع اجل املتاب

ــة وفاة.جتولت  ــفاء مبهر وال حال احلاالت والش
ــم الكالبي احد املصابني  والتقيت باالخ هاش
ــال:- الميكن  ــي الهواء الطلق ق ــو يتجول ف وه
ــول اهللا يوفقهم ..  ــري اق ــك مايج ــف ل ان اص
ــن الدلفي اصيب وشفي متاما حجر  كرار حس
نفسه في منزله يقول كنت على اتصال دائم 

باملشفى لم يقصروا وعافاني اهللا.

ــؤال وجهناه للمحامي  كيف بدأت الفكرة س
الشاب علي مزاحم :-

روى لنا التفاصيل حيث يقول:

ــياء الكبيرة  ــرة تبدأ االمور واالش بفكرة صغي
ــفى (صاحب العصر  ــا حصل في مش وهذا م
ــان) ملصابي كورونة في قضاء النعمانية  والزم
ــم وطبيب  ــي ومعل ــط محام ــة واس مبحافظ
بجلسة قررنا ونفذنا ، الفكرة بسيطة انشاء 
مستشفى خاص بعزل مصابي كورونا بعيدا 
عن املستشفى العام لكثرة مراجعيه .ويقول 

ــن ناهي  ــتاذ محس طرحت الفكرة على االس
ــي عدنان  ــور الصيدل ــع الدكت ــناها م وناقش
ــيد محمد  ــا القائمقام الس ــلطان وباركن س
ــتحصل  ــة االزمة الذي اس ــدان رئيس خلي عي
ــى  ال ــا  حتركن ــال  وفع ــة  االصولي ــات  املوافق
ــن مركز املدينة  ــكان املقترح الذي يبعد ع امل
ــة تابعة  ــة متروك ــو مترين قاع ــدود كيل بح
ــكان تتوفر فيه كل  ــى االعدادية املهنية، م ال
ــرنا  ــزل والنقاهة.وما ان باش ــات الع مواصف
حتى توالت علينا التبرعات واملساهمات من 
ــعر ببعض  كل حدب وصوب وعندما كنا نش
ــحذون الهمم  ــد ان االخرين يش املعوقات جن
ــاء  القض ــر  دوائ كل  ــاب  الصع ــون  ويقتحم
ــب قدرته وما ميتلكه من  ساهمت وكل حس
ــرة الكهرباء اجنزت  ــتية دائ امكانيات لوجس
ــرة ايام  عملها ودائرة املاء وآليات البلدية عش
اجنز املشفى ب ٣٦ سرير كل سرير معزول عن 
ــكل االحتياجات  ــر غرف ادارية مجهزة ب االخ
ــن الدرجة  ــرة م ــق عامة منوذجية واس ومراف
ــة  ــا من افرش ــة احتياجته ــع كاف ــى م االول
ــدث االجهزة ومتابعة  وبطانيات تكييف باح

ــز االكل  ــخ يجه .الطب ــتويات  ــن كل املس م
ــدواء اجملاني. ــجني ال ــي قناني االوكس الصح

منظومة انترنيت مجانية كامرات مراقبة.
كلفة تكاد تكون ال شئ سوى ٤٥ مليون دينار 

لم تتحمل الدولة اي دينار .
ــفى بكل  ــيد صاحب احلبوبي جهز املش الس
ــتلزمات جتهيز ثالث  ما يحتاجه من اثاث مس
وجبات طعام صحية يجهزها فق نظام غذائي 
ــر بالتجهيز  ــدور االكب ــا كان له ال ــاص كم خ
واالستمرار أي املتابعة. والسيد النائب يوسف 

الكالبي يتبرع ويتابع ولم ينقطع .
ــيد  ــن ذكرها :- الس ــرة ..البد م ــماء كثي االس

صاحب احلبوبي وأوالده 
ــا يحتاجه  ــدوده لفعل اخلير بكل م ــم مم ويده
ــطي .. احلاج  ــداهللا الواس ــفى ، احلاج عب املش
ــد  ــيد احم ــذاب .. الس ــلمان مج ــد س محم
سلمان العوادي .. نؤاس جواد الدفاعي ..احلاج 
علي غيدان .. السيد عماد الطالقاني .. احملامي 
حيدر خيون السلطاني .. احملامي عبد الرحمن 
ــي .. احلاج ابو مصطفى  ــاج مهند الكنان .. احل
رافع عبد اخلالق .. األخ حسني هليل الروضاني 

.. احلاج مصطفى الكناني .. 
ــاس .. األخ  ــر الكناني .. مجمع امل ــاج قيص احل
ــرع مبنظومة إنترنت  ــي الذي تب كاظم الكنان
ــتمر  ــتراك مس ــعة عاليه واش متكاملة وبس
ــتاذ  حتى نهاية األزمة جميعها مجانا .. االس

ــن ..  ثامر وناس اخليكاني ..بالل احلاج علي رس
ــني حاج .. امير قرطاس .. مرتضى چليب  حس
ــالمي ..  ــدان .. باهر الس ــام زي ــي .. هم احلمدان
احمد ياسر .. ابو آية الكالبي صيانة الكهرباء 
ــاء  .. عبد  ــة الكهرب ــي صيان ــد الكالب .. ماج
ــاء .. ابو عقيل  ــى صيانة الكهرب الهادي موس
ــة الكهرباء .. علي ابو الكون  رزاق نكات صيان
ــي حنتوش ..  ــم عل ــتاذ قاس ــه .. االس واخوان
ــدر فرهود ..مدراء دوائر القضاء كافة ..  األخ حي
محافظ واسط السيد محمد جميل املياحي 
.. قائمقام القضاء .. ادارة مشفى النعمانية .. 
ــكر اإلخوة كوادر إعدادية النعمانية  كما نش
ــتاذ  ــتمر معنا .. االس املهنية لتعاونهم املس
ــناء  ــتاذ احمد س طالب مدير اإلعدادية .. االس
ــن القريشي .. االستاذ  .. االستاذ محمد حس
ــر  ــذر عن نش ــي.واخرون نعت ــم القريش هاش
ــمائهم كما ان البعض رفض نشر اسمه  اس

او اللقاء معه.
ــفى يقف مبهورا ويكاد ال يصدق  من يزور املش
اهذا العمل اجلبار بعشرة ايام مشفى وصفوه 
ــة جنوم العصير الطازج كهرباء  بفندق خمس
ــف والدكتور  ــعدي لطي ال تنطفي الدكتور س
ــر وكادر  ــام جبي ــب عباس والدكتور حس حبي
طبي متفاني مقيم ليل نهار صيانة مستمرة 
ــي الغيور لم  ــه العراق ــال حدود .ان ــة ب ومتابع
ــني ولدينا صني مصغرة ، انه  نتعجب من الص
ــا ان هممنا باملغادرة  منوذج العراقي الغيور.وم
ــيارة الطعام قد  ــت س ــع  كان ــني اجلمي مودع
وصلت لتوزع وجبة العشاء.ودعناهم متمنني 
للمرضى الشفاء وللكادر الصحة والسال مة.

ــيد جياد كاظم  ــكر الس ــي نهاية اللقاء ش ف
جريدة البينة اجلديدة النها اول من وصل اليها 

متمنيا الصحة والسالمة للجميع

ــعب هذا الذي ينفض غبار التعب لينطلق في عالم االبداع اي ايثار  ــتحيل اي ش اي جيل هذا الذي صنع املس
ــانية على اجلبني، تتوقف الكلمات خجلة امام روعة اجليل الذي الزال يحمل في قلبه ارث  ــم عمق االنس يرس
االولني وشجاعة الشجعان وكرم العراقيني تتوقف الذاكرة تبحث عن مخرج لتوحي لليراع ان يكتب . الغرب 
ــال احدا يقول لك نعمل لوجه اهللا نريد اجلزاء منه هذا ما  بتباهى بعمل ما ونحن نكتم ما نقوم به وحني تس
يسود في كل ركن من اركان مشفى( صاحب الزمان) بني بجهود اهل املدينة دون ان يكلف الدولة دينارا واحدا 

لقد هب اجلميع ليجعل من قاعة مهجورة مشفى فريد من نوعه تعجز عن وصفه.

عباس كريم العلياوي

ــة ان كانت حكومية  ــر قضايا املصارف العراقي  الظاه
ــؤرق املواطن  ــيرتهما ت ــة فكالهما أصبحت سَ ام أهلي
ــٰى بحقه من  ــن لهما ملا يرتكب ــي وأصبح ال يؤم العراق
ــتٰى وَيجهل  ــطو وإستغفال بحقه بطرق ش جرائم س
ــاٌ يفرض عليه التعامل  املواطن كيف يواجهها وأحيان
ــوم   ــغ الضريبة والرس ــديد بعض مبال ــا جملرد تس معه
ــجيل العقاري  ــجيل في دائرتي الضريبة والتس للتس
علٰى سبيل املثال وليس احلصر واليوم جند هناك ضرورة 
ــة والتي تعد  ــليط الضوء علٰى املصارف احلكومي لتس
ــاتي بالقطاع اإلشتراكي ألن أمواله  باملفهوم املؤسس
تعود خلزينة الدولة وبالنتيجة هي اموال تعود اصولها 
ــرعياٌ لذا يطلق عليه  ــتورياٌ وش ــعب العراقي دس للش
ــل ايام عندما  ــام > وحقيقة قد صدمت قب ــال الع < بامل
ــني متتالية  ــيد ليوم ــت مصرفي الرافدين والرش راجع
ــوم األول ملصرف الرافدين لغرض تنظيم صك ادفع  فالي
ــعة ماليني وأربعمائة وخمسون  مبوجبه مبلغ قدره تس
ــي اجد البد  ــة الضرائب واذا ب ــاب هيئ ــف دينار حلس ال
ــف دينار وبطبيعة احلال  ــوم مبقدار ثالثني ال من دفع رس
يرتفع الرسم كلما تزداد قيمة املبلغ املطلوب تسديده 
ــيد تعليماته اكثر  ــرف الرش ــرة املعنية وأما مص للدائ
ــوة وَفضاعة من مصرف الرافدين واما اليوم الثاني  قس
ــالع علٰى مصير  ــيد جملرد االط ــد قصدت مصرف الرش ق
املبلغ الذي أودعته قبل عامني من األن، وما حل فيه من 
ــاس أيداعه بَاملصرف لإلمتان  فوائد ماليه وان كان باألس
ــب مني دفع  ــب وأذ بَاملوظفة تطل ــس الكس عليه ولي
ــوم خمسة أالف دينار بعنوان حتريك الرصيد ، وبعد  رس
إجراءات رُوتينة مملة وبالرغم من حجم املبلغ املودع ثالثة 
وعشرون مليون دينار عراقي فلم تتجاوز إرباحهما اكثر 
ــؤال  من مليون وَمئتان الف دينار ال غيرهما ، طيب الس
ــه ولنفترض لو كان املواطن يَستلف  الذي يطرح نفس
هذا املبلغ من نفس املصرف هل يقبل بعمولة تقل عن 
ــنتني  ــدد املبلغ خالل س ــتة ماليني دينار علٰى ان يس س
ــا اجلائرة والتي  ــارف احلكومية وفق تعليماته . أذاٌ املص
ــريع نيابي مصادق  ــرعت بقانون او بتش ال نعلم هل ش
ــه املودعة ومراعاة  ــه ليُراعي حقوق املواطن بأموال علي
ــية  ــها في ظروف اقتصادية قاس ــروف التي يعيش الظ
ــتثمار األموال  ــي إس ــة منصفة ف ــن أيجاد آلي ــد م والب
ــة أكثر عدالة وايجاد  ــتفادة منها بطريق املودعة واإلس
ــدد  ضوابط تقلل من الضغط علٰى املواطن عندما يس
ــق تنظيم الصكوك  ــوم والضرائب عن طري بعض الرس
بداخل املصارف احلكومية وجعل املبالغ املَستحصلة 
ــن مقابل  ــي تعطى للمواط ــع الفوائد الت ــب م تتناس

حجم املبالغ التي يُودعها لتحقيق العدالة.
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بغداد / البينة الجديدة
كشفت مدير عام دائرة املتاحف 
ــار والتراث  ــة في هيئة اآلث العام
الثقافة  وزارة  ــكيالت  ــد تش أح
ــورة  الدكت ــار  واآلث ــياحة  والس
أميرة عيدان الذهب عن تشكيل 
ــف  ــاء متح ــرض انش ــةٍ لغ جلن
ــف  ــة النج ــي مدين ــاري ف حض
ــى توجيهات  ــاءً عل ــرف بن األش
ــياحة واآلثار  ــر الثقافة والس وزي
ناظم.وأوضحت  حسن  الدكتور 
ــرت زيارةً  ــب أنَّ اللجنة أج الذه
للمكان اخملصص  ــتطالعيةً  اس
ــاري في  املتحف احلض ــاء  النش
ــة والفنون باملدينة  قصر الثقاف
ــس واعضاء اللجنة  بحضور رئي
ــرة املتاحف، ودائرة التراث  من دائ
ــية آثار وتراث النجف،  ، ومفتش
ــب  الذه ــارت  .وأش ــة  واحملافظ
ــاؤه  ــيتم إنش الى ان املتحف س
ــاء  ــر اخلاصة بانش ــق املعايي وف
أنَّ  ــب  الذه ــدت  وأك ــف.  املتاح

ــةٌ  ــه أهمي ــتكون ل ــف س املتح
ــه كونه  ــي حال اكمال ــرةٌ ف كبي
في مدينة تاريخية مهمة تضم 
ــن املواقع اآلثارية،  عدداً كبيراً م
والتراثية فضالً عن كون املدينة 
. ــةٌ دينيةٌ وثقافيةٌ لها خصوصي

ــد مفتش  ــر، أك ــن جانبٍ آخ وم
ــرف  األش ــف  النج ــراث  وت ــار  آث
ــر الثقافة  ــد امليالي أنَّ وزي محم
ــور  الدكت ــار  واالث ــياحة  والس

حسن ناظم أجرى سلسلةً من 
ــاده املسؤولني  اللقاءات مع الس
ــاء  ــن أجل انش ــي احملافظة م ف
ــي املدينة  ــاري ف ــف احلض املتح
ــكيل  ــن تش ــض م ــذي متخ وال
اللجنة؛ لغرض الشروع بالعمل 
ــار والتراث  ــة اآلث ــل هيئ ــن قب م
ــق املعاير اخلاصة  ــة، وف واحملافظ
بانشاء املتاحف .يذكر أنَّ الهيئة 
ــكلت جلنةً من دائرة املتاحف  ش

ــة الدكتور عباس  العامة برئاس
ــة عددٍ من  ــد منديل، وعضوي عب
ــار وتراث  ــية آث اخملتصني ومفتش
ــرض  لغ ــة؛  واحملافظ ــف.،  النج
ــرة بأعمال تأهيل البناية  املباش
الثقافة  ــر  ــي قص ف ــة  اخملصص
ــرف،  األش ــف  النج ــة  مبحافظ
ــل  جلع ــا  بتاهيله ــرة  واملباش
املتحف نافذةً ثقافيةً للتعريف 

باملوروث الرافديني.

بغداد / البينة الجديدة
ــام دار املأمون للترجمة  بحث مدير ع
ــدالوي، امس االول  ــر عقيل املن والنش
ــم د.  ــي واملترج ــع األكادمي ــني ، م اإلثن
ــوي  ــب عزيز املوس ــد املطل صادق عب
ــابق  ــية الس ــة الفرنس ــتاذ اللغ أس
ــة بغداد،  ــات بجامع ــة اللغ في كلي
ــل البيت  ــة أه ــي جامع ــتاذ ف واالس
عليهم السالم حالياً.وطرح املوسوي 
سبل تفعيل مشروع تأسيس املعهد 
العالي للترجمة التحريرية والفورية، 
ــع  ــة م ــة مفصل ــدارَ دراس ــلَّمَ ال وسَ
ــيد وزير  ــا على الس ــات لعرضه األولي
ــروع  ــذ املش ــل تنفي ــة لتفعي الثقاف
ــه األمانة العامة  ــبق أن تبنت الذي س
ــس الوزراء.وأبدى املندالوي ترحيبه  جملل
ــة الهيأة  ــوي لعضوي بانضمام املوس
ــاده  واعتم ــدار  ال ــي  ف ــارية  االستش
مراجعاً ترجمياً إلصدارات الدار باللغة 
الفرنسية سيما مجلة بغداد، ووجه 
ــدى  ــم منت ــوي باس ــوة للموس الدع

ــدار للحديث في ندوة  الترجمة في ال
ــخصية الثَّرَة  خاصة عن جتربته الش
في مجال الترجمة الفورية باللغتني 
العربية والفرنسية ودوره في تأسيس 
ــي باريس  ــي العراقي ف ــز الثقاف املرك
في سبعينيات القرن املنصرم.وأهدى 
املوسوي الدار في نهاية اللقاء كتابه 
املترجم عن الفرنسية (هارون الرشيد 
ــرقون)، وكتاباً آخر  ــراهُ املستش كما ي

بعنوان (شاهد رأى كل شي).
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أن التنسيق اللغوي 
ضمن اجلملة الشعرية 

يجعل املنولوج الداخلي 
للقصيدة ميتد بتوترات 

إيقاعية صوتيه وهذا 
ما يخلق فضاءً واسعاً 

من الدالالت األشارية 
التي تعطي التعدد 

الصوتي في توظيف 
احلوار الهرموني 

النسقي التي تقارب 
الرؤيا التخيلية في 

مكنون النص, أي أن هذه 
احلالة تخرج النص من 
السكونية األنفعالية 

إلى التوجه الصوتي 
اللساني الذي يرتقي 

باألنفعال التصوري إلى 
احلركة البؤرية التي 

جتعل النص متماسكاً 
في جوهرية الرؤيا 

التي حتفزها الفكرة 
النصية لدى الشاعر 

وفق توظيف الرمز 
األستعاري الذي يقارب 

هذه الفكرة. 

قراءة / عباس باني اِّـالكي

ــاعر عدنان   وهذا ما جنده عند الش
ــعرية  ــة في مجموعته الش جمع
ــث تكون الذات  ــفر األيام ) حي ( س
ــكل  ل ــاءة  اإلض ــز  مرك ــة  املنفعل
ــه الذات  حاالت القلق الذي تعيش
من الداخل وباجتاه العالم اخلارجي 
ــه وضمن رحلة  ــي تتفاعل مع الت
ــح الزمن هو  ــا ويصب ــن حوله الزم
ــاعر في  ــل لدى الش ــز التخي مرك
ــه وتبقى  ــذي متر علي ــام ال كل األي
ــه هي احملاورة لكل الظروف وفي  ذات
ــها  ــان التي تعيش ــف األزم مختل
املتخيلة  ــة  املعنوي بكل فصولها 
ــارة له وفق  في أدراك املعنى واإلش
ــا الذاتي  ــة ملدلوله ــه املدرك دالالت
واإلنساني حيث نالحظه في أغلب 
ــتعارات  االس ــة  اجملموع ــوص  نص
ــمس, والقمر, والليل,  اآلتية ( الش
ــة الضوء  ــاح ) وكأنها رحل والصب

والظل ضمن إيقاع صوتي.
واةِ  ) ((بِدَ رَانُ ــكْ رَسُ السَّ ــوْ نص ( النَّ
ي  وافِ يْنَيكِ دفءَ القَ رُ لِعَ طِّ بْرٍ/ يُسَ حِ
ــا زَهرَتِي  فورٍ / ي صُ ــاحِ عُ ن ــتَ جَ ْ / حتَ
رَانَ / أنا …  ــكْ رَسٍ سَ ن نَوْ ــى مِ ل اخلَجْ
شٌ  طِ لَيكِ عَ التِكِ / باهللا عَ س صَ مْ هَ
سَ /  ــمْ ــانِ الشَّ سْ ــنيِ تُشاكِ ينِ / لِعَ
لِ  وافِ  / بِقَ

ةً نْوَ برِي عَ لنيَ إلى صَ وَتَنْسَ
ــي هذا النص  )) نالحظ ف ــواقِ األشْ
التركيب الذاتي ببث ما هو تصوري 
للذات العاشقة والشاعر أستطاع 
أن يوظف الرموز املوحية بتشظي 
ــوز احلبيبة  ــذات في انعكاس رم ال
ــن البداوة الرمز الذي  حيث يأخذ م
ــذي يقارب حلظات  يعطي احلنني ال
ــاء  أعط ــى  عل ــدرة  والق ــاء  الصف
ــكل حنيني  ــعر احلقيقي بش الش

وصافٍ ومقارب ملا يريد أن يكتبه أي 
أن الشاعر يريد أن يصف ما يتمناه 
ــذه احلبيبة  ــعر له من كتابة الش
ــطر لعينيك دفء القوافي))  (( يس
ويحسسها بأشواقه إلى عينيها 
ألنهما رمز دفء الشمس والشاعر 
يبني جملته الشعرية مبا يثيره من 
ــكاس وكل ما ميثل احلبيبة من  انع

رموز ..
نص ( األغنية األخيرة) ((ماتَ القمرُ 
/تدلى رأسهُ على اللياليِ املشمسةِ 
/العشاقُ لبسوا السوادَ /القصائدُ 
ماتت /اخرْسَ اجلميع /سوى إمياءاتِ 
ــيع القمرَ /بأغنيتهِ  باألصابعِ /لنش
ــد هناك خمرٌ في  األخيرة /فلم يع
ــتمر  ــقني )) . ويس ــؤوس العاش ك
ــتعارة التي  ــاعر بأحداث االس الش

ــة ملكنونه  ــي الدالالت املقارب تعط
الداخلي والذي هو انعكاس مركب 
ــد احلبيبة عنه لهذا  من قرب أو بع
ــه اعتمادا  ــدة لدي ــتمر القصي تس
ــذي يحقق  ــج ال ــذا التوه ــى ه عل
البعد اجلمالي اللغوي في جملته 
ــعر  ــاعر هنا يش والش ــعرية  الش
ــد موت القمر حيث  باليأس إلى ح
جند تنامي النص لديه على املفردات 
ــير الى حالة اليأس وهذا  التي تش
ــذب إدراكي  ــة ج ــكل حال ــا يش م
ــي تعطي تفاصيل  لكل الرموز الت
ــذي يعيش  ــة األلم ال اليأس وحال
فهي تشكل األستعارة وفق نسق 
احلالة االنفعالية املضاءة بعناصر 
ــابك بني ما متثله احلبيبة من  التش
ــكل ما هو داخلي,  حالة محركة ل

ــذي يتحكم  ــعري ال ــي الش والوع
ــو خروجه من  ــار القصيدة ه مبس
ــكل يعيد  ــارج ل ــى اخل ــل ال الداخ
ــق  ــات وف ــياء واملرئي ــة األش صياغ
ــى أنفعاله الذي يحاول  تأثيرها عل
ــردة  املف ــالل  خ ــن  م ــكه  ميس أن 
ــوت القمر) هنا ما هو  اللغوية, و(م
ــأس التي  ــارة إلى حاالت الي إال أش
ــارات  ــها وحيث يحدد اإلش يعيش
ــاق  التي تعطي رمز اليأس, (العش
قد لبسوا السواد وحتى القصائد 
ــاءات األصابع  ــت ولم يبق إال إمي مات
ــربونها من  ــاق يش ولم يعد للعش
ــس  لب ــيء  ش كل  ألن  ــهم  كؤوس
ــتغل  ــاعر يش ــواد) أي أن الش الس
ــة  الصوري ــة  الرمزي ــؤرة  الب ــى  عل
ــف احلالة التي  ــك توصي لكل ميس
ــها … أما في نص ( صرخة )  يعيش
ــراخ / قبالةَ  ((هل ترغبني لي بالصّ
متِ /ألني ال أعرف /كيف  جدارَ الصّ
ــننيِ  ةَ الس هي /أزقّ ــقطُ من وجَ اس
ــاً جنونَ  ــة بالهذيان /مخترق املليئ
ــاعر  ــاهقِ )) فأن الش ــسِ الش األم
ــدث  ــي يتح ــاع لك ــس القن ال يلب
ــا يراه  ــاول أن يطرح م ــه بل يح عن
ــه التي  ــداد بحالت ــالل االمت من خ
ــها بطريقة حسية األدراك  يعيش
ــي اللغة  ــدث التناغم ف ــي يح لك
ــش من  ــا يعي ــارب بني م ــي تق الت
الداخل والصوت اللساني للفكرة 
التي تنهض بالرؤيا لكي يصل إلى 
البعد التعبيري في تعدد األصوات 
ــي  ــرة ف ــذات املنغم ــدى ال ــي ص ف
((هل  هواجس اإلحساس الصوتي 
ــني لي بالصراخ)) أي يحاول أن  ترغب
ــة الداخلية ما بني  ــف احلرك يكش

ــت  ــوت ألن الصم ــكون والص الس
ــيء  اخلارجي قد طغى على كل ش
ــمع صوته  حوله لهذا يريد أن يس
ــكون  ــط هذا الس إلى اآلخرين وس
ــت)) ألنه يريد  (( قبالة جدار الصم
ــمع اآلخرون صوته احلقيقي  أن يس
ــان ألن األمس أصبح  وليس الهذي
ــه, أي أنه  ــوت الغائب من هو الص
ــني األصوات  ــدرج ما ب ــد أن يت يري
ــي ألن  ــم اخلارج ــة والعال الداخلي
ــاهقاً ولم  األمس أصبح جنوناً ش
ــذا ما  ــي يومه ه ــرر ف ــد له مب يع
يجعل النصوص نصوصاً ترابطية 
ــاع  ــوج الداخلي ألتس ــي املنول ف
ــري الداخلي .. اما  الصوت التعبي
في نص ( قلق في حلظات االنتظار) 
((تتبعثرُ خطواتي / مرجتفةً خلفَ 
املتاهاتِ  /حاملةً  الصمتِ  ــوارِ  أس
ــنيٍ  /بعين ــلَ  اللي ــزِ  دهالي ــي  /ف
مفتوحتني /تنظران إلى الكرسي / 
الباب … /على اجلدرانِ نصفُ صورةٍ 
شمسيةٍ متكسرةٍ )) فأن الشاعر 
في يستخدم الدالالت األنفعالية 
ــاءات  باإليح ــة  املوحي ــارية  اإلش
العاطفية وما يعيشه من مشاعر 
ــاالت داخليه ضمن التعبير  وانفع
الصوتي لكي يحقق االنفالت من 
ــق التوازن  ــت ويحق ــوار الصم أس
الشعوري ألنه يشعر أن كل شيء 
ــه. ــى خطوات ــه حت ــر حول متبعث
بسبب املتاهة التي حتددها حالة 
ــه الداخلي  ــكون خارج صوت الس
ــه أعلى  ــد أن يكون صوت ــو يري فه

من أصوات األشياء لكي يسمعه 
ــد على  ــاعر يعتم ــرون، والش اآلخ
ــة تعبيرية لكل ما  الصوت كحال
ــال العاطفي,  ــن االنفع ــعر م يش
ولتغير األزمات والقلق الذي يعيش 
ــة, أي أن  ــه الداخلي ــدد أصوات تتع
القصيدة عند الشاعر عدنان هي 
األختيارات  ــدد  تراكم صوتي متع
ــل الداللي  ــق التأوي ــذا ما يحق وه
للمعاني ضمن النص ألن التراكم 
ــدد األصوات  ــي تع ــق ف أو التالح
ــراً متدرجاً في املنولوج  يخلق توت
ــد اإليقاع  ــي للنص ويوح الداخل
ــكونية  ــن الرتابة الس املنفلت م
ــوي ضمن  ــر اللغ ــة التعبي لطاق
ــؤرة النصية أي  ــردات حترك الب مف
ــاً بالتعبير  يصبح النص متوهج
حلالة األنفعال العاطفي, لهذا نرى 
ــي  النص في قوة التعبير النفس
مع الصورة الشعرية املتعددة في 
ــل ورموزه من  ــوء والظ رحلة الض
والقمر  ــمس  والش والنهار  الليل 
أي الرموز املتغيرة ضمن أنفعاله 
العاطفي املتغير حسب األشارات 
ــكل  ل ــتوعبة  املس ــة  الداخلي
ــة التي تتداخل  ــات اخلارجي املرئي
ــية  ــارات النفس ــك األش ــع تل م
الفينوميتولوجية  ــا  أبعاده ــي  ف
ــاءً  فض ــق  يخل ــا  م ــة)  (الظاهري
ــراً واملنعكس  ــاً رمزي متوت داخلي
من االنفعال العاطفي املتغير في 
الصورة وحسب اإليقاع الصوتي 

الداخلي .
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ــروري وبديهي، ملاذا  ــؤال ض ــبة لطرح س ــل هذا الكتاب مناس لع
ــن أن تظهر في  ــن من املمك ــا ؟.. ألم يك ــة في أورب ــرت احلداث ظه
ــطى  ــي منطقة احلضارات الوس ــراء، أو ف ــا جنوب الصح إفريقي
كفارس وبالد الرافدين والهالل اخلصيب ومصر، أو منطقة الشرق 
ــاط والتدافع  ــكان وبالنش األقصى، وجميعها مناطق أهلة بالس
ــمالي الغربي من العالم القدمي  ــي ؟.. ملاذا في اجلزء الش االجتماع
ــدم ؟.. رمبا يقول قائل  ــي قادت العالم نحو التق ــرت األنوار الت ظه
ــة خلق عقالً كليًا ومعاناة جماعية جعلت  ــيطرة الكنيس أن س
البشر يتوحدون ضدها ويحاولون كسر تلك احلواجز التي فرضتها 
ــذا الرأي يضعف حال القول بأن  ــة عليهم، ولكن مثل ه الكنيس
اإلنتاج احلداثي الغربي مستمد من العصر اإلغريقي والروماني أي 
من ما قبل املسيحية نفسها، فاملفكرون في قرون احلداثة األولى 
ــفية من الفكر اإلغريقي في  ــتمدوا معظم قضاياهم الفلس اس
ــرى أن عدم قيام  ــل امليالد.ثمة قائل ي ــني الرابع واخلامس قب القرن
ــي إفريقيا  ــطوري والديني ف ــرد على العقل األس ــة أو التم احلداث
جنوب الصحراء يعود إلى التعددية الدينية في إفريقيا، فلم تكن 
ــيطرة دين واحد كما هو حادث اآلن نتيجة  إفريقيا واقعة حتت س
ــد واإلجنيل في اليد  ــالح في ي ــتعمار الغربي الذي جاء بالس لالس
ــة من خلق عقلي كلي مناهض  ــرى، فإن منعت تلك التعددي األخ
لسطوة الدين، إضافة إلى أن الديانات واملعتقدات اإلفريقية كانت 
ــواء واقعيًا أو  ــان أو متوافقة معه س إلى حد كبير محايثة لإلنس
غريزيًا، خارجيًا أو داخليًا، بيد أن التعددية الدينية وحدها لم تكن 
ــا؛ رغم أنها مؤهلة أو  ــبب الوحيد لغياب احلداثة عن إفريقي الس
على األقل متقاربة من حيث اخلصائص اجلغرافية والسكانية مع 
ــباب  القارة األوروبية.وكذلك لم تظهر في احلضارات القدمية ألس
ــارات كانت متكيفة  ــار، إن تلك احلض ــذ في االعتب ــب أن تؤخ يج
ذاتيًا مبا حققته من حضارة، مستمدة من التشكيل البيئي لها، 
فغالبًا احلضارات التي حتقق قدرًا من التكامل الداخلي واإلكتفاء 
ــم والتصورات؛  ــورة اجلذرية على املفاهي ــون دوافعها نحو الث تك
ــدودة، ألنها قد تصاب بالتكلس، فال تترك فراغات ينفذ منها  مح
ــعت إلى ذلك فإنها تكون محصنة بقدر كافٍ من  التغيير، وإن س
ا  ــك احلضارة وليس بعيدً ا خلصائص تل ــع التغيير وفقً أجل أن ينب
ــتراكية في الصني التي متاهت مع النمط  عنها منوذج الثورة االش
االجتماعي الصيني، ألن احلضارات القدمية في معظمها تشكل 
ــان.يظل  ــر، وحدة الطبيعة مع اإلنس ــن وحدة اجلغرافيا بالبش م
ا بال إجابات حتى نفرغ من تناول الوصايا العشر  السؤال مطروحً
ــة العلمية في  ــن احليادية واملنهجي ــم ننظر بقدر م ــة، ث للحداث
ــدة مناخات نظرية  ــك، ألن األمر هنا البد وأن يتعلق بع ــباب ذل أس
ــفة احلضارة وفلسفات التاريخ وعلوم العقل ومتى كيف  كفلس
ــح قلم العقل. ولكن  ــان أن يوقف وحي النقل لصال ميكن لإلنس
ــكل  األهم من وجهة نظري هو تداخل عناصر التقدم بحيث تش
كل منها رافعة لباقي منظومات احلداثة. إن أخطر ما لفت نظري 
ــي، أي محاولة  ــكل جتزيئ ــو تناولها بش ــوع احلداثة، ه ــي موض ف
ــض في الفكر العربي اختزالها في مقولة أو اثنتني، وهذا هو  البع

عبث احلداثة في أجلى صوره.
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فنارات

د. محمد دوير 

الشاعر أستطاع أن 
يوظف الرموز اِّـوحية 

بتشظي الذات َّـ 
انعكاس رموز الحبيبة 
حيث يأخذ من البداوة 

الرمز الذي يعطي 
الحنني
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هي ثنائية حفرت عميقاً في ذاكرة
العمر..

وسواحل   ، جهة  من  النوارس 
البحار

وشواطئ االنهار من جهة اخرى .
 واكثر من سبب يدعوني  ان اخترق

هذه الثنائية ، الجعلها ثالثية :
النوارس..و..السواحل والشواطئ..

و..أنا..
ورمبا لم اتعسف بذلك..
       زرقة مياه الهور ؟!

..مياه  املياه  زرقة  احببتُ  فكم 
البحر

والهور ؟.وأسأل نفسي مراراً :
لم هذا احلب ، وذلك الشوق ؟.

 ، الطفولة  لسنوات  عائد  هو  هل 
حيث

هور  حافات  على  وعشتُ  ولدتُ 
احلمار جنوبي العراق ؟.

املائية  املسطحات  كانت  هناك   
الواسعة ، وزرقتها ، تعطي نكهة

البحر ؟..واجلواب : رمبا.
  جزيرة اخلزيرات ؟!

وحمتُ حول البحر .من خليج
( اوغاريت ) قرب مدينة الالذقية

ومن   . البحر  عاينت   ، السورية 
جزيرة

( اخلزيرات / اخلضيرات ) ، االندلسية 
باجتاه  البحر  عبرتُ   ، االسبانية 

مدينة طنجة املغربية.
السفينة  ركبتُ  اثينا  ومن    

اليونانية
باجتاه جزيرة قبرص ، وعبر اجلزر

اليونانية : كريت و..رودس .
ومن قبرص ركبت سفينة روسية ،
باجتاه الالذقية ، ومنها الى مدينة

االسكندرية في مصر.

كانت اجلزر االغريقية درراً ترصع
وجه البحر.

    كانت الصخور عارية !!
وحول البحر وجزره وزرقته ، قدم

االديب الفرنسي ( ستاندل ) ، هذه
الصورة :

رأيتُ الصخورَ عارية كفتاة جميلة 
.

لص  كأنه  يضربها  املاء  ورايت 
يستدرجها الى كهف بعيد . ورايتُ
الشمس من وراء السحاب سعيدة

بذلك.
ومتنيتُ ، يقول ستاندل ، ان اكون

املاء والرمل حتت الصخور والشمس
ايضاً.

 وانا االخر متنيتُ ذلك .
**********

مع  جميلة  الفة  عالقة  وقامت 
الباخرة  تتبع  شاهدتها  النوارس. 

التي

اقلتنا من الساحل االسباني الى

مدينة  عند  املغربي  الساحل 

طنجة.

وفي الفندق الذي اقمنا فيه مبدينة

اسطنبول التركية ، كانت النوارس

الذي  املطعم  شبابيك  تقصد 

نتناول

فيه افطارنا في الطابق االخير من

الفندق ، وتضل تنقر على زجاج

الشباك طالبة ان نطعمها .

شواطئ  على  النوارس  والتقيت 

بحيرات متنزه الزوراء وحتت جسر

في  اجلادرية  وجسر  الشهداء 

العاصمة العراقية بغداد .

النوارس  مع  دائمة  الفة  انها 

الوديعة .

خضري علي الكاتب 
في ساعات الليل االخيرة استوى واقفا 
ــذ يلتفت  ــريره االرضي ثم اخ ــوق س ف
ــماال وكأنه يبحث عن شيء  ميينا وش
ــيء ثمني  ــا صديق تفتقده أو ش ما رمب
ــط الغرفة الصغيرة  ــقط منه وس س
<كان الضوء االحمر هاتفا جدا فجلس 
وهويتحسس األرض بيديه املرتعشتني 
.قلب وسادته ونفض غطائه فم يجده 
ــدة وكأنه كان  ــرك بخطوات مجه ..حت
ــد يده  ــن نائما م ــم يك ــباق ول في س
ــة ايضاء  ــرة نحو نقط ــدوء هذه امل به
ــد واخذ  ــى إن يتق ــه إب ــاح اال إن املصب
ــع االنارة ثم اعاد الكف  يلح على قاط

ــي أن املصباح  ــا وجهه فقد نس ضارب
ــه العطب كانت ضربته على  قد اصاب
ــه وكأنه  ــه إلى وعي ــد اعادت جبينه ق
ــم ضحك  ــن نومه ث ــتيقظ م اآلن اس
مبتسما .. هز رأسه ميينا وشماال وهو 
مبتسما هازئا بنفسه وعاد وحرك يده 
ــكل يدل على عدم الرضا>عاد مرة  بش
ــه  ومد يده إلى جهته  أخرى إلى فراش
ــكائره  ــرى وقبض على علبة س اليس
ــث الدخان  ــا واخذ ينف ــة مع والقداح
بهدوء ودخانه يصعد بخط مستقيم 
ــقف غرفته املتهالكة اجلدران  نحو س
ــيح خارج  ــى في فضاء فس ثم يتالش
ــقف أو  ــدران خارجا من ثقوب الس اجل

ــدلها على  ــاش التي اس قطعة القم
ــى أقصى ركن  ــه .. توجه إل ــاب غرفت ب
ــم  ــه يرس ــوء قداحت ــه وض ــي غرفت ف
ــكرا للصني). ثم  ــه وهو يردد (ش طريق
ــيء  رفع الضوء وكأنه أطمئن بأن الش
ساقط امامه من العوائق املتناثرة في 
بيته غير املرتب وركز ضوءه على صورة 
ــدأت مالمحها  ــدار ب ــة على اجل معلق
ــف امامها  ــيئا.. وق ــيئا فش تظهر ش
ــه  ــت لبرهة من الوقت وراس وهوصام
ــي وهو يردد <>>>>ملاذا>>>ملاذا؟ ثم  محن
ــا بكلمة  ــه ورفع صوته أيض رفع رأس
ــى صنيع  ــاذا؟ <> وأردف قائال ما اقس مل
االيام ثم حترك مبتعدا إلى صحن الدار 

ــا..كان  ــرة اخرى نحوه ــر م وادار النظ
ــض الوقت كأنه  ــف فى كل باب بع يق
ينتظر شخصا ما ليلحق به ويسيران 
ــم أن هذا  ــدوى رغ ــن دون ج ــا ولك مع
ــح منطا معتادا عليه ، يلتفت إلى  اصب
جانبيه في كل دخول وخروج ينظر إلى 
حديقة بيته التي حتولت إلى مساحة 
ــات تنمو بها الكثير  صغيرة من الغاب
ــحب  ..س ــة  الطبيعي ــات  النبات ــن  م
ــياج اخلارجي وهويرفعه إلى  باب الس
االعلى فارضية املمر تكسرت قطعها 
الكونكريتية واخذ تعيق فتح الباب.و 
ــر األولى <انطلق تاركا  مع حمرة الفج
ــار  ــي مثلما فتحه وس ــاب اخلارج الب

ــتقبل  ــة وهو يس ــن العجل ــيء م بش
ــمال الباردة  ــاح الش ــدره اخلرب ري يص
ــزق وتنثر  ــى جيبه املم ــم يديه إل ويض
ــعره الفضي القليل وكأنه  الرياح  ش
ــباق مع الزمن ثم انعطف نحو  في س
ــل احلديقة  ــرى وكان عام اجلهة اليس
ــب بعض  ــقي بترتي ــدأ للتو بس ــد ب ق
ــجار وتقليمها < أما هو فانطلق  االش
ــاد وأخرج منديال وهو  إلى مكانه املعت
ــدة التي كانت  قطعة القماش الوحي
ــح  ــة ومد يده وبدأ مبس ــة وجميل زاهي
املسطبة الكونكريتية وجلس عليها 
ــيرة حياته وكل ما  ــروي لها س واخذ ي

يراه في ليله ونهاره .

@¯üaÏí€a@NN@Î@NN@êâaÏ‰€a

NN@?ÌÜœaä€a@tÎâÏΩbi@—Ìä»n‹€@ �ÚÓœb‘q@�Òàœb„@ÊÏÿÓ€
“äë˛a@—v‰€a@ø@âbößa@—znΩa@ıbí„�@b:b‡«c@äëbjm@Ú‹�ÿíΩa@Ú‰v‹€a

@èÓçdm@ Îäífl@szjm@ÊÏfldΩa@âaÖ
Ú∫6‹€@Ô€b»€a@ÜË»Ωa

 عكاب سالم الطاهر

مقطوعة

Új�éΩa قصة قصرية 

Ú»∫@Êb„Ü«@ä«bí€a



لالستفســـــار واالعالن االتصـــــــــال باالرقـام التاليــــــة : ٠٧٩٠٦٣١٨١٠٩ - ٠٧٧٠٢٨٧٢٢٧٣

albaynanew@yahoo.comalbaynanew@yahoo.com

الستقبال آرائكم ومقرتحاتكم 
الطبية والعلمية وذلك لنشر 
الوعي الصحي يرجى ارسالها 

على الربيد االلكرتوني 

www.albayyna-new.com

العدد (٣٤٨٢) الخميس ٩/٣/ ٢٠٢٠

7 استراحة 

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



ــغلت العالم وادارت  ــة كورونا او كوفيد/١٩   ش  جائح
ــيطة اال ونال  ــن دولة على وجه البس ــو) وما م (الديلك
ــفاء) وباملقابل فان جهود  منها الوباء (اصابة وموتا وش
ــال الطب  ــي مج ــاص ف ــاب االختص ــاء واصح العلم
ــار للتوصل الى  ــل بالنه ــون اللي ــات يواصل والفيروس
ــرية من موت يترصد ضحاياه مبكر  لقاحات تنقذ البش

قاتل!!
ــاح  ــود لق ــدم وج ــدت  ع ــة اك ــة العراقي وزارة الصح
ــورة نهائية حلد االن وان  للفايروس امللعون معتمد بص
اللقاحات في حال استكمال دراستها ستكون جاهزة 
ــا في نهاية هذا العام او بداية العام املقبل (٢٠٢٠) .  ام
وباملناسبة فقد تباينت وتنوعت االساليب واالجراءات 
املتخذه للوقاية من االثار الكارثية للوباء لكن املبعوث 
ــد نابارو) اعتبر  ــاص ملنظمة الصحة العاملية( ديفي اخل
ــويد في فرض قيود ناعمة في هذا  ــتراتيجية الس اس
ــب ان حتتذي به الدول االخرى..  الصدد مبثابة منوذج يج
وملزيد من التفاصيل اكد(ديفيد نابارو) خالل مقابلة مع  
ــلطات  ــيا اليوم) ان الس اذاعة (ماجيك)  ونقلتها(روس
ــواها  ــردت به دون س ــا تف ــت نهج ــويدية اختط الس
ــكان)  ــا على (ضمير الس ــك باعتماده ــن الدول وذال م
ــددة اي الحظر  ــراءات وقيود مش ــس على فرض اج ولي
ــل عمدت التباع  ــتاو) ب جزئي والحظر كلي او ( نص س
ــاربك)  و( مروتك  ــاي بش ــي) و( ه ــة(عيني واغات سياس
ميعود) و( ابو الغيرة يهمنا صحتك) و( دير بالك تره محد 
ــويدي بوحي  ايفيدك) وبالفعل فقد حترك املواطن الس
ــه الواعي!!. وتبعا  ــؤول وتصرف وايعاز من ضميره  املس
ــافة  ــويدي وحافظ على مس لذالك التزم املواطن الس
ــد االجتماعي والعمل عن بعد وليس( مطاخخ)  التباع
او ( خشم على خشم) وظلت املدارس ورياض االطفال 
في السويد اضافة للمطاعم مفتوحة وليس( دلفري) 
ــد االوربي  ــويد البل ــبات العامة.. الس ــت املناس والغي
ــق حرفيا املاثور من اقولنا العربية( الوقاية خير من  طب
ــالج) و( باب  ــه خير من درهم ع ــالج) و( قنطار وقاي الع

يأتيك منه الريح اغلقه واستريح)!!
ــويديه الناعمة اتت اكلها ويكفي ان  ــة الس السياس
ــجلة حلد االن بحود ال(٨٧) الفا  مجمل االصابات املس
ــخص وهي  ــة االف ش ــا الوفيات فاكثر     من خمس ام
ارقام متدنية اذا ما قورنت بدول اوربية كايطاليا مثال.. 
انها قصة حرصنا على االتيان بها لالطالع على جتارب 

الشعوب في مجابهة كورونا.
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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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عبد الزهرة البياتي*

* رئيس التحرير التنفيذي

وجع يومي

حداد عىل ارواح شهداء الوطن 

ÚÓÀbflÖ@Ú�‹†@ÜÓëâ@âbju@ä«bí€a@kÓ�ÃÌ@pÏΩa
ــاء  الثالث االول  ــس  ام ــاء  مس ــي  توف
الشاعر جبار الرشيد بجلطة دماغية 
ــفى.  ــى دخوله املستش ــد أيام عل بع
ــل أقل من  ــيد قب ــد خبر وفاة رش وتأك
ساعة بعد تدهور حالته الصحية في 

ــني املاضيني.  ــفى خالل اليوم املستش
ــيد أحد أبرز الشعراء  ويعتبر جبار رش
ــراق ويعمل مقدما  ــعبيني في الع الش
ــبكة اإلعالم العراقي ،  للبرامج في ش

وصدرت له دواوين عديدة.

بغداد / البينة اجلديدة

في نظامنا الشمسي تتنوع 
ــكل ال يصدق،  الكواكب بش
بدءا من كوكب الزهرة، حيث 
ــل درجات احلرارة  ميكن أن تص
ــة، إلى  ــة مئوي ــى ٤٧١ درج إل
ــث تنخفض درجة  نبتون، حي
ــى ٢٠١ درجة مئوية.  احلرارة إل
ــات  اختالف ــى  إل ــة  وباإلضاف
درجات احلرارة، فإن للكواكب 
ــركات مختلفة، ما  ــا ح أيض

ــنة  يعني أن طول اليوم والس
ــو  ه ــا  عم ــا  متام ــان  مختلف
ــى  ــتنادا إل ــى األرض. واس عل
ــن متحف  ــام فريق م ذلك، ق
األميركي،  اإلكسبلوراتوريوم 
ــبة تتيح  ــة حاس ــاء آل بإنش
ــى  ــر عل ــر البش ــة عم معرف
ــب األخرى. وما عليك  الكواك
ــخ ميالدك،  ــوى إدخال تاري س
ــبة  ــف اآللة احلاس وستكش
عن عمرك باأليام والسنوات، 
ــد ميالدك  ــك موعد عي وكذل

القادم، هنا.على سبيل املثال، 
عندما يكون عيد امليالد هو ٤ 
كانون الثاني ١٩٩٢، هذا يعني 
ــخص يبلغ من العمر  أن الش
٢٨ عاما هنا على األرض. ومع 
ــيكون  ــي عطارد، س ــك، ف ذل
ــيكون  ــره ١١٨٫٩ عاما وس عم
ــي ١  ــادم ف ــالده الق ــد مي عي
أيلول ٢٠٢٠ ، بينما في نبتون 
ــا  ــره ٠٫١٧ عام ــيكون عم س
ــيكون عيد ميالده  فقط، وس

القادم في ١١ آب ٢٢٤٠!.

بغداد / البينة اجلديدة

ــى  األول ــي  ه ــابقة  س ــي  ف
ــيخ  ــا، أصدر الش ــن نوعه م
ــد آل نهيان،  ــن زاي ــة ب خليف
ــوم قانون  قرار باعتماد مرس
احتادي يقضي بتعديل بعض 
ــات  عالق ــم  تنظي ــكام  أح
العمل، من بينها منح إجازة 
القطاع  للعاملني في  األبوة 
اخلاص. هكذا تكون اإلمارات 

ــة تقوم  ــة عربي ــي أول دول ه
بهذه اخلطوة!.

يأتي هذا القرار في إطار تأكيد 
ــال  ــي مج ــارات ف ــادة اإلم ري
ــاواة بني اجلنسني  تعزيز املس
ــتقرار  وحتقيق الترابط واالس
الكفاءات  وتشجيع  األسري 
الشابة لالنخراط في العمل 

في القطاع اخلاص.
ــل  يحص ــل،  التفاصي ــي  ف
ــي القطاع اخلاص  العامل ف

ــى إجازة  ــرار عل ــب الق مبوج
ــدة ٥ أيام  ــر مل ــة األج مدفوع
عمل لرعاية طفله، تستحق 
من تاريخ والدة الطفل وحتى 
ــهر.اإلجازة  أش  ٦ ــه  إكمال
ــة تعتبر أحدث املزايا  الوالدي
للعاملني في القطاع اخلاص 
ــي  ــن، وه ــز دور الوالدي لتعزي
نح للموظف األب أو  إجازة متُ
ــرة رعاية الطفل،  األم في فت

وتكون مدفوعة األجر.

ــي وزارة  ــرة الفنون العامة ف ــت دائ اعلن
ــة معارض  ــالق اربع ــن انط ــة، ع الثقاف
ــاعة برغم  فنية الكترونية خالل ٢٤ س
ــال املدير العام لدائرة  جائحة كورونا.وق
ــون علي عويد العبادي ، إن «الدائرة  الفن
ــة للفنانني  ــت اربعة معارض فني اطلق
ــرمي الكعبي  ــد الك ــار وعب قيس الكس

ــيم  ــن نس ــال ع ــري فض ــدر الياس وحي
ــا االلكتروني». ــيني، عبر موقعه احلس
ــدت  ــاف العبادي أن «االعمال جس وأض
جوانب عدة فضال عن افكار وصور فنية 
ــتمرار دائرة الفنون  منوعة»، مؤكداً «اس
ــارض االلكترونية دعماً  ــالق املع في اط

للحركة الفنية».

بغداد / البينة اجلديدة

 البينة لجديدة / اثري عبد الخالق
ــة ( عثمان  ــور وزير الداخلي بحض
ــؤون  ــي ) ووكيل الوزارة لش الغامن
ــاد محمد  ــرطة الفريق (عم الش
ــوزارة و الوكالة  محمود) وقادة ال
ومدراء مكاتب مكافحة االجرام 
ــداد واحملافظات و من اجل  في بغ
ــل  بالعم ــوض  والنه ــر  التطوي
ــي مجال  ــي التخصصي ف االمن
مكافحة اجلرمية املنظمة اقامت 
ــع  ــي موس ــر  امن ــة مومت الوكال
ــة مكافحة االجرام  خاص مبديري

ــة  ــداد واحملافظات ملناقش في بغ
نسبة انخفاض وارتفاع اجلرائم . 
وقد القى الغامني كلمة ترحيبية 
ــا اجلهود  ــادة احلضور مثمن بالس
املبذولة من قبل ضباط ومنتسبي 
املديرية في اداء املهام والواجبات 
ــال ان الوضع  ــم قائ ــة اليه املؤكل
ــم علينا  ــا يحت لبلدن ــاس  احلس
ــي  واالختصاص ــي  املهن ــل  العم
والتحقيق النزيه في هذه اجلرائم 
بعيدا عن التاثيرات االخرى حيث 
شدد على مراعاة حقوق االنسان 

ــاء اداء الواجبات املكلفني بها  اثن
وابداء  ــم  التعامل معه ــن  وحس
ــتقبال الشكاوى  ــاعدة واس املس
 ) ــال  قائ ــت  وق ــرع  باس ــا  واجنازه
ــع الى  ــني تتطل ــار العراقي ان انظ
ــي وزارة الداخلية من  ــم ف ابناءه
ــن الداخلي )  ــتتباب االم اجل اس
ــي ( ان  ــعب العراق ــا الش مخاطب
ــم ) كما  ــة منكم واليك الداخلي
ــع اجلهات  ــاون م ــى التع ــى ال دع
االستخبارتية واملواطنني واملصادر 
من اجل سرعة اكتشاف اجلرائم 

ــن  ــة م ــات القضائي ــا اجله وايض
اجل اجناز القضايا وكذلك تنفيذ 
ــم الدعاوى  ــض وحس ــر القب اوام
ــكل قانوني . من جانبه اثنى  بش
ــرطة  ــؤون الش ــل الوزارة لش وكي
ــي  ــة الت ــام والرعاي ــى االهتم عل
ــن  وم ــا  لوكالتن ــر  الوزي ــا  يوليه
ضمنها مديرية مكافحة االجرام 
ــع  ــر م ــاس مباش ــا بتم باعتباره
ــم املقدم من قبله  املواطن والدع
الجل النهوض بالعمل الشرطوي 

واالمني التخصصي.

NN@Úüäí€a@ÊÎ˚í€@ÒâaãÏ€a@›Ó◊ÎÎ@ÚÓ‹ÅaÜ€a@äÌãÎ@ÚÌb«äi

    أمس األول الثالثاء شهدت شوارع العاصمة بغداد وال 
سيما في جانب الرصافة وحتديداً طريق محمد القاسم 
للمرور السريع واكرر املرور السريع واحلقيقة هو ابطأ من 
سير السلحفاة اختناقا مروريا غير مسبوق شل احلركة 
ــاب املركبات او الركاب  ــواء من اصح وادخل املواطنني س
ــوا ثمنها من وقتهم وجهدهم  في دوامة غير مبررة دفع
وتعطل اعمالهم والسبب هو اصطدام لوري كبير قالّب 
ــن محطة وقود  ــع بالقرب م ــاة الواق ــر عبور املش مبجس
ــريع مقابل  ــم الس ــي على طريق محمد القاس الكيالن
ــر مضى  ــاء اجملس ــة املركزية وملن اليعرف بان انش اخلباط
عليه مدة ليست بالقصيرة وكان الغرض من انشائه هو 
ــهيل عبور املواطنني او املراجعني الى قصر القضاء  لتس
في الرصافة بكل يسر وسهولة ولتفادي حصول حوادث 
ــني على األمر  ــدو ان القائم ــفة .. ولكن يب ــة مؤس مروري
ــر حيث انه يبعد  ــذاك اخطأوا في حتديد مكان اجملس يوم
ــن قصر العدالة بحدود ( ٥٠٠) متر وبذلك اصبح  حاليا ع
ــوق  ــر الواقع قبالة س ــأن اجملس ــأنه ش ــدمي الفائدة ش ع
ــريع .. ورغم مابذل  ــق قناة اجليش الس ــاء على طري الثالث
ــه رجال املرور  ــر اضافة الى مابذل ــن جهود ملعاجلة األم م
ــة حيث كان االختناق املروري على  ولكن ليس باليد حيل
ــتوعب األعداد  ــوارعنا احلالية لم تعد تس ــده ألن ش اش
الكبيرة من املركبات والسيارات ذات املوديالت واملناشىء 
ــن عربات « التك  ــى االعداد الكبيرة م ــة اضافة ال اخملتلف
تك» والدراجات النارية والستوتات والعجالت االنشائية 
ــتدعي وقفة جادة من قبل من يعنيه األمر  األمر الذي يس
ــات فورية بغية ايجاد حلول  وذلك بوضع معاجلات ودراس
قادرة على جتاوز االزمة املرورية الراهنة وهنا امتنى مخلصا 
من معالي السيد وزير الداخلية احملترم ( عثمان الغامني) 
ــرور العام من  ــة ميدانية بصحبة مدير امل ــوم بجول ان يق
ــا على  ــع ميداني ــي يطل ــك ك ــمية وذل ــب رس دون مواك
ــه بعد هذه اجلولة  ــوارعنا املؤلم حقا .. واكيد ان واقع ش
ــة التي تعينه  ــيخرج بحصيلة من املالحظات املهم س
باتخاذ اجراءآت مرورية تصب في خدمة املصلحة العامة 
ولتنسجم مع الشعار اجلديد الذي اطلقه السيد الوزير 

والذي مانصه «الداخلية من املواطن واليه».

@NN@·ÓnÓ€a@ÒbíΩa@âÏj«@äéu
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صباح الشيخلي*

بال مجاملة

*عضو نقابة الصحفيني العراقيني

ــدة  ــر جري ــرة حتري ــا اس ــالمات تقوله س
ــاعر املغترب (كرمي  البينة اجلديدة الى الش
العراقي) الذي يرقد في احد مستشفيات 
دبي بعد اصابته مبرض عضال ..دعوات من 

القلب بالصحة والشفاء التام.
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