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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 

كتب محرر الشؤون اِّـحلية

ــتجواب وزير التجارة ( عالء اجلبوري) من قبل  تتصاعد املطالبات الشعبية الس
ــباب ( جفاف) مفردات احلصة التموينية  ــاءلته بشأن اس مجلس النواب ومس
ــني .. واكد املواطنون ان  ــكل الصحيح واملنتظم للمواطن ــدم توزيعها بالش وع
ــارة فقدت مبررات وجودها واصبحت مفردات التموينية في خبر كان  وزارة التج
ــة والكمية ليس  ــاء باحلصة من حيث النوعي ــوص االرتق ــل بخص وان كل ماقي
ــوى مجرد سراب خادع .. وطالب املواطنون وزارة التجارة للنهوض بواجباتها  س
ــاء بالتزاماتها فان  ــى االيف ــم تكن قادرة عل ــعب واذا ل ــة احتياجات الش وتلبي
ــباب احلقيقية وراء هذا التلكؤ اخلطير  ــفة وبيان االس الواجب يقتضي املكاش

الذي تدفع ثمنه طبقات واسعة من الشعب.

الثالثاء

َّـ الهدف

Z—ÓÀâ@ÏiaÎ@Ô‡√bÿ€a@‚bfla
ÊÏvé€a@ø@‚b»€a@fibΩa@âÜÁ@aÏ–”Î�c

 * عبد الوهاب جبار
   صحيح ان الفساد املالي واالداري قد اجتاح كل مفاصل 
ــات احلكومية حتى صرنا امام واقع مخيف لكن  املؤسس
ــؤولة او تلك  ــات املس ــى اجله ــح ان تبق ــن غير الصحي م
ــل او متفرجة الى ماال نهاية ..  ــة على الت املتصدية جالس
ــراً من اال تأتي  ــوة ولو متأخرة قليال خي ــن ان تأتي اخلط لك
ــعب يعلق اماالً كبيرة  ــاس فان الش نهائيا وعلى هذا االس
ــكلها رئيس مجلس الوزراء  على اللجنة الدائمة التي ش
ــاد  مصطفى الكاظمي مؤخرا للتحقيق في قضايا الفس
ــتها الفريق ( احمد طه  واجلرائم الهامة والتي يتولى رئاس
ــعة ويتولى  ــا صالحيات واس ــف) ومنحه ــم ابو رغي هاش
ــادرة عن  ــرارات الص ــاب تنفيذ الق ــة االره ــاز مكافح جه
ــاة التحقيق او احملاكم اخملتصة . وبودنا ان نلفت عناية  قض
ــادا كبيرا وهدرا فظيعا للمال العام  اللجنة بأن هناك فس

مسكوت عليه وهو يتمثل 
باالموال اخملصصة الطعام 
ر  ــدّ ته ــث  حي ــجناء  الس
املليارات من الدنانير شهريا 
ــيب  ــنويا من دون حس وس
ــارة بان  ــب مع االش او رقي
ــجناء هم من  اغلبية الس
ــني احملكومني  العتاة اجملرم
باالعدام ملرة او لثالث مرات 
وانه من اخلطأ اجلسيم ان 

ــى حفنة من اجملرمني بينما هناك قطاعات  يتم االنفاق عل
ــعب العراقي تعاني من اجلوع واحلرمان .. ان هناك  من الش
ــى محمل  ــأن تأخذ عل ــة اجلديدة ب ــى اللجن ــات ال مطالب
ــجناء وكيف ان االموال  ــد الهدر الكبير في اطعام الس اجل
ــدين ومافيات وجدت في  الضخمة تذهب الى جيوب فاس
ــيلة لالثراء على حساب املال  ــبوهة وس هذه العقود املش
ــيدين رئيس الوزراء (مصطفى  العام. نكرّر الدعوة الى الس
ــو رغيف) ألن يوجها صفقة  ــي)  والفريق (احمد اب الكاظم
ــال العام  ــجناء حفاظا على امل ــود اطعام الس ــة لعق قوي
ــرة الهم وال غم سوى حتقيق  الذي يهدر ظلما عبرّ سماس
ــى ان يتحقق  ــخصية .. وعس مصاحلهم ومنافعهم الش

مايصبوا اليه الشعب بالسرعة املمكنة واهللا املوفق.

اغلبية السجناء هم 
من العتاة اِّـجرمني 
اِّـحكومني باالعدام ِّـرة 
او لثالث مرات وانه 
من الخطأ الجسيم ان 
يتم االنفاق عليهم

* رئيس مجلس االدارة رئيس التحرير

ــاع  ــد، اجتم ــس االول األح ــد، ام عق
ــس  ــس مجل ــة رئي ــترك برئاس مش
ــيد مصطفى الكاظمي،  الوزراء الس
ورئيس مجلس النواب السيد محمد 
ــي، ملناقشة املوازنة العامة  احللبوس
ــي انعقاد  ــام ٢٠٢٠.ويأت ــة للع للدول
ــذي حضره عدد من  هذا االجتماع ال
اب واملستشارين ، ضمن  الوزراء والنوّ
ــلطتني  ــاون بني الس ــة التع منهجي
ــريعية والتنفيذية، ألجل وضع  التش
ــز التي تخدم  ــبل والركائ أفضل الس
االجتماع  الوطني.وناقش  ــاد  االقتص
دة قانون املوازنة العامة للدولة  مسوّ
ــا واحدة من أهم  ــام ٢٠٢٠، كونه للع
ــوزاري للحكومة،  ــاج ال أهداف املنه
ــاة مصلحة املواطن  ومبا يضمن مراع
ومستواه املعاشي.وفي الشأن األمني 
ــس االول،  ــي ليلة ام ــاد مصدر أمن اف
بسقوط صاروخ نوع كاتيوشا ضمن 
ــال  ــداد الدولي.وق ــار بغ ــط مط محي
املصدر ، ان صاروخا من نوع كاتيوشا 
ــار بغداد  ــن محيط مط ــقط ضم س
ــاف، انه لم ترد لغاية االن  الدولي.واض
ــرية او  ــائر بش اي معلومات عن خس
ــة. في حني اعلنت خلية االعالم  مادي
ــح حتقيق  ــس االثنني، فت ــي، ام االمن
ــأن  بش ــرة  املقص ــة  اجله ــد  لتحدي
ــار بغداد. ــالق الصواريخ على مط إط
ــادة العمليات  ــرت اخللية ، ان  قي وذك
ــاً لتحديد   ــتركة، فتحت حتقيق املش

اجلهة املقصرة بشأن إطالق صواريخ 
الكاتيوشا على مطار بغداد الدولي.

ــت، ان فتح التحقيق جاء بناء  واضاف
ــس الوزراء مصفطى  على توجيه رئي
ــياق ذاته باشرت  الكاظمي. وفي الس
ــريع بتفتيش  قطعات فرقة الرد الس
ــان  ــي محافظة ميس ــر ف ــاء اجمل قض
ــرض القانون.وذكر بيان لفرقة الرد  لف
السريع ، أن قطعات فرقة الرد السريع 
ــواء الرابع   ــة باللواء االول والل املتمثل
ــتطالع واملهمات اخلاصة  وفوج االس
ــرت صباح امس، بتفتيش قضاء  باش

ــان.وأضاف  ــي محافظة ميس ــر ف اجمل
ــرض  لف ــي  تأت ــة  العملي أن  ــان،  البي
ــالح غير املرخص  ــون ونزع الس القان
ــاركت في  ــد الدولة.  وش ــره بي وحص
ــريع ولواء  ــرد الس ــة ال ــة فرق العملي
مغاوير قيادة عمليات سومر  وأفواج 
ــان. وفي الشأن  ــرطة ميس طوارئ ش
السياسي أفاد حتالف سائرون، امس 
ــية تؤيد  االثنني، بأن الكتل السياس
الدوائر املتعددة في قانون االنتخابات 
لضمان املستحقات االنتخابية.وقال 
النائب عن التحالف، سالم الشمري، 

إن الدوائر املتعددة في قانون انتخابات 
ــب جماهيري،  ــواب مطل مجلس الن
ــب  ــتحقاق الناخ ــن اس ــى نضم حت
ــات  ــي محافظ ونواح ــة  اقضي ــي  ف
ــة. ومن جانبه دعا النائب  العراق كاف
ــس االثنني، رئيس  ــي الصجري، ام عل
ــدم املصادقة على  ــة الى ع اجلمهوري
قانون انتخابات ال يعتمد البايومتري، 
ــري هو رادع التزوير  مبينا ان البايومت
في االنتخابات املقبلة.وقال الصجري 
ــي  ف ــة  نيابي ــات  انتخاب ــراء  اج ان   ،
حزيران القادم من دون تفعيل النظام 

البايومتري فقط واستكمال اجراءاته 
ــق لهم  ــن يح ــد م ــن حتدي ــا يضم مم
ــروط النظام  ــراع حصرا وفق ش االقت
ــى عدم قيام  ــوف يؤدي ال العامة، س
اي انتخابات طبيعية ونظامية. وفي 
ــظ البصرة،  ــأن احمللي ذكر محاف الش
ــر العيداني، امس  ــد االمي ــعد عب أس
ــاك أي ربط  ــه لن يكون هن االثنني، أن
ــككي مع الكويت اال بعد اكمال  س
الكبير.وقال  ــاو  الف ــاء  ــروع مين مش
العيداني ، إنه كثر في األونة االخيرة 
بني اوساط اجملتمع البصري والعراقي 
ــبكات  ــائل االعالم وش فضالً عن وس
ــي اخملتلفة حول  ــل األجتماع التواص
ــككي مع اجلارة  موضوع الربط الس
الكويت،  ونؤكد انه ال يوجد أي شيء 
يتعلق بالربط السككي وما أثير من 
قبل البعض هي عبارة عن حديث من 
ــوع الربط  ــة بحيثيات موض دون دراي
ــم  ــر اته ــب آخ ــككي.ومن جان الس
النائب الكردي في البرملان ، سركوت 
ــني ، بقيام  ــمس الدين، امس االثن ش
ــتان، منح آالف  حكومة إقليم كردس
ــوريا اجلنسية  املواطنني من أكراد س
إن  ــن،  الدي ــمس  ش ــال  العراقية.وق
اآلالف  ــوا  منح ــني  الكردي ــني  «احلزب
ــية العراقية  ــوريا اجلنس من أكراد س
ــم دون موافقات  ــق نفوذه ــي مناط ف
ــمية من احلكومة االحتادية التي  رس
ــؤولة مبنح اجلنسية  هي اجلهة املس
لألشخاص الذين يستحقونها وفقا 

للقانون العراقي».

كتب اِّـحرر السياسي

A_Úçbé€a@·‹»Ì@›Á@NN@·Ëmbiä«@ø@˝Ó€@ÒÜflbÁ@Öbéua@µa@aÏ€ÏznÓ€@ÖaÜÃi@ø@aâbË„@ÊÏ‹‡»Ì@·Óö€a@ÊÜfl@ıb‰ia

ــس االول  ــادار ليلة ام ــادر مطلعة م ــفت مص كش
ــي قصر الزقورة  ــع الذي عقد ف في االجتماع املوسّ
وسط بغداد وضم رئيسي مجلس الوزراء مصطفى 
ــي ووزيري املالية  الكاظمي والنواب محمد احللبوس
علي عبد األمير عالوي والتخطيط خالد بتال ورئيس 
ــوري وآخرون ،  ــة هيثم اجلب ــة النيابي ــة املالي اللجن
وبحسب املصادر فقد حدثت مشادة كالمية بني وزير 

ــة املالية النيابية  ــة علي عالوي ورئيس اللجن املالي
هيثم اجلبوري على خلفية تعيينات املدراء العامني 
ــدة  األخيرة في وزارة املالية حيث انتقد اجلبوري بش
اداء وزير املالية واتهمه بالفشل في وقت اتهم وزير 
ــة املالية البرملانية بوجود  املالية علي عالوي اللجن
ــل الوزارة ،  ــة جتعلها تتدخل في عم مصالح خاص
وقالت املصادر ذاتها ان رئيس املالية النيابية هيثم 
ــية الى وزير املالية  ه عبارات حادة وقاس اجلبوري وجّ

ــبق االجتماع املوسع  في اللقاء التمهيدي الذي س
ه  ــان حيث وجّ ــوزراء والبرمل ــي ال وقبل حضور رئيس
ــالوي بالقول : (  ــوري كالمه لوزير املالية علي ع اجلب
انت غير قادر على ادارة الوزارة وال متلك رؤى صحيحة 
والتعيينات املالية االخيرة جاءت باشخاص عليهم 
شبهات ) واكدت املصادر ان رئيسي الوزراء والبرملان 
ــا احلاضرين في اجتماع قصر الزقورة الى التزام  دعي

الهدوء وعدم استخدام العبارات اجلارحة.
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¬Îäë@’œÎ@·«b�Ωa@|nœ@ÒÖb«g@Û‹«@’œaÏm
ــف مصدر مطلع، امس االثنني، عن موافقة  كش
ــى إعادة  ــالمة عل ــة العليا للصحة والس اللجن
ــروط تضعها وزارة الصحة  فتح املطاعم وفق ش
ــة العليا للصحة  ــال املصدر ، إن اللجن الحقاً.وق
ــح املطاعم وفقاً  ــالمة توافق على إعادة فت والس
ــة الحقاً. ولم يذكر  ــروط تضعها وزارة الصح لش
ــمه،  ــف عن اس ــذي طلب عدم الكش ــدر ال املص

املزيد من التفاصيل.

  
ــد الشعبي، استشهاد قائد    أعلنت هيئة احلش
ــوم إرهابي في  ــدي لهج ــاء التص ــواء ٢٨ اثن بالل
ــني. وذكرت الهيئة في بيان ،  إن قوات اللواء  خانق
ــعبي متكنت من دحر الدواعش  ــد الش ٢٨ باحلش
ــن هاجموا، قطعات اللواء في منطقة قوالي  الذي
شمال قضاء خانقني.وأضافت، أن الدواعش هربوا 

ويجري اآلن مطاردتهم.

ــد العام  ــم القائ ــن املتحدث باس اعل
ــى  يحي ــواء  الل ــلحة  املس ــوات  للق
ــل واعتقال ٤  ــول، امس االثنني، قت رس
ــم داعش خالل عملية  قياديني بتنظي
ــاب في كركوك. ــاز مكافحة االره جله

ــول ، إن قوة خاصة من جهاز  وقال رس
باغتة  كافحة اإلرهاب نفذت عملية مُ مُ
هد إستخباري كبير،  إستندت على جُ
ــل إرهابيني إثنني من  ــفرت عن مقت أس
حاولتهما  قادة عصابات داعـش أثناء مُ
الهرب، وإلقاء القبض على إثنني آخرين 
حافظة  ــي مُ ــوق جنوب ــاء داق في قض
ــوة خاصة أُخرى  ــح أن ق كركوك.وأوض
ــاء القبض  ــاً نتج عنه الق نفذت واجب

ــن عصابات  نصرين خطرين م ــى عُ عل
ــمال  ــاء الكرمة ش ــي قض ــش ف داعـ
ــار اللواء  ــرقي مدينة الفلوجة.وأش ش
ــب  ــول إلى أن ذلك مت بحس يحيى رس
توجيهات رئيس مجلس الوزراء القائد 

العام للقوات املسلحة.

ــرور العامة،  ــرة امل ــت مدي اعلن
ــير جميع  امس االثنني، منع س
واحلكومية   ــة  املدني ــات  املركب
ــير.وقال  الس ــاه  اجت ــس  بعك
ــر عبادة  ــرور العام زهي مدير امل
ــتناداً ألحكام  ــه أس ــروح ، إن م

ــادة (٤٧) ــاً) من امل ــرة (ثاني الفق
ــنة  من قانون املرور رقم (٨) لس
ــاءاً على توجيه وزير  (٢٠١٩) وبن
الداخلية تقرر منع سير جميع 
املركبات سواء كانت عسكرية 
ــة او حكومية بعكس  او مدني
ــير.واضاف أن اخملالف  أجتاه الس

ــة مدة   ــز املركب ــب بحج يعاق
التزيد على خمسة أيام استناداً 
ــن قانون  ــاً) م للمادة(٢٨سادس
ــرض غرامة  ــع ف ــرور أعاله م امل
ــا(٢٠٠٠٠٠) مائتان الف  مقداره
دينار أستناداً للمادة (٢٥اوالًهـ) 

من القانون أعاله.
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2 محليات

بغداد / البينة الجديدة
ــركات العراقية  ــت وزارة التجارة الش دع
ــجلة في هيئة االستثمار الوطنية  املس
ــة الصناعية  ــة العامة للتنمي او املديري
ــي  ف ــاركة  للمش ــة  الصناع وزارة  ــي  ف
ــوم  ــا الي ــت عنه ــي اعلن ــة الت املناقص
ــرة الف طن من  ــا بكمية عش لتجهيزه
ــج احمللي  ــن املنت ــت الطعام وم ــادة زي م
ــات مفردات احلصة  وذلك لتلبية متطلب
ــوزارة « في بيان لها  التموينية .وقالت ال
ــى مقدمي  ــا االعالمي عل ــه مكتبه نقل
ــني والراغبني للحصول  العطاءات املؤهل
ــلتها عبر  ــى معلومات اضافية مراس عل
البريد االلكتروني لقسم العقود العامة 
HIGH_MOT@YAHOO. ) ــر ــب الوزي في مكت
ــالل  خ  (  G.CONTRACTS@MOT.GOV.IQ و   COM

ــن يوم  ــررة واعتبارا م ــالن املق ــرة االع فت

ــاري ولغاية  ــول اجل ــهر ايل الثامن من ش
ــر منه وبحسب التوقيتات  اخلامس عش
ــيتم  ــة بهذا اخلصوص وكذلك س املعلن
عقد مؤمتر للقسم املذكور لالجابة على 
ــاركني في املناقصة  ــارات املش استفس
ــهر اجلاري  ــن الش ــر م ــث عش ــي الثال ف
ــروض  الع إن  ــيرة  الوزارة.مش ــر  مق ــي  ف
ــوم ٢٠٢٠/٩/٢٣ على  ــة ي ــذة للرد لغاي ناف
ــفوعة بتأمينات  ــون العروض مش أن تك
ــك مصدق  ــان او ص ــاب ضم ــة خط اولي
ــة  ــركة العام ــح الش ــفتجة لصال او س
ــواد الغذائية في الوزارة إضافة  لتجارة امل
ــكات األخرى .ودعا البيان  الى املستمس
الراغبني باملشاركة في املناقصة مراجعة 
ــم العقود العامة في الوزارة لشراء  قس
ــل دفع مبلغ  ــروط واملواصفات مقاب الش
قدره خمسمائة ألف دينار غير قابل للرد 

على أن تقدم العطاءات في موعد أقصاه 
الساعة العاشرة من صباح يوم (االربعاء) 
ــوزارة  ال ــارت  .وأش  ٢٠٢٠/٩/١٦ ــادف  املص
ــط مركزية  ــات وضواب ــا آلي ــى ان لديه ال
ــا  ــي جتريه ــات الت ــدات واملناقص للتعاق
بشفافية عالية حيث ستقوم بإستبعاد 
ــروط  للش ــتوفي  مس ــر  غي ــاء  عط اي 
ــدة لديها كونها غير  واملواصفات املعتم
ــاءات ، ونوهت  ــة بقبول اوطأ العط ملزم
ــاركة في  إلى أنه بأمكان الراغبني باملش
املناقصة االطالع على متطلبات التأهيل 
ــة لالعالن من  ــروط العام املطلوبة والش
WWW.MOT. ــمية للوزارة خالل املواقع الرس
ــي  ــدةً ف GOV.IQ و WWW.IITP.MOT.GOV.IQ .مؤك
ــة يوم غلق املناقصة عطلة  حال مصادف
ــر اليوم التالي  ــمية في البالد فيعتب رس

موعداً لغلق املناقصة.

بغداد / البينة الجديدة
ــس االثنني،  ــيد، ام ــرف الرش ــدر مص  أص
ــدد من  ــر في ع ــا أثي ــأن م ــاً بش توضيح
ــار املتقاعدين  ــائل االعالم حول إجب وس
ــي كارد} الى  ــتبدال بطاقة {ك ــى اس عل
ــب  ــح املكت ــتر كارد نخيل}.واوض {ماس

االعالمي للمصرف في بيان تلقت {البينة 
اجلديدة} نسخة منه، ان «قرار االستبدال 
ــتنادا لتوجيهات األمانة العامة  جاء اس
ــنة ٢٠١٨}  ــوزراء بقرار {٢٧٠ لس جمللس ال
وتوجيهات البنك املركزي العراقي».ونفى 
املصرف «ملا اثير حول االجبار باالستبدال 

ــة  ــي كارد} محلي ــات {ك ــث ان بطاق حي
ــودة وتوجب  ــر اجل ــة ملعايي ــر خاضع وغي
للمعايير  ــة  ببطاقات ممتلئ ــتبدالها  اس
ــزي العراقي  ــك املرك ــا البن ــي حدده الت
ــارف واحلفاظ على  ــا يحفظ حق املص ومب

البيانات الشخصية واملالية للزبائن».

عباس كريم العلياوي
ــاء الكورونا جميع  بعد أن غزا وب
ــا  بلدن ــا  ومنه ــم  العال ــدان  بل
ــات على  ــذت احلكوم ــز أخ العزي
أزمة   مسؤولياتها تشكيل جلان 
ــذ علٰى عاتقها وضع  طوارئ تأخ
التي حتدد  ــط  والضواب ــس  األس
ــرة  اخلطي ــه  تداعيات ــة  مواجه
ــع أطيافها  ــٰى اجملتمع بجمي عل
ــة تالفياٌ  ــات احلكومي واملؤسس
ــه ومن  ــة علي ــر املترتب للمخاط
جل ما قرر في هذا األجتاه بعد ان 
ــة الدوائر اخلدمية  عطلت غاليي
ــن  ــح املواط ــة مبصال ذات الصل
ــات  ــدرت التوجيه ــم ص ــن ث وم
ــمي  الرس الدوام  ــادة  اع بضرورة 

ــات علٰى ان يكون  لتلك املؤسس
ــني {٢٥ ٪} من  التواجد للموظف
ــاد  ــٰى ان يع ــي عل ــود الكل املوج
ــد بعض الدوائر  النظر بذلك . جن
ــبة  ــد العمل فيها بنس قد اعي
ــا تراكم لديها  ــاز م {١٠٠ ٪} إلجن
ــالت مصالح املواطنني  من معام
ــر  الدوائ ــض  بع ــدراء  م ان  اال   ،
احلكومية املهمة والتي يتوجب 
ان تعمل بكامل طاقتها من اجل 
أجناز الكم الهائل من املعامالت 
ــبب تلك  ــا بس ــة لديه املتراكم
الفترة التي توقفت فيها جميع 
ــة قراراتهم  ــطة احلكومي األنش
ــه جندها اليوم ، حيث  غير موفق
ــاذ قرار  ــرورة ألتخ ــاك ض جند هن

ــل املدير  ــم من قب مهني وحكي
العام لدائرة التسجيل العقاري 
ــجيل  التس ــرة  لدائ ــاز  باأليع

ــدر  الص ــة  مدين ــي  ف ــاري  العق
ــبة  ــادة العمل بنس ــرورة إع بض
[١٠٠ ٪] للموظفني ألن ليس من 

ــرة بحجم  مناطق  املعقول لدائ
ان  ــا  وتوابعه ــدر  الص ــة  مدين
للرَقعة  ــص  ــاون اخملت املع يعمل 
ــإدارة  ب ــف  املكل ــة  اجلغرافي
ــوم واحد  ــا العقارية ي تصرفاته
ــا يصادف  ــراٌ م ــبوع وكثي باألس
في ذلك اليوم عطلة رسمية مما 
املراجعني  ــدس  يجعل ذلك يتك
هائلة يصبحوا  تراكمية  بإعداد 
ــوره أكثر بكثير  معرضني للخط
ــا  لنَصابه ــور  األم ــادة  اع ــن  م
ــل  للتعام ــة  باألضاف ــابق  الس
ــدم  وع ــرة  دي للمُ ــي  البَيروقراط
ــكاوي  املواطنني  ــماعها لش س
ــني وتَذمرهم  ــطاء وَاملَعدم البس
ــراءات الروتينية اململة  ــن اإلج م

ــدم تخفيف الضغط النفس  وع
ــبب ما يَواجهونه من بعض  بس
ــيطة  ــكاالت وان كانت بس اإلش
مما خلقوا فجوة كبيره بني األدارة 
وبني املواطنني عكس بعض دوائر 
ــجيل العقاري في مناطق  التس
ــك يطالبوا  ــداد وبذل ــة بغ مدين
ــل  التدخ ــني  املواطن ــدوا  وَيناش
ــام  ــر الع ــيد املدي ــريع للس الس
ــة وايجاد  ــرات إداري ــراء تغيي إلج
ــجم  ــة عمل في الدائرة تنس آلي
ــن وإنقاذهم مما  مع الوضع الراه
ــم يواجهوا املذلة  ــم فيه ألنه ه
ــد محاوالتهم أجناز  ــوان عن واله
معامالت البيع والشراء ملنازلهم 

وخدمة للصالح العام.
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بغداد / البينة الجديدة
ــكائر  ــن مصنع بغداد للتبوغ والس أعلـ
ــركة العامة للمنتوجات  التابع إلى الش
ــركات وزارة الصناعة  الغذائية إحدى ش
ــواع من  ــة أن ــن إنتاج خمس ــادن ع واملع
ــب  ــكائر بنوعية وجودة عالية حس الس
ــتهلك وإنتاج  ــوق واملس ــات الس متطلب
املعسل بنكهات متعـددة .وذكـر معاون 
مدير عام الشركة مسؤول قطاع التبوغ 
املهندس : جعفـر كاظـم الدراجـي : في 
ــح للمكتب اإلعالمي في الوزارة أن  تصري
ــهد تطوراً كبيراً في خطوطه  املصنع ش
ــاً  ــاً ملموس ــة وتنوع ــه اإلنتاجي ومكائن
ــتثماره من شركة  في منتجاته بعد إس
ــع  ــى أن املصن ــاً إل ــة ، الفت ( DS ) اجليكي
ــواع مختلفة من  ــاً بإنتاج أن يقوم حالي

ــة  وبتوليف ــة  عالي ــات  بطاق ــكائر  الس
خاصة به مع احلفاظ على رصانة سومر 
ــكائـر سومر األصلي (كنك  تشمـل : س
سايز ) وسومر احلديث (سلم ونانو سلم) 
ونوعني من سكائـر (اليجانس) وسكائـر 
ــا يواكب  ــو) ومب ــايز ونان ــد (كنك س املرب
ــات وأذواق  ــوق احمللية ويلبي متطلب الس
املستهلكني ومتتاز هذه األنواع بجودتها 
العالية ومطابقتها للمواصفات كونها 
ــل  ــي كل مراح ــات ف ــع للفحوص تخض
ــات اجلهاز  ــى فحوص ــة إل ــاج إضاف اإلنت
ــيطرة النوعية  ــزي للتقييس والس املرك
ــا مبواصفاتها  ــعار مناسبة قياس وبأس
ــت ذاته  ــي الوق ــاً ف ــا ، مفصح ونوعيته
ــي إنتاج  ــهد طفرة ف ــن أن املصنع ش ع
ــددة ، مؤكداً أن  ــات متع ــل بنكه املعس

ــتمر وميتلك بنى  ــور مس ــع في تط املصن
ــتحداث  ــة وجاهزة إلس ــة متكامل حتتي
ــعى  وإضافة خطوط جديدة كما أنه يس
الرصينة بهدف  ــركات  الش إلستقطاب 
توسيع نشاطه وتطوير وتنويع منتجاته 
ـــوق  ــات ومتطلبات الس ــاً إلحتياج وفق
ــيد  ــه قال مدير املصنع الس ــن جانبـ .مـ
ــداد من  ــس : أن مصنع بغ ــاد لويـ : عمـ
ــوي على  ــورة حيث يحت ــع املتط املصان
ــأ  خطوط ومكائن إنتاجية أوربية املنش
ــي العالم  ــر األولى ف ــركات تعتب ومن ش
ــئ  ــتخدام مواد من مناش فضالً عن إس
ــع مطابقة  ــات املصن ــة وأن منتج عاملي
ــيراً  للمواصفة العراقية املعتمدة ، مش
إلى أن املصنع يقوم بإنتاج أصناف وأنواع 

لها مقبولية وطلب في السوق احمللـي.
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بغداد / البينة الجديدة
ــق جابرو ضرورة دعم  ــرة واملهجرين ايفان فائ ــدت وزيرة الهج اك
ــني من كل  ــودة النازح ــة لع ــات الالزم ــر االمكان ــوزارة، وتوفي ال
ــكل  ــم االصلية وغلق ملف النزوح بش ــات إلى مناطقه املكون
ــس بعثة منظمة  ــالل لقائها مع ممثلة رئي ــي .جاء ذلك خ نهائ
ــيدة  ــتقرار اجملتمع الس ــرة الدولية (IOM) مديرة وحدة اس الهج
ــرض  ــدمي ع ــاء تق ــل اللق ــذا و تخل ــيميوكي  ه شيفون_س
ــي العراق  ــة الهجرة ف ــن حوكم ــل املنظمة ع ــل من قب مفص
ــيادتها الى ان  ــارت س ــتراتيجية وطنية للهجرة .واش نحو اس
منظمة الهجرة الدولية حريصة بعملها وشراكتها مع الوزارة 
ــريكة حقيقية مع الوزارة وتعمل مع الوزارة  ، الفتة الى انها ش
ــاريع  ــة عن املها ان تكون هناك مش ــق خطة واحدة ، معرب وف
ــة لفئات عناية الوزارة  ــتراتيجية بني الوزارة واملنظمة خدم اس
ــيميوكي عن شكرها  ــيفون س ــيدة ش ، من جانبها عبرت الس
ــيادة الوزيرة ملا القته من ترحيب وحفاوة ، مشيرة  وامتنانها لس
الى ان املنظمة تتطلع الى مساعدة الوزارة والعمل معها على 
ــدة ان منظمة الهجرة  ــهيل حركة العودة الطوعية ، مؤك تس
ــاس للحكومة بصورة عامة والوزارة بصورة  الدولية شريك اس
خاصة وهي حريصة على تقدمي االحتياجات الضرورية للنازحني 
ــاريع التي تدخل  فضال عن متابعة عودتهم وتنفيذ بعض املش

ضمن حملة اعمار املدن احملررة.

ميسان / البينة الجديدة
ــكان والبلديات العامة عن طريق  ــتأنفت وزارة االعمار واالس اس
شركة أشور العامة للمقاوالت االنشائية وبأشراف دائرة الطرق 
ــاء املمر الثاني  ــروع انش ــور التابعتني للوزارة تنفيذ مش واجلس
ــان بطول ٤٠  ــق (بتيرة – فجر - آل بدير) في محافظة ميس لطري
ــروع يُعد من مشاريع  كم وبكلفة تبلغ نحو ٢٣ مليار دينار.املش
الطرق الستراتيجية املهمة كونه يربط محافظة ميسان بباقي 
ــكل كبير في تسهيل انسيابية حركة  احملافظات ويُسهم بش
املركبات وجتنب احلوادث املرورية، وتتضمن االعمال احلالية فتح 
مسار الطريق وحدل االرض الطبيعية وفرش الطبقات الترابية 

وجتهيز انابيب كونكريت للقناطر االنبوبية.
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بغداد / البينة الجديدة 
ــد الدليمي ، صباح يوم امس  ــد وزير التربية علي حمي تفق
االثنني  ، املراكز االمتحانية لطلبة املرحلة اإلعدادية ضمن 
تربية الرصافة األولى ، معرباً عن ارتياحه من سير االمتحان 
ــالمة ، والتي أخذت  ــع االعتبارات املتعلقة بالس وفق جمي
بعني االعتبار.وأشار بيان أوردهُ املكتب اإلعالمي الى ، ان زيارة 
ــام التقومي واالمتحانات  ــي التي رافقهُ فيها مدير ع الدليم
ــتاذ  ــاكر نعمة ومدير عام الرصافة األولى االس ــتاذ ش االس
ــؤول  ــز التواصل بني املس ــاءت لتعزي ــي ، ج ــني الزوبع حس
ــى نهايتها ،  ــة حت ــة اإلمتحاني ــم العملي ــب ، ودع والطال
ــر والقلق خالل فترة  ــاهمة في تخفيف التوت وكذلك املس
ــكل  ــان وزرع التفاؤل والطمأنينة لدى الطلبة بش االمتح
ــي مناسب لهم . وذكر البيان الى  يومي وتهيئة مناخ نفس
ــدت على أحداث زيادة كبيرة في أعداد قاعات  ان الوزارة عم
ــل التخفيف على  ــن أج ــني ؛ م ــداد املراقب ــان ، وأع االمتح
ــروف ، فضالً عن االلتزام  ــة عناء التنقل في هذه الظ الطلب
ــة املعتمدة من وزارة  ــد االجتماعي ، والوقاي ــر التباع مبعايي
الصحة .  وأهاب بالطلبة بضرورة التحلي بالثقة بالنفس 
ــة ، وحتديد هدف  ــاط عند الدراس ، وبالصبر والهمة والنش
ــتت  معني ، ليكون مبثابة محفز ودافع للتركيز وعدم التش
الجتياز هذه املرحلة مبعدالت عالية تؤهل لدخول الكليات 

التي تطمحون اليها.

بغداد / البينة الجديدة
ــة الدكتور عادل  ــؤون االجتماعي ــر العمل والش ــرى وزي أجـ
ــة برفقة  ــة الديواني ــة الى محافظ ــارة ميداني ــي زي الركاب
ــني علي لالطالع على  ــر عام احلماية االجتماعية حس مدي
ــيق مع  ــبل دعمها والتنس آلية عمل دوائر الوزارة فيها وس
احلكومة احمللية لرفدها مبتطلبات االرتقاء بخدمة املواطنني. 
ــة مؤخرا محافظها  ــى الركابي خالل زيارته الديواني والتق
زهير علي شعالن وتباحث معه في واقع احملافظة وطبيعة 
احلياة االجتماعية في ظل ارتفاع نسبة الفقر فيها بواقع 
ــر الذي يحتم على الوزارة تقدمي ماميكن من الدعم  ٤٧٪ االم
ــف من الفقر، الفتا الى ان الوزارة تقع على عاتقها  للتخفي
ــة االجتماعية كونها تعنى  ــاء كبيرة في مجال التنمي اعب
ــي ماضية  ــتضعفة وه ــرة واملس ــرائح الفقي ــة الش برعاي
ـه الوزير  ــذا ووجَّ ــتراتيجيتها في هذا اجملال.ه في تنفيذ س
ــام التابعة للوزارة في احملافظة  العاملني في الدوائر واالقس
ــتوى من اخلدمات  ــن اجل حتقيق اعلى مس ــذل اجلهود م بب

للمستفيدين.

دياُّـ / البينة الجديدة
ــدروز والتابع  ــة الصحية االولية في بل ــل قطاع الرعاي واص
ــف عن فايروس  لصحة ديالى حملة الرصد الوبائي للكش
ــا , حيث اجرى مركز صحي بلدروز االول احلملة .و قال  كورون
مدير اعالم صحة ديالى فارس العزاوي نقال عن مدير قطاع 
ــق من مختبر  ــد هادي العتبي ان فري ــدروز الدكتور محم بل
ــة حيث اجرى فحص دم  ــز صحي بلدروز قد نفذ احلمل مرك
ــروس مبينا ان هذه  ــف عن الفاي ــريع  RAPID TEST للكش س
ــوادر الطبية و الصحية  ــتهدف كافة  الك الفحوصات تس
ــب التجمعات االخرى  التي تكون  ــة و الفنية و اغل و االداري

بتماس مع فايروس كورونا.
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بغداد / البينة الجديدة
ــاع املدني، مس  ــة الدف ــت مديري أعلن
ــذة  املنق ــواد  امل ــام  أقي ــن  ع ــني،  االثن
للقطاع العام واخلاص واخملتلط خالل 
ــة ان  ــرت املديري ــهر آب املاضي.وذك ش
ــواد املنقذة للقطاع  مجموع اقيام امل
ــت  بلغ ــاص  واخل ــط  واخملتل ــام  الع
ــون  وثالث ــة  خمس  (٣٥،٥١٣،٧٥٠،٠٠٠)
مليار وخمسمائة وثالثة عشر مليون 
وسبعمائة وخمسون ألف دينارعراقي 
ــاع املدني  ــرق الدف ــذت من قبل ف انق

ــات  احملافظ ــوم  عم ــي  ف اب  ــهر  لش
ــتان. كردس ــم  اقلي ــدا  ع ــة  العراقي

ــذة  املنق ــواد  امل ــام  أقي أن  ــت  وأضاف
ــام واخملتلط بلغت نحو (  للقطاع الع
ــة مليارات و مئة  ٤،١٨٥،٠٠٠،٠٠٠) اربع
ــون دينارعراقي،  ــس وثمانون ملي وخم
ــي القطاع  ــواد املنقذة ف ــا أقيام امل ام
 (٣١،٣٢٨،٧٥٠،٠٠٠) ــت  بلغ ــاص  اخل
واحد وثالثون مليار وثالثمائة وثمانية 
وعشرون مليون وسبعمائة وخمسون 

ألف دينار عراقي.
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بغداد / البينة الجديدة

ــد الزلزالي،  ــواء اجلوية والرص توقعت هيأة األن
ــة املقبلة في العراق.  حالة طقس األيام األربع
ــة اجلديدة}  ــت {البين ــأة تلق ــان للهي ــر بي وذك
نسخة منه، ان «طقس اليوم الثالثاء سيكون 
ــار جداً  ــاً ح ــطى، مشمس ــي املنطقة الوس ف
ــمالية،  ــوم، وفي املنطقة الش ــع بعض الغي م
ــة  اجلنوبي ــة  املنطق ــي  وف ــاراً،  ح ــاً  مشمس
ــاً حار جداً مع بعض الغيوم» مشيراً  مشمس
ــتكون مبدينة  الى ان «درجة احلرارة العظمى س
».وأضاف، ان «طقس يوم غد األربعاء  بغداد ٤٧ مْ
ــط واجلنوب، مشمسا حار  ــيكون في الوس س

ــي درجات  ــوم، وال تغير ف ــض الغي ــداً مع بع ج
احلرارة، وفي املنطقة الشمالية مشمسا حاراً، 
ــا طقس  ــض قليالً».أم ــرارة تنخف ــات احل ودرج
ــط  ــيكون في «الوس ــس املقبل س ــوم اخلمي ي
ــا حار جدا الى غائم جزئياً،  واجلنوب، مشمس
ــا حارا الى  ــمالية مشمس ــي املنطقة الش وف
ــم جزئيا، وال تغير في درجات احلرارة بعموم  غائ
ــس يوم  ــى، ان «طق ــان ال ــار البي املناطق».وأش
ــيكون في الوسط واجلنوب،  اجلمعة املقبل س
ــوم، وفي  ــع بعض الغي ــداً م ــا حار ج مشمس
ــم جزئياً، وال  ــا حاراً الى غائ ــمال مشمس الش

تغير في درجات احلرارة بعموم مناطق البالد».

@ıaâãÏ€a@èÓˆâ@Ú€ÎÖ@µa@@ÒÜëb‰fl
@Ú˜Ój€aÎ@Úzñ€a@äÌãÎÎ@Úœb‘r€a@äÌãÎÎ

ــعراء واملثقفني  في  ــاء والش ــن مجموعة من االدب نح
ــدكم حول احلالة الصحية للدكتور جبار  العراق نناش
ــعبيني العرب  فرحان العكيلي رئيس احتاد االدباء الش
ــة صحية  حرجة ويرقد  ــني كونه مير االن بحال والعراقي
في داره اذ يعتبر الدكتور جبار اسم من االسماء االدبية 
ــن العربي ومن  ــراق والوط ــي الع ــة ف ــة املهم والثقافي
الداعمني لالدب والثقافة  نناشدكم باسم االنسانية 
ــة في قلوبكم ان يكون لكم موقف  التي لديكم واحملب

مع هذا الرجل حفظكم اهللا ورعاكم.
مجموعة  من االدباء والشعراء واِّـثقفني  َّـ العراق



ــرارة كهربائية، امس  ــن ش ــب ناجتة ع ــنة له ــت ألس    التهم
ــاحة احلبوبي مبحافظة  ــض خيم االعتصام في س االثنني، بع
ــاحة اعتصام  ذي قار.وقال مصدر أمني ، إن حريقاً اندلع في س
ــفر عن احتراق بعض  ــة احلبوبي مبحافظة ذي قار، ما أس مدين
ــاف املصدر الذي  ــاحة. وأض خيم االعتصام املنصوبة في الس
ــف عن اسمه، أن األنباء األولية تشير إلى أن  طلب عدم الكش

احلريق اندلع جراء متاس كهربائي.

مواد  إرسالية  إصدار  إعادة  للكمارك  العامة  الهيئة  أعلنت 
غذائية مخالفة في مركز كمرك القائم احلدودي.وذكرت اخللية 
، أن مركز كمرك القائم احلدودي قام بإعادة إصدار إرسالية مواد 
غذائية متنوعة  مخالفة لضوابط االستيراد لعدم توفر إجازة 
القانونية  اإلجراءات  اتخاذ  انهتم  لإلرسالية.وأضافت،  استيراد 
املعدل   ١٩٨٤ ٢٣لسنة  رقم  اجلمارك  قانون  وحسب  بحقها 

وإعادتها إلى اجلانب السوري.
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رئيس مجلس االدارة
رئيس التحرير

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

أسسها الراحل  

   سرعت وزارة الصحة من خطواتها الوقائية ملنع انهيار نظامها  املواجه جلائحة 
ــرات اخملتبرات، اضافة الى رفع السعة  ــتجد، مستحدثة عش فيروس كورونا املس
السريرية للمستشفيات.وقال وزير الصحة حسن التميمي، إن الوزارة متكنت من 
رفع السعة السريرية الى ٨ آالف سرير لعالج املصابني باجلائحة، فضال عن توفير 
اكثر من أربعة آالف جهاز تنفس اصطناعي.وأضاف التميمي، أن عدد الفحوصات 
ــتحداث  اكثر من ٤٥ مختبرا،  اخملتبرية وصلت الى ٢٦ ألف فحص يوميا  بعد اس
مؤكدا انه يعمل على زيادة تلك الفحوصات مبا يتالءم مع ارتفاع نسبة االصابات.

ــدة في محافظات ذي قار  ــفيات جدي وبني الوزير، أن الوزارة بصدد افتتاح مستش
والبصرة وكركوك وصالح الدين وديالى واملوصل وبغداد وبابل، منوها بإعادة العمل 

باملستشفيات العامة الستقبال املرضى من غير املصابني بهذا الوباء.

بغداد /

ــدت جلنة التربية النيابية، امس االثنني، أن     أك
قرار البدء العام الدراسي اجلديد مرهون مبوافقة 
خلية األزمة. وقال رئيس اللجنة النائب قصي 
الياسري، بحسب اإلعالم احلكومي، إن اللجنة 
قدمت التوصيات إلى وزارة التربية بشأن العام 
ــري، أن البدء  ــد. وأضاف الياس ــي اجلدي الدراس
ــي مرهون بتقارير وزارة الصحة  بالعام الدراس
ــس  ــني رئي ــة األزمة.وب ــة خلي ــك موافق وكذل
ــة الحتتاج إلى  ــات املقدم ــة، أن املقترح اللجن

ــس الوزراء عليها.وكانت اللجنة  تصويت مجل
املشكلة في وزارة التربية إلعداد رؤيةٍ متقدمة 
ــة  ــل، قد عقدت برئاس ــي املقب ــام الدراس للع
ــاً  ــدي، اجتماع ــي الزبي ــوزارة عل ــار ال مستش
موسعاً ضم عدداً من املديريات منها االشراف 
واملناهج والتقومي واالمتحانات والتعليم العام 
والتخطيط التربوي والتطوير املؤسسي، بغية 
ــي ٢٠٢٠ -  ــةٍ للعام الدراس ــداد رؤيةٍ متقدم اع
ــة واملتغيرات  ــروف احلالي ــوء الظ ــي ض ٢٠٢١ ف
ــتقبلية وما تفرضه جائحة كورونا. واكد  املس

ــرج بعدة  ــة ان االجتماع خ ــوزارة التربي بيان ل
ــش مع جائحة كورونا  توصيات اهمها، التعاي
ــة ، فضالً عن تطبيق  ــذ االجراءات الصحي واخ
ــذ والطالب وعدم  ــد االجتماعي للتلمي التباع
ــافة  ــي الصف الواحد وترك مس ــاظ ف االكتظ
مناسبة، وحتديد الطاقة االستيعابية للصف 
ــون احلصة  ــط وتك ــاً فق ــذاً وطالب ـــ١٥ تلمي ب
ــة  ــررات خلي ــب مق ــة حس ــدة ٣٠ دقيق الواح
االزمة الصحية، وكذلك كيفية تنظيم الدوام 

واالشراف عليه.

ــف، امس االثنني،  ــت النائبة عالية نصي    طالب
ــس  ــب رئي ــل مكت ــن قب ــكلة م ــة املش اللجن
ــاد واجلرائم  ــق في قضايا الفس ــوزراء للتحقي ال
ــار بغداد  ــي قضية قط ــة بفتح حتقيق ف الهام
ــن حاولوا  ــخاص الذي ــبة األش ــق ومحاس املعل
ــب مادية  ــروع لتحقيق مكاس ــب باملش التالع
ــادهم، مبينة أن هذا امللف هو ثاني  ــبع فس تش
ــة، وكل الوثائق  ــاد تضعه أمام اللجن ملف فس
ــت  .وقال ــا  ــرة لديه ــروع متوف ــة باملش املتعلق
ــاك محاوالت  ــف ان هن ــه من املؤس ــف ، إن نصي
ــداد املعلق من قبل  ــروع قطار بغ للتالعب مبش
ــدين ومن بينهم شخص في وزارة  بعض الفاس
ــروع كان من املفترض إحالته  التخطيط، فاملش

ــية، ثم أحيل إلى  ــتوم الفرنس ــركة الس إلى ش
شركة هالس الصينية، واليوم بات قاب قوسني 
ــتثمار اخلاص به مع  أو أدنى من توقيع عقد االس
الهيئة الوطنية لالستثمار، وبنفس الوقت ادرج 
ــروض اخلارجية التي  ــي امليزانية لتنفيذه بالق ف
تصل الى ٢.٥ مليار دوالر لتنفيذه وبطول ٢٠ كم 

، بينما الشركة االستثمارية تنفذ نفس القطار 
وبطول ٢٦ كم وكاستثمار وبدون ارهاق للميزانية 
ــد، علماً بأن ارباح القرض تصل الى  وال دوالر واح
ــف على  ــددت نصي ــار دوالر.وش ــي ١.٣ ملي حوال
ــن قبل مكتب  ــكلة م ضرورة قيام اللجنة املش
ــاد  ــي قضايا الفس ــوزراء للتحقيق ف ــس ال رئي
ــذا امللف  ــح حتقيق في ه ــة بفت ــم الهام واجلرائ
ــف عنه أمام  ــاد نكش الذي يعد ثاني ملف فس
اللجنة، وكافة الوثائق التي تخص هذا املشروع 
ــدين متوفرة لدينا وسننشرها في  وتدين الفاس
وسائل االعالم إذا لم تتجاوب اللجنة املشكلة 
مبوجب األمر الديواني، علماً بأن (س . اجللبي) له 
ــة أيضاً بهذا امللف، وأخيراً جندد دعوتنا إلى  عالق

اللجنة ملتابعة كافة بياناتنا السابقة.
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ــذ احلدودية، امس  ــة املناف أعلنت هيئ
االثنني، ضبط تالعب بوصف البضاعة 
ــي مبنفذي أم  ــم الكمرك ــة الرس وقيم
الهيئة  وطريبيل.وقالت  االوسط  قصر 
ــاء أم قصر  ــذ مين ــلطات مبنف ، ان الس
ــط في محافظة البصرة متكنت  االوس

ــدم  ــم ٤٠ ق ــة حج ــط حاوي ــن ضب م
ــطح اسفلتي)  محملة مبادة (عازل أس
ــكيبة)  بحمولة إجمالية بلغت (١٨س
ــف بضاعتها والتي مت  مت التالعب بوص
الكشف عليها من قبل جلنة الكشف 
التابعة ملركز كمرك أم قصر الشمالي.

ــط احلاوية خارج  ــه مت ضب واضافت، ان

ــيطرة البحث  احلرم الكمركي عند س
ــا  معاملته ــق  تدقي ــد  وبع ــري  والتح
ــن  ــة م ــة البضاع ــة ومعاين الكمركي
قبلهم تبني وجود (٩سكيبة) معجون 
ــرح بها من  ــتك لم يص ــطح ماس أس
باإلضافة  ــة  اإلجمالي ــة  احلمول ضمن 
ــتيراد باملادة غير  ــدم وجود إجازة اس ع

ــد تالعبا في  ــك يع ــرح بها ، وذل املص
ــبب هدرٱ باملال  وصف البضاعة مما س
ــوم املدفوعة  ــة الرس ــي قيم ــام ف الع
ــارت  ــرادات حكومية.وجهتها اش كاي
ــى ان منفذ طريبيل احلدودي  الهيئة ال
ــعبة  ــة االنبار متكنت ش ــي محافظ ف
ــط عجلة  ــري من ضب ــث والتح البح

ــة  وبحمول ــوى)  (احلل ــادة  مب ــة  محمل
إجمالية (٢٦طن و ٨٠٠كغم) مت تدقيق 
ــود  ــني وج تب ــة  الكمركي ــا  معاملته
ــة وبفارق  ــف البضاع ــب في وص تالع
ــوم جتاوزت (٣) مليون دينار عراقي ،  رس
واملنجزة معاملتها الكمركية من قبل 

مساعد وكيل االخراج الكمركي.

أكد النائب عن كتلة الصادقون  فاضل الفتالوي 
ــككي  ــمي من الربط الس ، انه كان موقف رس
ــة امس االثنني. ــة الكويت خالل جلس مع دول

وقال الفتالوي، إن الربط السككي مع الكويت 
ــارات الدوالرات  ــارة ملي ــيكلف العراق خس س
ــئ العراقية  ــل املوان ــم عم ــن حتجي ــال ع فض
ــف الفتح  ــى ان ”حتال ــر“، الفتا ال ــكل كبي بش

ــع الكويت.وأضاف،  ــككي م رافض للربط الس
ــيكون لها موقف داخل  أن كتلة الصادقون س
ــككي خالل  ــن الربط الس ــواب م ــس الن مجل
جلسة امس االثنني، مبينا ان ”احلكومة ملزمة 
ــالوي، أن  ــئ العراقية.وتابع الفت ــر املوان بتطوي
بعض اجلهات اخلارجية والداخلية تعمل على 
ضرب املوانئ العراقية عبر الربط السككي مع 

الكويت.

ــس  ــة، ام ــة النيابي ــة  الصح ــت جلن  أعلن
االثنني، حصول املوافقة املبدئية على عودة 
ــة  ــو اللجن ــال عض ــطة الرياضية.وق األنش
ــب اإلعالم احلكومي،  ــن خالطي بحس حس
ــي اعطى  ــن التميم ــة حس ــر الصح إن وزي
املوافقة املبدئية  بعودة األنشطة الرياضية 
ــاف  ــراءات الوقائية.وأض ــزام باإلج ــع األلت م
ــدم طلب عودة  ــر الصحة ق ــي، أن  وزي خالط
ــة العليا  ــى اللجن ــة ال ــطة الرياضي األنش

للصحة والسالمة الوطنية.

;ªdÖ’\;‡_çd;] ÕÊŸ;]fi’;‡]—;U;‡ÊÕÄ]ëd;f]›
Øfilˆ\;äŸ\;‹ÊÁ;‡]∏1’\;Ïâ÷õ;jÁÊ“’\;√Ÿ;È““â’\

ÏËî]ÁÖ’\;Ï�ç›¯\;ÎÄÊ¡;Ì÷¡;]ËÅeŸ;œ…\ÊÁ;Ïuë’\;ÖÁÜÂ

œ÷¬∏\;Ä\Å∆d;Ñ]�Õ;ÏËïŒd;Ä]â…Â;f¡˜h;kˆÂ]•;Àç“h;UÀËë›

Úflã˛a@ÚÓ‹Å@Ú‘œaÏ∂@ÊÏÁäfl@ÜÌÜ¶a@ÔçaâÜ€a@‚b»€a@ıÜj€a@âaä”@NN@ÚÓi6€a@Ú‰¶
èÓ€aÏÿ€a@—‹Å@âaÜm@ÚÓñÇë@pbjÀäi@…ôÎ@ÂÌÜ€a@Ä˝ñi@ÚÓibÇn„¸a@äˆaÎÜ€a@·Óé‘m@Ä6‘fl@Z@Òâbj¶a

Úƒœb0a@ó•@>€a@bÌbö‘€aÎ@pb–‹Ωa@Âfl@ÖÜ«@ÙÏ‰Ó„@laÏ„@…fl@szjÌ@ÊbΩ5€a

ــة النيابية،  ــدت اللجنة القانوني   أك
ــواد  ــم امل ــرب حس ــني، ق ــس االثن ام
ــون االحتادية  ــة املتعلقة بقان اخلالفي
وعرضه للتصويت داخل البرملان.وذكر 
ــرة اإلعالمية جمللس النواب،  بيان للدائ
أن اللجنة القانونية عقدت اجتماعا 
ــادي رئيس  ــب ريبوار ه ــة النائ برئاس

اللجنة وحضور اعضائها امس االثنني 
ــان الصيغة  ــاتها بش الكمال مناقش
ــة  ــون احملكم ــروع قان ــة ملش النهائي
أن  ــان،  البي ــاف  العليا.وأض ــة  االحتادي
اجملتمعني واصلوا مناقشة املقترحات 
ــأن  ــة  من اعضاء اللجنة  بش املقدم
مشروع قانون احملكمة االحتادية العليا 
، حيث تناول االجتماع مناقشة الزام 

املؤسسات بتنفيذ االحكام والقرارات 
ــة  االحتادي ــة  احملكم ــا  تصدره ــي  الت
ــي اجلريدة  ــرها ف ــد على نش والتأكي
ــة عشر يوما  ــمية خالل خمس الرس
ــى حتديد اجلهات التي من  باالضافة ال
ــير لنص دستوري. حقها طلب تفس

ــب البيان، أكدت اللجنة على  وبحس
ــواد اخلالفية  ــم امل ــدد حس ــا بص أنه

ــم عرضه  ــون ومن ث ــة بالقان املتعلق
ــاره  ــس النواب ليأخذ مس على مجل
التشريعي والتصويت عليه باعتباره 
احد القوانني املهمة ملواكبة ماورد من 
ــة الدميقراطية  ــي العملي تغييرات ف
ــا افرزه  ــتورية ومل ــات الدس واملؤسس
ــكام القانون  ــي الح ــق العمل التطبي

النافذ.
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بـغــداد /

ــني، ان مقترح  ــم اجلبارة، امس االثن ــد النائب جاس اك
تقسيم الدوائر االنتخابية بصالح الدين وضع برغبات 
ــخصية تدار خلف الكواليس.وقال اجلبارة ، انه في  ش
ــت الذي نحن فيه مع تعدد الدوائر االنتخابيه في  الوق
كل العراق نتساءل هنا عن اسباب فصل دائرة تكريت 
ــم والتي تعتبر دائرة انتخابية واحدة وال  عن دائرة العل
ــرى. واضاف وملاذا  ــى اي دائره اخ ــن اضافتها ال مانع م
ــدار خلف  ــخصية ت ــن دوافع ورغبات ش ــيم م التقس
ــية محددة   ــات سياس ــب جله ــذا ترتي ــس وه الكوالي
ــتمرار الهيمنه املستقبلية التي نعمل  وتفصيل الس
على تصحيحها ولنتسائل أيضاً ملاذا (الطوز و امرلي) 
معاً وملاذا (الظلوعية وبلد) معاً ملاذا لم تقسم (سامراء 
ــوات املعتمدة في  ــرقاط او الطوز) علماً ان االص والش
ــنة ٢٠١٠ . وطالب  ــب بيانات س ــات هي حس االنتخاب
اجلبارة، بان تكون االنتخابات وفق النظام البايو متري و 
وضع حد لتإثير  السالح  وان تكون املفوضية مستقلة 
فعالً وازالة كل اسباب الطعن التي وردت في انتخابات 
سنة ٢٠١٨ مع توفير إقناع وجو آمن للمواطن للذهاب 
ــرع فعالً بخدمته  الى صناديق االنتخابات عندما نش
ــاكل التي  ــول للمش ــات وايجاد حل ــواع اخلدم في ان
ــيم وان تدار  ــذا التقس ــالد حيث نرفض ه ــر بها الب مت
ــرية للتالعب  ــن النواب وبس ــور وتختصر بعدد م االم
ــيمات وفق مايرونه ومصلحتهم الشخصيه  بالتقس
ــه القانونيه في  ــنفاحت اللجن ــذا االمر مرفوض وس فه

البرملان ونسجل اعتراضنا عليه.

بغداد /

بغداد /

ــداد، امس االثنني،  ــير احل ــث نائب رئيس مجلس النواب بش    بح
ــتقرار  مع عدد من نواب نينوى اجلهود الرامية لتعزيز األمن واإلس
ــب  ــر املكت ــق احملافظة.وذك ــوم مناط ــي عم ــات ف ــدمي اخلدم وتق
ــر إقامته ببغداد  ــتقبل في مق ــداد ، ان االخير اس ــي للح االعالم
ــن النواب عن محافظة نينوى بحضور رئيس كتلة احلزب  عدداً م
ــس ممثلية حكومة  ــتاني فيان صبري، ورئي ــي الكردس الدميقراط
أقليم كردستان في بغداد فارس عيسى، لبحث عدد من امللفات 
ــم القضايا  ــاف، ان من اه ــص احملافظة.واض ــا التي تخ والقضاي
ــتقرار في عموم مناطق  تعزيزاجلهود الرامية لتثبيت األمن واإلس
ــم إلى مناطقهم األصلية. ــوى وإنهاء ملف النازحني وعودته نين

ــب البيان الى ضرورة التعاون والتنسيق بني  ــار احلداد بحس واش
املؤسسات احلكومية لتقدمي أفضل اخلدمات للمواطنني واإللتزام 
ــادات والتعليمات الصحية لتجاوز محنة كورونا، مؤكدا  باإلرش
ــاندة من  ــواب لتقدمي الدعم واملس ــتعداد مجلس الن على طإس
خالل التشريعات والقوانني النافذة لدفع عجلة البناء واإلعمار.

   اعلن املتنبئ اجلوي صادق العطية ، موعد انتهاء موجة احلر في 
ــال العطية، اناالرتفاع بدرجات احلرارة مافوق معدالتها  العراق.وق
ــهر ايلول  ــبوع االخير من ش ــة بداية االس ــتمر لغاي العامة يس
ــمالية  ــي، ونالحظ حاليا انه وبالرغم من هبوب الرياح الش احلال
ــط البالد  ــو مناطق وس ــام نح ــن بالد الش ــة م ــة القادم الغربي
ــات احلرارة ماتزال مرتفعة  ــمالها واملناطق الغربية اال ان درج وش
ــام تعاني اصال من موجة حارة  ــبب ان مناطق بالد الش وذلك بس
ــجلت  الهبة ارتفعت فيها درجات احلرارة اعلى من معدالتها وس
ــي ٤٨٫٥ درجة، اضافة  ــج العقبة كمثال حوال يوم امس في خلي
ــى فترات. ــكون الرياح عل ــوي في اجواءنا وس ــز مرتفع ج لتمرك

ــبه اجلزيرة  ــط ش ــينزاح قليال نحو وس واضاف، انهذا املرتفع س
في بداية الثلث االخير وستنخفض درجات احلرارة الى معدالتها 
ــار في جنوب  ــلبي لالمط ــة، لكن متركزه بعدها يكون س اليومي

البالد ومناطق عديدة من شبه اجلزيرة ووسط وجنوب مصر.

ــال كوجر، امس االثنني،  ــد عضو اللجنة املالية النيابية جم    ع
رغبة احلكومة االحتادية بإرسال موازنة العام احلالي، بأنها خطوة 
ــون جديد  ــة لتقدمي قان ــدف للحصول على فرص ــتباقية ته اس
لالقتراض.وقال كوجر ، إن رغبة احلكومة االحتادية بإرسال موازنة 
ــنة املالية قاربت  ــى مجلس النواب، رغم ان الس للعام احلالي ال
ــراض جديد،  ــبب حاجتها إلى قانون اقت ــى نهايتها، هي بس عل
مبينا ان قانون االقتراض الداخلي واخلارجي الذي مت تشريعه داخل 
مجلس النواب سابقا كان له سقفان أحدهما زمني واآلخر مالي.

وأضاف كوجر، أن السقف املالي مت حتديده بخمسة مليارات دوالر 
ــقف الزمني  ــاً، و١٥ تريليون دينار محلياً، الفتاً إلى أن الس خارجي
متثل بانتهاء نفاذية القانون حني مجيء املوازنة االحتادية اجلديدة 
ــقوف، فقد ارتأت  ــة البرملان.ولفت إلى أنه وفقاً لهذه الس الى قب
احلكومة اعتماد خطوة استباقية وإيجاد فرصة جديدة من خالل 
ــاحة  ــال املوازنة إلى مجلس النواب بغية احلصول على مس إرس
ــد  ــدمي قانون آخر لالقتراض واحلصول على مبالغ إضافية لس لتق

جزء من العجز املالي في موازنة العام املقبل.
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ــب تأخره  ــورز حامل اللق ــب تورونتو رابت قل
ــلتيكس إلى  ــطن س ــام بوس ــني أم مببارات
ــه ١٠٠-٩٣ في  ــوزه علي ــد ف ــادل ٢-٢، بع تع
نصف نهائي املنطقة الشرقية ضمن دوري 

كرة السلة األميركي للمحترفني.
ــياكام  ــكال س باس ــي  الكاميرون ــوض  وع

ــاراة برصيد ٢٣  ــه البطيئة لينهي املب بدايت
ــاف زميله املوزع  ــة، واض ــة و١١ متابع نقط
املتألق كايل الوري ٢٢ نقطة و١١ متابعة و٧ 
ــمة بينها ٤ ثالثيات. ويسعى  متريرات حاس
ــوز ثالث تواليا ليتقدم  تورونتو إلى حتقيق ف
ــلة املقامة في  ــي السلس ــى ف ــرة االول للم

ــي مباريات  ــى غرار باق ــة أورالندو، عل فقاع
ــي فيروس  ــبب تفش ــة بس األدوار اإلقصائي

كورونا املستجد.
ــجيل البريطاني أو جي  ــد يومني من تس بع
ــلة ثالثية قاتلة منحت رابتورز  أونونوبي س
ــدي مباراة دفاعية  م الفريق الكن ــوز، قدّ الف

ــطن على االكتفاء بنسبة  قوية واجبر بوس
ــارج القوس،  ــديد من خ ٢٠ باملئة من التس
بينما جنح بتسجيل ١٧ ثالثية على ملعب 
ــبورتس  ــد اوف س ــد وورل ــي ان واي «إي أس ب
ــياكام: «يبدو وكأننا  كومبليكس». وقال س
ــا رائعا، لن  ــد، نواجه فريق ــق من جدي ننطل

ــرف ذلك. لذا يجب  ــهلة. نع تكون األمور س
ــاد». ورأى زميله الوري  ــل اجل ــع العم أن نتاب
ــترخاء بعد حتقيق  ــه ال ميكنه االس أن فريق
ــتمر بالتركيز  فوزين متتاليني «يجب أن نس
ــتحواذ، كل مباراة، نعرف مدى  على كل اس

قساوة هؤالء الشبان».

ــرة القدم  ــرطة بك ــمُ نادي الش يختت
ــام حالياً في  ــكره اخلارجي املق معس
ــة يوم غد  ــة رابع ــاراة جتريبي مصر مبب
ــر املقاصة، إذ  ــادي مص ــاء امام ن الثالث
ــي النجوم  ــى نادي ــه الفوز عل ــبق ل س
وحرس احلدود بينما تعادل مع بتروجيت 
ــلباً، إذ من املؤمل ان حتط بعثة ممثل  س
الكرة العراقية في البطولة االسيوية 
ــة القطرية يوم  ــي العاصم ــا ف رحاله
ــودة الى مطار  اجلمعة املقبل بعد الع
ــاعات ومن  ــار لعدة س ــداد واالنتظ بغ
ــى اخلليج ثانية،  ــم تكملة الرحلة ال ث
ــرة  ــود رحالت مباش ــبب عدم وج بس
ــى ذلك ان الفريق  بني مصر وقطر معن
ــوف يصل قبل أربعة أيام من تاريخ  س
ــب تعليمات  ــة بحس ــات القاري املباري
ــوة ببقية الفرق  ــة املنظمة اس اللجن

املشاركة.
ــاز التدريبي لنادي  ــتقر اجله  بدوره اس
الشرطة بكرة القدم على خياراته من 
الالعبني احملترفني ملركزي خط الوسط 
ــن التعاقد  ــد اإلعالن ع ــوم، بع والهج
ــتيان  ــم النيجيري كريس ــع  املهاج م
ــاغونا العب بيرسبوليس اإليراني  أوس
ــط  ــابق، فضال عن  قائد خط وس الس
ــنكاال الذي  املنتخب الزامبي ناثان س
ــالل االيام  ــتيلينبوش خ ــل نادي س مث
ــق  الفري ــوف  صف ــز  لتعزي ــة،  املاضي

ــف قدراتهما  ــات نوعية وتوظي بإضاف
البدنية والفسيولوجية وخصائصهما 
ــة الالعبني احملليني في  الفنية مع بقي
ــة العقم  ــك ملعاجل ــكيل، وكذل التش
ــذي عانى منه الفريق في  الهجومي ال
ــر الفعاليات  ــي وتطوي ــم املاض املوس
الدفاعية في منتصف امللعب وكذلك 
ــاليب لعب مناسبة تعتمد  اختيار اس
ــي عملية حتضير  على خلق التنويع ف
ــلس  ــات والبناء اخلططي الس الهجم
في طرفي امللعب والتبادل املستمر في 

املراكز مع نقل الكرات 
بطرق متعددة .

 النيجيري أوساغونا 
البطاقة التحليلية لالعب كريستيان 
أوساغونا تشير إلى انه يبلغ من العمر  
ــو  ــارع لنح ــول ف ــاز بط ــنة وميت ٣٠ س
ــارك غالباً في التحديات  ١٩٤سم يش
ــب دوراً  ــز ويلع ــكل ممي ــة بش الهوائي
الهجومية،  ــات  الواجب ــي  ف ــا  محوري
ــاً ملعظم مدافعي  ويكاد يكون مزعج
ــب بالقدم  ــرى، يجيد اللع ــرق األخ الف
ــي  ــوي ف ــوي وق ــم حي ــني، مهاج اليم
ــط في  ــك نش ــرات كذل ــكاك الك افت
ــزه مثالي ويتعامل  منطقة اجلزاء مترك
ــرات الطويلة يجيد  ــع التمري بذكاء م
التهديف وإنهاء الهجمات من جميع 
ــيات مع  ــيما الرأس حاالت اللعب الس
فتح الزوايا ولديه القدرة على االختراق 

وتفعيل احللول الفردية وأيضا استالم 
ــرّع  ــف املدافعني كما يُس الكرات خل
من حاالت االنتقال للهجوم واملرتدات، 
ــوالت  البط ــى  عل ــرس  متم ــب  الالع
ــث لعب في  ــا حي ــيوية واجوائه اآلس
إيران مع ناديي ذوب اهان و بيرسبوليس 
ــي الدوري الكوري اجلنوبي وله جتربه  وف
ــاض غمار  ــري وخ ــالل القط ــع ام ص م
ــة في  ــة الثاني ــات دوري الدرج منافس
ــي مع  ــه كان ف ــن تألق ــكا هلك بلجي

الرجاء البيضاوي.
  الزامبي سنكاال

ــي ناثان  ــرأ بطاقة الزامب ــي حني تق  ف
ــنكاال  الفنية انه يبلغ٢٩ عاما ومن  س
الركائز االساسية ملنتخب زامبيا ونادي 
ستيلينبوش يجيد محور االرتكاز في 
ــادوار دفاعية متعددة  ــط امللعب ب وس
ــكاك الكرات  ــز في افت ــة، ممي ومفتوح
واالعتراض وقطع مسار الكرة واملراقبة 
الفردية مع السرعة، يلجأ الى اللعب 
ــد احلصول على  ــر الى االمام بع املباش
ــط  ــرات، متعدد الواجبات في وس الك
ــة افتكاك  ــط في منطق امللعب ونش
ــوط  خط ــني  ب ــط  الرب ــن  يتق ــرة  الك
ــل االنتقالية حلظة  ــي املراح اللعب ف
ــي التمريرات  ــه  دقة ف ــر، لدي التحضي
وتوزيع الكرات بنسبة ٧٥ باملئة ويؤدي 
دور صانع ألعاب في العمق في الكثير 
ــهم كثيراً في  من املباريات كذلك  يس

ــوم واملرتدات،  ــال للهج ــاالت االنتق ح
ــة اللعب  ــه واجبات صناع كذلك لدي
ــب (التمرير  ــاء امللع ــن مختلف ارج م
ــا هو من يفتح اللعب  الطويل) وأحيان
ــليم، املهارات ضربات  عبر متركزه الس

الرأس. 
قوة هجومية مع وسط حيوي 

ــيمنح  ــه هذه س ــاغونا مبواصفات أوس
ــرطة زخما هجوميا مبعية رفاقه  الش
ــني،  حس ــروان  وم ــوكان  ش ــد  محم
ــام جاد اهللا، وعمار غالي السيما  حس
ــة االخيرة في  ــد التعاقدات النوعي بع
تشكيلة املدرب عبد الغني شهد كما 
ــط قيمة  ــيكون لالعبي خط الوس س
ــا ميتلكونه من  ــق مل ــي الفري ــرة ف مؤث
ــك مثالي  ــي عالي وتكني حس خطط
ــر وبناء  ــي التحضي ــة مميزة ف وإمكاني
اللعب التحوالت السريعة في ملعب 
املنافس بفضل وجود اجنحة سريعة 
ــم  ــني  جاس ــة الالعب ــة بفعالي ضارب
ــاض، واحمد جالل  ــازن في ــد، وم محم
ــم في حني  ــد وعلي جاس ومراد محم
تبقى الرؤية الفنية والقدرة على امداد 
ــرات عن طريق   الهجمات وايصال الك
ــم  الالعبني محمد مزهر ومحمد قاس
ــر والوجوه  ــعد عبد األمي ــرم س واخملض

الشابة على غرار علي مهدي 
حسن عبد الكرمي.
 التوازن الدفاعي 

ــنكاال  ــيكون الزامبي س ــني س في ح
ــط التي  ــة القبان في خط الوس بيض
ــد رحيل امجد  ــرطة بع افتقدها الش
ــروف  ــري مع ــا النيجي ــوان وقبله عط
ــع  ــودة التوق ــي ع ــذا يعن ــف وه يوس
ــترداد  ــريع عند قطع الكرات واس الس
احليازة وبأقل جهد ممكن واحلفاظ على 
ــي والهجومي وكيفية  التوازن الدفاع
ــي للتصرف واملعاجلة  التحضير الذهن
ــرة وتطوير  ــرعة قطع الك من حيث س
ــة التفكير  ــط اي طريق ــة الضغ حال
ــروع بالهجوم أي  ــاع حلظة الش بالدف
ــوم و  ــة الهج ــي حلظ ــوازن الدفاع للت
ــر الدفاعية  ــة التدابي ــة ما هي ومعرف
ــارة الكرة انتهاء   ــريعة عند خس الس
ــوك الدفاعي او الكتلة الدفاعية  بالبل
باجتاه  ــة  ــيابية عالي بانس ــة  املتحرك
ــا عن  ــا وقربه ــا وبعده ــرة مكانه الك
ــا التي  ــن تطبيقه ــى والغرض م املرم
ــي  ــرة الفدائ ــة بخب ــتكون مدعوم س
ــاب كرار  ــع الش ــق واملداف ــعد ناط س
ــي اخللف مع خبرة عالء مهاوي  عامر ف
ــام كاظم في جهتي امللعب في  وحس
ــر علي  ــكل كل من خض ــني سيش ح
ــن عاشور إضافة خططية مرنة  وحس
ــه من  ــا يطبقون ــرطة وم ــاع الش لدف
ــرة ومتعددة  ــة كثي ــات تكتيكي واجب
ــيا التي  ــالل بطولة كاس ابطال اس خ

ستقام في الرابع عشر 
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ــدر بتقدمي الدعم الالزم  ــني بن تعهدَ وزير النقل  ناصر حس
ــتحقاقات املقبلة ، جاء ذلك  لفريق النوارس حتضيرا لالس
ــتقبال الوزير العضاء الهيئة االدارية لنادي الزوراء  اثناء اس
ــادي الزوراء واطلعت  ــاء في بيا عن املكتب االعالمي لن .وج
ــني بندر استقبل امس في  عليه ان ” وزير النقل ناصر حس
ــزوراء ، ومت خالله  ــة االدارية لنادي ال ــه اعضاء الهيئ مكتب

التباحث حول دعم الفريق في االستحقاقات 
املقبلة“.واضاف البيان  ”  ان بندر تعهد  خالل اللقاء بدعم 
ــام املقبلة  وذلك حتضيراً لبدء اعداد الفريق  الفريق في االي

ــاركة محلية  ــم الكروي اجلديد حيث تنتظره مش للموس
واخرى خارجية في ملحق دوري ابطال اسيا ”. 

ــادي الزوراء   ــة االدارية لن ــان  قدمت  الهيئ ــي ختام البي وف
ــكالت  ــى دعمه وتعاونه في حل املش ــكرها  للوزير عل ش

املادية نادي .

NO.3485.TUE.8.SEP .2020العدد (٣٤٨٥) الثالثاء ٩/٨/ ٢٠٢٠ 

 بغداد / 

 بغداد / 

 بغداد / 

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

زوروا موقعنا على االنرتنت:

WWW.albayyna-new.com Ú����ôbÌ@ä€a

نبض الشارع

كاظم الطائي

ــرت في هذه الزاوية الى جنوم املالعب  قبل عقد ونيف اش
ــة االولى  ــة اجلماهيري ــواء اللعب ــن رفعوا ل ــعبية مم الش
ــنوات  ــي ذاكرة الناس في رحلة س ــوا بصماتهم ف وترك
ــدى معظمهم قمصان االندية احمللية ومثلوا  طويلة وارت
ــكرية والوطنية والشبابية واملدرسية  منتخباتنا العس

وحتدثت عن اهم الفرق واالسماء املنضوية لها .
ــع التواصل االجتماعي  ــالة عتب وصلتني عبر مواق رس
ــاهدا على متيزه  ــرته من العب كنت ش ــد ايام مما نش بع
ــة العراقية اكد  ــعبية واالندي وصوالته في مالعبنا الش
ــاحات  ــن املبدعني في الس ــع اجيال م ــا تواجده م فيه
ــاس واحلرص على  ــع درجة احلم ــم في رف ــة ودوره الترابي
ــتويات في حقبة االمس حينما كانت  تقدمي افضل املس
الهواية واملوهبة هي الفيصل في الدفاع عن الوان الكرة 

.
نقلت للقراء ما خطته انامل الكابنت جمعة عليوي من 
مالحظات واراء وارفقتها باعتذار له وملن لم اذكره سهوا 
ــي االمس او ملقتضيات  ــن بقية الرعيل املبدع من العب م
ــاحة املتاحة من النشر وتواصلت لقاءاتنا في اكثر  املس
من مكان كانت املصادفة سيدة املوقف فيها بالرغم من 
ــكنه في  انه انتقل الى منطقة مجاورة للحي الذي اس

بغداد قبل اعوام .
ــن القرن  ــي الثمانينيات م ــرة ف ــف اعتزاله الك ــم يوق ل
ــجون  ــه ومتابعاته لش ــع ابناء جيل ــي عالقاته م املاض
ــرق ميادينها في  ــي حريصا على ط ــوم الكرة اذ بق وهم
ــني حياته ومنها  املالعب وفيا للفرق التي مثلها في س
ــيئا من  ــتعاد ش ــرطة في عصره الذهبي واس نادي الش
جذوة تألقه وحكايات من زمن مضى في احدى الصحف 
ــواهد غنية  ــتذكارات ومواقف وش ــة من خالل اس احمللي

بالدروس والعبر.
ــة عن حال الرياضة  ــهر كنا معا في ندوة حواري قبل اش
ــي بحضور وزير  ــة االعالم العراق ــتضافتها مؤسس اس
ــخصيات الرياضية  ــن الش ــدد م ــابق وع ــباب الس الش
واالعالمية ورؤساء اندية واحتادات استمعنا الى طروحات 
ــي للفعاليات  ــتقبل ضباب ــة عن واقع مرير ومس متباين
ــبل الكفيلة مبغادرة  مبختلف صنوفها وبحثنا عن الس
ــوزارة واللجنة االوملبية وما  ــة اخلالف البيزنطي بني ال لغ

ميكن سنه من قوانني ولوائح تعيد بهاء االنشطة .
ــدال  ــن اللتقاط صور للذكرى بعد اس ــات املصوري عدس
الستار على الندوة لم توقف رغبة عليوي في ابداء افكاره 
ــكالت  ــة اليوم وما تعانيه من مش ــه عن رياض وتصورات
ــم تنقطع اخباره عني  ــا لقول الكثير ول وكان متحمس
ــخصية في الفيس وحرصه  بعد ذلك عبر صفحته الش
على ابداء املساعدة للناس وزيارة املرضى واملساهمة في 
ــي مدينته وتقدميه قناني  حمالت التنظيف والتطوير ف

االوكسجني ملن يحتاجها لعالج جائحة كورونا .
ــدي دون وداع وان حديثك  ــنت لقد اوجعنا رحيلك االب كاب
ــابق عن هموم رواد الرياضة بات اكثر  املؤجل في لقاء س
ــجنا عند مليك مقتدر وقافلة الراحلني تلوح مبناديل  ش
املغادرة تباعا احمد راضي وعلي هادي وفالح عودة وكرار 
ــن ومحمد  ــود نور الدي ــد اهللا عويز ومحم ــم وعب ابراهي

عثمان و...و.لهم  الرحمة جميعا .

لقاء اخري

الشرطة يختتم معسكر القاهرة بتجريبية أمام مصر اِّـقاصة

ــف الثاني  ــاوي املصن بلغ النمس
ــدور الرابع من  ــك ثييم ال دوميني
ــركا املفتوحة للتنس  بطولة امي
ــا على  ــوزا صعب ــد حتقيقه ف بع
الكرواتي مارين  ــابق  البطل الس
ــات  مجموع ــالث  بث ــيليتش  ش
ــدة (٦ - ٢ و٦ - ٢ و٣ -  ــل واح مقاب
٦ و٦ - ٣)، في الوقت الذي تأهلت 
ــان كينني  ــه االميركية صوفي في
ــه في منافسات  الى الدور نفس
ــيدات. وفاز النمساوي ثييم  الس
ــام  أم ــابقتني  الس ــني  باملبارات
ــف ٣١  ــي املصن ــب الكروات الالع
وسرعان ما فرض سيطرته خالل 
آخر مباريات الفترة املسائية في 
ــاله  ــر إرس ــب آرثر آش وكس ملع
ــي كل مجموعة من أول  مرتني ف

مجموعتني.
ــيليتش الذي  ــم عن ش وقال ثيي
ــن ٥ مجموعات  ــاز في مباراة م ف
ــي الدور األول ومن ٤ مجموعات  ف
ــابق: «أعتقد أن  ــدور الس ــي ال ف
ــريعة كانت بسببه  البداية الس

في املقام األول».
ــني  ــاض مبارات ــد خ ــاف «لق وأض
ــي األدوار األولى حيث  صعبتني ف

شارك في مباراتني طويلتني».
ــتعاد شيليتش مستواه في  واس
ــكل  الثالثة وظهر بش اجملموعة 

رائع.
املباراة:  ــاوي بعد  واوضح النمس
ــكل رائع  ــال بش «كان يرد اإلرس
ــتواه كثيرا خالل  ولقد ارتفع مس

اجملموعتني الثالثة والرابعة».
وتابع املصنف الثاني: «لم ألعب 
ــيئ خالل  ــكل س في الواقع بش
هاتني اجملموعتني، لكنه أظهر ما 
ــتطيع فعله لذا من الصعب  يس
ــل هذه  ــي مث ــه ف ــدا مواجهت ج
ــرء إلى بعض  املباريات يحتاج امل

احلظ».
وسيلعب ثييم في املباراة املقبلة 
أوجيه- ــس  فيلك ــدي  الكن ــع  م

ــيم الذي فاز ٦-١ و٦- صفر  ألياس
ــني  ــي كورنت ــى الفرنس و٦-٤ عل
ــيدات اطاحت  موتيه. ولدى الس
ــة  االميركي ــة  الثاني ــة  املصنف
ــية أُنس  ــا كينني بالتونس صوفي
ــد فوزها  ــن البطولة بع ــر م جاب
ــا مبجموعتني متتاليتني (٧  عليه

- ٦ و٦ - ٣ ). 

ثييم وكينني يبلغان رابع أدوار 
بطولة أمريكا للتنس

ــرك زينجلر رئيس نادي يونيون  أكد دي
برلني األملاني أنه يشعر بالراحة بعد 
السماح بحضور ٤٥٠٠ مشجع خالل 

املباراة الودية أمام نورنبرغ.
ــي  املاض ــم  املوس ــق  تعلي ــرى  وج
للبوندسليغا في آذار املاضي بسبب 
جائحة كورونا قبل أن تعود املسابقة 

في أيار بدون جماهير.
ــة في  ــال السياس ــب كبار رج ويرغ
أملانيا في إبعاد اجلماهير عن املدرجات 
حتى نهاية تشرين األول املقبل على 
أدنى تقدير، لكن الطبيعة الفيدرالية 
ــرار عودة اجلماهير  للدولة تعني أن ق
ــة احمللية،  ــلطات الصح مرتبط بس
ــون برلني على  ــل حصل يوني وبالفع
الضوء األخضر حلضور عدد محدد من 

جماهيره وسط بروتوكول صحي.
ــى الناس  ــرت إل ــر: «نظ ــال زينجل وق
ــب ونظرت  ــل امللع ــن داخ املتواجدي
ــعادة،  إلى أعينهم التي تغمرها الس

كانت حلظة استثنائية بعد أسابيع 
ــإن تواجد اجلماهير  ــهر عديدة ف وأش

داخل امللعب كان شيئا جميال».
ــرغ  ــى نورنب ــني عل ــون برل ــاز يوني وف

ــجل  ــني مقابل هدف حيث س بهدف
ماركوس انفجارتسن الهدفني.

ــن الرائع  ــن: «كان م وقال انفجارتس
ــور اجلماهير  اللعب مجددا في حض
ــاس حقيقي  ــل على إحس وأن نحص

بكرة القدم».
اورس  ــدرب  امل ــح  أوض ــه  جانب ــن  م
ــر «كان هناك قشعريرة رغم أن  فيش
ــا عن آخره، إنه  امللعب لم يكن ممتلئ
ــعور جيد أن تتواجد اجلماهير في  ش

املدرجات».
ــور نحو ٢٢  ــادة على حض وجرت الع
ــات في  ــالل املباري ــجع خ ــف مش أل

ملعب يونيون برلني.
ــتجرى  س ــة  املقبل ــرة  الفت ــالل  وخ
ــر  اجلماهي ــدد  ع ــأن  بش ــات  نقاش
ــم  ــا في املوس ــموح بحضوره املس
ــذي ينطلق  ــليغا ال املقبل للبوندس

في وقت الحق من الشهر احلالي.
ــار أربعة  ــكان هيرتا برلني إحض وبإم
ــه األولى  ــالل مبارات ــجع خ آالف مش
ــل  ــم حتص ــا ل ــليغا بينم بالبوندس
األندية األخرى على موافقة بحضور 

اجلماهير.

ارتياح أِّـاني لعودة الجماهري

رابتورز يشعل منافسات «بالي أوف»

 متابعة / 

 متابعة / 
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محمد رياض إسحاق*

ــدة  املتح ــات  الوالي ــر  تعتب
ــد كأكبر  ــة رقم واح االمريكي
منتج للنفط اخلام في العالم 
ــاوز انتاجها عتبة  ــث يتج حي
ــل يومياً وفي  ــون برمي ١٢ ملي
ــر من اكبر  ــس الوقت تعتب نف
تستهلك  حيث  املستهلكني 
ــتهالك  ــي ٢٠٪ من االس حوال
العاملي للنفط اخلام، استوردت 
ــام  ــي ع ــدة ف ــات املتح الوالي
ــداره ٩٫٩٤ مليون  ــا مق ٢٠١٨ م
ــكل منه ٧٨٪  برميل يومياً ش
ــدرت في نفس  ــط خام وص نف
ــل  ــون برمي ــنة ٧٫٦٤ ملي الس
ــه ٢٧٪ نفط  ــكل من يومياً ش
خام. متتلك امريكا احتياطات 
ــي عدد من  ــة مؤكدة ف نفطي
ــورادو،  (كول ــا  منه ــات  الوالي
لويزيانا،  كالفورنيا،  ــكا،  االس
وايومنغ، تكساس،اوكالهوما، 
واكبر احلقول  ــيكو)  نيومكس
ــة لديها تقع في غرب  النفطي
ــات  الوالي ــاس.كانت  تكس
الغير  ــدان  البل ــن  م ــدة  املتح
ــث كان  ــاً حي ــورة نفطي متط
ــن النفط  ــا اليومي م انتاجه

ــنة  ــام محدود جداً، في س اخل
ــات  الوالي ــاج  انت كان   ٢٠٠٨
ــط تقريباً ٥  ــدة من النف املتح
ــاً ثم بدء  ــل يومي ــون برمي ملي
ــد تدريجياً في ٢٠١٢  بالتصاع
ــغ انتاجها ٦٫٥ مليون  حيث بل
ــنة ٢٠١٣  ــل يومياً في س برمي
بلغ انتاجها ٧٫٥ مليون برميل 
يومياً الى ان وصل في ديسمبر 
٢٠١٤ الى ٩ مليون برميل يومياً 
ادارة معلومات  حسب بيانات 
ــذه  ــة، ان ه ــة االمريكي الطاق
ــية املتسارعة  القفزة القياس
باالنتاج كانت بسبب الوصول 
ــكار تكنولوجي اطلق  الى ابت
عليه «تقنية التصديع املائي» 
ــت املوجودة  لطبقات الشيس
في احلقول النفطية في واليات 
اوكالهوما ومونتانا وتكساس 
في خطوة تعتبر تاريخية في 
مجال الطاقة واكبر استثمار 
ــث مت  ــكا حي ــخ امري ــي تاري ف
ــار  ــن ٢٠٠ ملي ــر م ــاق اكث انف
ــتخدام هذه التقنية  دوالر الس
ــل القطاع  ــن قب ــا م واجناحه
ــات املتحدة  ــي الوالي اخلاص ف
ــذه التقنية على  ــاعدت ه س
املتحدة  ــات  الوالي ــاج  انت رفع 
ــت  كان ــا  ــر عم كبي ــكل  بش
ــابقة.  ــنني الس عليه في الس
حتاول الواليات املتحدة جاهدة 
ــة  ــاع الطاق ــر قط ــى تطوي ال
ــتمر لغرض دعم  بشكل مس
ــا  وارداته ــز  وتعزي ــا  صادراته
حيث ازال الرئيس ترامب كافة 
ــركات  للش والقيود  العراقيل 
النفطية االمريكية لتشجيع 
ــتثمار في مجال الطاقة  االس
ــا  اوبام ادارة  ــا  اتخذته ــي  الت

ان  ــة،  البيئ ــى  عل ــاظ  للحف
اكتفاء الواليات املتحدة نفطياً 
ــى نفط  ــا عل ــل اعتماده يقل
ــط الذي يعتبر  ــرق االوس الش
وسيلة ضغط على سياسية 
ــات املتحدة في املنطقة  الوالي
مما ميكنها من فرض هيمنتها 
ــر  ــكل اكب ــة بش ــي املنطق ف
واقوى. تلعب الواليات املتحدة 
االمريكية الدور احملوري واخلفي 
ــواق النفط  في التحكم بأس
التدخل  ــوال  ل ــة حيث  العاملي
ــل الفرقاء  ــي ملا توص االمريك
(السعودية وروسيا) الى اتفاق 
في شهر نيسان/ابريل املاضي 
ــاج  انت ــض  بتخفي ــي  يقض
ــى ٩٫٧ مليون  ــط اخلام ال النف
ــهري  ــاً خالل ش ــل يومي برمي
ــتمر  يس ــم  ث ــران  وحزي ــار  اي
معينة  ــب  بنس ــض  التخفي
وخالل فترة زمنية محددة الى 
نهاية عام ٢٠٢٠ وبعدها يعاد 
ــض  ــد التخفي ــر بتمدي النظ
ــب تطورات  ــه حس ــن عدم م
االوضاع في مطلع عام ٢٠٢١، 
ــم  اطلق على هذا االتفاق اس
ــاق اوبك بلس» مت اللجوء  «اتف
الى هذا االتفاق من قبل اوبك 
ــار  ــبب االنهي ــا بس وحلفائه
ــهدته اسعار  الكبير الذي ش
النفط اخلام وتخمة املعروض 
ــط العاملية  ــواق النف في اس
ــا  ــاء كورون ــار وب ــراء انتش ج
ــتجد، اثبت هذا االتفاق  املس
ــواق  اس ــاش  بإنع ــه  فعاليت
النفط العاملية واعادة التوازن 
ــتفيد االكبر من  لها، ان املس
ــات  ــي الوالي ــاق ه ــذا االتف ه
ــعر  ــث وصل س ــدة حي املتح

ــي  األمريك ــري  الصخ ــام  اخل
قبل األتفاق الى مادون الصفر 
ــذي وصفه  ــهر اذار وال في ش
ــي «باالنهيار  الرئيس االمريك
ــبب  ــي» وكاد ان يتس التاريخ
ــني  املوظف ــات  مئ ــريح  بتس
العاملني في مجال النفط في 
امريكا، لوال الضغط االمريكي 
ــعودية  والس ــيا  روس ــى  عل
ــاق التخفيض  ــزام بإتف بااللت
ــاك اتفاق، ان هدف  ملا كان هن
التدخل  املتحدة من  الواليات 
ــة  ــاق التخفيض وممارس بإتف
ــة وتقريب  ــن جه الضغط م

وجهات النظر بني السعودية 
ــة اخرى هو  ــيا من جه وروس
إلنقاذ سوق النفط الصخري 
ــكل  االمريكي الذي انهار بش
ــلفنا  ــبوق كما اس ــر مس غي
ــر بالذكر ان  ــن اجلدي ــاله. م اع
الواليات املتحدة غير عضو في 
منظمة اوبك مبعنى انها غير 
ــمولة بإتفاق التخفيض  مش
هنا يتجلى دور الدبلوماسية 
ــة  االمريكي ــة  النفطي
ــة  ــإدارة منظوم ــم ب بالتحك
ــدور  وال ــي  العامل ــاد  االقتص
اخلفي واملؤثر الذي متارسه في 

النفط  اقطاب  الضغط على 
ــك وخارجها خلدمة  داخل اوب
مصاحلها، اضافة الى نفوذها 
ــرق االوسط  الواسع في الش
ــي  ــذي يعتبر املورد الرئيس ال
لنفط العالم وهيمنتها على 
ــة صناعة النفط في  سياس
ــق اململكة  ــة عن طري املنطق
ــعودية احلليف  ــة الس العربي
االستراتيجي لها والتي تعتبر 
ــدر للنفط  ــر منتج ومص اكب

اخلام في منظمة اوبك.
 * كاتب وباحث 

َّـ شؤون النفط والغاز  

مبــاشـــــر

احمد عبدول 
ــعى اليه املدير وما يريده  تعرف االدارة بأنها تلك املعرفة اجليدة ملا يس
ــة الوظائف  من العاملني معه كما تعرف االدارة بأنها القيام مبمارس
االساسية من تخطيط وتنظيم وتوجيه ورقابة وصوال أليجاد عالقات 
ــؤولني واملوظفني على حد سواء ، وال شك ان  طيبة ومتوازنة مع املس
ــب مجموعة من املهارات  ــن املهام الصعبة التي تتطل ــد م االدارة تع
ــركة  ــة او الش ــف بها مدير املؤسس ــي يجب ان يتص ــدرات الت والق
ــؤول رؤية  ولعل ابرز تلك املهارات والقدرات ما يتمثل في امتالك املس
ــتقبلية حول اهم القرارات التي تصب في جناح العمل وحتسني  مس
ــداف واعداد  ــرارات وحتديد االه ــى دقة تلك الق ــتوياته اضافة ال مس
ــأنها القفز بواقع شركته الى افاق ارحب واوسع  اخلطط التي من ش
ــات الى امر في غاية اخلطورة  وهو ما يتعلق  ــك من املهم االلتف ، كذل
بنزول املدير الى ارض الواقع العملي وامليداني وتقييم عمل املوظفني 
ــدمي املزيد من االعمال  ــني املتميزين لغرض حتفيزهم على تق والعامل
ــاهمة فاعلة في تعزيز  ــهم مس ــزات كما ان تلك اخلطوة تس واملنج
ــني مستوى االنتاج  ــيني  مما يؤدي الى حتس الثقة بني الرئيس واملرؤس
وانحسار رقعة الفساد املالي واالداري ، ارى ان كل ما تقدم من صفات 
ــكك حديد العراق االستاذ  ــخصية مدير عام س ــدت في ش قد جتس
ــؤولية ادارة  ــنمه مس ــيني الذي وجدناه طوال تس طالب جواد احلس
الشركة قد سعى وبكل قوة لالرتقاء بواقع السكك اخلدمي لتشغل 
ــكيالت وزارة النقل ، فقد كان لسيادته  ــائر تش مرتبة متميزة بني س
ــتوى التخطيط والتوجيه والرقابة فضال  حضورا ملموسا على مس
ــر على  ــرافه املباش ــن نزوله الى ارض الواقع العملي وامليداني واش ع
تنفيذ جملة من املشاريع احليوية ذات اجلدوى االقتصادية  والتي كان 
ــتقات النفطية بالتزامن  ــن احواض نقل املش ــا تأهيل اعداد م اخره
ــرافه وبشكل مباشر على ملف رفع كفاءة  خطوط السكك  مع اش
ــيباية حركة القطارات  ــرد ومعاينة كافة التجاوزات لضمان انس وج
ــغيلية  الصاعدة والنازلة واعتماده على توقيع عدد من العقود التش
واالستثمارية مع وزارات ومؤسسات الدولة العراقية لنقل منتجاتها 
ــكك حيث ميتاز النقل السككي بعدة  ــويقها عبر خطوط الس وتس
ــائط النقل االخرى ، كذلك فقد امتاز  مميزات وخصائص ال تتوفر بوس
مدير عام سكك حديد العراق بعدم تفويت اي فرصة للنهوض بواقع 
ــكك  جديدة داخل املوانئ  ــكك والتي متثلت في مد خطوط  س الس
ــور واملعابر في املناطق التي تضررت ابان  العراقية وترميم كافة اجلس
ــيطرة التنظيمات االرهابية قبيل حتريرها على ايدي قوات اجليش  س
العراقي وابناء احلشد الشعبي ، اخيرا فقد وجدنا مدير عام السكك 
ــؤولني  ــة بينه وبني املس ــاد عالقات حميمي ــق وايج ــد جنح في خل ق
ــاه يفتح ابواب  ــتى عناوينهم الوظيفية كما وجدن ــبني بش واملنتس
ــل على حلحلتها  ــكاوى املواطنني والعم ــتماع الى ش مكتبة لالس
ــياقات  القانونية واالدارية املعمول بها في دوائر  وفق الضوابط والس
الدولة العراقية وهو ما جعله يتبوء مركز رجل االدارة الناجح في ظل 

ظروف حرجة وحساسة.

مقومات رجل االدارة الناجح ..
مدير عام سكك حديد العراق انموذجا

إعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالنات

العدد : ١٧٨٦٠
التاريخ : ٢٠٢٠/٩/٣

م / اعالن رقم (٣) لعام ٢٠٢٠ اِّـرة االوُّـ

اِّـهندس
رضوان احمد سليمان

مدير بلدية اِّـوصل
جمهورية العراق

مجلس القضاءاألعلى
رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية

محكمة بداءة الكوت

العدد: ٧١٤/ب/٢٠٢٠
التاريخ :٢٠٢٠/٩/٦

اُّـ اِّـدعي عليه
حميد عبد الرضا عبد علي

اعالن
اقام اِّـدعي (وسام محمد دايخ) الدعوى اعاله يطالبك فيها باعاده الحال واعادة 
ــط خصوصي و بالنضر  ِّـجهولية محل اقامتك  ــيارة اِّـرقمة ٦٩٠١٧ واس الس
حسب كتاب مركز شرطة الشحيمية بالعدد ٢٣٨٥ َّـ ٢٠٢٠/٨/١٨  تقرر 
ــورك َّـ موعد  ــني  وَّـ حالة عدم حض ــر َّـ  صحيفتني محليت ــك بالنش تبليغ
اِّـرافعة اِّـؤرخ َّـ ٢٠٢٠/٩/١٦ سوف يتم السري َّـ اجراءات الدعوى غيابيا 

بحقك.
القاضي
محمد حران السراي

جمهورية العراق
وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ الكوت
رقم الضبارة : ٢٠١٩/٢٥٠٠
التاريخ : ٢٠٢٠/٩/٦

اُّـ / اِّـنفذ عليه / بالل حميد نوري 
ــرطة الكوت  ــاب مركز ش ــاص ومن كت ــه ذات اختص ــره من جه ــذة اِّـدي ــد تحقق له لق
ــي الثانيه   انك  ــار حي االمام عل ــعار مخت ــم ٧٤٤٦/٣١ َّـ ٢٠٢٠/٨/٢٠ واش اِّـرق
ــراء التبليغ  ــت اومختار يمكن اج ــك موطن دائم او مؤق ــل االقامه وليس ل ــول مح مجه
ــرر تبليغك اعالنا بالحضور  ــادة (٢٧) من قانون التنفيذ الكوت  تق ــتناداً للم عليه , واس
ــر ِّـباشرة  ــر يوماً تبدأ من اليوم التالي للنش ــة عش َّـ مديرية تنفيذ الكوت خالل خمس
اِّـعامالت التنفيذية بحضورك وَّـ حالة عدم حضورك ستباشر هذه اِّـديرية باجراءات 

التنفيذ الجربي وفق القانون.
منفذ العدل
سراج منري يوسف

اوصاف اِّـحرر:ـ
َّـ  ٢٨٨٨/ش/٢٠١٩  ــدد  بالع ــوت  الك َّـ  ــخصية  الش ــوال  االح ــة  محكم ــرار  ق
ــني جابر)  ــن حس ــتمره لزوجتك (وس ــذي يقضي بفرض بنفقه مس ٢٠١٩/٨/١٨  وال
ــديد اِّـبلغ  ــذه اِّـديرية تمهلك لتس ــره) وان ه ــن (احمد و نوري و مس ــال كل م واالطف
الخاص بالنفقه خالل ستون يوم وَّـ حال عدم التسديد خالل الفرته اعاله سيتم اتخاذ 
ــن  االجراءات القانونية بحقك ومنها اقامة دعوى التفريق القضائي من قبل الدائنه (وس

حسني جابر) لعدم االنفاق.

جمهورية العراق
وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ الكوت
رقم الضبارة : ٢٠٢٠/٣٩٥
التاريخ : ٢٠٢٠/٩/٧

اُّـ / اِّـنفذ عليه / كريم حسن محوش 
ــك مجهول محل  ــه ذات اختصاص ان ــذة اِّـديرية من جه ــد تحقق له لق
ــار يمكن اجراء التبليغ  ــة وليس لك موطن دائم او مؤقت او مخت االقام
ــرر تبليغك اعالنا  ــون التنفيذ تق ــادة (٢٧) من قان ــتنادا للم ــه واس علي
ــر يوما تبدا من  ــة عش ــور َّـ مديرية التنفيذ الكوت خالل خمس بالحض
ــة بحضورك وَّـ حالة  ــرة و اِّـعلومات التنفيذي ــر مباش يوم التالي للنش
ــة و الجربية  ــة باجراءات التنفيذي ــر هذه اِّـديري ــدم حظورك ستباش ع

وقف القانون. 
منفذ العدل
كريم ابراهيم عنكود

اوصاف اِّـحرر:
(دين)

م / انذار

اُّـ /الفالح اِّـرتحل
 (جريان مدير اليك)

نظر الرتحالكم عن االرض اِّـوزعة عليكم البالغه  (١٦) دونم 
ــرقيه   ــلف ١\٦ مقاطعة ١٠ القطنيه الش ضمن اراضي الس
ــم ١٢٤٥ َّـ ١٦\٦\١٩٧٣  ــع اِّـرق ــرار التوزي ــب ق بموج
واِّـربم وفق القانون ١١٧ لسنه  ١٩٧٠ لذا ننذركم بوجوب 
العودة والسكن واالستغالل وخالل فرتة ١٥ يوم من التاريخ 
نشر هذا االنذار وبخالفه يتم الغاء التوزيع عليكم واسرتداد 

االرض وتاجريها وفق الضوابط والتعليمات.

م ر ٠ مهندسني زراعيني
اركان مريوش حسني

مدير زراعه محافظه  واسط
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إن ثريا النص في رواية (موناليزا 
بغداد) هي أول عتبة يلتمس 

املتلقي دالالتها، ويطلع 
من خاللها على مضامني 

النص، متأمالً التفاعل بني 
مفردتي (موناليزا) وبغداد، 

ا  ا إيحاءً واضحً متلمسً
لوجود أنثى تنطبق عليها 
سيماء املوناليزا املعروفة، 

لكنها منسوبة إلى بغداد، 
يعني وجود صورة حديثة عن 
حالة أسبق أال وهي موناليزا 

دافنشي التي اطلعت عليها 
األجيال وتعرفتها الشعوب 

مبستويات تلقٍّ مختلفة، ووقف 
عليها النقاد التشكيليون 

وعلماء النفس؛ ليحللوا، 
ويشرحوا اللوحة الستخالص 

الدالالت الناطقة في مالمح 
الشخصية املتصدرة، فوجدوا 
ا  ا يخفي وراءه سرًّ فيها غموضً

في تعلق الناس بها وزخم 
االندهاش الذي تسببه ملن 

تشغل اللوحة عينيه.

قراءة / مهدي علي ازبين

ــة  ــي محاول ــاء ف ــل العلم    توص
ــببات  ــر ومس ــك هذا الس لتفكي
ــد متابعة خطوط  ــة، وبع الدهش
التعبير املرتسمة على الوجه إلى 
وجود تداخل بني احلزن والفرح، فمن 
ــؤول لديه  ــائل الفرح ت يتلقى رس
ــائل حزن، وإن  بعد التدقيق إلى رس
رصد ابتسامة سرور سيقرأ معها 

تكوينات النفعاالت حزينة.
    في منت الرواية وردت أول التراكيب 
ــت العنونة:  ــة التي تضمن اللغوي
ــزا بغداد) في متثالت الوعي  (مونالي
ــخصية جبوري قبل أن يشرع  لش

في تنفيذ اللوحة
ــتحاكي  ــمها، س أرس ــوف  ((.. س
ــميها موناليزا  لوحة املوناليزا، أس
ــي..))  ــق بأميرت ــم يلي ــداد، اس بغ

الرواية ص٢٢ 
ــني جبوري واألميرة  ــي احلوار ب     وف
ــة فنية  ــا حتف ــا أنه ــني يصفه ح
ــر جميلة،  ــمها تظه كيفما يرس
تشكره األميرة وتتفاجأ بالعنوان/

((ما هذا «موناليزا بغداد؟»)) الرواية 
ص٢٩.

ــه  قصديت ــى  عل ــد  تأكي ــذا  ه    
ــة اللوحة  ــن جمالي ــكلية ع الش
ــحر، وفي داخل  وما تكتنزه من س
ــفرات  الش ــطوة  الباطن س وعيه 
ــل اللونية التي  ــة في الكت املبثوث
ــزا.    كما  ــورة املونالي ــكلت ص ش
ــي نهاية النص  ــرت اللوحة ف ظه
ــاهدة  حني يعمل منها جبوري ش
ــرة ((ها هي موناليزا  على قبر األمي
ــى قبرك لتؤنس  بغداد أضعها عل
ــام احلب في  ــتك، تذكرك بأي وحش
ــا الذي  ــز، وطنن ــن العزي أرض الوط
ــة ص١٠٣..  ــبع منه)) الرواي لم نش
ــة للموناليزا  ــورة حي ــني جند ص ح
ــتكون مبالمح  ــي بغداد فإنها س ف
ــا  ــكل تركيبته ــة أو تتش متداخل
ــازج احلزن والفرح، وقد متثلت  من مت
ــني هذين  ــت ب ــرة التي عاش باألمي
ــي من ناحية موقعها  املؤثرين، فه
إلى  ــا  إحالته ــن  ــي ميك االجتماع
ــن يتصف بلقبها  خانة الرضا، وم

ــرورًا لتوافر مؤثثات  ــيكون مس س
السعادة في متناول اليد وال سيما 
ــن الوجاهة  ــة منها، فضالً ع املادي
االجتماعية وتصدرها املشهد في 
ــون مقدمة على  كل اجملالس، وتك
ــات، وهي حالة ال حتظى بها  األخري
أي فتاة، لكن األميرة في واقع األمر 
كئيبة، تكللها الهموم، ويقبع في 
ــا حزن كثيف، وبذلك تكون  داخله
ــود اجتماعي متأثرة  صورتها كوج
ــة املالكة،  ــل العائل ــة مث في بيئ
ــن:  ــن الضدي ــي م ــا تعان فنجده
الهالة االجتماعية البراقة والتعب 
ــرتها  ــلوب حياة أس املتأتي من أس
ــة.   في اجلانب  ــا احلزين وتفاصيله

ــر الكاتب فوزي  ــكلي لم يشِ الش
ــخصية  الهنداوي إلى مالمح الش
ــن  م ــذا  وه ــا  مظهره ــم  يرس أو 
متطلبات السرد احلديث املتعلقة 
ــلوكي  ــز على اجلانب الس بالتركي
بتكويناتها  ــخصية  الش ــدمي  وتق
العاطفية.     وانفعاالتها  النفسية 
ــض حياتها  ــت موناليزا لتناق كان
ــة بزوجها  ــي فرح ــا؛ فه وتقلباته

ــرتها الصغيرة، وخالصها من  وأس
روتني البيئة امللكية وضغوطاتها، 
ا  ــزن كمدً ــي املقابل غرقها باحل وف
ــة املالكة التي  على مصير العائل
ــر الرحاب،  ــي مجزرة قص قضت ف
وهذا األلم النفسي وما رافقه من 
ــى وفاتها بعد  ــوداء أدت إل كآبة س
أشهر من احلادثة، فكانت حياتها 
معزوفة على وتر الثنائية الضدية 

احلزن/ الفرح.
   مثلت العنونة في رواية (موناليزا 
ــام  ــي اله ــدور التواصل ــداد) ال بغ
ــه القراءة،  ــه في توجي ــذي تلعب ال
ــمت خطوطها، وأدى العنوان  ورس
ــكل مقارباتها  ــس وظيفته ب الرئي
ــة واإليحاء  ــن اإلفضاء إلى الدالل م
ــوع  ون ــة  الثيم ــني  وتعي ــراء  واإلغ
ــاند  ــوان الس ــا العن ــاب.   أم اخلط
ــب خلف  ــة ح ــوي {حكاي أو الثان
ــفل  ــي} أس ــر امللك ــوار القص أس
ــد جنح في  ــة؛ فق العنونة الرئيس
ــب للمتلقي  ــن ترغي ــق م ضخ دف
ــوج إلى ما يخفي  وإغرائه في الول
ــري املعبر عنه  ــالن البص هذا اإلع
ــر على  ــه أث ــوي؛ لكن ــوق لغ مبنط
ــارد في مسار إرسال  عملية التس
ــالته وتلقيها من قبل  الراوي لرس
ــياحته في الكتلة  القارئ بعد س
ــاء  الفض ــت  ــي ضم الت ــة  اللغوي
الروائي، لم يدع عملية االكتشاف 
ــري بتفاعل متبادل؛ إذ كشف  تس
ــاعد عن بؤرة الثيمة  العنوان املس
ــالة  ــي؛ وإن كان برس ــز الروائ واحلي
ــا أو مدخالً  ــة، فكانت تعريفً عائم
ــاذب الذي  ــوض اجل ــى الغم أثر عل
ا  ــوقً ــري املتلقي بالبحث متش يغ
إلى سبر أغوار اخلطاب؛ الستنطاق 
ــى قصدياته  إل ــل  والتوص ــص  الن
ــف أو عوامل  ــن دون بطاقة تعري م
مساعدة.   لو تركت العنونة على 
العنوان احلقيقي من دون الفرعي؛ 
ــداد)  ــزا بغ ــاء (مونالي ــزاح إيح الن
ــن اللوحة/ األميرة  وتأويل دالالته م
ــداد، أو  ــرة- بغ ــة/ األمي ــى اللوح إل
ل التلقي على  اللوحة/ بغداد، وحتوّ

ــوي من موناليزا  وفق املنطوق اللغ
(مضافة إلى بغداد)، وأصبح نحو: 
ــزا= خبرها  ــدأ، مونالي ــداد= مبت بغ
ــداد موناليزا فيؤول  ــدم، أي: بغ مق
املعنى إلى مديات أبعد تعني حال 
ــداد ودالالت خبرها الذي يصف  بغ
ــذا التركيب  ــال، فيبدأ تأويل ه احل
ــى.  ل املعن ــوّ ــر وحت ــوي الظاه اللغ
ــن بغداد  ــيء جعلنا م قبل كل ش
ــخصية لوحة  أنثى وربطناها بش
ــفراتها في  ــت ش ــهورة تأصل مش
ــاحرة  ــر اجلمعي، فهي س التفكي
بجمالها لكنها تنطوي على حزن 
دفني، ينطبق هذا املعنى على بغداد 
املاضي والراهن، ألنها انضوت على 
ثنائية الضدية، وتراوحت مالمحها 
ــرين الفرح/ احلزن،  بني هذين املؤش
ا  ــون مكانًا صديقً فهي أحيانا تك
ــاكنيها، وأحيانا تكون مكانًا  لس

معاديًا لهم، أحيانًا تنعم بالسالم 
ــا القالقل،  ــور في داخله وأخرى مت
ــا  ــالم لكنه ــة الس ــمى مدين تس
ــرات قليلة. في  ــم تنعم به إال فت ل
ــض، هناك  ــكلها اخلارجي تناق ش
ــة واخلضرة  ــق تزهو بالنظاف مناط
ــال واخلراب،  ــق ترفل باإلهم ومناط
ــد امللكي يبدو  ــا في العه تاريخه
ــتقرًا لكنه سجل الكثير من  مس
ــكاالت، وكذلك  ــات واإلش الصراع
ــة  العائل ــات  يومي ــهدته  ش ــا  م
ــات عصفت  ــن تناقض ــة م املالك
ــيما التصرف  بكيان العائلة وال س
ــرة عزت،  ــذي أقدمت عليه األمي ال
ــى رصانة العائلة  وما انعكس عل

املالكة وقيمتها االعتبارية.
ــداد) للدكتور  ــة (موناليزا بغ * رواي
ــت  ــداوي، إصدار كاس ــوزي الهن ف

كروب، بغداد، ٢٠١٩م.
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ــي، يقوم  س رٌ مؤسَّ التغير في البِنى اجملتمعيَّة هو تغيُّ
ــي تؤديها  ــة اجملتمعيَّة الت ــي الوظيف ــر ف ــى التغي عل
ــة اجملتمعيَّة، من  ــع. واملؤسس ــاه اجملتم ــة جت املؤسس
ــز التي تقوم عليها  ــي بذاتها، وبالركائ جهةٍ أخرى، ه
منفتحةٌ على التغير، ضمن شروط مجتمعيَّة بنيوية 
ــرورة الدِّين، بوصفه حقلَ فعلٍ مجتمعي  بذاتها.إنَّ ض
ــة اجملتمعيَّة، تقوم على توفير ثالثة  داخل بِنيَة الثقاف
، على أقل تقدير،  ــيّ ــويغ الفعل اجملتمع ضروب من تس

هي اآلتية: 
ــي  ــرعية (ف ــى الش ــة عل ــال اجملتمعيَّ ــوم األفع ١ - تق
ــون)، وفي ذلك، يُعد  ــروعية (في القان )، واملش اجملتمعيّ

الدِّينُ مصدراً من مصادرهما. 
ــف الدِّين في تكوين، وبناء العالقات اجملتمعيَّة  ٢ - يوظَّ
ــم اِنطالقاً من  ــي املفاهي ــة على الزحزحة ف املُنفتح

ثُنائيَّة [البِنيَة- والظرف]، 
٣ - يُستخدم الدِّين في العالقات اخلارجية بني البلدان، 
بوصفه، تارةً املشترك الرابط بينها، وتارةً أخرى اخملتلف 

الرابط بينها. 
ــم الدِّين، وتوظيفه،  ــألة التغير في فه كما تقوم مس
ــألة  ، على مس ــيّ ــود اجملتمع ــي الوج ــتخدامه ف واِس
ــتوى إعادة  ، وعلى مس ــل، على الصعيد النظريّ التأوي
 ، توظيفه، وطبيعة وكيفِ توظيفه في الواقع اجملتمعيّ
، بوصفه إمكاناً،  ــي الذِّهاب إلى اإلنوجاد اجملتمعيّ أي ف
ــي الدِّين معناه،  بْليِّ Priori  ف ــدان القَ ــاً من فق اِنطالق
ر على  ــي الدِّين الذي يتوفَّ ــه، وداللته، وهدفه.ف ووظيفت
بْليِّ Priori  في  ــام القَ ــكان املعنى، وبنائه، نكون أم إم
ــه، من جهة، ونكون  ــيره وتوظيف فهمه وتأويله وتفس
ــم على ضروب التغير  ديِّ  Posteriori، القائ ــام البَعْ أم
، والوجود فيه، وإمكانات اإلنوجاد في الواقع اجملتمعيّ

ــي املعنى  ــا، ف ــبيل، لآليديولوجي ــذا السَّ ــي ه فيه.وف
لِّيَّة شاملة  ــامل لها، أي بوصفها رؤية كُ لِّيّ والش الكُ
للعالَم والوجود واإلنوجاد في العالَم، الدور والوظيفة 
وِّنات الضرورية  ــيَّة في تكوين العناصر، واملُكَ األساس
ــر في بِنيَة  ــي تدفع نحو التغيُّ ــال اجملتمعيَّة الت لألفع
ــورات اخملتلفة،  ــي املضامني، واملنظ ــة. إنَّها تبن الثقاف
، داخل املوضوعات الدينية نفسها  ، واملتنوِّعةِ واملتعدِّدَةِ
 ، ــع اجملتمعيّ ــي الواق ــت قريب، ف ــت إلى وق ــي كان الت
ر  ، ألنَّ كلَّ تغيُّ ر األصليّ ــةً على ذاتها... إنَّه التغيُّ منغلق
ــحب إلى بِنيَة  ــل بِنيَة الثقافة، وينس أصليّ يبدأ داخ

االِقتصاد، والسياسة .
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فنارات

د. محمد حسني الرفاعي

َّـ متن الرواية وردت 
أول الرتاكيب اللغوية 

التي تضمنت العنونة: 
(موناليزا بغداد) 

َّـ تمثالت الوعي 
لشخصية جبوري
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وىً لَمْ يَزَلْ في دَمي مي....وَنَبْضُ جَ بْسِ كَ في مَ رْحُ أَتَيْتُ وَجُ

رِمِ رْبَ لَمْ يُحْ نْ لَمْ يَرَ التُّ ...........وَمَ ِمامِ
َلْثُمَ تُرْبَ اإلْ أَتَيْتُ ألِ

يْرِهِ أَنْتَمي  إِلى غَ
تُ .......وَلَسْ نيَ ُسَ ِّ زُرْتُ احلْ ر مِ الذَّ

فَفي عالَ

مِ جِ
ْ نْهُ ال حتُ ........وَقالَ أَبي عَ نيِ ُسَ بَّ احلْ ُمُّ حُ نِي األْ عُ وَتُرْضِ

مِ َقَّ لَمْ يَنْدَ رَفَ احلْ نْ عَ ....وَمَ نيِ ُسَ َقُّ يَومَ احلْ رَفَ احلْ دْ عُ قَ فَ

*

مِ نْدَ رِها الْعَ لى فَجْ المٌ عَ .........سَ نيِ ُسَ رْبَالءِ احلْ لى كَ المٌ عَ سَ

مِ مْ بِالدَّ كُ سَ مْ بوا شَ ضَّ .....وَإِنْ خَ ماءِ وعِ السَّ  بِضَ
قولَ تَ الْعُ حْ نَفَ

(م) مِ
َ َألْ ..........يَومَ رَماكَ بَنو األْ رانِنيِ مِّ الْعَ نْوانُ شُ ثْلُكَ عُ وَمِ

رَمِ َكْ كَ األْ شَ في رَوضِ وفاً.....وَلَمْ يَخْ سَ خَ دْ تَوَجَّ وَالذَ الّذي قَ

رَمِ ُغْ وى املْ نْ هَ رْتَها مِ ذَّ يْضَ النُّفوسِ تُقاها.....وَحَ تَ فَ مْ وَأَلْهَ

مِ
نَ غْ نْ مَ َوتِ مِ وى املْ لَيسَ سِ ....فَ ِنيَ املِ رى الظّ تَها في قُ لَّمْ وَعَ

مِ
يْغَ الضَّ كَ كَ مامَ تَ حِ ضْ لوعاً........وَخُ شوماً هَ ِمامُ غَ أَتاكَ احلْ

ي نىً يَرْمتَ لَيْهِ مَ َوتُ فيكَ يَدورُ........أَدَرْتَ عَ وى املْ ّا هَ وَملَ

مي   نْ عَ نْتَ بَصيراً..وَحارَ الرَّدى يا لَهُ مِ بْلُ كَ نْ قَ رْتَ وَمِ بَصَ

مِ
ُ َجنْ لى األْ مو عَ ثْلُكَ يَسْ ياجي......وَمِ ضُ فيهِ الدَّ رميُكَ تَرْحَ غَ

رَمِ لَهُ تُضْ وْ ......وَإِنْ ماتَ لَظىً حَ ِنانِ
 إِمامَ اجلْ

نْتَ تَّ كُ إِنْ مُ
فَ

*

رَمِ َكْ لِكَ األْ لى أَصْ المٌ عَ ............سَ ميِّ كَ الْفاطِ لْقِ لى خُ المٌ عَ سَ

مِ هِ
ُلْ دِّكَ املْ لى جَ المٌ عَ ............سَ ريِّ َيْدَ كَ احلْ جِ لى نَهْ المٌ عَ سَ

مِ لى في النُّهى وَالدَّ زْتَ الْعُ ......وَحُ تابِ هَ الْكِ قْ وَرِثْتَ النَّبيَّ وَفِ

مِ صَ دٌ فيكَ لَمْ يُعْ مَ ومُ فيكَ أَماراتِ طه..........وَذا أَحْ رأى الْقَ

مِ
ْكَ ُ دى احملْ مْ بِالْهُ تَهُ مْ أَفْحَ راً.....فَ وْ يْداً وَجَ رَ كَ لَبوا النَّصْ وَإِنْ طَ

مِ
تَ سُ آلِكَ لَمْ تُعْ مْ ...فَذي شَ فوفِ سُ يَومَ الطُّ مْ بْ غابَتِ الشَّ وَهَ

ْتَمي  بِها حتَ
وماً ..وَكانوا جنُ سِ في النّازِالتِ مْ حى الشَّ نْتَ ضُ وُكُ

رَمِ ُضْ َوْقِفِ املْ لَكَ في املْ وْ .......وَحَ ِمامِ داةَ احلْ داكَ غَ وَكانوا فِ

مِ هُ َسْ نَ األْ حاباَ مِ وْكَ سُ قَ ....سَ َ نيْ نْكَ حِ وا مِ دْ قَضَ دى قَ نَّ الْعِ وَظَ

*

مِ  رْعُ كَ الْبُ عِ
ْ نْ جنَ يافي......رَياحنيَ مِ قى في الْفَ تَيْكَ سَ نَدى راحَ

(م) مِ صَ ِعْ نَ املْ ماءِ مِ السَّ وَ .......نَحْ يظِ قامتْ دِماؤُكَ ّةِ الْقَ وَفي جلُ

لِمِ  نُ لَمْ يُظْ وْ نَ وَالْكَ ..............إِلى اآلَ عُّ
تَنيِ يَشُ فَ نَ الشَّ وَنورٌ مِ

يْ مِ ماءِ إِلَيْهِ ظَ نْ في السَّ يئاً..ومَ مِ نيُ ظَ ُسَ َرْضِ ماتَ احلْ أَ في األْ

*

ِ(م) رْميَ لى مَ ِنانِ تَسودُ عَ
لى ابْنِ الْبَتولِ الّتي في......اجلْ المٌ عَ سَ

مِ
تَ ُقْ ثْلُها في الْوغى املْ نْ مِ مَ ...فَ ُطوبِ لى زَينَبٍ في اخلْ المٌ عَ سَ

مِ
لْقَ مٍ عَ

نْ فَ مُ مِ .............وَأَيْنَ هُ التِ نَ الثّاكِ وَأَيْنَ الرِّجالُ مِ

مِ َقْوَ وتِها األْ يدُ الرِّجالِ لِساناً..........وَزَيْنَبُ في صَ ثَمَ صِ تَلَعْ

 *

مِ
نَ َغْ وى املْ رْتَ هَ سَ .....وَيَومَ كَ ُتوفِ رِّ احلْ ُرِّ حُ لى احلْ المٌ عَ سَ

ي مِ بْلُ أَنْتَ الْكَ نْ قَ رْتَ وَمِ رّاً...وَصِ نْ تُناديكَ حُ لى مَ المٌ عَ سَ

مِ أَنَّكَ لَمْ تَبْسِ يْتَ كَ رِ حتّى............بَكَ َمْ كَ في األْ سَ رُ نَفْ تُؤامِ

مِ حَ ُقْ تابَك في املْ لْ عِ مِ أَجْ ...........فَ نيُ سَ وَنادَيْتَها تائِباً يا حُ

مِ  جِ
ْ رُّ لَمْ حتُ كَ يا حُ دُ ......وَوَحْ عَ ابْنِ الرِّياحيْ مَ أَلْفٌ مَ جَ وَأَحْ

مِ َوتِ لَمْ تَنْدَ كَ في املْ .....وَروحُ مْ اهُ تَ بَنيَ حلُ شْ مُ ما عِ وَتَنْدَ

*

مِ هِ أَقْدِ يْنِ لى حَ ............وَنادى عَ وانَ وَيا أَيُّها اللَّيْثُ عادى الْهَ

مِ سِ قارُ احْ دىً في الْوَغى يا فِ َ الْوَصيِّ وَطه..صَ دُ بَنيْ ُسْ وَذي األْ

(م) مِ ُنْعِ فِّكَ املْ وى كَ تواها سِ رى ما.....احْ روءاتِ هذا الْوَ لُّ مُ وَكُ

مِ  َرْحَ رِكَ األْ دْ لى صَ ........تَطوفُ عَ يَ لُ وَهْ نابُكُ تَأْمَ تّى السَّ وَحَ

*

لِمِ سْ نْ مُ هُ مِ ...........وَما كانَ إِالّ دينَ اجِ لى أَوَّلِ السّ المٌ عَ سَ

ما تَنْتَمي نْتَ الّذي لَهُ ..............وَكُ دَ النَّبيِّ كَ بَعْ وَكانَ إِمامَ

مِ نَى النّاسِ بِالدِّرْهِ ...........وَكانَ غِ لٍ يُقامُ دْ ناهُ بِعَ وَكانَ غِ

ِ
َأْمتَ دْ فازَ في املْ قَ واهُ فَ ......سِ ِمامَ شى احلْ َالئِقِ يَخْ لُّ اخلْ وَكُ

مِ جِ
ُلْ مٍ وَبَنو املْ

بْشَ .........بَنو عَ ِلهِ
فاءَ نورِ اإلْ تِ اطْ مْ رامَ وَكَ

رِمِ 
ْ ُ بِ اجملْ وى النَّاصِ مِ هَ

.......بِرَغْ ياءَ ُّ الضِّ نَّ رَبِّي أَمتَ وَلكِ

مِ  
زَ بِكَ الزَّمْ

ذْ نْ عَ رَبَ مِ كَ وِرْداً..لِتَشْ طاشى تَرومُ يَبْقى الْعَ سَ

*

مِ
طَ دِ لَمْ نَفْ

ْ َ نَ اجملْ .........أُباةً مِ نيِ ُسَ راقَ احلْ نُ إِالّ عِ لْ نَحْ وَهَ

مِ
كَ رِ لَمْ نُشْ هْ لى الدَّ صاةٌ عَ .......عُ زاةَ رْنا الْغُ سَ نُ الّذينَ كَ وَنَحْ

مِ
َرْقَ األْ عارِبُ كَ

َ ..................وَكانَ األْ داءً مٍّ فِ َبْناءِ عَ نّا ألِ وَكُ

مِ 
لْقَ ذى الْعَ َزاءُ شَ .........وَكانَ اجلْ ينِ دَ نَ الْرافِ مْ مِ يْنا رُباهُ قَ سَ

مِ ظِ راقُ اكْ بْنا أال يا عِ ضَ ........غَ المِ باعُ الظَّ لَينا ضِ أَغارَتْ عَ

مِ
ْثَ ُ لِ اجملْ َمَ وى اجلْ ......وَعادَ هَ لِ والسامريِّ جْ ادى بَنو العِ متَ

مِ  ُبْهَ ةُ املْ بْهَ مُ شُ رورُ.................وَأَرْدَتْهُ ِلهِ الْغُ
مُ بِاإلْ رَّهُ وَغَ

(م) رَمِ نيِ لَمْ يُصْ
راقَ لِ الْعِ

......نَخْ نْوانُ بْحُ إِالّ وَقِ رَ الصُّ فَ ما أَسْ فَ

*

مِ
لَ سيحاً............وَلَوال دِماؤُكَ لَمْ نَسْ راقُ كَ وَلَوْالكَ كانَ الْعِ

مِ َلْحَ ..إِذا صاحَ لَبَّيْكَ في املْ نيِ ُسَ مِ احلْ دُ بِاسْ
َشْ رُكَ احلْ وَذا نَصْ

ي مِ لْقَ فُّ في الْعَ تِ الْكَ .....وَأَيْنَعَ رْبالءَ رْدُ في كَ رَ الْوَ بَلِ ازْدَهَ
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*  مجاراة قصيدة (َّـ رحاب الحسني) لشاعر العراق 
الكبري اِّـرحوم عبد الرزاق عبد الواحد

  

ــة بركلةٍ  ــوّح لكَ الرئ ــي ، تُل ــكائر ال تنته س
ــرف  ــدكَ احل ــتعل عن ــاً ليش ــعلكَ دخان تُس
ــطور  ــبٌ دائما ماكان ينفد من بني الس بي وحَ
ني بترافةِ احلروف التي  د يَتباهى يُغيضّ ــدّ يَتِم
تُرافقه بقلمي  دون تلك الوسادة التي التنفع 

ــم دافء  ــي ولو بحل ــالتي ليزورن ــا توس معه
ــاوراقٍ بيضاء إخضرت حتى  وانا التي دَللّتهُ ب
قدميهِ وراحَ يَتَسلقُ بقالئدٍ مزهرةٍ تَهزُّ أطراف 
ــة  ،  ــاتٍ حنون ــني بَلمس س ــريري ، تُشاكِ ِس
دريّ يُداعبُ رَقبتي بانفاسهِ  ــلل فوقَ صَ تَتس
ــل  ــفي  يتناس ها شرش تصُ احلارة الرطبة ميَ
معها وردا،  دائما هي دقات ساعة احلائط من 
تسرق أحالمَ يقظتي ، نَهضتُ تناولتُ حذائي 
ــقطتْ  ذفتُها به سَ ــي قَ زانت ــر قرب خِ األحم
ملتُها بيدٍ  ــمَ زُجاجها وتناثر ، حَ أرضاً ، تَهش

ــاعة  ــة أنتِ يا س ــش   _ غبي ــة ترتع غاضب
ــتُ نافذتي رَميتُها منه بكل  احلائط _ فتح
ــرتُ فوق الزجاج املتشظي أرتديتُ  إزدراءٍ ، س
ــهِ وقفتُ أمام  ن ــي بلوّ بغت قدم ــي تَصَ حذائ
ــا فَتحتُ لها ضفيرتي أُحدثُها  مرآتي أغازله
ــه يأتي ،  ــي واليوم لعل ــابَ عنّ ــن حبيبٍ غ ع
ــطحها الناعم  ــتُ سَ س تَنهدتْ بوجهيّ ! ملَ
ــدى زفراتها   ــحَ ن ــررت أناملي فوقها ألمس م
ــة  كأنفاس حبيبي  ب ــارة هي مرآتي رَطِ _ ح
ــحبتني من  ــرتْ اليّ بتجهمٍ كبير سَ _ نظ

ــي ! أزدادت  ــعري ! أوقفتني بِجاِنبها ألرآن شَ
ــات قلبي ليُعلنُ تَوقفَ نَبضاته عند  وتيرة دق
جسدٍ  إنكمشَ وكل قطعة منه تئن بالوجعِ 
ترهلٌ بخطوطٍ عميقةٍ  عدتْ ثماره  ووجه مُ جتَ

غفى  
ــلطانٌ  ــب بطوله وعرضه كأنهُ س ــا احلبي به
ــاَء مرآتي  بغتْ مب ــعٍ وجديلة تَصَ ــريرٍ واس بس

ي .  الفضّ
علِنة  نّ  .. دقت ساعة احلائط مُ نّ ، طِ نّ ، طِ طِ

وقت اآلذان .. 

متابعة / البينة الجديدة
ــدر العدد  ــؤون الثقافية العامة ص ــن دار الش ع
االول من مجلة الثقافة  األجنبية ٢٠٢٠- السنة 
ــنوية  ــون ، وهي مجلة نصف س ــة واالربع احلادي
ــي العالم. ــة والفنون ف ــؤون الثقاف ــى بش تعن

ــدد  عنوان «الثقافة  ــل مقال افتتاحية  الع حم

»  بقلم رئيس التحرير  األجنبية: رؤية مستقبليةُ
ــدد ابوابا عدة  ــد) .ضم الع ــم محم ( باقر جاس
وهي ( باب دراسات وباب حوارات وباب فنون وباب 
ــاب نصوص  وباب اصدارات  متابعات وعروض  وب
ــف العدد  وهو   ــة)، إضافة إلى  مل ــة حديث عاملي
بعنوان ( األدب والثقافة في اليابان).أشار الغالف 

ــمى  (عالمة)  الداخلي األول للعدد وهو حتت مس
ــني املبدعني ، كما    ــني العراقي ــى أحد املترجم إل
ضم الغالف الداخلي الثاني  نبذة مختصرة عن 
ــؤون الثقافية العامة.ساهم في ترجمة  دار الش
ــهود  ــني عراقيني وعرب مش ــذا العدد مترجم ه

لهم  بالكفاءة املعرفية والثقافية.

بغداد / البينة اجلديدة 
ــياحة واآلثار  ــد وكيل وزير الثقافة والس أك
ــوة التي حتققت  ــل ابورغيف بأن اخلط نوف
ــى اختيار يوم  ــت مجلس الوزراء عل بتصوي
وطني للعراق متثلُ باكورةَ املشاريع واملثابات 
ــوزارة على حتقيقها  ــة التي حترص ال املهم
ــاس األولويات  ــى أس ــدورة عل ــذه ال ــي ه ف
والرؤية املوضوعية ، عادّاً إياها اجنازاً وطنياً 
ــدة التي  ــروف املعق ــة الظ ــي زحم ــزاً ف ممي
ــهدها العراق .وذكر ابورغيف: ( أن جناح  يش
وزير الثقافة د.حسن ناظم في طرح وتبني 
ــا لدى  ــز القناعة به ــرة وتعزي ــل الفك أص
ــوم وطني للبالد  ــة إلقرار ي االطراف اخملتلف
ــد ١٧ عاماً من عمر التحول الدميقراطي  بع
ــي العراق ، هو اجناز وطني يحقُّ للوزارة أن  ف
ــرةً جلهود حثيثة  ــه لكونه جاء ثم تفخر ب
ــية من توليه  قام بها الوزير في مدة قياس
ــرع بها منذ اليوم  حقيبة الثقافة فقد ش

االول لتوليه مهام الوزارة عبر ماقام به من 
حراك دؤوب ومداوالت مفتوحة مع املثقفني 
ــخصيات  والش ــات  واجله ــطني  والناش
 ، ــة  واحلكومي ــة  واالجتماعي ــية  السياس
ــات مستفيضة للمقترحات  وبعد مناقش
ــذا الصدد انتهت القناعة  رضت به التي عُ
ــتقالل التام  ــار تاريخ اعالن االس الى اختي
ــة األمم  ــواً في عصب ــه عض ــراق ودخول للع

ــام ١٩٣٨ ،  ــرين االول ع ــي الثالث من تش ف
ــذا التاريخ بعد  ــث وقع االختيار على ه حي
التفصيل والتعمق في مناقشة املناسبات 
والتواريخ االخرى ) .وأردف ابورغيف قائالً : ( 
إننا حني نعدُّ هذه اخلطوة اجنازاً وطنيا فإمنا 
ننطلق في ذلك من شعور االحباط املتزايد 
ــن العراقيني على  ــعة م ــدى طبقات واس ل
ــتعادة  ــة ورغبتهم في اس ــد اخملتلف الصع
ــذ  ــا ، من ــا ورفعته ــم هيبته ــة ملعال الدول
ــراب واحلرائق الكبرى  ــيس مروراً باخل التأس
ــة وصوالً  ــعلها احلقبة الصدامي ــي اش الت
ــات التي  ــدة واالرهاص ــروف املعق ــى الظ ال
ــية وتداعيات  ــت بالعملية السياس أحاط
ــبعة  ذلك كله ، فمن غير املنطقي بعد س
ــي  الدميقراط ــول  التح ــن  م ــاً  ــر عام عش
ــق مثل العراق  ــامل لبلد عري والتغيير الش
ــل عمقه في  ــون له يوم وطني ميث أن ال يك
ــوةً  ــة والدميقراطية أس ــتقالل واحلري االس
ــف  ــراق يق ــي كان الع ــرى الت ــدول االخ بال

ــف : الى إن  ــار ابورغي ــي صدارتها ) .وأش ف
ــذه اخلطوة  ــتكمال ه احملطة القادمة الس
ــية  ــواب والقوى السياس ــي مجلس الن ه
ــرص على إقرار هذا القرار ،  الكرمية التي حت
ليكون الثالث من تشرين االول يوماً وطنيا 
للعراق ، وإنَّ وزارة الثقافة والسياحة واالثار 
ــن الفكرية  ــا النخب والعناوي ومن خلفه
ــى موقف  ــع ال ــة تتطل ــة اخملتلف واالبداعي
ــى جتاوز  ــرص اجلميع عل ــع يعكس ح جام
ــة العقبات وصوالً الى  الرؤى اخلاصة وازاح
ــي عندها  ــات التي تلتق ــاحات واملثاب املس
ــول : ( أن  ــاً بالق ــني الفت ــس العراقي هواج
ت  دمَ ــي قُ ــات واالفكار الت ــع املقترح جمي
ــف االطراف ، حتمل  بهذا الصدد من مختل
ــا وهي جديرة  ــةً وطنيةً وتاريخية علي قيم
ــزاز ، إالّ أن االختيار النهائي  بالتبني واالعت
يجب أن يحظى بأكبر قدرٍ من التأييد وأقل 
قدر من االختالف ، وهو ماحظي به التاريخ 
املذكور الذي صوت عليه مجلس الوزراء ) .

@ÚÓj‰u˛a@Úœb‘r€a@Ú‹©@Âfl@ÜÌÜu@ÖÜ«@âÎÜï

منى الصراف 
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ــتل قلمي كتقليد يومي تقتضيه مهنة الكتابة   وانا اس
ــة وحتديات  ــعب وهمومه اليومي ــة لقضايا الش املتصدي
ــؤال الذي ظل  الوطن املصيرية التي حتدق به ينتابني الس
يالزمني مثل ظلي وهو: اشوكت نبني العراق،الوطن، الذي 
ــيما الطبقات  ــعب العراقي االبي الس يحلم به ابناء الش
ــا ان تعيش حتت  ــب عليه ت ــحوقه،التي كُ ــرة، املس الفقي
ــع، ومرارة العوز، واجلوع والبؤس واحلرمان  وطأة الفقر املدق
ــش على ادمي وطن  ــم اليقني انها تعي ــم انها تعلم عل رغ
ــتثمرا  ــط وغاز يكفيان  لو اس ــى بحيرة من نف يطفو عل
ــاة احلرة  ــريف   ان يؤمنا احلي ــادل وش ــكل عقالني وع بش
ــن اين لنا  ــيا باكملها ولكن م ــعوب قارة اس الكرمية لش
ــخرون الثروات  ــوص  يس ــم اذا كان اللص ــق احلل ان يتحق
ــعب فله حصته  ــم ومصاحلهم الذاتية اما الش ملنافعه

من احلصرم!!؟
ــان كل  ــؤال يتراقص على لس ــوكت نبني العراق ؟ س اش
ــن كوة ضوء في نهاية  ــي غيور على وطنه ويبحث ع عراق

النفق املظلم..
اشوكت نبني العراق؟ سؤال بحجم وطن وبحجم شعب 
ــذا البلد اجلميل الذي حباه اهللا  يردده كل عراقي يرى ان ه
ــنوات  بالنعم واخليرات آن له ان ينهض من حتت  ركام الس
ــوى  ــنوات الضيم التي لم  نقبض منها س العجاف..وس
ــؤال  ــوكت نبني العراق؟ س ــراب وليس غير اخلراب..اش اخل
ــن  ــة املتصدي ــن كل الساس ــوب م ــر  مطل ــر وخطي كبي
ملسؤولية القرار السياسي ان يقولوا لنا بصراحة الى اين 
ــعب بان الصراع  ــون بالضبط؟؟ ويعترفوا للش نحن ذاهب
السلطوي لم ينتج سوى  الالاستقرار والالبناء والال تقدم 
والال ازدهار وهناك شعب متعب يريد ان يستريح من تعب 
السنني املثقلة بالقلق واالحتراب الذي تصطنعه جهات 

ترى ان سر بقائها يكمن في جنيع الدم وغبار الفوضى!!
ــوكت نبني العراق؟ سؤال مطروح بقوة امام من يحب  اش
هذا الوطن وكل عشاقه والباذلني املهج الجله ليقولوا لنا 
ــموا امرهم مع الفاسدين واللصوص  بالضبط: هل حس
ــت بالهدم واالجهاز  ــاول الصدئة التي اوغل واصحاب املع
ــاء والتقدم.. ــات البن ــى كل طابوقه توضع في اساس عل

ــنت وصناعها كلما  ــع مثيري الف ــموا امرهم م وهل حس
استدعت احلاجة لها؟

اشوكت نبني العراق؟ اذا كان سبيل ممتلكيه غير سبيله. 
ــباتا  ــض من حتت الركام وكفى س ــد ان للوطن ان ينه لق
ــمخ  ــع فاتورته تخلفا وضياعا .نعم ان للعراق ان يش ندف
ــراق مهد احلضارة  ــتعيد امجاده..اليس الع ــاء ويس بكبري

االول وصاحب احلرف االول؟
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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 

ــة البلغارية بابا  كانت العراف
ــا  لديه ــاء، وكان  ــا عمي فانغ
قدرة غريبة على وصف أشياء 
ــل، وهي التي  ــا من قب لم تره
ــداث ١١ أيلول في  ــأت بأح تنب
ــونامي  وبالتس  ٢٠٠١ ــام  الع
ــط الهندي  ــرب احملي ــذي ض ال

عام ٢٠٠٤.
ــأت بظهور داعش،  وكانت تنب
ــى أوروبا وبث  ــيطرتها عل وس

الرعب فيها.
تنبؤاتها للعام ٢٠٢١

ــقوط  س ــة  بداي ــهد  -سيش
اإلحتاد األوروبي

-إنهيار في العمالت الرئيسية 
ــوي  ق ــود  وصع ــم  العال ــي  ف

للمعادن
ــي بداية  ــال ف ــة اغتي -محاول
ا للرئيس الروسي  العام حتديدً
فالدميير بوتني وأن أحد املقربني 

ا على  تهديدً ــكل  منه سيش
حياته.

ــذي  ال ــي  األميرك ــس  -الرئي
وصفته بالرجل األشقر قالت 
ــرض غامض  ــيصاب مب إنه س
سيجعله أصم وسيعاني من 

صدمة دماغية
ــيعاني كثيرًا من  ــم س -العال
األحداث الطبيعية العظيمة 
والتي ستغير طبيعة وسلوك 

البشر بشكل دائم
ــامات  ــيكون هناك انقس -س

حادة في العقائد بني البشر
تنبؤاتها للمستقبل القريب

ــي  ف ــاة  احلي ــف  -ستُكتش

الكون وفجأة سيتضح كيف 
األرض  ــى  عل ــاة  احلي ــرت  ظه
ــيتواصل الناس  ــرة وس ألول م
ــقائهم الروحيني من  ــع أش م

عوالم أخرى
-إعادة بناء اإلحتاد السوفياتي 
في األول من ٢٠٢٣ وال يعرف ما 
هي التحالفات التي ستظهر 

من جديد
ــير على  ــنرى قطارات تس -س

أشعة الشمس
ــن  البنزي ــاج  إنت ــيتوقف  -س

وتستقر األرض
-تنني قوي سيحكم البشرية 
ــة الثالث  ــيتحد العمالق وس
ــدة  واح ــة  عمل ــيصدرون  وس
موحدة لألرض وسيكون ليها 

الكثير من األرقام
-التنني قد يكون الصني روسيا 

والهند
ــينتهي  ــة ٢٠٢٤ س ــي بداي -ف

مرض السرطان من العالم.

ــة  املصري ــة  الفنان ــس  ام ــت  توفي
ــن ٨٩ عاما  ــرة عايدة كامل ع القدي
ــرة  ــفيات القاه ــد مستش ــي أح ف
ــاكل  مش ــن  م ــا  معاناته ــد  بع
ــي املعدة والقولون. كانت  صحية ف

ــا يقرب  ــة قضت م ــة الراحل الفنان
ــر  ــفى إث ــابيع باملستش ــن ٣ أس م
ــة وطالبت  ــور حالتها الصحي تده
ــال هاتفي  ــر اتص ــور في آخ اجلمه
ــدت الفنانة  ــا بالدعاء لها. ول معه
ــام ١٩٣١ وتزوجت  ــل ع ــدة كام عاي
ــل محمود عزمي  ــن الفنان الراح م

ــام عزمي أمني  وجنلها الدكتور هش
ــى للثقافة ولم  ــس األعل ــام اجملل ع
ــييع  ــم حتديد موعد أو مكان تش يت
ــى اآلن. وقدمت عايدة  ــان حت اجلثم
ــالت  ــن املسلس ــد م ــل العدي كام
«عيلة  واإلذاعية منها  التلفزيونية 

مرزوق»على البرنامج العام.

@paâaãÏ€a@laÏia@‚bfla@ÊÎäÁbƒnÌ@bÓ‹»€a@paÖbËí€a@Ú‹ªÎ@¥Øä®a@Âfl@ÊÏ‡ñn»ΩaÎ@bflÏÌ@H83@I@NN·Ë–ñ‰Ì@Âfl

ــرات بل املئات من الدوائر الرسمية اخلدمية ذات  هناك العش
ــبيل املثال  ــرة بحياة الناس اليومية وعلى س الصلة املباش
دوائر التسجيل العقاري والتنفيذ وكتاب العدول والقاصرين  
ــهادة اجلنسية والضرائب  والوحدات البلدية ودوائر املرور وش
ــوال املدنية والقائمة تطول  ــة التموينية ودوائر األح والبطاق
وعلى مدى السنوات املاضية كنا نسمع من كبار املسؤولني 
وفي مقدمتهم رئيس الوزراء األسبق الدكتور حيدر العبادي 
ــي بيتك) وعقد  ــعار ( اجنز معاملتك ف ــبق ان رفع ش الذي س
ــة تنفيذ هذا الشعار على ارض الواقع  حينها مؤمترا ملناقش
ــعارات واصبحت  ــت الش ــنني فتالش ــن مرّت األيام والس لك
ــيد  ــبق الس ــي خبر كان واذكر جيدا ان وزير الداخلية األس ف
ــفر  محمد الغبان اطلق تصريحا تعهد فيه باجناز جواز الس
ــك ولن يتحقق  ــط .. وايضا لم يتحقق ذل ــق فق ب « ٥ « دقائ
ذلك طاملا ان هناك من يتشبث بالروتني ويريده ان يبقى قائما 
ــاة املواطنني خالل  ــن .. ان احلديث عن معان ــال الزم مهما ط
ــة للعديد من هذه الدوائر اخلدمية مؤلم  مراجعاتهم اليومي
ــبب مايعانونه من اجراءآت روتينية مملة وامزجة  ومبكي بس
غير مقبولة اضافة الى ان العديد من الدوائر اخلدمية التتوفر 
ــط الشروط التي تُشعر املواطن بكرامته وآدميته  فيها ابس
ــاعات او  ــمس حارقة لس ، فهو اي املواطن اما يقف حتت ش
ــتلزمات  ــط مس يجلس في قاعات ضيقة التتوفر فيها ابس
ــة او حتى املاء البارد وغير البارد  ــة او التبريد او التدفئ التهوي
ــد السيد وزير العدل (  !! وطاملا نحن بهذا الصدد فاننا نناش
ساالر عبد الستار محمد) بأن يقوم بزيارات مفاجئة وتنكرية 
ــجيل العقاري في بغداد واحملافظات من اجل ان  لدوائر التس
ــه على االجراءآت واالساليب املتبعة واكيد انه  يطلّع بنفس
سوف يُصاب بالدهشة لهول ماسيراه .. واملنا من خالل هذه 
الزيارات التنكرية واملفاجئة هو لغرض ايجاد احللول وتذليل 
ــذه الدوائر وليت  ــني الذين يراجعون ه ــاب امام املواطن الصع
ــه بالوقوف بالطابور واالنتظار لساعات في  الوزير قام بنفس
ــدتنا لوزير العدل ينسحب  جو خانق ومتعب جدا .. ان مناش
ــادة الوزراء الذين ترتبط اعمال وزاراتهم بحياة  على كل الس
الناس .. ترى هل سيبادر من يعنيهم االمر من السادة الوزراء  
ــارة تصب  ــمع اخبارا س ويقوموا بهذه املهمة .. املنا ان نس

في خدمة املواطن العراقي الكرمي وتذليل الصعاب امامه . 

@�aäÿ‰nfl@fiÜ»€a@äÌãÎ@bÌ@fi�Ï£
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صباح الشيخلي*

بال مجاملة

*عضو نقابة الصحفيني العراقيني
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مناشدة .. امام من يعنيهم األمر
ــن ( ٨٣) يوما واملعتصمني  منذ اكثر م
ــهادات  ــة الش ــني وحمل ــن اخلريج م
ــرون امام ابواب الوزارات  العليا يتظاه
ــم من خالل اطالق  يطالبون بتعيينه
ــان  لضم ــة  االلكتروني ــتمارة  االس
ــا  وتطبيق ــني  التعي ــي  ف ــم  حقوقه
ــا ينصف  ــي مب ــدرج الطب ــون الت لقان
العلوميني ، وقالوا انهم صبروا كثيرا 
ــم  ــهم الختصاصاته ــى تهميش عل
ــذ بالقوة وان  ــوق تؤخ ــدوا ان احلق واك
ــتبقى مفتوحة وان  اعتصاماتهم س
ــتجابة  القادم صادم . فمتى تتم االس

لهم وانصافهم ؟! .

 متابعة /  

 متابعة /  

ÚÌå�����»mÚÌå�����»m
ــة الجديدة)  ــدة (البين ــرة تحرير جري ــزي أس    تع
وعلى راسها الزميل رئيس التحرير (عبد الوهاب 
جبار) ، الزميل ( علي حسن الفواز ) رئيس تحرير 
ــائلني اهللا  جريدة (الصباح) لوفاة اِّـغفور والده س
ــع رحمته ويلهم  ــد الفقيد الراحل بواس ان يتغم

اهله وذويه الصرب والسلوان.

ــرة تحرير جريدة (البينة الجديدة) بأسف  تعزية اس
ــادي عودة اِّـحمداوي) لوفاة  بالغ الزميل الكاتب (ه
ــقيقه (محمد) ، سائلني اهللا ان يتغمد  اِّـغفور له ش
ــم اهله وذويه  ــع رحمته ويله ــد الراحل بواس الفقي

الصرب والسلوان.

اعلنت دائرة الفنون العامة في وزارة 
ــرض فني  ــن انطالق مع ــة، ع الثقاف
ــة من بغداد. ــي لفنانة ليبي الكترون

ــرة الفنون  ــام لدائ ــر الع ــال املدي وق
ــرة  «دائ إن   ، ــادي  العب ــد  عوي ــي  عل
ــت معرضها  ــة اطلق ــون العام الفن

ــة  للفنان  (١٤٢) ــي  االفتراض ــي  الفن
التشكيلية الليبية مرمي مبارك، عبر 
ــبكة  موقع الدائرة االلكتروني من ش
ــاف  االجتماعي».وأض ــل  التواص
ــذي ضم (٦)  ــادي أن «املعرض ال العب
ــه الفنانة  ــة، حاولت في ــال فني أعم
مبارك أن تنقل رؤيتها باسلوب فني 

ابداعي».
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