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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 

ــن واملوظفني  ــلف زواج للمتقاعدي ــح س ــه قرر من ــيد ، ان ــرف الرش ــن مص      اعل
ــلف  ــن من النظام البائد.وقال املكتب االعالمي للمصرف انه قرر منح س املتضرري
ــات النظام البائد  ــادهم جراء ممارس زواج للمتقاعدين الذين فقدوا أجزاء من أجس
تصل إلى(٥)مليون دينار . واضاف ان الفائدة ستكون (٥٪)ومبدة(٥) سنوات ، مبينا ان 
التعليمات التي وضعها املصرف حددت ان يكون املستلف راتبه موطن لدى املصرف 
ــب تعليمات  ــلف الزواج مبوج ــمل املوظفني منهم يتم منحهم س ــا فيما يش ام
ــرف مكافاة نهاية  ــيد ، عن ص ــة للموظفني.كما اعلن الرش ــلف الزواج اخلاص س
ــر بصرف مكافاة  ــال املكتب االعالمي للمصرف ، انه باش ــة للمتقاعدين.وق اخلدم
نهاية اخلدمة للمتقاعدين وبامكانهم استالمها من فروع املصرف ومكاتب الدفع 

االلكتروني بعد استالمهم رسائل نصيه تعلمهم برفعها في البطاقه.

بغداد /

األحد

ــوزراء،  ال ــس  مجل ــس  رئي ــم  اختت    
ــوم  ي ــاء  مس ــي،  الكاظم ــى  مصطف
اجلمعة املاضي، جولته التي اشتملت 
ــتان استمرت  محافظات إقليم كردس
ــي  الكاظم ــارة  زي ــهدت  وش ــني.  يوم
بحسب بيان ملكتبه عقد سلسلة من 
االجتماعات مع املسؤولني في حكومة 
ــا رئيس اإلقليم  اإلقليم، التقى خالله
ــة اإلقليم وأعضاء  ورئيس وزراء حكوم
ــاء بعدد من  ــه، فضالً عن اللق حكومت
ــي مقدمتهم  ــيني، ف ــادة السياس الق

رئيس احلزب الدميقراطي الكردستاني.
ــل  ــث مجم ــاءات بح ــتملت اللق واش
امللفات العامة على الساحة الوطنية، 
ــهدها  تش ــي  الت ــات  التحدي ــرز  وأب
ــد املواقف على  ــك توحي ــالد، وكذل الب
ــن ملف  ــالً ع ــي، فض ــتوى الوطن املس
ــتمرار  واس املبكرة،  ــات  االنتخاب إجراء 
ــن  ضم ــي  األمن ــاون  والتع ــيق  التنس
ــل مالحقة ما  ــلحة ألج ــوات املس الق
تبقى من فلول تنظيم داعش اإلرهابي. 
ــات النازحني في  وزار الكاظمي مخيم
ــى أحوال  ــوك، واطلع عل محافظة ده
ــه مبعاجلة  ــي اخمليم، ووجّ ــاكنني ف الس
ــانية، مؤكداً  ــم متطلباتهم اإلنس أه
ــديد على العمل  ــرص احلكومة الش ح
إلعادة جميع النازحني الى مناطقهم، 
ــتقرار .  ــبة لالس وتوفير األجواء املناس
ــد رئيس مجلس الوزراء، عدداً  كما تفق
ــي محافظتي  ــذ احلدودية ف ــن املناف م
ــليمانية(  والس دهوك(ابراهيم اخلليل) 
ــير العمل  ــع على س ــماخ)، واطل باش
ــراءات التي  ــه بتفعيل اإلج فيها، ووجّ
ــيابية  ــاظ على انس ــأنها احلف ــن ش م
ــى حالة من التكامل  العمل، وصوالً ال
ــس إيجاباً على اقتصاد البالد  مبا ينعك
ــني.وزار الكاظمي ضريح  ــاه املواطن ورف

ــي في  ــالل طالبان ــل ج ــس الراح الرئي
ــع إلحدى  ــك موق ــليمانية، وكذل الس
ــعبنا  جرائم النظام املُباد بحق أبناء ش
ــرى جرمية  ــا زار نُصب ذك ــردي، كم الك
حلبجة، والتقى بجمع من ذوي ضحايا 
ــيئة الصيت وأكبرَ  عمليات األنفال س
ــا التقى  ــات ذويهم.كم ــم تضحي فيه
رئيس اجلمهورية الدكتور برهم صالح 
ــة، وجرى  ــادات الكردي ــن القي وعددا م
ــع والتحديات  ــن املواضي ــث عدد م بح
التي يواجهها البلد .والتقى الكاظمي 
ــة  محافظ ــي  ف ــؤولني  املس ــا  أيض
ــني  ــن احملتج ــع م ــليمانية، وبجم الس
ــتحقاتهم  مس ــتالم  باس ــني  املطالب
الزراعية،  ــم  ــويق محاصيله ــن تس ع
ــاملة لكل  ــأن جتري مراجعة ش ووعد ب
ــة  ــل تلبي ــن أج ــة م ــراءات اإلداري اإلج
مطلب املتظاهرين، ومنح احلقوق، وفقاً 
ــاء العراق. ــاواة لكلّ أبن للعدالة واملس

ــارة الكاظمي هذه ،  ووصف مراقبون زي

الى كردستان بالناجحة. و افاد مصدر 
ــوزراء مصطفى  ــس ال ــأن رئي مطلع، ب
ــم  ــة إقلي ــس حكوم ــي، ورئي الكاظم
ــي توصال إلى  ــرور بارزان ــتان مس كردس
ــول امللفات  ــن التفاهمات ح العديد م
ــد ذي صلة بحث  ــى صعي العالقة.وعل
ــوزراء مصطفى الكاظمي، مع  رئيس ال
رئيس اجلمهورية برهم صالح القضايا 
ــل التحديات  ــة ومجم ــات املهم وامللف
ــر التحضيرات  ــالً عن آخ الراهنة، فض
واجلهود إلجراء االنتخابات النيابية.كما 
ــد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي  اك
ــان  ــتان نيجيرف ــم كردس ــس اقلي ورئي
البارزاني، اجلمعة املاضية، على اعتماد 
حوار متبادل والسعي إلجراء انتخابات 
ناجحة. وفي الشأن ذاته كشف النائب 
عن ائتالف دولة القانون كاطع الركابي 
ــة  ــني بطاق ــة مالي ــدان اربع ــن فق ، ع
ــن تزوير  ــاب الكترونية، محذرا م انتخ
ــات املقبلة.وقال  ــي االنتخاب ــب ف مرع

ــت الينا  ــات وصل ــي ، ان معلوم الركاب
ــة االنتخابات بوجود اربعة  من مفوضي
ــة لالنتخابات  ــني بطاقة الكتروني مالي
ــي االن، مبينا  ــودة وال يعلم اين ه مفق
ان الرقم مرعب وسيكون حجم التزوير 
باالنتخابات املقبلة اكبر من انتخابات 
ــال عدم اعتماد البطاقة  عام ٢٠١٨ بح
ــرار  ــد واالص ــة االم ــة طويل البايومتري
على ابقاء البطاقات االلكترونية. وفي 
ــار األمن  ــد مستش ــأن األمني اك الش
ــم األعرجي، ان العالقات  الوطني قاس
ــة  األمريكي ــدة  املتح ــات  الوالي ــع   م
ــكري فقط،  التقتصر على  اجملال العس
مرحبا بقرار البنتاغون تخفيض أعداد 
ــى ثالثة  ــي ال ــف الدول ــر التحال عناص
ــال املكتب  ــر قتالي.وق ــر غي آالف عنص
ــي،   ــن الوطن ــار األم ــي ملستش اإلعالم
ــم  ــار األمن الوطني، قاس ان ”مستش
ــتقبل مبكتبه، اخلميس  ــي، اس األعرج
ــفير األمريكي في بغداد،  املاضي ، الس

ــرى خالل  ــر“، مبينا انه ”ج ــو تول ماثي
ــع ذات االهتمام  ــاء بحث  املواضي اللق
ــد  الراهنة“.وأك ــاع  واألوض ــترك،  املش
ــع  الواليات  ــي، أن ”العالقات م األعرج
ــى   ــر عل ــة التقتص ــدة األمريكي املتح
وأن  ــب،  فحس ــكري  العس ــال  اجمل
ــى   عل ــة  حريص ــة  العراقي ــة  احلكوم
ــاالت كافة.  ــي اجمل ــر العالقات ف تطوي
ــأن السياسي رأى السياسي  وفي الش
ــس النواب  ــابق في مجل والنائب الس
ــه مبراوغة و  ــابندر ، ما وصف عزت الش
ــروع الفاو  تلكؤ أي حكومة ببناء مش
ــابندر  الكبير خيانة عظمى.وقال الش
ــر ، مع إدراك  ــه على تويت ــي تغريدة ل ف
جميع العراقيني ملنافع و خيرات ميناء 
الفاو الكبير واهمية االسراع بتشييده 
نقول كلمتني ال تفصيل لهما  - مراوغة 
ــة عراقية ببناء هذا  و تلكؤ أية حكوم
ــروع خيانة عظمى .  - اي مسؤول  املش
ــككي  ــق على خارطة الربط الس يواف
ــي  دون أن تبدأ بالفاو الكبير هو مرتش
ب فضحه. وفي الشأن االقتصادي  يتوجّ
ــالف دولة القانون  ــح النائب عن ائت رجّ
ــعداوي ، عدم  عبد الهادي موحان الس
مترير املوازنة االحتادية لألشهر املتبقية 
ــال تضمنت  ــي، في ح ــن العام احلال م
ــراض ٢٧ تريليون  ــة حكومية القت رغب
ــورة حدوث  ــذر من خط ــار، فيما ح دين
ــي. وقال  ــاد العراق ــار في االقتص انهي
ــيع في مجلس  ــعداوي ، إن ما أش الس
الوزراء عن وجود موازنة لألشهر الثالثة 
ــي، محاولة  ــام احلال ــة من الع املتبقي
ــول على اقتراض  ــن احلكومة للحص م
بغطاء قانوني، مبينا أن البرملان صوت 
ــابقا على قانون االقتراض الداخلي  س
واخلارجي واليوم احلكومة تطالب أيضا 
باالقتراض وهذا سوف يؤدي الى انهيار 
ــينهار  ــد وس ــة للبل ــة املالي السياس

االقتصاد العراقي بشكل كامل.

كتب اِّـحرر السياسي
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َّـ الهدف
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 * عبد الوهاب جبار
    منذ االول من شهر تشرين االول العام املاضي (٢٠١٩) تعيش 
مدينة الناصرية مهد احلضارة والتاريخ في ااجلنوب العراقي 
ــعبي غير مسبوق ويكاد يختلف او يتفرد  على وقع حراك ش
ــهدت  ــط وغيرها والتي ش عن باقي املدن العراقية في الوس
ــعبية عارمة للمطالبة بنيل حقوق  هي االخرى تظاهرات ش
ــتور ونيل خدمات اساسية والنهوض  مشروعة اقرها الدس
ــن واكيد ان هذه التظاهرات متأتية من  بواقعها نحو االحس
مخاض ودرجة الوعي املتنامي في اوساط الشعب التي ترى 
ــة بتوفير حياة حرّة  ــة في بغداد مطالب ــة االحتادي ان احلكوم
ــأل  ــائل يس ــعب العراق .. وربّ س كرمية تليق بتضحيات ش
ــواها بهذه الوتيرة  ــازت تظاهرات الناصرية دون س : ملاذا امت
ــا الذين  ــة وعدد الضحاي ــن الغضب والدميوم ــدة م املتصاع
ــهداء ام اجلرحى؟. بودنا  ــواءً اكانوا من الش ــاقطون س يتس

ــعبنا  ــاء ش ــول ان ابن ان نق
ــوا الى  ــي الناصرية وصل ف
الدرجة التي باتوا يشعرون 
معها بالتهميش واالهمال 
ــي  ف ــاع  والضي ــة  والبطال
اجملهول وضاعف من ذلك ان 
الكثير من االحزاب والقوى 
ــم  ــذة ل ــية املتنف السياس
ــذه املدينة بالذات  تعط له
ــدن الضيم  ــن م ــا م وغيره

ــتحقاقها الذي يليق بها ولم تقدم اخلدمات  في اجلنوب اس
ــذا ظلت ذي قار  ــار والبناء وهك ــية ولم تقم باالعم االساس
ــاب اخلدمات في  ــرض واالرامل وغي ــوع وامل ــة للفقر واجل بيئ
ــاكل القوى  ــا فاننا نحملكم ي ــي احلياة .. من هن كل مناح
ــؤس وحرمان وغليان  ــية مايحصل في ذي قار من ب السياس
ــعبي وال يحق الحد منكم ان يتنصل عن املسؤولية طاملا  ش
ــرار .. وكان  ــة وانتم اصحاب ق ــاركون في احلكوم ــم مش انت
ــدن الضيم من  ــال م ــادروا الخذ دوركم النتش ــم ان تب عليك
ــرة على االبواب  ــروا ان االنتخابات املبك ــا املزري وتذك واقعه
وحينها ستكون ساعة احلسم بالنسبة للجميع فتداركوا 
االمر وعاجلوا ماتستطيعون معاجلته من خالل التفتيش عن 

اسباب الفشل .. الفشل الذي انتج كل هذا الضياع.

فاننا نحملكم ياكل 
القوى السياسية 
مايحصل َّـ ذي قار 
من بؤس وحرمان 
وغليان شعبي

* رئيس مجلس االدارة رئيس التحرير
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ــات املتحدة  ــب، أن الوالي ــد ترام ــي دونال ــس االمريك ــن الرئي    أعل
ــدي خالل فترة قصيرة  ــتخفض قواتها في العراق إلى ألفي جن س
ــره البيت  ــات ترامب خالل مؤمتر صحفي نش ــاءت تصريح جداً.وج
ــائل االعالم. ــى موقع تويتر وتناقلتها وس ــابه عل األبيض عبر حس

ــراده في العراق من  ــيخفض عدد أف ــن اجليش األمريكي أنه س وأعل
ــمية خلطوة كانت متوقعة  ٥٢٠٠ إلى ثالثة آالف، معطياً صفة رس
ــن املتوقع أن  ــهر املاضي أن م ــرة طويلة.وذكرت رويترز الش ــذ فت من

تخفض الواليات املتحدة نحو ثلث قواتها في العراق.

ــاعدة فنية للعراق في  ــتعدادها لتقدمي مس أبدت األمم املتحدة، اس
ــتقاللية  ــى حماية اس ــا دعت إل ــاد، وفيم ــال مكافحة الفس مج
ــورة والدعم  ــة االنتخابات، أكدت أنها مكلفة بتقدمي املش مفوضي
الفني للمؤسسات العراقية إلجراء عملية االقتراع.وقالت ممثلة األمم 
ــخارت، في مقابل مع وكالة األنباء  ــدة في العراق جينني بالس املتح
العراقية الرسمية نؤيد جهود حكومة الكاظمي في إرساء عالقات 
ــيادة العراقية،  ــدة تدعم الس ــة أن األمم املتح ــة متوازنة، مبين دولي
ــة اإلرهاب وإعادة  ــدى دعمه للعراق في محارب ــع الدولي أب وأن اجملتم
االستقرار واإلعمار.وأضافت بالسخارت أن احلكومة تعهدت بإجراء 
انتخابات مبكرة ذات مصداقية، ويجب أن تكون االنتخابات بقيادة 

عراقية، مؤكدة ضرورة حماية استقاللية مفوضية االنتخابات.

 
توقع مسؤول في الهيئة العامة لألنواء 
اجلوية والرصد الزلزالي، امس السبت، 
ــاً ملحوظاً  ــهد العراق انخفاض أن يش
ــبوع  في درجات احلرارة ابتداء من األس
ر من مفاجآت وطقس  املقبل، فيما حذّ
ــط. ــرق املتوس متطرف في اخلليج وش
ــي الهيئة، رئيس  ــر البيئة ف وقال مدي
ــود عبد  ــدم محم ــني أق ــني جوي منبئ
ــدث من  ــا حدث ويح ــف، ، إن م اللطي
حاالت متطرفة في الطقس، هو مؤشر 

ــي تغيراً  ــاخ العامل ــر املن ــح لتغي واض
ــذا بالطبع يعني أن ما  دراماتيكيا، وه
ــتقبال من حاالت جوية  سيحدث مس
ــن عنصر املفاجأة،  متطرفة ال تخلو م
مبيناً أن اليوم تشهد السودان وتونس 
واجلزائر واملغرب (أفريقيا) أمطاراً غزيرة، 
ــطني ولبنان وسوريا (بالد  واألردن وفلس
ــي درجات  ــاً ف ــهد ارتفاع ــام) تش الش
ــهده منذ عقود طويلة،  احلرارة لم تش
خاصة األردن التي لم تشهد مثل هذا 

االرتفاع منذ قرن تقريبا.
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ــر مع دولة  ــاق تطبيع آخ اتف
ــن ٣٠  ــي أقل م ــة ف خليجي
يوما، الرئيس األميركي يعلن 
ــير  ــررت الس ــن ق أن البحري
على خطى اإلمارات وتطبيع 

عالقاتها مع إسرائيل.
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ــفة على  ــاعت في اآلونة األخيرة ظواهر مؤس ش
ــى الصحافة حيث  ــن والثقافة وحت ــد الف صعي
ــة  الوهمي ــات  والواجه ــات  واجلمعي ــات  املنتدي
ــث تقوم مبنح  ــلطان حي ــزل اهللا بها من س ما ان
ــب ودّب ليكون  ــكل من ه ــهادات الدكتوراه ل ش
ــراض  ــمه الغ ــام اس ــع « دال» ام ــدوره ان يض مبق
ــخة وهو اليعرف التاء من الباء كما تقوم  الكش
ــادات مبنح  ــات او االحت ــات او املنتدي ــذه اجلمعي ه

ــب املزاج الشخاص لم  ــهادات تقديرية حس ش
ــط احتفاليات اشبه  ــيئاً للعراق وس موا ش يقدّ
ــرحيات الهزلية والغاية هي مترير  ماتكون للمس
ــداف مصلحية ولعب بـ « القضية» ..  غايات واه
ــة مجلس الوزراء ووزارة  دعوة مخلصة الى رئاس
ــني العراقيني بتعرية  ــة الصحفي الثقافة ونقاب
ــف زيفها وفضح من يريدون  هذه الالفتات وكش
حتويل حياتنا الى خدعة .. نعم آن األوان لكشف 

املستور والزيف قبل فوات األوان

ــا  موافقته ــن  ع ــا،  تركي ــت  أعلن
ــول إلى  ــيرات الدخ ــى منح تأش عل
ــة مركز نينوى. ــني من مدين العراقي

ــفارة  جاء ذلك في بيان صادر عن س

ــث مت إخطار  ــداد، حي ــا في بغ تركي
ــي  ــد ف ــن جدي ــيرة م ــب التأش طل
فإنه ميكن  البيان  املوصل.وبحسب 
ــني  العراقي ــني  للمواطن ــهولة  بس
الذين يرغبون في السفر إلى تركيا، 

ــيرة،  ــول على تأش ــدم للحص التق
ــركات اخلاصة  ــيراً إلى أن الش مش
ــتبدأ في قبول طلبات  املرخصة س
التأشيرة في املوصل اعتباراً من ١٣ 

من شهر أيلول اجلاري.
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2 محليات
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بعد انقطاع دام ٦ اشهر بسبب جائحة كورونا

بغداد / البينة الجديدة
ــل العراقية /  ــت وزارة النق اعلن
ــركة العامة لسكك حديد  الش
ــتئناف  ــس ، اس ــراق ، اخلمي الع
ــن بغداد الى  حركة قطاراتها م
ــاراً من  ــرة وبالعكس اعتب البص
ــبت ١٢ / ٩ / ٢٠٢٠  يوم امس الس
بعد انقطاع دام ٦ اشهر بسبب 
ــح مدير  ..واوض ــة كورونا  جائح
ــتاذ طالب  ــركة االس ــام الش ع
ــيني :  تنفيذا لتوجيهات  احلس
وزير النقل الكابنت ناصر حسني 
ــدمي افضل  ــبلي بضرورة تق الش
اخلدمات للمواطن الكرمي مت تهيأة 
ــة  الصحي ــتلزمات  املس ــة  كاف

ــارات و  ــع القط ــة جلمي والوقائي
منها العاملة على خط(بغداد / 
بصرة).مبيناً : ان قطار املسافرين 

ــن محطة بغداد  االول ينطلق م
ــاعة (٠٠/٧) مساءً  املركزية الس
ــة (احللة -  ــر باحملطات اجلنوبي ومي

ــماوة-الناصرية)  الديوانية-الس
ــن  ــى البصرة.وبالتزام ــوال ال وص
ــار الثاني من  معه ينطلق القط
ــاعة  محطة قطار  البصرة الس
ــات  باحملط ــر  ومي ــاءً  (٣٠/٧)مس
ــماوة-الديوانية-  (الناصرية-الس
احللة) وصوال الى بغداد.يذكر ان 
ــلة من  ــكك اتخذت سلس الس
االحترازية  ــة  الصحي االجراءات 
ــر أبنيتها  ــا تعفير وتطهي ومنه
ــافرين ومشتمالت  وارصفة املس
ــا من  ــه انطالق ــارات كاف القط
ــؤولية  باملس ــي  العال ــعور  الش
ــالمة  ــاظ على صحة وس للحف

مسافريها الكرام.

البينة الجديدة / علي شريف
شدد قائد شرطة محافظة بابل اللواء علي هالل 
ــمري على أهمية إستمرار  ــم العادلي الش جاس
ــار الى ان العمل  حيادية القوات األمنية فيما أش
ــد الدولة٠جاء ذلك  ــالح بي ــارٍ على حصر الس ج
خالل ترأسه االجتماع الدوري للجنة ملف حصر 
ــار توجيهات وزير  ــة ضمن إط ــالح بيد الدول الس
ــيد عثمان الغامني والسيد وكيل  الداخلية الس
ــرطة٠ وقد ناقش اجملتمعون  ــؤون الش الوزارة لش
ــة والتأكيد على  ــتجدات مهام عمل اللجن مس

إكمال كافة املراحل وفق السقوف الزمنية التي 
ــياق اخرمتكنت  ــا وزارة الداخلية٠وفي س حددته
ــرطة بابل الرابع ، من  مفارز فوج طوارئ قيادة ش
ــني وضبط  ــي متابعة املطلوب ــالل جهودها ف خ
ــاط التفتيش  ــواد املمنوعة واملهربة ضمن نق امل
ــيطرة  ــيطرة ٧٧ /  س ــتركة التابعة لها (س املش
ــة من القاء  ــمالي احملافظ ــيطرة د ١٠) ش ٤٤/  س
ــادة (٤ إرهاب)  ــى (٣) مطلوبني وفق امل القبض عل
ومت تسليمهم أصولياً الى اجلهة املعنية إلكمال 

إجراءات التحقيق.
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بغداد / البينة اجلديدة
ــركة العامة للصناعات  أعلنـت الش
ــدى  إح ــة  وااللكتروني ــة  الكهربائي
ــادن  واملع ــة  الصناع وزارة  ــركات  ش
ــم املدير الفني  ــن زيارة وفد فني ض ع
ــوب  اجلن ــاء  كهرب ــع  توزي ــركة  لش
ــان  وممثلني من كهرباء البصرة وميس
ــام  ع ــر  مدي ــل  قب ــن  م ــتقباله  وإس
ــفيـان فـوزي  ــركة املهندس : س الش
ــارة الوفد بهدف  ــوري .وتأتـي زي اجلبـ
ــركة في  اإلطالع على إمكانيات الش
ــوالت التوزيع وإجراء  مجال إنتاج مح

ــوالت  احمل ــك  لتل ــري  اخملتب ــص  الفح
ــد بجولة في (معمـل  حيث قام الوف
ــر اخلاص  ــع) واخملتب ــوالت التوزيـ محـ
ــيطرة النوعية  ــرات الس ــه ومختب ب
ــع املنتج  ــى مراحل تصني ــع عل وأطل
وعمليات وإجراءات الفحص املرحلي 
ــدى وثوقيته العالية  والنهائي وقد أب
ــة  ــة واخملتبري ــراءات التصنيعي باإلج
ــع الفحوصات  لفحص املنتج وجمي
ــر العاملية  ــن املعايي ــم ضم ــي تت الت
ــركة حاصلة على  ــيما وأن الش الس
ــي الدولـي .  ــهادة اإلعتماد العراق ش

فـي السياق ذاته أعلنت الشركة عن 
قيامها بتجهيز شركة توزيع كهرباء 
ــعة  ـــ ( ١٠ ) محوالت توزيع س ــل ب باب
ــرم بني  ــد املب ــق العق ( ٤٠٠ KVA ) وف
أعمال  لتنفيذ  وإستعدادها  الطرفني 
الصيانة للمحوالت موقعياً أو داخل 
ورش الشركة اجملهزة بأحدث املكائن 
واملعدات من قبل الكوادر الهندسية 
والفنية املتخصصة بأعمال الصيانة 
ــة  الكهربائي ــوالت  للمح ــل  والتأهي
ــعات وبفترة ضمان أكثر  ولكافة الس

من ستة أشهر حسب نوع احملولـة.

@Ú�Ó„Î6ÿ€¸aÎ@Ú�ÓˆbiäËÿ€a@pb�«b‰ñ‹€@Ú�flb»€a@Ú�◊äí€a@âÎåm@@lÏ�‰¶a@ıb�iäË◊
بغداد / البينة الجديدة

ــركة  ــتمرار مالكات فرع الش ــت وزارة التجارة عن اس اعلن
ــة لتجارة احلبوب في محافظة صالح الدين بتجهيز  العام
ــة املعتمدة من  ــب اخللط ــن باحلنطه احمللية وحس املطاح
ــيطرة النوعية بغية توفير مادة الطحني ضمن  قسم الس
ــركة  ــة التموينية.اكد ذلك مدير عام الش مفردات البطاق
املهندس عبد الرحمن عجي طوفان وقال ان كميه احلنطة 
اجملهزة ملطاحن احملافظة بلغت ( ١٠٤٧٥) طنا .واضاف طوفان 
ــه مت كذلك مناقلة كمية (٣٦١٠)طنا حنطة محلية من  بان
ــايلو خان ضاري.  الفتا الى استمرار  صومعة تكريت إلى س
ــبة التغطيه ٨٥٪  ــن حيث بلغت نس ــال تغطية اخلزي اعم
ــوفني وسيتم  بعد وصول الوجبه الثانيه من مادة الفوكس
االنتهاء من التغطيه خالل االسبوع القادم .ومن جانب اخر 
ــار طوفان الى قيام املالكات العاملة في سايلو النجف  اش
االفقي لفرع النجف االشرف بتجهيز وكالء احملافظه بالرز 
ــة( ٣٠٠٠ ) طنا  ــزة قراب ــت الكمية اجمله ــي حيث بغل واحملل
ــيرا الى جتهيز املطاحن االهلية باحلنطه احمللية حيث  .مش

بلغ اجمالي اجملهزة (٧٤٣٤) طنا.

بغداد / البينة الجديدة
ــر من وزير الزراعة املهندس محمد  ــراف مباش بتوجيه وإش
كرمي اخلفاجي ، ترأس الوكيل اإلداري لوزارة الزراعة الدكتور 
ــار الصويرة  ــوري اجتماعا مهما في مط ــهر اجلب مهدي س
ــل  الطائرات  ــراف واملتابعة وتأهي ــات االش ــام بعملي للقي
ــور الفنية ومعوقات العمل في  ــة للوقوف على األم الزراعي
ــني  ــة الكابنت الطيار صبيح حس ــار الصويرة بعضوي مط
الشيباني املستشار في هيأة املستشارين لرئاسة الوزراء 
وعدد من املدراء العامني في الوزارة والطيارين والكادر الفني 
ــي املطار الزراعي  ــة اجلهة الفنية ف اخملتص.واوصت اللجن
ــية واللجنة اخملتصة بصيانه  ــعبة الهندس املتمثلة بالش
ــرات على تقدمي تقرير مفصل عن حالة الطائرات وما  الطائ
يتطلب من اجراء النشرات االجبارية والتفتيشية الدورية 
ــرات الى اخلدمة  ــطول الطائ ــراع في عودة اس لغرض االس
ــواء كانت  ــاع الزراعي في مكافحة االفات س ــم القط ودع
ــات احملاصيل األخرى.كما أكد االجتماع  افات النخيل او اف
على حصر متطلبات هذه الطائرات من قطع الغيار والقيام 
بكافة أعمال الصيانة استعدادا للحمالت اجلوية الوقائية 
اجملانية التي تقوم بها الوزارة بشكل دوري ملكافحة حشرة 
ــدات صديقة للبيئة للحفاظ  ــاس على النخيل ومببي الدوب
على هذه الثروة املهمة فضال عن مكافحة احلميرة واالفات 

الزراعية األخرى التي قد تصيب احملاصيل الزراعية.

@Ú�‰ßa@åÓËvni@Òä‡néfl@Òâbvn€a
ı˝◊Ï‹€@Ô‹0a@ãä€aÎ@Âyb�‡‹€@ÚÓ‹0a

@paäˆb�€a@›ÓÁdn€@Ô„aÜÓfl@ b‡nua@Ú«aâå€a
ÚÌÏ¶a@ÚzœbÿΩa@p˝‡ß@aÖaÜ»nça@ÚÓ«aâå€a

بغداد / البينة الجديدة
اعلن مصرف النهرين االسالمي ( مصرف حكومي) عن استقبال 
اعداد كبيرة من الزبائن لتسديد اقساط التمويالت التي منحت 
ــى املال العام  ــة من اجل احملافظة عل ــم خالل الفترة املاضي له
ــن خالل املبالغ التي  ــتمرار بعملية املنح اجلديدة م كذلك االس
ــابقة .وقال املصرف في بيان  ــديدها من التمويالت الس يتم تس
ــرورة التاكيد على  ــرف وجهت جميع الفروع بض ،ان» ادارة املص
استحصال املبالغ املالية التي بذمة الزبائن من خالل التمويالت 
ــابقا لهم وكذلك االتصال بالكفالء  االسالمية التي منحت س
«.واضاف ،ان  « استمرار عدم تسديد الزبون للمبالغ التي بذمته 
ــتنادا الى  ــيضطر املصرف الى اتخاذ االجراءات القانونية اس س
ــنة ١٩٧٧  ــل الديون احلكومية رقم ٥٦ لس ــكام قانون حتصي اح
وقانون املصرف رقم ٩٥ لسنة ٢٠١٢ والبنود الواردة ضمن العقود 

الرسمية واملوقعة بني املصرف والزبون.

Ôfl˝ç¸a@ÂÌäË‰€a@“äñfl
@ÜÌÜén€@Âˆbiå€a@Âfl@Ò7j◊@ÖaÜ«a@›j‘néÌ@

·:@oz‰fl@>€a@p˝ÌÏ‡n€a@¬bé”a
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وزارة النفط
شركة غاز الجنوب (شركة عامة)

القسم القانوني
م/ أعالن مناقصة محلية رقم ١ / ٢٠٢٠ (إعالن أول)

اِّـدير العام
حمزة عبد الباقي ناصر
رئيس مجلس االدارة

÷b������������������‡�«˛a@Â���������fl@�aä���ÿ��ë

البينة الجديدة / وسام نجم
ــماعيل كرمي  ــل اللواء (اس تكف
ــرطة الرصافة  ــاف) مدير ش جت
ــاول  ح ــن  مواط ــن  دي ــداد  بس
االنتحار والبالغ (٣٠) مليون دينار 
بدفع جزء من راتبه الشخصي 
ــدة»  ــة اجلدي ــهر .» البين كل ش
ــواء موقفه  ــيد الل ــارك للس تب
االنساني هذا وتشد على يديه 
ــق والنجاح  ــه التوفي وتتمنى ل

في عمله.

@Úœbïä€a@Úüäë@äÌÜfl
@ÂüaÏfl@ÂÌÖ@ÖaÜéi@ÜË»nÌ

âbzn„¸a@fiÎby

بغداد / البينة الجديدة
ــودة (١٣٠)  ــرة واملهجرين عن ع ــت وزارة الهج اعلن
ــى مناطقهم  ــالمية  ال ــي مخيمات الس ــا ف نازح
ــوى ، اكد ذلك مدير عام  االصلية في محافظة نين
دائرة شؤون الفروع في الوزارة علي عباس جهاكير 
ــيد علي  ــر عام دائرة التخطيط الس وبحضور مدي
ــعالن موحان ومدير مكتب الوزيرة د .دريد جميل   ش
ــع العائدين  ــي كلمة له خالل حفل تودي ــا ف ، مبين
ــالمية انه « بتوجيه ومتابعة  وسط مخيمات الس
وزيرة الهجرة واملهجرين السيدة ايفان فائق جابرو 
ــيق مع منظمة الهجرة الدولية  وبالتعاون والتنس
ــرع الوزارة في محافظة  (IOM) واجلهات االمنية وف
نينوى متت اعادة النازحني من مخيمات جنوب شرق 

ــوى الى مناطقهم االصلية في املوصل « ، الفتا  نين
ــتمرة بتنفيذ البرامج احلكومية  الى ان الوزارة مس
من خالل تشجيع النازحني على العودة الى مناطق 
ــكناهم «. واوضح جهاكير « ان العائدين منهم  س
ــكناهم االصلية في قضاء  ٥١ عائدا الى مناطق س
تلعفر ، الى جانب ٨٩ عائدا الى ديارهم االصلية في 
ــاف « ان البرنامج احلكومي  منطقة احمللبية «.واض
ــزوح بصورة كاملة ، مما  ــد ضرورة غلق ملف الن يؤك
ــج احلكومي  ــوازي مع البرنام ــل بالت يجعلنا نعم
ــا االصلية  ــة الى مناطقه ــادة العوائل النازح واع
ــرع وقت ممكن « ، مشيرا إلى « أن هناك الكثير  باس
من العوائل  بصدد العودة إلى مناطقهم في نينوى 

خالل األيام املقبلة.

بغداد / البينة الجديدة
ــة االجتماع األول  ــؤون االجتماعي ــر العمل والش تـرأس وزي
ــرة املدرة للدخل  ــاريع الصغي جمللس إدارة صندوق دعم املش
ــرورة االلتزام  ــي، مؤكداً ض ــوم اخلميس املاض ــنة ٢٠٢٠ي لس
ــهرية اخملصصة لالجتماع ملناقشة القرارات  باملواعيد الش
املهمة للصندوق وتقدمي التسهيالت املمكنة ملنح القروض 
ــت خالل االجتماع  ــل الظروف الراهنة. ومت للعاطلني في ظ
ــة فقرات جدول االعمال التي تضمنت عدد القروض  مناقش
ــة الصندوق لعام  ــابقة واقرار موازن املمنوحة في املدة الس
ــم  ــون دع ــل االول لقان ــة التعدي ــن مناقش ــال ع ٢٠٢٠ فض
املشاريع الصغيرة وآلية عمل املشاريع املشتركة، كما متت 
ــاريع الصغيرة.  ــة برنامج بناء ورش وأماكن عمل املش دراس
ــار الركابي الى امكانية تعزيز رأس مال الصندوق ليتم  واش
ــدة بيانات  ــجلني في قاع ــدد ممكن من املس ــمول اكبر ع ش
ــروض وان  ــول على هذه الق ــني في احلص ــن الراغب ــوزارة م ال

يستهدف الشمول بالقروض احملافظات األشد فقراً.

@÷ÎÜ‰ï@ÒâaÖg@è‹1@fiÎ˛a@ b‡nu¸a@êc6Ì@›‡»€a@äÌãÎ
RPRP@Ú‰é€@›ÅÜ‹€@ÒâÜΩa@Ò7Ãñ€a@…ÌâbíΩa@·«Ö

@@pb‡Ó´@Âfl@byãb„@QSP@ÒÖÏ«@Â«@Â‹»m@Òäv:a
ÙÏ‰Ó„@@ø@ÚÓ‹ï¸a@·Ë‘üb‰fl@µa@ÚÓfl˝é€a

ــي حيث مت  ــي قضيت ــر ف ــو النظ ارج
ــن تاريخ  ــة نوع جنبي م حجز مركب
ــم  ٢/٣  املرقمة ٥٦٦٢٤ ج بغداد. باس
والقضية متوقفه  ــار  مروان عبداجلب
ــوى  ــل والاملك كفيل س ــى كفي عل
ــدة وال املك اي عقار  ــي املتقاع والدت
ــيارة وهي املعيل الوحيد  ــوى الس س
لي ولعائلتي املكونة من ٧ اشخاص 

ارجو النظر في قضيتي. 
موبايل / ٠٧٧١٠٤٢٤٩٣٨

@“äñfl@ä�ÌÜ�fl@âb�ƒ„a@‚b�fla
@Ú�ÌÏ�ia@ÒÜëb‰fl@@NN@ÂÌÜœaä€a

ــكر  بالش ــون  يتقدم ــات  مواطن
ــورة  ــرتام اُّـ الدكت ــاء واالح والثن
ــبل حسني» اختصاصية  «بثينة ش
ــا  ــد الداء واجبه ــائية والتولي النس
بكل انسانية وروح مهنية .. فبارك 

اهللا بها وسدد خطاها.
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ÊaÖÏé€a@µg@ÚÓ”aä«@paÜ«béfl@Òäˆbü@÷˝�„a@NN@ÚÓj�€a@ÖaÏΩa@Âfl@�b‰ü@QR@›‡§

رئيس مجلس االدارة
رئيس التحرير

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

أسسها الراحل  

  أعلنت األمانة العامة جمللس الوزراء، امس السبت، انطالق طائرة حتمل ١٢ طناً 
ــودان.وقالت األمانة ، انطلقت من بغداد، أول طائرة  من املواد الطبية، إلى الس
ــوداني الشقيق، بحسب توجيه  ــاعدات الطبية إلى الشعب الس تنقل املس
ــيق مباشر من قبل األمانة  رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، وبتنس
ــحنة  ــة ل مجلس الوزراء، مع اجلهات ذات العالقة.وأضافت، ونقلت الش العام
ــمي ميثل األمانة العامة ل مجلس الوزراء و وزارة اخلارجية،  التي رافقها وفد رس
ــهيد محمد عالء اجلوية،  ــرة القوة اجلوية العراقية (c١٣٠)عبر قاعدة الش طائ
ــي عبارة عن (١٢) طناً من املواد الطبية، مبينةً أن الرحالت اجلوية والبحرية  وه

ستستمر تباعاً، لنقل بقية املواد اإلغاثية املقرر إرسالها بحسب التوجيه.

بغداد /

÷aä»‹€@ıbé„Î@ÚÌÎÖcÎ@Úz‹çc@fibÅÖg@Ú€Îb™@¬bjyg@Â‹»m@?fl˛a@‚˝«�a
Úƒœb0a@ø@·Ë‹‡«@ıaÖc@Âfl@¥Ó–zñ€a@…‰fl@fiÎb§@ÚËu@a@k”b»‰çZÒäñj€a@pbÓ‹‡«@Üˆb”

÷aä»€a@ø@Òâaäßa@—�– �•Î@Ú˜Ój€a@— ��‹�m@ÚÓflÏÿy@pbéç˚fl@¥i@Ú€ÎaÜnfl@CÚ�ÌÜÁD

ــزب  ــة احل ــن كتل ــب ع ــح النائ    أوض
ــيروان  ش ــتاني  الكردس ــي  الديقمراط
ــاط اخلالفية  ــي ، عن ابرز النق الدوبردان
ــات مجلس النواب،  حول قانون انتخاب
ــريع حول  مرجحا الوصول الى اتفاق س
ــارع  ــاط نتيجة لضغط الش تلك النق
ــروج  اخل ــية  السياس ــوى  الق ــة  ورغب
ــات اجلماهير.وقال  بقانون يلبي طموح

الدوبرداني ، إن قانون انتخابات مجلس 
ــتكمال القراءة الثانية  النواب وبعد اس
ــات، فبعض  ــه الكثير من املالحظ له ب
ــتور،  فقرات القانون تتعارض من الدس
وننتظر االيام املقبلة من خالل تكثيف 
ــية  اجلهود بني اللجان والقوى السياس
ــة ترضي  ــروج بصيغة نهائي ــة اخل بغي
ــب اجلماهيرية. ــي املطال وتلب ــع  اجلمي

ــن بني النقاط  ــاف الدوبرداني، ان م واض

ــتور هي عدد  التي فيها مخالفة للدس
ــودة  ــس املقبل ضمن مس ــاء اجملل اعض
القانون، في وقت ان الدستور حدد متثيل 
ــمة،  ــكل ١٠٠ الف نس ــد ل ــد واح مقع
ــكاني  الفتا الى ان تقارير االحصاء الس
ــير الى  لوزارتي التجارة والتخطيط تش
ــكان احلالي هو تقريبا ٣٨  ان تعداد الس
مليون نسمة بالتالي نحتاج الى تعديل 
ــد  ــك املادة.واك ــي بتل ــتوري للمض دس

الدوبرداني، ان نقطة اخلالف االخرى هو 
الية احتساب الفائزين فهناك من يريد 
ــى اصواتا وهنالك من  ١٠٠٪ لفائز االعل
ــبة ٥٠٪ للفائز االعلى ومثلها  يريد نس
ــاك نقطة خالف  ــا ان هن ــم، كم للقوائ
ــتكون  ــرة االنتخابية هل س حول الدائ
دائرة واحدة ام دوائر متعددة، موضحا ان 
هناك وجهات نظر اخرى تتعلق بقضايا 
ــوي ومزدوجي  ــل النس ــا والتمثي الكوت

اجلنسية، اضافة الى مواد اخرى عديدة 
ــددا على ان  ــى تنضيج، مش بحاجة ال
ضغط الشارع سيكون له الدور الكبير 
ــروج بصيغة  ــزال اخلالفات واخل في اخت
اجلماهيرية. ــات  الطموح تلبي  نهائية 
ــته  ــس النواب انهى بجلس وكان مجل
ــرين الثاني  التي عقدت، االثنني ٢٥ تش
٢٠١٩ القراءة الثانية واملناقشة ملشروع 

قانون انتخابات مجلس النواب.

ــة احلزب الدميقراطي  أكدت النائبة عن كتل
ــتاني خالدة خليل، امس السبت،  الكردس
ــتكمال استكمال تشريع قانون  وجوب اس
ــك بارتباطه  ــة، معللة ذل ــة االحتادي احملكم
ــر باملصادقة على نتائج االنتخابات،  املباش
ــاء لم  ــع الفقه ــى أن وض ــارت إل ــا أش فيم
يحسم حتى اآلن في القانون.وقالت خليل 
، إن البرملان في دورته الرابعة وحتى اللحظة 
لم يحسم مشروع قانون احملكمة االحتادية 
ــبب اخلالفات السياسية  رغم أهميته بس
واختالف الكتل، والدستور هو احد االسباب 
ــريعة  حني نص على وجوب وجود فقهاء ش
وقانون، مبينة ان الدستور لم يوضح صفة 
ــريعة والقانون وكيف ستكون  فقهاء الش
ــيكون  ــة االحتادية وهل س ــة احملكم تركيب
ــن بينهم  ــاة ام ان م ــن القض ــم م جميعه
الفقهاء؟.واضافت خليل، ان الفقهاء ما زال 
وضعهم لم يحسم داخل هيكلة احملكمة 
ما بني املشورة باالختصاص او الصالحيات 
ــة الى عددهم  ــة بالتصويت، اضاف الكامل
ــم، الفتة الى  ــيتم التوافق عليه وكيف س
ان هناك اكثر من نسخة للقانون مطروحة 
ــا القراءتني االولى  ــتكملت فيه إحداها اس

ــخة اخرى مرسلة من رئاسة  والثانية ونس
اجلمهورية ايضا موجود داخل قبة البرملان.

ــتكمال قانون احملكمة  ــارت الى ان اس واش
االحتادية واستكمال تشكيلها بعد تشريع 
ــم صعوبته  ــر مهم جدا رغ ــون هو أم القان
ــة على نتائج  ــه دونها فال ميكن املصادق ألن
ــكلة  ــة ان لدينا مش ــات، موضح االنتخاب
ــا يتعلق  ــاة أيضا فيم ــي القض ــة ف مرتبط

ــكلة من  بوضع مفوضية االنتخابات املش
قضاة سيشرفون على االنتخابات وبعدها 
ــون املقدمة  ــي الطع ــينظرون ف ــاة س قض
ــيكون القضاة أيضا  عليها وفي النهاية س
ــى نتائجها ما يعني تفرد  من يصادقون عل
جهة مبلف االنتخابات وهذا أمر غير صحيح 
ــه لتحقيق  ــادة النظر في ــة الى اع وبحاج

التوازن ما بني السلطات في االنتخابات.

ــذ احلدودية،  ــت هيئة املناف أعلن
عن ضبط تهرب من دفع الرسوم 
ــود إجازة  ــدم وج ــة وع الكمركي
ــذي أم قصر  ــي منف ــتيراد ف اس
ــني. احلدودي ــم  والقائ ــي  اجلنوب

ــاء  ــذ مين ــة ، منف ــت الهيئ وقال
ــي محافظة  ــر اجلنوبي ف أم قص
ــط حاوية حجم ٤٠  البصرة ضب
قدم محملة مبواد مختلفة (مواد 
منزلية بالستك، شامبو ، ادوات 
ــيارات، مالبس،  ــة للس احتياطي

ــواء.....)  ــا، مفرغة ه ــب هداي عل
ــددة بحمولة  ــئ متع ــن مناش م
ــوزن  ب ــون)  كارت  ٩٤٤) ــة  إجمالي
ــزة  ــم) واملنج ــن و ٢٥٠كغ (٦١ ط
ــة من قبل  ــا الكمركي معاملته
ــدودي. ــرك املنفذ احل ــز جم مرك

واوضحت، مت ضبط احلاوية خارج 
ــيطرة  ــي عند س ــرم الكمرك احل
ــا بعد  ــري هيأتن ــث والتح البح
ــة  ومعاين ــا  معاملته ــق  تدقي
البضاعة من قبلهم تبني أن وجود 
(١٠٠)قطعة مفرغة هواء و(٨طن 

ــم)  و٦٥٠كغ ــن  (٧ط ــامبو)و  ش
ــواد  امل ــي  وباق ــائل  س ــون  صاب
املذكورة في املعاملة الكمركية 
ال وجود لها من ضمن محتويات 
ــوم  ــة تهربا من دفع الرس احلاوي
ــواد أقل  ــي امل ــة الن باق اجلمركي
ــمآ من املواد املوجودة فعليا،  رس
مما سبب هدرٱ باملال العام وعدم 
ــاً للضوابط  ــوم وفق ــع الرس دف
والتعليمات.وتابعت، مت إحالة ما 
ــى القاضي اخملتص  ــه إل مت ضبط
ــة  القانوني ــراءات  اإلج ــاذ  التخ

الالزمة بحقها وبحق املقصرين 
الكمركية  ــة  للمعامل املنجزين 
ــارت الى  في املنفذ احلدودي.واش
ــم احلدودي  ــذ القائ ــه في منف أن
ــق املعاملة الكمركية  بعد تدقي
ــادة (البصل)  ــة محملة مب لعجل
تبني انتهاء فترة تعهد املستورد 
ــتيراد اخلاصة  بجلب إجازة االس
للبضاعة وجتاوزها فترة (١٠) يوم 
املقررة لذلك، وإحالتها للجهات 
ــاذ ما  ــة التخ ــة اخملتص القضائي

يلزم بصددها.

€]Œ’\Â;ÈdÊfi°\;ÖëÕ;‹^;ÍÉ fiŸ;∫;ÏË—Ö⁄°\;‹ÊàÖ’\;√…Ä;flŸ;gÖ‚h;ªeî

k]d]}i›ˆ]d;]‚›Ê›]Õ;º]ehÑ\Â;ÏÁÄ]üˆ\;Ï⁄“,]d;Ô]‚Œ ’\;ÑÂÄ;Ì÷¡;È›]∏Öd;œË÷¬h

k]d]}i›ˆ\;‡Ê›]Õ;‡_çd;ÏË…˜£\;º]Œfi’\;ÜÖd\;wîÊÁ;È›]iàÄÖ“’\;Èö\ÖŒ¥Å’\;fl¡;f]›

  أعلنت خلية اإلعالم األمني، امس السبت، 
ــم داعش إدخال  ــن إحباط محاولة لتنظي ع
أسلحة وأدوية ونساء من سوريا إلى العراق، 
ــيرة إلى اعتقال ١١ متهماً بينهم نساء  مش
ــتركة من  وأطفال.وقالت اخللية ، إن قوة مش
لواء املشاة ٧١ واألمن الوطني ناحية ربيعة، 
ــرب نينوى،  ــادة عمليات غ ــع قي ــن قاط ضم
ــتخبارية  ــورود معلومات اس ــذت واجباً ل نف
ــن عصابات  ــة عناصر م ــن ني ــتباقية ع اس
ــة  ــلحة وأدوي ــال أس ــة إدخ ــش االرهابي داع

ــي لواء  ــوج الثاني ف ــع الف ــاء من قاط ونس
املشاة ٧١، حيث قامت القوة بنصب كمائن 
متعددة على احلدود العراقية السورية وتتبع 
وبالفعل  ــه  أن احلرارية.وأضافت  ــرات  الكامي
ــلحة واألدوية والنساء من  جرى إدخال األس
ــوري الى األراضي العراقية، حتت  اجلانب الس
مراقبة ومشاهدة االستخبارات العسكرية 
وفورا حتركت قواتنا ومتكنت من القاء القبض 
على املتهم الذي كان يريد استالم األسلحة 
ــم العملة -  ــة (ابوني) قرب مخي ــي منطق ف
ــتقل  ــة عوينات - ناحية ربيعة وكان يس قري

ــض على متهم اخر  عجلة، كما القت القب
ــل وبحوزته  ــا حم ــة نوع کی ــتقل عجل يس
ــف دينار عراقي)  ــغ من املال قدره (٢٣٠ ال مبل
ــتولت القوة  مع موبایل نوع نوكيا، كما اس
ــات متوسطة  ــتركة على (ثالث رشاش املش
ــوع AK).وتابعت  ــادق ن ــوع BKC، وثالث بن ن
ــاء الالتي  ــاء القبض على أربع نس أنه مت إلق
ــة أطفال،  ــدود بصحبتهن خمس ــرن احل عب
وأدوية مختلفة، وقد مت التعامل مع املتهمني 
ــياقات، وتسليمهم  واملضبوطات وفقاً للس

للجهات اخملتصة.

بـغــداد /

ــرم احلميداوي،  ــرة اللواء الركن اك ــد عمليات البص ــد قائ     توع
معاقبة اي جهة حتاول منع الصحفيني من عملهم في احملافظة.
وقال بيان ملكتب احلميداوي ، ان قائد عمليات البصرة التقى في 
ــني امليدانيني العاملني في  ــر القيادة مجموعة من الصحفي مق
ــائل اإلعالم ملناقشة عدد من املوضوعات املتعلقة  مختلف وس
ــة حماية الصحفيني  ــة الي ــل الصحفي وكذلك مناقش بالعم
ــوم مدينة البصرة. ــال تغطيتهم لألحداث في عم امليدانيني ح
ــة له بـالدور  ــرة خالل كلمة ترحيبي ــار قائد عمليات البص واش
ــني في نقل  ــني املهنيني و امليداني ــري للصحفي ــي والتنوي املهن
ــاطات االمنية ، مؤكدا  ــر اجملتمع باالحداث والنش الوقائع وتنوي
على دور الصحافة واالعالم في التواصل مع اجلهات واملؤسسات 
ــل العمليات  ــة تفاصي ــل كاف ــتمر ونق ــكل مس ــة بش االمني
ــة الصحفيني  ــرورة حماي ــى ض ــد عل ــكرية واالمنية.واك العس
ــق بحادثة اغتيال الزمالء  ــل على إكمال إجراءات التحقي والعم
ــن اغتيلوا في  ــد وصفاء غالي الذي ــن أحمد عبد الصم املغدوري
ــتمرة  بداية العام اجلاري ، منوها ان هناك اجراءات حتقيقية مس
ــا من قبله  ــات االمنية ومتابعته ــف اجلناة من قبل اجله لكش
ــخصيا.وبني ان قيادة عمليات البصرة وقيادة شرطة البصرة  ش
ــعا في توفير كافة اإلمكانيات حلماية الصحفيني  لن تذخر وس
مبعاقبة اي جهة واحالتها للقضاء من حتاول ان متنع الصحفيني 
ــتماع الى  من أداء عمله.ووفقا للبيان فانه ومت خالل اللقاء االس
ــف العقيد  ــاق على تكلي ــات الزمالء واالتف ــالت ومقترح مداخ
ــر كافة  ــد عمليات البصرة لنش ــم قائ ــميا باس ثائر ناطقا رس
التفاصيل اخلاصة بالعمليات العسكرية وايصالها الى وسائل 
االعالم والتواصل مع كافة املؤسسات االعالمية بدون استثناء 

في تغطية األحداث االمنية.

بغداد /

بغداد /

وجه وزير الزراعة محمد كرمي اخلفاجي ، بـإهداء الدوائر البلدية 
ــاً، لتعويض  ــتالت مجان ــجاراً وش ــداد واحملافظات، أش ــي بغ ف
ــاهمة في  ــي مراكز املدن، واملس ــف احلاصلة ف ــاالت التجري ح
ــم  تلطيف البيئة وتخفيف درجات احلرارة.وقال املتحدث باس
ــتنة  ــي وجه دائرتي البس ــف ، إن اخلفاج ــد الناي ــوزارة حمي ال
ــجار املتوفرة في  ــتالت األش ــف ش ــز مختل ــات بتجهي والغاب
ــات الراغبة  ــات إلى اجله ــتنة والغاب ــاتل ومحطات البس مش
ــجير من أجل زيادة املساحات اخلضراء. ــاهمة في التش باملس

ــادرت بعملية  ــوزارة ب ــي قوله، إن ال ــن اخلفاج ــل البيان ع ونق
ــك لوجود  ــدل، وجاء ذل ــجار وبدون ب ــتالت واالش ــداء للش االه
ــي بغداد  ــة ف ــر احلكومي ــات والدوائ ــة للبلدي ــة املالي الضائق
ــر بها البلد، فضال  ــة للظروف املالية التي مي واحملافظات نتيج
ــاحات اخلضراء وزيادتها، مشيراً إلى أن ذلك  عن االهتمام باملس
ــي مراكز املدن  ــاالت التجريف احلاصلة ف ــد تعويضا عن ح يع
ــياق متصل، أكد اخلفاجي أنه  وخاصة العاصمة بغداد.وفي س
اتصل بـأمينة بغداد من أجل حث الدوائر البلدية التابعة لها 
ــتالم كافة أنواع الشتالت من محطات  بالتحرك السريع الس
ــتنة والغابات وبدون بدل، وعلى سبيل اإلهداء، الفتاً إلى  البس
ــي احملافظات في ذات  ــة البلديات والدوائر ف ــه طلب من كاف أن
الهدف من اجل تقليل املساحات التي مت جتريفها وبشكل غير 
ــطني ضمن  قانوني، فضال عن منظمات اجملتمع املدني والناش

حمالت التشجير التي يقومون بها.

ــوس     أعلن الرئيس الفنزويلي نيكوالس مادورو اعتقال جاس
ــمال غرب البالد. ــر النفط في ش ــي قرب مجمع لتكري أميرك

ــمي باألمس  ــر على التلفزيون الرس وقال مادورو في بث مباش
ــا أمريكيا في والية فالكون يتجسس على  اعتقلنا جاسوس
مصفاتي أمواي وكاردون. أضاف، أنه من مشاة البحرية وعمل 
كأحد أفراد مشاة البحرية في قواعد وكالة اخملابرات املركزية 
ــلحة متخصصة  األميركية في العراق.وتابع اعتقل ومعه أس
ومبالغ نقدية ضخمة ودوالرات كثيرة وعناصر أخرى سلمناها 
ــال موجة ثانية  ــهد فنزوي ــرة ملكتب النائب العام.وتش مباش
ــا بني مايو أيار ويونيو  ــديد فيم من نقص الوقود بعد تقنني ش
ــال، ما أدى إلى  ــحنة وقود إلى فنزوي ــلت إيران ش حزيران، وأرس

تخفيف ذلك بشكل مؤقت.

  اعلنت هيئة النزاهة، عن ضبط جباة أموال دون سند قانوني 
ــة ، إنه مت  ــاء الدجيل.وقالت الهيئ ــيطرات قض ــي إحدى س ف
ضبط عددٍ من املتهمني في إحدى السيطرات التابعة ل قضاء 
الدجيل مبحافظة صالح الدين، اقدموا على جباية أموال دون 
ــة من األموال  ــاف البيان أنه مت ضبط كمي ــند قانوني. وأض س
ــني خالل العملية، فضالً عن ضبط  بحوزة املتهمني املضبوط

دفاتر وصوالت.

  اعلنت وكالة االستخبارات، امس السبت، عن اإلطاحة بأحد 
شرعيي تنظيم داعش ومعاونه في نينوي.وقالت الوكالة ، من 
ــة و للقصاص منهم،  ــة عصابات داعش اإلرهابي خالل متابع
القت مفارز وكالة االستخبارات املتمثلة مبديرية استخبارات 
ــرعيي داعش  ــي وزارة الداخلية القبض على أحد ش ــوى ف نين
ــه في ناحية حمام العليل و تلعفر واملكنى ابو عبيدة  ومعاون
والذي عمل مبايسمى املعهد الشرعي التابع لعصابات داعش 
ــالن مطلوبان وفق أحكام  في مدينة املوصل.واضافت، املعتق
ــا لعصابات داعش اإلرهابية، مؤكدة  املادة ٤ ارهاب النتمائهم
ــا اعترفا بأنتمائهما  ــالل التحقيقات األولية معهم ان من خ
ــمى  ــرعيني في مايس ــات اإلجرامية ومن الش ــك العصاب لتل
والية نينوى، ليتم تدوين أقوالهما وإحالتهما للقضاء إلكمال 

أوراقهما التحقيقية.
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بغداد /

ــة روح اهللا لطيفي،  ــارك االيراني ــة الكم ــن متحدث مصلح أعل
امس السبت، عن تشغيل یومي ملعبر جذابة احلدودي مع العراق 
ــلع.ونقلت وكالة فارس  ــع جنوب غربي البالد لتصدير الس والواق
االيرانية عن لطيفي قوله، إنه وبعد تشغيل جتريبي لعدة أسابيع، 
ــيب العراقي على تنفيذ  اتفق مديرا كمارك جذابة االيراني والش
االجراءات الكمركية على مدار االسبوع بغية تصدير السلع.ونوه 
املتحدث الى أن املعبر كان يعمل جتريبيا كسائر املعابر العراقية 
ــالل الفترة التجريبية  ــد واالربعاء فقط، مؤكدا أنه خ يومي االح
كانت متر نحو ٣٠ شاحنة عبر منفذ جذابة احلدوي يوميا واالن قد 
بلغ نحو ١٧٠ شاحنة غالبيتها حتمل الفواكه واخلضروات واملواد 
ــر معبر مغلق مع  ــر االيراني جذابة، آخ ــائية.يذكر أن املعب االنش
ــتة أشهر  ــتمر س العراق، حيث متت إعادة افتتاحه بعد إغالق اس
ــي فيروس كورونا، وبذلك فان جميع املعابر املشتركة  جراء تفش

بني البلدين مت فتحها مجددا امام احلركة التصديرية.

ــبت، ضبط ثالث عجالت  ــتخبارات، امس الس أعلنت وكالة االس
ــط  ــف للضواب ــي مخال ــوج نفط ــة مبنت ــج محمل ــوع صهاري ن
ــن خالل  ــة ، م ــت الوكال ــن البالد.وقال ــة م ــات مختلف مبحافظ
ــتقاته واحلد  ــب النفط ومش ــع مبكافحة تهري ــات املراج توجيه
ــتخبارات املتمثلة  ــارز وكالة االس ــذه الظاهرة، متكنت مف من ه
ــرطة الطاقة من ضبط (٦) عجالت ثالثة منها  ــتخبارات ش باس
ــائقيها  ــج محملة مبنتوج نفطي وإلقاء القبض على س صهاري
ــل وكربالء.واضافت،  ــات نينوى وكركوك وبغداد و باب في محافظ
حيث كانت نوع اخملالفة عدم وجود اوراق رسمية بحمولة املنتوج 
ــه مت ضبط العجالت اصواليا  ــير احلركة، مؤكدة ان وتغير خط س
مع سائقيها وتسليمهم الى مراكز شرطة النفط ضمن قواطع 

املسؤولية لكل محافظة.
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وكاالت /

بغداد /

بغداد /



ــر اخلليفي رئيس  ــد القطري ناص يكاب
ــبورتس اإلعالمية  مجموعة بي ان س
ــان جارمان  ــس س ــادي باري ــس ن ورئي
ــروج من  ــرة القدم للخ ــي لك الفرنس
ــا إلى  ــل عقوباته ــاد تص قضية فس

ــجن في حال ثبتت  خمس سنوات س
إدانته.

ــم مصمم  ــوه أن موكله ــد محام وأك
على إثبات «براءته التامة» خالل مثوله 
ــري في  االثنني أمام القضاء السويس

قضية فساد تتعلق مبنح حقوق البث 
العالم  ــات كأس  ــي لنهائي التلفزيون
ــال احملامون «لم يفكر  ٢٠٢٦ و٢٠٣٠. وق
ــن هذه  ــي التهرب م ــط ف ــا ق موكلن
ــي الوقت الذي ألقت فيه  احملاكمة»، ف

ــك  ــة بظالل من الش ــة الصحي األزم
ــن سير هذه اجللسة املقررة  على حس
ــبتمبر/أيلول في احملكمة  ــى ٢٥ س حت
ــي بيلينزون. وأكد  اجلنائية االحتادية ف
ــرة املضرب  ــاع أن العب ك ــق الدف فري

ــاد اللعبة في بالده  ــابق رئيس احت الس
وأحد أقوى الشخصيات في عالم كرة 
ــك في أنه  ــدم «ليس لديه أدنى ش الق
ــه الكاملة في  ــى إظهار براءت قادر عل

بيلينزون».

لالحتاد  ــة  التطبيعي ــة  الهيئ حددت 
ــد  مواعي ــدم  الق ــرة  لك ــزي  املرك
 ،٢٠٢١/٢٠٢٠ ــم  املوس ــابقات  مس
ــة  ــن موافق ــالن ع ــد اإلع ــك بع وذل
ــالمة  ــة العليا للصحة والس اللجن
ــطة والفعاليات  ــالق األنش ــن انط ع
ــي مختلف  والرياضية ف ــبابية  الش
ــع االلتزام  ــدون جمهور)، م اجملاالت (ب
ــة الصحية بدءاً  ــراءات الوقائي باإلج

من امس  السبت. 
ــة التطبيعية روزنامة   وأنهت الهيئ
ــم ٢٠٢١/٢٠٢٠ ،  ــابقات للموس املس
ــائل  ــيتم تزويد األندية ووس التي س
ــراس التعليمات  ــع ك ــالم بها م اإلع
ــالمة  ــروط الصحة والس اخلاص بش
ــا خالل  ــروس كورون ــن في ــة م للوقاي
انطالق التدريبات واملباريات الرسمية.  
ــدوري  ال ــالق  انط ــد  موع ــيكون  وس
ــم ٢٠٢١/٢٠٢٠  ــروي املمتاز ملوس الك
باخلامس والعشرين من تشرين األول 
املقبل بنظام الدوري العام، ومبشاركة 
ــرين فريقاً تلعب على مرحلتني  عش
ذهاباً وإياباً، على أن يهبط فريقان في 
ختام الدوري إلى دوري الدرجة األولى، 
بينما سيلعب الفريق صاحب املركز 
ــع صاحب املركز  ــاراة ملحق م ١٨ مب
ــدوري الدرجة األولى ليتأهل  الثالث ل
ــرة املمتاز.   ــا لدوري الك الفائز منهم
ــد  ــباب باملوع ــينطلق دوري الش وس

ــالق دوري الكبار  ــدد النط ــه احمل نفس
ــرين فريقاً  ــاركة عش للممتاز، ومبش

تلعب بنظام املرحلة الواحدة. 
وسيتم سحب قرعة املوسم اجلديد 
ــهر  ــن الش ــرين م ــع والعش بالتاس
ــاد املركزي لكرة  احلالي في مقر االحت
القدم، بينما ستسحب قرعة بطولة 
ــهر  الكأس في اليوم التالي من الش
ــابقات  ــددت جلنة املس ــه .  وح نفس

للهيئة التطبيعية األول من تشرين 
ــالق  النط ــداً  موع ــل  املقب ــي  الثان
(تصفيات احملافظات)، على أن تنطلق 
ــدوري (تصفيات  ــة لل ــة الثاني املرحل
ــن كانون الثاني  املناطق) بالثالثني م
ــيكون موعد  ــا س ــام ٢٠٢١، بينم لع
ــدوري الدرجة  انطالق الدوري العام ل
ــرين من اذار  ــى باخلامس والعش األول
ــاركة ٢٤ فريقاً  ــل، مبش ــام املقب للع

ــة  ــني ملرحل ــام اجملموعت ــب بنظ تلع
واحدة فقط. 

ــز األول من كل  ــل صاحب املرك ويتأه
ــى دوري الكرة  ــرةً إل مجموعة مباش
ــب  ــيلعب صاح ــا س بينم ــاز،  املمت
ــن كل مجموعة  ــي م ــن الثان املركزي
مباراة فاصلة لتحديد الفريق املتأهل 
ــاراة فاصلة (بلي  ــيلعب مب والذي س
أوف) مع تسلسل املركز الثامن عشر 

ــاز، والفائز منهما  ــدوري الكرة املمت ل
يتأهل لدوري ٢٠٢٢/٢٠٢١.  وقررت جلنة 
ــاركة في  ــابقات فتح باب املش املس
ــتكون  بطولة كأس العراق والتي س
ــى  (األول ــة  ــة الدرج ــة ألندي اختياري
ــابع والعشرين  والثانية)، لغاية الس
من الشهر احلالي ملعرفة عدد األندية 
ــحب  ــاركة قبل اإلعالن عن س املش

القرعة.

استقبل وزير الشباب والرياضة عدنان 
ــركة  ــس االربعاء ممثلي الش درجال أم
ــبانية)  ــا االس ــري ارين ــبانية ( ت االس
ــا (الرصافة)  ــيّ عمو باب ــذة مللعب املنف
في بغداد وملعب بابل بسعة ٣٠ ألف 

متفرج.
وأكد الوزير ان املباشرة بالعمل واكمال 
ــي الوقت احلالي  ــاريع املتوقفة ف املش
ــتحقات  ضروري جدا مع برمجة املس
ــذة، وهي مبالغ  ــركة املنف املالية للش
ــل  التعام ــيتم  ــبيا س ــيطة نس بس
ــة ٢٠٢٠ / ٢٠٢١ ،  ــا مليزاني ــا وفق معه
ــا ان تعاونكم في هذه املرحلة  مضيف
ــن النية  س الصعبة بظروفها يؤكد حُ
ــاون  بالتع ــنقابله  س ــا  بدورن ــن  ونح
الكبير لتسهيل مهمتكم كشركة،  
ــة العمل مبا  ــو انطالق عجل واملهم ه

ــد افضل من  ــر وهو بالتاكي هو متيس
التوقف كون املشروع سينجز عاجال 
ــال وان الضمانات موجودة كونه  ام اج
ــروعا حكوميا كبيرا وان الظروف  مش
االستثنائية البد لها ان تنجلي وتعود 

االوضاع الى طبيعتها . 
ــه اوضح احلاجة  ــار درجال الى ان واش
ــة الى اكمال املالعب في كتاب  املاس
ــمي الى مجلس الوزراء واملطالبة  رس
ــيق  بالتنس ــة  املالي ــات  بالتخصيص
ــا  ــا بانن ــط ، منوه ــع وزارة التخطي م
ــنبذل كل ما في وسعنا  كحكومة س
ــة نوافذ  ــتتم اضاف المتام العمل، وس
ــروعني،  للمش ــة  وربحي ــتثمارية  اس
ــال  ــتثمرين ورج ــض املس ــال بع وادخ
ــال، وهي خطوة  نالت الترحيب،  االعم
ــا  الكثير من  ــن خالله ــنتجاوز م وس

املعوقات . 
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ــيلوتي  ــي كارلو أنش ــد االيطال ــدن - أك لن
ــعى مع  ــون أنه سيس ــادي ايفرت ــدرب ن م
ــز االوروبية في  ــه الحتالل أحد املراك العبي
الدوري االنكليزي املمتاز لكرة القدم، بعد 
ــر مخيّب مع  ــز ثاني عش ــل في مرك أن ح

نهاية املوسم الفائت.
بدأ أنشيلوتي مشواره بصورة ايجابية مع 
ــايد» عندما وصل الى رأس  نادي «مرسيس
ــمبر  ــي كانون االول/ديس ــاز الفني ف اجله

ــهد تراجعا في  ــق ش ــت، اال ان الفري الفائ
ــم في أسوأ مركز  ــتوى لينهي املوس املس
ل ذلك خيبة أمل  ــكّ له منذ عام ٢٠٠٤. ش
ــيلوتي، الفائز بدوري أبطال أوروبا في  ألنش
ــذي كان يأمل  ــبات كمدرب، ال ثالث مناس
ــاري رغم  ــى مقعد ق ــادة الفريق إل ــي قي ف
توليه املنصب والـ»توفيز» يصارع للخروج 
ــال االيطالي (٦١  ــة الهبوط. وق من معرك
عاما) «أعتقد أن الهدف الذي نريد حتقيقه 
مة في  ــز املتقدّ ــى املراك ــراع عل ــو الص ه

ــى اوروبا  ــل التأهل ال ــن أج ــغ م البرميرلي
املوسم املقبل».وتابع «الهدف واضح جدا. 
ــذا الطموح. أعتقد  ــذه الرغبة وه لدينا ه

أننا قادرون على حتقيقه».
ــطه بالتعاقد  ــيلوتي خط وس ــزز أنش وع
ــع الكولومبي خاميس رودريغيز من ريال  م
ــويا مع  ــباني بعد أن عمال س ــد االس مدري
ــم ٢٠١٤-٢٠١٥ والبرازيلي  االخير في موس
ــي  والفرنس ــي  االيطال ــي  نابول ــن  م آالن 

عبدوالالي دوكوريه من واتفورد.
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نبض الشارع

خالد جاسم

ــابيع واملشهد الرياضي العراقي يسوده نوع من  منذ أس
ــركات وجتمعات وجتمهرات  األرتباك واجللبة املزدانة بتح
ــي  ــة ف ــم متوزع ــم ووالئ ــاءات وعزائ ولق ــات  وأجتماع
ــال املتجدد يوميا  ــات .. ومع هذا الكرنف ــداد واحملافظ بغ
ــر الرياضية  ــن اجلهات الرياضية وغي ــابق العديد م تتس
ــم مصنفون  ــة ومن ه ــم أهل الرياض ــا يتزاح ــا كم أيض
ــمت على محياه  ــة وكل منهم وقد إرتس ــارج الرياض خ
ــال في عينيه  ــة وبراءة األطف ــامة عريضة متفائل أبتس
ــي الواجهات األعالمية  ــالل مقاعد الصدارة ف على أحت
الرياضية كما يتزاحمون على أحتالل املقاعد األولى في 
األجتماعات والدعوات الصباحية منها واملسائية وكل 
ــورة يومية العالقة لها  ــاهد أعتدنا رؤيتها بص تلك املش
طبعا بحب الوطن أو مصلحة الرياضة برغم أن معظم 
أبطالها يدعون أنهم وطنيون وحريصون على املصلحة 
ــب والزعامات املعتادة  ــدر عالقتها باملناص الرياضية بق
في االحتادات الرياضية في األنتخابات القادمة للمكتب 
ــة والذي من املقرر أن  ــذي للجنة االوملبية العراقي التنفي
جتري أنتخاباته قريبا جدا كما هو متوقع .. وبالطبع كنا 
ــد على أيادي هؤالء االشخاص الطامحني  سنفرح ونش
ــادة الرياضية لو أنهم  ــي الوقت ذاته للقي والطامعني ف
ــس في األختصاص  ــاب مؤهالت فنية حقيقية لي أصح
ــادة احلقيقية في هذا  ــى القي ــل وفي القدرة عل وحده ب
ــم أن املرحلة القادمة من  ــل الرياضي أو ذاك .. نع املفص
ــب تغييرا كبيرا ليس في طبيعة  العمل الرياضي تتطل
ــخوص والعناوين الذين أكدت جتارب األمس القريب  الش
ــان بدماء جديدة ترتكز  ــدا احلاجة الى تغييرهم واألتي ج
ــا على الركائز الثالث األهم : الوطنية  مؤهالت أصحابه
والكفاءة والنزاهة .. كما أن املرحلة القادمة ومع احلضور 
ــرة تتطلب هي  ــم والرعاية املباش ــوي للدولة والدع الق
ــا جديدة وعصرية في التعاطي مع امللفات  األخرى أمناط
الرياضية وفق الطريقة التي نختصر فيها اجلهد والزمن 
ألجل خلق رياضة عراقية حقيقية مواكبة للتطور الذي 

بلغته رياضات دول اجلوار في أضعف االميان .
ــؤولية  ــه فأن املس ــزء من ــك أو ج ــق كل ذل ــل حتقي وألج
ــني نضمن من  ــرطني مهم ــم حضور ش ــة حتت التاريخي
ــرنا اليهم من أصحاب السجل  خاللهما حضور من أش
ــد العمل  ــي أدارة مقالي ــاءة والنزاهة ف ــي والكف الوطن
الرياضي .. هذان الشرطان اللذان كنا نتمنى حضورهما 
ــمح ملن  هما : اللوائح والضوابط االنتخابية التي التس
ــرك االنتخابي وتوصيف الهيئات  هب ودب بدخول املعت
ــك الهيئات فرصة  ــي تضمن لتل ــة بالطريقة الت العام
ــة الدميوقراطية احلقيقية القائمة على أختيار  املمارس
ــرا أو يطلق  ــم كثي ــن يتكل ــس م ــدر ولي ــل واألج األفض
ــراف النهار أو من  ــاء الليل وأط ــات النارية أثن التصريح
يقدم الوعود الفضفاضة والكل يعلم إنه غير قادر على 
ــول نصف الربع منها .. حيص بيص  حتقيق ربعها وال نق
ــدد ألوانه حتى  ــيتضاعف وتتج ــتمر وس ــا مس رياضتن
ــيكون لكل حادث  ــد االنتخابي وعندها س ــض املول ينف

حديث.

قبل اِّـولد 
االنتخابي

الكشف عن موعد انطالق الدوري وآلية التأهل للممتاز

قرب استئناف العمل َّـ ملعبي الرصافة وبابل

\
ــان جرمان بطل   - أعلن باريس س
ــرة القدم  ــي لك ــدوري الفرنس ال
ــبيل  ــى س ــده عل ــة تعاق اجلمع
ــا الدولي  ــع مدافع روم ــارة م اإلع
ــاندرو فلورنتسي  اإليطالي أليس
ــع  م ــو  حزيران/يوني  ٣٠ ــى  حت

إمكانية الشراء.

ــب  ــذي لع ــي ال ــات فلورنتس وب
ــبيل االعارة مع فالنسيا  على س
ــف الثاني  ــي النص ــباني ف االس
ــم املاضي، أول صفقة  من املوس
ــي  ــي ف ــادي الباريس ــا الن يبرمه
فترة االنتقاالت الصيفية احلالية 
ــد  ــل بن ــتهلها بتفعي ــي اس الت

ــراء مهاجم إنتر ميالن الدولي  ش
األرجنتيني ماورو إيكاردي وحارس 
ــباني سيرخيو ريكو  املرمى اإلس

من إشبيلية.
ــان جرمان  وجاء تعاقد باريس س
ــي لتعويض رحيل  ــع فلورنتس م
مدافعه األمين الدولي البلجيكي 
توما مونييه إلى بوروسيا دورمتوند 

األملاني هذا الصيف.
ــي في بيان لنادي  وقال فلورنتس
ــا حتديات غير  ــة «أمامن العاصم
ــم. سيكون من  عادية هذا املوس
ــري رفعها  ــروري وفخ ــي س دواع
ــدد الذين  ــب زمالئي اجل ــى جان إل
ــن أفضل الالعبني في  يعتبرون م

العالم».

اإليطالي فلورنتسي يشد الرحال من 
روما اُّـ باريس سان جرمان

ــن االحتفاظ  ــي كثيرا م ــرب االهل ــرة - اقت القاه
بلقبه للموسم اخلامس تواليا والـ٤٢ في تاريخه 
ــماعيلي ٣-صفر  ــوزه الكبير على ضيفه االس بف
ــرب في املرحلة  ــة مبلعب اجليش ببرج الع اجلمع
ــرين من الدوري املصري لكرة  ــة والعش السادس
القدم. وسجل التونسي علي معلول (٥ من ركلة 
جزاء) والسنغالي اليو بادجي (٦٥) والبديل احمد 

الشيخ (٧٢) أهداف األهلي.
وأهدر عمر طارق الوحش ركلة جزاء لإلسماعيلي 
ــي لألهلي  ــس على التوال ــو الفوز اخلام (٤٥). وه
ــي الصدارة  ــزز موقعه ف ــم فع ـــ٢٣ في املوس وال
ــام غرميه  ــارق ١٩ نقطة أم ــد ٧١ نقطة بف برصي
ــتخصم من رصيده  ــدي الزمالك الذي س التقلي
ــبب عدم  ــم بس ــة املوس ــي نهاي ــالث نقاط ف ث

حضوره مواجهة ذهاب الكالسيكو.
ــات االهلي بحاجة إلى ثالث نقاط في مبارياته  وب
ــب، وهو ميلك  ــة للتتويج باللق ــي املتبقي الثمان
ــا يلتقي االحتاد  ــق ذلك اإلثنني عندم فرصة حتقي

السكندري في املرحلة السابعة والعشرين.
ــماعيلي عند ٣٠  ــد رصيد االس ــي املقابل، جتم ف

نقطة وتراجع الى املركز العاشر.
وبدأ االهلي املباراة بضغط هجومي وحصل على 
ركلة جزاء في الدقيقة الثانية اثر عرقلة بادجي 
ــارس املرمى محمد مجدي  ــل املنطقة من ح داخ
ــجيل  ــرى لها معلول بنجاح مفتتحا التس فانب
(٥). ونشط العبو االسماعيلي بعد الهدف سعيا 
ــامي يفعلها  ــد الش ــادل، وكاد محم إلدراك التع
ــرد الناميبي  ــى (٧)، وانف ــارج املرم ــديدة خ بتس
ــد  ــي محم ــارس االهل ــيلونغو بح ــون ش بينس
ــى. وحصل  ــارج املرم ــدد خ ــناوي ولكنه س الش
ــي الدقيقة ٤٢  ــى ركلة جزاء ف ــماعيلي عل االس
ــبب ملس رامي ربيعة للكرة بيده فانبرى لها  بس

الوحش فوق العارضة.
ــوط  ــي مع بداية الش ــي االهل ــن اداء العب وحتس
ــر لتسديدة محمد  الثاني، وتصدي القائم االيس
ــرة (٥١)،  ــة حرة مباش ــه» من ركل ــدي «افش مج
ــدف الثاني  ــي في احراز اله ــل أن ينجح بادج قب
ــكنت الزاوية  ــة املنطقة س ــديدة من حاف بتس
ــرى ملرمى مجدي (٦٥)، وختم البديل احمد  اليس
الشيخ املهرجان بالهدف الثالث عندما استغل 
خطأ حارس االسماعيلي في التقاط كرة عرضية 

فتابعها داخل املرمى اخلالي (٧٢).

األهلي يضع قدما على منصة التتويج اِّـصرية بفوز مستحق على اإلسماعيلي

الخليفي يكابد لإلفالت من قضية فساد أمام القضاء السويسري

 متابعة / 

 متابعة / 

 متابعة / 

 متابعة / 
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إعالناتكم في

ضمان اوسع لالنتشار
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كتبت األدبية نهلة عبد 

الكرمي دراسة نقدية في 

ثالثية روائية للمؤلف 

عبد الغني ملوك حيث 

بدأت من الغالف قائلة 

: أبهرني غالف الرواية 

األولى التي حملت 

عنوان مجامر الروث ملا 

فيه من عمق  و آفاق حني 

رسم فيه أشجار عارية 

قصيرة و تركت حفر 

مظلمة في تربة غنية 

و عليك أيها القارئ أن 

تقرأ الرواية لتفهم ملاذا 

عجزت تلك األشجار عن 

االرتفاع أو التزين باألوراق 

أو بالثمار . 

اعداد / نهلة عبد الكريم 
الكدر – سورية

ــة الثانية  ــة الرواي ــا غالف رواي أم
في قبو الدير فقد أدهشني فعالً 
حني جعله واجهة كاتدرائية من 
أوروبا بينما املفترض  كاتدرائيات 
أنه يتحدث عن دير من أديرة العراق 
ــي له .و فيما  أثناء الغزو األمريك
ــالف الرواية الثالثة « احلب  كان غ
ــل فتاة  ــن التحوالت « ميث ــي زم ف
رائعة اجلمال كاملة االنوثة لكن 
تعابير وجهها و األلوان املتضاربة 
ــمت جتعلك أيها القارئ  التي رس
ــعر أنها مرت بأحداث رهيبة  تش
تدفعك إلى قراءة الرواية ملعرفتها 
.أما الطرقة املبدعة الثانية فقد 
ــي العنونة ألنها عنصر  تركزت ف
مهم في اكتشاف املغزى من كل 
ــل ذلك فقد جعل  ــة و من أج رواي
ــة األولى (  ــوان الرواي ــف عن املؤل
مجامر الروث )و الثانية ( في قبو 
ــة ( احلب في زمن  ــر ) و الثالث الدي
ــمية  التحوالت ) وهي جملة اس
ــب و دميومة  ــات احل ــدل على ثب ت
ــتمرارية مجامر الروث  الدير و اس
ــد ترك األولى تتألف من متبدأ  و ق
ــر و الثالثة من  ــة من خب و الثاني
ــك – عزيزي القارئ  متبدأ تاركاً ل
ــى  ــر لألول ــن اخلب ــث ع – أن تبح
ــة و هي (  ــرة الرواي ــف فك لتكش
ــزة عن إنبات  ــر الروث عاج مجام
ــجر العالي و املورق و املثمر)  الش
ــد أمت اجلملة ( في  ــا الثانية فق أم
ــفات مذهلة ) و  قبو الدير مكتش
ــفات  ــرة تقول تلك املكتش الفك
تقلب كل املقاييس في احلرب . أما 
ــي األعمق حني تصل  الثالثة فه
إلى اخلبر(احلب في زمن التحوالت 
ــد اللؤماء  ــول عن ــرفاء متح الش
ــخصيات  بالش ــق  يتعل ــا  ).فيم
حتدثت الكاتبة نهلة عبد الكرمي 
الكدر : حرص املؤلف ملوك على 
التفصيالت الدقيقة في وصفها 

مما يجعلك عزيزي القارئ تتوهم 
ــة ملا  ــخصيات حقيق ــا ش بأنه
ــن زعماء    ــفه من خفايا ع يكش
ــورية و  ــة الوطنية في س املقاوم
ــراق أو عن أحد ممثلي  لبنان أو الع
ــني  املكلف ــة  العاملي ــونية  املاس
ــن أولئك  ــالء لها م ــد  عم بتجني
الزعماء . و قد عرض الشخصيات 
بالطريقة املباشرة أو التحليلية 
ــة الغائب  ــى صيغ ــداً عل معتم
التي تتيح التغلغل إلى أعماقها  
ــي الرواية  ــوار ف ــن احل ــالً م جاع
ــخيص  ــى تش ــه عل ــاعداُ ل مس
طباعها و دفع األحداث التي جتري 
ــام , و قد بالغ املؤلف في  لها األم
تصوير اجنرف بعضها في احلب او 
في الفساد أو اخملدرات طعماً في 
ــخصية  ــال أو املنصب مثل ش امل
ــارين مع أنها خريجة هندسة  س
من عائلة دمشقية عريقة و التي 
اجنرفت في اخملدرات . و شخصية 
ــاري الذي  ــد» املناضل اليس «مزي
ــول إلى حارس  ــزوج راقصة و حت ت
ــى  إل ــى  باألول أدى  ــذي  ال و  ــا  له
ــجن و الثاني إلى املوت  على  الس
ــا . كما  ــب به ــكير معج ــد س ي
ــة حني  ــرة التعصبي ــرزت النظ ب
ــيحية التي  صور « جويل « املس
ــاً باملال  ــدها طعم ــر بجس تتاج
ــلمة  بينما صور « خزامى « املس
ــريفة  تقية و كذلك  مثالية و ش

ــر  ــد األغب ــيخ أحم ــا الش والده
ــزم بدينه و  ــريف امللت التقي الش
ــجده بينما جعل الكاهن ذا  مس
ــية جتعله يتزعم  طموح سياس
حزباً سياسياً يحاول أن يصل به 
إلى أعلى سلطة في العراق . وقد 
ــرة  التعصبية  تأكدت تلك النظ
ــني جعل  ــر املكان ح ــد تصوي عن
ــراق  ــرة الع ــد أدي ــي أح ــو ف القب
ــاً  ــرة و مخدع ــتودعاً للذخي مس
ــع أن األديرة  ــات احملرمة م للعالق
في العراق و غير العراق كانت و ال 
تزال مالجئ للهاربني من العنف 
أياً كان انتماؤهم و مراكز لتقدمي 
منهم  للمحتاجني  ــاعدات  املس
ــة  ــاطات الراقي ــة النش أو لإلقام
ــارك  ــاء مبن يش ــه و االرتق للترفي
ــة إلى  ــاهدها إضاف ــا أو يش فيه
ــيات  األمس و  ــوات  الصل ــة  إقام

الدينية . 
ــي  ــاً ف ــب كان بارع ــع أن الكات م
ــني لبنان و  ــلس ب ــال الس االنتق
ــه لم يكن  ــورية و العراق لكن س
ــراره على الوصف  موفقاً في إص
ــي زمن  ــا ف ــي لبعضه الرومانس
ــى  عل ــزاً  مرك ــف  العن و  ــرب  احل

و  ــس  النرج و  ــون  الليم ــجر  ش
العصافير املتنقلة . لكنه يتألق 
ــن حني يربط بني التاريخ  في الزم
ــرر  ــد أن األول تتك ــع ليؤك و الواق
ــبب  ــي بس ــي الثان ــاهده ف مش
ــعب العربي و جهله  تخلف الش
ــم . كما فعل  ــتهتاره بالقي و اس
ــة  ــوق النخاس ــني ربط بني س ح
ــي و مسابقة  في العهد العباس
انتخاب ملكات اجلمال أو أحسن 
مغنية .كما يبدع في اللغة حني 
يضمنها السخرية الالذعة التي 
جتعلك تضحك من أعماق قلبك 
ــر  ــذرف الدموع ألن « ش ــت ت و أن
ــا مثالً  ــا يضحك» منه البلية م
ــى منصب  ــادي إل ــل حالق ع وص
ــروف في  ــس حزب مع ــب  رئي نائ
االحتاد القومي و كان أول اقتراح له 
ــلمه هو  في أول اجتماع بعد تس
ــص ألنها حتجب  إزالة قلعة حم
الرياح الغربية املنعشة عن بيته 
ــف الطريفة و  ــا من املواق و غيره
ــزي القارئ  ــجعك عزي هكذا أش
ــات املؤلف عبد  ــراءة رواي ــى ق عل
الغني ملوك لتكتشف في األولى 
ــي قصيدته «  ــاعر ف األديب الش

ــروث « و الباحث احمللل  مجامر ال
ــب و  ــرّف للح ــوف املع و الفيلس
ــخ  التاري و  ــة  السياس و  ــن  الدي
ــعة  ــك تندهش من س مما يجعل
ــه و تنوعها و  دقة معرفته  ثقافت
و  ــا   أيديولوجياته ز  ــات  بالديان
ــد و تيّاراتها . و في الثانية  العقائ
ــف املتعصب الذي يركز  جتد املؤل
و  ــكري  العس ــر  الدي دور  ــى  عل
ــي و يغفل  ــه السياس دور كاهن
ــجد رغم  ــاً احلديث عن املس متام
ــات  صف ــم  تعظي و  ــر  املؤث دوره 
ــة  ــي الثالث ــه . و ف ــيخ  في الش
ــتمع بالروائي  احملترف املتقن  تس
ــه و البارع في حتريك  ألدوات روايت
كان  إذا  ــة  اخلالص .و  ــا  عناصره
ــرب فالرواية  ــوان الع ــعر دي الش
هي التاريخ احلقيقي لهم الذي 
ــن  ــم و مواط ــف خفاياه يكش
قوتهم و ضعفهم و هي الكنوز 
. ختمت  ــة  للمعرف ــة  احلقيقي
الكاتبة نهلة عبد الكرمي الكدر 
بأنه علينا أن نقرأ ثالثية روايات 
ــع  لتتس ــوك  مل ــي  الغن ــد  عب
ــاعرنا و  ــي مش ــا و ترتق معارفن

تدفعنا إلى تطلعاتنا .
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ــبعينات القرن املاضي ، كنت طالباً في املتوسطة ،  في أوائل س
ــي اليومية في مكانٍ بني النخيل  وارتأيتُ ذات مرة أن أراجعَ دروس
ــاذي لبيتنا أيضاً .  ــر قرب النهر احمل ــطِّ العرب، وآخ على ضفة ش
ــية قصصاً  ــة للمناهج الدراس ــرأت إضاف ــي هذين املكانني ق ف
ــا تاله من  ــعر اجلاهلي وم ــة ، كذلك الش ــة وعاملي ــاتٍ عربي ورواي
ــا يقع حتت يدي من  ــعر العاملي .كنت أقرأ م عصور ، وبعض الش
ــتري البعض منها من املكتبات املوجودة في  كتبٍ ومجالت ، أش
ــة أو من  ــر من مكتبة املدرس ــتعير اآلخ ــز قضاء الفاو، وأس مرك
ةً ، حيث صارا أثراً  بعض أقراني . جعلت من هذين املكانني محجّ
وهما باسمي . كانت الكتب  ــمّ للناظر فعرفهما أبناء قريتنا وس
تصلنا عبر املكتبات األهلية ، واملكتبة العامة حيث أتردد عليها 
ــاعات فيها غارقاً بني املصادر واملراجع.  من وقتٍ آلخر أقضي الس
ــنا بالقراءة والبحث  ــم صغر أعمارنا كنا جنهد أنفس وقتها ورغ
ــة والتاريخية. لم  ــة والفنية والعلمي ــالت والكتب األدبي في اجمل
نترك كتاباً نحصل عليه إالّ و نقرأه ، و كان البعض من مدرسينا 
يحثّوننا على القراءة اخلارجية أيضاً. كنّا نتباهى في ما بيننا مبا 
ر أحدنا اآلخر بالكتاب الفالني واملرجع كذا وكذا. لهذا  نقرأ، ونذكّ
رين ، وصرنا نعشق األدب  طرقنا أبواب الكتابة بكل فنونها مبكّ
ــم وكل ما له صلة بصناعة اجلمال.  ــرح واملوسيقى والرس واملس
ــواق أو  ــي في األس ــا نحمل من كتب ونحن منش ــا نتباهى مب كنّ
جنلس في املقهى نقرأ وال نضيّع وقتاً أبدا. في الشارع ، في البيت 
، في السيارة ، في املقهى ، وفي العمل ساعات االستراحة جتدنا 
ــبقتنا ،  ــزة جيلنا واألجيال التي س ــم !! هذه كانت مي نقرأ بنه
ــرّاء والضرّاء. بحيث صار الكتاب وما زال خير جليس لنا في الس

ــا نقرأ ؟! لم أقصد  ــاءل :ــ أما زلن ــتذكرت تلك األيام وأنا أتس اس
ــال الالحقة التي  ــبقني ، بل األجي ــذا جيلي وما س ــاؤلي ه بتس
ــاد اإلداري  ــراء الفس ولدت إبّان احلروب واحلصار والتغيير واستش
ــن كلَّ البعد عن  ـــ بعيدي ـــ ال أقصد الكلـ  ــمـ  ــي، إذ جتده واملال
ــن حمل الكتب  ــتنكف م ــاب ، حتى إنّ البعض منهم يس الكت
ــكول !! الغالبية منهم  ــية ويستعيض عنها بدفتر كش املدرس
ــل االجتماعي فصاروا في  لَهم املوبايل ومواقع التواص ــغَ اآلن شَ
ــحورون  ــبابنا اآلن مس ــراءة وجمالية الكتاب. ش ــغل عن الق ش
مبقاهي االركيلة وتصفح ألنت دون وعي وبال معرفة. لم نعد جند 
ية  ــية ، فباتوا مهووسني ببعض القصائد العامّ مكتبات مدرس
ــي كبير وثقافة عالية ،  ــفاف تاركني ما ينمّ عن وع املليئة باإلس
ــيطة مع ما  ــكاله!مبقارنة بس وال يقتربون من الفصيح بكل أش
ــةً على ما جرى  ــرةً وآه ــبابنا اآلن نصفق كفاً بكفٍ حس فيه ش
ــرّك العقل نحو  ــة طمس كل ما يُح ــري من جتهيل ومحاول ويج
ــرت ثقافة القتل والفساد بكل  اخللق واإلبداع واجلمال! فاستش
أشكاله!االهتمام بالشباب والنشء اجلديد وحثّهم على القراءة 
ــني وأساتذة اجلامعات وعلى  ضرورة تقع على عاتق اآلباء واملدرس
ــك انهم هم  ــع املدني ذل ــة ومنظمات اجملتم ــوات الفضائي القن
مستقبل الوطن وعلينا ان جنعلهم يعلنون معنا وبصوت واحد: 

سنظل نقرأ !

H@_@cä‘„@b‰€ã@bfl@›Á@I@

 

فنارات

عبدالسادة البصري 
الكاتب كان بارعاً َّـ 
االنتقال السلس بني 

لبنان و سورية و العراق 
لكنه لم يكن موفقاً َّـ 

ا�صراره على الوصف 
الرومانسي لبعضها َّـ 

زمن الحرب و العنف
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وكلما ... 
استضافتني القصيدة 
في رحاب عزلة ودمعة 

أجدني أرزح حتت وطأة قوافيك 
أي مترف بالهجر

أي مترع  بالغياب  
أي مغتر بالشوق 

أي مكتمل في حلمي  حد انتقاص األيام 
هاد  جلعتني أمتطي جيّد السّ
كليلة من ليال عاشق بائس 

كفكرة يتيمة امتألت بها 
بطون  األفكار 

كحنني ... يقتات روح االنتظار
رويدا ...وعلى عجل

يتلف خاليا األمل  في  جسد األيام 
 يباغت  يومي  صباح  ثقيل الظل 

حتى الوهن ...
 استقبله  

على نغمة  الصباحات 
الفيروزية 

تعى وال جتي .. 
وعلى شرف مرارة   بنٍّ   
جرّحت حلق الفنجان 

من أنت يا عالقا 
في ثنايا الوتني ؟!

موتا مارقا بني نبضتني 
متقتني  حد الرفقة 

 فكم معها اصطحبتني ؟!
ولم  تصطحبني  معها 

بعد 

نرجس عمران / سورية 

ÒÜÓñ”

محمد رسن

ــول في املدينة .. هو ال  كان يتج
ــن الوقت على  ــم كم مرّ م يعل
ــه ان  ــه .. كان ميني نفس رحيل
ودروب  ــرت  تغي ــة  املدين ــد  يج
ــا  ــاب عنه ــدت وغ ــة تعب احلري
ــت اقمارها بدماء  الظالم وتزين
ــاك  ــد هن ــم يع ــات ل التضحي
ــير في  ــرون أو ظلم يس متظاه
ــرية  بش رؤوس  ــى  عل ــا  دروبه

فاغرة افواهها نحو بحر اسود 
ــه  من اخلراب ، راح يحدث نفس
ــني النارين،  ــا بالها بالد ماب .. م
ــرة طويلة من  ــذ فت ــهد من تش
ــة أفقدت  ــة أرضي ــزن، قيام احل
ــم  بغده ــعور  الش ــعبها  ش
املشرق، وملاذا تلفهم الوحشة 
الكونية مصاحبة بكآبة حادة 
ــدار حياتهم اجلحيمية  على م
املتكررة،  ــات  بالفقدان املكللة 
ــروح البليغة حد النحيب،  واجل
ــدة املكلومة، حتى  حد القصي
ــد هذا  ــق مكان في جس لم يب
ــرب، أثر  ــن إال واصابه الك الوط
ــن أراذل  ــات الطازجة م الطعن
ــي األمر لم  ــب ف ــوم، الغري الق
ــة املؤبدة  ــاء اللوع ــروا أبن يفك
ــجوون  ــؤون وش ــون بش املصاب
ــق األبواب  ــالد بغل ــاد والب العب
ــد ان تدثرت  وراءهم ، حتى وبع

ــراب، فالرعب  ــادهم بالت اجس
أخذ يلف أعناق أبناء الليل في 
ــة بتعويذة  القتل ــكرات  معس
األحرار( نريد وطن) وطن ترفرف 
في سماءه رايات احلب والسالم 
ــام، وطن نظيف خالي من  والوئ
ــني  ــاد، مدرك ــخني األوغ املتس
ــهداء القادمون من  ــم الش انه
ــرة كرمية لألجيال  أجل حياة ح
ــق  تغل أن  ــني  آمل ــة،  القادم
حنفيات املوت اجملاني. علماً أن 
دروب احلرية لم تعبد بعد ألنها 
ــد من الرؤوس  بحاجة الى املزي
واألجساد للشهداء مثل الذين 
ــم برصاصات كامت  لقوا حتفه
او قناص مستورد من دول اجلوار 
ــا، الدروب  ــاروا علين ــران ج جي
ــد املزيد،اخلوف يتلبس  لآلن تري
ــدد هذه  ــت مت ــن وق ــاش م األوب
ــاً خوفاً من خروج  الدروب صيف

ــا،  ــن فراغاته ــرين م ــاء تش أبن
ــرة أمام  ــر البراب ــذا يفك إذ هك
التي صدقها  الكبرى  احلقيقة 
ــن هم بأرباع العقول،  العدو وم
ــرينيني وحدهم من رمم  ان التش
ــي  ــوهات الت ــات والتش الفراغ
ــهداء  ــاء ، الش ــا الغرب أحدثه
ــراب اليهدأ لهم  ــت الت وهم حت
بال، واليخفت نورهم فهم يرون 
من خالل الثقوب التي احدثها 
ــادهم،  أجس ــي  ف ــاص  القن
ابنائهم  ويتفقدون من خاللها 
وهم على دراية فيما إذا مازالت 
ــي  ــم االجتماع ــانة الظل ترس
ــون  ــم، ويعلم ــب ابناءه تتناه
ــوا يبحثون  ــني مازال ان القناص
ــهم، وانهم يترقبون  عن رؤوس
ــم  ــاءت به ــي ج ــرذمة الت الش
املصادفة السيئة من األرصفة 
ــت  ــوريا وارس ــية في س املنس

بهم في وكر الذئاب - املنطقة 
ــهداء يتجولون  اخلضراء - الش
ــيها  ــارات بغداد وأماس في نه
كي يُطمئنوا قلوبهم احلارسة، 
ــيلة  إن كان دخان القنابل املس
للدموع يخنقها، هم يتجولون 
ــروا ان كانت ال  في الناصرية لي
ــرع بالهواء!  زالت بحاجة للتب
ــتنقع السلطة  وهل يبس مس
ــتار  ــدل الس ــل اس ــن وه اآلس
ــة احزابها ونتانتهم  على جيف
ــاؤالت  ــت تس ــأة انقطع ... فج
ــددت  تع أن  ــد  بع ــهداء  الش
فأنصتوا مشدوهني اثر سماع 
ــيارة اسعاف محملة  صوت س
ــباب مغدورين يرددون  بجثث ش
ــدة نريد وطن ..  ترنيمتهم اخلال
ــباب؟  ــم اولئك الش ترى من ه
ــهيد  ــم عني الش ــن حملته الذي
ــى املدينة  ــني من اقص متوجه

حتملهم سيارة تلتهم الطريق 
وتتجه نحو قلب املدينة كالنمر 
ــل منذهل  ــح يقودها رج اجلري
ــق على جنباتها  املالمح ويتعل
ايواء  ــم  ــداء مهمته اش فتية 
ــازل التراب، كانوا  املوتى في من
الطرقات ويطالعونها  يترقبون 
ــت معاملها حتت  ــد ان تالش بع
ــت  ــارات .. ظل ــة االنكس طائل
التساؤالت جتوب قلب الشهيد 
ــر  ــو ينظ ــك وه ــه تل ــي زيارت ف
السرعة الهائلة التي لفظتها 
ــه  ــل الي ــيارة ويخي ــك الس تل
ــارج املدينة  ــاءت من خ انها ج
فمدينته مساملة وليس فيها 
من يقتل غدرا ؟! ثم يقول رمبا 
هي من احدى ضواحي املدينة 
ــماء  ــن الس ــت م ــا هبط ورمب
ــكان لزاما  ــل اليه ،ف كما خي
ــرر صرخته التي  ــه ان يك علي

ــى حتفه  ــني تلق ــا ح صرخه
ــا بصوت اقوى هذه املرة  لكنه
ــغلني  املنش الناس  ينبه  علّه 
ــن فيما بينهم على  بالتطاح
ال شيء، إال ان الوقت لم ميهله 
ــيارة  ــر كثيرا والس ــد تأخ فق
بقوة  ــع  تندف راحت  ــة  الغريب
ــة،  املكتظ ــوارع  الش ــى  ال
ــدادا كبيرة  اع وراءها  مخلفة 
من املسوخ، بينما فرّ االخرون 
ــواق  واالس ــة  االزق ــاه  باجت
ــت  اصبح ــي  الت ــي  واملقاه
ــانات من اجسام مخدرة  ترس
بالالمباالة، مسكونة باخلوف، 
ــة ليفعل غيري  ضاجة بتخم
ــؤوال ..  ــت مس ــاء لس ما يش
ــاؤالت ولم تأبه  تراكمت التس
 .. ــر  الزائ ــهيد  الش ــة  بصرخ
الشهيد الذي هو وحده يعرف 

كيف يجيب عن كل ذلك .

øaÏ‘€a@ÒdüÎ
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متابعة / البينة اجلديدة 
ــد املالكي  ــاري محم ــتاذ عبدالب ــا لالس صدرحديث
ــد )٠وهو جهد  ــى طاولة النق ــاب النقدي ( عل الكت
متواصل لثالث سنني٠ وقد ضمّ بني طيّاته دراسات 
نقدية ألربعة وعشرين شاعراً وهو كتاب من احلجم 
ــن ٢٦٨ صفحة ومت  ــف م ــم  يتأل ــر (٢٤×١٧)س الكبي
ــة  ــاعر مع دراس ــكل ش ــخصية ل ــورة ش ــاق ص إرف
ــن قصائده إضافة  ــة عنه ومنوذج م نقدية متواضع
ــيرته الذاتية٠وفي الوقت الذي يتزامن صدور  الى س
ــارك فإني أهديه  ــاب مع عيد األضحى املب هذا الكت
ــوا خير عونٍ  ــعراء الذين كان الى جميع إخوتي الش
ــكر لدار املثقف للطباعة  لي وسند٠مع جزيل الش
والنشر ولألستاذ رياض جواد كشكول الذي لم يأل ُ 

جهداً لطباعة هذا الكتاب بأحسن صورة٠

متابعة / البينة الجديدة

هت الفنانة رانيا محمود  وجّ
ــديدة  ش ــالة  رس ــني  ياس
ــا  جمهوره ــى  إل ــة  اللهج
ون  يلتفّ وأصدقائها وكل من 
ة، عبر  دّ حولها في أوقات الشِ
ــبوك»  «فيس في  ــابها  حس
ــش بزعل وال  ــة: «مابقت قائل
ــأي  ــر ب ــادي ال انبه ــرح ع بف
ــول اللهم  ــط أق ــيء، فق ش
ــك احلمد وال بازعل من حد؛  ل
ــأل عليا أهال  ــي عايز يس الل
ــأل  ــى مش بيس ــه وال حت بي

ــا هي احلياة  بقيت أعذره.. م
ــأل  بقت صعبة.. إال إلي بيس
بس ساعة املصلحة ده بقي 
ــدي ٣٠ الزمة، بس  ملوش عن
ــه ممكن  لس ــي  إن ــرش  منك
ــن القريبني  ــب عليا م يصع

ــا يغيبوا عني في وقت  أوي مل
الشدة.. لكن برضه هعذرهم 
ــار  ــاول أكبر دماغي».يُش بح
ــني  إلى أن رانيا محمود ياس
شاركت في رمضان املاضي، 
الذي  «فالنتينو»  ــل  مبسلس
قام ببطولته «الزعيم» عادل 
إمام، الى جانب كلٍ من دالل 
البحيري  ــا  ودالي العزيز  عبد 
ــي ومحمد  امليرغن ــدي  وحم
ــاري  اإلبي ــارق  وط ــي  الكيالن
ــاء صادق،  ــدى املفتي ووف وه
ــي إمام  ــراج رام ــو من إخ وه

وتأليف أمين بهجت قمر . 
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املرحوم اخلبير اللغوي
 كرمي توفيق الزبيدي
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ماضي اخلزاعي
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رئيس القسم الرياضي

لهم الذكر الطيب



ــي يوم  ــيد محمد احللبوس ــواب الس ــس مجلس الن ــتقبل رئي اس
ــر من شهر ايلول احلالي السيد رئيس هيئة  اخلميس املاضي العاش
ــة  ــوري)  وتكمن اهمية اللقاء مبناقش ــد الوطنية (اياد اجلب التقاع
ــرز التحديات التي تواجهها واهم  ــل هيئة التقاعد الوطنية واب عم
ــهيل اجراءات املعامالت التقاعدية  ــهم في تس ــبل التي تس الس
ــان البرملان  ــد ب ــي اك ــرائح كافة..احللبوس ــن الش ــتحقيها  م ملس
ــريحة املتقاعدين والتي ميكن  ــكل االجراءات التي تخدم ش داعم ل
ــالت  احلصول على احلقوق  ــريع اجناز  معام ان تتخذها الهيئة لتس
التقاعدية وبودنا ان نقولها صريحة للسيد احللبوسي نبارك لكل 
ــهم  ــد حقيقي يخدم املتقاعدين ولكن  مجلس النواب قد اس جه
ــم املتقاعدين من  ــوال للحالية في ظل ــة الدورات املاضية  وص طيل
ــر منصفة  ــم والتي كانت  غي ــني اخلاصة به ــريع القوان ــالل تش خ
ــون التقاعد   ــول لك: بأن قان ــبب ؟فاق ــألني مالس ومبتورة وقد تس
املوحد رقم(٢٧) لسنة٢٠٠٦ نظر للمتقاعدين ب» تك عني» واستمع 
ــن عجني والقانون الذي  ــم وصراخهم بأذن من طني واخرى م النينه
ــص غيره) حيث اوقع  ــنة(٢٠١٤) كان هو االخر( ناق ــاله برقم(٩) لس ت
ــاره باديه على رواتبهم املتدنية   ــن ظلما فادحا مازالت اث باملتقاعدي
وحرم  من احيلوا على التقاعد قبل نفاذه من ابسط حقوقهم وقد 
ــع  ــان ملاذا تاتي هذه القوانني التي تهم اوس ــالني يارئيس البرمل تس
ــوا من  املدنيني  ــواء اكان ــريحة اجتماعية مليونية مضحية س ش
ــي: ان القوانني تلك كان يجري  ام العسكريني؟ فاجيبك ياحلبوس
ــوا يصدعون  ــواب الذين ظل ــة وان الن ــى عجال ــلقا وعل سلقها،س
ــوا انهم امنا كانوا  ــلوى اثبت ــنا ويعدون املتقاعدين باملن والس رؤوس
ــف لكنهم عندما  ــتدرار العواط ــا الغراض املزايدات واس يطلقونه
ــني املتقاعدين  ــوا قوان ــت قبة اليرملان ليناقش ــون حت كانوا يجلس
ــيد احللبوسي ان كنت  ــتت افكارهم. ياس تنصرف اذهانهم وتتش
ــى عليك ان  ــن هضم للحقوق امتن ــرى للمتقاعدين م ــدري مبا ج الت
تلتقي بثلة منهم لتستمع منهم وتنصت اليهم عندها سيتاكد 
ــه نفر من  ــم االجحاف الذي مارس ــم الظلم الواقع وحج لك حج
النواب!! واعلم ياحلبوسي ان قانون التعديل االول لقانون التقاعد 
ــر في جريدة الوقائع  ــنة(٢٠١٩) والذي نش املوحد ذي الرقم(٢٦) لس
ــيما مايتعلق باملاده (١٤)  العراقية بالعدد٤٥٦٦ في٢٠١٩/١٢/٩ والس
ــب التقاعدية قبل  ــاب الروات ــا( يعاد احتس ــول منطوقه والتي يق
ــوة باقرانهم  املشمولني باحكام  نفاذ هذا التعديل او خلفهم اس
ــن الفترة  ــب اي اثر مالي  ع ــى ان  اليترت ــخ نفاذه عل ــون بتاري القان
ــي من قبل من يعنيه االمر فأي  ــابقه) لم تأخذ مداها التطبيق الس
استهانة هذه؟؟ واي حتد للقانون وانت تقف على راس اعلى سلطة 

تشريعية ورقابية؟؟
ان كنت تريد فعال ياحلبوسي خدمة هذه الشريحة فابدأ اوال بلقاء 
ــف من هو (منعول الوالدين)  ممثليهم احلقيقيني وعندها ستكتش

الذي يقف حجر عثرة في طريق نيل احلقوق؟.

هيئة التحرير: ٠٧٧٠٧٨٦١٥٠٥ــ ٠٧٧٠٧٠١١١١٣لإلعالن َّـ الجريدة: ٠٧٩٠٦٣١٨١٠٩ ــ ٠٧٧٠٢٨٧٢٢٧٣رقم االعتماد َّـ نقابة الصحفيني العراقيني (١٣٤)رقم االيداع َّـ دار الكتب والوثائق ( ٩٧٠ ) لسنة ٢٠٠٧ لالتصال باالدارة: ٠٧٨٣٠٧٨٠٧٤٨
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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 

ــدة «البينة  ــر جري ــرة حتري ــزي اس  تع
ــزن  وح ــغ  بال ــف  باس ــدة»  الـجدي
ــني الالعب  ــاة  املرحوم ــديدين بوف ش

الكابنت  ــي  العراق الدفاع  ــطورة  واس
ــاكر والباحث في املوسيقى  ناظم ش
واملقام العراقي يحيى ادريس سائلني 

ــه  ــا برحمت ــى ان يتغمدهم اهللا تعال
الواسعة ويسكنهما فسيح جناته 

وانا هللا وانا اليه راجعون

ــي  تلفزيون ــع  مذي ــأ  فاج
ــي على إحدى القنوات  روس
ــية، زميلته  الرياضية الروس
في القناة، بطلب يدها على 
الهواء مباشرة خالل قيامها 
لألخبار.وتقدم  ــرة  ــث نش بب
ــوف،  روزان ــيرغي  س ــع  املذي
ــد صديقته إليونورا  بطلب ي
ــواء  اله ــى  عل ــا،  خابيبولين
مباشرة خالل تقدميها لنشرة 
األخبار. وظهر روزانوف، وبيده 

باقة من الورد وخامتا ليطلب 
ــال هل  قائ ــا،  ــد خابيبولين ي
تقبلني بأن تصبحي زوجتي؟، 

ــي تنهمر  ــم وه ــة نع مجيب
بالبكاء، وقائلة  لم نعد مثل 

هذه األخبار.

أطلقت وكالة الفضاء األميركية 
ــر  ــروض غي ــتدراج ع ــا ، اس ناس
مسبوقة تعرض مبوجبها الدفع 
لشركات من أجل سحب عينات 
ــطح القمر  من الصخور على س
ــى األرض.وكتب مدير  ــا إل وجلبه
الوكالة، جيم برايدنستاين، عبر 
ــراء  ــا تطلب ش موقع تويتر ناس
تربة من القمر من مزودين جتاريني. 
وتسعى الواليات املتحدة إلى أن 

تصبح رائدة في استغالل املوارد، 
خصوصا املنجمية، على سطح 
الداخلية  ــات  الطبق القمر وفي 

ــجع  وش ــر.  والقم ــات  للكويكب
الرئيس األميركي، دونالد ترامب، 
على هذه السياسية في مرسوم 
صدر في أبريل املاضي، رغم غياب 
الطريقة  الدولي بشأن  اإلجماع 
املوارد  ــم  وتقاس ــل إلدارة  األفض
ــه اخلبراء إلى  ــارج األرض. وينب خ
ــا املعاهدات  ــم به ضبابية تتس
الفضائية الكبرى حيال تقاسم 

املوارد املوجودة خارج األرض.

البينة الجديدة / إنعام العطيوي 

ــرى  ــل ق ــن الني ــد أن أحتض بع
ــودان ليرحل  ــات الس ومحافظ
ــان  ــة احضانه ١٠٢ انس ضحي
ــالل هذه  ــاه النيل وخ غرقاً مبي
ــة المرأة  ــرزت لقط ــداث ب االح
ــودان حتاول النجاة من  من الس
ــا فكانت  ــة بيده ــرق رافع الغ
أيقونة انسانية للنجاة حركت 
ــرتها  ببش ــم  العال ــاعر  مش
ــمراء الغارقة بني أحضان  الس
النيل العاشق واملفعم بقبلته 

ــكان  امل ــي  ليغط ــة  الطيني
باكمله حتى أعلنت في اليوم 
ــكيلية  ــة التش ــي الفنان الثان
ــم»  إبراهي ــراب  «س ــة  العراقي
ــذه اللقطة  ــع ه ــا م تضامنه
ــرة عنها بلوحة فنية حتت  معب
باعثة  ــاة  النج أيقونة  ــوان  عن
ــالة انسانية ملد يد  عبرها برس
العون وإنقاذ األرواح البريئة من 
ــالهم من  وانتش النيل  غضب 
ــط الصمت  أحضان الغرق وس
الدولي الذي جابه هذه اللقطة 

بدون أن يحرك ساكنا.

 متابعة / البينة الجديدة
ــرأة  ام ــكــــــــت  أمس
ــي،  اإليطال ــي  بالسياس
ماتيو سالفينى، ومزقت 
ــت  وقطع ــه  قميص
ــا  ــني كان يضعهم قالدت
ــه، وذلك أثناء  حول عنق
ــة  ــى حمل ــاركته ف مش
انتخابية حلزبه املناهض 
ــة  مبنطق ــن  للمهاجري
ــط  وس ــى  ف ــكانا  توس
ــل،  التفاصي ــي  البالد.وف
ــو  فيدي ــع  مقط ــر  أظه
ــع  مواق ــى  عل ــر  نُش
ــى  االجتماع ــل  التواص
ــك بوزير  ــرأة وهى متس امل
ــابق  الس ــة  الداخلي

ــرخ فى  ــالفينى وتص س
إلى  ــد وصوله  بع وجهه 
قرب  ــيف  بونتاس ــدة  بل
ــاركة  للمش ــة،  البندقي
ــد قبل  ــع حاش ــى جتم ف
ــة  اإلقليمي ــات  االنتخاب
ــي ٢٠  ــا ف ــرر إجراؤه املق
ــدت  أبع ــد  أيلول.وق و٢١ 
ــى  عل ــرأة  امل ــرطة  الش
ــائل  ــت وس ــور، وقال الف
ــة إنها من  ــالم محلي إع
ــن  م ــغ  وتبل ــو  الكونغ
ورفضت  العمر ٢٩ عاما، 
ــن هويتها،  ــف ع الكش
ــه  توجي مت  ــه  إن ــت  وقال
حتذير لها من دون أن يتم 

القبض عليها. 

ــج  ــن البرام ــات .. م ــر مالحظ دفت
التي تعنى  ــة  ــة املهم التلفزيوني
بقضايا الناس وهمومهم اليومية 
ــل  الزمي ــه  ويقدم ــده  يع ــذي  وال
ــق ( فائق العقابي)  االعالمي املتأل
ــث في قناة العراقية يومي  صار يب
السابعة  الساعة  والثالثاء  األحد 
مساءً ويحظى البرنامج باهتمام 
كبار املسؤولني من اجل ايجاد حل 
ملا يطرح من مشاكل وتظلمات .. 
« البينة اجلديدة» تبارك للبرنامج 
ــبكة االعالم العراقي  وملعده ولش

جهودهم في خدمة الشعب .
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ــب ( امانة بغداد)  ــا ان يبقى منص ــف حق من املؤس
ــة  ــة طيل ــة والفئوي ــة احلزبي ــاً للمحاصص خاضع
ــى الواقع  ــلبا عل ــنوات املاضية ما انعكس س الس
لت اغلب مناطقها  اخلدمي في العاصمة بغداد وحتوّ
ــكنية مهملة وخدماتها  ــرور الزمن الى اماكن س مب
ــة واملدينة ألن  ــرّق بني القري ــى صرنا النف ــة حت غائب
ــت جراء هذا االهمال املتراكم  هوية العاصمة تالش
على امتداد السنوات .. ففي كل شارع وفي كل زقاق 
وفي كل ساحة وفي كل حي نشاهد اكوام النفايات 
ــرات من عالمات  ــكل يثير العش ــي تتكدس بش وه
ــأل من اعماقك أين هي بالضبط  ــتفهام وتس االس
ــؤولني  ــمعنا من املس جهود امانة بغداد ؟!.. لقد س
في امانة بغداد في اوقات سابقة تصريحات تتعلق 
مبعاجلة النفايات وذلك من خالل االستعانة مبعامل 
ــتفادة منها  ــة علمية حديثة لالس تدويرها بطريق
ــتثمر هذه النفايات  ــث ان دوالً عديدة صارت تس حي
في انتاج الطاقة الكهربائية كما سمعنا عن حتديد 
ــن واقع احلال  ــن معلومة للطمر الصحي ، لك اماك
ــاءً ليتصاعد  يقول ان هذه النفايات يتم حرقها مس
ــكنية  ــي اجواء املناطق الس ــكل يغط الدخان بش
اجملاورة لها ويجعل األهالي يعيشون ساعات طويلة 
من ضيق التنفس والرائحة الكريهة .. ان امانة بغداد 
ــد اليها صحوتها  ــى معاجلة جذرية تعي بحاجة ال
وجتعلها دائرة خدمية بكل ماتعني هذه الكلمة من 
ــك لن يحصل من دون  ــى ودالالت ونعتقد بان ذل معن
تدخل من اعلى سلطة تنفيذية ونقصد بذلك رئيس 
ــده بان تكون  الوزراء مصطفى الكاظمي الذي نناش
ــت رعايته وتعيني امني جديد لبغداد  امانة بغداد حت
ــا وحريصا  ــاً على احواله ــا ويكون مطلع من اهله
خلدمة هذه العاصمة التي نريد ان تبقى حاضرة في 
ــع .. نحن متأكدون بان  ــعب والعالم اجم عيون الش
ر كامل عن العاصمة  السيد رئيس الوزراء لديه تصوّ
بغداد وابرز التحديات التي تواجهها واسباب اخللل 
ــه اآلن واحللول الالزمة للنهوض  اخلدمي الذي تعيش
ــن واألجمل وهو الشعار الذي  بواقعها نحو األحس
ــن تطبيقه على ارض  ــه األمانة لكن عجزت ع رفعت
ــع .. اننا عندما نطرح هذا املوضوع فألننا على  الواق
ــمخ  ــاك من يحب لبغداد ان تزدهر وتش ثقة بأن هن

وتتألق .
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صباح الشيخلي*
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