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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 

ــدات اوساط شعبية تؤكد فيها ضرورة  ــائل ومناش تلقت «البينة اجلديدة» رس
ــرت  ــهر متوز املاضي وباش ــكلت في ش معرفة ما آلت اليه جلنتني احداهما تش
ــي  ــخ ٢٠٢٠/٧/١٥ بأمر من رئيس مجلس النواب محمد احللبوس ــا بتاري اعماله
ــى جميع العقود  ــاء لالطالع ميدانياً عل ــا بزيارة وزارة الكهرب دت واجباته ــدّ وح
املبرمة او املتوقفة او تلك التي يشوبها فساد منذ (١٧) سنة وان اللجنة تعمل 
بتعاون السلطات الثالث ولكن مرّ شهران بالكمال والتمام دون ان نسمع اجنازاً 
واحداً لهذه اللجنة التي يبدو ان امراً قد صدر لها بالتوقف فوراً والتزام الصمت 
ــي تلك التي  ــا اللجنة الثانية فه ــل لنا احلقيقة أم ــول غير ذلك فليق ــن يق وم
ــبق  تتعلق بجرد مابات يعرف بـ « الفضائيني» ومزدوجي الراتب وهذه اللجنة س
ــا توقفت والتزمت  ــني ومزدوجي الراتب لكنه ــن آالف من الفضائي ــت ع ان اعلن

الصمت فما حدا مما بدا .. «البينة اجلديدة» تسأل : ومطلوب اجلواب.

بغداد /

   أدلى رئيس مجلس الوزراء مصطفى 
ــس الثالثاء، بأول تعليق  الكاظمي، ام
ــة التي أجراها  ــد التغييرات اإلداري بع
ــا كبيرة،  ــني، ووصفت بأنه أمس االثن
فيما ردَّ على االتهامات التي وجهتها 
ــه، باعتماد  ــية حلكومت ــل سياس كت
مبدأ احملاصصة السياسية في توزيع 
املناصب.وقال الكاظمي في بيان تلقت 
هنا  ــه، وجّ ــخة من البينة اجلديدة نس
يوم أمس اإلثنني، بإجراء سلسلة من 
ــرات الضرورية في بعض املواقع  املتغي
اإلدارية الهامة في مؤسسات الدولة، 
ــت ردود  ــذه اخلطوة واجه ــاً أن ه مبين
ــن القوى  ــة، بعضها م ــل مختلف فع
ــا  ــت رفضه ــي أعلن الت ــية  السياس
احملاصصة بكل أشكالها، والتي متثل 
ــعبي  ــاً ملوقف ش ــك انعكاس ــال ش ب
ثابت من بناء الدولة.وأضاف الكاظمي 
ــة جاءت  ــرات الضروري ــذه التغيي أن ه
ــياق إداري وقانوني  ــجمة مع س منس
فرضته نهاية املدد القانونية الرسمية 
ــاوز تلك  ــؤولي،ن بل وجت ــض املس لبع
ــرات طويلة،  ــقوفها لفت ــدد عن س امل
ــم يأت إلحداث  ــى أن اإلجراء ل الفتاً إل
تغييرات كيفية في املؤسسات.وأردف 
ــاس مت اختيار  ــذا األس ــالً وعلى ه قائ
ــماء املطروحة من داخل  معظم األس
ــها، أو من اخملتصني  املؤسسات نفس
ــع األخذ في  ــاالت معيّنة، م ــي مج ف
احلسبان عامل النزاهة واخلبرة، وضمان 
ــي أن  ــع الكاظم ــوازن الوطني.وتاب الت
ــية  ــل السياس ــض الكت ــف بع مواق

أن  ــب  يج ــة  احملاصص ــوع  ــن موض م
ــول هذه  ــات محددة ح ــرن مبعلوم تقت
ــوف نتعامل  ــة املزعومة وس احملاصص
ــات بجدية ونتحقق  ــذه املعلوم مع ه
ــياقات املعمول بها. منها ضمن الس

ــت القوى  ــإذا كان ــاءل بالقول ف وتس
السياسية قد أعلنت براءتها من هذه 
التغييرات وهي فعالً لم تتدخل فيها 
ــف تتهم بأن  ــا، فكي ــم تؤثر عليه ول
ــى احملاصصة  ــرات اعتمدت عل التغيي
احلزبية؟.ودعا الكاظمي إلى التعاطي 
ــياقات الدولة، وأهم  ــق وس مع احلقائ
ــار  املش ــرات  املتغي أن  ــا  مصاديقه
ــار الطبيعي  اليها متت من خالل املس

ــة  ــل الدول ــيط عم ــروري لتنش والض
وتفعيل دورها خلدمة تطلعات شعبنا 
ــم تخضع آلليات  وتنفيذ مطالبه، ول
ــأن ذاته  ــة احلزبية. وفي الش احملاصص
ــد العراقي املقرب  ــرب صالح محم اع
ــيد  ــدري الس ــار الص ــم التي ــن زعي م
مقتدى الصدر ، عن خيبة امله بشأن 
تعيينات الدرجات اخلاصة التي اعلنت 
ــور  امس االول.وقال العراقي في منش
على صفحته الرسمية ب الفيسبوك ، 
خاب املنا وعدنا للمحاصصة وعدنا 
ــا الضعاف  ــدين وعدن لتحكم الفاس
ــات اخلدمية واالمنية  البلد واملؤسس
ــرر.. خاب املنا.واضاف  واحلكومية، اك

ــدين  الفاس ــة  محاكم ــم  تت ــم  ل ان 
ــات فنحن لها  ــك احملاصص ــاء تل والغ
ــيء ولن نركع اال هللا.  ولن يرهبنا اي ش
ــائرون التبرؤ  وتابع على االخوة في س
ــلع  ــن اجلميع (ش ــا م ــورا.. واال تبرئن ف
ــع). فيما اصدر رئيس حتالف الفتح  قل
ــأن الدرجات  هادي العامري، بياناً بش
ــت عنها احلكومة  ــة التي اعلن اخلاص
ــس االول االثنني ، مؤكداً البراءة من  ام
ــماء التي طرحت.وقال العامري ،  االس
ــات اخلاصة التي متّ اطالقها ،  إن الدرج
وكثر احلديث حولها على أنها عودة إلى 
احملاصصة، يعلن حتالف الفتح براءته 
ا  ــه بها.وأضاف أمّ ــا وأنه ال علم ل منه

الشيخ سامي املسعودي فإنه معني 
ــابق  ــةً من زمن رئيس الوزراء الس وكال
ــوزراء احلالي يريد أن  ــس ال وإذا كان رئي
يجامل الفتح بهذا التعيني فالشيخ 
ــر. وفي  ــر من هذا األم ــعودي أكب املس
سياق ذي صلة اكد نائب رئيس الوزراء 
ــل  ــي، ان الكت ــاء االعرج ــبق به االس
ــس  ــرات رئي ــد تغيي ــية تؤي السياس
ــر  الوزراء مصطفى الكاظمي في الس
ــال االعرجي في  ــا بالعلن.وق وترفضه
تغريدة على ”تويتر“ ، ”إذا كانت بعض 
تغييرات الكاظمي لشاغلي الدرجات 
حبِطة كما وصفتها بعض  اخلاصة مُ
ــخصيات، فإنّ ردود أفعال الكتل  الش
ــاق  ــدى النف ــس م ــية تعك السياس
ــي؛ كونهم يطالبون بها في  السياس
السر بقوةٍ ويرفضونها في العلن“. من 
ــائرون  جانبه قال النائب عن حتالف س
الشيخ صباح الساعدي ان الكلمات 
ــان رئيس احلكومة  تعجز ان تصف بي
ــاء  الذي (يبرر)  ــي امس الثالث الكاظم
ــة) احلزبية  ــات احملاصص (تعيين ــه  في
البغيضة التي قام بها يوم امس االول 
وما قبله ان واضاف الساعدي ان انكار 
ــية )  ــي ( احملاصصة السياس الكاظم
ــالل الفترة املنصرمة  التي قام بها خ
ــواهد نفس  ــع والش ــه ) الوقائ ( تكذب
االشخاص الذي مت تعيينهم وكاالتي: 
اوال - هل ينكر الكاظمي تعيني ( نواب 
ــة  حاليني ) في مواقع امنية حساس
ــية  وهوالء ينتمون الى جهات سياس

محددة.

التتمة ص (٣)

كتب اِّـحرر السياسي

7jÿ€a@Îb–€a@ıb‰Ófl@àÓ–‰ni@bÓ‹»œ@ıÜj€a@“äë@ÈnflÏÿy@fib‰m@Êdi@ÜË»nÌ@Ô‡√bÿ€a

َّـ الهدف

@ıb�Åa@â�äÿm@¸Î@�bzôaÎ@Â◊
AAÔ‡√b◊bÌ@Ÿœ˝ça

 * عبد الوهاب جبار
   اليختلف اثنان على حقيقة ان السيد رئيس الوزراء مصطفى 
ة ومصاعب تنوء  ــتلم ارثاً ثقيالً ومتاعب جمّ الكاظمي قد اس
بها الدولة العراقية على كل الصعد وامليادين وفي املقدمة من 
ــية واحلزبية التي صارت ثوابت  ذلك ظواهر احملاصصة السياس
ــي وكذلك الفساد االداري واملالي الذي  مالزمة للعمل السياس
ــد الدولة وحولها الى جثة هامدة ثم جاءت جائحة  نهش جس
ــعار النفط األمر الذي اجهز على ماتبقى  كورونا وانخفاض اس
من اقتصاد هو اآلن يترنح حيث يواجه العراق ازمة مالية بدأت 
تباشيرها تلوح في األفق .. ومن هنا فان املسؤولية التي يتصدى 
ــب االرتقاء الى  ــو مايتطل ــة وخطيرة وه ــا الكاظمي صعب له

ي التأريخي  ــتوى التحدّ مس
ــوة نراها صحيحة  واول خط
ــو اخلروج  ــذا االجتاه ه ــي ه ف
ــة بكل  ــق احملاصص ــن نف م
ــو  ــاح نح ــكالها واالنفت اش
ــر للهويات  ــي عاب ــق وطن اف
ــس وثوابت  ويعتمد على اس
ــر االعتبار  وطنية تأخذ بنظ
مصلحة العراق وشعبه اوالً 
ــا البيانات وردود  .. لقد تابعن

ــية  ــخصيات سياس االفعال التي صدرت عن احزاب وقوى وش
جتاه « التغييرات احلكومية» األخيرة التي اقدم عليها الكاظمي 
ــي  ــة على الصعيدين السياس ــارت ردود فعل متباين ــي اث والت
ــن واضحاً ياكاظمي وال تلتفت  ــعبي .. ومن هنا نقول : ك والش
ــتراطات تفرضها القوى  للخلف وال تلتفت ايضا المالءآت واش
السياسية ولتكن املرجعية الدينية العليا وليكن الشعب هو 
سندك وظهيرك وما خاب من كانت املرجعية والشعب قاعدة 
ــاج الى مغادرة كل  ــتناده ومنطلقاته .. ان بناء الدولة يحت اس
االسباب التي اوصلتنا للحال غير السار الذي نحن فيه .. نكرّر 
ــالفك .. وانت رجل  ــن واضحاً ياكاظمي وال تكرّر اخطاء اس : ك
تعرف مانقصده بالضبط .. العراق امانة في األعناق فحافظوا 

عليه وعلى شعبه من الضياع.

اِّـسؤولية التي يتصدى 
لها الكاظمي صعبة 
وخطرية وهو مايتطلب 
االرتقاء اُّـ مستوى 
التحدي التأريخي

* رئيس مجلس االدارة رئيس التحرير

WEDاالربعاء

ــن  ــر الصحة والبيئة حس ه وزي وجّ
محمد التميمي ، بإطالق االستمارة 
اإللكترونية خلريجي كليات العلوم.

وذكر بيان مقتضب ل وزارة الصحة ، 
ان التميمي وجه بإطالق االستمارة 
اإللكترونية خلريجي كليات العلوم 
وحسب التعليمات ضمن التعديل 
 .٢٠٠٠ ــنة  لس  ٦ ــون  لقان ــث  الثال
ــوزراء، قد خصص  ــس ال وكان مجل
خالل جلسته الطارئة إلقرار قانون 
املوازنة العامة للسنة املالية ٢٠٢٠، 
ــمولني  للمش الوظيفية  ــات  الدرج

بالتعيني املركزي في وزارة الصحة.

ــن عدد  ــة النيابية، ع ــط والطاق ــة النف ــفت جلن كش
ــي موازنة ٢٠٢١.وقال  ــات الوظيفية للخريجني ف الدرج
ــب وكالة األنباء  ــة ريبوار طه بحس ــب رئيس اللجن نائ
العراقية، إن جلنة النفط والطاقة النيابية استضافت 
ــة الرؤى  ــان عبد اجلبار ملناقش ــس وزير النفط إحس ام
ــة احلالية ل وزارة النفط  والتوجهات املتعلقة بالسياس
ــة وكيفية التعامل مع قطاع النفط والغاز في  العراقي
املستقبل، الفتا إلى أن اللجنة ناقشت مع الوزير قانون 
ــى مجلس النواب  ــاله إل ــركة النفط الوطنية وإرس ش

لغرض تعديله.
وأضاف أنه سيتم اإلعالن عن (ثمانية) آالف درجة وظيفة 
لكل العراق في موازنة ٢٠٢١، بواقع ٣٠٠٠ درجة وظيفية 
خلريجي هندسة النفط واجليولوجيا والبتروكيماويات 

و٥٠٠٠ درجة وظيفية لالختصاصات األخرى.

@÷˝ühi@ÈuÏÌ@Úzñ€a@äÌãÎ
@ÚÓ„Î6ÿ€�a@Òâb‡nç¸a
‚Ï‹»€a@pbÓ‹◊@ÔØä®

بغداد /
بغداد /

بغداد / ــدة)  ــة اجلدي ــت ( البين علم
ــأن،  ــاص ، ب ــدر خ ــن مص م
ــى  مصطف ــوزراء  ال ــس  رئي
باحداث  سيقوم  الكاظمي 
تغييرات على االسماء التي 
ــس االول االثنني  ــت أم طرح
ــة  ــب حكومي ــوأ مناص لتب
ــتجابة  اس ــك  وذل ــة  خاص
ــية  ــل السياس ــردود الفع ل
والشعبية وبحسب املصدر 
فأن منصب محافظ البنك 
ــي  احلال ــي  العراق ــزي  املرك

(مؤقت) حلني البت به.

 

ــؤون  ــار رئيس الوزراء لش اكد مستش
ــني الهنداوي ،  االنتخابات عبد احلس
ــؤولية  ان مجلس النواب يتحمل مس
ــون االنتخابات  ــي إقرار قان التأخير ف

ــت وكالة االنباء العراقية  اجلديد.ونقل
ــي  ــه، ان الكاظم ــداوي قول ــن الهن ع
ــات  ــر التخصيص ــراً بتوفي ــدر أم أص
ــع احتياجات  ــة وجمي ــة الالزم املالي
ــاد بـ دعوة  مفوضية االنتخابات. واش
املرجعية العليا إلى إجراء االنتخابات 

ــا املقرر، مؤكدا ان  املبكرة في موعده
ــزز ثقة  ــة الدينية يع ــد املرجعي تأكي
ــي بالعملية  ــعب واجملتمع الدول الش
السياسية. واضاف ان مجلس النواب 
ــر في إقرار  ــؤولية التأخي يتحمل مس

قانون االنتخابات اجلديد.

Bo”˚fl@B@å◊äΩa@Ÿ‰j€a@≈œb™@kñ‰flÎ@NN@oyäü@>€a@ıb8˛a@ú»i@7ÓÃm@Ï‰Ì@Ô‡√bÿ€a@ZH@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@I�€@âÜñfl

بغداد /
ÜÌÜ¶a@pbibÇn„¸a@ÊÏ„b”@âaä”g@ø@7Ådn€a@ÚÓ€Î˚éfl@›‡znÌ@ÊbΩ5€a@Z@ÔflÏÿy@âbínéfl@NN@Ÿ‰ÌÖa@Ÿ‡œ@Âfl

@ÚÓ–Ó√Î@ÚuâÖ@“¸a@H8I@Â«@—��íÿ€a
H2021I@Ú„ãaÏfl@ø@¥ØäÇ‹€

 

ــة، جمال  ــو اللجنة املالي ــم عض اته
ــخصيات متنفذة  كوجر، جهات وش
بعرقلة تشريع قانون اخلدمة املدنية، 
ــاس برواتبها، بحسب  خوفا من املس
ــر ، إن «الهدف من  ــال كوج تعبيره.وق

ــة هو  ــة املدني ــون اخلدم ــريع قان تش
ــاوية  ــم الرواتب وجعلها متس تنظي
بني موظفي الدولة، لتحقيق العدالة 
ــة فيما بينهم».واضاف أن  االجتماعي
ــية متنفذة  ــات سياس ــك جه «هنال
ــريع قانون اخلدمة املدنية،  تعرقل تش
خوفا من املساس برواتبها، خصوصا 

ــع باالمتيازات  ــذه اجلهات تتمت وأن ه
ــة باملقارنة مع بقية  ــب العالي والروات
ــة». العراقي ــة  الدول ــي  ف ــني  املوظف

ــة النيابية  ــس اللجنة املالي وكان رئي
ــماها  هيثم اجلبوري، قد أتهم ما اس
بـ»االيادي اخلفية»، التي حتاول تعطيل 

ومترير قانون اخلدمة املدنية.

بغداد /

ÚÓ„ÜΩa@ÚflÜ®a@ÊÏ„b”@äÌä∑Î@›Ó�»m@fiÎb§@CÚÓ–Å@ÖbÌcD@Z@âÏj¶a
ــه ، الى  ــه اهللا نوجه ــريء لوج ــؤال ب س
ــيما تلك التي  الكتل السياسية والس
ــأن  ــات أمس بش ــدار بيان ــارعت الص س
ــام بها  ــي ق ــرة"  الت ــرات األخي "التغيي
الكاظمي : هل تتنازل عن تلك املناصب 
التي حصلت عليها أم انها اصدرت هذه 

البيانات جملرد ذر الرماد بالعيون؟!.

!a@ÈuÏ€@ıäi@fia˚ç@

@Ô”aä»€a@Ô‹Óÿín€a@Â–€a@ø@ı˝iä◊@Ú»”aÎ@p¸¸Ö@ZH@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@I�€@’Ó‘§@ø

laÏ‰€a@è‹©@Âfl@ÒÖâaÏ€a@Ôzñ€a@ b�‘€a@bÌbö”@›yaäfl@Â«@|ñ–m@ÚÁaå‰€a
ÚÓñÇí€a@—‹é€bi@ bœÜ€a@ÒâaãÎ@=én‰fl@fiÏ9@Â‹»Ì@ÜÓëä€a
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2 محليات

@âbj„˛a@Úƒœb™@ø@CäöÅa@÷aä»€D@Ú‹ª@÷˝�„aZÚ«aâå€a
بغداد / البينة الجديدة

ــرة الغابات  ــت وزارة الزراعة ومن خالل دائ قام
ــجير واسعة  ومكافحة التصحر  بحملة تش

ــة األنبار  ــن محافظ ــة ضم ــاء حديث في قض
ــزي العراقي / رابطة  ــاون مع البنك املرك بالتع
ــة  ــة حديث ــة بلدي ــة ومديري ــارف االهلي املص

ــن اثار  ــل م ــر والتقلي ــى التصح ــاء عل للقض
العواصف الترابية وحماية املناطق السكنية 
والزراعية والتي تقام حتت شعار لعراق اخضر. 
ــل قضاء  ــجير مدخ ــدأت احلملة بتش حيث ب
ــة لزراعة النباتات  حديثة الغربي كبداية أولي
ــجير مناطق أخرى في  املقاومة للجفاف وتش
ــت الوزارة بأن  ــه االدارية ، وبين القضاء وتوابع
ــال املهمة التي  ــد األعم ــذه احلملة هي اح ه
ــاف زحف الرمال  ــا وزارة الزراعة إليق ــوم به تق
وحتسني وتلطيف البيئة وإيجاد مصدات رياح 
ــة للتقليل من آثار العواصف الغبارية  طبيعي
، كما وتعد استكماال الفتتاح مشاريع مماثلة 
ــن، وان  ــة واملدائ ــرى كالديواني ــي اماكن أخ ف
ــتثمار التعاون  ــتمر الس ــذه احلمالت ستس ه
ــاندة في إيجاد حلول  احلاصل من اجلهات الس
واقعية ملشكلة التصحر في البالد والتي تعد 
ــى الواقع  ــكلة عاملية تلقى بظاللها عل مش

البيئي وأثار سلبية على القطاع الزراعي.

بغداد / البينة الجديدة
ــر العدل القاضي  ــاءً على توجيهات وزي بن
ساالر عبد الستار  محمد لتعزيز التواصل 
ــل  ــه عم تواج ــي  الت ــات  العقب ــل  وتذلي

ــتوى العمل  ــي  الوزارة لالرتقاء مبس موظف
ــتقبل  ــات لهم . اس ــل اخلدم ــدمي افض وتق
مدير عام دائرة التنفيذ وكالة االستاذ رعد 
ــعد اهللا علي ، في  مكتبه امس الثالثاء  س

ــي  مديريات  ــددا من موظف ٢٠٢٠/٩/١٥ ، ع
ــات  ــز احملافظ ــداد ومراك ــي بغ ــذ ف التنفي
ــكاوى  اخلاصة بهم  ــى الش ــتماع إل لالس
ــق عملهم  ــات التي تعي ــل الصعوب وتذلي
من اجل تذليلها  وايجاد السبل الكفيلة 
ــال املدير العام  ــاداء عملهم . وق لالرتقاء ب
ــي الدائرة هو  ــدف من اللقاء مبوظف ان اله
لتوفير  االجواء املناسبة للعمل والتي من 
شانها رفع مستوى االداء الوظيفي  وتوفير 
ــع العمل  ــوض بواق ــة للنه ــة ايجابي بيئ
ــهيل االجراءات مبا  يساهم في تقدمي  لتس
ــل اخلدمات للمواطنني . واضاف املدير  افض
العام ان الدائرة حددت يوم الثالثاء من كل 
اسبوع  مقابلة ملوظفي دائرة التنفيذ في 
ــك ايضا  مقابلة  ــداد واحملافظات  وكذل بغ
ــبوع  ــني يوم اخلميس من كل اس للمواطن
ــل  ــا  والتواص ــاكلهم وحله ــة مش ملعرف
ــهيل عملهم  ــاهم في تس معهم مبا  يس

خدمة للصالح العام.

بغداد / البينة الجديدة
ــة  للتنمي ــة  العام ــة  املديري ــت  أعلنـ
وزارة  ــكيالت  تش ــدى  إح ــة  الصناعي
ــدد  ــاع ع إرتف ــن  ــادن ع ــة واملع الصناع
ــاريع  ــيس مش لتأس املمنوحة  اإلجازات 
صناعية خاصة بالصناعات الكيمياويـة 
ــي املديرية في  ــول ف ــدر مخ ــال مص .وقـ
تصريح للمكتب اإلعالمي أن الصناعات 
ــهدت إقباالً كبيراً بسبب  الكيمياوية ش
ــى منتجات  ــب عل ــة والطل ــد احلاج تزاي
ــار وباء  ــر أنتش ــف أث ــم والتنظي التعقي
ــدمي  ــة بتق ــت املديري ــث قام ــا حي كورون
للصناعيني  الالزمة  والتسهيالت  الدعم 

ــوا على  ــني الذين أقبل ــباب اخلريج والش
ــاج  إلنت ــة  صناعي ــاريع  مش ــيس  تأس
ــن مادتي  ــف م ــات وأدوات التنظي املعقم
ــني  ــى جانب حتس ــون إل ــي والصاب الزاه
القائمة واملتخصصة  ــاريع  وتطوير املش
ــى أن هناك  ــيراً إل بهذه الصناعات ، مش
العديد من املشاريع الصناعية ذات اإلنتاج 
الكيمياوي مسجلة ومجازة لدى املديرية 
ــروع صناعي منها  ــاك ( ١٢ ) مش وأن هن
حصل على لقب التميز تنوعت بصناعة 
ــتلزمات  ــفنج واألدوية واملس وإنتاج األس
الطبية والطابون واملنظفات والصناعات 
اللدائنية واألصبـاغ .وبيـن املصدر بأن من 

ــاريع والتي أنتشر أنتاجها  بني هذه املش
ــكل  ــراً بش ــة مؤخ ــواق احمللي ــي األس ف
ــديـم  ملفت للنظر (معمـل الدكتورة س
البـارودي) إلنتاج املواد الطبية الطبيعية 
ــة وخلوها  ــا العالي ــاز بجودته والتي متت
ــواد احلافظة والكيمياويات الضارة  من امل
ــواد طبيعية وبأيدي  ــا تصنع من م كونه
مختصني في مجال الكيمياء وقد أثبتت 
ــذه املواد  ــتورد ومن ه ــا على املس تفوقه
ــول الكلور  ــر العام ومحل محلول املطه
ــم األيدي  ــل تعقي ــي وج ــول جراح وكح
إضافة إلى منتجات طبية طبيعية أخرى 

ملعاجلة مشاكل البشرة والشعـر.

èÓçdn€a@paãb�ug@ÖÜ�«@ÒÖb�Ìã@Â�‹»m@Ú�Ó«b‰ñ€a@Ú�Ó‡‰n‹€@Ú�flb»€a@Ú�ÌäÌÜΩa
@Ú�ÌÎbÓ‡Óÿ€a@pb�«b‰ñ€a@…�ÌâbíΩ@Ú�yÏ‰‡Ωa@

@pb”Ï»Ωa@@µg@ b‡nç¸bi@ÈuÏÌ@fiÜ»€a@äÌãÎ
ÒâaãÏ€a@Ô–√Ïfl@›‡«@ÈuaÏm@>€a

بغداد/البينة الجديدة
ــس االول  ــارة، ام ــت وزارة التج أعلن
ــذة  الناف ــروع  مش ــالق  إط ــني،  االثن
الواحدة في دائرة مسجل الشركات.

ــور عالء  ــارة الدكت ــر التج ــال وزي وق
ــا عنه  ــة القاه ــي كلم ــوري، ف اجلب
ــوزارة اإلداري وليد  ــل ال بالنيابة وكي
ــم في  ــل اقي ــالل حف ــوي، خ املوس
األمانة العامة جمللس الوزراء وحضره 
ــل احلكومة في  ــان املفتي ممث طوره
ــوم  ــي الي ــواب: «نحتف ــس الن مجل
ــج نظام  ــو برنام ــم وه ــاز عظي بإجن
الواحدة  بالنافذة  االلكتروني اخلاص 
ــركات  الش ــجيل  تس ــرة  دائ ــط  برب
ــة وغرفة  ــرف التجاري ــاد الغ مع احت

ــذل  ب «مت  أن  ــاف،  بغداد».وأض ــارة  جت
ــذا البرنامج  ــة الجناز ه جهود حثيث
ــد مجموعة من  ــذي مت خالله عق وال
ــارات  ــاورية والزي ــات التش االجتماع
امليدانية من قبل اجلهات املعنية في 
وزارة التجارة مع ممثلي البنك الدولي 
ــفارة  للس ــادي  االقتص ــم  والقس
ــة املانحة  ــم اجله ــة كونه األمريكي
لهذا املشروع، ومت اجناح هذا البرنامج 
رغم الظروف والعقبات التي واجهته 
ــة العامة جمللس  ــاون مع األمان بالتع
الوزراء ووزارة التجارة».وتابع اجلبوري: 
ــارة كجزء من  ــي وزارة التج «نحن ف
ــة مؤمنني أن امتتة  احلكومة العراقي
االعمال في مؤسسات الدولة يعتبر 

ــة  ــة التمني ــاس لعملي ــر األس حج
ــي العراق  ــة ف ــة احلقيقي االقتصادي
ــاز مراحل أكثر  ــق بعدها الجن لننطل
ــة األعمال  ــى تتحول كاف تطورا جت
في دائرة تسجيل الشركات في وزارة 
التجارة والدوائر واملؤسسات األخرى 
ــة  ــون الكتروني ــا لتك ــة به املرتبط
ــة العراقية عازمة  ــث أن احلكوم حي
على تطوير بيئة األعمال في العراق 
ــركات تعتبر  ــجل الش وأن دائرة مس
ــد  االقتصادية».وأك ــراق  الع ــة  بواب
ــر، أن «هذا البرنامج االلكتروني  الوزي
ــيؤدي إلى سرعة االجناز فضال عن  س
الشفافية في التعامل وخلق قاعدة 

بيانات رصينة ومتكورة».

ÈmaåÓfl@—íÿm@Òâbvn€a@ÒâaãÎÎ@pb◊äí€a@›véfl@ÒäˆaÜi@ÒÜyaÏ€a@Òàœb‰€a@ Îäífl@÷˝üg

بغداد/ البينة الجديدة
اعلن مصرف النهرين االسالمي (مصرف حكومي) عن استئناف 
ــف املرابحات  ــالمية خملتل ــغ االس ــق الصي ــالت وف ــح التموي من
ــات جديدة للمنح  ــرة قصيرة من اجل اعداد الي ــد توقف لفت بع
ــتئناف ترويج  ــرف وجه فروعه كافة باس ــال بيان ،ان» املص «.وق
معامالت منح التمويالت  للمواطنني واملوظفني بكافة انواعها 
والتسهيالت املالية،بعد ان مت ايقاف عملية منح التمويالت من 
ــتحصال املبالغ املالية بذمة املتلكئني خاصة ،وكذلك  اجل اس
ــن اجل اعداد اليات جديدة في عملية املنح جلميع التمويالت  م
ــالمية «.واشار الى ،ان « التمويالت  والتي متنح وفق الصيغ االس
ــبة للموظفني حصرا  ــتئنافها (شراء العقار بالنس التي مت اس
ــاريع الصغيرة واملتوسطة ومتويل  وشراء السيارات ومتويل املش
ــلع اضافة الى  ــراء الس ــزواج وش ــم وال ــل التعلي ــالج ومتوي الع
ــان ،ان «  ــا املصرف».وبني البي ــي مينحه ــرى الت ــالت االخ التموي
مصرف النهرين االسالمي طالب دوائر ومؤسسات الدولة بإلزام 
ــراد القوات االمنية  ــبه واف موظفيهم وكذلك املواطنني الكس
ــراع بتسديد ما بذمتهم من ديون واسترداد حقوق  بضرورة االس
املصرف املتأخرة واملترتبة لتجنيبهم التبعات القانونية بسبب 

إحلاقهم الضرر باملال العام».

بغداد / البينة اجلديدة
ــرافية  ــني بتنفيذ زيارات إش ــم التحص ــا من خطة قس انطالق
ــات التلقيحية في  ــى الوضع احلالي للخدم لغرض الوقوف عل
ــم الالزم إلعادة  ــاتها وتقدمي الدع ــر الصحة كافة ومؤسس دوائ
تنشيط تلك اخلدمات التي تأثرت بصورة كبيرة بسبب جائحة 
ــف نفذ  كورونا والتعاون مع منظمة الصحة العاملية واليونيس
ــي الوزارة  ــرة الصحة العامة ف ــم التحصني بدائ فريق من قس
ــني زيارة الى  ــم التحص ــة الدكتور فراس جبار مدير قس برئاس
ــر عام دائرة صحة األنبار  ــرة صحة األنبار والتقى الفريق مبدي دائ
ومدير قسم الصحة العامة ومدير شعبة التحصني ومسؤولي 
ــاكل  ــتماع إلى مش ــات الدائرة. ومت االس ــني في قطاع التحص
القطاعات ومت وضع احللول املناسبة لها وتقدمي كل التسهيالت 
ــأنها رفع نسب  املمكنة لتنفيذ الفعاليات الالزمة التي من ش
ــة اللقاحات حمايةً الطفالنا االعزاء من اإلصابة بأمراض  تغطي
مستهدفة باللقاحات داعني عوائلنا الكرام إلى مراجعة املراكز 

الصحية الكمال تلقيحات أطفالهم املتأخرة.

@ÒâbÌã@à–‰m@Úzñ€a@ÒâaãÎ@ø@Úflb»€a@Úzñ€a
@ÚÓzÓ‘‹n€a@pbflÜ®a@Ú»ibnΩ@âbj„˛a@Úzï@ÒäˆaÖ@µa

@—„dnéÌ@Ôfl˝ç¸a@ÂÌäË‰€a@“äñfl
@’œÎ@p˝ÌÏ‡n€a@|‰fl@p˝flb»fl@wÌÎäm
pb°aäΩa@—‹nÇΩ@ÚÓfl˝ç¸a@ÕÓñ€a

البينة الجديدة / كاظم العبيــدي 
ــدس علي  ــار املهن ــركة نفط ذي ق ــام ش ــف مدير ع  كش
خضير العبودي بتخصيص ملعب الشركة لتدريبات نادي 
الناصرية املشارك في دوري الدرجة األولى املؤهل للممتاز . 
وكلّف العبودي « الشعبة الرياضية في شركة نفط ذي قار 
بإستضافة نادي الناصرية على ملعب الشركة  وإحتضانه 
ــخير كافة اإلمكانات لتحقيق حلم  لتدريبات الفريق وتس
ــرة احملافظة في الدوري  ــر الرياضية بوجود ممثل لك اجلماهي
املمتاز « .  وأكد» على تنشيط احلركة الرياضية والشبابية 
ــة خطوة التعاقد  ــة « ، مباركاً « إلدارة الناصري في احملافظ
مع جنم الكرة العراقية السابق الكابنت أحمد دحام لقيادة 
الفريق في مسابقة الدوري ، متمنياً له ولكرة القدم في ذي 

قار املزيد من التألق واإلزدهار».

كركوك / البينة الجديدة
ــي محطة كهرباء  ــية والفنية ف تواصل املالكات الهندس
ــة الواقعة اداريا في ناحية  ــهيد عبد اهللا حمزة الغازي الش
مال عبد اهللا في محافظة كركوك التابعة للشركة العامة 
ــمالية،أعمال  ــة املنطقة الش ــة الكهربائي ــاج الطاق إلنت
ــرة من  الصيانة والتأهيل الدورية للوحدة التوليدية العاش
ــت ممكن.يذكر أن العمل  ــرع وق اجل إعادتها للخدمة باس
ــادة الوحدة  ــاعة إلع ــدار ٢٤ س ــى م ــا ،وعل ــتمر حالي مس
ــبكة الكهرباء  ــد ش ــن اجل رف ــى اخلدمة م ــة ال التوليدي
ــاعات القطع املبرمج  ــة بها ،بهدف التقليل من س الوطني
ــتقرار املنظومة الوطنية  ــة ،وزيادة وثوقية وأس في احملافظ

للشبكة الكهربائية.

بغداد / البينة الجديدة
ها فريق بحثي مشترك في كلية  بحثت دراسة علمية أعدّ
ــتنصرية، إمكانية االعتماد على  ــة باجلامعة املس الصيدل
ــق الرحم. ــرطان عن ــخيص س ماركر (APE١) احلديث لتش

ــن الدكتورة  ــا البحثي م ــة املكون فريقه ــدف الدراس وته
ــن عبد الكرمي والباحث  ــهاد فيصل حامت والدكتورة وس س
ــر البروتيني  ــم، إلى التحري عن التعبي ــر كاظم هاش ياس
ــرطان عنق  ــخيص س ــي تش ــان دوره ف ــر (APE١)، وبي ملارك
ــة، وأهمها  ــريرية املرضي ــر الس ــه باملعايي ــم وارتباط الرح
ــتعمال  ــيج، عن طريق اس ــد اللمفي الوعائي للنس التول
ــالً عن  ــة، فض ــيجية املناعي ــة النس ــة الكيميائي التقني
ــيج، والنوع  بحث عالقة هذا املاركر مع العمر، ومتايز النس
النسيجي السرطاني، وانتشار األوعية اللمفية.وتوصلت 
ــة التي مت نشرها في مجلة بحوث الصيدلة  نتائج الدراس
والتكنولوجيا املصنفة ضمن مستوعبات سكوباس، إلى 
ــرطان عنق  ــني تعبير ماركر (APE١) في س ــتوى تعي أن مس
ــيج،  ــبة (١٠٠٪) في أنوية خاليا النس الرحم وصل إلى نس
ــايتوبالزم نسبة  ــتوى التعيني باألنويه والس فيما بلغ مس
ــة بغير املصابني.  ــود فروق معنوية مقارن ــع وج (٨٢٫٨٥٪)، م
 (APE١) ــة إلى أن التعبير البروتيني ملاركر وخلصت الدراس
د عامالً جيداَ ملعرفة إنتشار أورام عنق الرحم، كما ميكن  يعّ
ــن حالة التولد اللمفي  ــاعد اخملتصني في التحري ع أن يس

الوعائي للنسيج السرطاني.

Ú»vífl@ÚÓôbÌâ@�ÒÏ�Å@ø
@pbjÌâÜn€@bËj»‹fl@óñ �•@âb”@á@¡–„

Îäÿ€a@ÚÌäïb‰€a@Öb„

@ÚÌÏ‰é€a@ÚflaÖ¸a@ä£@fib‡í€a@xbn„a@pb◊˝fl@ZıbiäËÿ€a
ÚÌãbÃ€a@Òåª@!a@Üj«@ÜÓËí€a@Ú�™@ø@Òäëb»€a@ÒÜyÏ‹€

@ÚÌäñ‰néΩa@Ú»flb¶bi@ÚÓ‡‹«@ÚçaâÖ
·yä€a@’‰«@Êbüäç@óÓÇím@szjm
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Ú‹üb«@o€aãbfl@NN@›ˆaÎ¸a@Âfl@ıbiäË◊@ÚçÜ‰Á@ÚØäÅ
مناشدة الى الرئاسات الثالث ووزيري النفط والكهرباء

ــاجدة  ــرت الى مقر جريدتنا املواطنة  س    حض
شكوري فرج) حيث تقول انها في العام  ٢٠٠٦) 
وفي ذروة الطائفية سقطت على منزلها قذيفة 
ــكرية مما ادى الى عوق  هاون نتيجة اخطاء عس
ــي) وهناك  ــاح فرحان عل ــن ( صب ــا املواط زوجه
ــت املواطنة ان  ــك .. وقال ثق ذل ــة توّ ــر طبي تقاري
ــال وان ابنتها الكبرى خريجة  لديها اربعة اطف
ــة  التكنلوجي ــة  اجلامع ـ  ــاء  كهرب ــة  هندس
ــنة ٢٠١٦)  ــيـ  حكومي) ومن االوائل ( س (صباح

وبحسب قرار االمانة العامة جمللس الوزراء برقم 
( ٦٧) والذي ينص على تعيني الطلبة االوائل على 
ــة الوزارات  ــا قدمت طلبات لكاف ــم فانه القس
ــم تظهر  ــبة االلكترونية ول ــق احلاس ــن طري ع
ــة اجلديدة» تضع هذه  ــة حلد اآلن .. « البين نتيج
ــيد وزير النفط احملترم  املناشدة امام انظار الس
ــات الثالث للنظر  ووزير الكهرباء احملترم والرئاس

مبناشدتها من منطلق انساني وابوي.
موبايل / ٠٧٨٠٣٩٧٨٧٠٤

@¡Ó�Çn€a@ÒâaãÎ@@…fl@�b◊6ífl@b«b‡nua@Ü‘»m@Òäv:a
¥yãb‰€a@ÒÖb«˛@ÚÓ‰üÏ€a@Ú�®a@Úí”b‰Ω

بغداد / البينة الجديدة
ــا  اجتماعه ــن  واملهجري ــرة  الهج وزارة  ــدت  عق
ــط في  ــع وزارة التخطي ــترك م ــيقي املش التنس
ــور اعضاء  ــة بغداد ، بحض ــوزارة بالعاصم مقر ال
ــى  ال ــني  النازح ــادة  ــة الع الوطني ــة  ــة اخلط جلن
ــكناهم احملررة .وبحث االجتماع خطة  مناطق س

ــترك مع  ــيق والتعاون املش ــة التنس ــل وآلي العم
ــير  ــاندة ، وضرورة الس وزارة التخطيط كجهة س
ــباب  بخطوات عملية وواضحة للوقوف على االس
ــر النازحة واالحتياجات  ــي حتول دون عودة االس الت
ــي مناطق العودة  ــة التي يجب توفيرها ف الضروري

لتأمني عودة كرمية لتلك االسر.  

بغداد / البينة الجديدة
أعلنت أمانة بغداد، امس الثالثاء، عن شمول مناطق 
ــي البلدي»، عازية  ــة كافة بحمالت «الوع العاصم
ذلك إلى حث املواطنني على االلتزام بأوقات وآماكن 
رمي النفايات واحلفاظ على الصحة العامة.وقالت 

ــخة  ــومرية نيوز نس ــان تلقت الس ــة في بي األمان
ــمول جميع مناطق العاصمة بغداد  منه، إنه مت «ش
ــي تنفذ يومياً من خالل  بحمالت الوعي البلدي الت
شعب االعالم والوعي البلدي ضمن دوائرنا اخملتلفة 

سيما البلدية املنتشرة في عموم بغداد».

@p˝‡°@Úœb◊@Ú‡ïb»€a@’üb‰fl@fiÏ9@Â‹»m@ÖaÜÃi@Ú„bflc
CÜ‹j€a@Ô«Ï€aD

@Úzñ€a@äÌãÎ@ÜÓé€a@âbƒ„a@µa
@·é”@äÌÜfl@ÜÓé€aÎ@›Ó◊Ï€a@ÜÓé€aÎ

¥fl60a@=�€a@ı˝Å¸a

ــت لها عملية جراحية  ــة (جميلة كاظم نصيف) اجري    املريض
ــالً ذريعاً مما  ــلت فش لقدميها في تركيا عام (٢٠١٨) ولكنها فش
ــير وقد راجعت  ــبب لها بعوق ادى الى عدم قدرتها على الس تس
ــة قررت اعادتها  ــى البالد ثالث جلان طبي ــة بعد عودتها ال املريض
ــراء العملية مجدداً وتالفي األخطاء الطبية  الى تركيا العادة اج
اجلسيمة وبعد سفرها الى تركيا قرّر الطبيب الذي اجرى العملية 
ــق مع املريضة  ــب الكتاب املرف ــادة العملية ثانية وحس ــا اع له
ــراء العملية بكتاب  ــة من ايام اج ــت املريضة بعد خمس وفوجئ

ــفى التركي الذي يعمل  من املستش
ــتحالة  ــذا الطبيب يؤكد اس ــه ه في
اجراء العملية .. وتؤكد املريضة انها 
تتطلع الى انظار السيد وزير الصحة 
احملترم والسيد الوكيل احملترم والسيد 
مدير قسم االخالء الطبي احملترم من 
اجل النظر بحالتها الصحية واتخاذ 
قرار انساني يتمثل بارسالها للعالج 
ــافرت وفقاً  في اخلارج ، علماً انها س

للضوابط.

م / اعادة عملية جراحية فاشلة

ــم)  ــري قاس ــد صب ــاع (ن.ع أوس محم ــوزارة الدف ــب ل املنتس
ــوب حاليا الى وحدة االسناد الهندسي ـ عمليات بغداد  املنس
ــهداء الدرجة االولى ووحيد الى والدته والذي  وهو من ذوي الش
ــرم لتحقيق  ــة عناد) احملت ــر الدفاع (جمع ــيد وزي ــد الس يناش
ــدورة الضباط «٨٣» كونه  ــه وحلمه من خالل دخوله ي طموح
خريج علوم سياسية ولكن يصطدم بشرط العمر بفارق «٦» 
ــهر فقط كونه من مواليد ١٦ / ١٢/ ١٩٩٣ وهو يأمل بعطف  اش
ــرط العمر  ــتثناءه من ش ــر احملترم باس ــيد الوزي ــوي من الس اب

وبحسب صالحيات السيد الوزير.

‚60a@ bœÜ€a@äÌãÎ@ÜÓé€a@âbƒ„a@‚bfla
È‡‹y@aÏ‘‘yÎ@kén‰Ωa@aàÁ@aÏ–ñ„a
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ÚÓñÇí€a@—‹é€bi@ bœÜ€a@ÒâaãÎ@=én‰fl@fiÏ9@Â‹»Ì@ÜÓëä€a@NN@“äñΩa@…fl@Èjmaâ@ �ÂüÎ@Â‡�€

رئيس مجلس االدارة
رئيس التحرير

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

أسسها الراحل  

ــبي وزارة  ــمول منتس ــيد، امس االول االثنني، عن ش ــن مصرف الرش    اعل
الدفاع بالسلف الشخصية.وقال املصرف ، إن مصرف الرشيد قرر شمول 
ــبي وزارة الدفاع ممن وطن راتبه مع املصرف بالسلف الشخصية إذ  منتس
ــم عبد علي يوسف بتقدمي كافة التسهيالت  وجه مدير عام املصرف باس
ــى ٥٪ والغاء كتاب  ــض الفوائد ال ــوزارة الداخلية مع تخفي ــوة ب لهم اس
التأييد واالكتفاء بشريط الراتب وااليبان وتسليم السلفة خالل اسبوعني 
ــا من حيث اعادة  من تاريخ التقدمي.وأضاف البيان أن املصرف دخل منافس
النظر بنسبة الفوائد وتخفيضها ومنح فترة امهال (٣) اشهر للتسديد.

بغداد /

Ô‡√bÿ€a@ÚflÏÿ°@Úybü˝€@›ñÌ@Ü”Î@ÜÌ¸a@øÏnÿfl@—‘„@Â€ZÚïb®a@pbuâÜ€a@pb‰ÓÓ»m@fiÏy@CÊÎäˆbçD
laÏ‰€a@è‹©@Âfl@ÒÖâaÏ€a@Ôzñ€a@ b�‘€a@bÌbö”@›yaäfl@Â«@|ñ–m@ÚÁaå‰€a

ÒåÁb¶a@êâaÜΩa@ÚÓö‘i@�b–√Ïfl@RS@��€@új”@äflaÎcÎ@⁄Ï◊ä◊@≈œb™@‚aÜ‘nça

قالت عضو جلنة النزاهة النيابية عالية 
نصيف ان التعيينات التي اعلنها رئيس 
ــخصيات  ــوزراء امس تتضمن منح ش ال
ــة. وقالت  ــة للنزاهة درجات خاص محال

ــات يعتبرون  ــاء الهيئ ــف ،  ان رؤس نصي
درجات خاصة ويحتاجون الى التصويت 
ــوزراء ان  ــن رئيس ال ــي ونتمنى م البرملان
يخضع للدستور بعدم تولي من رشحهم 
مهامهم اال بعد عرضهم على السلطة 

ــتحصال املوافقة وفق  ــريعية الس التش
ــتور واضحة في الية  ــادة ٦١ من الدس امل
تعيني الدرجات اخلاصة.واضافت نصيف  
ــت باملستوى  اجد بعض التعيينات ليس
ــخصيات  ــاك بعض الش ــوب وهن املطل

ــل ذات احلكومة  ــة للنزاهة من قب محال
وبنفس الوقت مت تعيينها بدرجة خاصة 
ــال للنزاهة على عقود  ــال  اجللبي مح مث
ــا واحدثت ضررا مبيزانية الدولة ومت  ابرمه
تعيينه بدرجة خاصة.واوضحت ان  هناك 

من عليه ملفات فساد ومتت طمطمتها  
ــابقني  ــاء الوزراء الس ــن قبل احد رؤس م
ــخص عليه ملفات  فمن غير املعقول ش
ــم  ــهورة يت ــوة مش ــا رش ــاد وقضاي فس

تعيينه بجهاز مهم.

Ïê]|;k]pÑÄ;Ï·\áfi÷’;Ï’]•;k]Ëë}å;wfiŸ;fl⁄ïih;äŸ\;k]fiËË¬hUÀËë›

استغرب عضو جلنة النفط والطاقة امجد 
ــف نزار  ــاء، من تكلي ــي، امس الثالث العقاب
قحطان حسن مبنصب وكيل وزير الكهرباء 
ــؤون التوزيع والنقل الوكيل االقدم رغم  لش
انه عليه ملفات فساد وهدر للمال العام في 
هيئة النزاهة منذ كان مبنصب مدير عام في 
ــه في الوقت الذي  ــال العقابي ، ان الوزارة.وق
ــرات التي أجراها  ــا التغيي نعلن فيه رفضن
ــض املناصب  ــوزراء في بع ــس مجلس ال رئي
ــة احلزبية وضربت  ــخت احملاصص والتي رس
مطالب اجلماهير وتوجيهات املرجعية عرض 
ــرار الكاظمي  ــتغرب اص ــط، فاننا نس احلائ
ــبهات فساد الى  على تقريب من عليهم ش
ــخص  مصدر القرار.واضاف العقابي ان الش
الذي مت تكليفه مبنصب وكيل وزير الكهرباء 
ــؤون التوزيع والنقل الوكيل االقدم وهو  لش
ــغل  ــذي كان يش ــن وال ــان حس ــزار قحط ن

ــي وزارة الكهرباء، فهو  ــب مدير عام ف منص
ــبهات فساد في  ــخص عليه ملفات ش ش
هيئة النزاهة اضافة الى ملفات هدر للمال 
ــغل منصب  العام، بالتالي فان اختياره لش

اعلى معناه ضرب لالصالح وليس العكس، 
ــي وكما يبدو فانه  ــددا على ان الكاظم مش
ــر لكنه كان  ــده في إجراء التغيي اوفى بعه

تغيير لألسوأ وليس األفضل.

ويلبس هذه التعيينات بلباس (التوازن 
ــوفة)  مكش ــة  (تغطي ــي  ف ــي)  الوطن
الطائفي)  (االنتماء  ومحاولة استغالل 
ــب  ــد من املكاس ــى مزي ــول عل للحص
احلزبية ال غير.وثانيا  هل ينكر الكاظمي 
تعيني (نواب سابقني) في مواقع امنية 
ــون الى كتل  ــات مدنية ينتم ومؤسس
ــر  ــة فأنك ــابقة او حالي ــية س سياس
ــمس) في رابعة  ــو كمن (ينكر الش فه

النهار التي (فضحت ظالم احملاصصة).
وثالثا - هل ينكر الكاظمي (تدوير رجال 
ــة الى مؤسسة  ــل) من مؤسس الفش
ــذي يغطيهم  ــاد) ال مع ما (غبار الفس
ــة).  ــات املالي ــي (املؤسس ــا ف خصوص
ــي ( اعادة  ــر الكاظم ــا - هل ينك ورابع
ــابق  ــل الس ــاج ) نفس االداء الفاش انت
ــة مختصة  ــة رقابي ــم مؤسس في اه
على االطالق مع ان حكيم الدهر االمام 

علي عليه السالم قال من جرب اجملرب - 
الفاشل - حلت به الندامة ) في (جتاهل 
واضح) من الكاظمي لدعوات مكافحة 
ــرة التي  ــح امللفات الكبي ــاد وفت الفس
ــم) و كررتها  ــدر الزعي ــدح بها (الص ص
(املرجعية العليا) قبل يومني فقط !!!! 
ــة احلالية  ــؤولية احلكوم ــددت مس وح
ــتثنائية)  ــك مطالبة (بأجراءات اس بذل
فهل من االجراءات االستثنائية (اعادة 

انتاج الفشل) في مكافحة الفساد؟! 
ــراق عن ايجاد الكفاءات  وهل عقم الع
ــتقلة  واملس ــة  النزيه ــخصيات  والش
ــم  ــة) فمالك ــة الناجح ــى (اجملرب وحت
ــت اصدرت  ــون ؟!.وفي وق ــف حتكم كي
كتلة ائتالف دولة القانون ، بيانا بشأن 
تعيينات الدرجات اخلاصة، فيما اعربت 
ــذه التعيبنات  ــن ه ــتغرابها م عن اس
ــعت في التحاصص. اإلدارية التي توس

ــت ان التعيينات اجلديدة للهيئات  وقال
ــوزارات  ــدد من ال ــتقلة ووكالة ع املس
واملدراء العامني، قد جذرت التحاصص، 
ــن  ع ــري  والتح ــة  املهني ــن  ع ــدا  بعي
الكفاءات واخلبرات الوطنية، مبينة ان 
هذا ما حذرنا منه منذ بداية تشكيلة 
ــتطع  ــة والتي لم تس ــة احلالي احلكوم
ــى  ــا ال ــا دفعن ــة، مم ــادرة احملصاص مغ

التحفظ على التشكيلة احلكومية.

ــس  ــودان، ام ــة الس ــكرت دول ش
ــبعة بلدان  ــراق وس ــاء، الع الثالث
ــة  املبذول ــود  اجله ــى  عل ــة  عربي
ــانية  اإلنس ــاعدات  املس ــق  وتدف

ــم  والدع ــة  الطبي ــتلزمات  واملس
ــيول  الس ــار  آث ــدرء  ل ــل  املتواص
ــدة  ح ــف  وتخفي ــات  والفيضان
ــن هذه الكوارث. اآلثار الناجمة ع
ــي  ف ــة  اخلارجي وزارة  ــت  وتقدم

ــودان ببالغ التقدير واالمتنان  الس
للجهود املبذولة من قبل عدد من 
الدول العربية وفي مقدمتها مصر 
والكويت  ــارات  واإلم ــعودية  والس
وقطر والعراق والبحرين وسلطنة 

عمان.وقالت الوزارة في بيان، إنها 
ــكر والعرفان  ــغ الش ــدم ببال تتق
لقيادات وحكومات وشعوب الدول 
ــقيقة على حرصها الوقوف  الش
ــوداني  الس ــعب  الش ــب  بجان

ــق التي متر  ــاز الظرف الدقي إلجتي
الوزارة بالدعم  ــادت  به البالد.وأش
ــة عقب  ــل خاص ــي املتواص العرب
بداية الفترة االنتقالية مبا يعكس 
ــرص  واحل ــة  احلقيقي ــراكة  الش

ــى تكامل األدوار وإجناح  العربي عل
ــاعدة في  الفترة االنتقالية واملس
ــة. املرحلي ــات  التحدي ــة  مواجه
ــتمرار  ــن تطلعها الس ــت ع وأعرب
ــودان  ــدرة الس ــا يعزز ق ــم مب الدع

على املواجهة، وأكدت أنه سيتم 
استخدام جميع تلك املساعدات 
ــار الفيضانات  ــدادات لدرء آث واإلم
ــيول وتخفيف حدة األضرار  والس

وإعادة تصحيح البيئة.
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ــائرون  ــد النائب عن كتلة س   اك
ــن يقف  ــه ل ــوي، ان ــواد املوس ج
ــأن تعيينات  ــوف االيدي بش مكت
ــيرا الى  ــة، مش ــات اخلاص الدرج
ــى االطاحة  ــد يصل ال ــك ق ان ذل
ــال  الكاظمي.وق ــة  بحكوم
ــف على هذه  ــوي اننا نأس املوس
ــادر فيها  ــم يغ ــي ل ــوة الت اخلط
رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي 
ــض  ــذا نقي ــة وه ــع احملاصص مرب
ــام كون  ــرأي الع ــه ال ــا عاهد ب م
ــي  ــدة ه ــخصيات اجلدي كل الش
ــية هدفها  تابعة الحزاب سياس
ــدة  ــب فاس احلصول على مكاس
ــيرا الى ان  ال خدمة املواطن، مش
هذه اخلطوة ستجعل الكاظمي 
ــر الذي واجهه  ــه ذات املصي يواج
رئيس الوزراء املستقيل عادل عبد 
املهدي واعتقد هذه املرة ستكون 
اسرع.وحذر املوسوي من استمرار 
ــج  النه ــذات  ب ــوزراء  ال ــس  رئي
ــة  ــد خيب ــذي ول ــي ال احملاصصات
ــارع العراقي  امل كبيرة لدى الش
ــار  ــاه بتصحيح مس اي ــا  مطالب
ــة التنفيذية  العمل في املؤسس
ــات  اخلدم ــف  مل ــا  وخصوص
ــا الى ان  ــاد، الفت ومحاربة الفس

سائرون لن تقف مكتوفة االيدي 
بل سيكون لها موقف صارم رمبا 
ــى االطاحة بحكومة  قد يصل ال
ــتجواب  ــس االس ــي ولي الكاظم
ــب وقد اعذر من انذر.فيما  فحس
ــاعدي في  اكد جواد حمدان الس
ــت واكرر  ــى تويتر، قل ــدة عل تغري
ــي في  ان انهيار النظام السياس
ــني أو أدنى،  العراق بات قاب قوس
تخبط واضح، غياب الرؤية، عدم 
ــاب الدولة  ــط، غي ــود تخطي وج
ــة،  ــة االقتصادي ــكلها، األزم وش

العمل غير املمنهج، جيل جديد 
ــث، وجوع  ــم البع ــم يتذوق ظل ل
ــلب، حتول  ــار، النهب والس احلص
ــة اقتصاديات  ــاد إلى ثقاف الفس
ــت،  املنفل ــالح  الس ــزاب،  األح
ــالم الكاذبة،  اإلعالم املأجور، األق
كثرة العمالء، غياب حب الوطن، 
ان اخرها  ــاف  ــا كثير.واض وغيره
ــودت احملاصصة  اخيرها ع وليس 
ــاءة  ــب ذوي الكف ــة، وتغيي املقيت
ــاص، كلها تنذر بانهيار  واالختص
ــة املريضة التي لم  الدولة، الدول

ــات الصديق  ــي، من جراح تتعاف
ــى اننا ادعمنا  ــيرا ال والعدو، مش
تلك احلكومة على امل ان تنقلب 
وتبدا  واحملاصصة،  ــاد  الفس على 
ــا  انه اال  ــدين  الفاس ــبة  مبحاس
عادت ولم تتعض، ويبدوا انها لم 
ولن تتعض.ودعا الساعدي رئيس 
ــوزراء الى الغاء جميع املناصب  ال
ــذر احملاصصة، واال  ــي متثل وجت الت
ــوف لن  ــف آخر وس ــان لنا موق ف
ــوف  ــا، بل س ــني له ــون داعم نك
نتبرى منها، خالل األيام القادمة.

بـغــداد /

   أفصحت هيئة النزاهة االحتادية، امس الثالثاء، عن مراحل القضايا 
ــات واإلخبارات  قِّقُ فيها، والبالغ ــي حتُ ــة بالقطاع الصحي الت اخلاص
الواردة إليها من مجلس النواب، مبينة أن جميع ما يردها يأخذ سياقه 
ي والتحقيق حتت إشراف القضاء.وقال بيان  بجمع املعلومات والتقصِّ
للهيئة ، إنها تعاون اللجان النيابيَّة، يفضي إلى حتقيق غاية األجهزة 
الرقابيَّة، مؤكداً أن أبوابها مشرعة أمام النواب لالطالع على خطوات 
ــمح به القانون. وأضاف  إجناز اإلخبارات والبالغات التي تردها، ومبا يس
لة لديها  ــجَّ س ــات واإلخبارات التي تردها قد تكون مُ البيان أن البالغ
ــة املاليَّة؛ حينذاك  ــق تقارير ديوان الرقاب ، أو عن طري ــابقٍ عبر بالغٍ س
يتمُّ توحيد أو دمج تلك البالغات واإلخبارات مع القضايا ذات العالقة 
ــكلٍ قاطعٍ إهمالها أي إخبارٍ  ، نافيةً بش تصِّ بأمر قاضي التحقيق اخملُ
أو بالغٍ أو تهاونها أو تباطؤها أو خضوعها أليَّة إمالءاتٍ أو ضغوطٍ بأيَّة 
ــل التي تخضع لها القضايا  قِّقُ فيها.وفيما يتعلق باملراح ــةٍ حتُ قضيَّ
، ومنها التي وردت  تصِّ قِّقُ بها النزاهة حتت إشراف القضاء اخملُ التي حتُ
ــكل بالغاتٍ  أو إخباراتٍ من اللجان النيابيَّة، ذكر بيان الهيئة  على ش
ــا (١١) قضيَّةً  ، منه ــة بلغت (٤٥) قضيَّةً ــوع القضايا اجلزائي أن مجم
ــع أن الهيئة اتخذت  ــة والبيئة في اجمللس. وتاب ــن جلنة الصحَّ وردت م
اإلجراءات التحقيقيَّة الالزمة بصددها، وأن القضاء قرَّر مفاحتة ديوان 
الرقابة املاليَّة االحتادي إلجراء التدقيق وبيان اخملالفات في (١٦) قضيَّة 
ــا، كما قرَّر مفاحتة االدِّعاء العام إلعالمه بآخر اإلجراءات املُتَّخذة  منه
رين في قضيَّتني  ــراره مبتابعة املُقصِّ ــي (٧) قضايا أخرى، فضالً عن ق ف
ــرارٍ قضائيٍّ   ت بق ــا التي أُغلِقَ ــى أن مجموع القضاي ــار إل أخريني.وأش
ــق اإلداريِّ في (٥)  ــاء نتائج التحقي ــة، وطلب القض ــت (١١) قضيَّ بلغ
يْلَت إلى محكمة حتقيقٍ  ــدة أُحُ ــا أخرى، موضحاً أن قضيَّة واح قضاي
يْلَت إلى محكمة املوضوع، في حني مازالت  حِ

ــرى، وقضية واحدة أُ أخ
قضيَّتان قيد التحقيق.

وكاالت /

ــفت هيئة النزاهة، امس الثالثاء، عن صدور أمر استقدامٍ     كش
ــيَّـة في  ــة املدرس ــر األبني ــوك ومدي ــظ كرك ــفرٍ حملاف ــع س ومن
ــر قبض لـ(٢٣) موظفاً في  ــارت إلى صدور أوام احملافظة، فيما أش
ــي احملافظة.دائرة  ــاء مدارس بطريقة البناء اجلاهز ف قضيَّة إنش
ــن تفاصيل  ــرض حديثها ع ــة، وفي مع ــات في الهيئ التحقيق
ــق اخملتصة بقضايا  ــدار محكمة التحقي ــة، أفادت بـإص القضي
ــوك ومدير  ــتقدام محافظ كرك ــراً باس ــة في كركوك أم النزاه
ــادة (٣٤٠) من  ــاً ألحكام امل ــية في احملافظة، وفق ــة املدرس األبني
ــروع  قانون العقوبات؛ لوجود حاالت هدرٍ في املال العام في مش
ــركات  ــاء مدارس بطريقة البناء اجلاهز احملال إلى إحدى الش إنش
ــة أن  ــار، موضح ــار دين ــغ (٥٧,٨٩٤,٠٠٠,٠٠٠) ملي ــة مببل األجنبي
ــابق.وأضافت الدائرة أن  ــمل أيضاً محافظ كركوك الس األمر ش
احملكمة أصدرت أمر قبضٍ ومنع سفرٍ لـ (٢٣) موظفاً في احملافظة 
ــبق في  ــة العامة للتربية، من بينهم مديرها العام األس واملديري
ــهر  ــة كانت قد أعلنت أواخر الش ــة ذاتها.وكانت الهيئ القضي
املاضي عن تنفيذ عملية ضبط األوليات اخلاصة مبشروع إنشاء 
ــركات  ــة البناء اجلاهز احملال إلى إحدى الش ــة بطريق (٢٥) مدرس
ــروع  ــركة املُنفِّذة للمش ــام الش ــن قي ــفت ع ــة، وكش األجنبي
بالتالعب بالتصاميم األساسية، وتقليص عدد املدارس من (٢٥) 
ــاحات، خالفاً لبنود  ــة، وتغيير التصاميم واملس ــى (١٨) مدرس إل

العقود ودون استحصال موافقة وزارة التخطيط.
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ــني اللذين حاوال  ــيرام من معاجلة الصاروخ ــت منظومة س متكن
ــط بغداد.وبحسب بيان خللية  ــتهداف املنطقة اخلضراء وس اس
ــيرة الى ان  ــائر، مش ــي، فأن ذلك لم يوقع اية خس ــالم االمن االع
ــي الصالح.واصدرت  ــن منطقة عل ــذه الصواريخ مت م ــالق ه أنط
ــتهداف املنطقة  ــميا حول اس ــالم االمني، بيانا رس ــة االع خلي
ــراء فجر امس.وقالت اخللية ان «املنطقة اخلضراء تعرضت  اخلض
ــقوط صاروخني  ــس الى س ــد فجر ام ــاعة الواح ــام الس في مت
ــيرام والتوجد خسائر  ــا ومت معاجلتها باجلو مبنظومة س كاتيوش
ن منطقة  ــذه الصواريخ كان مِ ــرار «.واضافت ان «أنطالق ه أو اض
ــتهداف املنطقة اخلضراء  علي الصالح».وافاد مصدر امني، باس
ــا ثان.وقال املصدر ، انه «مت استهداف املنطقة  بصاروخ كاتيوش
اخلضراء وسط بغداد بصاروخ كاتيوشا ثانٍ بعد ان مت استهدافها 
ــة ردت على  ــة الدفاعات اجلوي ــاف ان «منظوم ــل قليل».واض قب

الصاروخ».

افاد مصدر مطلع، امس الثالثاء، بأنه مت الغاء امر تكليف حسن 
ــدر انه تقرر نقل  ــة االوراق املالية.واضاف املص ــمري من هيئ الش
ــغل منصب مدير عام املصرف  فيصل وسام الهيمص الذي يش
ــى هيئة االوراق املالية.وادناه وثيقة تبني نقل  العراقي للتجارة ال
فيصل وسام الهيمص الى هيئة االوراق املالية .. الشعب يسأل 

: اليس هناك وجوهاً غير هذه الوجوه.
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ــاطئية في  ــاالت والش ــت جلنة الص اعلن
ــر الفني  ــة عقد املؤمت ــة التطبيعي الهيئ
ــاالت  ــرة الص ــاز لك ــدوري املمت ــة ال ألندي
ــوم األربعاء،  ــم ٢٠٢٠ / ٢٠٢١ ، الي للموس
ــرة ظهرا في  ــاعة الثانية عش ــد الس عن

ــد موعد وآلية  ــاد، من اجل حتدي مقر االحت
النطالق الدوري. 

ــاطئية،  ــس جلنة الصاالت والش وقال رئي
صبحي رحيم: مت االتفاق على عقد املؤمتر 
ــدوري املمتاز  ــة ال ــي اندي ــي مع ممثل الفن

ــرح ما في  ــد  ، لط ــاالت يوم غ ــرة الص لك
ــا حتديد  ــدة، اهمه ــن نقاط ع ــا م أجندتن
ــن اآللية التي  ــابقة، فضال ع انطالق املس
ستعلب بها الفرق، كون هذا املوسم يعد 
استثنائيا ملا مير به البلد من ظروف صعبة 

ــبب جائحة كورونا، وبالتالي يتطلب  بس
ــات  ــن اجلميع ان يتعاون لنجاح منافس م

الدوري بالشكل السليم.
ــه، طلبت اللجنة من  ــياق نفس وفي الس
ــاطئية الراغبة باملشاركة  اندية كرة الش

ــه  ل ــدد  ــذي ح ال  ، ــي دوري ٢٠٢١/٢٠٢٠  ف
ــي املقبل  ــرين الثان ــهر تش ــف ش منتص
موعدا النطالقه، ان تكون على علم مبوعد 
ــتكون مختلفة  ــابقة التي س بداية املس

عن املواسم السابقة.

ــر الفني  ــهد املدي ــد عبد الغني ش أك
للشرطة العراقي، أنه راضٍ متاما، عما 
ــي مباراة اليوم اإلثنني،  قدمه العبوه ف
ــعودي في دوري  ــدة الس أمام أهلي ج

أبطال آسيا، رغم اخلسارة (١-٠).
ــي  ف ــاراة  املب ــب  عق ــهد  ش ــال  وق  
ــا مباراة  ــات صحفية: «قدمن تصريح
، رغم  ــالٍ ــتوى ع ــة على مس تكتيكي
ــس، لكن طرد عالء مهاوي  جودة املناف
وضعنا في مواجهات خططية وبدنية 

جديدة».
ــرد كان مؤملا، خاصة أن   وأضاف: «الط
ــن عناصر اخلبرة، ولديه  الالعب يعد م
عدد من املباريات مع املنتخب الوطني، 
ــهم  ــن العبينا تفوقوا على أنفس لك

رغم الطرد املبكر».
ــة،  مواتي ــزال  ت ال  ــة  «الفرص ــع:  وتاب  
ــي مباراة  ــر ف ــا كالم آخ ــيكون لن وس
اخلميس املقبل أمام استقالل طهران». 

ــكل  ــدول املباريات ال يش ــل: «ج وواص
ــباب  ــى الالعبني ألس ــا كبيرا عل عبئ

ــن الالعبني،  ــا صغر س ــرة، أهمه كثي
ــن الطبي  ــارة اجلهازي ــن مه ــال ع فض

واللياقي في موضوع االستشفاء».
ــي ارتفع  ــان الفن ــم: «االطمئن  واختت

ــا نخوض أول  ــيما أنن ، الس كثيرا لديّ
مباراة رسمية بعد ٦ أشهر من الغياب 

بسبب جائحة كورونا».
من جانب اخر سيناريو مؤلم، ونهاية 
حزينة، شهدها لقاء الشرطة واالهلي 
السعودي امس في مرحلة اجملموعات 
ــرة  ــيا لك ــال اس ــابقة دوري ابط ملس
ــزة للقيثارة  ــدم، فبعد بداية متمي الق
متكن خاللها من بسط سيطرته على 
ــاع اكثر من فرصة  مجرى املباراة واض
ــدث منعرج  ــجيل، ح ــة للتس محقق
ــل بنيل عالء مهاوي البطاقة  مهم متث
ــه  فريق ــب  ليلع ــة  الثاني ــراء  الصف
شوطا وبضعة دقائق منقوص العدد، 
تواصلت افضلية االخضر في الشوط 
ــظ  ــن احل ــاء لك ــم االقص ــي برغ الثان
ــام هجمات  ــة وقفا حائال ام والعارض
كتيبة شهد، وبينما كان اللقاء يتجه 
ــع انخفاض اخملزون البدني  للنهاية وم
ــن خطف  ــن االهلي م ــرطة متك للش

هدف الفوز والنقاط الثالث.

ــم لقبه  ــد دومينيك تي حص
ــع  ــوالت األرب ــي البط األول ف
الكبرى للتنس بعدما حقق 
ــاز على  وف ــة هائلة  انتفاض
زفيريف  ــندر  ألكس ــي  األملان
ــي  ٢-٦ و٤-٦ و٦-٤ و٦-٣ و٧-٦ ف
ــر لبطولة اميركا  نهائي مثي

املفتوحة.
ــف الثالث  ــم املصن ــدأ تي وب
 ٢٧ ــره  عم ــغ  البال ــا،  عاملي
ــح  ــاراة وهو املرش ــا، املب عام
للفوز، بعدما خسر في ثالث 
بالبطوالت  ــة  نهائي مباريات 
ــدا أنه أهدر  الكبرى، ولكن ب
ــارة  فرصة ذهبية عقب خس

أول مجموعتني.
ــة انتفض  ــي النهاي ولكن ف
ــح أول العب يتوج  تيم وأصب
ــوالت األربع  ــي البط بلقب ف
أول  ــارة  ــرى عقب خس الكب
ــا  فعله ــذ  من ــني  مجموعت
جاستون جاوديو في فرنسا 

املفتوحة ٢٠٠٤.
ــر التوتر على تيم، الذي  وظه
خسر مجموعة واحدة فقط 
ــى  ــول إل ــه للوص ــي طريق ف

وتأخر  البداية  ــي  ف النهائي، 
ــة  ــة الثاني ــي اجملموع ٥-١ ف
ــة  اجملموع ــر  خس أن  ــد  وبع
ــيواجه  أنه س ــدا  وب ــى  األول

كابوسا جديدا.
ــتعادة  اس ــي  ف ــم  تي ــدأ  وب
تدريجي  ــكل  بش ــتواه  مس
ــة  الثالث ــة  باجملموع ــاز  وف
ليقلص الفارق وينعش آماله 
في حتقيق انتفاضة ناجحة.

ــف خالل التأخر  وتعثر زفيري
ــة  ــة الرابع ــي اجملموع ٤-٣ ف
ــم  لتي ــمح  ليس ــرة  املثي
ــادل واللجوء إلى  بإدراك التع

مجموعة خامسة.
ــذي عانى من  ــر تيم، ال وتأخ
إصابة عضلية، بنتيجة ٥-٣ 
ــة األخيرة لكنه  في اجملموع
اعتمد على ضربات قوية من 
اخلط اخللفي، ليدرك التعادل 

ويصل إلى الشوط الفاصل.
ــم  ــدر تيم فرصتني حلس وأه
 ٦-٤ ــدم  التق ــاء  أثن ــاراة  املب
ولكن  الفاصل  ــوط  الش في 
عندما جاءت الفرصة الثالثة 
ــرة خارج  ــدد زفيريف الك س
املواجهة  ــي  لتنته ــب  امللع
ــاعات ودقيقتني  بعد أربع س

من اللعب.
ــذي أصبح ثاني  ــال تيم ال وق

ــي  ــب ف ــوج بلق ــاوي يت منس
فوز  الكبرى عقب  البطوالت 
ــي بطولة  ــتر ف توماس موس
فرنسا املفتوحة ١٩٩٥ : ”من 
ــت رحلتنا  املذهل كيف كان
ــذه  ه ــى  إل ــول  الوص ــى  حت
اللحظة وكنت أمتنى حقا أن 
يكون من املمكن وجود اثنني 
ــي النهائي،  ــن ف ــن الفائزي م
ــتحق  وأعتقد بأن كلينا يس

التتويج.
ــبق أن خسر تيم في آخر  وس
ــني لبطولة  ــني نهائيت مبارات
فرنسا املفتوحة أمام رفائيل 
نادال كما خسر أمام نوفاك 
ــي  نهائ ــي  ف ــش  ديوكوفيت
أستراليا املفتوحة في العام 

احلالي.
ــب في  ــم أول الع ــح تي وأصب
منافسات الرجال من مواليد 
املاضي  ــرن  الق ــعينيات  تس
ــي البطوالت  ــوج بلقب ف يت
ــا أصبح  ــع الكبرى، كم األرب
ــب، بعيدا عن الثالثة  أول الع
ــادال وديوكوفيتش  ــار ن الكب
وروجر فيدرر، يتوج بلقب كبير 
ــالس  ــذ فعلها ستانيس من
ــب  لق ــد  بحص ــكا  فافرين

أمريكا املفتوحة ٢٠١٦.
ــاركة  ــادال عدم املش ــرر ن وق
ــة  صحي ــاوف  مخ ــبب  بس
تتعلق بجائحة كوفيد- ١٩، 
ــة  ــن إصاب ــدرر م ــي في ويعان
ــارك ديوكوفيتش  ــا ش بينم
ــتبعاده  في نيويورك قبل اس
ــبب  بس ــي  املاض ــبوع  األس
ــة  ــي مراقب ــرة ف ــرب الك ض

اخلط.
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ــادي الطلبة  ــة لن ــة االداري ــدت الهيئ عق
ــالك التدريبي  ــع امل ــعاً م ــاً موس اجتماع
ــوده الكابنت احمد  ــق االول والذي يق للفري
ــادي  الن ادارة  ــدت  اب ــك  ــى ذل ال  . ــف   خل
ــة  التدريبي ــة  البيئ ــر  لتوفي ــتعدادها  اس
ــة  واملعنوي ــة  املادي ــات  املتطلب ــع  وجمي

لفريقها الكروي .   
وقال املكتب االعالمي على صفحة النادي 

ــت  ــرام «  :  ان االدارة ناقش ــي « التليك ف
ــورا عدة منها املنهاج  خالل االجتماع  ام
ــم اجلديد  ــري للموس ــي التحضي التدريب
ــالك بتحقيق  ــات امل ــى طموح ــة ال اضاف

نتائج تليق باسم النادي .  
ــع  جلمي ــل  الكام ــا  دعمه االدارة  ــدت  واب
ــق  ــى الفري ــرف عل ــالك املش ــوات امل خط
ــر البيئة التدريبية  الكروي من حيث توفي
من ملعب ومستلزمات تدريب واحتياجات 
ــالك التدريبي واالداري وجميع  الالعبني وامل

املتطلبات املادية واملعنوية ،
ــن امتنانه جلميع  من جهته عبر املدرب ع
ــعى  ما تقدمت به ادارة النادي وبني أنه يس
ــم تليق  ــق نتائج جيدة  هذا املوس لتحقي
باسم االنيق وجماهيره وتثبت جدارته في 

منافسات املوسم احلالي .
واعلن مدرب الفريق ان التدريبات الفعلية 
ــاراً من  ــيكونان اعتب ــني س ــع الالعب وجتم
ــول على  ــق ١٩ ايل ــل املواف ــبت املقب الس

ملعب البرج في جامعة بغداد .
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كمال محمود

ــم  ــات األولى فى املباراة األولى فى املوس منذ اللحظ
ــد للدورى اإلجنليزي وبعد أربع دقائق فقط.. بدأت  اجلدي
ــى إجنلترا   ــد صالح ف ــون املصري محم ــى الفرع ليال
ــت بهاتريك  ــى انته ــه الت ــورة أهداف ــجيله باك بتس
ــد حديثًا  ــد الصاع ــدز يونايت ــباك لي ــجله فى ش س
ــة حامل  ــوز يثبت ثق ــدز ف ــح الري ــج، ليمن للبرمييرلي
ــب بعدما أنقذه من تعادل قريب بهدف قاتل قبل  اللق

النهاية بدقيقتني.
 محمد صالح أخرس املشككني فى قدراته واملتمرسني 
ــم، فى ظل تلميحات من  فى انتقاده كعادة كل موس
البعض إلى هبوط معدل تهديفه على مدار املواسم 
ـــ١٩ هدفا.. تهدف إلى  ــابقة من ٣٢ لـ٢٢ ل الثالث الس
ــد، لكنه رد على  ــم اجلدي إحباطه قبل انطالق املوس
ــع بطريقته اخلاصة بعدما قدم كل فنون الكرة  اجلمي
ــى كل األلقاب فى املباراة االفتتاحية، كرجل  وحاز عل
املباراة بأعلى تقييم ٩٫٢ وكان األكثر فى كل شيء من 
حيث املراوغة، االلتحامات، التسديد، صناعة الفرص 
ــا يتحدثون  ــد أنه ليس ظاهرة  كم ــف، ليؤك والتهدي
ــوم الصف األول  ــى البقاء كأحد جن ــت قدرته عل ويثب
ــتديرة حول العالم. أهداف  ــاحرة املس فى عالم الس
ــاءت لتواصل فتح  ــاراة ليدز، ج ــد صالح فى مب محم
ــام البطل املصري،  إذ أصبح  ــب التاريخ الكروى أم كت
ل هاتريك باجلولة  ــجّ ــخ ليفربول يس ــب بتاري أول الع
ــات أول العب من  ــج، وأيضا ب ــة بالبرمييرلي اإلفتتاحي
ــاء للريدز في  ــجل «هاتريك» في أول لق ــول يس ليفرب

الدوري اإلجنليزي منذ جون ألدريج موسم ١٩٨٨-٨٩.
ــاءت  ــا ج ــالح أنه ــد ص ــداف محم ــارة أه ــة وإث  متع
حاسمة وتوالت فى منح الريدز التقدم عند أى تعادل 
ــك الفريق الذى ظهر صعبا قويا رغم  لليدزيونايتد ذل
ــدورى اإلجنليزي، وهو الصاعد حديثا  حداثة عهده بال
ــن يقوده مدرب  ــا عن األضواء.. لك ــد غياب ١٦ عام بع
ــرم وصاحب فكر عال تكتيكيا هو األرجنتينى  مخض
ــارج اخلطوط تضمن جودة  ــا الذى فى وجوده خ بيلس
ــا كان املنافس هو حامل لقب البرمييرليج  األداء مهم
ــدرب.. ويكفى ما  ــام فريق هذا امل ــذى أنهك متاما أم ال
ا إلى  قاله كلوب فى حقه قبل املباراة  «أنا أتطلع حقً

مقابلته (بيلسا) ، إنه مصدر إلهام جلميع املدربني»
ــه الوطنى،  ــعوره وحس ــم يفت محمد صالح بش  ول
مساندة ودعم زميله باملنتخب مؤمن زكريا فى محنته 
املرضية والظروف الصعبة التى مير بها، واحتفل على 
طريقته بعد تسجيل الهدف الثالث له والرابع للريدز، 
ــة كانت هى األروع فى املباراة، ليؤكد معدنه  فى لقط
ــتويات  ــه كالعب عاملى على كل املس ــل وقيمت األصي

الفنية واألخالقية ليستحق الثناء من اجلميع.

وبدأت لياُّـ 
محمد صالح!

مدرب الشرطة: طرد مهاوي كان مؤًِّـا

تيم يتوج بلقب بطولة أمريكا اِّـفتوحة للتنس

كشف تقرير صحفي إسباني، 
وراء  ــر  الس ــاء،  الثالث ــس  ام
ــل  ــي ليوني ــالب األرجنتين انق
ــلونة، على  ــي، جنم برش ميس

إدارة النادي الكتالوني.
كان ميسي طلب الرحيل عن 
ــلونة في فاكس رسمي،  برش
هذا الصيف، كما أنه غاب عن 
تدريبات الفريق في بداية فترة 
اإلعداد، لكنه، عدل عن قراره، 
ــم األخير  ــوض املوس ــرر خ وق
ــيء  من تعاقده، مؤجالً كل ش

للصيف املقبل.
«الشيرجنيتو»  لبرنامج  ا  ووفقً
ــباني، فإن غضب ميسي  اإلس

ــن إدارة النادي  ــود لطلبه م يع
ــيا بيمينتا  التعاقد مع جارس
ــي  ف ــي  الثان ــق  الفري ــدرب  م
ــارة  اخلس ــب  عق ــلونة،  برش
ــخ في  ــرن ميون ــام باي (٢-٨) أم
ــال أوروبا  ــع نهائي دوري أبط رب

باملوسم املاضي.
وأشار إلى أن طلب ميسي كان 
ــم كل من جيرارد  يحظى بدع
بيكيه، وسيرجو بوسكيتس، 

العبي برشلونة.
ــا  ماري ــيب  جوس أن  ــح  وأوض
ــلونة،  ــس برش رئي ــو،  بارتومي
ــي وبيكيه،  جتاهل طلب ميس
ــان  الره ــرر  وق ــكيتس،  وبوس
ــدي رونالد  على املدرب الهولن

كومان.

سر انقالب ميسي على إدارة برشلونة

ــازم صالح ان  ــادي الديوانية ح ــدرب ن ــد م اك
ــم  ــا في املوس ــا صعب ــيكون رقم ــه س فريق
ــهدها  الكروي املقبل بعد التغييرات التي ش
ــني  ــس االدارة حس ــس مجل ــادة رئي ــت قي حت
العنكوشي، الذي استعان باحملترفني واخلبراء 
ــول بقوة  ــة والدخ ــداث نقلة نوعي ــة اح بغي

للمنافسة في الدوري املمتاز.
وقال صالح في تصريحات اعالمية: ان فريقه 
ــوم الثالثاء في ملعب  ــر تدريباته الي سيباش
ــات الدوري،  ــتعدادا ملنافس ــة اس االدارة احمللي
ــهر احلالي  على ان يغادر الى تركيا نهاية الش
ــكر تدريبي للوقوف  بغية الشروع في معس
ــني، مضيفا ان الديوانية  على جاهزية الالعب
ــوء التعاقدات  ــي ض ــيكون رقما صعبا ف س
ــتعانة  ــني احملليني واحملترفني واالس مع الالعب
باخلبرات التدريبية واالعالمية، والدعم الكبير 
ــي،  ــها العنكوش ــن االدارة املتمثلة برئيس م
ــن عبد  ــاعد يتألف م ــه املس ــا ان مالك مبين

ــن ومدرب حراس  الزهرة عودة وسعيد محس
ــهيل وماجد عبد احلميد مدربا  املرمى كرمي س

للياقة البدنية وعلي عاجل مشرفا.
واشار الى انه يعول على العناصر احملترفة في 
املوسم املقبل لتحقيق نتائج جيدة ومنافسة 
ــيما ان الديوانية ضم  ــة، الس ــرق املتقدم الف
األرجنتيني ماكسي رولون والبلجيكي ناثان 
كابسيلي والبرازيلي ويسلي بيريرا واالسباني 

ايزاك باديال.
ــح ان خاض جتارب  ــبق للمدرب حازم صال وس
ــماوة والكرخ  ــة ديالى والس ــة مع اندي محلي

ودهوك وقاد العروبة االماراتي خارجيا.
ــياق اخر قررت ادارة الديوانية تسمية  وفي س
ــس والدكتور  ــاً للرئي ــني كرمي نائب ــد احلس عب
ــيوي  ــر واحملاضر االس ــودة اميناً للس عماد ع
ــا للمستشارين واملعلق  حميد مخيف رئيس
الرياضي علي لفتة مستشارا اعالميا للنادي 
ــارا لرئيس  ــليم مستش ــاجد س والزميل س
االدارة وعالء البصري مديرا للمكتب االعالمي 

وحيدر منهل منسقا اعالميا.

حازم صالح: الديوانية سيكون رقما صعبا َّـ الدوري
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5 مقاالت

ــر عاماً  ــر الثالثة عش ــي طفل في عم حدثن
ــط شارع.  ــاً على رصيف في وس كان جالس
ــاذا يدور  ــألتهُ م ــت منه بعض أمتار س إقترب
ــال هالصغير  ــاباً، ضحك وق في ذهنك يا ش
ــا أعيش في  ــف يكون داخلي، أن ــم كي ال تعل
ــا اإل اهللا .عندما  ــات متفرقة ال يعلمه متاه

ــيخ هرم قد تخاصمنا ضمن  ألتجأت إلى ش
سياق حديث غريب غير مترجى، حتدثنا ثم 
ــض اجلمل من بعض  أختلفنا حول بع
ــل فيها،  ــة ال أم ــم لديه كأيب حك
ــامة  ــة أو أبتس ــن فرح ــه ع حدثت
ــق البراءة، كأنها تغزوا عاملاً دون  تش
ــان يرن باحلروف وأنف يزج  شفتني ولس
ــمع جتارب قد طال أمدها،  حروف وأذنني تس
ــاءت من عالم حتت الرحاب الباطن،  كأنها ج
ــش في واد جرد  ــدت روح تعي مخلوقات جس
ــت الرصيف  ــد جعل ــأكل ، ق ــر زرع ي ــن غي م
بالكثير من احلكايات والقصص التي أخذت 
على عاتقها الكالم والبوح في وهم السواد 
املتعارف، يحوطه السبات من حتت السحاب 
،كل سؤال يفتح أبواب األمل والسالم  وفوقهُ
لكل من يلجأ له ، لكن أجابتي تسافر بحور 
ــالم وتتكرر  ــار يغدوها الس ــماء ، والبح الس
ــابق  ــنني، من يفارق ومن يس كل أمد من الس
ومن يهرب كلها من أجابتي الهاوية ال مدرك 
كالسراب املترجى عند ظهور النوارس، تأتيك 

ــات الواهمة  ــالف اإلجاب ــل وبينها أخت اجلم
جتعلنا نحتوي كذبتها وسكونها وحركتها 
.دب بيننا نقاش طويل بني هائم وصائب وبني 
ــجال حاد وعبر  ــة، قد أخذنا س خدعة وكذب
ــك روابطنا وقطع  ــا، كأن يود قطع وف أوراقه
ــل  ــم إلى قطع نس ــذي قد أقس ــا، ال عالقتن
ــر القلب بني الطرقات  ، كس أجدادنا وأحراقهُ
وكل مكان كنا جنتمع فيه األثنني بدون برهان 
ــمى  ــنا أن ضاعت حتت مس ــران لنفوس ، غف
ــدال، فن التواجه لنا ال مجال لإلعتراض او  ج
ــياق  ــف عن ما يقال أو يحدث ضمن س التوق
ــدم اإلكتراث ملا يحدث وما  اإلرجتال، خوفنا ع
ــامي  يقارب أعمارنا، بدأ طفل بالصمت وتقس
، ماذا  ــهُ ــتفهامية في قول ــه تلوح اإلس وجه
ــاذا التلعثم وإني  ــدث وعن ماذا أتكلم ومل يح
ــيخ يكشف التعجب، أخذ  صادق !أخذ الش
ــن الكالم ،  ــوة اإلنفصال عن زم ــي صه ميتط
أرجتل عن الكالم ويخلع أحرفه إلى بعد آخر، 
ــوع رديئ جداً،  ــح آخر ، وبذلة من ن إلى تصف
سأل طفل ملاذا غيرت كل شيئ ؟ قال عرفت 

ــه بدون  ــد إلتجأت إلي ــوري وق ــاي ومح مرج
ــعرت بغضبي،  ــراب ينهك فؤادي، وقد ش س
قررت العودة إلى رشدي بني فقير وبسيط..قد 
تذكرت عندما كنت طفالً بني يدي أمي أشعر 
ــد طوالً على  ــهيق ميت بالرفق واألمان، بني ش
ــة وخفاياها، أقترب  ــراب احلقيق قامتهُ من ت
الطفل ومد يدهُ ميسح وجه الشيخ وقال زال 
ــت راضٍ ؟ وأخذ يقبل  ــالف بيننا، هل أن اإلخت
رأس الطفل وقال قد برهنت على كبر عقلك 
وليس عمرك يا ذات شبيه األسد، أسترضاني 
ــي لوعت  ــع، وخفف عن ــي الوج ــف عن وخف
ــألني الشيخ هل املسامحة  اإلضطراب، وس
ــن ؟ قال أن  ــي هذا الزم ــة جيدة ف واملصافح
ــارنا ، سوف  تركت مايعكر صفوة خارج مس
جتد الراحة ناهياً وتذكرنا باإلبتسامة، ونشق 
ــكات  ــمات والضح ــال والبس ــا باآلم طريقن
وسط ليل ال جنمة وال دليل فيه..يجب أن تقرر 
ــعر  ــن تبقيه جانباً ومن يذهب، حتى أن ش م
ــل ومتضي  ــه ميكن أن حت ــد ذهاب ــة عن باإلهان
ــريعاً بإعتذار،أن شعرت باحلاجة إليه دعه  س

يذهب بالهالك ال تذل نفسك، إنه قرار صائب 
ــن الزمان يبعدك عن  ــك ، ال يكون في يوم م ل
ــا اهللا ، أو قرار ورائي تأخذه يوماً، أو ترفض  رض
ــيخ لم يأتي  مكانه من علم..مضت أيام الش
ــا أتعبه حديثي  ــف ويحدثني، رمب إلى الرصي
ــيئاً رديئاً، ولم  ال أعلم ، وأنا مازلت مرتدياً ش
أخالف ماعاهدت به الشيخ أن أكون صريحاً 
ــي يوماً ما باع  ــع، حتى ال يقال عن مع اجلمي
ــتري رخيص ذل نفسه، ال أحد  نفسه للمش
يفهم حكمة األقوال ، والدروس وال التجارب، 
ــع فيه ذليالً.. ــواب وال اخلطأ إال إذا وق وال الص

وفي يوم الثالثني ولم يأتي وشارف اليوم على 
ــل وجنماته ، بهدف اإلقتراب  ، بني اللي نهايتهُ
ــي بالقوة  ــخص ذات يوم مدن ــن أنتظار ش م
والصمود ، أنتظر خلف أبواب الذكريات على 
رصيف حديثنا السابق، كنت أرتدي معطف 
ــبه سحابة بحر  ــديد البرودة يش في جو ش
ــر إليه اجلميع وأنا  ــج بارد أزرق، يحلق ويناظ ل
ــيخ وكيف جعل لي  أحدث الرصيف عن الش
ذكريات تقحم فؤادي بالسرور، أقتحمت قوة 

ــتبصار إلى الكون اجلميل..في الصباح  اإلس
ــر بفارغ الصبر ،  ــدد العهد بيننا وأنا أنتظ جت
ــع للكثير  وقد أغلقت مغارة قلبي التي تتس
ــارات  ــياء واحلكم والش ــماء واألش ــن األس م
ــي من فخ  ــكل من يأت ــاء، ل ــات البيض والراي
ــخص يلهم  ــعى ليتحدث إلى ش عميق يس
ــر واألرادة، أزدواجية محلقة بني  قلبه بالصب
أرجاء الكون، ولكل الذين عائدين إلى مفترق 
ــرورها، هناك يعود دائما  مطلع الشمس وس
ــح فج قلب ميلئ قوته باحلكم والتجارب  يفت
ــاك فرصة دائماً  ــا أن نقرر أن تكون هن ، علين
تتاح للجميع ناجحة وغير متعبة وصريحة 
ــة مثلما  ــا تأتي نتيج ــم خفاياها، عندم رغ
ــيئ ويستقر فكري، وأضع  أفكر ال أكترث لش
ــواء كانت  ــاالت للجانبني س ــع األحتم جمي
ــل إختالفات الفكر  ــالبة لتمثي موجبة أو س
ــراب..عاد يوماً ضمنا  وموازين احلياة بني الس
ــن ورقة  ــدداً، إلى حض ــراق طويل مج ــد ف بع
ــوق وذهب بنا  ــاف خضراء..ولفنا الش صفص

أدراج الرياح ونحن فرحني.

ــات املواطن  ــل يومي ــي مجم هذه ه
ــة كوكل  ــب خريط ــي بحس العراق
ــه اجلامدة  ــي حقيقة ذات ــه ف ؟! لكن
ــة ! ليس له وطن  ــائلة , الغازي , الس
ــة  ــها وحقيق ــة يعيش ــة اني حلقيق
ــة مختمرة في ذاته ومخيلته  تاريخي
املتدحرجة دوما في جميع االجتاهات 
ــن هذا الكون املتدحرج اصال ,  ؟! ضم
بيد ان االختالف مدرك باختالفه . الن 
الكون يتدحرج باجتاه واحد والعراق ( 
حرج الى جميع  دَ العراقي) يتدحرج ومُ
االجتاهات دون استثناء .وهذا ما جعل 
ــال اي معنى لنتيجة  ــر الهثا ب التفك
ــه التداعي او  ــني يصيب ــي كل ح , وف
ــي  ــرف ) ف ــيخوخة ( اخل ــا الش لعله
ــروج من هذا  ــيلة حلل للخ ايجاد وس
ــي الذي  ــز التداع ــن حي ــرج م التدح
ــون , فاجروا  ــة املتازم اوجده الساس
ــر كله  ــال هوية وعم ــا عقودا ب علين
ــول وبالعرض  ــداث مفجعة بالط اح
ــئلة  ــري يدعوا لذاتي اس ــا يج .. ان م
ــكل ما  ــي ب ــا ,تصفعن ــر له ال حص
ــاوة . وهو ملاذا ال تخرج  اوتيت من قس
ــت والدامي بكل  ــذا احليز املقي من ه
ــه ؟ والتي حتولت الى مخزون  تفاصيل
ــي ! ملاذا ال  ــذات كانها موروث جين ال
ــذا احليز الذي اوجد فينا  نخرج من ه
ــار ؟ احليز  ــي واالنهي ــذا التداع كل ه
ــال ارادتنا !  ــي ذواتنا ب ــذي تقوقع ف ال
فنمت في صدورنا شجرة مجردة من 
ــنا ثمار منحورة  أوراقها واينعت رؤس
ــة تشعبت في  . او كأننا اعواد يابس
ــا وجعلتنا ال جنيد اتخاذ  كل اجتاهاتن
القرار وال نعرف وسيلة لالستمرار في 
اجتاه واحد ! حتى انفرط اآلخرون عنا 
علينا ؟ انه امر اشبه ما يكون محير 
ــيرا..  ــك له حال او تفس ــال وال امل فع

ــك قلب في ذاكرة  ــم لم يعد هنال نع
اجلرح سوى امنيات مقروحة في عمر 
ــات يبعثرنا  ــابك املتاه تعب من تش
هنا وهناك ويجرنا من هنا ومن هناك 
ــا واين  ــا اين .. هن ــث جنهل متام . حي
هناك سوى جوع يتخللنا نلبس  له 
قناع من ضحكات حتى اننا نخال ان 
ــوى امنيات ال  الزمان واملكان ليس س
ــوك تسلك في  ينموا فيها غير الش
ــالءا  ــا  فحيلها اش ــة حياتن بحبوح
ــي احزاننا   ــياء , ونلق ــة االش مترامي
ــني اذ يابى ان  ــع احلن ــكونة بوج املس
ــه  رغم  ــل امامنا  واقعا نلمس يتمث
ــان يلج االنفراج  ــا  الطويل ب انتظارن
عنوة لكن شمسه ال ترغب بالشروق 
تبحث عن صباح غير مازوم قد القى 
ــل لكنه ال ياتي  ــه في اتون اللي احزان
الن حصار الظالم تنفس بدل الصباح 
ــاته في اعماق مجهوله  والقى مرس
ــكونة وخالية من اي  وطرق غير مس
ــروق يتنفس  ــن ش ــم ليس م ــر. نع اث
ــر  ــن قم ــس م ــدمي ولي ــاح الق الصب

ــالم الذي  ــن فرط الظ ــى االفول م يأب
ــوب ! حتى  ــاوش االفاق من كل ص حت
ــا وحلت  ــادرت وكناته ــر غ العصافي
ــاش مهجورة تسكنها  محلها اعش
ــح بزفيرها  انفاس الطواغيت تكتس
ــر فترميها خريفا في  االغصان اخلض
عنفوان الربيع ؟! اه يا خالقي رحماك 
ــن اجلائر الذي  ــذا الزم ــا بارئي من ه ي
ــعس في ظهيرة النهار فشتت  عس
ــن  ــا في اتون ظلماته وغير حس الرؤي
ــي ال انقضاء لها  ــوءاته الت احلال بس
ــر  ــمات البش فتجردت احلياة من بس
وحتول االفق الى صراخ ونحيب خلف 
اجلدران انينا ال يكل وال يهدأ من فقد 
ــس منها انهارا  االحبة . عيون تنبج
ــي ازقتها  ــوب ترعد ف ــكل وقل ــن ث م
غيوم كئيبة تتدثر باغطية الفجيعة 
ــراء احلزينة . فأه وأه ثم  بعيونها احلم
ــنا  ــنني التي عش أه وأه من تلك الس
ــا الزمن ال  ــذر , ال ال ايه ــا في ح واياه
تختر لتهشيمي فؤوسا مثلومة في 

زمن ساسة الرذيلة .

ــدر العبادي  ــة الدكتور حي خالل فترة رئاس
ــام ٢٠١٤  ــي الع ــي ف ــوزراء العراق ــس ال جملل
ــث عن  ــة والبح ــكيله للحكوم ــد تش وعن
ــة  ــة أمانة بغداد املؤسس ــح إلدارة دف مرش
ــبة للعاصمة  اخلدمية األكثر أهمية بالنس
ــداد ومواطنيها في ظل ظروف اقتصادية  بغ
متدحرجة ووضع مالي سيئ بالنسبة لبلد 
برمته قد قام كل من املدعوان علي محسن 
ــيح  ــتاني بترش ــني الشهرس العالق وحس
ــب امني بغداد  ــورة ذكرٰى علوش ملنص الدكت
ــترط العبادي  ــحها قد إش وبعد قبول ترش
ــل الذاتي الن  ــا باإلعتماد على التموي عليه
ــن تدفعها احلكومه  ــاك أموال ممك ليس هن
ــادة مرحلة  ــور لقي ــت علٰى الف وافق ــا فَ له

ــاد  ــدة بعد ان تعالت اإلتهامات بالفس جدي
ملن سبقها باملنصب وبدأت مشوارها بفرض 
ــكنية  ــدات الس ــة للوح ــات البنائي الغرام
ــرة للمواطن  ــام خيالية مدم ــاعة بارق املُش
ــوق املبالغ الضريبية التي  الفقير املُعدم تف
جتبٰى لهيئة الضرائب والتي استغلت  بنفس 
الوقت أسوا أستغالل من قبل بعض املدراء 
ــاومة علٰى  ــدين في املس ــني الفاس واملوظف
تخفيض تلك الغرامات وعمت الفوضٰى في 
الكثير من اإلجراءات الالَقانونية واألصولية 
ــتثمارية ان كانت  ــاريع اإلس اجلباية واملش كَ
ــل القوٰى  ــرة والقبول بتدخ ــرة ام كبي صغي
ــواب  الن ــي  مجلس ــاء  واعض ــية  السياس
واحملافظة واالنسياق وراء رغباتهم من حيث 

ــة وحماية  ــض املراكز القيادي ــني لبع التعي
املفسدين واإلقتصاديات وإعطاء الكثير من 
قطع األراضي اخملصصة للخدمات واملناطق 
الترفيهية ألعضاء مجلس النواب واحملافظة 
دون التقيد بالضوابط والقوانني املعمول بها 
واما بيع املناصب فحدث وال حرج وبَالعملة 
ــراق واملَرتشني  ــتر علٰى الس الصعبة والتس
وغلق قضاياهم مقابل مبالغ معينة ناهيك 
ــر البلدية مقاطعات  عن جعل بعض الدوائ
ــم مَحميني من  ــني بعينهم ألنه ملدراء عام
قبل احزاب سياسية معروفة ألن موارد تلك 
الدوائر خيالية باملعنٰى احلقيقي واما احتكار 
ــاريع من قبل املتنفذين غير  املقاوالت واملش
ــة وإعفاء  ــا محارب ــك للنقاش وام ــل ذل قاب

ــن مواقعها قد  ــوادر الوطنية وَالنزيه م الك
ــة املنصرمة  ــالل املرحل ــر خ ــذ حيز كبي أخ
ــاء احلمالت  ــخير اجلهد البلدي اثن واما تس
ــتغالله  ــحني واس اإلنتخابية لصالح املرش
ــي املناطق  ــني ف ــم املواطن ــع صوره لتلمي
العشوائية والغير رسمية قائمة على قدم 
ــلبية على  ــدوره يترك اثاراٌ س ــاق الذي ب وس
واقع اخلدمات البلدية في األحياء االصولية 
ــور التي  ــن األم ــر م ــاك الكثي ــةٌ هن وحقيق
ــيد  ــل ،،، أذاٌ كيف للس ــرد طوي بحاجة لس
ــل احلبوبي الذي ميثل تيار احلكمة ويعد  منه
ــواره  ــيد احلكيم ان يبدأ مش ــحاٌ للس مرش
ــداد العاصمة وهي  ــادة دفة امانة بغ في قي
ــل  وه ــة  التحتي ــٰى  والبن ــوٰى  الق ــة  منهك

ــه بعض  ــن تكليفه ل ــد تضم ــي ق الكاظم
الشروط التي تتوافق مع شروط العبادي ام 
هناك استراتيجية ثورية لإلنقاذ قد اتفقٰى 
ــن النفق املظلم  ــا للخروج م ــٰى تنفيذه عل
الذي مت وضع فيه اعرق مؤسسة خدمية في 
التاريخ املعاصر للدولة العراقية لترٰى النور 
ــٰى عاصمة عربية  ــد ويعاد أرق وابه من جدي
ــة فرض القانون  عبر العصور وإيجاد سياس
علٰى املوظف احلكومي واملواطن الذي يقطن 
ــوا ونخرجها من دائرة  ــة علٰى حداٌ س املدين
إنسياقها في فلك األحزاب والقوٰى املتنفذة 
ــب  ــراٌ جديد قد يحس ــل بعص ــدأ الرج وَليب
ــجالت وتاريخ  ــي وَللكاظمي في س للحبوب

امانة بغداد احلبيبة .

ــور التي البد ان  ــزة النفس من االم الكبرياء وع
ــا واقية وحامية لنا  ــا من احلياة ...ألنه نتعلمه
من الذل واملهانه  التي حتدث للعديد من البشر.

ــان  ــياء النابعة في نفس اإلنس ــي  من األش وه
ــه من الذل  ــوي الطبيعي، فهي احلامية ل الس
ــة والبيئة والكرامة  ــة ونابعة من التربي واملهان
واملبادىء والتمسك باألخالق الرفيعة..السعادة 
ــون صراخاً، وإمنا هي حالة  احلقة ال ميكن أن تك
عميقة من حاالت السكينة تقل فيها احلاجة 
إلى الكالم، وتنعدم الرغبة في الثرثرة هي حالة 
ــاس بالصلح مع  ــة داخلية مبهجة، وإحس رؤي
ــس عن ما تخلى عنا  ــس، والدنيا، وعزة نف النف
ــة الكامنة  ــاة، واقتناع عميق بالعدال في احلي
ــول جلميع اآلالم في رضى  في الوجود كله، وقب
ــمت، وال تكره، وال حتقد،  ــام.جرب أالّ تش وابتس
وال حتسد، وال تيأس، وال تتشاءم، وسوف تلمس 
بنفسك النتيجة املذهلة سوف ترى أنك ميكن 
ــل، وهنا تعلم  ــك بالفع ــفى من أمراض أن تش

ــي الذي يبني  ــو الكبرياء احلقيق ــك ما ه نفس
ــة اإلنفعال  ــت هو قم ــك لألفضل.الصم حيات
ــس احملدثني،  ــاء النف ــا أحد علم ــا يقول لن كم
ــي حياتنا  ــارة لإلنفعال ف ــات إث ــر اللحظ وأكث
ــن إنفعالنا لها أالّ  ــات التي يبلغ م هي اللحظ
ــات، فتمنعنا عزة  ــد ما نقوله فيها من كلم جن
ــه ألنه بال فائدة. ــنا من الكالم بال موضع نفس

ــبية فكلُّ  ــور نس ــاة أم ــي احلي ــاب ف إنّ الصع
ــس الصغيرة جداً،  ــيء صعب جداً عند النف ش
ــس العظيمة،  ــة عند النف ــة عظيم وال صعوب
ــس العظيمة تزداد عظمة مببالغة  وبينما النف
ــقماً  ــة تزداد س ــوس الهزيل ــاب إذ بالنف الصع
ــاب كالكلب العقور  ــا، وإمنا الصع بالفرار منه
ــه، نبحك وعدا  ــت منه، وجريت عن إذا رآك خف
ــاً،  ــره اهتمام ــه، وال تعي ــزأ ب وراءك، وإذا رآك ته
ــح الطريق لك، وانكمش  وتبرق له عينك، أفس
ــي أن أمنح  ــي كبريائ ــك ، علمن ــده من في جل
ــي فرصة التمتع مبا حباني اهللا سبحانه  نفس
ــه وكل ما جعلني  ــه من جمال اخللق وتعالى ب
ــزة بارزة بني الناس ذات طابع ومذاق خاص  متمي

ــبهني أحداً فيه.. ال في املظهر اخلارجي  وال يش
وال في ما تكنه نفسي من مشاعر وأحاسيس 
ــل والتدبير.علمني كبريائي أن  ــه العق أو رجاح
ــال مقابل..  ــي.. فأعطي ب ــون العطاء عنوان يك
ــم وأحزانهم..  ــي في أفراحه ــارك من حول وأش
ــم الدنيا  ــاً إذا ضاقت به ــون لهم خير عون وأك
ــر منهم رداً  ــواب أمامهم وال أنتظ وأغلقت األب
ــارع بتقدمي ما أستطيع تقدميه  وال أجراً.. بل أس
ــي  ــاظ مبكانت ــع االحتف ــن م ــعادهم ولك إلس
وكبريائي.أنا أمرأة تعشق الكبرياء.. وال يتحدث 
أبداً في هراء.. أفكر جيداً بكالمي قبل اإللقاء.. 
ــيء يبهرني وال حتى جمال النساء.. أترك  ال ش
ــي مرفوع لم  من هجرني وال ألتفت للوراء.. رأس
ــه هو الوفاء..  ــاء.. أكثر عمل أتقن يعرف االنحن
ــاء.. هناك من أذاني حد  ال أعرف الغدر باألصدق
ــيم النبالء..  ــس من ش ــة لي ــالء.. ورد األذي االمت
ــم يطلب  ــخاء.. حتى لو ل ــا لدي بس ــي م أُعط
ــد البكاء..  ــيندم ح ــاء.. من يهاجمني س األحب
ألنه لم يعلم ما بيا من كبرياء.. أنا فوق القانون 
ــخصيتي،  ــفتي، ش ــن إال بقانوني، فلس ال أؤم

ــة ال  ــون غالي ــي أن أك ــي كبريائ كلماتي.علمن
ــدري.. وال أخون  ــي.. وال يقلل أحداً ق يبخث حق
من استأمنك.. وال أبيع من اشتراني.. وأن يكون 
وجودي بني الناس تاركاً أثراً جميالً محفوراً في 
ــهم.. وأعمل على أن تشتاق لي القلوب  نفوس
وتتمنى قربي ومودتي وتستمتع بروعه عباراتي 
ــيء حد  ــي ليس بس ــن تعبيراتي.كبريائ وحس
ــل معاني كثيرة وليس بضعة  الغرور.. هو يحم
ــطور.. أن كنت متلك منه بحراً فأنا لدي منه  س
بحور  فأنا أحتدى الرجال وليس الذكور.. أقولها 
وسيبقى رأسي عالياً في السماء ليس تكبراً أو 
إستعالء بل هي ثقة بالنفس وكبرياء وستبقى 
ــيء  ــفت إن ال ش ــة ألنني اكتش ــي غالي دمعت
ــا أن ال أطلب  ــتحق البكاء فعلمتني الدني يس
من األشواك أن تفوح بالعطور وال من الصحراء 
أن تنبت الزهور وال من فاقد األحساس أن يهتم 
ــون العطاء  ــي أن يك ــعور.علمني كبريائ بالش
عنواني.. فأعطي بال مقابل.. وأشارك من حولي 
ــي أفراحهم وأحزانهم.. وأكون لهم خير عوناً  ف
إذا ضاقت بهم الدنيا وأغلقت األبواب أمامهم 

ــارع بتقدمي  وال أنتظر منهم رداً وال أجراً.. بل أس
ــن مع  ــعادهم ولك ــه إلس ــتطيع تقدمي ــا أس م
ــه وكبريائي.علمني كبريائي  االحتفاظ مبكانت
ــاء.. ال أعتمد  ــت ككل النس أن أكون أنثى ليس
ــد اهللا وليس  ــة فهو من عن ــال اخللق على جم
ــى عقلي وحكمتي  ــل أعتمد عل ــي يد فيه.. ب ل
وأخالقي.. وأحاول أن أكون شمعة مضيئة متنح 

الضوء والدفء ملن أحبني.. وأكون له أختا
ــة أعترف  ــي الكرة االرضي ــانة ف ــوأ إنس أنا أس
ــول: يا ربّ أي  ــة بدايتي كنت أق ــك، في بداي بذل
ذنب فعلته ألستحق هذا العذاب؟ كنت أتصور 
ــيدة  ــذاب، كنت س ــتحق الع ــي ال تس أنّ ذنوب
ــاء، ودون أن أدري، كنت أهوى  ــادة الكبري ــن س م
ــس املوضع الذي هوى إليه إبليس  بكلمتي لنف
ــئت،  ــني رأى أنّه خير من آدم.قل وافعل ما ش ح
واذهب بعيداً عني إن أردت، فبعدك وقربك عندي 
سواء، واعلم أني لست كباقي البشر، فأنا منذ 
صغري رضعت العزة والكبرياء، وإن مشيت في 
ــي  ــيبقي رأس ــي، ال ألتفت إلى الوراء.وس طريق
ــتعالء بل  ــماء ليس تكبراً أو اس عالياً في الس

ــتبقى دمعتي  هي ثقة في النفس وكبرياء، وس
ــتحق  ــيء يس ــفت أنّ ال ش غالية ألنّني اكتش
ــن  م ــب  أطل ال  أن  ــا  الدني ــي  فعلمتن ــكاء  الب
ــواك أن تفوح بالعطور وال من الصحراء أن  األش
ــاس أن يهتم  ــت الزهور وال من فاقد اإلحس تنب
ــعور.علمني كبريائي، أن أكون دائماً عالي  بالش
ــماء  ــوق اجلميع أحلق فى س ــوع الهامة ف مرف
ــت مبتعالي، ال أنحني أبداً ألي  عالي ولكني لس
ــه، وال أخاف  ــان مهما عال مقداره ومكانت إنس

أحداً ما دام طريقي  مستقيم
ــاء أن ال أبكي ملن ال يعرف معنى  علمني الكبري
ــم قلبي معنى  ــع وال أعل ــوع، وأن ال أخض الدم
ــي حياتنا أصنافا من  ــوع، وأننا نصادف ف اخلض
الناس يكون لكل منهم معنى في حياتنا يبقى 
ــت بأن ال أحزن  ــم ويرحل آخرون، فتعلم بعضه
ــخاص ألنهم ال يرحلون  على رحيل بعض األش
ــا إال برغبتهم.من يوم ما عرفت الدنيا جيداً  عن
وأنا أتنازل، كأنني في حتدٍ مع عزة النفس، وإنني 
أتخفف كما لو أني موعود بشيء ذي قيمة في 

نهاية املطاف.

رصيف صخرة 
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  أ .د  عبدالكريم الوزان                         
ــا ورد في  ــن مايعنيه  كم ــن ضم ــيُ  وم    النَّعْ
ــوت امليِّت ،  ــة خبر م ــي : إِذاع ــوس املعان قام
ــخص ،  ــون طويالً عن وفاة ش ــالن قد يك و إع
ن  ــرته ، وقد يتضمَّ ــر عالقته بأفراد أس مع ذك
أحيانًا ترجمة موجزة حلياة الفقيد، واملتعارف 
ــعبي  يعني  ــه أن النعي في املفهوم الش علي
ــتذكار مناقب ومآثر امليت باسلوب  تعداد واس
ــكاء والعويل ، وكل ذلك اليجدي  يصاحبه الب
ــمع واليرى واليستجيب  نفعا ، ألن امليت اليس
ــاء اهللا وقدره  ــليم بقض ، وعلى الناعي التس
ــن دون عناء او أذى  ــة الراحل م ، وطوي صفح
ــنه  ــس ولآلخرين واالكتفاء بذكر محاس للنف
ــإن  ــاس ، ف ــرب والتق ــال تض ــث أن األمث .وحي
ــدين واالرهابيني  دعوة البعض الصالح الفاس

ــى جادة  ــذ بهم ال ــل األخ ــن اج ــالء ، م والعم
الصواب والوطنية اليرجتى منها خيرا ،  ألنهم 
ــاوي الردى منذ  ــوا كل هذه الفضائح ومه ألف
ــتطيعوا النأي  ــرعاما  ، ولن يس ــبعة عش س
ــهم بعيدا عنها ،  ولذلك فإن من ميني  بأنفس
ــني اليختلف عن  ــرة هؤالء املارق النفس بنص
ــي واقع احلال  ــد راس امليت!! .وف ــي عن النواع
ــطة) ،  ــاج الى ( واس ــب الوطن اليحت ــإن ح ف
ــان  ــى تنبيه واحلاح ، فهو يولد مع االنس وال ال
ــه بعد  ــه ، ويجد نفس ــوال علي ــون مجب فيك
ــه )  وقد بدأ  ــن وطنه األول (رحم ام انتقاله م
ــترك مع أبناء  ــن األكبر املش ــه مع الوط حيات
ــذه الغيرة  ــد أن ينتخي له وتأخ ــه ، والب جلدت
ــر التربية  ــموه ،  كما تعتب ــالمته وس على س
ــرية أساسية في صقل الوطنية ، واملثل  األس

ــوكه مرضعه سوك  ــعبي يقول ( املايس الش
ــالما بلدي العراق ، وحيا  العصا ماينفعه).س
ــهداء  ــة للش ــر ، والرحم ــعبي الصاب اهللا ش
ــني  ــة للمعتقل ــى ، واحلري ــفاء للجرح ، والش
نَ  لَوْ َعْ ْ وَأَنتُمُ ٱألْ ْزَنُوا ْ وَالَ حتَ نُوا هِ

واملغيبني ،  « وَالَ تَ
ــتذكروا تأريخ احملن  نِنيَ «* ، واس ؤْمِ ــم مُّ نتُ إِن كُ
ــتجدون انه  مهما كبا  التي أملت بالعراق ، س
ــن جديد ، ليكمل  ــوى ينهض كالعمالق م وه
املسيرة بعز وفخار ، فهو جمجة العرب التي 
التثلم ، وبلد األنبياء واألولياء ومهد احلضارات 
ــيعود احلق  ــروا ، وتوحدوا ، وآمنوا ، وس ، فاعتب
ــر الذي ميهل  ــا باذن الناص ــى أصحابه قريب ال
ــل ، والحاجة بكم بعد اليوم الى ... الـ  واليهم

(نواعي عند راس ميت )!!.
* آل عمران - ١٣٩
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في مقدمة وسائل التعارف يأتي 
التخاطب، ومن هنا يبدو دور 

الترجمة في نقل لغة اخلطاب 
بني هذه األلسن اخملتلفة التي 

ذكرها اهللا تعالى.   وكونُ الترجمة 
وسيلة من وسائل التخاطب؛ ال 
ا عن لغة  بد أن تعبِّر تعبيرًا دقيقً

املتكلم أو الكاتب؛ حتى يصل 
ب  املعنى الذي يقصده إلى اخملاطَ

نه  أو القارئ بطريقة صحيحة متكِّ
من فهم املعنى املراد، وبالتالي 

ا لذلك.    ومن  التعامل معه وفقً
هنا تبدو أهمية كتاب «الترجمة 

ا للحوار» للدكتورة مليكة  أفقً
معطاوي؛ حيث تتناول فيه أثر 

الترجمة في لغة احلوار، من 
ها للخطاب الغربي  خالل عرضِ

النقدي املعاصر في املغرب؛ وقد 
تناولتْ أمثلة تطبيقية، تعرضتْ 
فيها ملقارنة الترجمات وتوضيح 
عالقتها باألصل، بطريقة توضح 

الهدف من دراستها؛ التي 
تستقصي آثار الترجمة في 

التبادل احلضاري واملعرفي، مع 
الوقوف على ما ميكن تسميته 

بـ«مؤثرات الترجمة»؛ وهي 
العوامل التي تؤثر في مدى 

سالمة الترجمة ومطابقتها 
لألصل من حيث اللفظ واملعنى، 
وهو األمر الذي يختلف باختالف 

املترجمني. 

  حسن الحضري / عضو اتحاد كتاب مصر  

ــة كتابها إلى  ــمت الكاتب    قس
ــاب األول  ــني؛ تكلمت في الب باب
ــن خصائص النصوص  منهما ع
ــرة  املعاص ــة  الغربي ــة  النقدي
األدب  ــى  عل ــا  وأثره ــة  املترجم
ــه في  ــث؛ وجعلت ــي احلدي املغرب
ــا  ــي أولهم ــت ف ــني؛ تناول فصل
ــات األدبية  حركة ترجمة الدراس
النقدية في املغرب، وتناولت في 
ــي املناهج النقدية  الفصل الثان
األدب  ــي  ف ــرة  املعاص ــة  الغربي
ــت  ــم تكلم ــث؛ ث ــي احلدي املغرب
ــن االختالف  ــاب الثاني ع في الب
ــي اللغة  ــني املنت ف ــالف ب واالئت
ــة؛  العربي ــة  واللغ ــية  الفرنس
ــني؛  ــى فصل ــا إل ــمته أيضً وقس
ــراءة في  ــي أولهما ق ــت ف وضع
ــدروس وكيفيات  ــات املنت امل عتب
الفصل  ــت في  وتناول ترجمتها، 
ــتويات  ومس ــة  الترجم ــي  الثان
الصياغة العربية.   ويرجع سبب 
ــية  تناوُل الكاتبة للغة الفرنس
ــى طبيعة العالقة بني  ا، إل حتديدً
مثيلتها  ــني  وب املغربية  الثقافة 
ــرة االحتالل  ــي فت ــية ف الفرنس
العربي،  املغرب  لدول  ــي  الفرنس
ا كانت  ــود، وأيًّ ــي امتدت لعق الت
اللغة التي تناولتها الكاتبة في 
ــي منوذج ميكن  هذا املوضوع فه
ا.     ا وتطبيقيًّ ــه نظريًّ القياس علي
ــذا الكتاب  ــول: إن ه ــن الق وميك
يدرس اجلانب النقدي عند النقاد 
ــم بالنقاد  ــة، ومدى تأثُّره املغارب
ــالل عملية  ــن خ ــيني م الفرنس
ــام بها املغاربة  ــة التي ق الترجم
ــي، تقول مليكة  الفرنس للنقد 
ــة كتابها:  ــي مقدم معطاوي ف
«يندرج موضوع اخلطاب النقدي 
ــي الترجمات النقدية  املعاصر ف
ــن  ضم  (٢٠١٢  -١٩٨٢) ــة  املغربي
ا  حقل دراسات الترجمة، وحتديدً
ضمن مجال نقد الترجمة، الذي 
ا بذاته، انخرط  يعتبر مجاالً قائمً

ــرب،  ــني الع ــض الباحث ــه بع في
لكنه ما زال يحتاج إلى التأصيل 
ــا  أفقً ــة  [«الترجم ــر»  والتطوي
للحوار.. اخلطاب النقدي الغربي 
ــرب» للدكتورة  ــر في املغ املعاص
مليكة معطاوي (ص ١٥)، طبعة: 
ــات  والصناع ــر  للنش ــات  مقارب
الثقافية- املغرب، الطبعة األولى 
ــم تقول: «تناولنا في  ٢٠١٨م].    ث
ــة إشكالية ترجمة  هذه الدراس
ــة  الغربي ــة  النقدي ــوص  النص
ــية  املعاصرة، من اللغة الفرنس
ــن خالل  ــة العربية، م ــى اللغ إل
مناذج ترجمات مغربية مختلفة، 
ــتها الكيفية  حددنا خالل دراس
ــت بها هذه الترجمات  م دَّ التي قَ
ــة  املكون ــر  العناص ــة،  العربي
للخطاب النقدي الغربي املعاصر 
املكونات  ــة،  الثقافي ــات  (املكون
اللغوية... إلخ)، مع تركيزنا على 
ــة هذه النصوص في لغاتها  قيم
ــية وأملانية  ــن روس ــة؛ م األصلي
إلى  انتقالها  ــى  وعل ــة،  وإجنليزي
ــي لعبت  الت ــية،  الفرنس اللغة 
ــك اللغات  ــني تل ــيط ب دور الوس
ــة» [ص ١٥].  ــة العربي ــني اللغ وب
ــف سعة أفق  وهذا الكالم يكش
ــوعية؛  الكاتبة، وثقافتها املوس
ــدة  ــة وناق ــاعرة وكاتب ــي ش فه
ــا أدوات  ــة، فتوافرت له ومترجم
ــدي بطريقة  النق ــسِّ  احلِ إِعمال 
ــتطيع  ــمولية صحيحة، تس ش

ــا احلكم على  من خالله
ا  ــة الترجمة حكمً عملي
ــالل تتبُّع  ــا، من خ صائبً
التي   ، ــةِ الرئيسَ أبعادها 
ــأنها أن تؤثر في  ــن ش م
ــا  وجودته ــالمتها  س
إيجابًا أو سلبًا، وال سيما 
ــد أثبت من  ــع ق أن الواق
خالل استقراء النصوص 
ــة،  املترجم ــات  واملؤلف
ــاء جوهرية  أخط ــوع  وق
ــات  عملي ــض  بع ــي  ف
الترجمة، تؤدي إلى فهم 
بطريقة  ــي  األصل النص 
ا  كليًّ ــا  اختالفً مختلفة 
ــن مفهومه  ــا ع أو جزئيًّ
ــوع هذه  ــي، وتتن احلقيق
ــني أخطاء  ــاء ما ب األخط
ــل املعنى من لغة  في نق

ــاء أخرى رمبا كانت  النص، وأخط
أشد خطرًا، تتمثل في االقتصار 
على التعامل مع اللغة الوسيط 
-في حال وجودها- وإغفال اللغة 
ــاب  الب ــة  الكاتب ــح  وتفتت األم. 
ــوء على أهمية  األول بإلقاء الض
التقدم  ــد عوامل  الترجمة كأح
لت حركة  والرقي، فتقول: «شكَّ
ــي حلظات معينة من  الترجمة ف
التاريخ العربي، إحدى اإلمكانات 
ــي كان لها الفضل  التنموية الت
ــى العالم وعلى  في االنفتاح عل
ثقافة وعلوم اآلخرين، بل اعتُبِرت 
لدى الدول املتقدمة مدخالً ليس 
ا  فقط لفهم اآلخر؛ ولكن أساسً
ــذي  ــدر ال ــذات، بالق ــر ال لتطوي
ــات كما في  ــي االقتصادي يؤثر ف
ــوم واملعرفة واحلياة؛ ذلك أن  العل
يقة بنهج  لَصِ ــة  الترجم حركة 
ــاالت االقتصادية  ــة في اجمل الدول
ــة،  واالجتماعي ــية  والسياس
ــا رهني بتطور الدولة في  وتطوره
ــاالت» [ص ٢٣ٍ]. ثم تبدأ  ــذه اجمل ه
ة  في احلديث عن الفكرة الرئيسَ

ــي الترجمة في  في كتابها - وه
ــول: «وميكن احلديث  املغرب- فتق
ــى حلركة  ــات األول ــن اإلرهاص ع
الترجمة في املغرب، من البعثات 
الطالبية التي أرسلها السلطان 
ــا، اقتداء  ــى أورب ــن األول إل احلس
ــد  ــي عه ــري ف ــوذج املص بالنم
ــي، لكن هذه البعثات  محمد عل
لم تأت بنتيجة؛ حيث عادوا بعد 
ــن األول، وتغير  وفاة امللك احلس
النظام، فعادوا إلى أوربا، بالتالي 
ال ميكن احلديث عن الترجمة في 
املغرب إال ابتداء من بداية القرن 
ــور جريدة  ــع ظه ــرين، م العش
ــي كانت تهتم  ــعادة» الت «الس
ــا؛  بإيعاز من فرنس ــة  بالترجم
ــتعمر  بهدف جتميل صورة املس
والتوطئة لالستعمار» [ص ٢٣ٍ].  
ــن كالم الكاتبة عن  ــني م    ويتب
ــدور التنويري الحتاد كتاب  هذا ال
ــني  ب ــر  الكبي ــارق  الف ــرب؛  املغ
ــادات الكتاب في الدول  حال احت
العربية في تلك الفترة املذكورة، 
ــا آلت إليه  ــا اآلن وم وبني حاله

من ضعفٍ فكري وثقافي؛ 
ــبب التحاق الكثيرين  بس
ــا، في  ــر أهله ــا من غي به
ــة  األنظم ــة  ــل سياس ظ
ــة في  ــية العربي السياس
ــي  الت ــرة،  األخي ــود  العق
ــاء على  ــدف إلى القض ته
أهل الفكر والرأي واإلبداع، 
حيث  ــم؛  دوره ــش  وتهمي
ــارك  مع ــال  بافتع ــت  قام
ــغلتهم  وش ــم،  معه
ــري،  التنوي ــم  دوره ــن  ع
ــم  صفوفه ــني  ب ــت  ودسَّ
ــن  الذي ــني  اجلاهل ــض  بع
ــلَّطتهم  اصطنعتهم وس
ــا  مؤامراته ــذ  تنفي ــى  عل
ــص  التخل ــي  ف ــة  الدنيئ
ــزوغ أي نوعٍ  ــن احتمال ب م
ــة. ونصل مع  ــن املعارض م
الكاتبة إلى الباب الثاني، فنراها 
ــه أهميته  ــا ل ــش موضوعً تناق
ــق مبضمون  ــرى التي تتعل الكب
ــو موضوع:  ــص املترجم؛ وه الن
االئتالف واالختالف بني املنت في 
ــي اللغة  ــية وف ــة الفرنس اللغ
ــت الكاتبة  م ــة؛ وقد قدَّ العربي
ــية باعتبارها لغة  ذِكر الفرنس
النص املترجم -حسب موضوع 
ــا العربية لغة  البحث-  بينم
ــة؛ وتكمن أهمية هذا  الترجم
املوضوع في توضيح أثر داللة 
لغة  ــن  م ــه  واختالف ــظ  اللف
ــد بعض  ــرى؛ حيث جن إلى أخ
ــة قد فقدت  األعمال املترجم
ــدم مراعاة  ــبب ع معناها بس
ــر أن الكاتبة  ــذا اجلانب، غي ه
ــر ال  ــر آخ ــى عنص ــت إل تطرق
ــة؛ وهو دور املترجم  يقل أهمي
ــل النص  ــي تأوي ــر ف أو الناش
باإلضافة  ــل  والتدخ املترجم، 
ــبًا  ــراه مناس ــا ي ــذف، مب أو احل
أو  ــي  املتلق ــم  فه ــق  لتعمي

الدارس  . 
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ــم مزهر ان يرصد  ــتطيع املتابع لنتاج القاص املبدع ناظ يس
ــات مخيلته وموهبته ،  ملا تزخر به لوحاته القصصية  فيوض
ــات ، والالمرئيات  ــاط اجلزئي ــاد روحية ، والتق ــن رهافة وابع م
ــردياته تتضح طرائق  ــروح ، وفي س ــاءات ال ــة في فض املبثوث
ــية ، بتلك الروح  ــديدة احلساس ــفافة احلاملة ش ــرد الش الس
الوثابة املطلة من وراء السطور ، فالقاص ناظم مزهر شغوف 
ــر تصويره  ــات الروي ، عب ــتخدام جمالي ــرد واس ــحر الس بس
لعوالم غرائبية ، فيها متثيل واع خلصوصية املناخ وخلفيات 
البيئة احمللية التي تستدعيها عملية االبداع ، غرائبية ليس 
ــدنا  ــلوبي للحداثة ، امنا يش ــاخ اس فيها تقمص او استنس
ــعة بحرارة النبرة وصدق االحساس  العمق في صياغاته املش
، والكشف عما يعتمل في اغوار النفس، كما جتسد ذلك في 
ــروح ) و(قميص مآتة) و(عودة املالك ) ، وقد  قصص ( حديقة ال
ــورة ضمن مجموعته  م ) املنش ــر في قصة (هُ ــى ذلك اكث جتل
االخيرة (محطة ليل) ، ، ومبهارة حاذق يستدرجنا القاص منذ 
ــاتنا وافكارنا اجتاه عالم (اجلن  اجلملة االولى لينقل احساس
ــاطير  )! مثيرا فينا ركام الصور الغامضة  من احلكايات واالس
ــن هذه اخمللوقات  ــبة في اعماقنا ع واخلرافات واخملاوف املترس
ــة وامتألت بها  امللغزة املثيرة ، التي روت عنها الكتب املقدس
ــيقة  م ) اي (اجلن ) بلغة رش ــدات التراث . وهو يتناول (هُ مجل
ــيعون فيها  ــون احدى القرى على حني غرة ، فيش حني يدخل
اخلوف والتوجس (كانوا ينسلون الينا هجعا، مع خطى الليل 
ــرج اليمام من بيض  ــراب ، كما يخ ــث من ضباب او س ، كنف
ــرانقها العذرية بعيدا  ــاش ، والفراشات من بياض ش االعش
عن االنظار ، يجوسون غرفنا الفارغة ، ونحن صامتون ال نكاد 
ــة  ــيئا ، وهم ميرقون مبحاذاة بيوتنا ، بتلك الهسهس نقول ش
ــاب كما لو انها اتية من ال  ــحاق التراب او االعش اجلافة النس
احد بل من ال مكان ) ، هنا نلحظ الصياغة السردية الدقيقة 
ــر ، حلضور هذه اخمللوقات التي  ــة الرهيفة في التصوي الراعش
اكتنز بها املشهد ، وتقصي اثارها حني تصمت االشياء وتخلو 
م) بالهجس  ازقة القرية من ضجة النهار ، (اذ تبدأ اصوات (هُ
اخلفي وهم يتعثرون بوحل هنا وعلبة صفيح او حجارة هناك 
ــال تخفق به القصة  ــيرون على عمى ) ترى اي خي ، كمن يس
ــدة ، يصيخ  ــن يتقصى نداءات بعي ــروح ، كم ــع لل ، واي ترجي
ــروي بعمق وصدق  ــعر ان القاص ي ــمع لوقع اثرهم ، نش الس
ــر واالرض ،  وفنية عالية عن عوالم (اجلن ) واختالطهم بالبش
حابسا انفاسنا ملا يحدث مبزج بليغ من اخليال واخللق املوحي 
ــر والتحليق بعيدا  ، رغم ان مايحدث كان وهما ورمبا هو  واملؤث
ــا في الدائرة التي يلتقي فيها الوهم  وهم حقا !؟ اال انه زجن
ــرد  ــي دائرة الفن ، وعبر منطق الس ــة ويختلطان ، ف باحلقيق
ــراء ، نترقبهم ! ونبحث  ــز بااليحاءات، جعلنا نحن الق املكتن
ــة ارواحنا وايقاعات مخاوفنا ،  م ) معريا بذلك حقيق ــن ( هُ ع

م ) هم محض افتراض في لعبة الكتابة .  رغم ان (هُ
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فنارات

كاظم حسوني
هذا الكتاب يدرس 

الجانب النقدي عند 
النقاد اِّـغاربة، ومدى 

رهم بالنقاد  تأثُّ
الفرنسيني من خالل 
عملية الرتجمة التي 
قام بها اِّـغاربة للنقد 

الفرنسي
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في سكونِ ليلِ حبيَ 

اتى طيفُ حبيبيْ 

والدمعةُ  الشفافةُ في 

مقلتيهِ

سُ لي نيْ  تهمِ سُ  تلمِ

 انيْ ياحبيبتيْ 

أخجلُ انْ انسابَ على يديكِ

ذرينيْ   فاعُ

فانا رقرقةُ عينيْ رجلٍ 

فاعذرينيْ 

تُها بثغريَ  لثمْ

تُ بانفاسيَ  همسْ

وقلتُ في حناياها 

انزليْ يا دمعةَ الرجولةِ على 

قلبيَ ومدمعيْ

فانتِ ترياقُ وجعيْ و كبريائيْ 

اتخجلنيَ ؟ 

كِ بني جفونيْ  مَ تعالي الضُ

. الضيعَ في حنانِكِ

 انطلقيْ بحبٍ

 المسيْ شغافَ قلبي

 أرسمي على ثغريَ 

نتْ أنفاسيَ كَ اجملَ دمعةٍ سَ

ايمان غطاس / لبنان
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منى ياسني
ــدي اليمنى  ــد ي ــتيقظت ألج  اس
ــا جثة هامدة،  فاقدة احلركة كأنه
ــرى  ــت فزعة أحاول بيدي اليس قم
ــبته  ــت حس ــر وق ــها، م أن أنعش
ــا احلياة  ــت فيه ــى دب ــر حت كالده
على استحياء.وكلما غلبني النوم 
ــتيقظت على اغماءها مجددا،  اس
ــس عصيبة بحق.. كانت ليلة األم

ــذه احلالة منذ فراق أمي. لم أمر به
ــي عليك،  ــك، ولوم ــل تفكيري ب ع
وحنقي منك هو ما جعل أعصابي 
ــي  ــى هذا احلد!صداع رأس تتوتر إل
ــتطيع  ــم يتوقف. حتى أني ال أس ل
ــد موضعه بدقة، فهو تارة في  حتدي
مؤخرة الرأس، وتارة في عيني، وتارة 
في صدغي، وتارة في أنفي، وأحيانا 
يشمل عظام وجهي كافة!لن أغفر 

لك غيابك فهو باختيارك.. ولتحيا 
بذنبي ما حييت.منذ قليل، تذكرت 
ــص األحمر،  ــي خلامتي ذو الف فقدان
وكيف أنه لم تأتي الفرصة ألحكي 
ــه، وتوقيت  ــروف فقدان ــن ظ لك ع
ــافي، ثم شعوري وردة فعلي  اكتش

وقتها.
ــافة وطال  هل ترى كم بعدت املس
ــتانا  فس ــت  ابتع ــس  البعاد!باألم

ــرائي مستلزماته  جديدا، وبعد ش
ــرحت في  ــة وجتريبي له، س اخلاص
ــي  ــن يران ــت أول م ــك كن ــرة أن فك
ــي الثقة  ــد، فيمنحن ــم جدي بطق
ــداءه أمام العامة  الكاملة قبل ارت
ــذا  ــخرية «كان ه ــمت بس .. ابتس
وأتذكر  ــري  املاضي».أضع عط ــي  ف
ــرت بي أحداثا  كم أخبرتك عنه. م
كثيرة ال تدري عنها شيئا، تتداخل 

ــال أدري أيهم  ــي ذهني ف املواقف ف
ــت لك عنه في الواقع، وأيهم  حكي
قصصته على طيفك! وأيهم حلم 
ــة، وأيهم  ــم يقظ ــوم، وأيهم حل ن

حقيقة!.
ــة  تنحي ــع  م ــوم  الن ــاول  أح اآلن، 
هاجس عدم حركة أطرافي جانبا، 
ــي الطمأنينة بأنها  أبث على نفس

قطعا حالة طارئة.
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البينة اجلديدة / علي شريف
ــاعد  املس ــتاذ  لالس ــا  صدرحديث
ــرزوك  امل ــاح  صب ــر  الدكتورعام
ــة  ــد كلي ــي لعمي ــاون العامل املع
ــة بابل  ــة بجامع ــون اجلميل الفن
كتاب (مسرح الشارع ام املسرح 
ــدارات  ــن إص ــارع) ضم ــي الش ف
ــارع  ــرح الش ــل ملس ــى باب (ملتق
ــة  ــي مؤسس ــه ف األول) ومت طبع
ــل  ــي باب ــة ف ــادق الثقافي دار الص
ــة من القطع  بواقع (٢٦٠ ) صفح
الوزيري وسيكون اإلصدار متزامنا 
ــون  يك ــي  لك ــا  والكتروني ــا  ورقي
ــرح  ــع املهتمني مبس ــاً جلمي متاح
مجموعة  تكليف  الشارع٠وقدمت 
ــنيّ واملهتمني واملؤمنني  من الباحث
ــارع عربياً  ــرح الش ــارب مس بتج
ــات  ليكتبوا مجموعة من الدراس
ــكالية  ــة التي تناقش إش البحثي
ــط  اخلل ــك  وف ــارع  الش ــرح  مس
ــرح  ــي (مس ــني مفهوم ــم ب القائ
ــارع) أم (املسرح في الشارع)  الش
ــر عن  ــب الكثي ــد كت ــيما وق الس
ــا  ــة وأعدوه ــة وعربي ــارب عاملي جت
مسرح شارع وفق املفهوم القائم 

ان أي عرض مسرحي يغادر العلبة 
ــارع واألمثلة كثيرة  هو مسرح ش
ــن ومخرجني وممثلني كتبوا  ملنظري
عن جتاربهم أو متت الكتابة عنهم 
وهنا ال بد من التصحيح وفك هذه 
اإلشكالية علمياً من خالل حتديد 
ــرح  ــكل ومفهوم وآليات (مس ش
ــف  تكلي مت  ــل  وبالفع ــارع)  الش
ــالل كتابة ورقات  ــني من خ الباحث
ــن صلب التجربة  بحثية جاءت م
ومت  الرصينة  ــة  العلمي ــة  البحثي
ترتيب الدراسات هجائياً بحسب 

العناوين 

متابعة / البينة اجلديدة
 أعلنت ملكة جمال لبنان السابقة 
ــاندرا زرق انها شفيت من فيروس  س
ــرتها  كورونا وذلك من خالل صور نش
على خاصية القصص عبر حسابها 
الرسمي على اإلستغرام.ولفتت رزق 
إلى أنها بدأت تتحسن وشكرت كل 
ــان عليها  ــا لإلطمئن ــل به من إتص
أن  ــر  اآلن.يُذك ــر  بخي ــا  أنه ــدت  وأك
ــت ملكة جمال  ــاندرا رزق إنتخب س
ــة  ــت ملك ــام ٢٠٠٠.وكان ــان لع لبن
ت  ــد انضمّ ــابقة ق جمال لبنان الس

 Lebanon Relief» ــة  حمل ــى  ال
ــت الوجه التوعوي  Project» وأصبح
ــار مرفأ بيروت، حيث  لها، بعد إنفج
ات  يُسلّم أكثر من ١٠٠ طن من املعدّ
الطبية لعدد كبير من مستشفيات 
ــادة بناء لبنان  ــهاماً في إع لبنان إس
ومساعدة شعبه.وتقوم احلملة على 
جتميع املساعدات من األميركيني إلى 
ــوم االنفجار، حيث  اللبنانيني منذ ي
تبذل كل من مؤسسة غسان ومنال 
ــل األميركي  ــق العم ــب مع فري صع
اخلاص بلبنان (ATFL) جهوداً وطنية 

ــدادات واملعدات  ــقة لنقل اإلم منسّ
الطبية والصيدالنية جواً إلى لبنان.
ــاندرا إلى أن هذه املبادرة  ــير س وتش
ــدق املبادرات القائمة في  هي من أص
ــانية  ة اإلنس ــرةً أن قمّ ــان، معتب لبن
ــاءة على أفعال  ــهام واإلض هي اإلس
اخلير التي تقوم بها بعض اجلمعيات 
واملؤسسات غير احلكومية وأن تكون 
دت  ــدّ ــال حقيقية وصادقة. ش األفع
على أن هذه الفكرة مُستبعدة متاماً؛ 
ــا وأهلها ومنزلها  خصوصاً أن ابنته
في لبنان، وال خيار لها سوى البقاء.

متابعة / البينة اجلديدة
ــذي باع ظهره»  ــي «الرجل ال ــاز الفيلم التونس ف
ــي الدورة  ــن هنية، بجائزتني ف ــة كوثر ب للمخرج
ــينمائي الدولي،  ــيا الس ــان فينيس ـــ٧٧ ملهرج ال
حيث حصد بطل الفيلم «يحيى مهايني» بجائزة 
ــا بجائزة أديبو  ــل، كما فاز الفيلم أيض أفضل ممث
ــادئ التعاون  ــتوحاة من مب ــج لإلدماج، املس كين
ــيناريو  ــذي باع ظهره» س ــل ال االجتماعي.»الرج
وإخراج كوثر بن هنية، بطولة يحيى مهايني، ديا 
إليان، كوين دي بو، وتشارك فيه النجمة العاملية 
ــي كضيفة شرف.ويرصد الفيلم  مونيكا بيلوتش
ــام علي، املهاجر إلى  ــوري، س ــاب الس رحلة الش

ــوريا، يلتقي  ــاً من احلرب الدائرة في س لبنان، هرب
ــري غودفرا»  ــة، ب»جيف ــارض الفني ــي أحد املع ف
الفنان األشهر، في مجال الفن املعاصر، ويتوصال 
ــم على  ــن نوعه، بحيث يرس ــاق غريب م إلى اتف
ــاً حياً، مقابل  ــام» جاعالً منه عمالً فني ظهر «س
ــاء حبيبته في  ــفر للق ــى فيزا للس ــه عل حصول
ــروع في  ــارك كمش ــر أن الفيلم ش بلجيكا.يذك
ــة ملنطلق  ــدورة الثاني ــالل ال ــة التطوير خ مرحل
ــينمائي الدولي.وشاركت قنوات راديو  اجلونة الس
ــاج الفيلم، وذلك  ــي إنت ــون العرب ART ف وتلفزي
ــي ثاني تعاون لها مع املنتج حبيب عطية، بعد  ف

فيلم «بيك نعيش».

@âaÜïa
 âbí€a@ø@ÄäéΩa@‚a@ âbí€a@Ääéfl
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شهد حممد عبادي / مهندسة وتشكيلية : واقعة الطف  ليست معركة حول سلطة 
أو نفوذ  بل هي معركة للدفاع عن القيم واملبادئ اإلنسانية والدينية 

يوسف العكييل / خطاط : إستطاع الفنان التشكييل إن يوثق معركة الطف األليمة التي 
جرت مأساهتا يف كربالء املقدسة عرب لوحته التشكيلية والرمزية يف مكنون نتاجه الفني 

Ô”aä»€a@Ô‹Óÿín€a@Â–€a@ø@ı˝iä◊@Ú»”aÎ@p¸¸Ö

عاشوراء اإلمام احلسني (ع) حدث تأريخي 

ــة واألدب  ــات الثقاف ــط بجميع مدي إرتب

ــكل  ــرح وبقية الفنون األخرى بش واملس

ــكل خاص ، وقد جسدت  ــكيلي بش عام والفن التش

ــي حدثت  ــك الواقعة الت ــكيلية تل ــات التش اللوح

ــورائية  ــيم العاش ــالء أدق تفاصيلها واملراس في كرب

ــة اجلديدة) تناولت هذه  ــي أعقبتها . (جريدة البين الت

ــع نخبة من  ــورائية لواقعة كربالء م ــاء العاش األحي

التشكيليني والتشكيليات ، وطرحت عليهم بعض 

ــئلة ، هل تعتقد بأن الفن التشكيلي إستطاع  األس

ــاة كربالء إلى العالم مبختلف لغاتهم  أن ينقل مأس

ــالة والقيمة  ــي الرس ــم ، وماه وثقافاته

ــيخها  ــة والفنية لتدوينها وترس املعنوي

في الوجدان اإلنساني والثوار األحرار .

تحقيق / 
علي صحن عبد العزيز

مسؤولية تأريخية 
مجيد محسن زغري / استاذ جامعي َّـ 

كلية الفنون الجميلة /جامعة بغداد

بالثقافة  ــليحه  وتس ــع  اجملتم تبصير 
ــات كل الطبقات  ــن أولوي ــة م واملعرف
ــكيليني ، ولذا  ــة ومنهم التش الثقافي
ــينية  فإن أبرز ما جاءت به الثورة احلس
ــة لدينا ،  ــة الفني ــل الذائق ــو تفعي ه
ــة  ــاالت مختلف ــح مج ــالل فت ــن خ م
أدق  ــي  ف ــة  الواقع ــذه  ه ــت  وثق ورؤى 
ــها مقعداً  تفاصيلها ،وحجزت لنفس
ــة اخملتلفة  ــون البصري ــني بقية الفن ب
ــف التاريخي فإننا  ــذا املنعط ، وإزاء ه
ــؤولية إنسانية وتاريخية في  أمام مس
ــوروث اخلالد على  ــاظ على هذا امل احلف

طول مدار السنوات.
أستحضار القيم 

خالد الشيباني / تشكيلي
ــتحضار  ــف العظيمة اس واقعة الط
اخلصب والنهر الذي ال تنتهي ينابيعه 
ــبة للفنان التشكيلي فالعمق  بالنس
ــدث  احل ــذا  له ــفي  الفلس ــم  والفه
ــكيلي  ــي يجعل الفنان التش التأريخ
ــا  والتراجيدي ــيس  باألحاس ــاً  مغرق
ــه  خيارات ــد  جت ــك  لذل  ، ــة  التفصيلي
ــراز كل رمزيات الواقعة  املتعددة في إب
ــت األلوان  ــاء ،  فكان ــة وأب من تضحي
ــاة تتفاعل بكل املضامني عبر  والفرش
ــكيل ، ولم تقتصر  ــدارس التش كل م
ــائدة  ــي كانت س ــة الت ــى الواقعي عل
لفترة طويلة ، بل روح الثورة احلسينية 
ــكيلي  ــي األفق الكبير للفنان التش ه
ليحدث النقلة في التفكير باألسلوب 
ــه أمام اجلمهور  ــي احلديث ليضع الفن

وعالقته الوجدانية بالواقعة.
صوت الحق 

علي عبد الكريم / تشكيلي
ــني (ع) متثل حركة  ــم تعد ثورة احلس  ل
فردية شخصية أو مصيبة يقال عنها 
ــى وقتها ،  بل هي  مضى زمانها وانته
رمز للتضحية من أجل احلق واإلنسانية 
ــي ضمير  ــوف تعيش ف ــي بذلك س وه
اإلنسانية على إمتداد الدهور واألزمان 
ــوراء األثر الكبير في  ، لذلك كان لعاش
ــل وأصبحت لغة  ــكيلي ، ب الفن التش
ــميات اللغات ،  عاملية جتاوزت كل مس
فهي الرسالة اإلصالحية وصوت احلق 
ــينية  ــة  ،وكانت اللوحة احلس والعدال
ــة غنية  ــورة بلغة فني ــة ث ــي قص حتك
بالرموز والدالالت واإلشارات التي حترك 
العواطف مستندة بذلك واقعة أليمة 
ــي واحدة من  ــرفاء ف هزت ضمائر الش
ــر للحرية على مدى  أنبل وأعظم مناب

التاريخ.
وسيلة تدوين 

علي عليوي / تشكيلي
ــر في الفن  ــوراء األثر الكبي كان لعاش
التشكيلي كلغة عاملية تتجاوز احلدود 
ــر  ــذت عب ــات ، إذ نف ــن واللغ والعناوي

القلب إلى العقل املفتوح وسمو الروح 
والفكرية  ــة  الوجداني ــاتها  وأنعكاس
واحلسية ،لتكون رسالة إصالح وصوتاً 
ــن  ،فالف ــة  والعدال ــر  والضمي ــق  للح
ــيلة  ــاً فقط ،وإمنا هو وس ليس جمالي
ــه  وتوثيق ــخ  التاري ــن  وتدوي ــخ  للتأري
ــانية في  ــا حاضرا لإلنس ليكون درس
ــة والفكرية  ــم األخالقي ــيد القي جتس
ــح  أصب اذ   ، ــة  واجلمالي ــة  والوجداني
ــة  ــي قص ــورائي يحك ــم العاش الرس
ــكيلية  ــورائية بلغة تش الثورة العاش
غنية بالرموز والدالالت واإلشارات التي 
ــرك العواطف من  ــل الوجدان وحت تدخ
ــة اجلمالية وبعدها  ــالل اللون والرؤي خ
ــي والفكري واملعنوي واحلسي  النفس

واإلنساني.
شهد محمد عبادي / مهندسة 

وتشكيلية
ــت معركة حول  ــف  ليس ــة الط واقع
سلطة أو نفوذ ، بل هي معركة للدفاع 
عن القيم واملبادئ اإلنسانية والدينية 
ــالة كان  ــكيلي رس ــن التش ، وألن الف
ــيد واقعة الطف  له دور كبير في جتس
ــدت هذه  ــي جس ــات الت ــث اللوح حي
ــى عاتقها  ــي أخذت عل ــة والت الواقع
نقل رسالتها األنسانية للعالم أجمع 
ــم التضحية  ــعت وتترجم حج ،  فس
ــدة واإلميان الذي  ــار وصدق العقي واإليث
ــي ضحت  ــك األرواح الت ــتوطن تل اس
ــة اهللا ، وأحقاق  ــالء كلم ــل اع ــن أج م
ــني ( ع)  ــاق الباطل ، فاحلس ــق وإزه احل
ــانية درساً  كان حرا» ثائرا» قدم لألنس
ــا ، والفن  ــالة يُحتذى به عظيماً ورس
ــدها بأدق تفاصيلها  التشكيلي جس
ــار ، فمن لم يقرأ  ــور النور والدم والن ص
ــم ومر بناظريه  ــي التأريخ أو لم يفه ف
ــي  الت ــكيلية  التش ــال  األعم ــى  عل
ــيفهم وتدمع  صورت واقعة الطف س
ــث أبدع  ــل مقلتيه ، حي ــه قب مهجت
ــاتهم في جتسيد  التشيكليون بريش
ــه العني و  ــا تدمى ل ــاب مب ــم واملص األل
ــروح ، بغض النظر عن هوية املتلقي  ال
ــكيلي  ــه، فالفن التش ــه وقوميت ودين
ــات  اللغ ــول وكل  العق ــب كل  يخاط

واحلضارات في كل مكان وزمان.
لغة عاِّـية 

النحات حيدر عاتي/ إستاذ َّـ جامعة 
دياُّـ : أقدم

ــن ، وما  ــت الف ــن كان ــيله للتدوي وس
ــاة  ــت حي ــي دون ــوف الت ــوم الكه رس
اإلنسان األول إال خير دليل ، فالفن لغة 
ــدود، وميكن  ــة موحدة تتجاوز احل عاملي
ــع اللغات ،وهي  ــب بها جمي إن تخاط
ــة اإلمام  ــال قضي ــيله إليص ــر وس خي
احلسني (ع) هي الفن ومنه التشكيلي 

ــار ، لكن  ــرة ولفنانني كب احملاوالت كثي
ــى الدعم لهكذا  ــى األكثر ونتمن نتمن
ــم الثاني  ــة تنقل للعال ــاريع فني مش
الوجه احلقيقي لإلسالم متمثل بثورة 

احلسني (ع) .

مادة مكتملة الجوانب 
رائد السوداني / تشكيلي

في الفترة وبعد عام ٢٠٠٣ حتديداً برزت 

وإنتشرت القضية احلسينية وخرجت 
ــا ، بعد أن كانت  ــم حلرية تناوله للعال
ــب الثقافي من  ــدة فتناولها اجلان مقي
مسرح ورواية وشعر والفن التشكيلي  
،فكانت واقعة عاشوراء هي خير درس 
معبّر عن إرادة وقيم األمة في كل زمان 
ــب  ــاعر واألدي ــد كان الش ــكان، فق وم
والفنان يعبّر عن شدة إرتباطه بقضية 
ــبة  ــا بالنس ــني (ع) ، أم ــام احلس اإلم
ــت وما زالت  ــينية كان للقضية احلس
ــا  ــا تناوله ــة مبواضيعه ــادة مكتمل م
ــن عدة  ــكيلي املعاصر م ــن التش الف

ــا طرأت على  ــب ثقافية رغم إنه جوان
ــاً ،لكونها  ــكيلي فطري ــان التش الفن
ــج أكادميي  ــن منه ــن ضم ــم تكن م ل
ــا  ــان أعطاه الفن ــا  تناوله ــا  ، وعندم
ــى أذهان اجلمهور  مفهوم آخر يصل إل
، ولم يختصر على اجلمهور اإلسالمي 

فقط، بل تعدى للعالم مما مت استيعاب 
القضية احلسينية في بعض متاحف 
ــي وجعلوها من القضايا  العالم الغرب
ــذه  ه ــت  وكان  ، ــة  املهم ــة  التأريخي
ــالة أوصلها بثقافة عالية الفنان  رس

التشكيلي.
ملحمة خالدة 

عالء السيالوي / تشكيلي
ــالء لوحة  ــه كرب ــدت واقع ــد جس  لق

ــة لكل العالم صور اإلمام  فنية ملهم
ــه  ــرة بعطائ ــي كثي ــني(ع) معان احلس
وتضحياته بدمه وروحه الطاهرة ألجل 
ــدة واحلرية  ــال كلمه احلق والعقي إيص
والسالم الذي الينضب ، فهو راية احلق 
ــم الذي  ــوم على الظال ــة املظل وصرخ
ــكل الطوائف واخلالئق  أوصل صداها ل
صور لونها اإلمام احلسني (ع) مبالحمه 
ــدة ، إلهمت كل الفنانني والكتاب  خال
ــر وثورته  ــاءه الزاخ ــني من عط واملثقف

النابضة بتاريخه املشرق الوضاء.
نقل التفاصيل 

صبا العقيلي / تشكيلية
ــة كبيرة في  ــكيلي بصم ــن التش للف
إيصال مفهوم واقعة الطف العظيمة 
ــكيلي  إلى املتلقي ، ومبا إن الفن التش
يقراه املثقف ومن مختلف الثقافات ، 
وكذلك متكن الفنان من إيصال تفاصيل 
ــداث  ــل األح ــة ونق ــك الواقع ــن تل ع

ــب  ــه طبعا وحس ــان بطريقت وكل فن
ــتخدامه للمدارس الفنية اخملتلفة  إس
ــا بنقل وقائع من  ، فمنهم من إوصله
ــي املواكب أو  ــاهد من خدمه ف ما يش
الزيارة وغيرها بطريقة واقعية أو رمزية 
، وغيرها من التعابير وكذلك تصوير ما 
ــث مختلفة ومتنوعة  ــروي من أحادي م
ــل معينة ،  ــك الواقعة بتفاصي عن تل
ــطرت مباديء  ــانية س ــي ثورة إنس وه

ــكل األجيال في وجه الظلم  عميقة ل
ــس  بالنف ــة  ،والتضحي ــتبداد  واألس

للنهوض من أجل تغيير الواقع املرير.
ثوثيق أساسي 

سيف علي / تشكيلي
ــني  ــان كان وال زال احلس ــى مر األزم عل
ــة  واحلري ــانية  اإلنس ــم  مله ــو  ه (ع) 
ــكل  ل ــم  مه ــدر  ومص  ، ــجاعة  والش
ــني يبقى خلوده مقترناً بالوجود  الفنان
ــأن يكون املوثق  ــتطاع الفن ب ، وقد أس
ــيخلد الفن  ــك س ــي،  بال ش األساس
ــداث إلى  ــة وينقل األح ــن الواقع ضم

كل العالم برغم إختالف اللغات ، جتد 
ــط من خالل عمل  ــرح مبس هنالك ش
ــة معينة وعلى  فني ينتمي إلى مدرس
ــون داخل إطار الواقعية  اإلحوط إن تك

ألنها حتمل التعريف الكامل للعمل<
شفاء هادي / تشكيلية : 

ــذ  يؤخ ــي  ــكيلي كل ش التش ــن  الف
ــاغ صياغة  ــع ويص ــة الواق من طبيع
ــكيالً جديداً  ــكل تش ــدة أي يش جدي
،فالتشكيلي يقوم بصياغة األشكال 
ــن محيطه اخلارجي ،  وأخذ مفرداته م
ــذا تعددت  ــا ونهج ل ــان رؤي ولكل إنس
ــوراء  ــات بهذه املواضيع ،فعاش املعاجل
ــكيلني  ــني التش ــددت الفنان ــورة تع ث
ــي لوحاتهم وأعمالهم  عند طرحها ف
ــيخها في  ــا وترس ــالة لتدوينه كرس
ــاني ، فمنهم من يرى  ــدان اإلنس الوج
ــا منوذجا للصبر والثبات ، وآخر يرى  أنه
ــة والصمود أو  ــا للتضحي ــا منوذج أنه
ــي والعبودية اخلالصة  التكامل الروح
ــى، ومنهم من يرى أنها مصدر  هللا تعال
ــتطاع  ــدي ناصح ، إذن أس ــي عقائ وع
ــاة  ــل مأس ــكيلي إن ينق ــن التش الف
ــف لغاتهم  ــى العالم مبختل كربالء إل

وثقافاتهم اخملتلفة.
ثورة إنسانية 

ثامر الهيتي / تشكيلي
 عاشوراء حدث تاريخي يرتبط باحلاضر 
ــعبي، حيث  ويعيش في الوجدان الش
ــب  ــاً ال ينض ــاً جماهيري ــتولد وعي أس
ــدأ أزهرت من  ــاً وثورياً ال يه ــاً فكري وارث
ــة وقصص وأفالم  كل ذلك لوحات فني
ــورة في  ــي ث ــا ، فه ــينمائية وغيره س
ــد  ــان ، فق ــة اإلنس ــبيل اهللا وكرام س
ــوراء األثر الكبير  ــعائر عاش كانت لش
ــكيلي عاملياً بأعتبار إن  في الفن التش

الفن هو تدوين وتوثيق للتاريخ.
إستلهام الرتاجيديا 

رحيم السيد / تشكيلي /  رئيس 
مؤسسة هواجس للثقافة والفنون

 في الواقع تخطى بعض التشكيليني  
ــالء بوصفها حدثاً  ــة واقعة كرب محلي
ــع  ــاءات عاملية أوس ــاً إلى فض تاريخي
ــة ،  ــر واحلداث ــع روح العص ــت م توافق
فكانت الصلة نابضة ومتفاعلة ما بني 
ــكيليو األمس واليوم ، ففي مجال  تش
استلهام تراجيديا واقعة الطف متكن 
ــك الواقعة  ــم تل ــم من رس ــدد منه ع
ــرار ،  ــر لألح ــر الني ــع الفك ــا م وربطه
مؤكدين على إن املبادئ والقيم العليا 
ــا اإلمام  ــن أجله ــهد م ــي أستش الت
ــامي  ــني ( ع) كانت الهدف الس احلس
ــة كربالء ضد الظلم  الذي افرزته واقع

واالستبداد .

مادة فنية 
صباح كاظم / تشكيلي

ــام  ــي ق ــني (ع) الت ــام احلس ــورة اإلم  ث
ــراكاً  ــة كانت حِ ــنة ٦١ هجري ــا س به
ــرة القيم  ــه ضمن دائ ــور أهداف تتمح
ــعاراته  واملبادئ ، فكانت خطاباته وش
ــاحه احلرب  ــه بل وحتى س ومفاوضات

ــجايا  والس ــة  العالي ــم  القي ــت  كان
ــا  فيه ــانية  اإلنس ــة  واحلال ــة  النبيل
تتحرك في امليدان مع كل ضربة سيف 
ــن الصوالت وحتى  ــاز أو صوله م أو أرجت
ــعائر املقامة حاليا  الصالة ركيزة للش
ــن األبعاد  ــة الطف م ــالك ملحم ،امت
ــة  والتاريخي ــة  والفكري ــانية  االنس
ــل منها مادة غنية ميكن إن تنهل  يجع
ــرية  منها مختلف نواحي احلياة البش
ــة  ــية واإلجتماعي ــة والسياس الديني
ــذه النواحي  ــن ه ــن ضم ــا وم ، وغيره
ــكيلي  الفن ونخص بالذات الفن التش
ــور البحث وهذا املنهل من  لكونه مح
ــواها يأتي  ــورة املباركة دون س هذه الث
ــا من جهة  ــن أولهما صدقه ــن أمري م
ــادي  وامل ــي  الروح ــا  تأثيره ــتمرار  واس
ــعوب من  ــي وجدان الش ــة االن ف لغاي
جهة اخرى ، اإلنسانية واجلمال واألبوة 
ــة واالخوة  ــان واملظلومي ــاء واحلن والوف

احلقيقية وكل املعاني السامية.
عبد الكريم السيد / تشكيلي

ــاة  ــف االليمة مأس ــة الط ــد واقع تع
ــاة أخرى بكل  ــة التوازيها مأس تأريخي
ــت آثارها  ــد ترك ــة ، فق ــى الكلم معن
ــتذكرها األجيال جيالً  تلو األجيال  تس
ــرة  ــرة وكبي ــن دالالت كثي ــا م ــا له ، مل
ــان ،وبالرغم من  ــكان والزم ــدى امل تتع
ــر  ــر من أربعة عش ــل أكث ــا قب وقوعه
ــنني ظلت حتاكي الضمير  قرن من الس
ــم ، ملا  ــي كل بقاع العال ــاني ف اإلنس
ــكل أحرار  ــدروس والعبر ل ــا من ال فيه
ــا القيم  ــا وتتجلى فيه ــم ، كم العال

األخالقية والدينية.
إضافة رمزية 

يوسف العكيلي / خطاط
ــتطاع الفنان التشكيلي إن يوثق   إس
ــي جرت  ــة الت ــف األليم ــة الط معرك
ــة عبر  ــالء املقدس ــاتها في كرب مآس
ــي  ف ــة  والرمزي ــكيلية  التش ــه  لوحت
ــذه الرمزية  ــه الفني ،وه مكنون نتاج
ــالة أو  ــة للتعبيرية إن تكون رس إضاف
ــا مفهوم  ــه فيه ــكل متلقي ل ــة ل لغ
ــي هذه الواقعة  ــم مع ما جرى ف يتناغ
ــني  ــا جب ــدى له ــي ين ــعة،  والت البش
ــع وعطش  ــل وتروي ــانية من قت اإلنس
ــان من خالل  ــتنتج الفن ــبي ، وإس وس
ــورة اليانعة  ــن الث ــاته ع ألوانه وفرش
ــالء األليمة  ــا واقعة كرب ــي أفرزته الت
ــن التصدي بوجه احلاكم  في الطف م

الظالم واألستبداد والذلة والعبودية.
مساحة كبرية  

أحمد القريشي / تشكيلي
ــك الفاجعة االليمة   واقعة الطف، تل
ــظ الضمير  ــس يوق ــت هاج ــي ظل الت
ــاني في كل عام، ويلهم اإلبداع  اإلنس
ــر العصور، ومتتد  ــاء والفنانني عب لألدب
ــدى لتتحول إلى  ــى أبعد م ــا إل أبعاده
مدرسة تُعلم اإليثار والدفاع عن املبدأ 
ــن  ــة، وللف ــن التضحي ــا كان ثم مهم
ــاحة األكبر في هذا  ــكيلي املس التش
ــال والتصور  ــح آفاق اخلي اجملال النه فت
ــد  ــن خالل رؤية فنية جتس للواقعة م

شخوص القضية احلسينية.

القضية احلسينية كانت وما زالت مادة مكتملة بمواضيعها تناوهلا الفن التشكييل 
املعارص من عدة جوانب ثقافية رغم إهنا طرأت عىل الفنان التشكييل فطرياً
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مديرية تنفيذ الناصرية
العدد: ٢٠٢٠/٦٣

إعـــــــــــالن
ــيارة اِّـرقمة ١٠٤٠٤/ ــع مديرية تنفيذ الناصرية الس تبي

اِّـثنى خصوصي سيدان موديل ١٩٩١ اللون ابيض العائدة 
ــم لقاء طلب الدائنة ايمان  اُّـ اِّـدين مصطفى ابراهيم هاش
ــبعة ماليني  ــغ ٧،٤٧٥،٠٠٠ س ــرزاق البال ــد ال ــك عب مال
ــة وسبعون الف دينار فعلى اضافة للنفقة  واربعمائة وخمس
ــراء مراجعة  ــب بالش ــة ١٥٥،٠٠٠ الراغ ــتمرة البالغ اِّـس
ــر  ــدأ من اليوم التالي للنش ــة خالل ١٠ أيام تب ــذه اِّـديري ه
مستصحبا معه التأمينات القانونية ١٠٪ من القيمة اِّـقدرة 
ــم التحصيل والداللية  ــية العراقية وان رس ــهادة الجنس وش

على اِّـشرتي.
ــى خصوصي  ــة ١٠٤٠٤ اِّـثن ــيارة اِّـرقم ــات: الس اِّـواصف

تويوتا كروان/اللون ابيض
منفذ عدل الناصرية/رعد مراد حسون

دائرة الكاتب العدل َّـ الناصرية
العدد: ٤٤٥٧

م/ اعالن
مجهول محل االقامة

نرفق لكم طيا االنذار اِّـرقم ١٢١٧٧ َّـ ٢٠٢٠/٩/١ 
والخاص باِّـنذر السيد كفاح عبد الكاظم بندر والصادر 
من دائرتنا اِّـطلوب تبليغه السيد مرتضى عبد الرحيم 
ــذر تبليغه باالنذار اِّـرقم اعاله وبالطرق  كريم بعد تع
ــني  ــطة جريدت ــم بواس ــرر تبليغك ــذا تق ــة ل القانوني
رسميتني للحضور اُّـ هذه الدائرة خالل خمسة عشر 

يوما وبخالف ذلك سيعترب متبلغ رسميا.
اِّـرفقات :االنذار اِّـرقم ١٢١٧٧ َّـ ٢٠٢٠/٩/١

علي عبد الرزاق صالح الطائي
الكاتب العدل االول َّـ الناصرية

محكمة األحوال الشخصية َّـ الناصرية
العدد: ١٦٧١/ش/٢٠٢٠

إُّـ/اِّـدعى عليها/ كريمة حسني كاظم
م /تبليغ

ــون الدعوى الشرعية  ــعدون حس اقام اِّـدعي علي س
ــق الطالق  ــا تصدي ــي يطلب فيه ــاله والت ــة أع اِّـرقم
ــب شرح  الرجعي وبالنظر ِّـجهولية محل إقامتك حس
ــم بالتبليغ لذا تقرر تبليغك بصحيفتني محليتني  القائ
يوميتني بالحضور امام هذه اِّـحكمة صباح يوم اِّـرافعة 
اِّـوافق ٢٠٢٠/٩/٢٤ الساعة التاسعة صباحا وعند 
ــوف تجري  ــال من ينوب عنك س ــدم حضورك وأرس ع

اِّـرافعة بحقك  غيابيا وعلنا ووفقا للقانون.
القاضي / سمري ناصر محيسن

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف ذي قار االتحادية
محكمة جنح سوق الشيوخ

العدد: ١٠٠٩ / ج / ٢٠١٩
التاريخ : ١٥ / ٩ / ٢٠٢٠ 

م/ إعــــــــــالن
اُّـ اِّـتهم / لؤي عوده محمد هاني السلمان

ــاكن َّـ ناحية الكرمه / الياسرية / سابقا وِّـجهولية محل االقامة  الس
ــوق الشيوخ  حاليا بتاريخ ١١ / ١١ /٢٠١٩ اصدرت محكمة جنح س
حكما غيابيا َّـ الدعوى اعاله يقضي بالحبس البسيط ِّـدة ستة اشهر 
وفق احكام اِّـادة ٤٥٦ / ١ / أ من قانون العقوبات عن جريمة استعمال 
ــتكني كاظم  ــتالم مبالغ ماليه من اِّـش ــرق احتيالية وتوصله اُّـ اس ط
ــاس/ وِّـجهولية  ــم عباس/ عمر كاظم عب ــف /واحمد كاظ عباس يوس
ــك بصحيفتني محليتني وعند عدم مراجعتك  محل اقامتك تقرر تبليغ

طرق الطعن القانونية سوف يكتسب القرار الدرجة القطعية.
القاضي 

عالء حسني علي

إعــــــــــــالن

ــل اِّـدعي (عمر نعيمه  ــاء على الدعوى اِّـقامة من قب بن
عذاب)  يطلب تبديل لقبه  من (اِّـنتفكي) اُّـ (الخفاجي) 
ــة خالل مدة  ــرتاض مراجعة هذه اِّـديري ــن لديه اع فم
ــوف تنظر هذه اِّـديرية  ــه س اقصاها (١٥) يوم وبعكس
ــادة (٢٢) من قانون البطاقة  ــوى وفق احكام اِّـ َّـ الدع

الوطنية رقم (٣) لسنة ٢٠١٦.
اللواء 

رياض جندي الكعبي
مدير االحوال اِّـدنية والجوازات واالقامة العامة 

إعــــــــــــالن

ــل اِّـدعي (زركه كعيد  ــاء على الدعوى اِّـقامة من قب بن
ــن (زركه) اُّـ  ــم اِّـجرد  م ــب تبديل االس ــمس)  يطل ش
ــة هذه اِّـديرية خالل  ــل) فمن لديه اعرتاض مراجع (ام
ــر هذه  ــوف تنظ ــه س ــا (١٥) يوم وبعكس ــدة اقصاه م
ــادة (٢٢) من قانون  ــة َّـ الدعوى وفق احكام اِّـ اِّـديري

البطاقة الوطنية رقم (٣) لسنة ٢٠١٦.
اللواء 

رياض جندي الكعبي
مدير االحوال اِّـدنية والجوازات واالقامة العامة

محكمة االحوال الشخصية َّـ الفجر
العدد: ٣٩/ش/٢٠٢٠

اعـــــــــالن
ــول/اضافة اُّـ  ــى عليه/علي كاظم عبد الرس اُّـ اِّـدع
ــول /مجهول محل  تركة مورثه اِّـرحوم كاظم عبد الرس

االقامة حاليا
ــة حكما  ــذه اِّـحكم ــدرت ه ــخ ٢٠٢٠/٩/٣ اص بتاري
غيابيا بحقك َّـ الدعوى الشرعية اِّـرقمة اعاله يقضي 
ــول اُّـ  ــني كاظم عبد الرس ــب القاصر- حس باثبات نس
رحم والدته اِّـدعية عالهن رحمن حسني وصلب مورثك 
ــد ٢٠٠٦/١/١  ــى وهو تول ــول عيس ــم عبد الرس كاظ
ــة محل اقامتك تقرر تبليغك اعالنا بصحيفتني  وِّـجهولي
ــرق الطعن القانونية  ــني وعند عدم مراجعتك ط محليت

سيكتسب القرار الدرجة القطعية وفق االصول.
القاضي/اياد حنون هادي

محكمة االحوال الشخصية َّـ الفجر
العدد : ٤٢/ش/٢٠٢٠

اعالن
اُّـ/اِّـدعى عليه/جعفر ريسان جهاد

ــد علي جهاد الدعوى  ــت اِّـدعية هدى محم اقام
ــرعية اِّـرقمة اعاله والتي تطلب فيها الحكم  الش
بتأييد الحضانة البنتها فاطمة الزهراء وِّـجهولية 
ــب شرح القائم بالتبليغ تقرر  محل اقامتك وحس
ــا ان موعد  ــني علم ــني محليت ــك بصحيفت تبليغ

اِّـرافعة يوم  ٢٠ / ٩ /٢٠٢٠.
القاضي/ اياد حنون هادي
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محافظة البصرة / قسم العقود الحكومية/ شعبة اعالن اِّـشاريع
Basra Governorate Directorate of Government

Contracts Dept Announcement

استنادا اُّـ كتاب قسم التخطيط واِّـتابعة َّـ محافظة البصرة اِّـرقم (١٦٩٥ َّـ ٢٠٢٠/٩/٨) .
ــروع   ــم العقود الحكومية ) دعوة مقدمي العطاءات اِّـؤهلني وذوي الخربة لتقديم عطاءاتهم(اِّـغلقة) مش ــر (محافظة البصرة / قس    تس
(تجهيز ونصب وصيانة وتشغيل األجهزة الطبية/أجهزة مركز جراحة قاعدة الجمجمة ضمن مكون تجهيز ونصب وصيانة األجهزة الطبية 

وحسب الكشوفات  )
 - وبكلفة  تخمينية قدرها(٢٨١,٧٩٨,٠٠٠)  مائتان وواحد وثمانون مليون وسبعمائة وثمانية وتسعون  الف  دينار عراقي

 - ضمن خطة البرتودوالر لعام ٢٠١٩        - مدة التنفيذ ( ١٢٠  يوم )  .                 -موقع اِّـشروع ( عام )
- وبتبويب (١٠٢,١,١٢,٤,١,٤٧,٣) ( بعرض فني )

ــركات متخصصة َّـ هذا اِّـجال /مكاتب  ــرة  والصنف /  كهرباء ميكانيك-كيمياوي  –ش ــف اِّـطلوبة : الدرجة / العاش ــة والصن   - الدرج
علمية متخصصة ومجازة /شركة الوكاالت التجارية اِّـتخصصة باالجهزة الطبية   وان تكون الهوية نافذة .

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

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

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

ــتة وخمسون  ــيولة نقدية بمبلغ اليقل قدره عن ((٥٦,٣٦٠,٠٠٠) س ــيولة النقدية : على مقدم العطاء ان يقدم س - -متطلبات الس
ــكل كشف مصرَّـ يبني حركة التدفق اِّـالي الخر سنة او كفاءة مالية باِّـبلغ اِّـطلوب  ــتون  الف  دينارعراقي على ش مليون  وثالثمائة وس

من خالل التسهيالت اِّـصرفية وللفرتة التي تسبق تاريخ غلق اِّـناقصة 
٢ - الخربة والقدرة الفنية: على مقدم العطاء أن يقدم دليالً موثقاً يوضح إمكانيته على تلبية متطلبات الخربة الفنية اِّـدرجة أدناه:

اِّـشاركة بصفة مقاول , أو ادارة عقود, او كمقاول ثانوي َّـ ( ١) عقد وللسنوات( ١٠) العشرة السابقة وبمبلغ اليقل عن 
( ٨٤,٥٤٠,٠٠٠)  أربعة وثمانون مليون  وخمسمائة واربعون الف  دينار عراقي 

لتنفيذ عقود مماثله ألعمال هذا العقد و تم أنجازها بنجاح  بالكامل. و يعنى باِّـماثلة  حجم العمل ، تعقيداته ، األساليب والتكنولوجيا 
اِّـستخدمة اِّـشار اليها َّـ الفصل السادس (متطلبات صاحب العمل)

رابعاً- يمكن شراء مجموعة وثائق العطاء الكاملة باللغة العربية من قبل اِّـناقصني الراغبني َّـ  العنوان أدناه* ودفـــع رســـم غيــــر 
مستـــرد  قـــدرة (١٠٠,٠٠٠) مائة الــــف دينــــار عراقـــي اعتبــــارا مــــن يــــوم األربعاء   اِّـصـــادف ٢٠٢٠/٩/١٦  .

ــة يتحمل كافة  ــات اِّـقدمة من قبلهم وبخالف ــب العدل بصحة كافة األولي ــي مصدق  من قبل كات ــركات بتقديم تعهد قانون ــزم الش •تلت
التبعات القانونية 

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

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

خامساً- سيتم عقد مؤتمر َّـ قاعة لجان الفتح واالحالة َّـ يوم الخميس   اِّـصادف ٢٠٢٠/٩/٢٤   الساعة العاشرة صباحاً.
ــب التوقيت اِّـحلي ِّـدينة  ــاعة ١:٠٠ ظهرا حس ــليم العطاءات َّـ أو قبل يوم االربعاء  اِّـصادف ٢٠٢٠/٩/٣٠ الس ــاً -يجب تس سادس
البصرة  العطاءات اإللكرتونية (ال يسمح بها). العطاءات اِّـتأخرة سيتم رفضها. سيتم فتح العطاءات فعليا  وبوجود ممثلني عن اِّـناقصني 

الذين إختاروا الحضور شخصيا َّـ العنوان التالي  :
 الوقت  : الساعة ١:٠٠ ظهرا حسب توقيت اِّـحلي ِّـدينة البصرة .

     التاريخ : يوم االربعاء  اِّـصادف ٢٠٢٠/٩/٣٠ 
 العنوان : ديوان محافظة البصرة / قاعة لجنة فتح العطاءات.

سابعاً - يجب أن يرفق بجميع العطاءات ضمان العطاء بقيمة ( ٢,٨١٨,٠٠٠ ) اثنان مليون وثمانمائة وثمانية عشر  الف  دينار عراقي 
على شكل صك مصدق او سفتجة او خطاب ضمان نافذ ِّـدة ٢٨ يوم بعد تاريخ نفاذية العطاءات . 

ثامناً - مدة نفاذية العطاء (١٢٠) يوم.
تاسعا  – على مقدم العطاء التزام بما تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة أقسامها واِّـتمثلة بـ

ــية وجداول  ــم الرابع من الوثيقة القياس ــالة العطاء وملحق العطاء ٢-الجداول الكاملة اِّـطلوبة  والنماذج اِّـطلوبة وفق القس (١- رس
الكميات اِّـسعره وبموجب اِّـواد (١٢-١٤) من تعليمات ِّـقدمي العطاءات .

ــا من الجهات اِّـحددة َّـ ورقة بيانات  ــدم العطاء اِّـخول بالتوقيع على العطاء.٤- الوثائق اِّـصادق عليه ــض تحريري ِّـمثل مق  ٣-تفوي
ــتمارات اِّـدرجة َّـ القسم الرابع للتحقق من  ــتمرارية أهلية مقدم العطاء  او وثائق التأهيل الالحق بموجب االس العطاء التي توكد اس

اهلية مقدم العطاء الذي تم قبول عطاءه . وبخالف سيتم استبعاد العطاء
عاشرا -تلتزم الشركات بتقديم تعهد قانوني مصدق  من قبل كاتب العدل بصحة كافة األوليات اِّـقدمة من قبلهم وبخالفة يتحمل   كافة 

التبعات القانونية 
اثنى عشر  - يتحمل من ترسو علية اِّـناقصة أجور النشر واالعالن.

ثالثة عشر - اذا صادف يوم غلق اِّـناقصة عطلة رسمية يكون  موعد الغلق َّـ يوم الدوام الرسمي الذي يلي يوم العطلة .
ــب مقتضيات اِّـصلحة  ــر - للدائرة الحق َّـ الغاء اِّـناقصة َّـ أي مرحلة من مراحلها وقبل االحالة وعدم اجراء اِّـفاضلة  وحس اربعة عش

العامة و اليحق للمشركني َّـ اِّـناقصة اِّـطالبة  بأي تعويض جراء ذلك 
basra.gov.iq الخامس عشر –اِّـوقع الرسمي لديوان محافظة البصرة 

اِّـهندس
اسعد عبد األمري ألعيداني 

محــافــظ  البصــرة

  العدد: ٢٩٩٨                                                                                                                                             التاريخ: ٢٠١٩/٩/١٣

(مناقصة عامــــة - إعـــــالن اول / مناقصة (  ٥/ صحة   / ٢٠٢٠) 
(تجهيز ونصب وصيانة وتشغيل األجهزة الطبية/أجهزة مركز جراحة قاعدة 

الجمجمة ضمن مكون تجهيز ونصب وصيانة األجهزة الطبية وحسب الكشوفات)

محافظة البصرة / قسم العقود الحكومية/ شعبة اعالن اِّـشاريع
Basra Governorate Directorate of Government

Contracts Dept Announcement

استنادا اُّـ كتاب قسم التخطيط واِّـتابعة َّـ محافظة البصرة اِّـرقم (١٦٩٥ َّـ ٢٠٢٠/٩/٨) .
ــربة لتقديم عطاءاتهم(اِّـغلقة)  ــوة مقدمي العطاءات اِّـؤهلني وذوي الخ ــم العقود الحكومية ) دع ــر (محافظة البصرة / قس    تس
ــغيل أجهزة مختربية ضمن اِّـكون تأثيث وتجهيز طبي ِّـستشفى الجهاز الهضمي َّـ موقع  ــروع  (تجهيز ونصب وصيانة وتش مش

م.الفيحاء  )
 - وبكلفة  تخمينية قدرها(٨٠٤,٩٣٩,٠٠٠)  ثمانمائة وأربعة مليون وتسعمائة وتسعة وثالثون  الف  دينار عراقي

 - ضمن خطة البرتودوالر لعام ٢٠١٩        - مدة التنفيذ ( ١٢٠  يوم )  .                 -موقع اِّـشروع ( عام )
- وبتبويب (٦٠,٨,٢,٤,١,٤٧,٣) (بعرض فني  )

ــركات متخصصة َّـ هذا اِّـجال / ــعة  والصنف /  كهرباء ميكانيك-كيمياوي  –ش ــف اِّـطلوبة : الدرجة / التاس ــة والصن - الدرج
مكاتب علمية متخصصة ومجازة /شركة الوكاالت التجارية اِّـتخصصة باالجهزة الطبية   وان تكون الهوية نافذة .

ــذ العقود الحكومية  ــة التي حددتها تعليمات تنفي ــية الوطني ــذ العطاء من خالل إجراءات العطاءات التنافس ــيتم تنفي  أوالً-  س
العامة رقم (٢) لسنة ٢٠١٤ والصادرة من وزارة التخطيط ، ومفتوح لجميع   اِّـتناقصني.

ــعبة اعالن  ــم العقود الحكومية  / ش ــن للمناقصني ذوي األهلية الراغبني أن يحصلوا على معلومات إضافية من (قس ــاً- يمك   ثاني
اِّـشاريع) َّـ العنوان أدناه وذلك من  الساعة ٨:٠٠ صباحا اُّـ ٢:٠٠ ظهرا حسب التوقيت اِّـحلي ِّـحافظة البصرة

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

ــن ((١٦٠,٩٨٨,٠٠٠) مائة  ــيولة نقدية بمبلغ اليقل قدره ع ــيولة النقدية : على مقدم العطاء ان يقدم س ــات الس - -متطلب
ــف مصرَّـ يبني حركة التدفق اِّـالي الخر سنة او  ــعمائة وثمانية وثمانون  الف  دينارعراقي على شكل كش ــتون مليون  وتس وس

كفاءة مالية باِّـبلغ اِّـطلوب من خالل التسهيالت اِّـصرفية وللفرتة التي تسبق تاريخ غلق اِّـناقصة 
ــح إمكانيته على تلبية متطلبات الخربة الفنية اِّـدرجة  ــدرة الفنية: على مقدم العطاء أن يقدم دليالً موثقاً يوض ــربة والق ٢ - الخ

أدناه:
اِّـشاركة بصفة مقاول , أو ادارة عقود, او كمقاول ثانوي َّـ ( ١) عقد وللسنوات( ١٠) العشرة السابقة وبمبلغ اليقل عن 

( ٢٤١,٤٨٢,٠٠٠)  مائتان وواحد واربعون مليون  واربعمائة واثنان وثمانون الف  دينار عراقي 
ــاليب  ــل. و يعنى باِّـماثلة  حجم العمل ، تعقيداته ، األس ــد و تم أنجازها بنجاح  بالكام ــود مماثله ألعمال هذا العق ــذ عق لتنفي

والتكنولوجيا اِّـستخدمة اِّـشار اليها َّـ الفصل السادس (متطلبات صاحب العمل)
رابعاً- يمكن شراء مجموعة وثائق العطاء الكاملة باللغة العربية من قبل اِّـناقصني الراغبني َّـ  العنوان أدناه* ودفـــع رســـم 
ــاء  اِّـصـــادف  ــارا مــــن يــــوم االربع ــف دينــــار عراقـــي اعتبــــ ــدرة (١٠٠,٠٠٠) مائة الــــ ــتـــرد  قـــ ــر مس غيــــ

.  ٢٠٢٠/٩/١٦
•تلتزم الشركات بتقديم تعهد قانوني مصدق  من قبل كاتب العدل بصحة كافة األوليات اِّـقدمة من قبلهم وبخالفة يتحمل كافة 

التبعات القانونية 
ــات او التي قد  ــروع او اية تعويضات عن اضرار االندثارات او الحراس ــركات بتقديم تعهد بعدم اِّـطالبة  بتمويل اِّـش •تلتزم الش

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

ــرة  ــاعة العاش ــوم الخميس   اِّـصادف ٢٠٢٠/٩/٢٤   الس ــح واالحالة َّـ ي ــر َّـ قاعة لجان الفت ــيتم عقد مؤتم ــاً- س خامس
صباحاً.

ــاعة ١:٠٠ ظهرا حسب التوقيت اِّـحلي  ــليم العطاءات َّـ أو قبل يوم االربعاء  اِّـصادف ٢٠٢٠/٩/٣٠ الس ــاً -يجب تس سادس
ــاءات فعليا  وبوجود  ــيتم فتح العط ــيتم رفضها. س ــمح بها). العطاءات اِّـتأخرة س ــة البصرة  العطاءات اإللكرتونية (ال يس ِّـدين

ممثلني عن اِّـناقصني الذين إختاروا الحضور شخصيا َّـ العنوان التالي  :
 الوقت  : الساعة ١:٠٠ ظهرا حسب توقيت اِّـحلي ِّـدينة البصرة .

     التاريخ : يوم االربعاء  اِّـصادف ٢٠٢٠/٩/٣٠ 
 العنوان : ديوان محافظة البصرة / قاعة لجنة فتح العطاءات.

سابعاً - يجب أن يرفق بجميع العطاءات ضمان العطاء بقيمة ( ٨,٠٥٠,٠٠٠ ) ثمانية مليون وخمسون الف  دينار عراقي على 
شكل صك مصدق او سفتجة او خطاب ضمان نافذ ِّـدة ٢٨ يوم بعد تاريخ نفاذية العطاءات . 

ثامناً - مدة نفاذية العطاء (١٢٠) يوم.
تاسعا  – على مقدم العطاء التزام بما تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة أقسامها واِّـتمثلة بـ

ــية  ــم الرابع من الوثيقة القياس ــاء ٢-الجداول الكاملة اِّـطلوبة  والنماذج اِّـطلوبة وفق القس ــاء وملحق العط ــالة العط (١- رس
وجداول الكميات اِّـسعره وبموجب اِّـواد (١٢-١٤) من تعليمات ِّـقدمي العطاءات .

ــاء.٤- الوثائق اِّـصادق عليها من الجهات اِّـحددة َّـ ورقة  ــري ِّـمثل مقدم العطاء اِّـخول بالتوقيع على العط ــض تحري  ٣-تفوي
بيانات العطاء التي توكد استمرارية أهلية مقدم العطاء  او وثائق التأهيل الالحق بموجب االستمارات اِّـدرجة َّـ القسم الرابع 

للتحقق من اهلية مقدم العطاء الذي تم قبول عطاءه . وبخالف سيتم استبعاد العطاء
ــة من قبلهم وبخالفة  ــدل بصحة كافة األوليات اِّـقدم ــد قانوني مصدق  من قبل كاتب الع ــركات بتقديم تعه ــرا -تلتزم الش عاش

يتحمل   كافة التبعات القانونية 
اثنى عشر  - يتحمل من ترسو علية اِّـناقصة أجور النشر واالعالن.

ثالثة عشر - اذا صادف يوم غلق اِّـناقصة عطلة رسمية يكون  موعد الغلق َّـ يوم الدوام الرسمي الذي يلي يوم العطلة .
ــب مقتضيات  ــر - للدائرة الحق َّـ الغاء اِّـناقصة َّـ أي مرحلة من مراحلها وقبل االحالة وعدم اجراء اِّـفاضلة  وحس اربعة عش

اِّـصلحة العامة و اليحق للمشركني َّـ اِّـناقصة اِّـطالبة  بأي تعويض جراء ذلك 
basra.gov.iq الخامس عشر –اِّـوقع الرسمي لديوان محافظة البصرة 

 اِّـهندس
اسعد عبد األمري ألعيداني 

محــافــظ  البصــرة

( مناقصة عامــــة - إعـــــالن اول / مناقصة (  ٤/ صحة   / ٢٠٢٠ ) 
(تجهيز ونصب وصيانة وتشغيل أجهزة مختربية ضمن اِّـكون تأثيث وتجهيز طبي 

ِّـستشفى الجهاز الهضمي َّـ موقع م.الفيحاء)
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محافظة البصرة / قسم العقود الحكومية/ شعبة اعالن اِّـشاريع

Basra Governorate Directorate of Government
Contracts Dept Announcement

استنادا اُّـ كتاب قسم التخطيط واِّـتابعة َّـ محافظة البصرة اِّـرقم (١٧٢٥ َّـ ٢٠٢٠/٩/١٠) .
ــم العقود الحكومية ) دعوة مقدمي العطاءات اِّـؤهلني وذوي الخربة لتقديم عطاءاتهم(اِّـغلقة) مشروع  (انشاء  ــر (محافظة البصرة / قس    تس
ــط العرب والزبري  ــواد االحتياطية عدد (٣) َّـ ش ــع منظومة االتصاالت واِّـ ــة م ــعة (٢*٣١,٥) ام َّـ أي ١١/٣٣/ك.ف متكامل ــة س محط

واِّـدينة)   
 - وبكلفة  تخمينية قدرها(١٤,٩٨٣,٠٠٠,٠٠٠)  أربعة عشر مليار وتسعمائة وثالثة وثمانون  مليون  دينار عراقي
 - ضمن تخصيصات تنمية األقاليم لعام ٢٠١٩        - مدة التنفيذ ( ٣٦٠  يوم )  .                 -موقع اِّـشروع ( عام )

- وبتبويب (٢٧,١,١٠,٢,١,٤٧,٢) (بعرض فني  )
ــركات متخصصة َّـ هذا اِّـجال   وان تكون الهوية    - الدرجة والصنف اِّـطلوبة : الدرجة / الثالثة  والصنف /  كهرباء ميكانيك-كيمياوي  –ش

نافذة .
ــية الوطنية التي حددتها تعليمات تنفيذ العقود الحكومية العامة رقم (٢)  ــيتم تنفيذ العطاء من خالل إجراءات العطاءات التنافس   أوالً-  س

لسنة ٢٠١٤ والصادرة من وزارة التخطيط ، ومفتوح لجميع   اِّـتناقصني.
ــاريع) َّـ  ــعبة اعالن اِّـش ــم العقود الحكومية  / ش   ثانياً- يمكن للمناقصني ذوي األهلية الراغبني أن يحصلوا على معلومات إضافية من (قس

العنوان أدناه وذلك من  الساعة ٨:٠٠ صباحا اُّـ ٢:٠٠ ظهرا حسب التوقيت اِّـحلي ِّـحافظة البصرة
   ثالثاً- تشمل متطلبات التأهيل (على ان تكون العطاءات مستجيبة ِّـتطلبات صاحب العمل ) ما يلي :

*القدرة اِّـالية:على مقدم العطاء أن يقدم أدلة موثقة تثبت قدرته على القيام باِّـتطلبات اِّـالية اآلتية:
- الحسابات الختامية  تقديم اِّـيزانية العامة اِّـدققة من قبل اِّـحاسبني القانونيني تعرض الوضع اِّـالي الخر سنتني ويجب ان تكون معدالتها 

رابحة ويجوز تقديم الحسابات الختامية الخر سنتني تسبق االزمة اِّـالية لعام ٢٠١٤
- معدل االيراد السنوي على مدى اخر سبع سنوات يجب ان ال يقل عن ((١٤,٩٨٣,٠٠٠,٠٠٠) أربعة عشر مليار وتسعمائة وثالثة وثمانون  
مليون  دينارعراقي  محسوبا من الدفعات الكلية اِّـستلمة عن األعمال اِّـنفذة للعقود اِّـنجزة اوتلك اِّـستمرة  وِّـدة ال تقل عن سنتني والتزيد 
ــنوات اِّـقدمة من قبل مقدم العطاء مع مراعاة عدم  ــنوات من تاريخ غلق اِّـناقصة ويتم احتساب معدل االيراد السنوي وفقاً للس ــر س عن عش

ضرورة ان تكون سنوات العمل مستمرة  
-متطلبات السيولة النقدية : على مقدم العطاء توضيح اِّـقدرة اِّـالية   على شكل كشف مصرَّـ يبني حركة التدفق اِّـالي الخر سنة او كفائة 
مالية باِّـبلغ اِّـطولب من خالل التسهيالت اِّـصرفية  وللفرتة التي تسبق تاريخ غلق اِّـناقصة اليقل قدره عن ((١٤,٩٨٣,٠٠٠,٠٠٠) أربعة 

عشر مليار وتسعمائة وثالثة وثمانون  مليون  دينارعراقي 
٢ - على مقدم العطاء أن يقدم دليالً موثقاً يوضح إمكانيته على تلبية متطلبات الخربة الفنية اِّـدرجة أدناه: 

١-الخربة والقدرة الفنية:   أ-الخربة العامة  : تقديم عقد واحد منجز خالل مدة ال تجاوز (٣) سنوات قبل اِّـوعد النهائي لتقديم العطاء .
ــرة السابقة وبمبلغ اليقل  ــنوات( ١٠) العش ــاركة بصفة مقاول , أو ادارة عقود, او كمقاول ثانوي َّـ ( ١) عقد وللس ب- الخرب التخصصية اِّـش
ــعة وثمانون مليون  وثمانمائة الف  دينار عراقي .لتنفيذ عقود مماثله ألعمال هذا  ــعمائة وتس عن(٨,٩٨٩,٨٠٠,٠٠٠) ثمانية مليار وتس
ــار اليها َّـ الفصل  ــتخدمة اِّـش ــاليب والتكنولوجيا اِّـس ــم أنجازها بنجاح  بالكامل. و يعنى باِّـماثلة  حجم العمل ، تعقيداته ، األس ــد و ت العق

السادس (متطلبات صاحب العمل) 
ـــــم غيــــر  ــني الراغبني َّـ  العنوان أدناه* ودفـــع رس ــة باللغة العربية من قبل اِّـناقص ــراء مجموعة وثائق العطاء الكامل ــاً- يمكن ش رابع

مستـــرد  قـــدرة (٢٠٠,٠٠٠) مائتان الــــف دينــــار عراقـــي اعتبــــارا مــــن يــــوم االربعاء  اِّـصـــادف ٢٠٢٠/٩/١٦  .

ــم وبخالفة يتحمل كافة التبعات  ــب العدل بصحة كافة األوليات اِّـقدمة من قبله ــركات بتقديم تعهد قانوني مصدق  من قبل كات ــزم الش •تلت
القانونية 

ــات او التي قد تحصل َّـ  ــات عن اضرار االندثارات او الحراس ــروع او اية تعويض ــركات بتقديم تعهد بعدم اِّـطالبة  بتمويل اِّـش ــزم الش •تلت
اِّـشروع اذا ما تم إيقافه لعدم التمويل وصرف اِّـستحقات للشركات اِّـنفذة ِّـثل هكذا مشاريع.

•كتاب يؤيد حجب البطاقة التموينية
خامساً- سيتم عقد مؤتمر َّـ قاعة لجان الفتح واالحالة َّـ يوم الخميس   اِّـصادف ٢٠٢٠/٩/٢٤   الساعة العاشرة صباحاً.

ــاعة ١:٠٠ ظهرا حسب التوقيت اِّـحلي ِّـدينة البصرة   ــليم العطاءات َّـ أو قبل يوم االربعاء  اِّـصادف ٢٠٢٠/٩/٣٠ الس ــاً -يجب تس سادس
ــني عن اِّـناقصني الذين  ــح العطاءات فعليا  وبوجود ممثل ــيتم فت ــيتم رفضها. س ــمح بها). العطاءات اِّـتأخرة س العطاءات اإللكرتونية (ال يس

إختاروا الحضور شخصيا َّـ العنوان التالي  :
 الوقت  : الساعة ١:٠٠ ظهرا حسب توقيت اِّـحلي ِّـدينة البصرة .

     التاريخ : يوم االربعاء  اِّـصادف ٢٠٢٠/٩/٣٠ 
 العنوان : ديوان محافظة البصرة / قاعة لجنة فتح العطاءات.

ــون وثمانمائة وثالثون الف   ــعة واربعون ملي ــب أن يرفق بجميع العطاءات ضمان العطاء بقيمة ( ١٤٩,٨٣٠,٠٠٠ ) مائة وتس ــابعاً - يج س
دينار عراقي على شكل صك مصدق او سفتجة او خطاب ضمان نافذ ِّـدة ٢٨ يوم بعد تاريخ نفاذية العطاءات .

ثامناً - مدة نفاذية العطاء (١٢٠) يوم.
تاسعا  – على مقدم العطاء التزام بما تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة أقسامها واِّـتمثلة بـ

(١- رسالة العطاء وملحق العطاء ٢-الجداول الكاملة اِّـطلوبة  والنماذج اِّـطلوبة وفق القسم الرابع من الوثيقة القياسية وجداول الكميات 
اِّـسعره وبموجب اِّـواد (١٢-١٤) من تعليمات ِّـقدمي العطاءات .

ــري ِّـمثل مقدم العطاء اِّـخول بالتوقيع على العطاء.٤- الوثائق اِّـصادق عليها من الجهات اِّـحددة َّـ ورقة بيانات العطاء  ــض تحري  ٣-تفوي
ــم الرابع للتحقق من اهلية مقدم  ــتمارات اِّـدرجة َّـ القس ــتمرارية أهلية مقدم العطاء  او وثائق التأهيل الالحق بموجب االس التي توكد اس

العطاء الذي تم قبول عطاءه . وبخالف سيتم استبعاد العطاء
ــم وبخالفة يتحمل   كافة  ــب العدل بصحة كافة األوليات اِّـقدمة من قبله ــركات بتقديم تعهد قانوني مصدق  من قبل كات ــزم الش ــرا -تلت عاش

التبعات القانونية 
اثنى عشر  - يتحمل من ترسو علية اِّـناقصة أجور النشر واالعالن.

ثالثة عشر - اذا صادف يوم غلق اِّـناقصة عطلة رسمية يكون  موعد الغلق َّـ يوم الدوام الرسمي الذي يلي يوم العطلة .
اربعة عشر - للدائرة الحق َّـ الغاء اِّـناقصة َّـ أي مرحلة من مراحلها وقبل االحالة وعدم اجراء اِّـفاضلة  وحسب مقتضيات اِّـصلحة العامة 

و اليحق للمشركني َّـ اِّـناقصة اِّـطالبة  بأي تعويض جراء ذلك 
basra.gov.iq الخامس عشر –اِّـوقع الرسمي لديوان محافظة البصرة 
اِّـهندس

اسعد عبد األمري ألعيداني 
محــافــظ  البصــرة

(مناقصة عامــــة - إعـــــالن اول / مناقصة (  ٥/ كهرباء توزيع /فرع شمال البصرة   / ٢٠٢٠)
(انشاء محطة سعة (٢*٣١,٥) ام َّـ أي ١١/٣٣/ك.ف متكاملة مع منظومة االتصاالت واِّـواد 

االحتياطية عدد (٣) َّـ شط العرب والزبري واِّـدينة )

NO.3491.WED.16.SEP.2020 العدد (٣٤٩١) االربعاء ١٦ / ٩ / ٢٠٢٠

محافظة البصرة / قسم العقود الحكومية/ شعبة اعالن اِّـشاريع
Basra Governorate Directorate of Government

Contracts Dept Announcement

م/ تنويه

 ٢٠٢٠/٩/١٣ َّـ   ٢٩٩٨ ــدد  الع ذي  ــا  بكتابن ــا  الحاق
ــروع ( هدم  ــالن اول للمناقصة ٢/ تربية مش ــاص بأع والخ
ــة زيد بن حارثة ٢٤/صف نموذجي) نود  وإعادة بناء مدرس
ان ننوه اُّـ الغاء الفقرة رابعا َّـ اإلعالن حيث تكررت سهوا 
والتي تتضمن (يمكن شراء مجموعة وثائق العطاء الكاملة 
ــني َّـ العنوان  ــني الراغب ــن قبل اِّـناقصي ــة العربية م باللغ
جمهورية العراق/محافظة البصرة / قسم العقود الحكومية 
ــعبة بيع الوثائق القياسية ودفع رسم غري مسرتد قدره  /ش
(١٠٠,٠٠٠) مائة الف دينار عراقي من يوم الثالثاء اِّـصادف 

.(٢٠٢٠/٩/١٥

الحقوقي
اياد كاظم مبارك

مدير العقود الحكومية

محافظة البصرة / قسم العقود الحكومية/ شعبة اعالن اِّـشاريع
Basra Governorate Directorate of Government

Contracts Dept Announcement

م/ (تنويه)

َّـ   ٣٠٢٣ ــدد   الع ذي  ــا    بكتابن ــا  الحاق
٢٠٢٠/٩/١٣ والخاصة بإعالن اول للمناقصة  
١/ امن وعدالة  /٢٠٢٠  مشروع (تطوير دوائر 
ــوازات واالقامة  ــوال اِّـدنية والج ــة االح مديري
ــروع    ــود ان ننوه اُّـ ان يكون اِّـش ــرة) ن َّـ البص

(بعرض فني).

الحقوقي 
اياد كاظم مبارك 

مدير العقود الحكومية



 االنتخابات النيابية التي حدد موعدها السيد رئيس الوزراء 
ــام املقبل  ــران من الع ــهر حزي ــي في ش ــى الكاظم مصطف
ــد و مرحب واخر غير  ــى اللحظة بني مؤي ــت حت (٢٠٢١) مازال
ــني وداعمني  ــوا واضح ــا االن اصبح ــدون له ــب بها..املؤي راغ
ــا في  ــة العلي ــة الديني ــون باملرجعي ــم يتمثل ــاندين وه وس
النجف االشرف والشارع العراقي املنتفض وقوى سياسية 
معينة اما املعارضون لها فهم يتمثلون  بكل الذين يسعون 
ــي  دواليبها  ــع العصي ف ــة ووض ــاليب محموم ــرق واس بط
ــباب واعذار  ــق والينفكون حلظة من االتيان باس كي التتحق
ــظ االميان بأنها  ــلطان ويحلفون باغل ــزل اهللا بها من س ماان
ــباب ( كيت وكيت)  ــة التتحقق واالس ــات النيابي اي االنتخاب
ــيطانية)  ــا( مالعيب ش ــن كونه ــباب التعدو ع ــا اس لكنه
ــم حتما.. ــيا عليه ــيكون قاس ــالت من وقعها الذي س لالف

ــتقلة لالنتخايات وهي اجلهة املعنية  املفوضية العليا املس
ــتبقت االمور قبل ان يزقزق العصفور   باالمر ادلت بدلوها واس
ــروط واجبة التنفيذ  ــث قالتها صريحة بان هناك (٥)  ش حي
قبل ان يصيح الديك معلنا اجراء االنتخابات املبكرة ..اولها: 
ان يقوم ( البرملان) باجناز قانون االنتخابات بأسرع وقت ممكن 
ونشره في اجلريدة الرسمية لضمان االطار القانوني لعملية 
االنتخابات. وثانيهما تشريع البرملان لقانون احملكمة االحتادية 
بوصفها اجلهة الوحيدة اخملولة قانونا باملصادقة على نتائج 
ــة باالنتخابات  ــا:  تهيئة موازنة خاص ــات. وثالثهم االنتخاب
ــن دون فلوس  وهذه معروفه وداعت  ــي يتحقق م الن ماكو ش
ــدراء العامني املنتخبني  ــي نوفه!!..ورابعهما: تعيني امل خالت
ــن قبل مجلس املفوضني وهذا امر منوط مبصادقة مجلس  م
ــرط اخلامس فهو يتمثل  ــوزراء من االلف الى الياء. اما الش ال
ــرى اخملتصة  ــات الدولية االخ ــدة واملنظم ــوة االمم املتح بدع
ــة الالزمة الجناز   ــة وتوفير الرقاب ــاعدة االنتخابي لتقدمي املس
ــر من خاللها  ــة وعادلة يعب ــفافة ونزيه ــات حرة وش انتخاب
ــجم  ــن ارادته في االختيار الصح املنس ــعب العراقي ع الش
مع تطلعاته املشروعة بعيدا عن االمالءات بفوهات السالح 
ــي احملالة  ــه الكراس ــذي هدف ــي ال ــال السياس ــر بامل والتزوي
ــي!! املفوضية العليا املستقلة لالنتخابات  بالدبس والراش
ــى االخرين ممن يعنيهم االمر  ــي الواقع امنا برأت ذمتها وعل ف
ــوف  ــة ومن يتلكأ او يقصر س ــروط ا اخلمس تنفيذ هذه الش
تتكشف  اوراقه وتفتضح عوراته ورحم اهللا من جب الغيبة 

عن نفسه.  الكرة في مرماكم يااصحاب القرار

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

العنوان:بغداد-شارع فلسطني-مقابل وزارة النقل-خلف مسبح حي اِّـهندسني

Email :albaynanew@yahoo.com راسلونا عرب الربيد االلكرتوني:ـ
WWW.albayyna-new.net زوروا موقعنا على االنرتنت:ـ

جريدة 
يومية 
سياسية 
عامة
مستقلة

أو  يصوِّب  أن  يريد  من  لكل  مكفول  الرَّد  حق  إن    

ح معلومة وردت في خبر أو مقال ويعتقد أن  يصحِّ

فيها جتنيا او مغالطة إذا رغب في ذلك، وإن ديدننا 

هو احترام الرأي والرأي اآلخر.

„zzzzzÁÊfih
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عبد الزهرة البياتي*

* رئيس التحرير التنفيذي

وجع يومي

حداد عىل ارواح شهداء الوطن 

متابعة / البينة اجلديدة
ــس الثالثاء، حريق كبير  اندلع، صباح ام
داخل احد اجملمعات التجارية في وسط 
ــن دون أن  ــة اللبنانية بيروت، م العاصم
ــطاء فيديو  ــباب.وتداول نش تعرف األس

ــوت  ــمع ص ــرق، وس ــى احملت للمبن
ــاع املدني،  ــيارات الدف س

ــدوره  ب ــن  أعل ــذي  ال
ــى  عل ــيطرة  الس
احلريق بعد ساعات 
من اندالعه. وذكرت 
معلومات أنّ املبنى  
ــركة  لش ــود  يع

 «AISHTI ــتي  «أيش
ومن تصميم  لأللبسة، 

املهندسة العراقية الراحلة 
ــد، ويعتبر من آخر تصميماتها.  زها حدي
ــروع الذي  لم أنّ ميزانية تصميم املش وعُ
لم تنته أعمال البناء فيه بعد،  تصل إلى 

ــون دوالر أميركي. هذا وتوقف  ٤٠ ملي
بعض النشطاء حول خلفية هذا احلريق 
ــية احلاكمة  محملني الطبقة السياس
ــيما أنّه لم مير  أسبوع  ــؤولية، الس املس

على اندالع حريق في مرفأ بيروت، مكان 
ــة  ــزّ  العاصم ــذي ه ــار ال ــوع االنفج وق
ــة، في ٤ آب  ــى مدينة منكوب وحولّها إل

املاضي.

متابعة / البينة اجلديدة
وكانت النجمة شيرين عبد الوهاب، احتفلت 
ــر من ١٠٠  ــا «كدابني»، إلى أكث ــول أغنيته بوص
ــى «يوتيوب»،  ــا عل ــاهدة، عبر قناته ــون مش ملي
حيث نشرت شيرين، صورة لها عبر تويتر، وعلقت 
ــوا وكتروا،  ــن ده الكدابني إمتكن ــى الزم ــا، «ف عليه
أغنية كدابني حققت ١٠٠مليون مشاهدة على 
يوتيوب بفضلكم، بشكركم من كل قلبي 
ــتمر ليا»يشارإلى أن  على دعمكم املس
ــيرين عبد الوهاب أعلنت  النجمة ش
ــعادتها من قبل لسؤال الكثير  س
ــا واالطمئنان  من محبيها عليه
ــدة أنها  ــا، مؤك ــى صحته عل
ــوم جديد ولم  ــر أللب بتحض
ــف عن أى تفاصيل  تكش
ــة أنها  ــرى موضح أخ
ــي االبتعاد  ــاح ف ترت
ــيال  السوش ــن  ع

ميديا.

متابعة / البينة اجلديدة
ــمال  ــي نفوس قرويني في ش ــر ف دب الذع
ــاح بطول  ــا عثروا على متس ــد بعدم الهن
ــري في  ــل حوض ال ــاً داخ ــن مختبئ متري
ــرة غير عادية  ــة، إلى أن راودتهم فك القري
ــي احتجاز احليوان رهينة لديهم  تتمثل ف
ــرت  وذك ــه.  إلطالق ــة  بـفدي ــة  واملطالب
ــلطات أن التمساح كان قد هرب من  الس
محمية طبيعية مجاورة بعد الفيضانات 
ــمية، امس  ــن األمطار املوس ــة ع الناجم
ــرق  ــاء، وجلأ إلى قرية ميدانيا في ش الثالث
ــح  ــرة. وأوض ــش الفقي ــار برادي ــة أوت والي
ــة مبتنزه  ــة احمليط ــن املنطق ــؤول ع املس
ــل أن القرويني  ــل باتي ــي أني دودوا الطبيع

ــترطوا احلصول  أمسكوا باحليوان ثم اش
ــة (٦٨٠ دوالراً) إلعادته  ــف روبي ــى ٥٠ أل عل
ــاعات  ــال احتجنا إلى س ــى احملمية. وق إل
إلقناعهم بإطالق التمساح، باالستعانة 

بالسلطات وعناصر من الشرطة احمللية.

متابعة / البينة اجلديدة
ــفت تقارير صحفية عن «غزو» كبير  كش
ــل  ــائل اخلبيثة لتطبيق التراس ــن الرس م
ــآب»،  ــي العالم «واتس ــهر ف الفوري األش
ــق بالكامل.  ــؤدي إلى تعطيل التطبي ما ي
ــر موقع «تاميز  ــور عب وأوضح التقرير املنش
نيوز ناو» أن رسائل مشفرة خبيثة وصلت 
ــتخدمني حول  ــن املس ــر م ــى عدد كبي إل
ــكل  ــم، حتتوي على رموز طويلة بش العال
ــائل إلى  ــول الرس ــادي. ومبجرد وص ــر ع غي
حسابات مستخدمي «واتسآب» يتعطل 
ــن العمل. كما واجه  التطبيق بالكامل ع
ــتخدمني مشكلة في الهاتف  بعض املس
بشكل عام، تؤدي إلى إعادة تشغيل اجلهاز 

أكثر من مرة بصورة متكررة مقلقة.
حل مؤقت

ــكلة  ويقدم التقرير حال مؤقتا لتلك املش
اخلطيرة، التي ضربت حسابات «واتسآب».

ــالة  ــول التقرير: «مبجرد أن تصلك رس ويق
ــرى أنها  ــا، وت ــة صاحبه ــي هوي ــك ف تش
ــح تلك  ــة، ال تفت ــط غريب ــوي رواب قد حتت
ــر جهة  ــاول أن تظه ــالة».ويتابع «ح الرس
ــى إصدار  ــالل الدخول إل ــال من خ االتص

واتسآب ويب».

متابعة / البينة اجلديدة
ــركات تطوير  ــي إحدى ش ــا، مديرة ف ــا تيموفيف ــت أولغ حتدث
تطبيقات الهاتف احملمول، عن العالمات التي تدل على «موت» 
ــى أن أهمها هي  ــيرة إل ــت قريب، مش ــي في وق ــف الذك الهات
ظهور خطوط على الشاشة والتحميل الطويل للتطبيقات. 

ــخونة القوية للهاتف  وقالت: «تعد البطارية املنتفخة والس
ــيتوقف عن  ــات التي تدل على أنه س ــن أولى العالم الذكي م
ــني األوليتني، من  ــي احلالت ــى أنه ف ــارت إل ــل قريبًا».وأش العم
ــى مركز تصليح على الفور، محذرة من  األفضل أخذ اجلهاز إل
ــه من العالمات األخرى  ــتعال البطارية. وذكرت أن إمكانية اش

ــل قريبا،  ــي عن العم ــف الهاتف الذك ــى توق عل
ــة وحتميل  ــى الشاش ــور خطوط عل ــي ظه ه
ــات - ميكن التخلص من هذه  طويل للتطبيق
ــط اإلعدادات  ــكلة عن طريق إعادة ضب املش

وإعادتها كما كانت في املصنع.
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ــانية،  ــة العامة دوراً مهما في حياة اجملتمعات اإلنس تلعب الوظيف
ــة واعتباراً  ــب أهمي ــذت تكتس ــدول اخملتلفة أخ ــي ال ــا ف ــا أنه كم
ــده التي  ــز أهدافه ومقاص ــذا اجملتمع ومتي ــة ه ــن؛ خلصوصي متزايدي
ــة العامة في دول  ــزداد أهمية الوظيف ــعى لتحقيقها، واليوم ت يس
ــابقة، حيث  ــن األوقات الس ــرة، وترتفع مكانتها ع ــم املعاص العال
ــي الدولة والقطاع  ــون انضباط موظف ــادة الثالثة من قان عرفت امل
ــة  بأنها  تكليف  وطني  ــنة١٩٩١ املعدل  الوظيف العام رقم ١٤ لس
ــذة، ومن هنا  ــد القانونية الناف ــي ضوء القواع ــة املواطنني ف وخدم
ــى وصفي وآخر حتليلي.  ــد ان للوظيفة العامة معنيني هما: معن جن
ــخاص القائمني  فاملعنى الوصفي يُعرف الوظيفة العامة بكل األش

بالعمل في خدمة املرفق العام.
واملعنى التحليلي يُعرفها مبجموعة من املهام واالختصاصات يقوم 
ــخص تتوفر فيه شروط معينة بهدف املصلحة العامة وهو  بها ش
ــتخدمها اإلدارة  ــائل التي تس املوظف العام والذي يُعتبر أحد الوس
ــيلة  ــاطها، والقيام بواجباتها، حيث إن هذه الوس ــة نش في ممارس
نشأت منذ مولد الدولة، فهي قدمية بقدمها، لذا تُعتبر العالقة بني 
ــرض التزامات وواجبات متبادلة  املوظف واإلدارة متصلة وقائمة وتف
ــاط موظفي الدولة  ــادة (٤) من قانون انضب ــا، فقد حددت امل بينهم
ــم الواجبات على  ــنة١٩٩١ املعدل اه ــم ١٤ لس ــاع العام رق والقط
ــر: القيام بواجبات  ــف العام والتي جاءت في الفقرة ثاني عش املوظ

الوظيفة حسبما تقرره القوانني واالنظمة والتعليمات.
ــف لتنفيذ تلك  ــة هذا املوظ ــرع الدولة بحماي ــل الزم املش وباملقاب
ــرع  الواجبات البل الزمها يأن تكون الدرع الواقي له ولهذا جند املش
ــي قانون  ــا اوردها ف ــة وهي م ــة جنائي ــني حماي ــي القوان ــد اورد ف ق
العقوبات العراقي رقم ١١١ لسنة ١٩٦٩ املعدل في مواده (٢٢٩-٢٣٠-

٢٣١-٢٣٢-٤٠٦/ه-٤١٠-٤/٤١٤).
وكذلك اورد املشرع حماية مدنية للموظف في املادتني (٢/٢١٥-٢١٩) 

من القانون املدني العراقي رقم ٤٠ لسنة ١٩٥١.
ــنة  ــن قانون اخلدمة املدنية رقم ٢٤ لس ــواد (٤١-٤٢-٦٠-٦٣-٦٥) م وامل

١٩٦٠ املعدل.
ــة اطرافها  ــي مهمة تضامني ــد ان املصلحة العامة ه ــا تقدم جن مم
ثل اجملتمع كونه جزء منه  االساسية الدولة واجملتمع ومبا ان املوظف ميُ

ثل الدولة باعتباره اداتها  ووسيلة تنفيذ قراراتها وقوانينها. وميُ
اذن حماية املوظف العام هي حماية تكاملية ما بني الدولة واجملتمع 
ــي اال عملية  ــة واجبه ماه ــف اثناء تأدي ــى املوظ ــداء عل وان اي اعت
ــا التفاتة كبيرة  ــاوزاً على الدولة واجملتمع، ولعله ــرق للقوانني وجت خ
ــكر احد ضباط  ــلحة عندما ش ــدن القائد العام للقوات املس من ل
ــدة على انضباطه العالي في  ــة االبطال/ مديرية النج وزارة الداخلي
ــه، ووجدنا الرد  ــاء تأدية واجب ــض الذين تعرضوا له اثن ــة بع مواجه
ــكل فوري  ــيد وزير الداخلية عندما امر وبش ــما من قبل الس حاس
ــام رفضها اجملتمع البل جعل  ــال هؤالء واصبحت قضية رأي ع اعتق
ــي ترجمتها اليوم  ــوى والت ــكل اق ــه حول تلك األجهزة بش التفاف

عمليات فرض القانون التي تقوم بها اجهزتنا احلكومية.
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