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أسسها الراحل   رئيس مجلس االدارة
رئيس التحرير

َّـ ٩ / ١١/ ٢٠٠٥ 

ــهيل معامالت املتقاعدين، فيما     أعلنت هيئة التقاعد ، عن آلية جديدة لتس
ــة االنباء العراقية (واع) عن  ــاز ٦٠ ألف معاملة تقاعدية .ونقلت وكال أكدت إجن
الهيئة قولها، إنها اتخذت آلية جديدة لتسهيل معامالت املتقاعدين، مؤكدة 
ــارت  ــاز املعامالت في بغداد واحملافظات.وأش ــيط إجراءات إجن وضع خطة لتبس
ــكيالت  ــاز املعامالت اإللكترونية في جميع الوزارات والتش إلى إطالق نظام إجن
ــكن املتقاعد  ــكيل فرق جوالة تذهب إلى محل س ــة لها، الفتة إلى تش التابع
ــة من صرف مكافأة نهاية  ــاز معامالته.وأكدت الهيئة، أن الوجبات املتبقي إلجن
ــيتم رفعها حال ورود التمويل املالي، مبينة أن جميع البيانات مثبتة  اخلدمة س

على النظام اإللكتروني.

بغداد /

THU الخميس
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عقد رئيس مجلس الوزراء، مصطفى 
ــاء، اجتماعا  ــي، امس األربع الكاظم
ــة في  ــة احمللي ــع احلكوم ــعا م موس
ــي ، أن  ــه اإلعالم ــان.وذكر مكتب ميس
ــى  ــوزراء مصطف ال ــس  ــس مجل رئي
ــا  ــس، اجتماع ــد، ام ــي عق الكاظم
ــعا مع محافظ ميسان ورؤساء  موس
الدوائر اخلدمية في احملافظة، لالطالع 
ــى  ــوف عل ــا والوق ــى احتياجاته عل
املشاكل التي تواجهها.وقالت مصادر 
مطلعة ، إن الكاظمي سيجري خالل 
ــرات لعدد  ــة تغيي ــه للمحافظ زيارت
ــن زيارته  ــري الدوائر فضال ع ــن مدي م
ــيب احلدودي.وحقل  ــذ الش ــى منف إل
ــأن األمني  حلفاية النفطي. وفي الش
ــان قوة من جهاز  ــاد مصدر أمني ، ب أف
ــاب ، اعتقلت رئيس  ــة اإلره مكافح
هيأة التقاعد الوطنية السابق ، أحمد 
الساعدي ، في منطقة اجلادرية وسط 
العاصمة بغداد . وشملت االعتقاالت 
ايضا أمس االربعاء مدير مكتب وزيرة 
سابقة وبدء حملة اعتقاالت شاملة 
ــات  ــني ودرج ــتطال وزراء ومحافظ س
ــة اجلديدة قد  ــت البين ــة. وكان خاص
ــالً عن حملة  ــرت أمس خبراً عاج نش
اعتقاالت شملت بعض الشخصيات 
التي عليها ملفات فساد. وفي الشأن 
ــد  يعق أن  ــح  املرج ــن  م ــي  السياس
املقبل،  ــبوع  ــواب، األس الن ــس  مجل
ــة ٢٠٢١،  ــأن قانون موازن ــة بش جلس
ــيقدم رئيس الوزراء مصطفى  كما س
الكاظمي، ورقة االصالحات التي وعد 

بها، ضمن قانون موازنة العام املقبل 
ــواب جمال  ــو مجلس الن . وقال عض
كوجر، إن بداية االصالحات احلقيقية 
ــة ٢٠٢١. في وقت  ــتكون مع موازن س
ــم رئيس مجلس  ــد املتحدث بإس أك
ــوزراء، أحمد مال طالل ، أن احلكومة  ال
ــني،  ــى الفضائي ــاء عل ــزم القض تعت
ــا حركت جهاز  ــف عن انه فيما كش
مكافحة اإلرهاب بتنفيذ أوامر اللجنة 
ــاد. وقال  ــأن ملفات الفس العليا بش
ــر صحفي عقده  ــالل، في مؤمت مال ط
ــا عليكم وال  ــداد ، ليس خافي في بغ
ــور هذا االرباك الكبير في  على اجلمه
ــني الفعليني  ــدد املوظفني احلقيقي ع

ــر  ــني وغي ــن فضائي ــمعه ع ــا نس وم
ــة  فضائيني، ولذلك جرت خالل جلس
ــة  مجلس الوزراء أمس االول ، مناقش
ــن خاللها التأكد  االلية التي ميكن م
ــني وعددهم   ــني احلقيقي ــن املوظف م
ــكل وزارة ولكل  ــي والفعلي ل احلقيق
ــياق آخر  ــة. وفي س ــات الدول مؤسس
ــي  ــة الوطن ــار احلكم ــس تي أدان رئي
البعثات  ــتهداف  اس ــم،  احلكي عمار 
ــراق، مؤكدا ان  ــية في الع الدبلوماس
ــر كثيرة. ــى مخاط ــوي عل ــك ينط ذل

ــي تغريدة له  ــيد احلكيم ف وذكر الس
ــتهداف البعثات  ــر ، ان اس على تويت
ــية في العراق، وآخرها ما  الدبلوماس

ــفارة البريطانية،  ــل ملوكب الس حص
ينطوي على مخاطر كثيرة وقد يدفع 
ــص حضورها  ــى تقلي ــم ال دول العال
ومتثيلها الدبلوماسي في العراق. وفي 
شأن آخر كشفت وزارة املوارد املائية ، 
ــداً على نهري دجلة  عن حتديد ٢٠ س
ــة الكهربائية  والفرات لتوليد الطاق
ــا أكدت أن  ــس للخزن، فيم فقط ولي
ــملت  ــاوزات على األنهر ش رفع التج
جميع احملافظات.وقال املتحدث باسم 
ــاب ، إن الوزارة بصدد  ــوزارة عوني ذي ال
دراسة استراتيجية للمياه واألراضي 
ــى أنه مت حتديد  ــيراً إل في العراق، مش
ــى نهري دجلة  ــداً عل أكثر من ٢٠ س

ــي تصب فيها  ــرات والروافد الت والف
ــد الطاقة  ــدود فقط لتولي هذه الس
وليس للخزن. ومن جانبه أكد أحمد 
ــم رئيس  ــدث بإس ــالل، املتح مال ط
ــوزراء مصطفى الكاظمي  مجلس ال
، ان الدولة بنيت على احملاصصة منذ 
ــوى املعترضة  ــن قبل الق ١٧ عاماً م
ــي اجراها رئيس  ــى التغييرات الت عل
ــي مؤمتر  ــالل، ف ــال ط ــال م الوزراء.وق
ــداد، إن الدولة  صحفي عقده في بغ
ــذ ١٧ عاماً  ــت على احملاصصة من بني
ــى  عل ــة  املعترض ــوى  الق ذات  ــن  م
ــرات، مؤكداً ان الكاظمي قدر  التغيي
ــية  عالياً ردود أفعال القوى السياس
ــي  وف ــة.  للمحاصص ــة  الرافض
ــو اللجنة  ــورات ايضا أكد عض التط
ــة النيابية أحمد الصفار، امس  املالي
ــاعٍ برملانية لعقد  األربعاء، وجود مس
اجتماع مشترك مع احلكومة بغية 
اخلروج بـورقة إصالحية واحدة تخص 
ــيد  ــرادات وضبط وترش ــم اإلي تعظي
النفقات. وقال الصفار ، ان انخفاض 
اسعار النفط عامليا والفساد والهدر 
ــال العام اضافة الى عدم قدرة  في امل
ــى جميع  ــي الوصول ال ــة ف احلكوم
ــتحصلة من االيرادات  الواردات املس
ــة  ــذ احلدودي ــة كاملناف ــر النفطي غي
ــباب  الس ــب  والضرائ ــارك  واجلم
ــرت  اث ــور  ام ــا  جميعه ــة،  مختلف
ــيولة املالية  بشكل كبير على الس
ــا انه طاملا  ــة الدولة، مبين ــي خزين ف
ان املبالغ املوجودة ال تكفي لتسديد 
ــال إال للجوء مؤقتا  ــب فال مج الروات

الى االقتراض.

كتب اِّـحرر السياسي
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 * عبد الوهاب جبار
ــاد االداري واملالي التي تنام في  ــرة ٌ هي ملفات الفس    كثي
وزارات الدولة وفي مقدمتها ( الصحة والكهرباء والتجارة 
ــم األنوف .. وان  ــك ملفات خطيرة وتزك ــل) وهي الش والنق
ــبق ان اعلنوا على رؤوس  ــاء الوزراء السابقني س كل رؤوس
ــان الكبيرة  ــى ضرب كل احليت ــم عازمون عل ــهاد انه االش
التي تورطت بنهب املال العام وافراغ خزينة الدولة وافقار 
ــيم بالبالد ولكنهم لم يسددوا  ــعب واحلاق ضرر جس الش
ــذا ظلت التصريحات التي اطلقوها مجرد  ضرباتهم وهك
ــوزراء مصطفى الكاظمي  ــعارات فارغة !! ، ان رئيس ال ش

ــا اراد ان يوّجه ضربة  اذا م
ــدين  واملفس ــاد  للفس
ــح  فت ــوى  س ــه  ماعلي
ملفات الصحة والكهرباء 
.. فهذه  ــل  والنق والتجارة 
الوزارات مجتمعة تتكدس 
ــبوهة  ــا امللفات املش فيه
ــجاعة  والتي حتتاج الى ش
ــة  حقيقي وارادة  ــرأة  وج
ــأنها ان تنهي والى  من ش

ــتفحل في  ــاد االداري واملالي املس ــاالت الفس االبد كل ح
ــة بل نتاج  ــس وليد صدف ــنة وهو لي ــذ (١٧) س ــراق من الع
ــاد الذي ارهق خزينة الدولة ..  سياسات من العفن والفس
ــاد االداري واملالي آن لها ان تُفتح بقوة وان  ان ملفات الفس
ــر محمودة العواقب يدفع  ــوف يجرّ كوارث غي اي تأخير س
ــيط ، املغلوب على أمرِه ، أما  ثمنها املواطن العراقي البس
املسؤولني الكبار  فهم في مأمن من أي اهتزازات اقتصادية 
او مالية ألنهم ضمنوا مستقبلهم على حساب املصلحة 
ــيقوم الكاظمي بفتح  ــؤال هل س الوطنية العليا ، والس

ف فوراً. ملفات تنام في وزارات نريدها ان تنظّ

ان ملفات الفساد 
االداري واِّـالي آن لها 
ان تفتح بقوة وان اي 
تأخري سوف يجر كوارث 
غري محمودة العواقب

* رئيس مجلس االدارة رئيس التحرير
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ــجون»  ــادر مطلعة بأن ملف «اطعام الس ــير معلومات من مص تش
ــالت» هو من اهم امللفات اخلطيرة التي يترتب عليها هدر  او «املعتق
ــجناء محكومني  ــهريا تنفق على معتقلني وس ماليني الدوالرات ش
ــوا بدماء العراقيني  ــى احلياة ألنهم اجرم ــتحقون حت باالعدام اليس
ــجون وامللفات يخضع  ــب املعلومات فان ملف اطعام الس . وبحس
لسيطرة عصابات ومافيات وبينهم واحد «معمم» وهوالء يستغلون 
ــتحواذ على العقود اخلاصة باالطعام .. الكاظمي  نفوذهم في االس
ــرب بيد من حديد  ــرّك الفوري لفتح هذا امللف والض ــب بالتح مطال
ــا ان ماليني  ــال العام. علم ــن اهدروا امل ــدين الذي ــى رؤوس الفاس عل
ــوب (احلرامية) الذين وجدوا في هذه  ــهريا في جي الدوالرات تدخل ش

اللعبة الفرصة للنهب.
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ــوكالء الذين  ــد ال ــم بان اح ــل تعل   ه
ــوزارة العمل  ــدم ل ــم وكيال اق عينته
ــة  محكوم مدة  ــؤون االجتماعي والش
ــطو  ــرقة والس ــا بتهمة الس ٤٥ عام
املسلح واالختالس واحلكم مصدق من 
ــي احملكمة االحتادية  محمد  قبل قاض
ــار؟.ان  ــن محكمة االنب ــي م الكبيس

كنت تعلم فتلك مصيبة ياكاظمي.

ــرمي الكعبي  ــن ك ــيد حس ترأس الس
ــس النواب  ــب األول لرئيس مجل النائ
ــن وباء كورونا  ــفاء م وبعد متاثله للش
ــام  ــرته مه ــى ، ومباش ــه تعال بفضل
ــواب ، اجتماعا  عمله في مجلس الن
ــر (٦٢) اخلاصة بالتحقيق  للجنة األم

ــود وزارة الكهرباء منذ  والتدقيق بعق
عام ٢٠٠٣ حتى االن ، في مكتبه امس 
اإلربعاء ، بحضور رئيس جلنة اخلدمات 
ــهالني  ــار النيابية د. وليد الس واالعم
ــي عضو  ــوان العطوان ــيد عط ، والس
جلنة االقتصاد النيابية ، والسيد رافل 
ــوان الرقابة  ــس دي ــني خضير رئي ياس

ــرمي الغزي  ــيد ك ــة وكالة ، والس املالي
ــات في هيأة  ــام دائرة التحقيق مديرع
ــي : ان الفترة  ــد الكعب ــة .وأك النزاه
ــف  ــهد الكش القليلة املقبلة ستش
عن تقريراولي  يتضمن هدرا باملليارات 
ــرى  ــاد كب ــات فس ــات وملف ومخالف
ــتثمارية واحملطات  ــود االس ــي العق ف

املتلكئة واملتوقفة واملنجزة في عموم 
محافظات العراق والتي تصل بعضها 
ــت «البينة  ــام ٢٠٠٣ ، وكان ــا قبل ع مل
ــد طالبت في عددها امس  اجلديدة» ق
ــف عن  ــل جلنتي الكش ــل عم بتفعي
عقود الفساد في وزارة الكهرباء وجرد 

الفضائبنب ومزدوجي الرواتب.
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ــي، ان مصطفى  ــاح العكيل ــائرون صب ــب عن حتالف س ــر النائ اعتب
ــع مدير مكتبه  ــوزراء بالتعاون م ــادر قرارات مجلس ال ــي ص الكاظم
ــي إن ”رئيس احلكومة مصطفى  ــد جوحي.وقال العكيل القاضي رائ
الكاظمي احتكر القرارات االخيرة بينه وبني مدير مكتبه القاضي رائد 
ــى اراء مجلس الوزراء ”.وأضاف، أن ”الكاظمي  جوحي دون الرجوع ال
لم يبتعد عن قضية الوكاالت التي اصبحت عبارة عن فوضى إدارية 
خصوصا وان االسماء لم تعرض على البرملان ولم يتم اشعار اجمللس 
ــات مبكرة واالبتعاد  ــر أن ”مهمة الكاظمي اجراء انتخاب بها“.واعتب

عن هذه اخلطوات بالوكالة النه خرق واضح للقانون“.

;„ei“Ÿ;ÖÁÅŸÂ;È⁄Ω]“’\;U;‡ÂÖ]à
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ــط العراقي  حتدث وزير النف
األسبق إبراهيم بحر العلوم 
ــاق أوبك+  ــرار اتف ــن أض ، ع
على االقتصاد العراقي، وما 
ــه من أزمات  ميكن أن يلحق
في البلد النفطي.وقال بحر 
ــراق  ــزام الع ــوم، إن الت العل
ــيعني  س ــك+  أوب ــاق  باتف
حرمانه من ٧٥٠ ألف برميل 
ــذا يعني  ــا، وه ــط يومي نف
ــار  ــو ٥٠ ملي ــارته نح خس
ــني  ــدى العام ــى م دوالر عل

العراق  أن  ــاف،  املقبلني.وأض
ــة الى مراجعة  اليوم بحاج
ــال ميكن أن  ــاق، ف ــذا االتف ه
يتحمل عبء ومصالح دول 
ــع إنتاجها  أخرى تزيد وتوس
ــرر  نتض ــا  بينم ــي  النفط
ــبق  نحن.ويقيم الوزير األس
ــر العلوم دعوى  إبراهيم بح
ــة  احملكم ــي  ف ــة  قضائي
ــاء  إللغ ــة  العراقي ــة  اإلداري
ــد املهدي  ــرار حكومة عب ق
وافقت على  التي  السابقة 

اتفاق أوبك+.
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*   قـوة أمنيـة تلقـي القبض عىل 

منفذ جريمة املنصور.
يف  كاتيوشـا  صـاروخ  سـقوط   *

حميط اخلرضاء.

بغداد /

بغداد /

بغداد /



محليات
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بغداد / البينة الجديدة

ــت دائرة صحة بغداد/ الرصافة حصول  توقع
ــهرين  ــالل الش ــا خ ــات كورون ــرة باصاب طف
ــول موجة  ــرا للتوقعات بحص ــني نظ املقبل
ــة. وقال  ــرات املناخي ــبب التغيي ــة بس وبائي
ــور عبد الغني  ــة الرصافة الدكت ــر صح مدي
ــي، ان «الوضع  ــاعدي في تصريح صحف الس
ــه  ــتقر وخطورت ــر مس ــزال غي ــي ال ي الوبائ
ــهرين املقبلني”، عازيا زيادة  تكمن خالل الش
ــدد الفحوصات  ــاع ع ــى” ارتف ــات ال االصاب
ــراءات الوقائية“.واكد ان  ــتهانة بإالج واالس
ــوة كبيرة  ــفاء يعطي ق ــاع حاالت الش “ارتف
وداللة على متاسك النظام الصحي”، مشددا 
على “اهمية االستعداد بشكل اكبر واوسع 
ــة وبائية  ــة مبوج ــات املتعلق ــرا للتوقع نظ
ــات املناخية التي من  ــبب التقلب جديدة بس
ــى زيادة معدالت االصابة». املرجح ان تؤدي ال

ــرار يقضي  ــى “اتخاذ ق ــاعدي ال ــت الس ولف
بأخذ املسحات اخملتبرية في املراكز الصحية 
ــائية”، داعيا الى  خالل مدتني صباحية ومس

ــدة وااللتزام بإجراءات  “تدريب املالكات اجلدي
التعفير، فضال عن استمرار حمالت التوعية 
ــة  ــزام بالوقاي ــرورة االلت ــى ض ــد عل والتأكي
الصحية».وبني ان «الدائرة تعمل على انشاء 
معمل لالوكسجني بعد متابعة أموره املالية 

مع اجلهات املعنية وتوفير السيولة لتحقيق 
االكتفاء الذاتي من هذه املادة، مع االستمرار 
باملتابعة الدورية ملوقف مراكز العزل وردهات 
ــر االحتياطي الكافي  ــاش الرئوي وتوفي االنع

حتسبا ألي طارئ”.

بغداد / البينة الجديدة
ــرادات نهر  ــامراء اي ــدة س وصفت إدارة س
ــي احلالي باجليدة  ــم الصيف دجلة للموس
ــدة اطلقت حصصا  ــدا، معلنة ان الس ج
ــنوات وبلغت  ــى منذ س ــي االعل مائية ه
ــة ان  ــة ، مبين ــب بالثاني ــر مكع ٧٠٠ مت
ــدة جيد.وذكر مدير  ــن املائي في الس اخلزي

ــار املهندس  ــم الثرث ــامراء وناظ ــدة س س
ــن حمادي في تصريح صحفي،  كرمي حس
ــم الصيفي  ان «إيرادات نهر دجلة للموس
ــوام  باالع ــة  ــدا مقارن ــدة ج ــي، جي احلال
ــف مؤخر  ــغ معدل تصري ــابقة، اذ بل الس
ــامراء باجتاه بغداد وجنوب البالد  ــدة س س
للخطة الصيفية واالستخدامات املدنية 

ــب بالثانية،  ــر مكع ــة ٦٠٠ مت والصناعي
ــنة  ليصل اعلى تصريف للمياه هذه الس
ــرات طويلة ٧٠٠ متر مكعب بالثانية  ولفت
في مؤخر السدة، مقابل ٤٥٠ مترا مكعبا 
ــار  ــي الثانية خالل الصيف املاضي.واش ف
ــام  ــاه للع ــف املي ــدالت تصري ــى ان مع ال
ــدا باجتاه  ــتوى جيد ج ــي، كانت مبس احلال
ــى تغذية  ــامراء، اضافة ال ــدة س مؤخر س
ــي بكميات  ــحاقي والرصاص ــري االس نه
ــا، عادا اخلزين املائي  املياه التي يحتاجانه
ــامراء، جيدا، عدا سد  ــدة س في اعالي س
ــه الصيفية قليلة،  ــت إيرادات دوكان اذ كان
ــد املوصل فموقفه ممتاز من ناحية  اما س
ــدم وجود اي  ــن املائي.واكد حمادي ع اخلزي
نية لتقليل االطالقات املائية باجتاه جنوب 
العراق، اذ يتم رفد محافظة بغداد وجنوب 
ــب احتياجها بتصاريف املياه  البالد بحس
ــة الى  ــامراء باالضاف ــدة س ــن مؤخر س م
ــن طريق  ــة والفرات ع ــري دجل ــة نه تغذي
بحيرة الثرثار لزيادة اإليرادات املائية باجتاه 

جنوب العراق».

بغداد / البينة الجديدة
أطلقت وزارة الزراعة املستحقات املالية 
ــعير العلفي  ــول الش ــوقي محص ملس
حملافظتي نينوى وصالح الدين للموسم 
الزراعي ٢٠١٤ ، ممن سوقوا محصولهم 
ــركة مابني النهرين  ــتالم ش ملواقع اس
ــوزارة بأنها  ــذور .وأضافت ال العامة للب

ــتحقات الفالحني  ــالق مس تواصل اط
ــي  ــاع الزراع ــةً للقط ــني خدم واملزارع
واستدامة العملية الزراعية فضالً عن 
ــد حاجة السوق  زيادة اإلنتاج احمللي وس
باعتماد افضل الطرق العلمية للزراعة 
احلديثة . وبينت الوزارة أسماء املشمولني 
بالصرف والبالغ عددهم ( ٢٩) مسوقاً ، 

ــرات أمنية  ــن لم ترد بحقهم مؤش الذي
ــواردة من  ــلبية مبوجب املعلومات ال س
ــي وفقاً للضوابط  مجلس األمن الوطن
ــا ، فيما تربط  والتعليمات املعمول به
ــنى  ــوقني ليتس ــماء املس ــم باس قوائ
ــركة الستالم  لهم مراجعة مواقع الش

مستحقاتهم املالية.
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بغداد / البينة الجديدة
صادقت وزيرة االعمار واالسكان والبلديات العامة املهندسة (نازنني 
محمد وسو) على التصاميم االساسية ملدينة املتنبي السكنية 
ــا املديرية  ــي  اجنزت تصاميمه ــط، الت ــدة في محافظة واس اجلدي

ــروع املدن  العامة للتخطيط العمراني التابعة للوزارة ضمن مش
السكنية اجلديدة.املساحة الكلية للمشروع تبلغ ٢١٫٦ الف دومن 
ــتضم ٥٠ الف وحدة سكنية وتخدم مايقارب ٣٠٠ الف نسمة  وس

كما ستضم مرافق جتارية وصحية وتعليمية وترفيهية وغيرها.

  تلقت «البينة اجلديدة» مكاملة هاتفية 
ــيم ببغداد  ــار منطقة الدس ــن مخت م
السيد (رائد نعمة فرج الدراجي) يقول 
ــرض الى كارثة  ــا : ان املنطقة تتع فيه
ــدارس  ــاض امل ــبب اكتض ــة بس صحي
ــني  ــتني كرفانيت ــد مدرس ــث توج ، حي
ــات  (١ظ٠) كرفان ــن  ــف م تتأل ــى  االول
ــات  كرفان  (٨) ــن  م ــون  تتك ــة  والثاني

وتشكو من غياب اخلدمات االساسية 
ــة واملرافق الصحية  ــد والتهوي كالتبري
ــه اكثر من  ــاً ان الصف الواحد في علم
ــكنة  ــاً .. اخملتار نيابة عن س (٦٠) طالب
املنطقة يناشد السيد مدير عام تربية 
الرصافة الثالثة للقيام بزيارة ميدانية 
ــني للوقوف على  ــتني املذكورت للمدرس

اوضاعهما قبل حصول الكارثة.

حضر الى مقر جريدتنا الطالب احمد حسني 
مطرود فرحان قسم هندسة تقنيات األجهزة 
ــائي الناجح الى املرحلة الثالثة ..  الطبية مس
يناشدكم بالنظر الى حالته بعني االبوة والتي 
ــت على عاتقه الظروف التي مير بها البلد  اثقل
واليخفى على حضراتكم ماذا صنعت كورونا 
بنا وعطلت كل سبلنا التي كنا نسترزق منها 

حيث اصبحت احلياة متوقفة وكل شي توقف 
ــل الذي يتمتع  ــان االصي ويرجو  ويناشداالنس
بالروح الطيبة وحنان االبوة الدكتور عبدالرزاق 
املاجدي الذي لديه وقفاته املشرفة مع اجلميع 
واليوم يحتاج وقفتكم معه وفي اخلتام نتمنى 

ان يتم النظر لقضيته من جانب انساني.
٠٧٧٢٢٢٦٢٨٤٢ //// ٠٧٥٠٦٦١٠٨٥٢
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بغداد / البينة الجديدة  
ــس االربعاء،  ــداد، ام ــت امانة بغ اعلن
ــارع الدفلة جنوبي  اجناز العمل في ش
ــان  بي ــي  ف ــة  االمان ــت  العاصمة.وقال
صحفي ان «مالكاتها في دائرة املشاريع 
حققت نسب اجناز متقدمة في تطوير 
ــارع الدفلة جنوبي بغداد  ــاء ش واكس
«.واضافت، ان «الدائرة املذكورة شارفت 
على اجناز العمل في شارع الدفلة الذي 
يفصل احمللتني ٨٤٨ و ٨٢٨ ضمن قاطع 
بلدية الدورة ولكال اجلانبني ذهاباً واياباً 

حيث تضمن العمل قشط الشارع مع 
ــة وصب القالب  ــير ورفع االرصف تكس
ــطة ماكنة (البور كيربر)  اجلانبي بواس
باالضافة الى تعلية املنهوالت ومن ثم 
االكساء بطبقتني من االسفلت بواقع 
٤٦ الف متر مربع للطبقتني التعديلية 
ــة الى  ــارت االمان ــطحية «.واش والس
ــاء مشبكات  ان «املكالت قامت بانش
االمطار واعمال اخرى مختلفة وسيتم 
ــالل االيام  ــة خ ــارع اخلدم ــال الش ادخ

القليلة املقبلة».
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بغداد / البينة الجديدة
ــة  ــهداء، الدفع ــة الش ــت مؤسس أنه
االولى من معامالت ضحايا التظاهرات 
في بغداد بعد شمولهم بقانون ضحايا 
االرهاب.وقال مدير دائرة ضحايا االرهاب 
ــكرية في املؤسسة،  والعمليات العس
ــح صحفي،  ــدالوي في تصري ــارق املن ط
ــملت ١٠٦ معامالت اجنز  ان «الدفعة ش
ــرت  ــل ٨٠ معاملة، وباش ــا بالكام منه
ــة  التقاعدي ــات  الهوي ــدار  ــرة اص الدائ
ــان  ــمولني».ونوه ب ــني املش ــا ب وتوزيعه
ــهد اجناز اكثر  «االسبوع املقبل سيش
ــة وبطاقة ذكية،  ــة تقاعدي من ٤٠ هوي

فضال عن ان الدائرة بصدد اجناز معامالت 
ــيتم االعالن عنها قريبا.ولفت  اخرى س
ــر  ستباش ــرة  الدائ ان  ــى  ال ــدالوي  املن
ــات قريبا،  ــاز معامالت بقية احملافظ اجن
ــي تعد  ــار الت ــة ذي ق ــيما محافظ الس
االكثر عددا بالضحايا الذين وصلوا الى 
ــهيدا، وقد مت اكمال ٦٠ معاملة  ١٣٥ ش
ــة تعويض  ــماء الى جلن ــلت االس وارس
املتضررين في ذي قار، السيما بعد ان مت 
ــال اسمائهم  فرز املوظفني منهم وارس
ــوزارات من  ــان الفرعية في ال الى اللج
ــى معامالتهم.وافاد  ــل املصادقة عل اج
بان محافظة البصرة شهدت املصادقة 

على ١٠ معامالت من اصل ٤١ معاملة، 
ــتفتتح قريبا  ــيرا الى ان الدائرة س مش
ــة  ــوال املنقول ــص االم ــتمارات تخ اس
ــرار املادية.واوضح  ــر املنقولة واالض وغي
ــدت مؤخرا  ــة اع ــدالوي ان املؤسس املن
ــدمي االلكتروني  ــتمارة خاصة بالتق اس
ــة من اربع  ــرات مؤلف ــا التظاه لضحاي
فئات، هي {الشهيد واملصاب واخملطوف 
ــة التقدمي  ــدأت عملي ــود}، وقد ب واملفق
على موقع خاص باملؤسسة لتسهيل 
ــدا ان  ــالت،» مؤك ــاز املعام ــة اجن عملي
«عملية التقدمي ستبقى مفتوحة حلني 

انهاء عملية تسلم جميع الطلبات».

paäÁbƒn€a@bÌbzô@p˝flb»fl@Âfl@µÎ˛a@Ú»œÜ€a@ıbË„g@ZıaÜËí€a@Úéç˚fl

بغداد / البينة الجديدة
ــدرس وزارة التربية حاليا التوصيات التي قدمتها جلنة التربية  ت
ــي من ضمنها  ــابقة والت ــة خالل الفترة الس ــم النيابي والتعلي
ــط. ــادس االبتدائي والثالث املتوس اعتماد العبور ملرحلتي الس
ــح مقرر اللجنة، طعمة اللهيبي، في تصريح صحفي، ان  وأوض
ــيلة معينة ملرحلتي  ــت وزارة التربية بإيجاد وس «اللجنة طالب
ــادس االبتدائي بحيث تبعد الطالب عن  الثالث املتوسط والس
ــور لهم».واضاف  ــنة عب ــنة س االمتحانات بان تكون هذه الس
ــة الرأي فيها  ــاص بوزارة التربية وهيئ ــي ان «املوضوع خ اللهيب
وسيناقش في اجتماعاتهما املقبلة للخروج بنتائج مرضية».
ــة التربية التي قدمتها  ــتأخذ بتوصيات جلن وبني، ان «الوزارة س
ــي وقرارات  ــة بالوضع الصح ــتكون مرهون ــابق وس في وقت س

خلية االزمة ووزارة الصحة في ظل تفشي جائحة كورونا».

بغداد / البينة الجديدة
ــركة ايرثلنك، امس االربعاء، على قرار وزارة االتصاالت  علقت ش
ــركة في بيان  ــعيرة اجلديدة لالنترنت. وأكدت الش ــأن التس بش
ــات الصادرة من  ــدة}، «التزامها بالتوجيه ــه {البينة اجلدي تلقت
ــدت أنها  ــعيرة اجلديدة، فيما أك ــأن التس ــاالت بش وزارة االتص
ــتراك  ــعات االش ــهر اجلاري قد بادرت بزيادة س ومنذ مطلع الش
ــتراك االول مع عمل خصومات  ــرعة االش الثاني الى ضعف س
على اسعار الثاني وحتميلها على االول وكل هذا لرفع اكبر عدد 
ممكن من املستخدمني لالشتراك االسرع».وقال املتحدث باسم 
ــعدون أن «الشركة حترص على أال يتضرر  الشركة مصطفى س
املستخدم ال على مستوى اخلدمة وال على مستوى التكلفة»، 
ــة أكثر من خالل  ــعى إلى تطوير اخلدم ــركة تس مبيناً أن «الش
ــروع الوطني لإلنترنت».وأشار املتحدث باسم إيرثلنك إلى  املش
ــبوعني بزيادة السعات  ــرت ومنذ أكثر من أس ــركة باش أن «الش
الدولية واحمللية اجملهزة دون إضافة أية تكاليف على املستخدم 
ــتركينا  ــابق عندما رفضنا حتميل مش مثلما فعلنا في وقت س

ضريبة الـ٢٠٪ وتكفلنا نحن بدفعها».

@p¸bñm¸a@âaä”@Û‹«@’‹»m@Ÿ‰‹qäÌa
o„6„˝€@ÒÜÌÜ¶a@Ò7»én€a@Êdíi

¥n‹yäΩ@CâÏj»€aD@êâÜm@ÚÓi6€a
بغداد / البينة الجديدة

ــركة العامة خلدمات املالحة اجلوية  بحثت وزارة النقل / الش
ــلطة الطيران  ــترك مع س ، امس االول الثالثاء ، التعاون املش
ــة  ــي لتقدمي افضل اخلدمات املالحية وبخطوات مدروس املدن
ــل . واوضح مدير  ــير العم ــة املعوقات التي تعترض س ملعاجل
ــم خالل  ــن هاش ــيد علي محس ــركة العامة الس عام الش
ــلطة الطيران املدني الكابنت نائل سعد  استقباله رئيس س
عبد الهادي في مقر الشركة : بتوجيه من وزير النقل الكابنت 
ــبلي مت بحث التعاون املشترك بني اجلابني  ناصر حسني الش
ــركات الطيران  ــي بتقدمي افضل اخلدمات املالحية لش للمض
العابرة لألجواء العراقية.وأضاف : مت خالل الزيارة اجراء جولة 
ــيما وحدات البرج  ــركة الس ــام الش ميدانية في أروقة اقس
ــل املراقبني  ــى طبيعة عم ــة لالطالع عل ــراب واملنطق واالقت
ــة ادارة احلركة اجلوية  ــني داخل الوحدات الفنية وكيفي اجلوي
ــة للطائرات  ــات املقدم ــوي العراقي واخلدم ــي الفضاء اجل ف
ــة في العمل .واكد  ــرة والقادمة واملغادرة وااللية املتبع العاب
هاشم خالل اللقاء: ان الشركة جادة في وضع خطط عملية 
ــة لتدريب  ــة على اعداد خط ــع العمل ومقبل ــاء بواق لالرتق
وتطوير العاملني في الشركة ضمن دورات تأهيلية وتدريبية 
ــن إدارة احلركة  ــة متكنهم م ــم تدريب املالحة اجلوي ــي قس ف
ــيابية عالية ،أضافة الى معاجلة املعوقات التي  اجلوية بانس
ــير العمل و إيجاد احللول الصحيحة مبا يتطابق و  تعترض س

متطلبات املنظمة الدولية للطيران املدني.

البينة الجديدة / محمد الفيصل
ــان الغامني،  ــيد عثم ــر الداخلية الس ــب توجيهات وزي حس
ــبوعية،  ــر املقابالت االس ــر مكتب الوزي ــيد مدي يواصل الس
ــتقبال أكثر عدد ممكن أسبوعياً لذا تقرر ان يكون  وبهدف أس
مقابالت الضباط واملنتسبني يوم اإلثنني، ويكون يوم الثالثاء 
ــع املقابالت في  ــى أن تكون جمي ــني، عل ــص للمواطن مخص
ــكاوى املواطنني الكائن عند مدخل وزارة الداخلية  قسم ش
ــرة صباحاً، وذلك لتلبية احتياجات وطلبات  الساعة العاش

املواطنني واملنتسبني وفقاً للقانون.

بغداد / البينة الجديدة
وزعت وزارة الهجرة و املهجرين خالل االيام املاضية (١١٠,٣١٨) 
ــة في  ــر النازح ــني األس ــة ب ــاعدات االغاثي ــن املس ــة م حص
ــة الى  ــوك ) ، اضاف ــليمانية و ده ــل و الس ــات ( اربي محافظ
ــى و نينوى ) فيما  ــن في محافظتي ( ديال ــني و العائدي النازح
ــاعدات املوزعة ( سالت غذائية و اخرى صحية   تضمنت املس
ــروع في الوزارة علي عباس  ــؤون الف ) . وذكر مدير عام دائرة ش
ــل وزع  ــة اربي ــي محافظ ــوزارة ف ــرع ال ــر ان «  كادر ف جهاكي
ــر النازحة  ــاعدات االغاثية بني االس (٤٨,٠٧٠) حصة من املس
 , Uو ٣ Uــازر و ٢ ــة و ديبكة  و اخل ــم و بحرك ــي مخيمات هرش ف
 كما وزع كادر فرع الوزارة في محافظة السليمانية (٢٦,١٥٥) 
ــر النازحة في مخيمات (عربت و تازدى  حصة اغاثية بني االس
ــة ، و وزع كادر فرع الوزارة  ــتي ) و مركز احملافظ ــو و ئاش و قورت
ــوك (٢٠,٧٦٦) حصة اغاثية بني النازحني في  في محافظة ده
ــفي ١ و بييرسفي ٢ و دركار  و روانكة «.  و تابع  مخيمات بيرس
جهاكير ان « كادر فرع الوزارة في محافظة  نينوى وزع (٨,٩٧٢) 
حصة اغاثية بني النازحني في مخيمات السالمية و العائدين 
ــهل نينوى ، مضيفا أن «  ــنجار  و س ملناطقهم   في قضاء س
كادر فرع الوزارة في محافظة  ديالى وزع (٦,٤٤٤) حصة اغاثية 
ــد االول و مخيم الوند ٢  ــر  النازحة في مخيمي الون بني االس
ــكر و قضاء بعقوبة و لالسر  ــعد و حي املعس ــكر س و معس

العائدة الى مناطقهم في ناحية السعدية».

@¥i@ÚÓqbÀa@Úñy@—€a@HQQPI@Âfl@är◊a@ ãÏm@Òäv:a
ÚÓ€b‡í€a@pbƒœb0a@ø@ÂÌÜˆb»€a@Î@¥yãb‰€a

@ÊÎb»n€a@Ô„ÜΩa@Êa7�€a@Ú�‹ç@…fl@szjm@›‘‰€a
@ÚÓy˝Ωa@pbflÜ®a@›öœa@·ÌÜ‘n€@⁄6íΩa
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بتاريخ ٢٠٢٠/٩/١٥ راجعت مع مجموعة من املراجعني مديرية التسجيل 
ــار ، واول مالفت  ــد عق ــول على قي ــرض احلص ــيب لغ ــاري في املس العق
انتباهنا انقطاع التيار الكهربائي ، قصدنا بعدها مدير الدائرة بعد ان مت 
طرح سؤاال عليه بخصوص عدم وجود التيار الكهربائي (وطنية ـ مولّدة) 
ــغيل مولدة الدائرة وعزا السبب الى  ي « كاز» لتش اجابنا : انه اليوجد لدّ
ــب ادعائه) وهذا  ــدم جتهيزه بالوقود من اجلهة اخملتصة بتأمينه ( بحس ع
ــلبيا على املوظفني واملراجعني . عليه نرجو منكم ايجاد  كان له تأثيرا س

حل لهذه املشكلة خدمة للصالح العام.
عنهم / رسول الحمداني

kÓéΩa@ıbö”@‚b‘‡‡ˆb”@âbƒ„a@‚bfla@NN@ÒÜëb‰fl

ــع املمنونية الى مدير عام  ــكراً نقولها م    ش
ــة واملهندس  ــة بغداد الرصاف كهرباء منطق
ــام رحيم» مدير فرع الرصافة واملهندس  «وس
ــاع الرصافة  ــر قط ــعدون» مدي ــداهللا س «عب
ــلمان بريج»  ــد س ــدس « مهن ــز واملهن / املرك
ــؤول صيانة زيونة ومالحظ صيانة زيونة  مس
«محمد يونس سلمان «ورئيس حرفيني اقدم 
ــة زيونة  ــة كادر صيان ــاس» وكاف ــام عب «وس
ــم بكل امانة واخالص وخدمتهم  الداء عمله

للمواطنني بكل ممنونية فبوركت جهودهم.

ــكراً نقولها من األعماق الى     ش
ــت ابتهال هاشم صابط»  «الس
ــط  التخطي ــرة  دائ ــام  ع ــر  مدي
ــارة  التج وزارة  ــي  ف ــة  واملتابع
ــيد «  ــكر موصول الى الس والش
جعفر محمد درويش» مدير فرع 
ــي وزارة التجارة  متوين الرصافة ف
جلهودهما اخمللصة واداء الواجبات 
املناطة بهما بكل امانة واخالص 

.. فبارك اهللا بهما.

ÚÓ„Ï‰‡Ωa@…fl@�aäÿë ·�ÿ�€@�aäÿ�ë
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bËn‹ˆb«Î@Ê˝Óë@ÚÓ„¸ÜÓñ€a@›n”@Úπä†@›ub»€a@’Ó‘zn€bi@k€b�m@ÊbΩ5€a@Úçbˆâ

رئيس مجلس االدارة
رئيس التحرير

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

أسسها الراحل  

ــل بجرمية قتل  ــاء، بالتحقيق العاج ــان، امس األربع ــة البرمل   دعت رئاس
ــس مجلس النواب  ــا في بغداد.وأدان نائب رئي ــيالن وعائلته الصيدلية ش
ــعة والنكراء  ــد العبارات اجلرمية البش ــير خليل احلداد ، بأش العراقي،بش
ــط بغداد منطقة املنصور، حيث مت التكنيل بأفراد  بحق عائلة تعيش وس
ــيد جنم  ــن األب دارا رؤوف والزوجة املوظفة عالية رش ــة املتكونة م العائل
واألبنة الصيدلية (شيالن) وقتلهم بفعل غادر وجبان وتصفيتهم جسدياً 
ــراع في  ــه اجلبني.وطالب احلداد اجلهات اخملتصة باإلس ــية يندى ل وبوحش
ــرع وقت  ــراء حتقيق عاجل ومالحقة اجلناة وتقدميهم إلى العدالة بأس إج

لينالوا جزاءهم العادل طبقا للقانون.

بغداد /

bËÓœ@ÚÓflÜ®a@äˆaÎÜ€a@ıbç˙âÎ@ÊbéÓfl@ÚflÏÿ°@È«b‡nua@›Óïb–m@—íÿÌ@Ô‡√bÿ€a@Û–�ñfl@ıaâãÏ€a@èÓˆâ@knÿfl
·ˆb‘€bi@ÂüaÏfl@ÒbœÏ€@Ù�Öc@ �Ôzï@ �“äï@ Îäífl@˚�ÿ‹ni@¥j�jén�Ωa@Û‹«@új‘€aZÚÁaå‰€a

kïb‰Ωa@…ÌãÏm@ø@Úñïbz‡‹€@ÈmÖÏ»i@ÜËΩa@Üj«@7ñfl@ÈuaÏÓç@Ô‡√bÿ€aZÏçÏΩa

  أصدر القائد العام للقوات املسلحة، 
الكاظمي،  ــى  ــوزارء مصطف ال ــس  رئي
امس األربعاء، عدة توجيهات للقيادات 
ــان.وذكر  ــي محافظة ميس ــة ف األمني
ــي، ، أن رئيس مجلس  ــه اإلعالم مكتب
ــلحة،  الوزراء القائد العام للقوات املس
مصطفى الكاظمي، ترأس خالل زيارته 
الى محافظة ميسان، امس، اجتماعا 

ــة في احملافظة، وقيادة  للقيادات األمني
ــومر، بحضور وزيري الدفاع  عمليات س
ــاد الكاظمي، بجهود  ــة. وأش والداخلي
ــان،  القوات األمنية في محافظة ميس
داعيا إلى بذل املزيد من اجلهود لتحقيق 
ــوم احملافظة.  ــتقرار في عم األمن واالس
وأكد على أن القائد األمني في احملافظة 
ــيرته، إمنا ميثل  ــه وال عش ــل نفس ال ميث
ــام وأعلى  ــي أعلى وس ــة التي ه الدول

ــيخلق  ــاري، وهذا األمر س ــوان اعتب عن
ــزز  ــتقرارا، ويع ــر اس ــا أكث ــا أمني واقع
ــزة األمنية. ووجه  ــة املواطن باألجه ثق
الكاظمي، بـاالهتمام بالقوات املكلفة 
ــم التظاهرات وتدريبها  بحماية وتنظي
ــامح إزاء أي  ــدم التس ــدا، ويجب ع جي
ــات الدولة، داعيا  ــداء على مؤسس اعت
الى أن يكون سالح القوات األمنية في 
ــالح الصبر، وعليها  التظاهرات هو س

ــؤولة في  ــاليب مس ــتخدم أس أن تس
ــلمية.  ــع التظاهرات الس ــل م التعام
ــاك مناطق  ــوزراء، أن هن ــد رئيس ال وأك
ــابق، وإشاعة الفوضى  ظلمت في الس
ــا وال في مصلحة  ــس في مصلحته لي
ــدد على الوقوف بقوة  مستقبلها، وش
ــال  ــة.  وق ــاوزات أمني ــزم إزاء أي جت وح
ــادات األمنية، إن الفرصة  مخاطبا القي
اليوم للنجاح، وستواجهون  ــانحة  س

ــم، لكن  ــي تنفيذ مهامك ــات ف صعوب
ــو ملصلحة أوالدنا، وألجل  ما تبذلونه ه
ــنخوض  أن نصنع أمال لدى الناس، وس
ــه القائد العام  ــردد. ووجّ ــدي بال ت التح
احتياجات  بتلبية  ــلحة،  املس للقوات 
القيادات األمنية في محافظة ميسان، 
ــي  الت ــة  احلديث ــتلزمات  املس ــر  وتوفي
ــا واجباتها  ل مهامها وتنفيذه ــهّ تس

بسرعة وأكثر إتقانا.

ــركة  اعلنت وزارة التجارة عن توجيه الش
ــات التجارية  ــارض واخلدم ــة للمع العام
ــوة للجهات  ــوزارة التجارة دع العراقية ب
احمللية والقطاع اخلاص والرعاة الرسميني 
ــاركة في معرض إكسبو دبي، في  للمش
اإلمارات العربية املتحدة والذي من املقرر 
انعقاده للفترة من االول من شهر تشرين 
ــهر  االول من العام ٢٠٢١ لغاية نهاية ش
ــد ذلك مدير عام  ــن العام ٢٠٢٢ .اك اذار م
ــعيد واوضح أن  ــرمد طه س ــركة س الش

ــبو  ــاركة العراقية في معرض اكس املش
ــذة تعريفية عن  ــن نب ــارة ع ــتكون عب س
ــاركة وفرصها االستثمارية  اجلهات املش
ــاح العراقي من خالل  ــرض لزائري اجلن تع
ــة  اخلاص ــة  التعريفي ــة  الفليمي ــواد  امل
ــي  ــا ف ــيتم عرضه ــي س ــات والت باجله
ــة الى  ــاح باالضاف ــل اجلن ــات داخ شاش
ــرات والندوات  ــات املقامة كاملؤمت الفعالي
ــن  ع ــال  فض ــات  واالجتماع ــاءات  واللق
ــة اخلاصة باجلهات  التعريفي املطبوعات 
التصميمية  الفكرة  ــب  املشاركة وحس

ــاركة  ــاح العراقي .مضيفا ان مش للجن
ــبو ٢٠٢١ العاملي  العراق في معرض أكس
ــرة كونه أول  ــكل اهمية كبي في دبي تش
ــتضافته في  ــه يتم اس ــرض من نوع مع
ــث أكدت  ــط حي ــرق األوس منطقة الش
ــاء العالم في  ــع أنح ــة من جمي ١٩٠ دول
ــكل أكسبو نقطة  ــاركة ، كما يش املش
التقاء رئيسية للعالم لتبادل االبتكارات 
ــا العاملية ذات  ــكار واحللول للقضاي واألف
املستدامة  والتطورات  باالقتصاد  الصلة 
من أجل مستقبل أفضل على املستويني 

ــاح  ــرض جن ــاً أن ع ــي والعاملي.مبين احملل
العراق في أكسبو٢٠٢٠ يعد فرصة كبيرة 
ــة الغنية  ــليط الضوء على الثقاف لتس
ــم كله ،  ــاركتها مع العال ــراق ومش للع
حيث يشتهر العراق دائما بتأريخه الغني 
وثقافته وهندسته املعمارية.واشار املدير 
العام أن أكسبو٢٠٢٠ يسلط الضوء أيضاً 
ــراق املتميزة في املاضي  ــى إجنازات الع عل
ــتقبلية من  واحلاضر لتطوير الفرص املس
ــى األمام ليكون  ــير في بالدنا إل أجل الس

من بني الدول املتقدمة في العالم.
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ــس الوزراء  ــف مكتب رئي    كش
ــس  ام ــي،  الكاظم ــى  مصطف
ــه  اجتماع ــل  تفاصي ــاء،  الربع
ــان. وذكر املكتب  بحكومة ميس
في بيان تلقت « البينة اجلديدة»، 
نسخة منه، ان الكاظمي أجرى 
امس ، زيارة الى محافظة ميسان، 
ــر،  ــي كبي ــد حكوم ــه وف يرافق
ــى احتياجات  ــك لالطالع عل وذل
احملافظة والوقوف على املشاكل 
التي تواجهها، مبينا انه اجتمع 
ــان  ــال وصوله، مبحافظ ميس ح
ــة فيها،  ــاء الدوائر اخلدمي ورؤس
ل قدمه  واستمع الى شرح مفصّ
ــن الواقعني  ــان ع محافظ ميس
ــة.  ــي للمحافظ ــي واألمن اخلدم
ــي عبّر عن  ــاف، ان الكاظم وواض
ــذه احملافظة  ــارة ه ــعادته لزي س
الكثير  ــت  التي قدم ــة  املضحي
ــذل  ــتحق ب ــي تس ــراق، والت للع
ــتثنائية  االس ــود  اجله ــى  أقص
ــى انها  ــا، لفتا ال ــة أبنائه خلدم
ــر اجلهود من  ــة الى تضاف بحاج
ــتقرار  ــط األمن واالس ــل بس أج
فيها.وأوضح الكاظمي بحسب 
ــر أمنها  ــان أن أكثر ما يعك البي
النزاعات العشائرية، مؤكدا  هو 

ــائر ميسان األصيلة  ثقته بعش
في مساعدة احلكومة لتحقيق 
ــوم احملافظة. ــتقرار في عم االس

ــوء التخطيط  ــى أن س وأكد عل
ــاريع في  ــد من املش ــك العدي أرب
ــة،  ــا متلكئ ــات وجعله احملافظ
ــق  ــاك فري ــون هن ــب أن يك ويج
ــتثنائي  واس ــص  ــل متخص عم
ــل كل العقبات، مبينا انه  لتذلي
ــاريع  من غير املعقول وجود مش
متلكئة منذ عام ٢٠٠٨، وأقل ما 

يوصف بأنه جرمية بحق املواطن 
للخدمات، مشددا  واستحقاقه 
ــع  لوض ــة  املاسّ ــة  احلاج ــى  عل
ــة  ــل حديث ــتراتيجيات وبدائ إس
ــات والبنى  ــة في اخلدم وحضاري
أقل. وشدد  التحتية، وبتكاليف 
سيادته على أن اخملدرات آفة تهدد 
ــابة ، وأن احلكومة  ــال الش األجي
ــدي إزاء  ــة األي ــف مكتوف لن تق
ــات التي تتاجر بها  األفراد واجله
ــا  قانوني ــم  مالحقته ــتتم  وس

جانبه  ــن  للقضاء.م ــم  وتقدميه
ــان بزيارة  ــظ ميس ــب محاف رح
ــة، وأكد  ــي الى احملافظ الكاظم
أن أهالي ميسان كانوا ينتظرون 
ــمون خيرا بجهود  زيارته ويتوس
ــي معاجلة  ــة االحتادية ف احلكوم
ــاريع  املش ــي  ه ــات  ملف ــة  ثالث
ــرص العمل  ــر ف ــة وتوفي املتلكئ
وبسط األمن، ثم استعرض عددا 
املتلكئة  ــاريع اخلدمية  من املش

واملتوقفة ألسباب مختلفة.

بـغــداد /

ــس األربعاء، من  ــة النزاهة االحتاديَّة، ام ــت هيئ ن    متكَّ
ؤ  ــبِّبني بتلكُّ ــادر بحق  املُتس ــر القبض الص تنفيذ أم
ــتناداً إلى أحكام املادَّة (٣٤٠) من قانون  ــروع؛ اس املش
ــاة مواطن في مدينة  ــات. بعد تتبُّعها خلبر وف العقوب
ة مبشروع  ــقوطه في احلفريَّات اخلاصَّ القائم؛ جرَّاء س
ــج حترياتها  ــرض نتائ ــيِّ للمدينة وع ــرف الصح الص
ــات في الهيئة،  ــادت دائرة التحقيق ــى القضاء.وأف عل
ــرض حديثها عن تفاصيل تنفيذ أمر القبض،  وفي مع
ــخة منه،  ــت موازين نيوز نس ــان لها تلق ــب بي بحس
ــال فريقٍ من مكتب حتقيق الهيئة في محافظة  بانتق
األنبار وبإشراف جهات إنفاذ القانون، بعد رصد املركز 
ــاة املُواطن، إلى موقع احلدث  اإلعالمي للهيئة خبر وف
ــرّي، وضبط األوليَّات  ي والتح ــات التقصّ وإجراء عمليَّ
ل  ــت أن الفريق توصَّ ــروع كافة.وتابع ــة باملش لق املُتعّ
ؤ وإهمال وعدم اتخاذ إجراءات السالمة  إلى وجود تلكُّ
حلماية املُواطنني في تنفيذ املشروع، فضالً عن صرف 
ــب مع نسبة  ــركة املُنفِّذة ال تتناس مبالغ ماليَّةٍ للش
ــروع.ونوَّهت بتنظيم املكتب  ــيِّ للمش ــاز الفعل اإلجن
محضر ضبطٍ أصولياً باألوليَّات، وعرضها رفقة األوراق 
تصِّ  ــق اخملُ ــى قاضي التحقي ــة عل ــة األوليَّ التحقيقيَّ
ــر املُفوّض  ــضٍ وحترٍّ بحق املدي ــرَّر إصدار أمر قب ــذي ق ال
ــني، منهم املقيم واملشرف  هندس ــركة وثالثة مُ للش
ــادة احلكميَّة، إذ  ــات امل ــاً ملقتضي ــروع وفق على املش
ــق الهيئة في احملافظة  ــن فريق عمل مكتب حتقي متكَّ
ــراف  من تنفيذ أمر القبض الصادر بحق املتهمني بإش

جهات إنفاذ القانون.

ــى  ــوزراء مصطف ــس ال ــوي ، ان رئي ــواد املوس ــب ج ــني النائ    ب
ــتقيل عادل عبد  ــيواجه مصير رئيس الوزراء املس الكاظمي س
ــوي ان  ــدي بعودته للمحاصة في توزيع املناصب.وقال املوس امله
ــخصيات  ”التعيينات االخيرة الذي اجراها الكاظمي ضمت ش
حكومية سابقة وهذا االمر يدل على عودة احملاصصة“، الفتا الى 
ــخصيات يثير الشكوك بعدم نية احلكومة  ان ”وجود هذه الش
ــخوص مت  ــرة، اضافة الى ان هوالء الش ــراء االنتخابات املبك باج
تعيينهم الغراض حزبية“.واضاف ان ”الكاظمي سيواجه مصير 
عبد املهدي بعودته للمحاصصة وقد تكون االطاحة به اسرع“، 
ــيكون له  ــائرون لن يقف مكتوف االيدي وس مبينا ان ”حتالف س
ــتجواب“.واعتبر  ــة باحلكومة وليس االس ــل لالطاح موقف يص
ــي مخيبة المال  ــي ، بان تعيينات الكاظم ــب كاطع الركاب النائ
ــعب العراقي.وكانت التعيينات التي اصدرها رئيس الوزراء  الش
مصطفى الكاظمي اثارت جدال واسعا في االوساط السياسية 

بسبب ارتباطها بقوى واحزاب سياسية. 
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ــس األربعاء، حول  ــالوي، ام ــالف الوطنية، إياد ع ــق رئيس ائت عل
تغييرات املناصب اخلاصة التي اجرها رئيس احلكومة مصطفى 
ــى احملاصصة.وكتب  ــرارا عل ــادا اياها إص ــرا، ع ــي مؤخ الكاظم
ــغال  ــتمرار احملاصصة في اش عالوي، عبر تويتر االصرار على اس
ــعبنا وتضحيات ابنائه  املناصب احلكومية، حتدٍ فاضح الرادة ش
ــتار عن زيف االدعاءات التي  ــاحات التظاهر، يكشف الس في س
ــدر من هنا وهناك حول االصالح احلكومي املزعوم.وأضاف  لن  تص
ــتئصال هذا الوباء املرير الذي دمر البالد  ــتقر العراق قبل اس يس

وأنهك اهلها، مختتما تغريدته بـوسم #اين_الوعود.

ــة الصادقون فاضل الفتالوي، امس األربعاء،  أكد النائب عن كتل
ــة الدوائر املتعددة واملفردة في قانون االنتخابات مازالت  أن جدلي
ــات  ــى ان االيام املقبلة جللس ــد، الفتا ال ــم بع ــة ولم حتس قائم
ــال الفتالوي ان بعض االطراف  ــان كفيلة بحل هذا االمر.وق البرمل
ــرة انتخابية واحدة، وبعض  ــعى جلعل محافظات معينة دائ تس
ــذا االمر.واضاف ان قانون االنتخابات  االطراف تقف بالضد من ه
ــبب اجلدلية بني االطراف السياسية حول  ــم بعد بس لم يحس
الدوائر املتعددة واملنفردة في قانون االنتخابات، حيث من املؤمل 
ــم هذا االمر في االيام املقبلة.وبني ان ملف الدوائر املتعددة  حس
ــكانية  ــب الس ــيحدد لكل محافظة، وفقا للنس ــردة س واملنف
ــة مستفيضة حول  ــتكون هناك دراس واالقضية والنواحي، وس
ــة وجعلها اما  ــم موضوع كل محافظ ــذا االمر من اجل حس ه

مجموعة دوائر او دائرة انتخابية واحدة.

Ä\Å∆d;∫;Ï’Ä]Ëë’\;Åt^;◊iÕ;Ï¥Öp;ÍÉ fiŸ;Ì÷¡;óeŒ’\;ÈŒ÷h;k\Ñ]e}iàˆ\;Ï’]—Â

;Ä]â ’]d;Ï⁄‚iŸ;k]Ëë}å;‹Ö—;È⁄Ω]“’\;UÈd]Œ¬’\
Î3|¯\;„h]fiËË¬h;∫;Ï⁄‚Ÿ;ÏÁÑ\Äb;fê]fiŸ;∫

ــر  ــيد الوزي ــى الس ــدة ال ــد ورود مناش بع
ــتخبارية)  (االس االمنية  واالجهزه  احملترم 
ــل االجتماعي  ــع التواص ــن طريق مواق ع
ــلح وقتل  ــطو مس عن حدوث عملية س
احد الصيادلة وسرقة الصيدلية بتاريخ 

ــة البلديات ببغداد،  ٢٠٢٠٧٢٠ في منطق
ــل مختص  ــق عم ــكيل فري ــث مت تش حي
ــتخبارات  ــل االس ــيد وكي ــراف الس بأش
والتحقيقات االحتادية ومفارز أستخبارات 
ــي وزارة الداخلية   ــة ف ــرطة االحتادي الش
وبعد تكثيف اجلهد االستخباري وبكمني 

ــى مرتكبي اجلرمية  محكم مت القبص عل
ــي  الزراعي  ــني في احل ــم متهمني اثن وه
ــات، ومن خالل  ــة البلدي ــة ملنطق التابع
ــا  اعترف ــا  معهم ــة  األولي ــات  التحقيق
بقيامهم بجرميتهم النكراء والغرض من 

القتل بدافع السرقة.
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ــي، رئيس  ــب امجد العقاب ــم النائ اته
ــى الكاظمي بوضع  ــة مصطف احلكوم
ــي  ف ــاد  بالفس ــة  متهم ــخصيات  ش
ــال العقابي  ــة مهمة.وق ــب إداري مناص
ــات رئيس  ــن تصرف ــتغرب م ــا نس ”انن
ــي  الكاظم ــى  مصطف ــة  احلكوم
ــات“،  ــة التعيين ــيما قائم ــرة س االخي
ــه ان يصلح  ــل من ــا نام ــا ”كن مضيف
ــا باصدار قائمة  ــة، ولكن تفاجئن الدول

ــار الى أن  ــة على احملاصصة“.وأش مبني
ــخصيات التي مت تعيينها  ”بعض الش
ــاد وكان مفترض  ــبهات فس عليها ش
ــبتهم وان ال يعطيهم مناصب  محاس
ــا أن ”الكاظمي كرم تلك  إدارية“، مبين
ادارية مهمة“. ــخصيات مبناصب  الش

ــار الى ان بعض القوى السياسية  يش
ــة  ــائرون ودول ــح وس ــية كالفت الرئيس
ــك  ــم لتل ــوا رفضه ــد اعلن ــون ق القان

القائمة معلنني برائتهم منها .
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ــة الصادقون ثامر  ــا النائب عن كتل دع
ــي  ــى املض ــاء، إل ــس األربع ــان، ام ذيب
ــتفادة من  الصينية لالس ــة  باالتفاقي
ــدال من املضي  ــا االقتصادية ب مكانته
ــيرا الى  ــنطن، مش باالتفاقية مع واش
ــراق  ــاذا“ للع ــل ”انق ــة متث ان االتفاقي
إن  ــي،  ف ــان  ذيب ــاكله.وقال  مش ــن  م
ــابق  ــن تراكمات الس ــالص البلد م خ
ــار البنى التحتية يكمن باملضي  وانهي

ــة الصينية، مبينا  باالتفاقي
ــني تعتبر حجر عثرة  أن الص
ــا  ــنطن اقتصادي ــام واش ام
ــب باالخير  ــذي يذه األمر ال
ــض االتفاقيات  إلى عقد بع
مع اجلانب العراقي من أجل 
الصينية  ــة  االتفاقي عرقلة 
ــاف، أن على  ــع بغداد.وأض م
ــرض االتفاقية  ــة ع احلكوم
ــكل مفصل  ــة بش الصيني

وشفاف على مجلس النواب لتمريرها 
واستيفاء  وااللزام  باملقبولية  لتحظى 
ــريعية  ــر القانونية والتش ــة االط كاف
الالزمة لضمان املضي قدما في تنفيذ 
االتفاقية دون كوابح سياسية خارجية 
ــات  الوالي ان  ــان  ذيب ــح  امريكية.وأوض
املتحدة األمريكية ال ترغب بأي شكل 
من األشكال مضي احلكومة العراقية 
ــل التعاون مع  ومجلس النواب بتفعي

االقتصادي مع بكني.



ــن،  ــار رس ــد الدولي العراقي بش أك
ــبوليس اإليراني، أهمية  العب بيرس
ــى التعاون، بهدف  انتصار فريقه عل
ــي دوري  ــاء، ف ــوم الثالث ــف، الي نظي

أبطال آسيا.
ــى هذا  ــد هللا عل ــن: «احلم ــال رس وق
ــاط  ــى ٣ نق ــا عل ــار، حصلن االنتص
ــت صعبة وأمام  مهمة، واملباراة كان

ــعودي،  فريق قوي، مثل التعاون الس
وأنا سعيد لنجاحنا في الفوز».

ــاراة ثانية مع  ــاف: «تنتظرنا مب وأض
ــام، علينا أن نكون  ــاون بعد ٣ أي التع

ــل لعب هذه  ــل وضعية قب في أفض
ــرار االنتصار  ــل تك ــن أج ــاراة؛ م املب
ــة على  ــي دائرة املنافس ــول ف والدخ
التأهل».  وأمت: «املشوار ما زال طويال، 

ــورة جيدة في  ــا املواصلة بص وميكنن
ــرط الفوز على  ــة املقبلة بش املرحل
التعاون، ثم الدحيل؛ من أجل ضمان 

التأهل لثمن النهائي القاري».

ــاراة  ــي، مب ــرطة العراق ــوض الش يخ
ــام أهلي  ــس املقبل، أم ــة، اخلمي مهم
ــع جوالت دور  ــعودي، في راب جدة الس

اجملموعات بدوري أبطال آسيا.
ــاراة  املب ــر  خس ــد  ق ــرطة  الش وكان 
املاضية أمام أهلي جدة، بهدف دون رد، 
وبالتالي يتوجب على الفريق العراقي، 

حتقيق نتيجة إيجابية.
ــدة، ترتيب اجملموعة  ــدر أهلي ج ويتص
ــرطة  ــى برصيد ٦ نقاط، أما الش األول

يحتل املركز الثالث بنقطة وحيدة.
ــض احللول التي قد  ويرصد كووورة بع
ــب نقاط  ــرطة فرصة كس ــح الش متن

املباراة: 
اللعب بثقة 

يجب أن يتخلى الشرطة عن التحفظ 
ــاراة بثقة أكبر،  ــوض املب املفرط، ويخ
بعد أن كشفت املباراة األولى عن قدرة 

الفريق على حتقيق الفوز.
ــرط غير  ــإن التحفظ املف ــي ف وبالتال
مبرر في مباراة ال تقبل أنصاف احللول، 
ــن تأهله  ــي جدة ضم ــة وأن أهل خاص
ــة، وبالتالي يجب أن يقوم  عن اجملموع

الشرطة بالهجوم املبكر. 
تنويع اللعب 

ــث عن  ــرطة، البح ــى الش ــب عل يج
ــان فقط  ــة، وعدم الره ــول متنوع حل
ــرات الثابتة مثلما حدث في  على الك

اللقاء السابق.

ــول إلرهاق  ــب إيجاد حل ــي يج وبالتال
ــرطة  دفاع أهلي جدة، خاصة وأن الش
ــك العبني مميزين على األطراف وفي  ميل

العمق ومنطقة املناورات.
توزيع اجلهد 

العبو الشرطة مطالبون بتوزيع اجلهد 

ــق  ــة الفري ــة وأن لياق ــي، خاص البدن
ــر مكتملة، البتعاد الفريق  البدنية غي

عن املنافسات لفترة طويلة.
ــرطة، احلفاظ على  ــى الش ويجب عل
ــى النهاية، وجتنب  ــوة البدنية حت الق
ــى، حيث عانى  ــيناريو املباراة األول س

ــي  ــح ف ــاض واض ــن انخف ــق م الفري
ــي الربع  ــي، خاصة ف ــتوى البدن املس
ــزاز  ــا أدى الهت ــاراة، مم ــن املب ــر م األخي

شباكه. 
محمد قاسم 

ــي املتألق محمد  ــب الدول عودة الالع
ــل ورقة  ــرطة، ميث ــم لفريق الش قاس
ــد الغني  ــدرب عب ــد امل ــي ي ــة ف رابح

شهد.
ويجب أن يستغل املدرب، العبه املميز، 
خلدمة صناعة اللعب ومساندة اخلط 
ــم  ــة وأن محمد قاس ــي، خاص األمام
ــرات الذكية والقدرة على  ميتاز بالتمري

التسجيل. 
ثقافة الفوز 

ــرطة،  ــتوعب العبو الش يجب أن يس
ــني  ــارق ب ــى، وأن الف ــاراة األول درس املب
ــل  بدلي ــرًا،  كبي ــت  ليس ــني  الفريق
ــرص، وأفضلية  ــر من الف ــدار الكثي إه

الشرطة.
ــني أن  ــى الالعب ــب عل ــي يتوج وبالتال
ــادر على هزمية  ــرطة ق يدركوا بأن الش
ــؤولية تقع على  أهلي جدة، وهنا املس
ــدرب، بضرورة زرع ثقافة الفوز  عاتق امل

والثقة داخل نفوس الالعبني.

ــعودية،  تصدرت األندية الس
ــاء  ــد انته ــا، بع مجموعاته
منافسات اجلولة الثالثة من 
ــدوري أبطال  دور اجملموعات ب

آسيا.
ــي  الرباع ــر،  األم ــص  ويخ
ــالل والنصر  ــعودي، اله الس

وأهلي جدة والتعاون.
ــدة، تصدره  ــل أهلي ج وواص
ــد  بع ــى  األول ــة  للمجموع
ــرطة العراقي  فوزه على الش
بهدف نظيف، ليرفع رصيده 
ــاط ويضمن التأهل  إلى ٦ نق

إلى الدور املقبل.
ــالل، صدارة  اله نادي  وانتزع 
ــة، بعد فوزه  اجملموعة الثاني
ــور، ليرفع  ــى باختاك ٢-١ عل

رصيده إلى ٩ نقاط.
ــارات  ــر، انتص ــل النص وأكم
ــعودية، عندما  ــة الس األندي
هزم نظيره سباهان أصفهان 

رد،  دون  ــني  بهدف ــي،  اإليران
الرابعة  ــة  اجملموع ــدر  ليتص

برصيد ٧ نقاط.
ــي  الت ــارة  اخلس ــع  متن ــم  ول
أحلقها بيرسبوليس اإليراني 

الفريق  ــاء  ــاون، من بق بالتع
ــدارة  ص ــي  ف ــعودي  الس
ــة برصيد ٦  ــة الثالث اجملموع
ــداف عن  ــارق األه ــاط، بف نق

الدحيل.

ــر تقرير  ــر ذك ــن جانب اخ م
ــاء أن  ــس  األربع ــاري ام إخب
إدارة نادي التعاون السعودي 
توصلت إلى اتفاق مبدئي مع 
ــي باتريس كارتيرون  الفرنس

ــا  خلف ــق،  الفري ــب  لتدري
للسعودي عبد اهللا عسيري، 
ــادة الفنية  ــى القي الذي تول
القليلة  ــام  األي ــي  ــا ف مؤقت

املاضية.
ــا ذكرته  ــك طبقا مل ــاء ذل وج
ــة»  «الرياضي ــة  صحيف
ــاعات  س ــد  بع ــعودية  الس
ــرون عقده  ــخ كارتي من فس
بشكل مفاجئ مساء أمس 
ــادي الزمالك  ــع ن ــاء م الثالث

املصري.
ــرون  كارتي ــي  الفرنس وكان 
ــغ إدارة النادي املصري  قد أبل
ــي الرحيل مع دفع  برغبته ف
ــرط اجلزائي، التي  قيمة الش

تبلغ نحو ربع مليون دوالر.
وحاول مجلس إدارة الزمالك 
بقيادة مرتضى منصور إقناع 
ــتمرار،  ــدرب بالبقاء واالس امل
مع رفع راتبه السنوي بشكل 
يتناسب مع ما حققه أخيرا، 
لكن الفرنسي رفض بشكل 

حاسم مفضال الرحيل.
ــك  الزمال ــرون  كارتي ــاد  وق
ــوبر  للفوز بلقبي كأس الس
ــوبر  الس وكأس  ــي  األفريق
ــابق من  ــي في وقت س املاض
العام اجلاري مع الوصول إلى 
ــي بدوري  ــل النهائ ــدور قب ال

أبطال أفريقيا.
ــال  أق ــد  ق ــاون  التع وكان 
كامبليوس  فيتور  البرتغالي 
ــادة  لقي ــيري  عس ــف  وكل
ــتكمل  يس ــذي  ال ــق،  الفري
دوري  ــي  ف ــواره  مش ــا  حالي
أبطال آسيا، بعد أن جنح في 
الهروب من الهبوط إلى دوري 

الدرجة األولى.
ــن  م ــس  أم ــة  الهزمي ــم  ورغ
ــي  ــي ف ــبوليس اإليران بيرس
اجلولة ٣ من مجموعات دوري 
ــيا، يبقى التعاون  أبطال آس
ــدرا جملموعته برصيد ٦  متص
ــاويا مع الدحيل  نقاط، متس

القطري (الوصيف).
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أكد تقرير صحفي إيطالي، امس األربعاء، 
ــم  جن ــرة،  خضي ــامي  س ــي  األملان ــودة  ع
يوفنتوس، للتدريب مع البيانكونيري هذا 
ــادي القائمة  ــبوع، رغم محاوالت الن األس

لفسخ عقده بالتراضي.
واستبعد أندريا بيرلو، املدير الفني اجلديد 
ــاباته في  ــرة من حس ــوس، خضي ليوفنت
ــترط  ــب يش ــد، إال أن الالع ــم اجلدي املوس

ــده كاملة قبل  ــة عق ــول على قيم احلص
الرحيل. وبحسب شبكة سكاي سبورت 
ــارك خضيرة في جزء من  إيطاليا، فقد ش

ــرف عليه أندريا بيرلو، بعد  املران الذي أش
ــة، إال أن تعافيه لن يغير  عودته من اإلصاب

من قرار مدرب البيانكونيري.
ــى يوفنتوس في صيف  وانضم خضيرة إل
ــط  ــد، ويرتب ــال مدري ــن ري ــا م ٢٠١٥، قادمً
ــم اجلديد، إضافة  بعقد حتى نهاية املوس
ــة التمديد لعام  ــار بإمكاني إلى وجود خي
ــوس في  ــؤولو يوفنت ــل مس ــي. ويأم إضاف
التوصل التفاق مع خضيرة إلنهاء التعاقد 

قبل عام واحد من نهايته.
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نبض الشارع

ياسر أيوب

ــة هو ذلك الذى  ــهر الصراعات الكروي أحد أقدم وأش
ــرى.. ومن بلد  ــة ومدينة أخ ــني العاصم ا ب ــدور دائمً ي
آلخر.. تختلف دوافع ومالمح هذا الصراع سواء كانت 

تاريخية أو سياسية واجتماعية واقتصادية..
ــتاد األمراء فى  ــراع غائبًا عن اس ــذا الص ــم يكن ه ول
ــان  ــت مباراة باريس س ــس األول حني انته ــس أم باري
ــيليا مبعركة تليق مبباراة  جيرمان مع أوليمبيك مارس

شهدت ٥ كروت حمراء و١٤ كارتًا أصفر..
وقد اختصر النجم الكاميرونى ستيفان مبيا احلكاية 
كلها حني قال قبل املباراة بيومني إنهم ذاهبون للحرب 
فى باريس.. قال مبيا ذلك رغم أنه ترك مارسيليا منذ 
ــنوات.. إال أن األربع سنوات التى قضاها فى  ثمانى س
ــكونًا مبشاعر  ــيليا كانت كافية ألن يبقى مس مارس
ــرى أى مباراة فى  ــروى لباريس، لدرجة أن ي العداء الك

العاصمة مبثابة حرب.
ــام ١٨٩٩ وفاز  ــك ناديها منذ ع ــيليا متل وكانت مارس
ــام  ــام ١٩٢٤ وأول دورى ع ــرة ع ــا ألول م ــكأس فرنس ب
١٩٣٧.. وجاء عام ١٩٧٠ ليكتشف الباريسيون أنهم ال 
ا يليق بعاصمة فرنسا فقرروا دمج ناديني  ميلكون فريقً
صغيرين وتأسيس نادٍ جديد هو باريس سان جيرمان، 
ــرت باريس كل اإلمكانات والدعم املالى واإلعالمى،  وف

فأصبح أكثر األندية الفرنسية فوزًا باأللقاب.
ومنذ ذلك التاريخ والعداء الكروى ال يتوقف أو يهدأ بني 
ــيليا.. أو الشمال واجلنوب.. أو العاصمة  باريس ومارس
وثانى أكبر مدن فرنسا.. وقد امتألت ميادين مارسيليا 
ــان نهائى دورى  ــان جيرم ــارة باريس س بالفرحة خلس
ــهر املاضى.. ولهذا اعتاد اإلعالم األوروبى  األبطال الش
ــيكو فرنسا  أن يطلق على لقاء الفريقني لقب كالس
الذى اعترضت عليه جريدة اإليكيب الفرنسية وإحدى 
أشهر صحف العالم الرياضية، حيث تطالب باحترام 
اللغة الفرنسية، وتصف اللقاء بأنه كالسيك فرنسا 

وليس كالسيكو.
ــى منذ  ــروى التاريخ ــراع الك ــذا الص ــى جانب ه وإل
ــنة، كانت هناك أسباب إضافية سبقت  خمسني س
ــيك  ــيليا بالكالس مباراة أمس األول.. فلم يفز مارس
ــرة، وتعادل الفريقان ٣  ــذ ٢٠١١، وفازت باريس ١٧ م من
مرات فقط.. وكانت مباراة أمس األول ضمن األسبوع 
ــم يلعب  ــى اجلديد.. ول ــدورى الفرنس ــى ال ــث ف الثال
باريس مباراته األولى بسبب خوضه نهائى أوروبا، ولم 
ــة بعض العبيه  ــيليا أيضا نتيجة إصاب يلعب مارس
ــيليا على  ــاراة الثانية، فاز مارس ــا.. وفى املب بالكورون
استاد بريست، بينما خسر باريس أمام النس.. ولهذا 
كان توتر العبى باريس وغضبهم، واملباراة تنتهى بفوز 

مارسيليا، فكانت احلرب والكروت احلمراء والصفراء.

الحرب الكروية 
اِّـلونة

5 عوامل تساعد الشرطة على قهر أهلي جدة

توهج سعودي َّـ دوري أبطال آسيا

ــي كتالوني،  قال تقرير صحف
ــوان  أنط إن  ــاء،  األربع ــوم  الي
جريزمان، جنم برشلونة، حاول 
ــو خالل  ــن كامب ن الرحيل ع

امليركاتو الصيفي اجلاري.
وفشل جريزمان في تقدمي ذات 
ــتوى الذي اعتاد الظهور  املس
ــد، منذ  ــع أتلتيكو مدري ــه م ب
انضمامه لبرشلونة، بحسب 

آراء الكثير من املتابعني.
«راك١»  ــة  إلذاع ــا  ووفق
ــي  ممثل ــإن  ف ــة،  الكتالوني
جريزمان تواصلوا مع مسؤولي 
ــيتي، وعرضوا  ــتر س مانشس
عليهم إمكانية ضم املهاجم 

ــي، وذلك قبل معرفة  الفرنس
ــي بالرحيل  قرار ليونيل ميس

عن البارسا.
ــيتي  الس ــؤولي  مس ــن  لك
رفضوا حتى التفكير في هذا 

االقتراح.
ــى أن كل  ــة إل ــارت اإلذاع وأش
شيء تغير بالنسبة جلريزمان، 
ــله  ــس الذي أرس ــد الفاك بع
ــي للنادي، واحملادثة التي  ميس
ــع املدرب  ــي م أجراها الفرنس
ــان، حيث  ــد، رونالد كوم اجلدي
ــلونة  ــن بحظوظه مع برش آم

وإمكانية استعادة توهجه.

ــي  لكن في النهاية، قرر ميس
البقاء مع البلوجرانا.

مانشسرت سيتي يفشل محاولة 
جريزمان ِّـغادرة برشلونة

علق ليونيل سكالوني، املدير الفني ملنتخب 
ــي  ــى أزمة جنمه ليونيل ميس ــني، عل األرجنت
األخيرة مع برشلونة، والتي انتهت باستمراره 
ــكالوني حاليًا في  في كامب نو. ويتواجد س
ــر لتصفيات كأس  ــني، لبدء التحضي األرجنت
ــه اآلن اجتياز  ــيتعني علي ــم ٢٠٢٢. وس العال
ــي، والتفكير في مباراتي ٨ و١٣  احلجر الصح

أكتوبر/تشرين أول ضد اإلكوادور وبوليفيا.
ــات نقلتها اليوم  ــال املدرب، خالل تصريح وق
ــة:  ــبورت» الكتالوني ــة «س ــاء صحيف األربع
ا،  «حلسن احلظ، مت حل مشكلة ميسي سريعً

واآلن أمتنى أن يكون كل شيء على ما يرام».
ــة األوروبية  ــال رفض األندي وبخصوص احتم
ــات، كإجراء  ــا للمنتخب ــي عن العبيه التخل
ــكالوني: «أنا  ــد وباء كورونا، قال س وقائي ض
على اتصال باألندية، ولم يخبرنا أحد بأي شيء 
ــلطات  ــائعات، والس حتى اآلن.. قد تكون ش

وحدها ستحسم هذه القضية».

وأضاف: «ال يتعني علينا القيام بأي شيء، وال 
ميكننا إال أن نعبر عن مخاوفنا.. علينا انتظار 
ــد يقترب، وما زلنا ال  القرار النهائي، ألن املوع

نعرف ما إذا كنا سنلعب أم ال».
ــي، وكيل  ــي زاهاف ــر  علق بين ــن جانب اخ م
ــا، مدافع بايرن  ــاوي ديفيد أالب ــال النمس أعم
ــع الفريق  ــتقبل الالعب م ــخ، على مس ميون

البافاري في املوسم املقبل.
ويرتبط أالبا بعقد مع بايرن حتى نهاية املوسم 
ــاق حتى اآلن  ــم يتوصل التف ــي، لكنه ل احلال
ــائعات  ــول جتديد تعاقده، مما فتح باب الش ح

بشأن إمكانية رحيله هذا الصيف.
ــة  ــات لصحيف ــي تصريح ــي، ف ــال زاهاف وق
ــاول فعل  كل  ــة: «مازلنا نح ــد» األملاني «بيل
ــيء حتى يبقى أالبا في ميونخ، لكن األمر  ش
ــس في أيدينا». وكان أولي هونيس، الرئيس  لي
الفخري لبايرن ميونخ، قد شبّه زاهافي، بأنه 
ــمكة البيرانا» لطلبه احلصول على  مثل «س
ــى ٢٠ مليون يورو  ــة تتراوح ما بني ١٠ إل عمول

لتجديد عقد أالبا.

مدرب األرجنتني يعلق على أزمة ميسي وبرشلونة

بشار رسن: هذا شرط التأهل َّـ اآلسيوية

 متابعة / 

 متابعة / 

 متابعة / 

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

Contracts Dept Announcement

م/ (تمديد)

الحاقا بكتابنا  ذي العدد  ٢٨٧٢ َّـ ٢٠٢٠/٨/٣١ 
ــة   ــة   ١/ بلدي ــي للمناقص ــالن ثان ــة بإع والخاص
ــار- اِّـدينة  ــروع (ربط طريق اِّـط /٢٠٢٠  مش
الرياضية مع عقدة اِّـرور السريع ومطار البصرة 

واِّـدينة الرياضية).
نود ان ننوه اُّـ  تمديد موعد غلق اِّـناقصة  اعاله  
ــوم االحد اِّـصادف ٢٠٢٠/٩/٢٠ بدال  ليكون ي

من يوم االربعاء ٢٠٢٠/٩/١٦.
اِّـهندس

اسعد عبد األمري ألعيداني 
محــافــظ  البصــرة

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

Contracts Dept Announcement

م/ (تمديد)

الحاقا بكتابنا   ذي العدد  ٢٩١٢ َّـ ٢٠٢٠/٩/٢ 
والخاصة بإعالن اول  للمناقصة   ١/ طرق وجسور  
/٢٠٢٠  مشروع (تنفيذ طريق ربط جسر خالد 
ــريع بطول ٣,٧٥  ــرور الس ــن الوليد بطريق اِّـ ب
ــود ان ننوه اُّـ  تمديد موعد غلق اِّـناقصة    كم).ن
اعاله  ليكون يوم االحد اِّـصادف ٢٠٢٠/٩/٢٠ 

بدال من يوم االربعاء ٢٠٢٠/٩/١٦.

اِّـهندس
اسعد عبد األمري ألعيداني

محــافــظ  البصــرة

العدد: ١٦٨٥
التاريخ : ٢٠٢٠/٩/١٦

املهندس
حيدر جسام محود

مدير بلديات واسط
رئيس جلنة البيع واإلجيار

شركة مابني النهرين العامة للبذور
تنويه

ــات الحنطة َّـ  ــع مخلف ــد مزايدة بي ــل موع يؤج
اِّـواقع التابعة للشركة واِّـنشور َّـ هذه الصحيفة 
ــعار  ــدد ٣٤٨٣ َّـ ٦ / ٩ / ٢٠٢٠ اُّـ اش بالع

اخر. لذا اقتضى التنويه
معاون مدير العام / وكالة

وزارة الداخلية
وكالة الوزارة للشؤون االدارية واِّـالية

مديرية االحوال اِّـدنية والجوازات واالقامة
مديرية احوال بغداد / الكرخ
قسم شؤون االحوال اِّـدنية

إعـــــــــــــالن
قدم اِّـدعي (نوريه عبد اللطيف علي) طلبا يروم فيه تبديل (اسمها) من (نوريه) اُّـ (نور) 
ــة عشر  فمن لديه اعرتاض على الدعوى مراجعة هذه اِّـديرية خالل مدة اقصاها (خمس
ــوف ينظر بالدعوى وفق احكام اِّـادة (٢٢) من قانون البطاقة الوطنية  ــه س يوم) وبعكس

رقم (٣) لسنة ٢٠١٦.
اللواء 

رياض جندي الكعبي
اِّـدير العام / وكالة

شكر و تقدير

ــو منصب  ــريف وال ه ــل ليس مجرد تش العم
ــة، وأنتم قد  ــو تكليف وأمان ــرة، بل ه للمفاخ
ــؤولية  ــرعي أنكم بقدر اِّـس أثبتم بالوجه الش
ــى جهودكم الرائعة،  ــكراً لكم عل واألمانة فش
ــم وتعاونكم ألجل رفعة اِّـديرية  وعلى عملك
العامة لرتبية محافظة بغداد الرصافة الثالثة 
ــالوات  ــعبة الع ــرية / ش ــوارد البش ــم اِّـ / قس

والرتفيعات واِّـلفات.
ــكر و التقدير موصول اُّـ كل من (قاسم  فالش
ــني مهدي عرمش وسجاد  محسن تويه و حس
ــي حميد واثري  ــظ وحيدر عل ــد الرضا حاف عب

قاسم ادنيف وامجد جواد كاظم)

بغداد / البينة اجلديدة
ــة هيثم  ــة برئاس ــة املالي ــن اللجن ــث وفد م بح
ــس االربعاء، مع وزير النقل ناصر البندر  اجلبوري ام
لبحث عدد من القضايا املهمة والسبل الكفيلة 
ــل العراقي.وذكر بيان  ــم واجناح قطاع النق في دع
ــخة منه انه  ــت {البينة اجلديدة} نس للجنة تلق
ــر وزارة  ــذي عقد في مق ــتهل اللقاء ال ــي مس «وف
ــى تخصيص  ــة املالية عل ــد وفد اللجن النقل اك

املبالغ الالزمة إلكمال إجناز مشروع ميناء الفاو 
ــغيل القناة اجلافة بعد  الكبير وتش

ان خصصت اللجنة  مبلغ ٤٠٠ 
ــروع  ــار دينار لهذا املش ملي

ــام  ٢٠١٩». ــي موازنة ع ف
ــة املالية  ــددت اللجن وش
ــراع  ــرورة اإلس ــى ض «عل
ــرر في خط  الض بإصالح 

ــي  ف ــة  احلديدي ــكك  الس
ــة  ــة التابع ــة الفتح منطق

ــيير القطارات من  حملافظة صالح الدين إلعادة تس
ــوريا وتركيا و  ــافرين لس اجل نقل البضائع واملس
ــكك إلى املنطق  ــور الس معاجلة األضرار في جس
ــة  ــوريا».وأكدت اللجن ــاه األردن و س ــة باجت الغربي
املالية على «االهتمام باملطارات وشركة اخلطوط 
ــالمة  ــروط الس ــة فيما يخص ش ــة العراقي اجلوي
واألمان العاملية، فضال عن دعم السلطة البحرية 
ــكيل مجلس  ــوزارة على تش ــت ال ــد ان صادق بع
ادارتها وتخصيص مقر لها لتأخذ دورها في مجال 
ــا للقانون و  ــا وفق ــدد له ــل احمل العم
ــث  ــا بح ــر الدولية».كم املعايي
ــة خالل  ــة املالي ــد اللجن وف
اللقاء سبل اكمال الطريق 
ــني الزبير و ميناء  الرابط ب
ــاو الكبير الذي وصلت  الف
نسبة االجناز فيه االن ٢٤٪ 
التي حتول  ــات  وأهم املعوق

دون إكماله».

بغداد / البينة اجلديدة
ــبة ٠٫٦٩٪  ــوق العراق لالوراق املالية، مرتفعا بنس  اغلق س
عن اجللسة السابقة.وجاءت مؤشرات تداول سوق العراق 

لألوراق املالية ليوم امس االربعاء على الشكل التالي:
ــركات املدرجة: - ١٠٥ الشركات املتداولة: - ٣٠ ١. بلغ  الش
عدد االسهم املتداولة (٧٦٥,٨٣٥,٨٩٦) سهم .٢. بلغت قيمة 
 ISXاالسهم (٨٥٦,٤٦٤,٧٤٨) دينار . ٣. اغلق مؤشر االسعار
ــة اليوم على (٤٨٢٫٩٠) نقطة مرتفعاً بنسبة  ٦٠ في جلس
ــة السابقة البالغ (٤٧٩٫٥٧)  (٠٫٦٩٪) عن إغالقه في اجللس
ــهم (٣٠) شركة من اصل (١٠٥) شركة  نقطة. ٤. تداول أس
ــركات املوقوفة  ــدد الش ــوق. ٥. يبلغ ع ــي الس ــة ف مدرج
ــدم التزامها بتعليمات  ــة االوراق املالية لع ــرار من هيئ بق
ــركة. ٦. بلغ عدد االسهم املشتراة  االفصاح املالي (٢٣) ش
من املستثمرين غير العراقيني في السوق النظامي (١٦٩) 
ــون دينار من خالل  ــة بلغت (١١٩) ملي ــهم بقيم مليون س
ــركات. ٧. بلغ عدد  ــهم (٦) ش تنفيذ (٦١) صفقة على أس
االسهم املباعة من املستثمرين غير العراقيني في السوق 
النظامي (٤٥) مليون سهم بقيمة بلغت (٣٢) مليون دينار 

من خالل تنفيذ (٦) صفقة على أسهم شركتني .

وكاالت / البينة اجلديدة
ــبب  ــس األربعاء، إذ تس ــط ، ام ــعار النف ــت أس  ارتفع
ــط وغاز بحري  ــي توقف إنتاج نف ــالي” ف اإلعصار “س
ــر تقرير للقطاع انخفاض  في الواليات املتحدة، وأظه
مخزونات اخلام األمريكية.و ارتفع خام القياس العاملي 
برنت ٦٠ سنتا، أو ما يعادل ١٫٥٪ إلى ٤١٫١٣ دوالر للبرميل، 
ــنتا أو ما يعادل ١٫٨٪  بينما صعد اخلام األمريكي ٦٨ س
ــيان  ــل، وصعد اخلامان القياس ــى ٣٨٫٩٦ دوالر للبرمي إل

بأكثر من ٢٪ أمس االول الثالثاء.وتوقف أكثر من ربع 
ــط والغاز البحري األمريكي،  إنتاج النف

ــس  ــر أم ــئ تصدي ــت موان وأغلق
ــي الوقت الذي  االول الثالثاء ف

ــالي  ــه اإلعصار س وصل في
ــاحل خليج  قبالة س ــى  إل
ــات  الوالي ــي  ف ــيك  املكس
ــتاد  ريس ــت  املتحدة.وقال

“تقديرنا  ــرة  إنرجي في مذك
ــل  التعط ــي  إلجمال ــي  احلال

ــتة ماليني برميل من  ــالي ما بني ثالثة وس املرتبط بس
ــن املرجح أن  ــا تقريبا”.وم ــدى ١١ يوم ــى م ــط عل النف
يقلص ذلك اخملزونات على الرغم من أن مصافي التكرير 
مغلقة أيضا، ما يخفض الطلب على النفط.وأظهرت 
ــات من معهد البترول األمريكي أمس االول الثالثاء  بيان
ــي الواليات املتحدة انخفضت ٩٫٥  أن مخزونات اخلام ف
مليون برميل األسبوع املاضي، لكن مخزونات البنزين 
ــاع مخزونات النفط  ــون توقعوا ارتف زادت.وكان محلل
ــمية  ١٫٣ مليون برميل.ومن املقرر صدور البيانات الرس
ــات املتحدة في  ــي الوالي ــات ف للمخزون
ــي عادة ما  ــوم، والت ــت الحق الي وق
ــع تقديرات القطاع. تتعارض م
وقالت آي.إن.جي لألبحاث “إذا 
ــا مماثال لالنخفاض  رأينا رقم
ــد البترول  ــذي أعلنه معه ال
ــاء الليل، فمن  أثن األمريكي 
ــدم ذلك بعض  ــح أن يق املرج

الدعم الفوري للسوق”.

اِّـالية النيابية تبحث مع وزير النقل
 تخصيص اِّـبالغ الالزمة إلكمال ميناء الفاو

سالي يخفض اِّـخزونات األمريكية
 ويرفع أسعار النفط

سوق العراق اِّـالي يغلق مرتفعا
 بنسبة ٠,٦٩٪ عن الجلسة السابقة



سهام الطيار
 طاملا أحتاج قراء القصة القصيرة 
ــالً أمامها بل  ــوف طوي ــداً الوق ج

ــي  ــا  الت ــراءة مفرداته ــادة  ق وأع
ــرد  ،  ــاً ما تكون مختزلة الس غالب
ــر التبطني كأنها  تتخللها عناص
ــمها أبراق  ــة فنان أراد من رس لوح
ــارة أنتباه  ــر ألث ــؤال محي ــف س ال
ــاغلة الفكرة لديه  املتلقي ، ومش
فغالبا ما تكون ذات نهاية صادمة 
ــن خالل أكثر من قراءة لعدد من  .م
ــرة جداً ،  وألكثر  النصوص القصي
ــن يكتب  ــدت أن م ــن كاتب وج م
ــة القصيرة جداً ،  لديه قوة  القص
ليتمكن  مالحظة وسرعة بديهة 
ــي  الت   ، ــة  اللحظ ــاط  التق ــن  م

ــذي قد يأتي من  تتضمن احلدث ال
نظرة أو رمشة وحتى تنهيدة  ، وقد 
ميسك حكمة ما  ، بعد زمن طويل 
ــا ومضة   ــة طويلة ليحوله لقص
مبفردات قليلة ذات أبعاد مفتوحة 
ــل القارئ على الوقوف عندها  حتم
مدة أطول بكثير من مدة قرائتها.     
في فقراء يتضورون قميصاً وجدت 
ــة  بلعب ــة  مولع ــراوي  الغ ــدى  ه
ــض  ــا ببع ــل أتقنته ــض ب التناق
ــردية بشكل مميز ،  الومضات الس
ــلوبها الواقعي املبني  وشدني أس
ــر بعيدة  ــة غي ــة عميق ــى رؤي عل

ــع العراقي  ،  ــات اجملتم ــن يومي ع
فالنص لديها لم يتخل عن نهاية 
أالدهاش ، وأقتصر على عدد قليل 
ــات ذات وقع مؤثر ، ولم  من الكلم
ــد تطرف لها مع قضية معينة  أج
ــمولية أجتاه   ــرة ش ــل أن لها نظ ب
ــان  املتعب بجنسيه ،  وقد  االنس
ــيلة  دت بالنص القصير وس ــدَ وجَ
ــريع يعرض  ــرد س ــاعدها لس تس
ــه الكبيرة   ــان ومعانات ــم االنس أل
ــر يتناغم مع  ــو مختص ــى نح عل
ــق الذي  ــت الضي ــات الوق ضغوط
يعاني منه اجلميع حيث استغلت 

هذا النوع من األدب لتقدمه وجبة 
أدبية دسمة ألجيال أعتادت تناول 
الوجبات السريعة وفق منط احلياة 
ــم التقي  ــي أنا ل ــريع .حقيق الس
الزميلة هدى يوماً ، لكنني وجدت 
ــخصها عبر  ــراً من ش ــزءا كبي ج
ــعرني ببصمتها  ــا أش حروفها مم
ــارئ  ــتدالل الق ــهل أس ــي تس الت
ــي النهاية ال  ــى نصوصها . وف عل
ــا حتيتي  ــدد له ــعني أال أن أج يس
ــور  موف ــا  له ــى  وامتن ــي  وأحترام
ــذا اجلنس  ــة له ــدم واملواصل التق

األدبي الرائع من السرد .

وفاء!
فاطمة اخلوالني

ــية  ــدار تتركها متناس ــة ال ــد عتب عن
ــدوى  ماج دون  ــا،  ألحضانه دفء  كل 
ــنني التي امضتها وهي  على مدى الس
ــد وجهها عن  ــة تفتش بني جتاعي واقف

عذرٍ!لتفتح أقفال الباب اجملهول.
   ************

شاهنامة

نزار احلاج علي 
راقبَ باهتمامٍ شديد فقاعات الصابون، 
ــة.  ــارات مختلف ــرك مبس تتح ــف  كي
اقتربتْ منه واحدة حتى رأى انعكاسه، 
ــني. ضمّ قبضة يده  ر مثل جن وقد تكوّ

 . نحو صدره، ثمّ أسند رأسه بهدوءٍ
_ألسنا أشبه بها؟ 

ــواب، انفجرت... وقبل أن يعثر على اجل
بينما ابنه الصغير مازال يطفو.

   ********
انطواء

فاضل حمود
ــي،  ــمعت صوتاً من داخل رأس حني س
ــاً، اتخذت  ــوم مكره ــررت مغادرة الن ق
ــراً للهروب، رحت  ــن ضائقة الطرق مم م
ــافات امللبدة  أفتش عني بني تلك املس
ــة املكتظة  ــوب األمكن ــاألرق، وأنا أج ب
ــوف،  باخل ــعور  ــي ش انتابن  ، ــالم  بالظ

ــارات العودة مجدداً، قبل  سلكت مس
أن يولج الضوء أطراف العتمة ، نظرت 
ــاب غرفتي، وليت  ــاً من ثقب ب متوجس
مدبراً. بعدما وجدت نفسي مستلقياً 

على السرير.
   ********
ظلي ....

احمد حمدان
مالئكة احلظ حترس أخي الذي يصغرني 

ــني يتّهرب من دوره في  بعامني. حتى ح
ــماء متطر  ــتان كانت الس سقي البس
ــر لتحقيق ما ينجح  ــيت امل ليالً  .قاس
ــر . عندما جمعنا خندق  فيه بكل  يس
ــع في  ــار اجلمي ــط انظ ــد كان محّ واح
ــادة تواطئ  ــة رميه . وكالع ــه و دق ذكائ
ــرى .فحني عدت إلى  احلظ معه مرة اخ
ــاق واحدة وهو كان  ــزل كنت أنا بس املن

لق بجناحني  . يحّ

@�b«Ïu@ÊÎâÏönÌ@ıaä‘œÎ@7ñ‘€a@ó‰€a

aÜu@Ò7ñ”@óñ”

Üfläé€a@kßbi@?ÃnΩaÎ@’í»€a@ÚÌÜfläçÎ@ÜubΩa@7fl¸a@Üj«@ä«bí€a

الشعراء – كما يقول 

أستاذنا العقاد – هم طالب 

الكمال واملثل العليا في كل 

زمان ومكان؛ فقد منحهم 

اهللا من صفاء الشعور 

ما لم مينحه غيرهم من 

البشر، يجيدون التعبير عن 

مكنونات النفوس، ويجد 

املتلقي في شعرهم واحة 

ألفراحه وأتراحه بجانب 

املتعة الروحية واجلمالية، 

ويظل الشعر – وحده – 

مالذا وحصنا منيعا يلوذ به 

الشاعر فارّا من هجير احلياة 

إليه؛ فليس له غيره، يكتفى 

به عما سواه.

عمرو الزيات – ناقد مصري

ــى النخاع،  ــق حت ــام عاش ــن أم نح
ــب  « فاحل ــه؛  ــب وعلي ــش للح يعي
ــل  ــاس، ب ــني الن ــائعة ب ــة ش عاطف
ــائعة بني من ينطق وما ال ينطق.  ش
ــنا نعني الصلة اجلسدية التي  ولس
ــرة؛  ــع الفط ــاء دواف ــي بانقض نقض
ــا، وال هي من  ــمى حب فإن هذه ال تس
ــرد بعينه  ــة بني ف ــات القائم العالق
ــى  ــا فوض ــه؛ ألنه ــر بعين ــرد آخ وف
ــتركة بني جميع الذكور وجميع  مش
ــة واحدة.ولكننا  ــن فصيل ــاث م اإلن
ــية التي جتمع  ــي الصلة النفس نعن
ــة ال يغني فيها  ــن معا بعالق الفردي
ــة. وقد ثبت  ــرد آخر من الفصيل أي ف
ــاء أن  ــع األحي ــي طبائ ــني ف للباحث
بعض الطيور واحليوانات تتزاوج مدى 
ــر واألنثى منها  ــاة، وينتقل الذك احلي
آالف الفراسخ بني أوربا وأفريقيا، ثم 
ــة إلى حيث  ــن تلك الرحل يعودان م
ــر املاجدي  ــاعرنا عبد األمي كانا».ش
من تلك الطائفة التي تقدس احلب، 

دوما يتغنى بهذا احلب السرمدي:
كنت ولم أزل

ــي بعثرتها أناملك  أترمن بحروفك الت
على محياي

هنا وهناك وفوق صور امللكوت
ــة التي  ــق قلق ــة العاش وألن طبيع
ــو  ــه؛ فه ــب وعلي ــذا احل ــى ه تخش
ــي ال تزيده إال  ــش تلك احلالة الت يعي

متسكا مبحبوبته:
ما زلنا نتوجس من احلب

ــرق  ط ــى  عل ــن  تتقاطري ــت  زل ــا  وم

الالاندماج
ذهبت كل الفصول

ــي ينتظرك  ــن حماقت ــى م ــا تبق وم
صارخا

بصوته املرتعش
ــاعرنا اليأس مثل كثير  وال يعرف ش
ــر عندما يتعرضون لظروف  من البش
ــة  العزل ــوار  بأس ــوذون  يل ــية  قاس
ــأس  ــى الي ــون عل ــت، يعيش والصم
ــد أن العظماء يجعلون من  املرير؛ بي

ــروف حافزا ودافعا للوصول  تلك الظ
ألهدافهم:

وسأبقى أستهزئ باأللم
ــأ جراحاته  ــث يط ــه التحدي حي إن
ــا يواجهه  ــن كل م ــاخرا م هازئا س
ــالح السخرية  من أتراح وآالم، إنه س
ــائمني، وهذا  والقدح في أذواق املتش

مضمون قوله:
(وسأبقى أستهزئ باأللم)

ــعره يؤكد  إن املاجدي في معظم ش

ــر بقائه، وهو ذلك  ــقه هو س أن عش
ــمى املعاني فال  القلب النابض بأس
ــب وتلك  ــش دون احل ــتطيع العي يس
ــيني  ــعراءَ الرومانس ــمة متّيز الش س
ــالح  بس ــك  ذل ــد  يؤك ــا،  جميع
ــم؛ فليس  ــخرية والتحدي لألل الس
هو ذلك املتشائم القانط، وقد يظن 
ــحة احلزن في  البعض أن ظهور مس
شعره شكوى ويأس، لكنها شكوى 
ــاخر من األلم الراقص  املتحدي الس
ــوة التجارب  رغم كل اجلراحات وقس
ــارق بني  ــل الف ــوب. ولع ــاب احملب وغي
ــاعر  ــن في قدرة الش ــعراء يكم الش
على نقل شعوره للمتلقي من خالل 
اخليال البديع كما يفعل عبد األمير 
املاجدي، فهو يعي ان الشعر إن خال 
ــاعرة  من اخليال اجلميل واللغة الش
ــات ال يجمع  ــرد رص لكلم فإنه مج
ــتطاع  ــعوري، اس ــط ش ــا خي بينه
شاعرنا أخذنا لبؤرة شعره وشعوره 
ــى ما  ــهودا عل ــا ش ــاء فكن دون عن
ــكم من أحاسيس  يعتمل في نفس

ومشاعر.
عمد شاعرنا الستخدام تلك الصور 
ــى متكنه من  ــي تبرهن عل البكر الت

أدوات الشعر اجليد كما في قوله:
ــرق  ــى ط ــن عل ــت تتقاطري ــا زل (وم

الالاندماج
ــيلة  لذلك تعد» الصورة اجليدة وس
ــعور أو الفكرة في  للتعبير عن الش
ــا، وال ميكن الفصل  ــط معانيه أبس
ــكيل  ــعور والفكرة في تش بني الش

ــذه  ه ــن  ولك ــعرية،  الش ــورة  الص
ل بصورة مباشرة  ــكّ الصورة ال تتش
ــاعر فيها ال  ــل إن الش ــة، ب أو حرفيّ
ــا هي  ــياء كم ــق األش ــط بنس يرتب
ــى الالوعي،  ــل يلجأ إل ــي احلياة، ب ف
ــوز املتباعدة في  ــتمدّ منها الرم يس
ــن فكرة أو  ــان واملكان؛ ليعبّر ع الزم
ــرَّ بها في  ــة أو جتربة م ــعور أو رؤي ش
ــكل من  تتش فالقصيدة  قصيدته، 
ــي قد ال  ــور الت ــن الص ــة م مجموع
ــي الواقع، ولكن  ــط ببعضها ف ترتب
الشاعر بخياله االبتكاري يستطيع 
ــي  املتلق ــاع  إلقن ــا،  بينه ــط  الرب
ــي يؤثر  ــي إبداعي بالغ ــلوب فن بأس
ــر عاطفته وفكره،  ــه، ويثي في نفس
ــير  ــم والتفس ه ــى الفَ ــزه عل ويحف
ــعري».لذا فلغة الشعر  للنصّ الش
ــواها،  ــة تختلف عما س لغة خاص
ــوز في غيرها  ــوز فيها ما ال يج ويج
ــليقة اللغة الشاعرة هي التي  «وس
جتعل السامع العربي يفهم املعنى 
ا  ــمع واصفً املقصود على األثر إذا س

يصف حسناء بأنها بدر على غصن 
فوق كثيب؛ ألن ذهن السامع العربي 
تعود النفاذ في الصورة احلسية إلى 
ــم  ــية، فهو ال يرس ــا النفس داللته
ــجرة  ــن ش ــرًا وغص ــه قم ــي ذهن ف
ــتمع  ــل حني يس ــن الرم ــة م وكوم
ــم من  ــه يفه ــارة، ولكن ــك العب تل
ــن الغصن  ــراق الوجه وم ــدر إش الب
ــباب ولني األعطاف، ومن  نضرة الش
ــم، وداللتها  ــة اجلس ــب فراه الكثي
ــب األعضاء». ــى الصحة وتناس عل

ــاز  اجمل ــتخالص  اس ــهولة  س وإن 
ــة  ــن األلفاظ احملسوس ــعري م الش
ــي  الت ــاعرة،  الش ــليقة  الس ــي  له
ــاء اللغات احملرومة  ــار أمامها أبن يح
ــة، فيختلط األمر على  من هذه املزي
نقادهم، ويحارون كيف يوفقون بني 
ــي تنقلها إليهم األلفاظ  الصور الت
ــي أذهانهم  ــى ف ــموعة؟ وتبق املس
ــامها  بأجس ــة  الصق ــم  وأخيلته
ــة بال فكاك من  املنظورة أو امللموس

قيود املعجمات.
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يحكى أنه لدى عرض فيلم ”دنيا“، للمخرجة اللبنانية 
الراحلة، ”جوسلني صعب“، في إطار (مهرجان القاهرة) 
عام ٢٠٠٥، كان مستوى الهرج واملرج والصراخ في قاعة 
ــبه بجلسة من  ــهد كان أش العرض ملحميًا، وأن املش
ــن موجودًا  ــخصيًا لم أك ــات نورمبرج !.. أنا ش محاكم
ا  ــي أذكر جيدً ــوم الطويل، لكن ــي القاهرة في هذا الي ف
ــنتني، عبرت  ــي فارقتنا منذ حوالي الس ــة، الت أن اخملرج
ــا اخلفيفة  ــي جمعتنا وبروحه ــدى اللقاءات الت في إح
ــل كهذا، بل أنها  ــا كانت تتوقع رد فع ــة عن أنه املعروف
ــوقة للغوص فيه. تذكرت هذه الواقعة وأنا  كانت متش
ــاد حيت رحلت ”صعب“،  ــح بعض ردود فعل النق أتصف
ــى بزهرة  ــي اخملرجة حت ــن يرم ــد فيها م جِ

ــم أَ ــي ل والت
ــن الفيلم لدى عرضه، وكأن  ــة توازي ما كتبوه ع انتقادي
ــا من قبل،  ــيم عمله ــة التي حاول البعض تهش اخملرج
ا عن تلك التي كانت تتلقى سهام  هي شخص آخر متامً
ــي الفيلم  ــي القاهرة.ف ــرض الفيلم ف ــح يوم ع التجري
ا  تقدم ”دنيا“، والتي لعبت دورها ”حنان الترك“، جتسيدً
ــاق الصعيد مع أمها الهاربة  ــع فتاة قادمة من أعم لواق
ــام األم بإحتراف  ــا احملافظة التي رفضت قي ــن عائلته م
فن الرقص الشرقي. أما األبنة فهي تدرس األدب العربي 
ــعر العربي“، لكنها  وتركز على موضوع ”احلب في الش
ــورة بعدما تعرضت في صغرها  تعيش عمليًا حياة مبت
ــن الفراغ الذي  ا م ــان خلقت لديها نوعً ــى عملية خت إل
ــرقي  ــة الرقص الش ــة ومبمارس ــاوزه بالدراس ــاول جت حت
ــير“، دكتور  ــلوب تعبيري. وضمن عالقتها مع ”بش بأس
األدب العربي املشرف على أبحاثها اجلامعية؛ والذي قام 
ــها  بلعب دوره ”محمد منير“، تعيد ”دنيا“ صياغة نفس
وعالقتها مع جسدها ومع الرجل الذي متيل إليه، وكذلك 
في تعاملها مع الشعر والرقص وموقعهما في حياتها 
ــا“ مرة أخرى  ــى أن تصطدم ”دني ــي تفكيرها: هذا إل وف
ــد جدتها.الفيلم بالطبع  ــان أبنة صديقتها على ي بخت
ــتويات عدة. إذ أن ”صعب“،  استفز الكثيرين وعلى مس
املثقفة املاركسية اخملضرمة، ليست من النوع املساوم 
ال في سياستها وال في أسلوب تعبيرها الفني. والفيلم 
ا التي تربط وبوضوح  هو من األفالم العربية القليلة جدً
ــع وقضايا الكبت  ــني موضوع حرية املرأة، وبني مواضي ب
والقمع والتحرر اجلنسي والطبقي والفكري والسياسي 
ي هذا  ــة. وفِ ــي مجتمعاتنا العربي ــي والوطني ف والدين
ــى ”اخلطوط  ــم بالفعل تخط ــون الفيل ــار، قد يك اإلط
ــراه اليوم على  ــات زمنه، بل جتاوز حتى ما ن احلمر“ حملرم

شاشات السينما العربية بسنني ضوئية.
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فنارات

مالك خوري / ناقد فني لبناني

إنه التحدي حيث 
يطاٴ جراحاته هازيٴا 

ساخرا من كل ما 
يواجهه من اٴتراح 

وآالم
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رَهْ نْتَ حْ ياعَ كَ وَانْبَطِ يفَ نْكَ سَ دَعْ عَ

رَهْ خَ فْ مِ مَ دَ الْيَومِ لِلدَّ لَمْ يَبْقَ بَعْ

ها بْسِ ضارِبِ عَ َصائِلَ في مَ وَدَعِ األْ

رَهْ  كَ سْ نْ رِجالِ الْعَ عارِبُ مِ
َ لَيسَ األْ

دا ةِ وَالْفِ َماسَ رُ احلْ عْ يفُ ما شِ ا السَّ مَ

عِ ثَرْثَرَهْ َدافِ دا املْ المِ عَ لُّ الْكَ كُ

دِ وَالرُّبى يرُ الرَّوافِ طُ ما خَ ا النَّفْ مَ

رَهْ مَ تَعْ سْ أَرْضٌ يَبابٌ وَالنُّهى مُ

دى  ا الْهُ روبَةِ مَ لُ الْعُ ينُ ما أَصْ ا الدّ مَ

رَهْ بَ قْ َزائِرِ مَ المِ إِلى اجلْ دارُ السَّ

مائِمُ ال وَال (م) قالُ وَالَ الْعَ بَلْ الَ الْعِ

رَهْ نْظَ رَّدِ مَ جَ وى مُ َقْالمُ لَيسَ سِ  األْ

لُّالً نيَ تَذَ بِّلْ أَيادي الْفاحتِ قَ

رَهْ فِ َغْ زومٍ يَرومُ املْ هْ مَ عْ كَ وَارْكَ

داً بُّ زاةِ تَعَ نامِ الْغُ َصْ دْ ألِ جُ وَاسْ

رَهْ مَ شْ ا يَقْضي زَعيمُ الْغَ بَلْ مبِ وَاقْ

ةٌ   ريحَ آمُ جَ تْ وَالشّ دْسُ بِيعَ الْقُ فَ

ْزَرَهْ َ رْبَالءَ اجملْ دَتْ في كَ َدَّ وَجتَ

أْرَبٍ هُ في مَ لوجُ وَأَبو رِغالَ عُ

رَهْ نْبُ بْرٍ قُ لِّ شِ روا في كُ إِذْ فَجَّ

ثْبانِها رابُ في كُ َعْ وَتَنادَتِ األْ

رَهْ رْصَ عونا الصَّ مَ جٍّ أَسْ لِّ فَ نْ كُ مِ

لِنوا زاةِ لِيُعْ بَلوا رَأْسَ الْغُ تَقْ وَاسْ

رَهْ يطَ ْتَ السَّ رْبِ حتَ صارَتْ بِالدُ الْعُ

بْلَةً  َدِّثُ عَ نْ أَيِّ أَمْجادٍ حتُ عَ

رَهْ رْطَ مِ طَ َالحِ نِ املْ َديثِ عَ لُّ احلْ كُ

مٍ نْ حاكِ تي مِ لْ يا تُرى في أُمَّ هَ

رَهْ فَّ كَ بيدُ مُ ميلٌ وَالْعَ إِالّ عَ

تاوى وَاللِّحى  يانِ الْفَ مْ يرُعُ لْ غَ هَ

رَهْ نْجَ فيرِفي الْيَدِ خِ دَّ لِلتَّكْ نْ حَ مَ

رُّباً تْلَ  الْبَريءِ تَقَ بوا قَ بَلْ أَوجَ

رَهْ يدَ نْيا يُوالي حَ لَو كانَ في الدُّ

رى َوادِمِ في الْقُ لَ األْ زوا أَكْ وّ بَلْ جَ

رَهْ نْجَ لي الطَّ همْ  لِلْيَومِ تَغْ بْعِ  في طَ

روبِ دُعابَةً عادَتْ بُطوالتُ الْعُ

رَهْ ْفَ
ِ
 بِاحملْ

ساً ر داحِ دِ بْراءُ تَغْ غَ

ينِنا الحَ ميَ لّو سِ نا شَ امُ كّ حُ

رَهْ  َيسَ شٍ تَرَكوا قَطيعَ املْ وَلِداعِ

وابِعٌ
مْ وَتَ مْ أَذْنابُهُ  ما بَينَهُ

رَهْ نْطَ الْقَ نٍ كَ دٍ أَو حاضِ نْ فاسِ مِ

ها تْ بِرَجيعِ نَحَ إِذا الْيَهودُ تَنَحْ
فَ

رَهْ نْدُ لُّ الكُ َميعُ كما تُذَ ذَلَّ اجلْ

ها ظَّ بُ حَ بْلَةٌ تَبْكي وَتَنْدُ ذي عَ

رَهْ خَ سْ رابُ يا لِلْمَ َعْ ها األْ إِفْتَضَّ

رَتْ  تَ يفَ اشْ لْ كَ تَها لَيلى وَسَ لْ أُخْ سَ

رَهْ ذِ َعْ نَ الْيَهودِ املْ جابِ مِ يا لِلعُ

نا  دْسِ نَعَ الْيَهودُ بِقُ رينَ ما صَ تَدْ

رَهْ َوهَ ها وَاجلْ دَ قْ ذارَ وَعُ لَعوا العِ خَ

نا امِ كّ لَتْ نِسا حُ عَ رينَ ما فَ تَدْ

رهْ ْمَ بٍ بِاخملُ ذاءَ ترامَ تْ حِ حَ سَ مَ

ذْ ما تَشاءُ وَدَعْ لَنا قالوا لَهُ خُ

رَهْ َبْخَ وقَ املْ رْديَّ فَ جورابَكَ الْوَ

نا  دْسِ راءُ ال في قُ ُمَ وَتَقاتَلَ األْ

رَهْ  ْمَ َ هُ بِاجملْ
روا تُبّانَ طَّ بَلْ عَ

ضمد كاظم الوسمي
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قراءة / زهري إسماعيل عبد الواحد

ــدرت رواية ( معلمة البيانو  عــن دار طوى ص
ــام ٢٠١٣ م ، بترجمة خالد اجلبيلي توزيع  ) ع
ــورات اجلمل ، تقع في ٣١٩ صفحة من  منش

القطع املتوسط بطبعتها االولى .
ــة  الكاتب ــا  خاضته ــه  حياتي ــة  جترب ــن  م
ــك ) املولودة في  ــد يليني ــاوية (ألفري النمس
ــام ١٩٤٦م في مدينة  ــرين االول من ع ٢٠ تش
ــما ولقـــد  ــوب النس ــالغ ) بجن ــورزو ش (م
ــرح وتاريخ الفنون  ــيقى واملس درست املوس
ــت (ألفريدة) على جائزة  فــي فيينا. و حصل
نوبل لألدب عــــام ٢٠٠٤م وتعـتبر (يلينيك) 
كاتبة يسارية مثيرة للجدل وتتسم أعمالها 
ــوداوية وتتطرق الى مواضيع حساسة  بالس
ــية و السلطة )         وصعبة كالعالقات ( اجلنس

والضغوط االجتماعية.
ــي جتربة  ــة هـــ ــض أن الرواي ــر البع يعتـــب
ــة  لغ ــا  يعتبره ــن  م ــم  ومنه ــخصية  ش
ــون متمكن من  ــدها الكاتب الذي يك يجس
ــة  . وأمــــا البعض يعتبرها  أدوات هذه اللغ
ــي أي مبعنى أن  ــرأي االول و الثان ــج بني ال مزي

ــة و اللغة  ــني التجرب ــي مزيج ب ــة هـــ الرواي
ــدون أن الرواية  ــن الروائيني يج ــر م إال أن كثي
ــداً ماهي إال  ــم بلغة عالية ج ــي تتكل التـــ
ــب ،  ــة للكات ــارات اللغوي ــتعراض للمه أس
ــات ( باخلانقة )  ــك الرواي ــف البعض تل ويص
ــيط  ــون ثقيلة على املتلقي البس حيث تك
ويفضل بعـــض القراء الروايات التي تعمتد 
ــطة بعيداً عن  ــة واللغة املبس على التجرب

السلطة اللغوية .
ــات أن التجربة فــي  ــا اثبتت بعض الرواي  رمب
ــي أيضاً  ــل عمل روائي وه ــاة هــي أفض احلي
ــاعد القارىء  ــب وتس ــل موهبة الكات تصق
ــالل هذا  ــن خ ــة وم ــة اجتماعي ــا جترب كونه
ــيرة  املوضوع نورد لكم رواية من روايات الس

الذاتية كما يطلق عليها باألدب .
ــة البيانو واحدة  ــة معلم ــث جند في رواي حي
ــن جتارب احلياة اليومية التي تدخل للعمل  م
ــى (إريكا  ــا فتاة تدع ــي . محور أحداثه االدب
كوهوت) معلمة البيانو والبالغة من العمر٣٦ 
ــا إال أن األم  ــكا) مع والدته ــاً تعيش (إري عام
تفرض سيطرتها على أبنتها الوحيدة والتي 
حتاول فك تلك القيود التي وضعتها والدتها 

ــرية  عليها وحتاول التمرد على القوانني االس
ــد  ــة أحـــ ــذه املعلم ــق ه ــة ، تعش الصارم
ــتخدمت الكاتبة كمية كبيرة  تالميذها ،أس
من مشاهد اآليروتيك لهذا سوف أتهرب من 
ــرد بعــــض أحداث الرواية التي أعتبرها  س

ــيرة الذاتية ومن  ــة الس ــا رواي ــض بأنه البع
ــاة اليومية وأعتمدت الكاتبة على  رحم احلي
املشاهد الدرامية من خالل تصويرها االحداث 
ــة بحيث تقفز بك  ــينمائية رائع بطريقة س
من حدث الى آخر مع بعض االثارة و التشويق 
ــرب ال يفضلون  ــن القراء الع ــر م إال أن الكثي
ــا األيروتيكي  ــبب محتواه هكذا روايات بس
ــن التهم  ــى الكثير م ــت الكاتبة ال ، تعرض
ــا تتهم مجتمعها  ــبب عملها هذا ألنه بس
النمساوي بالنفاق ، وايضاً أنتقدت ( يلينيك 
) املتجمع البرجوازي الذي تعيش فيه وتقول 
ــه كالعيش في األدغال ، فأما أن  إن احلياة في
ــاد كمــــا ترفض  ــة أو الصي ــون الفريس تك
ــلعة و  ــة للمرأة واعتبارها س النظرة الدوني
ــس    .قد حتولت هذه الرواية الى  دمية  للجن
ــينمائي مت عرضه عام ٢٠٠١م باللغة  فلم س
ــهلة  ــية ويرى البعض أنها رواية س الفرنس
ــتحق القراءة رغم كل ما  ــم ، وأنها تس الفه
ــيرة ذاتية كما  ــال عنها ومع أنها رواية س يق
ــجع على قراءتها من  ــلفنا إال أنني ال أش اس
ــا تنفع الروائيني  ــنة ، كما انه هم دون ٢١ س
العرب ممن  يسيروا بهذا اجملال االدبي لدفعهم 

ــن قيودهم اجملتمعية العربية التي  للتحرر م
ــدون فيها .  ــة املول ــا عليهم البقع تفرضه
ــادية في  ــية والس ــاهد اجلنس ولكثرة املش
ــع أحداث  ــة  وتطابقها م ــات االوربي اجملتمع
ــى رواية أخرى  بنفس  ــذه الرواية حتيلني ال ه
ــة او ) واحدة من  ــي رواية ( قص فكرتها وهــ
اصدارات دار املدى ومن ترجمة ميرنا الرشيد 
ــة  (قصة او)  ــة رواي ــتخدمت كاتب حيث أس
ــتعار وذلك في عام ١٩٥٤م بقيت  ــم مس اس
ــون عاماً حتى  ــم طيلة االربع حتت هذا االس
ــها وحتى عند استالمها  كشفت عن نفس
ــد وضعت على وجهها  ألحد اجلوائز كانت ق
ــات اال أنه  ــول باحليثي ــر الدخ ــاع ومن غي قن
ــني الروايتني من نواحي  ــابه كبير ب هناك تش
ــدور الكبير  ــادة بال ــا يجب االش ــرة . هن كثي
لكل من املترجمني اللذين متكنوا من إيصال 
الصورة بهذه الروعة من النص االصلي ،كما 
ــود عظيم  ــه هناك مجه ــا القول بان ميكنن
ــاً اذا كانت  ــذا اعمال خصوص ــذل في هك يب
ــاهد تصويريه  تلك االعمال حتتوي على مش
ــكل والسعي خلف اظهار  درامية بهذا الش

احملتوى للمتلقي بهذه السهولة .
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ــات التي  ــراق من التحدي ــكلة اخلريجني في الع ــت مش  بات
ــواء وما زاد الطني بله غياب  تؤرق املواطن والدولة على حد س
ــنة  ــي تزداد تعقيدا س ــكلة الت ــة لهذه املش ــول اجلذري احلل
ــان نائب  ــد اخرى..جلنة النفط والطاقة النيابية على لس بع
ــرة  ــد وعلى الهواء مباش ــيد ( ريبوار طه) اك ــها  الس رئيس
ــة ) االف درجة  ــاك ( ثماني ــائل االعالم ان هن ــا وس وتالقفته
ــرك اهللا باخلير)  وظيفية لكل العراق في موازنة (٢٠٢١) ( بش
ــة النفط  موزعة بواقع(٣٠٠٠) درجة وظيفية خلريجي هندس
ــات و( ه) االف درجة وظيفية لال  ــا والبتروكيمياوي واجليولوجي
ختصاصات االخرى..حلد االن املوقف( عال العال) ولكن ماهو 
غير سار او مخيف صراحة هو ان يتم  االستحواذ على تلك 
ــية ترى ان  ــات الوظيفية من قبل احزاب وقوى سياس الدرج
ــا وللخلفوها حتى لو  ــذه الدرجات من حصتها وملكا له ه

انقلبت الدنيا  وصار عاليها سافلها!.
 من هنا..من هذه احلقيقة املؤملة تنتابنا اخملاوف املشروعة الن 
تذهب الى ابناء الذوات واصحاب اجلاه والنفوذ  ومزادات البيع 

والشراء وحاشية السلطان!.
ــل ايام حضرت الى مقر اجلريدة مواطنة من اهالي بغداد(   قب
ــرد لوعتها املتمثلة بابنتها الكبرى التي  س.ش.ف) وهي تس
ــم هندسة كهرباء(  تخرجت من اجلامعة التكنلوجية / قس
ــنة(٢٠١٦)  ــن االوائل س ــي) حيث كانت م ــي - حكوم صباح
وبحسب قرار مجلس الوزراء املوقر  رقم(٦٧) الذي ينص على 
ــم فانها يفترض ان حتصل  تعيني الطلبة اال وائل على القس
على فرصتها السانحة بسهولة ولكن..اخ من لكن!! حيث 

مصيرها الركون في  املنزل.
ــد والد  ــى مقر اجلري ــد حضر ال ــة بعد فق ــه القص ــم تنت  ول
الطالبة( ز.م.ع) وهي خريجة كلية العلوم للبنات قسم علم 
احلاسبات / الدراسة الصباحية للعام الدراسي(٢٠٠٥-٢٠٠٦) 
ــى فرصة للتعيني وبقيت  ــنة لم حتصل عل وهي منذ (١٥) س
هي االخرى حبيسة املنزل..هذه شواهد بسيطة لكن هناك 
ــيب لها الرؤوس والمنلك اال ان نناشد السيد رئيس  بالوي تش
ــيد مصطفى الكاظمي لتفعيل مجلس اخلدمة  الوزراء الس
ــكل اخلريجني من (٢٠٠٣)  ــامل ل االحتادي وااليعاز له بجرد ش
ــات لكل اخلريجني في كل  ــد  االن الجل توفير قاعدة بيان وحل
ــات لتوزيعهم على قطاعات العمل وفق مباديء  االختصاص
ــاواة.  فهل سنشهد هذه اخلطة ام انها حلم  العدالة واملس

مستحيل التحقق؟.
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أو  يصوِّب  أن  يريد  من  لكل  مكفول  الرَّد  حق  إن    

ح معلومة وردت في خبر أو مقال ويعتقد أن  يصحِّ

فيها جتنيا او مغالطة إذا رغب في ذلك، وإن ديدننا 

هو احترام الرأي والرأي اآلخر.
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عبد الزهرة البياتي*

* رئيس التحرير التنفيذي

وجع يومي

حداد عىل ارواح شهداء الوطن 

 متابعة / البينة اجلديدة

ــرطان  ــاعر كرمي العراقي بس أصيب الش
ــا جعله ينتقل  ــتات، مم األمعاء والبروس
ــفيات أبو ظبي لتلقي  إلى أحد مستش
ــي هناك، حيث خضع  العالج الكيميائ
ــات.وقال العراقي  ـــ٤ جلس ــى اآلن ب حت
ــيخ  الش إن  ــة،  ــالم مصري إع ــائل  لوس
ــى صحته  ــد، اطمأن عل ــن زاي ــد ب محم
ــا عن حالته  ــرر أن يتكفل بعالجه.أم وق
ــد يتطلب  ــال، إن املرض ق ــة فق الصحي
ــالج  الع وأن  ــالج،  للع ــدة  ــهورا عدي ش
ــهر ونصف،  ــتمر ملدة ش ــي سيس احلال
ــا كان هناك حاجة  ــرر بعدها إذا م ليتق
إلجراء عملية أم ال.وكانت بداية العراقي 
ــة األغنية عام ١٩٧٤ في  في مجال كتاب
أغنيتني لألطفال، الشميسة، ويا خالة 
ياخلياطة قدمهما وهو طالب في املرحلة 
ــطة، ثم قدم العديد من األعمال  املتوس

ــا يا أيام للمطرب  الناجحة وهي تهانين
ــد الغفور، ودار الزمان  العراقي صالح عب
ــيتا هاكوبيان، وأغنية  ــة س ودارة للفنان
ــاط وأحلان  ــان رضا اخلي ــة جنة للفن جن

عباد عبد الكرمي.وقدم كلمات ألربع أغان 
ــفير األغنية العراقي في ثمانينيات  لس
ــر من أحلان  ــعدون جاب ــرن املاضي س الق

الفنان املصري بليغ حمدي عام ١٩٨١.

 متابعة / البينة اجلديدة
ــارقة  ــة الش ــت هيئ نظم
محاضرة  االماراتية،  لآلثار 
ــوان «مئذنة  ــد بعن عن بع
ــل  املوص ــة  احلدباء-أيقون
ــراق» عبر  الع املفقودة في 
ــى البث  ــج «زوم» وعل برنام
ــق  لتطبي ــاً  أيض ــر  املباش
ــاص  اخل ــتجرام  انس
بالهيئة بحضور عدد 
من املُهتمني وطالب 
ــار جتاوز  اآلث كليات 

عددهم ٨٠ منتسباً.واستعرضت 
ـ التي قدمها الدكتور  ــرةـ  احملاض
ــي  ــي العالف تدريس ــاد هان عم
ــة املعمارية  ــم الهندس من قس
ــي جامعة  ــة ف الهندس بكلية 
ـــ حملة تاريخية  املوصل بالعراق ـ
عن مئذنة احلدباء الشهيرة التي 
يبلغ عمرها نحو ألف عام والتي 
ــش اإلرهابي  ــا تنظيم داع دمره
ــيطرته على  ــي ٢٠١٧ خالل س ف
ــة  دول ــت  وتبن ــل  املوص ــة  مدين
ــجد  إعمار املس ــادة  إع اإلمارات 

ــاء نظراً  احلدب ــه  ومنارت ــوري  الن
والتاريخية  ــة  الثقافي ــه  لقيمت
عبر اتفاقية موقعة مع منظمة 
ــم  ــة والعل ــدة للتربي األمم املتح
ــكو».وناقش  «يونس ــة  والثقاف
ــالف  ــي الع ــاد هان ــور عم الدكت
ــادة بناء  ــبل إع ــالل الندوة س خ
ورقمياً  فعلياً  التاريخية  املئذنة 
ــة للحفاظ  ــق املواثيق الدولي وف
ــي العاملي  ــراث العمران على الت
..مقدماً حملة تاريخية عن أعمال 
ــم واحلماية اخملتلفة التي  الترمي
ــارحاً  ــى املئذنة وش ــت عل أجري
ــا  خصائصه ــل  بالتفصي
ــبل  وس واملعمارية  احلضرية 

إعادة إعمارها.

متابعة / البينة اجلديدة
ــة  احصائي ــات  بيان ــرت  اظه
ــاؤوا  ــني ج ــة، أن العراقي تركي
ــث  ــن حي ــة م ــة الثاني باملرتب
ــراء األجانب للعقارات في  ش
ــهر اب ٢٠٢٠. ــا خالل ش تركي

ــي  الت ــات  البيان ــت  وأوضح
ــة االحصاء  أصدرتها مؤسس
ــني جاءوا  ــة، ان االيراني التركي
ــث  ــن جي ــى م االول ــة  باملرتب
التركية  للعقارات  ــراءهم  ش
في شهر اب وبواقع ٦٥٠ منزال 
، فيما جاء العراقيون باملرتبة 
الثانية وبواقع ٥٩٢ منزال ومن 
ــيا بـ ٣٦٦ منزال  ثم جاءت روس
ــتان بـ ١٥٦  ــم افغانس ومن ث
منزال ومن ثم جاءت اذربيجان 

ــراء ١٥٤ منزال.واضافت ان  بش
ــارات لألجانب  ــات العق مبيع
ــطس ٢٠٢٠، زادت  خالل أغس
ــة  مقارن ــة  باملئ  ٨ ــبة  بنس
بالشهر ذاته العام املاضي، اال 

انها انخفضت خالل األشهر 
ــبة  بنس ــى  األول ــة  الثماني
ــرة  ــة بالفت ــة، مقارن ٢٥ باملئ
ــبب  ــن ٢١٠٩، بس ــها م نفس

تفشي فيروس كورونا. 

ظلم بحجمِ األنا..في الناسِ ما انقشعا
عا مَ يزدادُ بأساً .. فأذكى بيننا الطَ

تْ كلَّ جانحةٍ مصيبةُ اآللِ غطّ
تّسعا ..؟ نحكَ مُ منذُ اغتيالٍ ..أ لم متَ

تماً ..كم أهاجَ بنا  نالتْ من القلبِ حَ
عا طَ ذ سَ ركبُ األسارى مبوتورينَ مُ
منشي على جثث األيّامِ دون هدىً

عا سَ بارِ الوقت ما شَ
وخلفنا من غُ

ك اتّخذتْ كلُّ امليادين من أوجاعِ
نتجعا في ساعة احلربِ أوجاراً ومُ

ك يومَ الطفِّ يا قلقاً .. أيقنتُ حتفَ

زِعا
بك احلِمامُ  يهزُّ القلبَ إنْ فَ

وراح يهتفُ في أعقابِ نشوتهِ
يعا  ويستلذُّ بحيفٍ أوجفَ الشِ

ويستقرُّ على أوداجِ معتكفٍ
دون اندالعِ لسانٍ ..كاد أنْ يقعا

هُ ويستميلُ .. ولن أخشى قوابضَ
زَعا  يومَ الفرارِفقد أودى مبن جَ

ما أدركَ الفتحَ ..؟ ليس الفتحُ ديدنَهُ
عا  لكنّ جوعاً قدميا أسرجَ اخلُدَ

تناسلَ احلزنُ كم أزرى مبجزرةٍ
بِعا 

حيثُ الغيابُ بلون اليأسِ قد طُ
ويستزيدُ كنارٍ قد أحاطَ بها

عا ملّا استشاطَ لعلَّ الفقدَ قد لَفَ

حتّى أراني ..عليالً غير منحسرٍ
عا جَ متضي بي اآلهُ جسراً دونكَ الوَ
ولستُ أُسرعُ ..في إصمام واعيةٍ

معا  في موحشِ الدربِ يلقاكَ الذي سَ

وتستكنّ جراحُ األمسِ في خجلٍ
بُعا لكي تعيدَ ندوباً أثخنت سَ
وما أخالُكَ بعد اآلنَ منحنيا 

رِعا إذا غفا اجلرحُ أيقظتَ الذي صُ
ياكلَّ صوتٍ تكنّى خلفَ مسمعهِ
لَعا فَ سترٌ .. أورث الصَ إذا تكشّ

في كربالءٍ ..وكم شكوى متيدُ بها
عا ملّا أحسَّ بأنّ األرضَ لن تَسِ

حيث القرابنيُ ترقى في نبوءتها
ى مَ فوزا..؟  فاملليك رَعَ ومن جتشّ

رأسٌ يدورُ  ..وكفُّ الغدرِ حتملهُ
عا ذْ رُفِ مازال مشتكيا هللا مُ

هِ يستنطقُ الغيبَ ..يُندي من بوارقِ
وما تخاذلَ عنه الناسُ إنْ نَبَعا
ونستظلُّ بحسمٍ قد أتاح لنا
زِعا أنْ نهجرَ اخلوفَ إميانًا مبا انتُ
ونستعيدُ قواماً ما أضرَّ بهِ 

عا جِ
ى مبلهوفنيَ قد فُ  صبرُ املسجّ

حكايةُ اخللقِ هزّت في أرومتها
ى مكامنَ الدينِ في اإلنسانِ يومَ وَعَ

وراحَ يبحثُ عن ندٍّ لهُ عبثا
نَعا  وقد يصادفُ ربّاً فيك قد خَ

ماكنتُ يوماً الى أدراك غايتهِ
 غير انعتاقِ اجلوى في اخلافقنيِ معا

إنّي أكابرُ في أمرٍ نهضتَ بهِ
دَعا كي تستعيدَ لنا اإلسالمَ ال الوَ
وتستمدُّ من الرفضِ العظيمِ أباً
عا نيَ قد رَضَ كأنّ ثغركَ من صفّ

وكيف تَنأى بركبٍ ..!عمَّ وجهتهُ
رَعا  وتلك خيُلكَ تَستعصي الذي هَ
ما غابَ عنّا كليلُ الطرفِ محترزاً

جعا لو قامَ يُسعفُ من عينيهِ ما هَ

هجٍ وما تخلّفَ رغمَ اجلورِ عن مُ
بَعا حازَ املتيّمُ ..حتّى أدركَ الشِ

ياشبلَ هاشمَ هل ألقاك مؤتزراً ..؟
عا دَ عَ فيك الكونُ فانصَ وقد تصدّ
ياحيرةَ العقلِ كم أرجو محبّتكم

لَعا  لي قلبُ صبٍّ ..أشاعَ احلبَّ فاندَ
في كلّ عامٍ يحدُّ احلزنُ من فمنا
رِعا ملا غشانا جهولٌ كنت مدّ
ا كان يطلبهُ .. حتّى تفرّقَ عمّ

عا دميومةُ احلالِ ألقت حولنا البِدَ
ومالَ عنك شحيحٌ بعدَ سانحةٍ

عا وكانَ يحظى ببعضِ الودِّ لو رَجَ
سارَ اندفاعاً ..أغاضَ الشكَّ متّهمٌ
ى عزوفَ العقلِ فانخدعا وما تخطّ

وكيف يُرجى ..! وإنّي حاضرٌ معهُ
عا واملوتُ ميضي بذات البنيِ قد وَسِ

ويستجيرُ بركنٍ كانَ متّحدا 
لَعا لكي يعيدَ لنا التاريخَ والوَ
نتلو عن الشرقِ أنباءً مللحمةٍ

نستعرضُ احلقَّ  فيمن خطَّ وابتدعا 
ُ الذهنَ في درسٍ وذاكرةٍ نرممّ

عا ضَ ى..  ومن خَ حّ بها قوائمُ من ضَ

ةُ العمرِ شادتْ خيرَ أزمنةٍ  بقيُّ
عا جتَمَ بها نقيمُ والءاتٍ ومُ

نكرّسُ احلبَّ في أفياء وحدتِنا

ونستقيمُ لينموَ خيرَ ما زُرِعا 

مازال صوتُك يزجي في أعنّتنا

حجمَ السؤالِ  أهاجَ السيلَ فاندفعا
إنّي نذرتُ صحارى العمرِ ملتمساً

عا  بعضَ النذورِ لها باعٌ مبن قَطَ

حتَشدٍ يستأنفُ السيرَ في أحداق مُ

عا جِ
وكم أنارَ الدجى ما باتَ مُضطَ

سرَاتِ واقعةٍ وأستزيدُ على حَ

عا ى أينما وُضِ بيتُ القصيدِ تلوّ

ولم أبالِ . .. اَالَ تبّاً ملتّخذٍ

تّبِعا اً كان مُ من املُضلّنيَ رَفدَ

مكانةُ الشعرِ تسمو في مدائحكم 

تْ سبيلَ النصحِ والورعا وقد تخطّ

م ن نال غربتَكُ يحذو بها الوعيُ عمّ

لذا أراهُ بنيلِ اخللدِ قد بَرَعا
يهِ أوردةٌ لم يخشَ يوماً ..وفي كفّ

من احلصونِ بها يستمرئُ النَجعا

ــيما  ــكنية وال س ــق بغداد الس ــب مناط ــي اغل  تعان
ــرية من انقطاع التيار  تلك التي متتاز بالكثافة البش
ــب احملوالت  ــل وعط ــبب عط ــن بس ــي املزم الكهربائ
ــة  املنظوم وكل  ــة  املتهرئ ــالك  واالس ــة  الكهربائي
ــنني طويلة ولم  ــت منذ س ــي تقادم ــة الت الكهربائي
ــن العراقي  ــل لها .. املواط ــراء صيانة او تبدي ــم اج يت
ــتى ويذوق  ــف يعيش هواجس ش ــد كل فصل صي عن
ــررة وغياب احللول  ــبب االنقطاعات املتك األَمرين بس
اجلذرية وبودي ان اسأل اليسَ احملوّالت الكهربائية يتم 
ــركة الصناعات الهندسية في ديالى  انتاجها في ش
ــكلة  ــكلة حقيقية كمش مايعني اننا النواجه مش
ــة؟ .. وملن  ــة كورونا اللعين ــراء جائح ــجني ج االوكس
اليعرف اقول : ان هناك الكثير من االسالك الكهربائية 
ــاقطة على األرض مايسبب  التي جندها متدلية او س
ــواء في الصيف او  حوادث يذهب ضحيتها األبرياء س
الشتاء وهو مايتطلب من اجلهات ذات العالقة واعني 
ــوال جذرية  ــم تقدم حل ــاء التي ل ــك وزارة الكهرب بذل
رضية بالرغم من تخصيص ( ٤٦) مليار دوالر لقطاع  مُ
ــد اآلن والعراقيون يتذكرون  ــاء منذ (٢٠٠٥) وحل الكهرب
ــمجة التي قالها نائب رئيس الوزراء  تلك النكتة الس
ــني الشهرستاني وهي  ــؤون الطاقة األسبق حس لش
ــا وتصدير الفائض  ــني احلاجة من الكهرباء محلي تأم
ــمع هذا التصريح  ــا الى اخلارج !! واكيد ان من س منه
ــاء وال هم  ــد ان اتضح بأن الكهرب ــا بع ــازال مصدوم م
يحزنون ، وباملناسبة اقول : ان عطل او عطب احملوالت 
ــة تخضع لروتني قاتل حيث يتطلب رفعها  الكهربائي
وتصليحها واعادتها ثانية ايام واسابيع عدة وبودي ان 
لة العاطلة تقع في باب  اسأل : ماذا لو كانت تلك احملوّ
ــر كهرباء بغداد  ــاء او وكيل الوزارة او مدي ــر الكهرب وزي
ــري تبديلها  ــرخ او الرصافة أما يج ــي جانبيها الك ف
بواحدة جديدة بـ « الباكيت» وفي ظرف زمني اليتجاوز 
ــذه املالحظات املنا كبير  ــاعة ؟.. اننا اذ نطرح ه الس
ــازل التي حتصل  ــاوز وزارة الكهرباء هذه امله ــأن تتج ب
ــيط الذي  ــا ويدفع ثمنها املواطن العراقي البس صيف
الحول وال قوة له .. واملنا كبير ايضا بأن نسمع اجابات 
ــدم التعامل  ــن وزارة الكهرباء وع ــافية ومقنعة م ش
ــني .. الكهرباء في  ــا بأذن من طني واخرى من عج معن
ــي .. فلماذا نحن  ــارت من املاض ــاء العالم ص كل انح

نعيش معاناتها يوميا ؟!.
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صباح الشيخلي*
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ــها  ــة اجلديدة وعلى راس ــرة حترير البين اس
الزميل رئيس التحرير عبد الوهاب جبار الزم 
ــي والتبريكات الى الزميل  (  تتقدم بالتهان
فالح هادي حمزة ) ملناسبة تسنمه منصب 
ــم االعالم واالتصال احلكومي في  مدير قس
ــه التوفيق والنجاح  ــل متمنني ل وزارة النق

في عمله .
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