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ــي ببغداد،  ــر احلكوم ــي القص ــد ف عق
ــاء اجلمهورية واحلكومة  اجتماع لرؤس
ــاء  ــس القض ــواب ومجل ــس الن ومجل
األعلى ومعظم قادة الكتل السياسية.

ــوزراء ،  انه  ــان ملكتب رئيس ال ــر بي وذك
ــا صريحا  ــالل االجتماع نقاش جرى خ
ــورات األمنية  ــر التط ــامال حول آخ وش
ــد الوطنية  ــى الصع ــية عل والسياس
ــك املوازنة  ــة والدولية، وكذل واإلقليمي
ــاع على  ــز االجتم ــا رك ــة، فيم االحتادي
ــة  النيابي ــات  االنتخاب ــراء  إج ــة  أهمي
ــان أن تكون حرة  ــرة املقبلة وضم املبكّ
ــر الدولية.وأكد  ــي املعايي ــة تراع ونزيه
ــراع  ــا على ضرورة إس ــون أيض اجملتمع
ــواب بالتصويت على قانون  مجلس الن
ــد بصيغته النهائية  االنتخابات اجلدي
ــت، واالنتهاء  ــرب وق ــي أق ــة ف الكامل
ــاب عضوية  ــال نص ــن إكم ــل م العاج
ــى لزوم  ــددوا عل ــة االحتادية.وش احملكم
ــة حصرا  ــة البايومتري ــاد البطاق اعتم
ــة،  ــات املقبل ــي االنتخاب ــت ف للتصوي
ــتقلة  كما دعوا املفوضية العليا املس
ــات الى اتخاذ كافة اإلجراءات  لالنتخاب
ــي كافة  ــني الناخبني ف ــة لتمك الالزم
ــى  عل ــول  احلص ــن  م ــراق  الع ــاء  انح
بطاقاتهم االنتخابية في وقت مناسب 
دون استثناء النازحني واملهجرين.وفيما 
ــون املفوضية مبضاعفة  طالب اجملتمع
ــتعدادا إلجراء االنتخابات  جهودها اس
ــة تكثيف  ــددوا على أهمي املقبلة، ش
ــم املفوضية  ــي دع ــدة ف دور األمم املتح
ــراء االنتخابات،  ــز قدراتها في إج وتعزي

فضال عن مراقبتها مبا يضمن نزاهتها 
وشفافيتها.واستنكر اجملتمعون بشدة 
ــآت  ودانوا كافة االعتداءات على املنش
ــهدتها  ــة التي ش ــة واألجنبي العراقي
ــا إطالق صواريخ  البالد مؤخرا، مبا فيه
استهدفت مرافق دبلوماسية رسمية 
ــن أن  ــاء معتبري ــني أبري ــازل مواطن ومن
ــا كان مصدرها  ــداءات مهم هذه االعت
ــيادة  ــة على الس ــداءات آثم ــل اعت متث
ــعب العراقي.  ــة ومصالح الش الوطني
وفي الشأن االمني اعلن الناطق باسم 

ــلحة اللواء  القائد العام للقوات املس
ــاء، انطالق  ــول، امس الثالث ــى رس يحي
ــرة لتطهير مناطق  ــود اجلزي عملية اس
ــول  ــراق من اإلرهاب.وقال رس غربي الع
في تغريدة عبر تويتر، إن قيادة عمليات 
ــرب نينوى  ــادة عمليات غ ــرة وقي اجلزي
ــراف  وقيادة عمليات صالح الدين وبإش
ــرت بعملية  ــادة القوات البرية، باش قي
ــش  ــد لتفتي ــم واح ــرة رق ــود اجلزي اس
ــرب العراق.واضاف أن  مناطق اجلزيرة غ
ــى فلول  ــدف للقضاء عل ــة ته العملي

ــر املنطقة من  ــي داعش وتطهي إرهابي
ــى صعيد اخر أعلنت  مخلفاتهم. وعل
خلية اإلعالم األمني، عن سقوط ثالث 
ــر امس الثالثاء، داخل  قنابل هاون، فج
ــط بغداد.وقالت  املنطقة اخلضراء وس
ــقطت  ــة ، إن ثالث قنابل هاون س اخللي
ــر امس،  ــة اخلضراء فج ــل املنطق داخ
ــجل خسائر أو أضرار. وأضافت  ولم تس
ــكان االنطالق من  ــر م ــة أنه تأش اخللي
منطقة الكرادة (الزوية) مجاور إعدادية 
ــي أفاد  ــان السياس العرفان. وفي الش

عضو اللجنة املالية أحمد حما رشيد، 
امس الثالثاء، بأن موازنة ٢٠٢٠ بحاجة 
ــت عليها.   ــابيع للتصوي ــى ثالثة أس إل
ــة حتتاج  ــيد، إن املوازن ــا رش ــال حم وق
ــام لتحويلها إلى اللجنة  إلى بضعة أي
ــراءة أولى،  ــم قراءتها ق ــن ث ــة وم املالي
ــابيع بالكامل  ــى ٣ أس ــا حتتاج إل وأنه
لغرض متريرها. وبني، أن اجلهات اخملتصة 
ــع لغاية اآلن على  ــي البرملان لم تطل ف
ــك املوازنة. وفي  األرقام املوجودة في تل
ــأن اخر أفادت مصادر صحيفة ، بأن  ش
دوائر سرية حتيط مبن وصفتهم بأنهم 
ــرة، تترقب حملة حكومية  حيتان كبي
ــيرة إلى وجود  ــاد، مش مناهضة للفس
دعوات متصاعدة لـضرب فاسدين في 
ــتان. ــة كركوك وإقليم كردس محافظ
وقالت املصادر ان الدوائر السرية احمليطة 
برؤوس وحيتان الفساد الكبيرة، تترقب 
ــتتخذها  ــي س ــة الت ــوات املقبل اخلط
ــاد  التنفيذية لضرب الفس ــلطة  الس
ــذ أيام. ــدأت من ــة التي ب ــن احلمل ضم
ونقلت املصادر عن مصدر برملاني قوله، 
ــل اللجنة الدائمة  إن ٩٨ باملئة من عم
ــاد لم يبدأ بعد،  اخملتصة بجرائم الفس
وسينطلق في املرحلة القريبة املقبلة، 
ــمل  ــد الدعوات لتش ــاً إلى تصاع الفت
ــدين مناطق أخرى  حملة ضرب الفاس
خارج بغداد، من بينها كركوك وإقليم 
كردستان. من جانبه دعا رئيس البرملان 
ــاء،  الثالث ــس  ام ــي،  احللبوس ــد  محم
ــبت  ــة الس ــواب الى حضور جلس الن
ــون االنتخابات.وقال  ــل لتمرير قان املقب

احللبوسي في تغريدة على تويتر.
التتمة ص (٣)
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َّـ الهدفكتب اِّـحرر السياسي
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 * عبد الوهاب جبار
ــي اجلنوب  ــدن الضيم ف ــن اهم م ــدة م ــة .. واح    الناصري
ــرين االول من العام  ــهر تش العراقي تعيش ومنذ مطلع ش
ــعبية مطالبة  ــع تظاهرات ش ــد اآلن على وق ــي وحل املاض
باحلقوق االساسية املشروعة التي كفلها الدستور وتقدمي 
ــرص العمل آلالف العاطلني  ــية وتوفير ف اخلدمات االساس
من الشباب والشروع بحملة واسعة للبناء واالعمار فيها 
من اجل النهوض بواقعها البائس واملأساوي الى املستوى 
ــدري فان  ــا وملن الي ــة وتضحيات اهله ــق بكرام ــذي يلي ال
ــهداء في سوح التظاهر  الناصرية قدمت كوكبة من الش

ــون  الزيت ــر  جس ــل  ولع
ــك  ــى تل ــاهد عل ــر ش خي
التضحيات اجلسيمة ومن 
ــيد  هنا فاننا نطالب الس
مصطفى  ــوزراء  ال ــس  رئي
ــل  ينق الن  ــي  الكاظم
ــت  ــكل مؤق ــه بش مكتب
ليكون  ــة  املدين ــذه  ه الى 
ــا ولكي  ــا ألنني اهله قريب
ــرة  ــا الغائ ــداوي جروحه ي
ــود من الزمن جراء  منذ عق
ــذي تعرضت له  االهمال ال
طيلة احلكومات املتعاقبة 

ــيد الكاظمي ان يصطحب  .. ونتمنى مخلصني على الس
معه كل وزراء حكومته ويعقد جلسة خاصة جمللس الوزراء 
هناك وان يعقد على مدار الساعة لقاءآت واجتماعات مع 
ــؤوليها للوقوف على  ــعبية وكل مس اليات الش كل الفعّ
ــا وأال يعود الى بغداد اال بعد ان يداوي جروحها  احتياجاته
ــد الكاظمي للقيام بهذه املبادرة فألننا على  .. اننا اذ نناش
ــأنها ان متتص حالة  ــوة كهذه من ش ــة اكيدة بان خط ثق
ــحّ التعبير وجتعل  ــاري ان ص ــارع الذيق ــي الش ــان ف الغلي
ــه واليه وانها  ــاك يطمئن بان احلكومة هي من املواطن هن
ــه .. افعلها ياكاظمي  ــت بعيدة عن همومه ومعانات ليس

فالناصرية عزيزة وهي تستحق ذلك منا.

ونتمنى 
مخلصني على 
السيد الكاظمي 
ان يصطحب 
معه كل وزراء 
حكومته ويعقد 
جلسة خاصة 
ِّـجلس الوزراء

* رئيس مجلس االدارة رئيس التحرير
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ــوره  ــكاله وص ــاد واش الفس ــر    مظاه
ومنافذه متعددة في العراق ولعل واحدة 
ــن افراد  ــوش اجلّرارة» م ــا تلك «اجلي منه
ــال  وارت ــالح  بالس ــة  املدجج ــات  احلماي
السيارات املصفحة من مختلف االنواع 
واملوديالت ، واكيد ان هذه اجليوش اجلّرارة 
ــال العام ..  ــتنزف امل ــات تس ــال اآللي وارت
نطالب رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي 
ــدر املال العام  ـــ «صولة» تطال بوابة ه ب

هذه ونأمل اال يتأخر.

بغداد/

ــف مقرر اللجنة املالية في مجلس النواب أحمد الصفار ،  كش
ــل قانون التقاعد، مؤكداً أن إحدى  عن ما يتضمنه مقترح تعدي
فقراته إنهاء الضرر الواقع على املتقاعدين قسراً وإعادتهم إلى 
ــث صحفي، إن املقترح يحتوي  وظائفهم.وقال الصفار في حدي
ــة من املواد والفقرات وكلها تهدف إلنهاء الضرر الواقع  مجموع
ــكل مفاجئ  ــراً وأحيلوا إلى التقاعد بش ــى املتقاعدين قس عل
ــن  ــراء ذلك.وأضاف، أن التعديالت تتعلق بتغيير الس وتضرروا ج
ــخاص واملوظفني الذين  القانوني ووضع جدول زمني إلحالة األش
ــرح إلعادة الذين  ــد، وكذلك هناك مقت ــملهم قانون التقاع يش
ــكل قسري إلى وظائفهم. وتابع الصفار أن  أحيلوا للتقاعد بش
ــة التقاعدية وغير ذلك  ــاك فقرة تتعلق مبكافأة نهاية اخلدم هن
ــة واملوازنة بني مصلحة  ــى حتقيق العدال ــن تعديالت تهدف إل م

الدولة ومصلحة املوظف.
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اعلنت جلنة التعديالت الدستورية ، إنهاء جميع املواد 
ــتورية خالل األسبوعني املقبلني، مؤكدة وجود  الدس
ــية حول طبيعة  ــاط خالفية بني الكتل السياس نق
ــا في حديث  ــو اللجنة يونادم كن ــال عض النظام.وق
ــكان العراق  نقلته وكالة األنباء العراقية إن عدد س

ــنة ويستدعي  ــمة في كل س يزداد بنحو مليون نس
ــي كل دورة انتخابية يضاف  ــك زيادة ١٠ نواب، إذ ف ذل
ــدد النواب،  ــى ضرورة تثبيت ع ــدداً عل ٤٠ نائباً، مش
للحيلولة دون التصاعد في كل دورة برملانية.وأضاف 
ــل  ــتوجب التدخ ــتورية، تس ــادة دس ــاك ٥٠ م أن هن

لرصانة السبك اللغوي.
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ــتقالله واخلالص من  ــخ اس ــراق اختيار تاري ــرر الع ق
ــرين األول عام ١٩٣٢،  ــداب البريطاني في ٣ تش االنت
ــال وزير  ــنويا. وق ــالد يحتفى به س ــا وطنيا للب يوم
الثقافة العراقي حسن ناظم في تدوينة بصفحته 
ــد الوطني  ــرين األول هو العي ــبوك ٣ تش على فيس
ــح العراق  ــتقالل، يوم أصب ــوم االس ــي، هو ي العراق
ــار الى ان مجلس النواب  ــيادة. واش دولة كاملة الس

سيشهد يوم غد القراءة األولى ملشروع قانون العيد 
متْه وزارة الثقافة  الوطني جلمهورية العراق الذي قدّ
ــي األول من أيلول  ــال التصويت  ف ــوزراء ون ــس ال جملل
ــة رئيس  ــي. وطلبت احلكومة العراقية برئاس املاض
الوزراء مصطفى الكاظمي من الدائرة القانونية في 
ــروع قانون  ــة جمللس الوزراء إعداد مش األمانة العام

خاص بشأن العيد الوطني جلمهورية العراق.
التتمة ص (٣)
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ــس القضاء األعلى  ــة برهم صالح، ومجل ــا اجلمهوري أكد رئيس
ــتلزمات اخلاصة  ــرورة توفير املس ــس الثالثاء، ض ــق زيدان، ام فائ
ــفافية ومنع  بإجراء االنتخابات املقبلة، وفق مبدأ النزاهة والش
ــتقبل  ــة اجلمهورية ، إن صالح اس التزوير والتالعب.وقالت رئاس
ــداد، رئيس مجلس القضاء  ــالم ببغ امس الثالثاء، في قصر الس
ــق زيدان، مبينة أنه مت خالل اللقاء، بحث دور  األعلى القاضي فائ
ــيخ العدالة وتطبيق  ــتقالليته، في ترس ــاء العراقي واس القض
ــة املتجاوزين على  ــاد ومعاقب ــات الفس ــم ملف ــون وحس القان
ــم اخملتلفة.وأضافت  ــام، واالقتصاص من مرتكبي اجلرائ املال الع
ــرورة توفير  ــة االنتخابات املقبلة، وض ــه مت التأكيد على أهمي أن
مستلزماتها التشريعية واللوجستية كافة، وفق مبدأ النزاهة 
ــق التمثيل احلقيقي  ــفافية ومنع التزوير والتالعب، ويحق والش
للمواطنني في اختيار ممثليهم بعيداً عن أي تأثيرات او ضغوط.

بغداد /

بغداد /

بغداد /

بغداد /

  
اكد محافظ الينك املركزي العراقي 
مصطفى غالب، امس الثالثاء، على 
اهمية اتباع سياق التوقيع الرسمي 
رة .وذكر املكتب  ــدّ على العملة املص
ــب تراس،  ــك ، ان غال ــي للبن االعالم
امس، اجتماعاً للجنة شؤون العملة 
ــور األعضاء  ــك بحض ــذا البن ــي ه ف
البيان،  كافة.وشدد احملافظ بحسب 

ــياق التوقيع  ــاع س ــى أهمية اتب عل
رة وعدم  الرسمي على العملة املصدّ
ــم  ــم االس ــتخدام التوقيع برس اس
ــه اللجنة في  ــبق وأن أقرت ــذي س ال
ان  ــان  البي ــابق.واوضح  ــاع س اجتم
ــة من املواضيع  اللّجنة بحثت جمل
ــن القرارات التي من  واتّخذت عدداً م
ــهم في رفع مستوى  ــأنها أن تس ش

إدارة العملة وحتسينها.

بغداد /

ــول  ــة ، دخ ــة والبيئ ــت وزارة الصح اعلن
العراق ضمن الدول املوقعة مع التحالف 
ــات والتحصني (Gavi) من  العاملي للقاح
ضمن ١٥٦ دولة قد انضمت الى التحالف 
حلد االن.وقالت الوزارة اتفاقية االلتزام مع 
التحالف ( Gavi) والتي مبوجبها سيقوم 
ــراق بكمية من  ــز الع ــف بتجهي التحال
اللقاح تكفي لتغطية ٢٠٪من السكان.

ــائرون» تكشف عن اتفاق الكتل       «س
الشيعية على صيغة الدوائر في قانون 

االنتخابات.
ــتقبل  ــتان يس      رئيس حكومة كردس

وفدا امريكيا برئاسة جيمس جيفري.
   وكالة «اسوشيتد برس»: التطبيع بني 

الرياض وتل ابيب مسألة وقت.
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بغداد /



محليات
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البينة الجديدة / هيثم مجيد

ــريع قانون االنتخابات  رغم عدم اكتمال تش
ــتقلة  املس ــا  العلي ــة  املفوضي ــعى  تس
ــدول  ــداد اجل ــؤ الع ــى التهي ــات ال لالنتخاب
ــات البرملانية  ــي لالنتخاب ــي الزمن العمليات
املقبلة، ملا له من أهمية كبيرة في مساعدة 
املفوضية  على التحقق من إبقاء خططها 
وفعالياتها  التحضيرية كافة ضمن املواعيد 
والتوقيتات الزمنية املفروضة قانونياً وإدارياً. 
ــات  ــن  معلوم ــره م ــا يوف ــى م ــة ال باإلضاف
ــية  السياس ــزاب  واألح ــني  للناخب ــة  مهم
ــأن  ــكل املهتمني بالش ــالم ول ــائل اإلع ووس
االنتخابي حول مواعيد البدء في الفعاليات 
ــد االنتهاء  ــية ومواعي ــة األساس االنتخابي
ــهم في تعزيز الشفافية  منها، وكذلك يس
ــتعدادات  اس ــار   إط ــي  وف ــة.  واملصداقي
ــي القادم   ــتحقاق االنتخاب ــة لالس املفوضي
ــات من ضمنها  ــد من االجتماع قد العدي عُ
ــة العملياتية  بحضور فريق  اجتماع اللجن
ــة (  ــم االنتخابي ــة للنظ ــة الدولي املؤسس
ــة  التي  ــة العملياتي ــة اخلط IFES ) ملناقش
ــة واملالية  ــب الفنية واالداري ــن اجلوان تتضم
ــب االنظمة والتعليمات وآلية التدريب  وجان
ــات  ــناد من املؤسس ــي والدعم واالس الهرم
احلكومية ، ومناقشة الرؤية االعالمية حول 
ــة  ــة االعالمي ــة والتثقيفي ــة التوعوي احلمل
ــس  ــات زمنية مبنية على أُس ــن توقيت ضم
ــتهداف  ــة اس ــهيل عملي ــتبيان لتس االس
ــاركة في  ــات الناخبني حلثهم على املش فئ
ــدت االدارة  ــب آخر  عق ــن جان االنتخابات.وم
ــجل الناخبني  ــة اجتماع جلنة س االنتخابي

ــتئناف فتح مراكز التسجيل  ــة اس ملناقش
ــتقبال الناخبني للتسجيل البايومتري  واس
وكذلك توزيع بطاقات الناخبني البايومترية. 
ــو  ــد  عض ــة عق ــل املفوضي ــيير عم ولتس
ــة آلية اختيار  ــس املفوضني  رئيس جلن مجل
ــتركاً  ــاً مش ــة  اجتماع ــركة الفاحص الش
ــة تزويد  ــة االمم املتحدة بغي ــق  بعث ــع فري م
املفوضية قائمة باسماء الشركات العاملية 
ــا واخملتصة باالمور  ــة املعتمدة لديه الرصين
ــة في  ــال مماثل ــا اعم ــة و لديه التكنولوجي
ــات االنتخابية. ــزة والبرامجي فحص االجه

وفي اطار تنسيق العمل الفني واللوجستي 
ــة  مبكاتبها  ــة تتواصل املفوضي للمفوضي
ــات  املؤسس ــع  م ــاءات  باللق ــة  االنتخابي
ــي  ــاعدة ف ــة املس ــة بغي ــر احلكومي والدوائ

ــجيل البايومتري  حث الناخبني على  التس
واستالم بطاقة الناخب البايومترية وتأمني 
ــة اإلنتخابية وتذليل العقبات كافة  العملي
ــى صعيد متصل  ــام إجراء االنتخابات عل أم
أجرى عضوا مجلس املفوضني ورئيس االدارة 
ــة بني  ــة ميادني ــة  تفقدي ــة جول االنتخابي
ــب احملافظات االنتخابية لالطالع على  مكات
ــد اجلهود وتكثيف  عملهم داعني الى توحي
ــبة التسجيل  مبادرات العمل   في رفع نس
ــة  ــة االلكتروني ــع البطاق ــري وتوزي البايومت
ــبل  ــة الس ــني بكاف ــى املواطن ــول ال والوص
ــل مع  ــاب التواص ــح ب ــك فت ــة وكذل املتاح
ــم من دور فعال في  ــركاء املفوضية ملا له ش
ــة وتثقيف الناخبني مبا يحقق النجاح  توعي

لالستحقاق الوطني االنتخابي القادم.

         عباس كريم العلياوي
ــنمكم واملباشرة مبهام  بداٌ نبارك لكم تُس
للعاصمة  التنفيذية كأمني  مسؤولياتكم 
بغداد احلبيبة وَجولتكم التفقدية ملدينتي 
ــل من ٢٤  ــد اق ــة بع ــة واألعظمي الكاظمي

ــدت فيه  ــي وقت قد فق ــن ذلك ف ــاعة م س
بريقها املتاللي وإنهيار تصميمها األساسي 
ــخ حاالت الفساد والفوضٰى  نتيجة  ، وترس
ــؤوله  ــوائية الغير مس ــات العش السياس
وأشاعة وتوطني عدم وضع الرجل املناسب 
ــني جنبات  ــب وخاصة ب ــكان املناس في امل
ــوان األمانة  ــة بداخل دي ــب احلساس املكات
ــور كتاباٌ يحمل صفة  وتوابعها بدليل ظه
ــري للغاية > برقم [ ٩ / ١ / ٣٥٧١ في ٢١  < س
أيلول ٢٠٢٠  ] املوجه للسيد رئيس مجلس 

ــيد مدير  الوزراء احملترم املتعلق بإعفاء الس
ــىٰ صفحات  ــات واإلعالم لألمانة عل العالق
التواصل األجتماعي بعد ساعة من صدوره 
ــذا األمر يعد خطيراٌ وحقيقةٌ أجد هناك  وه
ــبب  ــيادتكم بس ــات قد تواجه س عوقع مُ
ــعبة  ــن امللفات املتش ــة م ــة الثقيل الترك
والتي بحاجة لوضع إستراتيجية محكمة 
ــريعة التنفيذ علٰى مراحل قصيرة املدٰى  س
ــص ذو رؤية  ــل متخص ــق عم ــن قبل فري م
ــارج األمانة كجهة  ــة خالصة من خ وطني

ــة  احلزبي ــرات  التأثي ــن  ع ــداٌ  وبعي ــة  داعم
ــرورة قصوٰى  ــد هناك ض ــة  ونعتق واملَافيوي
ــل  ــن اخلل ــن مواط ــي ع ــري والتقص للتح
ــيئ عاماٌ  ــي الذي جعل األمور تس األساس
ــن األخيرين من هذه  ــر علٰى العقدي بعد اخ
ــان  احلقبة من الزمن وَكمتابع ومراقب للش
ــدي لفترة طويلة تواصلت مع  اخلدمي وَالبُل
ــادة األمني والوكالء ألجل تقومي  مكاتب الس
العمل بعد تشخيص التُلكؤات واخملالفات 
ــبه  ــر وتوثيقها بكتب ش ــاالت التقصي وح

رسمية كناشط في مجال حقوق األنسان 
ــاطرك  واخلدمات وعليه يعز علينا أن ال نَش
إنزعاجك وَرُؤيتك للواقع املرير الذي يَتسيد 
ضرية في احمليط  ــهد ألقدم عاصمة حَ املش
ــع كل تلك املنغصات  ــي للعراق وم اإلقليم
سنقف مع سيادتكم طاملا حتملوا مشروعاٌ 
ــاذ مدينة بغداد احلبيبة  وطنياٌ خالصاٌ إلنق
من الفوضٰى الع مدارمة وَالعشوائيات التي 
غزت غالبية بداٌ من مداخلها األربعة ولغاية 

قلبها النابض ذو اإلرث والتراث اخلالدين.

البينة الجديدة / 
علي شحونه الكعبي

ــكان  واالس ــار  االعم ــرة  وزي ــن  م ــة  بتوجي
والبلديات العامة املهندسة نازنني محمد 
ــير عمل   ــى متابعة س ــد عل ــو بالتأكي وس
ــريعة  ــوزارة وإيجاد احللول الس ــاريع ال مش
ــا  ومنه ــكأ  واملتل ــة  املتوقف ــاريع  للمش
ــروع ماء السماوه الكبير ,والذي يعتبر  مش
ــوزارة والذي   ــتثمارية لل ــاريع االس من املش
يسم في تغطية احتياجات اغلب  سكان  

احملافظة ، وذكر املهندس جنم احليالي مدير 
ــعى املديرية  ــاء العامة تس ــام مديرية امل ع
ــى تنفيذ  ــرف عل ــاء التي تش ــة للم العام
ــراع في اجناز املشاريع  ــاريع املاء باالس مش
ــا ان  اللقاءات  وبكل جهودها الفنية ,الفت
ــروع ماء  ــركة االملانية املنفذة ملش مع الش
ــدة ادت   ــى نتائج جدي ــماوة  اثمرت ال الس
ــهر   ــروع  بداية ش الى بدء العمل في املش
تشرين األول القادم ان شاء اهللا بعد توقف 
ــنوات موعزا هذا التوقف  دام اكثر من ٥ س

ــبب الظروف املالية  التي رافقت عمل  بس
ــابقا فضال عن جائحة كورونا  املشروع س
ــراءات فورية  ــار احليالي الى اتخاذ إج ,واش
ــير العمل في املشروع  ــم موضوع س حلس
ــركة وذلك باطالق بعض الدفعات  مع  الش
ــركة املنفذة  ــلف املوقوفة لش املالية للس
من قبل املديرية العامة للماء بعد حصول 
املوافقات املالية من قبل احلكومة االحتادية 
ــرة  ــرة  للمباش ــيدة الوزي ــات الس وتوجيه
ــهر  ــروع خالل بداية الش بالعمل في املش

ــر القادم  الفتا ان الطاقة اإلنتاجية  العاش
للمشروع تبلغ  ١٠٠٠٠م٣بالساعة وبكلفة 
مالية تقدر اكثر من ١٦٨مليار عراقي حيث 
ــبة اجناز املشروع حاليا ٦٢٪ وذكر  تبلغ نس
ــني باجي  ــروع حس املهندس املقيم للمش
ــدء العمل في بعض اعمال مد خطوط  مت  ب
ــي موقع الدوزية  ــب قطر   ٢٥٠ ملم ف انابي
ــروع  ــوركاء مضيفا ان املش ــاء ال ــي قض ف
ــكان احملافظة  ــي احتياجات اغلب س يغط

باملاء الصالح لشرب.
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اِّـوصل / البينة الجديدة
ــة من  ــية والفني ــالكات الهندس  امل
ــم  ــة لقس ــراف واملتابع ــان االش جل
ــركة  ــع للش ــاريع التاب ــذ املش تنفي
ــة الكهربائية  ــل الطاق العامة لنق
ــتمرة بالعمل على  ــمالية مس الش
ــط (قيارة  ــط رب ــاء خ ــروع أنش مش
ــة الثانوية) ١٣٢ ك .  الغازية ـ يارمج
ف .تقدم العمل على مشروع أنشاء 
ــارة الغازية - يارمجة  خط ربط القي
ــى الرغم من  ــة ١٣٢ ك.ف عل الثانوي
ــات التي  ــن املعوق ــد م ــود العدي وج

تواجه العمل بسبب جائحة كورونا 
ــر القيارة  ــع للطرق وقطع جس وقط
ــة  ــر وصعوب ــر الكوي ــم وجس العائ
مت  ــث  الثقيلة،حي ــات  االلي ــول  وص
ــييد ونصب  اكمال صب قواعد وتش
ــن (١٢٣ نهر الزاب  ــراج للمقطع م اب
ولغاية ٢٤٥ محطة يارمجة الثانوية 
) ومت اجناز اعمال التسليك للمقاطع 
من البرج (١٢٣ الى ١٢٩ ومن ١٣٩ الى 
١٥٠ ومن ١٥٨ الى ٢٤١ ) .اما من ناحية 
القيارة حيث مت صب (٣٠) قاعدة برج 
ــم ١ ولغاية  ــن (البرج رق للمقطع م

البرج ١٢٢) حيث بلغت نسبة االجناز 
والنصب  ــيد  والتش ــب  العمال الص
ــال  ــي اعم ــاز ف ــبة االجن (٦٠٪) ونس
التسليك (٤٠٪) من اخلط الذي يبلغ 
ــم .تكمن أهمية هذا  ــه  ( ٧٦ )ك طول
ــادة الوثوقية للمنظومة  اخلط في زي
ــة الطاقة  ــادة كمي ــة وزي الكهربائي
ــد القيارة  ــة من محطة تولي املنقول
الغازية إلى محطة يارمجة الثانوية 
ــة نينوى ومن  ١٣٢ ك.ف في محافظ
ــاز العمل في الوقت احملدد  املؤمل أجن

له خدمة للصالح العام.

@ÚÌÏ„br€a@HÚ©âbÌ@�@ÚÌãbÃ€a@ÒâbÓ”I@¡iâ@¡Å@ıbí„c@ Îäífl
@ÙÏ‰Ó„@Úƒœb™@ø@“@N@⁄@QSR

@’Ìäü@äÌÏ�m@ Îäífl@Ü‘–nÌ@›‘‰€a@äÌãÎ
@@ÔiÏ‰¶aÎ@Ô€b‡í€a@äñ”@‚a@Ôˆb‰Ófl@›ÅÜflÎ

البصرة / البينة اجلديدة
ــبلي ، االثنني  ــدر الش ــني بن ــل الكابنت ناصر حس ــر النق ــد وزي تفق
ــش ومدير عام  ــيد طالب باي ــل الفني الس ــة الوكي ــي ، برفق املاض
ــاريع النقل السيد زيد شعالن ومدير عام شركة  شركة تنفيذ مش
ــروع تطوير مدخل  ــي موقع مش ــيد فرحان الفرطوس ــئ الس املوان
ــبلي على  ــمالي واجلنوبي ، وأطلع الش ــق مينائي ام قصر الش وطري
ا ،  ــروع ، موجهً ــي تواجه عمل املش ــل التنفيذ واملعوقات الت مراح
ــهيل  ــرع وقت لتس بتذليلها في من اجل حتقيق أفضل اجناز و باس
حركة دخول وخروج الشاحنات وتقليل االختناقات مبا يساهم في 
ــيادته على  ــحن والتفريغ ملوانىء ام قصر.و اثنى س زيادة حركة الش
ــية والفنية في الشركة العامة لتنفيذ  اعتماد الكفاءات الهندس
ــروع الطريق  ا بالتعاون من اجل اجناز مش ــيدً ــاريع النقل ، مش مش
ــروع . من جهته بني  ــع أعماله املدنية والكهربائية للمش في جمي
ــفلت لطبقة  ــاء االس ــاريع النقل مت اجناز اكس مدير عام تنفيذ مش
ــدر ٣١٠٠متر واجناز  ــافه تق ــاس  بالكامل لطريق الدخول مبس االس
الطبقة الرابطه  ٢٠٠٠م وصب االرضيات الكثر من ٥٠٪ من مساحة 
املشروع واجناز االعمال الكهربائية بنسبة  ٧٠٪ واجناز ساحه احلجز 
ــاندة  ــيطرة االلكترونية والدوائر الس ــقيفة البوابة وبناية الس وس
،كما مت توسعت الطريق من عرض ١٥م الى٧٠م بطول ١١٥٠م ليكون 

الطول االجمالي للطريق املوسع بحدود ٤كم.

بغداد / البينة الجديدة
ــفير  ــارة الدكتور عالء احمد اجلبوري الس ــى وزير التج التق
ــش اجلانبان خالل  ــو تولر و ناق ــدى العراق ماثي ــي ل االمريك
اللقاء عدة مواضيع اهمها تفعيل دور احلوكمة االلكترونية 
ــل احليوية  ــا ضمن املفاص ــات وادخاله ــة البرامجي ومنص
ــة التجارة  ــرق اللقاء الى ملف سياس ــوزارة كما تط في ال
اخلارجية للعراق ودعم وتطوير القطاع اخلاص.واشار الوزير 
ــوري خالل اللقاء الى حرص العراق على تطوير عالقاته  اجلب
ــة  ــم خاص ــع دول العال ــع جمي ــة م ــة واالقتصادي التجاري
ــات املتحدة االمريكية في ضوء توجيهات دولة رئيس  الوالي
ــوق العاملي واهمية تطوير وتنمية  الوزراء الى االنفتاح للس
ــتركة في كافة االصعدة والسعي الى فتح  العالقات املش
قنوات اتصال جديدة مع بلدان العالم . واكد الوزير اجلبوري 
على»اهمية دخول احلوكمة االلكترونية ضمن عمل الوزارة 
ومواكبة التطور في بلدان العالم وهناك جتارب كثيرة تؤشر 
ــة ولها دور  ــات احلكومي ــاح البرامجيات داخل املؤسس جن
فعال في االصالح االداري ومحاربة الفساد وينظم طبيعة 

وعمل الشركات وبالتالي ينظم االقتصاد العراقي».

@p˝flb»fl@wÌÎ6iäëbjm@›ibi@Úzï
Êb‰ç¸a@kü@ÔØä®@¥Ó»n€a

البينة الجديدة / علي شريف
ــتقبال( ٢٠٩ )  ــل باس ــة باب ــرة صحة محافظ ــرت دائ باش
ــي(  ــنان للعام الدراس متقدم من خريجي كليات طب االس
ــب  ــني على املالك الدائم للدائرة حس ٢٠١٨ / ٢٠١٩) للتعي
ــم( ٧٣٢٨  ــة ذي الرق ــن وزارة الصح ــادر م ــر اإلداري الص االم
ــم األمور اإلدارية واملالية  ــخ ٢٠٢٠/٩/٦ ) وقال مدير قس بتاري
ــي احمد  ــة احلقوق ــة احملافظ ــرة صح ــي دائ ــة ف والقانوني
ــل الجناز معامالت  ــكيل فريق عم ــة ركبان: لقد مت تش نعم
ــص الطبي والكفاالت  ــجيل واالحالة الى جلان الفح التس
ــياقات املتبعة٠ واشاران فريق العمل  وفق اإلجراءات والس
ــم التخطيط وشعبة املوارد البشرية  يضم كوادر من قس

والقانونية وشعبة تكنولوجيا املعلومات.

@ÔÿÌäfl¸a@7–é€a@Ô‘n‹Ì@âÏj¶a
@pb”˝»€a@äÌÏ�m@›jç@È»fl@szjÌÎ@ÖaÜÃi@ø

ÂÌÜ‹j€a@¥i@ÚÌâbvn€aÎ@ÚÌÖbñn”¸a
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إعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالنات
جمهورية العراق 

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ 

مديرية تنفيذ الكوت 
رقم االضبارة |١٣١٧|٢٠٢٠
التاريخ/٢٠٢٠/٩/١٦

إعـــــــــــــالن 
ــل ٤٩/٢م ٣٧ ام هليل  الواقع َّـ ألكوت العائدة اُّـ اِّـدين(هادي  تبيع مديرية تنفيذ الكوت  العقارالتسلس
ــغ (٢,٠٠٠,٠٠٠)  مليونني  دينار فعلى  ــب الدائن (رياض غفوري عبود)البال ــم ضمد  ) اِّـحجوز لقاء طل رحي
ــتصحبا معه  ــر مس ــالل مدة (٣٠ يوما ) تبدأ من اليوم التالي للنش ــراء مراجعة هذه اِّـديرية خ ــب بالش الراغ
ــجيل  ــم التس ــية العراقية وان رس ــهادة الجنس ــن اِّـائة من القيمة اِّـقدرة وش ــرة م ــات القانونية عش التأمين

والداللية على اِّـشرتي .
اِّـنفذ العدل

فائد عبد الكريم احمد 
اِّـواصفات:ـ 

١-موقعة ورقمه :- طريق بغداد/ كوت / ام هليل ٤٩/٢م ٣٧ ام هليل 
٢-جنسه ونوعه : ارض زراعيه تسقى بالواسطه 

٣-حدوده واوصافه  : 
٤-مشتمالته :-  

٥-مساحتة :- 
٦-درجة العمران :

٧- الشاغل :- الشركاء
٨- القيمة اِّـقدرة : ٢,٠٠٠,٠٠٠ القيمة اِّـقدرة لالسهم اِّـباعة البالغة ٣٠٠سهم من عموم العقار

جمهورية العراق
وزارة العدل

دائرة التنفيذ 
مديرية تنفيذ الكوت 

رقم االضبارة |١٣١٤|٢٠٢٠
التاريخ/٢٠٢٠/٩/٢٢

إعــــــــــالن 
ــدة اُّـ اِّـدين  ــع َّـ ألكوت العائ ــل ٤٩/٢م ٣٧ ام هليل  الواق ــوت  العقارالتسلس ــة تنفيذ الك ــع مديري تبي
ــغ (٢,٠٠٠,٠٠٠)  مليونني  دينار  ــار انهري ابو ذينه )البال ــني) اِّـحجوز لقاء طلب الدائن (بش ــدر عبد حس (حي
ــتصحبا  ــر مس ــة هذه اِّـديرية خالل مدة (٣٠ يوما ) تبدأ من اليوم التالي للنش ــراء مراجع ــى الراغب بالش فعل
ــية العراقية وان رسم التسجيل  ــهادة الجنس ــرة من اِّـائة من القيمة اِّـقدرة وش معه التأمينات القانونية عش

والداللية على اِّـشرتي.
اِّـنفذ العدل

فائد عبد الكريم احمد 
اِّـواصفات:ـ 

١-موقعة ورقمه :- طريق بغداد/ كوت / ام هليل ٤٩/٢م ٣٧ ام هليل 
٢-جنسه ونوعه : ارض زراعيه تسقى بالواسطه 

٣-حدوده واوصافه  : 
٤-مشتمالته :-  

٥-مساحتة :- 
٦-درجة العمران :

٧- الشاغل :- 
٨-القيمة اِّـقدرة : ٢,٠٠٠,٠٠٠ مليونني دينار عن حصة اِّـدين  البالغة ٤٠٠سهم 

جمهورية العراق
وزارة العدل

دائرة التنفيذ 
مديرية تنفيذ الكوت

رقم االضبارة |١٣١٥|٢٠٢٠
التاريخ/٢٠٢٠/٩/٢٢

إعــــــــالن 
ــدة اُّـ اِّـدين  ــع َّـ ألكوت العائ ــل ٤٩/٢م ٣٧ ام هليل  الواق ــوت  العقارالتسلس ــة تنفيذ الك ــع مديري تبي
ــو ذينه )البالغ (٢,٠٠٠,٠٠٠)  مليونني  دينار  ــني) اِّـحجوز لقاء طلب الدائن (عدنان انهري اب (حيدر عبد حس
ــتصحبا  ــر مس ــة هذه اِّـديرية خالل مدة (٣٠ يوما ) تبدأ من اليوم التالي للنش ــراء مراجع ــى الراغب بالش فعل
ــية العراقية وان رسم التسجيل  ــهادة الجنس ــرة من اِّـائة من القيمة اِّـقدرة وش معه التأمينات القانونية عش

والداللية على اِّـشرتي.
اِّـنفذ العدل

فائد عبد الكريم احمد 
اِّـواصفات:ـ 

١-موقعة ورقمه :- طريق بغداد/ كوت / ام هليل ٤٩/٢م ٣٧ ام هليل 
٢-جنسه ونوعه : ارض زراعيه تسقى بالواسطه 

٣-حدوده واوصافه  : 
٤-مشتمالته :-  

٥-مساحتة :- 
٦-درجة العمران :

٧- الشاغل :- 
٨-القيمة اِّـقدرة : ٢,٠٠٠,٠٠٠ مليونني دينار عن حصة اِّـدين  البالغة ٤٠٠سهم

جمهورية العراق
وزارة العدل 
دائرة التنفيذ 

مديرية تنفيذ الكوت 
رقم االضبارة |١٣١٦|٢٠٢٠
التاريخ/٢٠٢٠/٩/٢٢

إعـــــــــالن 
تبيع مديرية تنفيذ الكوت  العقارالتسلسل ٤٩/٢م ٣٧ ام هليل  الواقع َّـ ألكوت العائدة اُّـ اِّـدين(حيدر 
ــغ (٢,٠٠٠,٠٠٠)  مليونني  دينار فعلى  ــن (عمار انهري ابو ذينه )البال ــني  ) اِّـحجوز لقاء طلب الدائ ــد حس عب
ــتصحبا معه  ــر مس ــالل مدة (٣٠ يوما ) تبدأ من اليوم التالي للنش ــراء مراجعة هذه اِّـديرية خ ــب بالش الراغ
ــجيل  ــم التس ــية العراقية وان رس ــهادة الجنس ــن اِّـائة من القيمة اِّـقدرة وش ــرة م ــات القانونية عش التأمين

والداللية على اِّـشرتي.
اِّـنفذ العدل

فائد عبد الكريم احمد 
اِّـواصفات:ـ 

١-موقعة ورقمه :- طريق بغداد/ كوت / ام هليل ٤٩/٢م ٣٧ ام هليل 
٢-جنسه ونوعه : ارض زراعيه تسقى بالواسطه 

٣-حدوده واوصافه  : 
٤-مشتمالته :-  

٥-مساحتة :- 
٦-درجة العمران :

٧- الشاغل :- 
٨-القيمة اِّـقدرة : ٢,٠٠٠,٠٠٠ مليونني دينار عن حصة اِّـدين  البالغة ٤٠٠سهم

جمهورية العراق
وزارة العدل

دائرة التنفيذ 
مديرية تنفيذ الكوت

رقم االضبارة |١٣٥٤|٢٠٢٠
التاريخ/٢٠٢٠/٩/٢٢

إعـــــــــالن 
ــوت العائدة اُّـ اِّـدينة(وفاء   ــل ٩/٣م ٣٧ ام هليل  الواقع َّـ ألك ــع مديرية تنفيذ الكوت  العقارالتسلس تبي
ــغ (٢,٠٠٠,٠٠٠)  مليونني  دينار فعلى  ــودة خضري  )البال ــن) اِّـحجوز لقاء طلب الدائن (محمد ع ــواد حس ج
ــتصحبا معه  ــر مس ــالل مدة (٣٠ يوما ) تبدأ من اليوم التالي للنش ــراء مراجعة هذه اِّـديرية خ ــب بالش الراغ
ــجيل  ــم التس ــية العراقية وان رس ــهادة الجنس ــن اِّـائة من القيمة اِّـقدرة وش ــرة م ــات القانونية عش التأمين

والداللية على اِّـشرتي.
اِّـنفذ العدل

فائد عبد الكريم احمد 
اِّـواصفات: 

١-موقعة ورقمه :- طريق بغداد/ كوت / ام هليل ٤٩/٢م ٣٧ ام هليل 
٢-جنسه ونوعه : ارض زراعيه تسقى بالواسطه 

٣-حدوده واوصافه  : 
٤-مشتمالته :-  

٥-مساحتة :- 
٦-درجة العمران :

٧- الشاغل :- 
٨-القيمة اِّـقدرة : ٢,٠٠٠,٠٠٠ مليونني دينار

جمهورية العراق
وزارة العدل 
دائرة التنفيذ 

مديرية تنفيذ الكوت 
رقم االضبارة |٩٥٤|٢٠٢٠
التاريخ/٢٠٢٠/٩/٢٢

إعــــــــــــالن 
ــوت العائدة اُّـ اِّـدين  ــل ٦٩٦/٢م ٣٨ الخاجية  الواقع َّـ ألك ــوت  العقار التسلس ــة تنفيذ الك ــع مديري تبي
ــرة  ــيد) البالغ (١٠,٠٠٠,٠٠٠) عش ــب الدائن (مرتضى فيصل رش ــد) اِّـحجوز لقاء طل ــر محم (صادق مطش
ــر  ــدة (٣٠يوما) تبدأ من اليوم التالي للنش ــراء مراجعة هذه اِّـديرية خالل م ــار فعلى الراغب بالش ــني دين مالي
ــهادة الجنسية العراقية وان رسم  ــرة من اِّـائة من القيمة اِّـقدرة وش ــتصحبا معه التأمينات القانونية عش مس

التسجيل والداللية على اِّـشرتي.
اِّـنفذ العدل
فائد عبد الكريم احمد

اِّـواصفات:ـ
١-موقعة ورقمه : رقم العقار ٦٩٦/٢ م ٣٨ الخاجية 

٢-جنسه ونوعه : دار سكن يقع َّـ منطقة الخاجية قرب اِّـدرسة 
٣-حدوده واوصافه : 

٤-مشتمالته :- 
٥-مساحتة :-  ١٠٠م

٦-درجة العمران :
٧- الشاغل :- مستأجرين  

٨-القيمة اِّـقدرة : ٧٥,٠٠٠,٠٠٠ مليون دينار

جمهورية العراق 
وزارة العدل 
دائرة التنفيذ 

مديرية تنفيذ الكوت 
رقم االضبارة/٤٨٠ /٢٠١٨
التاريخ/٢٢ /٩ /٢٠٢٠

إعــــــــــــــــالن 
تبيع مديرية تنفيذ الكوت العقار التسلسل اِّـرقم  ٢٤٥٠/١ م٣٩  الهورة  الواقع َّـ الكوت العائد للمدين (محمد كامل كشمر) 
ــرون  مليون دينار فعلى  ــة و عش ــر عبد الكريم)البالغ (٢٢٥,٠٠٠,٠٠٠) مائتان وخمس ــاء طلب الدائن (موارد مض ــوز لق اِّـحج
الراغب بالشراء مراجعة هذه اِّـديرية خالل مدة (١٥ يوم ) تبدأ من اليوم التالي للنشر مستصحبا معه التأمينات القانونية عشرة 

من اِّـائة من القيمة اِّـقدرة وشهادة الجنسية العراقية وان رسم التسجيل والداللية على اِّـشرتي.
اِّـنفذ العدل 
فائد عبد الكريم احمد

اِّـواصفات:ـ
١-موقعة ورقمه :-  كوت / ١٤ تموز مقابل نهر دجله رقمه ٢٤٥٠/١ م ٣٩ الهورة

ــكن يتكون من طارمه اماميه ومرافق صحيه خارجيه ملك صرف وغرفة نوم عدد (٣) واستقبال وهول  ــه ونوعه:- دار س ٢-جنس
داخلي ومطبخ عدد (٢) حار وبارد ومجموعة مرافق صحيه والبناء من الطابوق واالسمنت وَّـ الطابق العلوي غرف نوم عدد (٢) 

ومخزن وسلم والسقف عكاده الدار مبلط بلسرياميك والكاشي وحال العقار متوسط 
٣-حدوده واوصافه : 

٤-مشتمالته :- 
٥-درجة العمران : 

٦مساحتة :- مساحة ٥٧٥ م٢
٧- الشاغل : اِّـدين محمد كامل كشمر 

٨-القمية اِّـقدرة : ٥١٧,٥٠٠,٠٠٠ خمسمائة وسبعة عشر مليون وخمسمائة الف دينار ال غريها

وزارة العدل
مدرية التسجيل العقار العامة

دائرة التسجيل العقار َّـ واسط االوُّـ
اعالن بيع عقار

التسلسل او رقم القطعة/ ١٢٩١/٥ 
اِّـحلة او رقم و اسم اِّـقاطعة/ ٣٨ الخاجية 

الجنس/ ارض اِّـحالت  مع بنائها  اِّـفروز اربع محالت ومشتمل بصورة غري رسمية 
النوع/ ملك صرف 

رقم الباب/ 
رقم البطاقة/ 
رقم الطابق/ 
رقم الشقة/

اِّـساحة/   ٢٣٠ م٢
اِّـشتمالت/ اربع محالت و مشتمل يتكون من هول وغرفة وصحيات مسلحة 

اِّـوزعات او اِّـفروسات/ 
واردات و اِّـبيع السنوية/ ١٢,٠٠٠,٠٠٠ مليون دينار

الشاغل/ مؤجر
مقدار اِّـبيع / ٢٧٠,٠٠٠,٠٠٠مائتان وسبعون مليون دينار

ــام خظري زغري)  ــط االوُّـ    باِّـزايدة العلنية للعقار اِّـوصوف اعاله العائد للرهني  (وس ــجيل العقاري َّـ واس ــتبيع دائرة التس س
لقاء طلب الدائن اِّـرتهن (مصرف الخليج التجاري) البالغ (٩٧,٥٠٠,٠٠٠) سبعة وتسعون  مليون وخمسمائة الف دينار فعلى 
ــر هذا االعالن مستصحبني معهم  ــرتاك مراجعة هذه الدائرة خالل (٣٠يوما) اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ النش الراغب َّـ االش
ــدرة (٢٧٠,٠٠٠,٠٠٠) مليون  دينار  وان اِّـزايدة  ــة ال تقبل عن ١٠٪ من القيمة اِّـق ــة نقدية او كفاله بصرفي ــات قانوني تأمين

ستجري َّـ الساعة (١٢) ضهرا من اليوم االخري. 
دائرة التسجيل العقاري َّـ واسط االوُّـ

مديرية تنفيذ / اِّـعقل
اُّـ اِّـنفذ عليه / رياض خلف طيب

رقم االضبارة:٢٠٢٠/٢١٧
التاريخ:٢٠٢٠/٩/٢٠
ــن خالل كتاب قائمقامية  لقد تحقق لهذه اِّـديرية م
 ٢٠٢٠/٥/٢٠ َّـ   ١٤٠٥ ــدد  بالع ــري  الزب ــاء  قض
اِّـتضمن انتقالك اُّـ جهة مجهولة انك مجهول محل 
ــت او مختار.  ــك موطن دائم او مؤق ــة و ليس ل اإلقام
ــتنادا للمادة (٢٧)  ــغ عليه. واس ــن اجراء التبلي يمك
ــا  بصحيفتني  ــرر تبليغك اعالن ــون التنفيذ تق من قان
ــذ (اِّـعقل)  ــة التنفي ــور َّـ مديري ــميتني بالحض رس
ــر يوماً تبدا من اليوم التالي للنشر  ــة عش خالل خمس
ِّـباشرة اِّـعامالت التنفيذية بحضورك وَّـ حالة عدم 
ــراءات التنفيذ  ــذه اِّـديرية بإج ــر ه حضورك ستباش

الجربي فوق القانون.
اوصاف اِّـحرر:ـ

ــدد ٣٩٦ /ب/٢٠١٩  ــداءة اِّـعقل بالع ــرار حكم ب ق
ــون  ــن دين مائة وخمس َّـ ٢٠١٩/١٢/٣١ اِّـتضم

مليون للدائن.
احمد عبود جاسم

اِّـنفذ العدل / زينب محمود جرب
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رئيس مجلس االدارة
رئيس التحرير

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

أسسها الراحل  

د رئيس هيئة النزاهة االحتاديَّة القاضي (عالء جواد حميد) امس على مضي الهيئة     شدَّ
قدماً باتخاذ اإلجراءات القانونيَّة الرادعة الكفيلة باحملافظة على املال العام وإخضاع 
ــيما  ر الضمانات للمتهمني، ال س بيّناً في الوقت ذاته توفُّ ــن عليه للقانون، مُ املتجاوزي
أن محققي الهيئة يخضعون إلشراف السادة القضاة.القاضي عالء جواد أشار، خالل 
ــوي) والوفد  ــان الدكتور (عقيل املوس ــتقباله رئيس املُفوضيَّة العليا حلقوق اإلنس اس
تَّهمني محاكمةً  ــة للمُ ــفة العدليَّ ــى أنَّه في الوقت الذي تضمن الفلس ــق له، إل املراف
عادلةً فإن إجراءات الهيئة التحقيقيَّة كفيلة باحملافظة على املال العام وردع السراق.
ــات الدولة،  س ؤسَّ ــدُ بالتعاون مع مُ وتابع مبيِّناً أنَّ عمل الهيئة بجانبه الوقائيّ يتجسَّ
وال سيما املُفوضيَّة العليا حلقوق اإلنسان؛ للتصويب ومعاجلة األخطاء واملشاركة في 

وضع احللول والوقاية املُسبقة قبل الوقوع في اجلنحة أو اجلرمية
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ــس  ــي، ام ــالء الربيع ــب ع ــدد النائ ح
ــداد  ــني بغ ــات ام ــرز اولوي ــاء، اب الثالث
احلالي، فيما اشار الى ان جلنة اخلدمات 
ــي الجناح عمل  ــتكون داعم حقيق س
ــي ان على  ــني اجلديد.وقال الربيع االم

ــل احلبوبي  ــد منه ــداد اجلدي ــني بغ أم
التخلص من بعض املدراء داخل ديوان 
ــض البلديات  ــن في بع ــة واخري األمان
من الفاسدين ومافيات السرقة التي 
ــال عمل األمانة، مخاطباً  حتاول افش
ــى لك التوفيق والنجاح  احلبوبي نتمن

وستكون جلنة اخلدمات داعمة لك في 
ــرط ان  ــك االصالحية بش كل خطوات
تكون لصالح البغدادين الذين يتمنون 
ــوم بواجباتها التي  ــروا األمانة تق ان ي
ــج بعدم وجود  ــت وان ال تتحج تعطل
ــة الواردات.واضاف  ــات مالي تخصيص

ــيطروا  ــن س ــدين الذي ان ارادة الفاس
ــنوات يعملون  ــذ س ــى األمانة من عل
ــط، داعياً اياه  ــم اخلاصة فق ملصاحله
الى الشروع بخطوات جذرية ملعاجلة 
ــواء املتعلق منها  ــاكل بغداد س مش
بالنظافة او السكن والطرق فضال عن 

تنظيف األمانة من السراق والفاشلني 
ــن محتواها.وتابع ان  الذين افرغوها م
جلنة اخلدمات ستكون داعم حقيقي 
ــني اجلديد بغية تغير  الجناح عمل االم
ــكل بغداد الذي عانى كثيراً  واقع وش

وان االوان لتغيره بالشكل املطلوب.

اكد النائب عن حتالف عراقيون علي البديري، 
ــاد  ــة الفس ــي محارب ــاء ف ــود القض ان جه
والتصدي حليتانه بكل قوة هو شئ ال يختلف 
عليه اثنان، الفتا الى ان جميع القوى الوطنية 
ــاء في  ــون القض ــي يدعم ــعب العراق والش
ــدين  جهوده.وقال البديري ، ان حيتان الفاس
ــرقوها  ــتغالل االموال التي س ــي اس بدأوا ف
ــهم  ــي حتريك جيوش ــعب ف ــن ثورات الش م
ــكيك  االلكترونية للنيل من القضاء والتش
ــي ملف  ــوم بها ف ــي يق ــراءات الت ــي اإلج ف
التصدي للفساد وحيتانه، مبينا ان القضاء 
ــابقا حينما  الذي حتمل الضغوط واخملاطر س

تصدى مللف محاسبة االرهابيني ولم يتراجع 
عن مواقفه الوطنية اليوم وكما تعودنا على 
ــكل قوة للتصدي مللف  رجاالته فهو ماضٍ ب

الفساد وحيتانه.واضاف ان الشعب العراقي 
ــع القضاء  ــوى الوطنية تقف م ــع الق وجمي
ــدين ولن  ــي جهوده حملاربة الفاس وتدعمه ف
تؤثر فينا اي خرافات او محاوالت للتشكيك 
ــه. وتابع  ــي النزي ــاء العراق ــراءات القض باج
ــاء العراقي كان وما زال هو  البديري ان القض
صمام االمان لتطبيق القانون ومحاسبة من 
ــاب العراق  يحاولون ركوب املوجة على حس
ــوط  ــات والضغ ــم كل التحدي ــعبه، رغ وش
ــنوات السابقة وحتى  ــتمرة طيلة الس املس
ــن القضاء لم يتراجع عن حياديته  اليوم، لك
بني اجلميع ودفاعه عن القانون وتطبيقه في 

كل دقة ومهنية.

ــر االنتخابية إلجناز  ــح لزاما إكمال الدوائ ، أصب
ــراء انتخابات مبكرة  قانون عادل ومنصف إلج
ــن إرادته.ودعا  ــعب وتعبر ع تلبي تطلعات الش
ــية جميعا الى أن  ــي القوى السياس احللبوس
ــاز القانون وحضور  ــؤولياتها إلجن تتحمل مس
جلسة السبت، ٢٦ أيلول، التي سيكون جدول 
ــة إلكمال  ــدة مخصص ــرة واح ــا بفق أعماله
ــي التتطورات ايضا نفى  الدوائر االنتخابية.وف
ــبلي، وجود خطة للربط  وزير النقل ناصر الش
السككي مع الكويت، فيما أشار إلى إمكانية 
إجناز ميناء الفاو من خالل القروض في حال لم 

توفر املبالغ املطلوبة.وقال الشبلي في تصريح 
لوسائل اعالمية حكومية، إن الربط السككي 
ــة  ــب أن يتم عن دراس ــم لكن يج ــراق مه للع
ــبقا مع  اقتصادية.وأضاف، أن هناك اتفاقا مس
ــالمجة  ــب اإليراني بالربط عن طريق الش اجلان
ــا أن املذكرات املوقعة  ثم يربط ب البصرة، مبين
ــم ينفذ  ــر ملزمة ول ــي غي ــب اإليران ــع اجلان م
املشروع لغاية اآلن.وأكد عدم وجود أي مشروع 
ــع الكويت حاليا  ــككي م أو خطة للربط الس
ــيرا  ــن الصحة، مش ــداول عارٍ ع ــث املت واحلدي
ــات القادمة املبالغ  ــر املوازن ــى أنه إذا لم توف ال

ــاريع فلدينا القروض الصينية  املطلوبة للمش
ــية إلجناز ميناء  والكورية واألمريكية والفرنس
ــر دون املرور  ــق احلرير لن مي ــح أن طري الفاو.وأوض
ــى أن العراق  ــن طريق إيران، الفتا ال ب العراق وع
ــتراتيجية وصوال إلى شرق  نقطة القطع االس
ــة مجلس النواب،  وغرب أوروبا. كما قررت رئاس
ــابعة من  ــة الس ــع اجللس ــاء، رف ــس الثالث ام
ــدا اخلميس  ــريعي احلالي إلى غ الفصل التش
ــهدت  ــب الدائرة اإلعالمية للبرملان.وش ، بحس
جلسة امس التي حضرها (١٦٨) نائبا من اصل 

٣٢٩ وبغياب ١٦١.

ــاء، بوجود  ــس الثالث ــة، ام ــرّت وزارة التربي أق
ــئلة امتحان الفيزياء  خطأ مطبعي في اس
ــه  تداركت ــي  االحيائ ــدادي  االع ــادس  للس

ــرعة من دون أن يؤثر في إجابات الطلبة. بس
ــم الوزارة، حيدر فاروق عبد  وقال الناطق باس
القادر، إن اخلطأ، في مادة الفيزياء، مطبعي، 
في الرقم تسعة عشر إذ كان يجب ان يكون 

ــفه الطالب انفسهم وعلى  تسعة واكتش
ــة لالمتحانات  ــزت اللجنة الدائم الفور أوع
إلى جميع املديريات العامة للتربية واللجان 
ــح  ــة بتصحي ــز االمتحاني ــة واملراك الفرعي

ــد  ــة ق ــة النيابي ــة التربي ــت جلن الرقم.وكان
ــارت، في بيان، إلى وجود اخطاء في وضع  أش
ــك ما حصل، يوم  ــئلة مادة العربي وكذل اس
ــؤال  االثنني املاضي ، من خطأ في وضع الس

ــاء  ــادة الفيزي ــئلة م ــن اس ــرع A م االول الف
للسادس االحيائي، مؤكدة انها ستقوم في 
ــتضافة اللجنة الدائمة  ــام املقبلة باس االي

لالمتحانات لتقييم عملية االمتحانات.
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ــدار تعليماته بترويج  ــيد، امس الثالثاء، عن اص اعلن مصرف الرش
ــتلفني  ــالت التقاعدية لكافة موظفي دوائر احلكومية املس املعام
ــم  ــر عام املصرف باس ــيد.وقال املصرف ان مدي ــرف الرش ــن مص م
ــهيالت للمحالني على  ــف وجه بتقدمي كافة التس عبد علي يوس
ــم كتاب عدم ممانعة من ترويج معامالتهم.واضاف  التقاعد مبنحه

ان التعليمات وضعها املصرف تضمنت ما يلي:ـ
ــن واذا كانت  ــدون كفيل تقدمي كفيل ضام ــلفة ب ١- اذا كانت الس

بكفيل فتستمر الكفالة مع تقدمي تعهد جديد امام مدير الفرع.
ــن دائرته  ــدم كتاب تعهد م ــرة االولى يق ــاء بالفق ــذر الوف ٢- اذا تع
بحجز مبالغ االقساط والفوائد من مكافأة نهاية اخلدمة وحتويلها 

الى الفرع.
٣- تقدمي وثيقة تأمني على احلياة من احدى شركات التأمني.

ــخة الهوية التقاعدية حال صدورها مع  ٤- تزويد الفرع املانح بنس
توطني راتبه لدى مصرف الرشيد وتزويد الفرع برقم البطاقة.
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طالبت النائبة عالية نصيف، امس الثالثاء، رئيس الوزراء بتفعيل 
مذكرة التفاهم املوقعة مع الصني لالنضمام إلى بنك االستثمار 
ــيوي، مبينة أن بعض الفاسدين ضغطوا باجتاه إفشال هذه  االس
ــة ماليني دوالر، بينما  املذكرة إلى درجة انه مت التوقيع على خمس
األردن التي ليست لديها إمكانية اقتصادية قوية دفعت عشرين 
مليون دوالر .وأوضحت نصيف، ، أن مذكرة التفاهم التي تأتي في 
إطار اتفاق (احلزام والطريق) الصينية، في حال تفعيلها سيكون 
ــككي بني الصني وميناء ام قصر إلى  باإلمكان تنفيذ الربط الس
ــني اكمال ميناء الفاو، فالصني أرادت منذ عام ٢٠١٤ ربط طريق  ح
احلرير مبيناء أم قصر ليتفرع إلى أربعة فروع في العراق، علماً أنه 
في حال دخول العراق في طريق احلرير قد يحصل على موارد مالية 
هائلة تنافس العائدات النفطية.وبينت، أن الفاسدين واملرتشني 
ــذه االتفاقية وعدم  ــني مع الكويت يحاولون إجهاض ه واملتواطئ
ــت لتحقيق هدف  ــتأجرون من قبل الكوي ــا، ألنهم مس تفعيله
ــل الكويت هي  ــت جلع ــككي مع الكوي ــط الس ــدد هو الرب مح
ــددت نصيف على ضرورة تفعيل  املستفيدة من طريق احلرير.وش
ــم املوقعة مع الصني، وخصوصا املتعلقة  كافة مذكرات التفاه

باالنضمام إلى بنك االستثمار االسيوي.

ــروع قانون كلية القوة  ــت جلنة االمن والدفاع النيابية، مش   أنه
ــة ان القانون  ــه، مبين ــراءة والتصويت علي ــه للق ــة لعرض اجلوي
ــروط.وقال عضو  ــينظم عمل الكلية وفق معايير محددة وش س
ــة القوة اجلوية املقدم  ــعران االعاجيبي، إن قانون كلي اللجنة س
ــتضافة املعنيني  من احلكومة جاهز في اللجنة بعد ان جرت اس
ــيطة،  ــر بعض االمور البس ــة، إذ مت تغيي ــاط القوة اجلوي ــن ضب م
ــه للقراءة االولى  ــيتم عرض ومنها املصطلحات في القانون، وس
ــينظم  ــت عليه.وأضاف، أن القانون س ــة متهيداً للتصوي والثاني
ــن واملالحني، وكذلك  ــأن الطياري ــراءات كلية القوة اجلوية بش اج
ــكل جناح هيكل خاص  ــتمل على هيكلية القوة اجلوية، ول يش
به، مشيرا الى ان القوة اجلوية الى اليوم تعمل بدون قانون، واالن 
اصبح لديها قانون.وتابع االعاجيبي، أن القانون حدد نسبة ابناء 
الشهداء من القوة اجلوية بحدود ١٠ باملئة إسوة بكلية الشرطة 
ــنة  ــار كما هي، وهي ٢٧ س ــكرية، وبقيت االعم ــة العس والكلي

للمتقدم، ويكون حتصيله بكلوريوس علوم عسكرية.

طل  ــاص بالعُ ــون اخل ــن القان ــتقال ع ــال ومس ــون منفص    يك
ــي جلمهورية  ــون العيد الوطن ــروع قان ــمية، وإحالة مش الرس
ــذا اليوم في  ــواب.وكان أول اختيار له ــس الن ــراق إلى مجل الع
ــباط من عام ٢٠٠٨ ولكن لم ميرر البرملان قانونا بذلك.ونشب  ش
ــقوط النظام العراقي السابق الذي كان يحتفي  اجلدل بعد س
ــلمه للسلطة في انقالب ١٧ متوز ١٩٦٨ يوما وطنيا. بذكرى تس

ــلطة بعد الغزو  وفي البداية أقر مجلس احلكم الذي تولى الس
ــني  ــقوط نظام  صدام حس ــي للبالد عام ٢٠٠٣ يوم س األميرك
في ٩ نيسان يوما وطنيا للعراق، لكن اعتراضات أدت إلى إلغاء 
ــم إلى عصبة األمم  ــوم.وكان العراق قد انض ــال بهذا الي االحتف

بوصفه بلدا مستقال في ٣ أيلول عام ١٩٣٢.
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ــاء، عدم وجود خبراء  ــدت وزارة الصحة والبيئة، امس الثالث  أك
ــب ملعاجلة مرضى كورونا بالعراق.وقال وكيل وزارة الصحة  أجان
ــب الوكالة الرسمية، إنه ال يوجد  والبيئة حازم اجلميلي بحس
ــاركون في معاجلة مرضى  خبراء أجانب أو صينيون أو روس يش
كورونا، الفتاً إلى أنالوزارة تتواصل مع منظمة الصحة العاملية 
ــى فيروس  ــي مجال عالج مرض ــر التطورات ف ــدول حول آخ وال
كورونا.وأوضح اجلميلي أنوزارة الصحة ناقشت مع جلنة الصحة 
ــتقدام فرق طبية مختصة بعالج  والبيئة النيابية موضوع اس
ــا إلى العراق ومت طرح وجهة نظر الوزارة في هذا املوضوع  كورون
ــي للمرضى، مبيناً  ــالع اللجنة على موضوع اإلخالء الطب وإط
ــات ،وإلى أين  ــة موضوع اللقاح ــت مع اللجن ــوزارة ناقش أن ال
وصل التعاون مع الدول واجلهات املعنية لتوفير اللقاحات كما 
ــيتم اتخاذه خالل الفترة املقبلة في حال  ــة ما س متت مناقش

تعرضت البالد ملوجة ثانية من الوباء.

ــنجار  ــان الغامني ، بفتح مكاتب في س ــه وزير الداخلية عثم وج
ــة ، إن وزير  ــب داعش.وقالت الداخلي ــاكل اإليزيديني بس حلل مش
ــاء الطائفة  ــي التقى، مبجموعة من نس ــة عثمان الغامن الداخلي
ــاء الكثير  ــدي يحتاج منا العط ــد أن املكون اإليزي ــة، وأك اإليزيدي
ــكوا بها ولم  كونهم لم يتركوا وطنيتهم وحافظوا عليها ومتس
ــح مكاتب في قضاء  ــادروا البالد.وأضافت أن الغامني وجه بفت يغ
سنجار، حلل جميع مشاكل الناجني اإليزيديني من بطش عصابات 
داعش اإلرهابية، من بينها موضوع إصدار بطاقة األحوال املدنية 
ــن مديرية األحوال  ــكيل فريق للعمل اخملتص م لألطفال بعد تش

املدنية واجلوازات واإلقامة بالتنسيق مع القضاء العراقي.

بغداد /

ــمري  ــراف اللواء املهندس علي هالل الش بإش
ــذت قوات  ــة بابل ، نف ــرطة محافظ ــد ش قائ
ــوات  ــاندة قوة س ــواج طوارئ احملافظة مبس اف
واالجهزة املعلوماتية واالستخبارية والطيران 
ــم تكنلوجيا املعلومات عملية  ــير لقس املس
ــكندرية  ــي ناحية االس ــة ف ــتباقية نوعي اس
ــة األمنية  ــار اخلط ــن إط ــل ضم ــمالي باب ش
ــرطة حلماية الزائرين  ــي اعدتها قيادة الش الت
ــة مرورا مبحافظة  الوافدين الى كربالء املقدس
ــد تقاطع  ــة جاءت بع ــة االمني ــل. العملي باب

ــود كدس  ــت بوج ــتخبارية ادل ــات اس معلوم
ــكندرية ، وبني  ــي أطراف مقبرة االس للعتاد ف
ــواء املهندس علي هالل  ــرطة بابل الل قائد ش
الشمري ان العمليات جاءت تنفيذا لتوجيهات 
ــيد عثمان الغامني وزير الداخلية بأهمية  الس
تنفيذ ضربات عسكرية قبل الشروع بتنفيذ 
ــني  ــري اربعية االمام احلس ــة زائ ــة حماي خط
ــرين من صفر ملطاردة  عليه السالم في العش
ــتبه بهم  العناصر اخلارجة عن القانون واملش
ــملت  ــم ارهابية العملية ش ــي تنفيذ جرائ ف
ــه واألراضي  ــدور  والهياكل املتروك ــش ال تفتي

ــمالي  ــب ش ــق الواج ــن مناط ــة ضم الزراعي
احملافظة.العملية اسفرت بالعثور على كدس 
لألعتدة يحتوي على قنابر هاون عدد ١٤ قنبرة 
ــن اعتدة  ــفن فضال ع ــي جي س ــات ار ب وقاذف
ــرة الناحية  ــط مقب ــطةوخفيفة مبحي متوس
والقاء القبض على خمسة من املطلوبني مبواد 
ــار قائد شرطة بابل ان  قانونية مختلفة.وأش
العمليات االمنية متواصلة وتنفذ قبل وخالل 
انطالق خطة الزيارة االربعينية املرتقبة وجتري 
ــتراتيجية اعتمدتها القيادة لفرض  ضمن اس

القانون وتعزيز استقرار االمن باحملافظة.

بابل /              / وسام نايف الزبيدي

بغداد /

بغداد /

بغداد /بغداد /

بغداد /

بغداد /

بغداد /

   
ــير خليل احلداد،  بحث نائب رئيس مجلس النواب العراقي بش
ــتان قانون  ــي إقليم كردس ــع وزارة املالية ف ــاء، م ــس الثالث ام
ــتحقاقات املالية لإلقليم  ــام٢٠٢٠ واإلس ــة اإلحتادية لع املوازن
ــب احلداد، ، أن نائب  ــع محافظات العراق.وذكر بيان ملكت وجمي
ــتقبل  ــير خليل احلداد اس ــس مجلس النواب العراقي بش رئي
ــني العام  ــداد وبحضور األم ــمي ببغ ــي مكتبه الرس ــس، ف ام
ــيريني بروين محمد نوري مدير  ــيروان عبداهللا س للمجلس  س
ــتان العراق  ــة في وزارة املالية حلكومة إقليم كردس عام املوازن
ــر املالي عبداهللا رمضان معروف، وجرى خالل اللقاء الذي  واخلبي
ــار املالي جمللس النواب محمد جواد بحث عدد  حضره املستش
ــداد وقانون املوازنة  ــات والقضايا املالية بني أربيل وبغ من امللف
ــة مجلس  ــل باألمس إلى رئاس ــام٢٠٢٠ الذي وص اإلحتادية لع
ــتمرار املفاوضات  ــب البيان أن اس ــد احلـداد، بحس النواب.وأك
ــن اإلقليم  ــمية القادمة م ــود الرس ــاءات بني الوف ــد اللق وعق
ــواء إيجابية  ــة حققت أج ــة اإلحتادي ــي احلكوم ــؤولني ف واملس
ــتوى األمني  ــى املس ــن عل ــدأت تتحس ــات ب ــا والعالق بينهم
ــيراً إلى أهمية تعزيز  الروح  واإلقتصادي والتجاري واملالي، مش
الوطنية والتعاون املباشر بني الطرفني ومراعاة اإلستحقاقات 
ــراق في قانون  ــتان وباقي محافظات الع ــة إلقليم كردس املالي
ــتقرار وتنفيذ املشاريع  املوازنة اإلحتادية لعام٢٠٢٠ لتأمني اإلس
ــتكمل  ــوم البالد.وأوضح البيان، أن اللقاء أس ــة في عم اخلدمي
ــروع قانون  ــع داخل اللجنة املالية لبحث مش بإجتماع موس
ــع املتبقية من (أيلول،  ــهر األرب املوازنة الذي يقتصر على األش
تشرين األول، تشرين الثاني، كانون األول) من عام٢٠٢٠، على أن 
ــة القانون بشكل تفصيلي من قبل جلنتي املالية  يتم مناقش

والقانونية وإعداد تقرير عن املوازنة في اإلجتماعات املقبلة.
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5منوعات

قلق ومخاوف لدى أصحاب محالت الشورجة من ركود إقتصادي كبير 

هتريب العملة األجنبية خارج العراق ، ساهم
 بتفاقم أزمة حركة العمل والبيع 

مع إستمرار تصاعد اإلصابات في وباء الكورونا في معظم احملافظات العراقية وتذبذب أسعار بيع النفط والدوالر ، أزدادت مخاوف 
أصحاب محالت الشورجة من ركود إقتصادي،  ألن هذا السوق احليوي ميثل رئة العراق اإلقتصادية ويكاد يخلو من املتبضعني وهو 
ما يترقبه التجار هؤالء بقلق وحذر شديدين .  (جريدة البينة اجلديدة ) كانت لها جولة في هذا السوق  واستطلعت آراء بعض 

التجار واملتبضعني في التحقيق  التالي

صعوبة املعيشة 
ــدي ب ٢٥٠دينار ) هو  ــر هن (كالص مت
ما ينادي به الشاب أحمد ، ويضيف 
ــي  ــه ه ــذه العربان ــت ه ــالً : بات قائ
ــيلة الوحيدة لتأمني معيشة  الوس
ــاعات  ــي ، فأنا أتواجد منذ س عائلت
ــتلزمات  ــل مس ــي أكم ــر لك الفج
ــاس التمر  ــراء أكي ــع ، ومنها ش البي
ــات ،  كانت  ــدي وبعض املطيب الهن
ــن  ــدا ولك ــدة ج ــع جي ــة البي حرك
ــة اجلائلني من احملافظات  كثرة الباع
ــرف بتجارة  ــا بات يع ــة أو م اجلنوبي
ــارها بكثرة فيه  البسطيات وأنتش
أصبحت حركة البيع ضعيفة جدا 
ــاوف الناس من  ، باإلضافة إلى مخ
ــاهم هو  اإلصابة بوباء الكورونا ،س
ــوق  ــلل مفاصل الس ــر في ش اآلخ

بشكل كبير .

سوق الصابون 
ــون في  ــوق الصاب ــل س ــا إن تدخ م
ــورجة ، حتى تنتابك موجة من  الش
ــح املنبعثة  ــاس نتيجة الروائ العط
ــجاد  ــن العطور والصابون ، (أبو س م
ــون  ــل صاب ــب مح ــي ) صاح املياح
ــه بالقول  : من  ــني يبدأ حديث احلس
ــغل)  ــة كورونا (مات الش ــة أزم بداي
ــا نتعامل مع  ــر فإنن ــة أكب وبصراح
ــب ،وال نلمس أي  ــا بحذر وترق زبائنن
ــع الصحي ال  ــيء بإيدنا ألن الوض ش

ــف ( املياحي ) قائالً  ــل ، ويضي يتحم
: قدمنا تنازالت كبيرة للزبائن ،ولكن 

دون جدوى فبضاعتنا متكدسة .
أعذار مشروعة 

ــر  تاج  / ــور  عاش ــي  وصف ــاج  احل
ــرى فإن جتارة  ــس اطفال : كما ت مالب
ــكل  ــرت بش ــطيات قد انتش البس
ــة فرص  ــت وطأة قل ــدا ، حت ــر ج كبي
ــكل من  ــاهم في ش ــل ، مما س العم
 ، ــطيات  البس ــار  بأنتش ــكال  األش
ــى التخلي عن  وبالتالي اضطررنا إل
ــدم قدرتنا على  ــن العمال لع جزء م
ــبوعية ، وابقينا  ــع أجورهم األس دف
عدد منهم للعمل لساعات قصيرة 
ــور ) وفي هذا اإلطار  ــير  ( عاش ، ويش
ــر أعتيادية  ــة احلالية غي ــإن «األزم ب
ــت أزمة أعتيادية ، ولذلك قررنا  ليس
ــدوام للعمال  ــاعات ال ــض س تخفي
ــف اليومية ، حتى  لتقليص مصاري
ــبه ذلك فتخلى  إن البعض لم يناس
ــا وتوجه إلى مزاولة  عن العمل معن

مهنة أخرى . 
املطاعم فارغة 

ــم  ــب مطع ــراوي / صاح ــادل الغ  ع
ــاج ) تأثر  ــام ( الزج ــد اجل ــل عگ داخ
ــة أرتياد الزبائن  هو اآلخر محله بقل
ــل الثالثة  ــة العوام ــه      نتيج علي
ــة املقدمة ،  ــا في بداي ــي ذكرناه الت

ويشير ( الغراوي ) بأن أغلب أصحاب 
ــندويجات  احملالت يأتون ب (لفات س
ــت ) خوفاً من تالمس  طعام من البي
بعض املصابني بوباء الكورونا ألدوات  

ــدم وجود  ــخ ، باإلضافة إلى ع الطب
متابعة صحية جادة لتلك املطاعم 
ــوق  ــك أبحث عن عمل في س ، ولذل

آخر . تراكمات إقتصادية وأمنية 

ــى / صاحب  ــام الدين مصطف حس
ــهر   ــل صيرفة : على مدى األش مح
ــورجة من  ــوق الش املاضية عانى س
ترهل  وضغوطات إقتصادية نتيجة 

تظاهرات تشرين السلمية ، وإنتشار 
السيطرات ومفارز التفتيش األمني 
ــق العاصمة  ــف مناط ــى مختل عل
ــلباً على  بغداد ونواحيها ، مما أثر س
ــة  ــعور املتبضعني باحلاجة املاس ش
إلى توفير األمن ، وشدد (مصطفى ) 
بأن إنعاش األسواق التجارية  ومنها 
ــق مطلقاً إال  ــوق لن يتحق هذا الس
بتغيير السياسة اإلقتصادية للبلد 
، مع إقرار ميزانية للدولة تأخذ على 
الطاقات  ــغيل  ــة تش عاتقها مهم
الشبابية وأصحاب الشهادات ، بدل 
من مزاولتهم عمل هنا ال يرتقي إلى 

شهاداتهم ( على حد قوله ) . 
مشكلة التبادل النقدي

بالقرب من محالت بيع املستلزمات 
النسائية أستوقفنا ( نصير احلديثي 
ــال لنا ( أرجو أن تكتبوا ما أقوله  ) وق
ــم دون أي حذف : لقد إختلفت  إليك
ــت عليه في  ــع عما كان ــة البي حرك
الفترة األخيرة ، أي قبل نشوء األزمة 
ــى هذه  ــة ، فحت ــة احلالي اإلقتصادي
ــد قوانني إقتصادية  اللحظة ال توج
ــك املركزي  ــادرة من البن ــفافة ص ش
ــل  بالتعام ــا  لن ــمح  تس ــي  العراق
والتبادل النقدي (بالدوالر )  بالشكل 
ــوق ،  املطلوب ووفق ما يتطلبه الس
ــا  قلنا بأن الكثير من  وال نبالغ إذا م
ــدوالر ، وكانت  ــار يتعاملون بال التج
النتيجة لهؤالء اجللوس في بيوتهم 
ــاح تذكر ،  ــن يحققوا أي أرب ألنهم ل
ــض التجار  ــرى ( احلديثي ) بأن بع وي
ــل أرصدتهم إلى  ــعون إلى حتوي يس
ــورو والدوالر  ــالت صعبة مثل الي عم

ألنه أكثر أستقرار .

أصحاب اِّـحالت : نناشد البنك اِّـركزي العراقي بفسح اِّـجال
 لنا بالتبادل التجاري بالعملة الصعبة الدوالر 

تحقيق /علي صحن عبد العزيز
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أمام تلفازه متابعاً آخر 
التطورات على الساحة. 

متنقالً بني القنوات، 
استوقفه مشهد لشاب 

عشريني صاخب في  
السنك، بعنفوان الشباب، 

وبنشوة حب الظهور ، 
وبهالة القيادة التي تصورها 

عدسة الكاميرا املوجهة 
عليه، أخذ هذا الشاب 

يتحدث بزهو عن «الثورة 
العظيمة التي لم يكن لها 
مثيل في تأريخ العراق»! وما 
ستفعله في املستقبل بعد 
« إسقاط النظام».. تتحرك 

الكاميرا مييناً وشماالً 
لرصد حركة الشارع، بينما 

الشاب الثوري يرجتل خطابه 
احلماسي. تتوقف الكاميرا 
فجأة، مركزة عدستها هذه 
املرة على  شيخ كبير، كان 

يحث اخلطى للعودة إلى 
املنزل ( على ما يبدو)، توجه 

له الشاب قائالً باستعالء 
« ثوري»: « حجي! لو جيلنا 

هذا موجود قبل ٣٥ سنة 
چان خلصناكم من صدام... 

بس حرامات چنه ما 
موجودين بذاك الوكت!».

قراءة / نوفل شاكر

ــة اجليلية»  ــيخ من هذه « اإلزاح تفاجأ الش
ــيوخ  ــه بحكمة الش ــن، أجاب ــرة للزم العاب

وببالغتهم الساخرة:
« شنسوي يا بويه...هو هذا هم حظنا»!

ــام التلفاز من كل  ــك الرجل اجلالس أم ضح
ــخرية باأللم  قلبه. ضحكة متتزج فيها الس
ــعور  بالالجدوى، إحساس  واملرارة وذلك الش
بعبثية احلياة، أقدارٌ سخرت ومازالت تسخر 
ــفينة العمر وصلت به  بحياة العراقيني.  س
مسرعة  إلى عقده السادس، بلحية بيضاء، 
وظهرٍ محدودب، وشظايا متناثرة في جسمه، 
وساقٍ مصنوعة من البالستيك، هي حصته 
من « قادسية صدام اجمليدة».يُقال» بأنّ الذات 
ــط احمليط  ــها مع الوس الفردية تكيّف نفس
بها بوساطة مبدأ النسيان». أنعش املشهد 
ذاكرة الرجل، فعادت به  الذكريات إلى أربعني 
ــاب  ــاباً بعمر ش عاماً مضت، عندما كان ش
السنگ الثائر،  تطوف برأسه أحالم الشباب، 
ــيطة مبنظار زماننا اآلن،  وطموحاتهم البس
ــيط مليء بالدفء.  ــة وزوجة وبيت بس وظيف
ــة كهذه وقبل أربعة عقود، شاهد  في جلس
صدام يخرج من على شاشات التلفاز ليمزق 
غاضباً «معاهدة اجلزائر» ويقول بأنها الغية، 
وأن «من يقبل بشراكة في شط العرب كمن 
ــاره»! معلناً  ــع ج ــراكة زوجته م ــل بش يقب
ــه على إيران.دُقّت طبول احلرب في  بذلك حرب
ــاة الهادئة، واجته اجملتمع  العراق، تغيرت احلي
ــاملة...  اللون  ــكرتاريا: تعبئة ش نحو العس
ــرها، واألغاني  ــالد بأس ــغ الب ــي يصب الكاك
ــوت  ــار... ال ص ــل نه ــدح لي ــة» تص « الوطني
ــعار « كل  ــو على صوت املعركة. حتت ش يعل
ــر عملية  ــل املعركة» متت أكب ــيءٍ من أج ش
ــية  ــوي للحرب « أدب قادس ــن أدبي تعب تدوي
ــدام»: أكثر من ٧٥ رواية متجد باحلرب، و ٩٠  ص
ــي باملعركة. ٤٠٠  ــة قصصية حتتف مجموع
ــهر األولى من  ــرت في األش ــة فقط نُش قص
ــرب. « دار املأمون» تكفلت بترجمة روايات  احل
ــد الواحد ،  ــد الرزاق عب ــرب العاملية، وعب احل
ــحون باحلقد  ــه املعدني، املش ــر بصوت يزمج
ــعره  ــياً أنخاب ش القومي ليل نهار، محتس

على أشالء الضحايا:
« وهؤالء الذين استنفروا دمهم

كأمنا همُ إلى أعراسهم نفروا
السابقون هبوب النار ماعصفت

والراكضون اليها حيث تنفجرُ
الواقفون عماليقاً حتيط بهم 

خيل املنايا وال ورد والصدرُ».
ــى حربٍ  ــراق إل ــباب الع ــن ش ــيق آالف م س
ــا  ــت، وفيم اندلع ــاذا  ومل ــف  ــون كي ال يعرف
ــة، كانت فرق  ــون املعرك ــم قذفهم في أت يت
اإلعدامات تكمن لهم في اخلطوط اخللفية، 
ــك اخلطوط  ــروزر جتوب تل ــيارات الالندك وس
ــري؟   ــن هذا اجلحيم البش ــدام من يفر م إلع
ــعراء الشعبيون كانت لهم نظرة  ولكن الش
أخرى، نظرة رومانسية تتخيل احلرب طقساً 

ــم الركابي   ــول كاظ ــوس احلب...يق ــن طق م
متغزالً باحلرب:

« احنه مشينه للحرب 
عاشگ يدافع من اجل محبوبته ..

احنا مشينه للحرب ...
وهذا العراقي من يحب ...

يفنى و ال عايل ميس محبوبته .. 
احنه مشينه للحرب 

حتى الوطن سالم يظل جليالنا
ــرك يوم بلهب  ــل الطفولة واللعب ما حتت جل

عدوانا
احنه مشينه للحرب 

حتى الورد ما يختفي من ربوعنا».
ــرب إلى  ــعراء احل ــاء والش ل األدب ــوّ ــذا ح هك
ــوا ذلك في ثنائيات  خرابٍ جميل! لقد كرّس

 ) ــرأة)  امل ــرب_  احل  ) ــات  ــة، كثنائي متقاطب
ــالم). احلرب كواقع قاس واملرأة  احلرب_ الس
ــع، ولتبريره  ــم إلطفاء حرائق هذا الواق كحل
ــة إلضفاء  ــالم كذريعة أخالقي ــالً، والس أص
مشروعية القتال؛تلبية ملا يريده الرقيب في 
ــباع نهم املؤسسة  صحف مخصصة إلش
ــى مفاصل احلياة،  ــكرية املهيمنة عل العس

يقول عدنان الصائغ:
« أيتها احلرب زرعنا في أحشائك كل شيء

ــا، وقصائدنا، ومخاوفنا،    طفولتنا، وأمنياتن
وأعمارنا

ــي ذات صباح  ــل أن تنجب ــن أج ــة م   القلق
ى ندّ مُ

  طفل السالم القادم».
الرجل الستيني لم يذهب إلى احلرب لكونه 
ــه». لم  ــن أجل محبوبت ــع م ــقاً « يداف عاش
، ولم يؤمن بأنها حربٌ  ــةً يذهب إليها طواعي
ــالم»،بل ساقه إليها بالقوة  تلد « طفل الس
ــؤول»  ــق املس ــلطة « الرفي ــمة للس الغاش
ــعبي»،  ــش الش ــع « اجلي ــدى قواط ــي إح ف
ــي أحد األيام وهو عائد من  عندما اعترضه ف

ــى  حافلة مليئة  ــته، واقتاده عنوةً إل مدرس
بأقرانه من الطلبة « لتلبية نداء القائد»!

ــي كتبها أدباء احلرب،  الروايات والقصص الت
لم حتفل بالضمير اإلنساني املتمثل باملوقف 
األخالقي من احلرب، مشاهد القتل الرخيص 
التي ظهرت في قصصهم تقول ذلك، التلذذ 
بقتل العدو بسادية، التجرد من األحاسيس 
اإلنسانية في وصف حلظة القتل، ينسحب 
على مشروعية هذه احلرب. سادية النصوص 
نابعة من ال أخالقية هذه احلرب القائمة على 
التوحش « حاولت ببندقيتي إسكات صيحة 
ــه رصاصتني، ثم ثالثة  ــده... أطلقت علي حق
وقلت الرابعة من أجل عيون الزوجة»!!البطل 
ــي، مجنونٌ  في هذه القصص هو قاتل وحش
ــرٌ  ــاص مبش ــل، والق ــة القت ــذذ بعملي متل
بالقتل، يغري القاريء على تذوق هذه املتعة 
ــه بني  ــذا وجد صاحبنا  نفس اجلنونية!وهك
ــالء اجلثث، في حرب امتدت  لهيب النار وأش
ــت بأنها  ــربٌ عوان. وُصف ــنوات، ح لثمان س
ــرين،  ــي القرن العش ــلح ف ــول نزاعٍ مس أط
واحدة من أكثر الصراعات دمويةً في العالم، 
ذهب ضحيتها مليون إنسان ومليون ونصف 
رت بأكثر من  دّ جريح، آالف األسرى وخسائر قُ
ــاً بالنيابة، أعلن  ــار دوالر!كانت حرب ٤٠٠ ملي
ــة عن األمة  ــل « نياب ــا بأنه يقات ــدام فيه ص
ــرقية  ضد  ــة للدفاع عن بوابتها الش العربي
ــرب خلف صدام  ــوس». وقف الع ــرس اجمل الف
ــني يذهب إلى  ــروس، امللك حس ــه الض بحرب
ــي أول قذيفة  ــدود العراقية اإليرانية ليرم ح
مدفع على « الفرس اجملوس»... السعودية متد 
جسراً برياً من املساعدات، حتول طريق عرعر 
إلى شحنات ال تنقطع من املؤونة واألسلحة. 
الكويت تطبّل، ومصر تغني، راقصات بغداد 
تهز اخلصور على إيقاع أغاني احلرب، وشباب 
العراق يُقتل على اجلبهات املمتدة على ١٣٠٠ 
ــوم  ــدأ الهج ــون األول ١٩٨٧ ابت ــي كان كم!ف
ــرة، كان «  ــرق البص ــى قاطع ش ــي عل اإليران
ــم» هو احلد الفاصل بني اجليشني.  نهر جاس
أطلق اإليرانيون على هذه املعركة تسمية « 
عمليات كربالء ٥» بينما أسماها العراقيون « 
معارك احلصاد األكبر» وكانت حصاداً  مروّعاً 
ب الهجوم، هي  ــني.إنّ حلظة ترقُّ جلنود اجليش
ــوس املقاتلني، وهي  ــدُّ اللحظات على نف أش
ــدتها يبدو الهجوم مقارنةً بها، انفراجاً  لش
ــة الرعب،  ــن حال ــرج املقاتل م ــياً يُخ نفس
ــيس  ــطوة األحاس ــدياً من س وانعتاقاً جس
ــاعر  ــة ال ترتبط مبش ــي حلظ ــة. ه املضطرب
ــوت واحلياة.  ــط، وبامل ــنب فق ــجاعة واجل الش
ــيمضي  ــدر املرعب الذي س ــل باختيار الق ب
ــتعدون للهجوم...  ــه الفرد.اإليرانيون  يس إلي
ــم،  أكفانه ــدون  يرت ــوت،  للم ــلون  يغتس
ــرطة حمراء.حشود  ــهم بأش يعصبون رؤس
ــرية متأل األفق، يهجمون بصرخة واحدة  بش
ــني»... إذاعة « التوجيه السياسي»  « ياحس
ــني  في اجليش العراقي تبث أغنية « أبو حس

ــغ٢٨  املي ــرات  علي!!»...طائ ــرار  يك ــي!  عل
ــني  العراقية تبدأ حصادها... مدفعية اجليش
ــائل... قنابر الهاون تنزل كاملطر  تتبادل الرس
ــالء...  ــة... تتناثر معها األش ــي أرض املعرك ف
ــدي وأرجل مقطوعة موزعة في كل مكان.  أي
يطل املوت برأسه كوحش أسطوري... كرأس 
ميدوزا... املوت يتقدم بخطىً عمالقة.حاضراً 
ــة. حتى أن  ــن أرض املعرك ــة م ــي كل بقع ف
ــى على وجود احلياة. يفقد  وجوده يكاد يطغ
الرجل الستيني وعيه... يفتح عينيه، صورة 
ــطها العمود  ــه، يتوس ــية تلوح أمام غبش
ــه، رائحة  ــتفيق وعي ــل للمغذي... يس احلام
الدم واملعقمات تختلط مع اجللبة التي تدور 
ــه قد فقد ساقه.  حوله، يصحو ليجد نفس
ــق يركض للقاء  ــد حولته احلرب من عاش لق
حبيبته، إلى عاشقٍ يخفي رجله الصناعية 
ــريره قبل أن  ــها حتت س ــن حبيبته ويدس ع
ينام.تنتهي احلرب بعد عام، لتبدأ حرب أخرى 
ــزرع والضرع.  ــا بعامني، حرب أكلت ال بعده
ــاع الناس  ــد ١٣ عام، ب ــار امت ــا حص أعقبه
ــبابيك وأبواب  فيها كل ماميلكون، حتى الش
ــعودية  املنازل، جاع العراقيون، لم تعد الس
ــل  ــون طف ــات ملي ــرب... م ــم، وال الع تذكره
ــدواء، وأكل  ــص الغذاء وال ــبب نق عراقي بس
العراقيون نخالة الطحني مخلوطة بالتراب. 
ــمس تشرق في بغداد، وال تقرع  لم تعد الش
ــهم،  بأنفس العرب  ــغل  ــا األجراس.انش له
ــعودية عوضت عن حصة العراق القابع  الس
ــى اقتصادهم من  ــد العقوبات، تنام حتت بن
ــار االقتصاد  ــني انه ــي، في ح ــع النفط الري
ــادل ٢٥٠ ألف  ــدوالر يع ــح ال ــي وأصب العراق
دينار عراقي، وازدهرت دول كاإلمارات.لم تكن 
احلرب نزهةً رومانسية كما صورها « شعراء 
ــية»، لم تكن « عرساً» كما وصفها  القادس
ــة حقيقية،  ــت محرق ــي... بل كان ــزار قبان ن
ــاد واألحالم، مطحنة  ــت فيها األجس احترق
انسحقت فيها العظام واألعوام، لعبة موت 
رخيص، جعلت من العراق  معرضاً للجثث... 
ــا يصورها في   ــاً كم ــا وهم ــت نتيجته وكان
ــم الثقافي  ــؤول القس عدنان الصائغ ( مس

في مجلة حراس الوطن):
ــوت من الوهم،  ــت... ياليتني ما صح « توهم

يوماً
  فأبصرت كل املرايا مكسرة.

ــد  ح ــة  املدين ــي  ف ــة  فارغ ــارات  واملس   
التوحش.
  لكنني...

  بعد عشرين عاماً، وماذا تبقى؟
  سأمضي مع الوهم

   حتى النهاية.»
ــة احلرب، حرب  ــاف حقيقي أنه وهم اكتش
ــض يعقبها  ــالم غام بال هدف وطني، وس
ــوز باحلرب،  ــم الف ــه. وه ــرف حقيقت ال تع
ــارة جيلني  ــذي كلفنا خس ــوز ال ذلك الف
ــتلحق اخلسارة بأربعة  من العراقيني، وس
ــا فيها وطناً  ــارة ربحن أجيال قادمة. خس
ــوث  ــد، مل ــزق اجلس ــال، مم ــع األوص مقط
ــتلب احلدود، منهوب الثروات،  البيئة، مس
مهدم حاضره، مظلم مستقبله، تلك هي 
ــة، وهذا هو « اخلراب اجلميل» الذي   النتيج
ــيده صدام، ثم دفع ثمنه أخيراً، عندما  ش
ــة ومظلمة،  ــة ورطب ــنقوه بغرفة خرب ش
ــان حاله  ــن وحيداً بقبرٍ منبوش ولس ليدف

يقول:

« وقبرُ حربٍ في مكانٍ قفرِ
        وليس قرب قبر حربٍ قبرُ».

ــخرية منها كل مبلغ،  فنطازيا بلغت الس
إلى الدرجة التي كتب فيها شاعر مغمور 
ــهداً مليء  ــعرية رأى فيها مش « رؤية» ش

بفانطازيا املوت:
« أنظر من السطوح

  حيث أفخاذ النساء
  معلقةً في الهواء

  واألطفال يخرجون من كهوفهن
  إلى أعمارهم

  ويجرون بسرعة ويذهبون إلى احلرب
  الذين لم ميوتوا تزوجوا

  واآلن هم ينظرون معي من السطوح».
ــذه احلرب هي  ــد كانت أكبر منجزات ه لق
ــي  واجملتمع ــاني  واإلنس ــي  الروح ــار  الدم
ــاعراً حائزاً  ــامل، إلى درجة جعلت ش الش
على جائزة أدبية من الدرجة األولى في أدب 
ــجل شهادته  احلرب وهي « نص الفاو» يس

على موت منجز هو احملصلة النهائية :
« غرفة موحشة

  ورقٌ وذباب
  وبدلة حربٍ عالها التراب».

ــي حربٌ  ــة، ه ــة اإليراني ــرب العراقي إنّ احل
ــت بنادقها  ــربٌ باإلنابة، كان ــال مغزى، ح ب
ــتئجار مجرم  ــبه باس ــي أش ــار، ه لإليج
ــذه احلرب ال  ــل ه ــس. ومث ــة مناف لتصفي
ــانية أو  ــئلة إنس ــر أس ــا أن تثي ــن له ميك
ــي أثارتها مواقف  ــة، كالت مواقف أخالقي
ــجلتها آداب  ــرر الوطني، وس ــروب التح ح
ــعوب.إنّ « من ينسى املاضي محكوم  الش
عليه بتكراره» كما يقول األديب األميركي 
جورج سانتيانا، وحترير الذاكرة من سطوة 
ــيه أو  ــيانه أو تناس ــم بنس ــع ال تت القم
التقليل من شأنه كما يرى أغرار اليوم، بل 
ــه بوصفه قوة  ــليط الضوء علي تتم بتس
ــعب كامل  ــريرة فرضت إرادتها على ش ش

قسرياً وقادته للدمار.

سيق آالف من شباب 
العراق إلى حرٍب ال 
يعرفون كيف ولماذا 

اندلعت
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سعدي يوسف

ــار أوراق الربيع في فصل الصفاء الغريب املتوهج..محور محاذاة مبا نقرأ  إندث
وما نكتب، وما يستجيب له األمر من حكاك رنني الصوت، وما تنتجه بعض 
ــني أنامل قوية  ــاع ب ــمي، كأنه احلبر يقول ويش ــرض معد يهلك جس ــن م م
ــه  ــل جتعل األوراق طعم للقلم، ألوانها يغيرها بنفس ــدام وخفاياها، ه لألق
للزينة والبراءة، هل تغطي كثافته بني فجوات الصراحة، بني متاهات الورق..
يأخذ سياق كالمنا وأستغالل احلبر أكثر من أرغفة عيشه،نتشاور في شراءه 
ــاور نبيعه بال  ــدة كبيرة، ثم بال تش ــة ومتفقني بأنه له فائ ــان متواضع بأثم
ثمن وبال تواضع وبال قناعة،يأتيك شخصان يحمالنه بني القمصان ويدركان 
ــه قريب منا، كالصديق او األخ  ــه من األلوان املزدوجة األزرق واألبيض، كأن لون
او الوالد، بعض من هويتنا املدركة، يخبئ في أحالمنا كالهواجس املضللة، 
ــية، مقربة كتلك املهجورة  بني جتربة منذ لقائنا اول مرة كانت صدفة منس
ــان محفوفة بالصمت والكتمان ،  ــنني بني مقطوع الشفاه واللس عبر الس
ــر احلبر املمزوج بالقلب  ــرنقة مطوية عب ــنني، كنفته ش أكله الغبار منذ س
ــة تزج على حزن  ــك الوقت ، مع بداية اول دمع ــت جتربة من ذل ــي، كان الصاف
ــم كل  مرهون بعقد على فرح مخنوق متناهي، كلنا معاً كنا ، لعبنا وتقاس
واحد منا فرحنا وحزننا، بني دروب احلياة وحكاياتها توزعنا وتطوينا، حتى بدأ 
كل منا ميسك بعضاً كاألخوان متحابني، نسير معاً إلى غابات مظللة بالنور 
ــتحيالً، إلى بستان تلون باأللوان القزحية  والظالم وحكاياتها رغم ذلك مس
ــن اودية اخلوف  ــراً ، إلى وادٍ م ــتات الصمت ده ــتى من ش بني ورودها، وإلى ش
ــرأ اوراقه املبعثرة بصمت وهو  ــي بالزمان، وإلى تأريخ مايزال يبدأ يق املتقاس
ــاة ورحلوا..هناك  ــي، عظماء وحكماء قد هونت عليهم احلي في ظله املنس
من يتعلم القراءة حديثاً رويداً رويداً..قد هجرنا عمر من أعمارنا ، حتى التوت 
حروفنا وشاخت الكلمة وهرمت األوراق، وتقاسى الربيع حمله الثقيل الذي 
ــوت مرمقة بالقش  ــان ومتاهات متفرقة، بني بي ــوراً ملتوية عبر أزم أجاز ده
وأغصان تناهت ترقرقت، عبر استعارتنا العبارات، هربت احلروف عبر اجلفون، 
ــف كاسات من فضة  ــعار برمة الزمن العجيب، بعد أن ترتش نقرر كتابة اش
ــوخ هرم، هكذا  ــل الطري، النابت في مهيل ك ــاي أخضر ممزوج بالهي في ش
ــدام ذات جمال وأناقة،  ــان القلم وعهوده وبال تواضع، بهن ــادر اجلميع بأثم تب
ــتقر في يداً كاخلامت مرصعاً،  ــفراً في عيون خضراء،بعد قرار أن يس ويأخذ س
ــي كتب أطواراً  ــوق، لعله يرى عبراً ومواعظاً ف ــى بني خفايا الس بدأ يتماش
متضاهية غريبة، وسطوراً ملبدة، وشجوناً متنازلة عن صراحتها بدل ذلها، 
ــي ربيع فكري من  ــار امللتهب، هكذا بدأت ف ــي خيمتها كالن ــف بها ف تعط
ــارن األرض أنها ال متوت وتبقى روحها مدى  ــدوى أطوي وأمزج حروفاً،هل تق ج
ــواء كان صغيراً أم كبيراً،  ــماء تفتح ذراعها لكل شخص س احلياة، وأن الس
للتأبني في كل زمان ومكان، جاءت بأن كل شيئ ميضي وفق قواعد وأصول ال 
ميكن أجتيازها وال تغيرها، ألن ذلك يعبر أضعافاً ملسيرة كادت أن تبدأ وتناهي 
في خطوات متباعدة..أنه اليوم الذي أقتاد الكثير عبر الطريق املتأرجح، بني 
ــني حبقها الكثير من  ــاء الذي أجاز به الزمان، ب ــد فجر احلياة، يوم اللق موع
ــي غربتها، التي عبرت عن جلة الليل لتضيئ قمراً بلون  أحبار احلياة ال تناس
أبيض جميل، ال يزال يقف على أرشفة الشرنقة القزحية..هل تدرك لو نعيد 
ــر ما ثمر بأيدينا، هل جائت ترأث  قراءة ماكتبنا، لنعلم منفعة مانكتبه وس
ــم احلياة، من رماد  ــم وجوهنا بفح ــس له مكان وال زمان وال أحد ، من رس لي
وغبار عبر الزمان..هل تضاهي كشف أحقية ماتزاول عبر عمل مدبر للحياة، 
ــاء، لتنظف بعض  ــر امللج بالصف ــي ماء البح ــاج إلى ذوبان ف ــاً نحت وأحيان
ــر عبر  ــة، حتى تبادر في صفحة بيضاء جديدة بالكرامة، تس األنفس امللوث
ــق ، بني مغمض األعني والرؤية.. ــخاص متناصحة باخلير بني أحبار الغس أش

تبقى أثمان األنفس بال تواضع.

…ôaÏm@˝iÎ@Êb$c

 

رأي

بتول اِّـرسومي 
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تقوم الدراسات احلديثة على 

مراعاة العتبات وعالقتها 

بالنص الرئيس وما ينتج عنها 

من دالالت وتأويالت، فتصنع 

عالمات مشفرة ليصبح الغالف 

بدوره عالمة مستقلة وكذلك 

العناوين والرسوم وكل ما 

يحيط النص.والعتبات هي 

نصوص موازية ساهمت في 

تطوير املوضوع كونه املدخل 

األساس جلوهر النص اإلبداعي، 

وهذه محاولة الستنطاق العمل 

السردي (مجرد فقد.. ال أكثر) 

للكاتبة بان األمير، ويقصد بها 

العناصر املوجودة على حدود 

النص، داخله وخارجه ، تتكون 

العتبات النصية من: العنوان 

الرئيس، العنوان الفرعي، 

العناوين الداخلية، اسم 

املؤلف، تصميم الغالف، اإلهداء 

املقدمة، النهاية.. وغير ذلك من 

العناصر التي تشكل اإلطار 

اخلارجي للنص فهي عتبات 

تقود القارئ إلى جغرافية 

النص. 

رؤية / مهدي علي ازبني

ــى عتبات  ــة عل ــوت الرواي انط
ــالف  ــني الغ ــت ب ــة، توزع نصي
ــوان رئيس  ــواه من عن ــا احت وم
ــف  التعري ــا  منه ــات،  ومعلوم
ــل،  العم ــس  جن ــب،  بالكات
ــوم  والرس ــتخدم،  املس واللون 
ــل  وتسلس ــكيلية،  التش
ــدار.. وفي  ال ــم  ــة، واس الطبع
ــن  م ــة  الداخلي ــات  الصفح
ــن  العناوي ــا  منه ــوص  نص
ــات وترقيم  الداخلية واملقتبس
ــة، كذلك ما  والنهاي الفصول، 
احتواه الغالف اخللفي، بعنوانه 
ــص املقتبس من  ــي والن الرأس
ــاءً بصورة  ــل، وانته ــنت العم م
ــذة  والنب ــل  العم ــة  صاحب
ــة (لوكو)  ــة، ثم بصم التعريفي
ــي. الدول ــم  والرق ــر،  النش دار 
ــة النص الفوقية  تضمنت عتب
ــة (بان  ــم الكاتب ــالف) اس (الغ
ــص (مجرد  ــر)، وعنوان الن األمي
ــد ترجم إلى  ــد.. ال أكثر)، وق فق
 just loss ــة  االنكليزي ــة  اللغ
ــه عبارة  ــا إلي no more ، مضافً
 me]  NOTHING TO DO WITH]
شة  على خلفية أرجوانية منمّ
رسمة  ومتظهرت  ــج،  بالبنفس
ــة والفضاء  بني احلروف الناطق
األرجواني، عبرت عن شخصية 
ا أبيض وبخطوط  ترتدي قميصً
ــع  ترف ــود،  باألس ــتعرضة  مس
بيدها عنق القميص نحو الذقن 
ــبحي ملالمح مندغمة مع  الش
ــعر أسود،  اخللفية مكللة بش
ــى  ــدل عل ــريحة ت ــوج بتس مت

الثقة بالنفس واألناقة.
العنونة

يتصدر العنوان (مجرد فقد.. ال 
ويشغل  الكتاب،  واجهة  أكثر) 
ــة (الغالف) من  ــة الفوقي العتب
منتصفها األعلى، وهو باحلرف 
ــم الكاتب  ــض، وحتت اس العري
ليشكل مثلثًا تشكيليًا رأسه 
ــه (مجرد  ــر) وقاعدت ــان األمي (ب
ــي بتأويل  ــر)، يوح ــد.. ال أكث فق

ــى  ــالع عل ــد االط ــي بع تواصل
ــاه دالالت (فقد) في  املنت واكتن
(مجرد)  ــردة  العمل.مف مجمل 
ــدلّ على  ــر، وقد ت ــي احلص تعن
التقليل ولكن قصديته في هذا 
العمل تهكمية، بعد التفاعل 
ــول  ــل يتح ــل العم ــع مجم م
ــبب تداعيات  ــار، بس إلى اإلكث
ــي تضاؤل  ــد، وال يعن ــر الفق أم
ــاه وتأثيراته.والـ (فقد) يدل  معن
واخلسران مبعناه  على اخلسارة 
ــذا العمل  ــا في ه ــوي، أم اللغ
ــان مفتقد،  فداللته وجود إنس
ــر  ــه مؤث ــده لكن ــب بجس غائ
ــرد؛ أال وهي األم  ــا الس في ثناي
ــت صغيرتها  ترك ــي  الت (فقد) 
(تارا) يتيمة، و(تارا) فقدت مبوت 
أمها اإلنسان الصديق، ومصدر 
ــك فقدانها حلنان  احلنان، وكذل

ــونة  أبيها الذي يعاملها بخش
ــل أختها (حنني) عليها،  ويفض
فكانت غريبة عنه وعن أختها 
ــا أو  ــن معه ــم تتضام ــي ل الت
العودة  ــي  بوجودها.وف ــعر  تش
ــان  {(ب ــة  العنون ــث  مثل ــى  إل
األمير) وقاعدته (مجرد فقد.. ال 
ــيتكون خط عامودي  أكثر)} س
ـــ (فقد) بعد إزاحة  يصل (بان) ب
(مجرد فقد.. ال أكثر)، بتشكيل 
ــفل..  ــان أعلى وفقد أس آخر: ب
ــة= فقد األم،  ــان االبن فتكون ب

فتصبح االبنة قد ورثت املعنى 
التطبيقي السم أمها األصلي 

(فقد).
الغالف ورمزية اللون

ــي املتداخل  ــون األرجوان الل إن 
ــى  إل ــي  يوح ــج  البنفس ــع  م
ــة، فهو لون  ــر املألوف األمور غي
ــد  ــاعر ويجس براق مليء باملش
التجارب والتباين ليدفع البشر 
ــم الفريدة  ــرك بصمته ــى ت إل
ــاوز احلدود،  ــذا العالم وجت في ه
ــغف اللون  ــني ش ــوازن ب وهو ي
األحمر وعقالنية األزرق ليتمثال 
الصائبة  ــرارات  والق ــدال  االعت
ــت  ــوان أصبح ــرة األرج وأن زه
ــرت  ــاء والعفة.حض ــزًا للنق رم
في الواجهة (الغالف) الترجمة 
ــة  االنكليزي ــة  باللغ ــة  احلرفي
 just loss no] ،للعنوان الرئيس
 [loss] لكنها متيزت بأن [more
ــرة ومائلة  ــورة مغاي جاءت بص
ــواد قرين  ــود، والس باللون األس
ــق للفقد. ــى املراف احلزن واألس

ــت باللغة  ــة كتب ــاك الفت وهن
 me  NOTHING ــة:  االنكليزي
ــا  م ــد  يوج وال   TO DO WITH
ــا باللغة العربية وليس  يقابله
ــا أو تفاعل مع  هناك عالقة له
ــوان الرئيس، فقد جنحت  العن
 [me] ــى آخر، والـ بالداللة منح
ــروف بيضاء بارزة في  كتبت بح
ــالة  ــالف وكأنها رس ــب الغ قل
ــف موجه جلهة ما،  حتدٍ أو تعري
وهذا خارج سياقات التصميم 
ــة  ــن فاعلي ــل م ــة، ويقل الفني
ــغلت  النصية.ش ــات  العتب
اللوحة املنتقاة أسفل الغالف، 
ــبحية  ــخصية ش ــزت لش ورم
ــد  ــا، وق ــن منتصفه ــداءً م ابت
غابت األلوان مكتفية باللونني 
ــغ  واصطب ــض،  واألبي ــود  األس
ــير  ــود، يش ــعر أس ــرأس بش ال
ــي مقتبل  ــن أنثى ف ــى تكوي إل
ــد اختفت مالمحها  العمر، وق
ــا مع  ــى غربته ــارة عل ــي إش ف
ــي عزلة مع  ــن، أو أنها ف اآلخري

ــا كونها تعاني من انعدام  ذاته
الذي  التواصل، بسبب اجلحود 
ــي ال تتواني  ــه منهم، فه تالقي
ــاعدة لهم لكن  في إبداء املس
باخلذالن..وفي  ــعر  تش باملقابل 
ــة  ــالف وردت عالم ــفل الغ أس
ن  ــور)، التي تلوّ ــر (آش دار النش
ــا  تضامنً ــج  بالبنفس ــا  ثوره
ــاء اإلخراج  ــاءات فض ــع إيح م
ــريط أبيض  ــي، قابلها ش الفن
ــود مفردة  ــه باألس ــطر علي س
ــا بجنس الكتاب  (رواية) تعرفن
ــة األدبية  ــن الكتاب وهو نوع م
ــاص  ــردي اخل ــاؤه الس ــه فض ل
كتابية  ــتراطات  اش واملتضمن 

من نوع معني.
الغالف اخللفي (الظهر)

ــي من  ــالف اخللف ل الغ ــكّ تش
ــوان األول،  ــوان بحجم العن عن
وحتته اقتباس من املنت وهو يعبر 
عن فلسفة الكاتبة في احلياة 
من خالل هذه اللوحة النفسية 
ــرة املطر وهي  التي حاكت قط
تنزل من األعلى بعد انفصالها 
ــة، وتنتهي إلى  عن أمها الغيم
ــرك لآلخرين  تت ــدم لكنها  الع
السعادة ولوحات اجلمال.وحتت 
ــيرة  ــرة واجهتنا س هذه اخلاط
ــة، تخبرنا عن  مختزلة للكاتب
للكاتبة  ــي  العلم ــل  التحصي
ــاء  ــوم كيمي ــا عل واختصاصه
ــاز باللغة  ــهادة امتي ولديها ش
ــان ال  ــة، واالختصاص االنكليزي
ــا بحقل  لهم ــرة  مباش عالقة 
ــا  ــة، وتخبرن ــة اإلبداعي الكتاب
ــة  الكاتب أن  ــة  الذاتي ــيرة  الس
ــرد فقد.. ال  ــدرت رواية (مج أص
ــذا اإلخبار  ــر)؟!، ما فائدة ه أكث
ــذه املعلومة،  ــرف ه ــن نع ونح
ــني أيدينا؟ وما معنى  فالرواية ب
ــدارات  اص ــن  ضم ــاركة  (مش

ادبية)؟.
ــر)، رواية،  ــد.. ال أكث *(مجرد فق
ــر  ــور للنش ــان األمير، دار آش ب

والتوزيع، بغداد، ط.٤، ٢٠١٩م.

البينة الجديدة / علي شريف
ــور رحمن غركان  ــدر حديثا للدكت ص
ــلوبية  ــدة النبوءة / أس كتاب ( قصي
ــعري ) الكتاب  ــى الش ــدوال واملعن ال
ــى وفق معطيات  ــة حتليلية عل دراس
ــل  ــت بتحلي ــلوبي عني ــد األس النق
قصيدة واحدة هي ( ما لم تقله زرقاء 
اليمامة ) للشاعر محمد عبدالباري  
ــرين بيتا ،  ــي أربعة و عش ــدة ف قصي

ــعرية ، مع  ــى النبوءة الش ــت عل قام
مسافة من تناص شعري مع ( سورة 
ــس  ــعر أن يتنف ــاح للش ــف ) أت يوس
ــرمي ، و أن يبقى  ــيئا من القرآن الك ش
ــراء و التأثير٠ولي  ــل الث ــعرا ، هائ ش
األمل أن يجد القاريء الكرمي في ذلك 
ــعر فنا  ــراءة وعيا و الش ما ينفع الق
ــث بني الناس  ــالما مما ميك و الدين س

محبة فقط ٠
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ــاعر تعريفاً إال الشعر ذاته فهو  ــيء يقابل الش ال ش
ــاً عن وعلى  ــعر عصي ــده  عتاده، فقد ظل أبش رصي
ــب  ــت بعض التعاريف له حس ــف وإن تراوح التعري
ــي مقدمتهم النقاد  ــادات ورؤى املعنيني به وف اجته
ــاعر  والباحثون فيه .. وبظله ال أعتقد أن تعريف الش
ــهولة مبكان، أن نطلق هذه الصفة كعواهن  من الس
ــعر أو امتالك  ــروض الش ــة بع ــرد املعرف ــياء  جمل األش
ادوات اللغة في الكتابة. فمن هو الشاعر..؟.. وماهي 
ــعرية الشاعر..؟.هل أن النقد  معايير احلكم على ش
ــن خالل  ــاعر م ــرء، على أنه ش ــر امل ــم أم ــن يحس م
ــعري واحد أو  ــدة.. أو من خالل اصدار ش قصيدة واح
ــألة بتقديري  ــالل حتى عدة اصدارات..؟ فاملس من خ
ــبة  ــاص معرفي ثقيل العيار.. ونس ــوم على إعتي تق
ــات، وتنأى  ــى قلقة الثب ــه تبق ــم في االطالق واحلس
ــي بيان املعرفة  ــن ثوابت األقننة واجلدولة ف كثيراً ع
ــد مروا  ــعراء ق ــاف الش ــن أنص ــر م والتعريف.الكثي
ــى األرصفة  ــم الكتابية عل ــيا ، وتركوا آثاره هامش
ــي املقاهي وقوارير احلانات ولم يكن لهم في  وكراس
سجل اخللود حتى ديوان واحد، ولم يحققوا حضوراً 
ــق النقاد  ــض منهم قد راف ــوب الناس، والبع في قل
وصرف كل مافي جيبه عليهم بغية الترويج ملا طبع 
ــح ألن تكون إال جزءاً من  ــن مجلدات عديدة ال تصل م
ــاره ولم يترك والبيتاً واحداً أو  مداميك اجلدران وأحج
جملة شعرية واحدة خالدة في أذهان الناس ومضى 
ــا خلفوه ورائهم  ــو) ونقاده بكل م ــارج الذاكرة (ه خ
ــب بأن  ــب. وعليه.. أحس ــات وهذيان  الكت ــن نفاي م
ــاعر يجب أن ميتلك ( الفطرة والفكرة ) الفطرة  الش
ــث الثقافة فاملوهبة هي  ــث املوهبة والفكرة حي حي
أولى بسمالت كتاب الشعر وقادح شرارته،فالشاعر 
ــماء  ــعرية يطلقها في س ــن أول جملة ش ــرف م يع
ــعر..( فأما به أن يكون شاعرا أو أن الشعر دونه)  الش
كما يقول املثل الشعبي.. هذه املسألة تذكرني بأحد 
ــة عشر  ــعراء العرب الذي أصدر أكثر من خمس الش
ــعراء العراقيني  ــه كغيري من الش ــاً، ولم أعرف ديوان
ــى االنترنت  ــة تقدمه عل ــة نقدي ــن خالل دراس إال م
ــاعرٍ، وقد  ــب وما هو بش فوجدته لغويا وباحثا حس
ــم عليه في  ــة حقيقة احلك ــذه الدراس ــت ه المس
ــاعر الالتينية:  ــول واملوقف. يقول (اكتيوبات) ش الق
كلما أستيقظ صباحاً أدعو اهللا أن يرزقني بقصيدة 
جميلة.. ياجلمال الرزق!! _ يقول الزهاوي..إذا الشعر 
ــس خليقا أن يقال له  ــماعه.. فلي لم يهززك عند س
شعر..فكم لدينا ممن حملوا الشعر كتجريب مبعنى 

التخريب.. هللا درك ياشعر؟!.

@NNä«bí€a@ÏÁ@Âfl
A_@Òä«bí€a@ÔÁ@Âfl

 

فنارات

فائز الحداد

انطوت الرواية على 
عتبات نصية، توزعت بين 

الغالف وما احتواه من 
عنوان رئيس ومعلومات، 

منها التعريف بالكاتب، 
جنس العمل، واللون 
المستخدم، والرسوم 

التشكيلية

@LÚœÏ€dΩa@7À@âÏfl˛a@µg@ÔyÏÌ@wé–‰j€a@…fl@›ÅaÜnΩa@Ô„aÏuâ˛a@ÊÏ‹€a
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ــا وبعثرته  ــج احلب بينن ــرب مني توه كلما اقت
برقتي وتوددي إليه بعثرة

ــتردا  ــن هذا احللم اجلميل مس ــأ عائدا م فانكف
ذاته وشظايا إحساسه املتناثرة

تاركا األشواق تنهب ماتبقى
مني وكأنه يبتعد عني مجبرا

ــالالت  ــر بهواه الذي ينبجس عيونا  وش ماالس
عاطفتي نحوه من جلمود صخر متفجرة

لكأنني لم أعرف معنى احلب قبال
واالحساس باحلب

ماالمس  قلبي لسواه و لم أشعره
أنام في جفن الشوق

ــال من احلب   ــق عيني في بعده لي ــهد رفي والس
مصفرة

وإن ابتعدت من أذية الفراق
وتناسيت كسره خلاطري وجفاه 
وماخلاطري حبيب  سواه ليجبره

يعيدني إليه بقوة السالح
وكم كان سالحه فتاكا

من حجج مبررة
يراود فكري بطيفه

احلبيب وينثال بحروفه شعرا
 وغزال لطيفا يهديني من 

القبل أسرابا من نحل فأعذره
احلياة من دونه التعاش 

بل متسي كرومي الغناء 
 في غيابه صحراء مقفرة

مامر بأرضي إال راوده الزهر 
عن نفسه ليقطفه خجال
وبني يديه نبت احلب  وأزهر

  ومضى  شتاء القلب  احلزين عن أيامي   راحال 
ــع العمر  ــه وألجله ربي ــت أقدم ــج حت  وذاب الثل

باسم الثغرأسفر

نـسـرين سـعـــود 
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هيثم صبحي
(١)

( يسمو إذا غاب أو حضر 
(

يهطل 
هواك 

على قلبي
مثل املطر 

جماال
وعزا

يهفو
ويسمو إذا غاب

أو حضر 
هكذا أنت 

كأحالم الصبا
والشوق فيك اليدري

   اليدري

إلى أين املفر 
(٢)

( ما أجمل أن أتكرر فيك 
حبا )

(١ )
أمتاهى

فيك حبا 
ــى  معن ــم  أفه ــدأت  ب

احلياة
(٢ )

ــات  حكاي كل  ــوت  مح
القصص

لقاؤك أصبح عنواني
( ٣ )

من األيام
ال أريد 

إال أن أحبك 
ــى الوريد (  ــن الوريد إل م

( ٤
آخر

القلب   ) ــك  ل ــت  ماغني
يعشق كل جميل )

ما أجمل أن أتكرر فيك 
وفيك حبا 

كمصابيح األحالم

عبد الكريم حسن مراد

ــافر  ــه الصمت. محطات امله حتزم حقائبها لتس اتعب
حتت ضربات برد قارص. في قطارات اتعبها الصفير في 
ــومة في ذاكرة متشظية.  ليال مورقة. نحو مدن مرس
صهيل الريح ميزق خيوط الوجع املؤجل. يفتق جراحاته. 
ــرة ريح نزق لتحط  ــتعاالت روحه حتمله حتت صرص اش
ــر ادرك بغيته ازاء متثال المرأة حتتضن وليدها,  به كطائ
ــوط جالد  ــان. يقف اذ يتذكر فجأة وجهاً غيبه س بحن
اعور في ليل ممطر. يعيش حلظاته يحاول ان ينسج في 
ــال مزق خيوط  ــه اال ان نباح كلب ض ــه صورة ل مخيلت

نسجه. فبقي معلقاً في الذاكرة. كالوقف !.

متابعة / البينة الجديدة
انتهى الكاتب الشاب باقر الشغانبي 
ــل العراقي  من كتابة احداث املسلس
ــها  ــروي احداثاً عاش ــوت)  و ي ــالد امل (ب
ــام ١٩٩٧ حتى عام  ــذ ع ــون من العراقي
ــة  ــى كتاب ــا عل ــف حالي ٢٠١٧ و يعك
ــروي العمل  ــن العمل.. و ي ــزء ثاني م ج
ــار الظالم الذي  ــام احلص ــاً من اي بعض
ــعب العراقي واحتالل  فرض على الش
ــل القوات  ــن قب ــام ٢٠٠٣ م ــراق ع الع
ــف الطائفي  ــة واحداث العن االمريكي
بني عامي ٢٠٠٦ و ٢٠٠٧.وصوال الحتالل 

ــاحة العراق  داعش االرهابي لثلث مس
ــد  ــات التحرير و بطوالت احلش و عملي
ــغانبي: النص  ــعبي.. و يقول الش الش

ــر بكل تلك  ــن قصه واحده مت ــاره ع عب
ــائل عديده  االحداث في هذا النص رس
ــل الئ كل  ــب ان تص ــداً يج ــه ج مهم
الشعب العراقي واخص بالذكر الطفل 
ــن الذي  ــتقبل الوط ــاب هم مس والش
ــرض ان ينبث كل انواع القتل  من املفت
ــعى الكاتب الشاب  والتخريب ، و يس
ــى ايجاد جهة انتاج تؤمن مبوهبته و  ال
تأخذ بيده النتاج هذا العمل.. مضيفا 
ــى عدد  ــرض النص عل ــبق و ع ــه س ان
ــادوا  ــن الفنانني و اخملتصني الذين اش م

مبوهبته في الكتابة.

متابعة / البينة اجلديدة
ــلوبه  ــمير غامن، بأس علق الفنان املصري، س
ــه  نقل ــاء  أنب ــى  عل ــاخر  الس ــدي  الكومي
ــفى  بعد تعرضه لوعكة صحية.  للمستش
وقال في تصريح «أنا زي الفل وأبلغوا الناس 
ــى صحتي  ــي االطمئنان عل ــب ف ــي ترغ الت
ــي الصحية حمل  ــن حالت ــائعات ع أن الش

كاذب».
ــار غامن إلى أن مطلقي الشائعات «ناس  وأش
ــره، مضيفا: «هؤالء  ــب تعبي فاضية»، بحس
ــاس ال يعرفون ماذا يفعلون، يختاروا جنما  الن
منحه اهللا قبول والناس حتبه ويبدو أن هذا ما 
يضايقهم فيطلقوا شائعات بشأن وفاته».

ــتقرار  ــالمته واس ــمير غامن أكد، س وكان س

ــوده في  ــفا عن وج ــة، كاش ــه الصحي حالت
ــب موقع  ــي منزله. وبحس ــت الراهن ف الوق
ــكر  ه غامن الش ــري، وجّ ــدى البلد» املص «ص
ــاعات  ــال به في الس ــن حاول االتص لكل م

املاضية لالطمئنان على صحته، فيما أكدت 
ــز أنه خضع  ــة دالل عبد العزي زوجته الفنان
ــة. ونقل املوقع عن  لفحوصات طبية روتيني
ــة غامن الصحية  ــدر مقرب، قوله إن حال مص
ــالم بعدم  ــائل اإلع ــا وس ــتقرة، مطالب مس
ــيء له أو لعائلته، أو يقلق  ــر «ما قد يس نش
ــن العربي وفي كل أنحاء  محبيه حول الوط
ــارت تقارير صحفية، في وقت  العالم». وأش
سابق اليوم، إلى تعرض الفنان املصري ألزمة 
ــات الطبية،  ــه للفحوص ــة، وخضوع صحي
ــح مهرجان  ــه. ومن ــى حالت ــان عل لالطمئن
القاهرة السينمائي فى الدورة الـ٣٩، النجم 
ــة التقديرية  ــمير غامن جائزة فاتن حمام س

وسلمتها له ابنتاه دنيا وإميي.

متابعة / البينة اجلديدة
ــم  قاس ــراس  ف ــي  العراق ــان  الفن ــدأ  ب
ــاة كربالء  ــن بقن ــم االنيميش ــن قس م
ــل كارتوني  ــاج مسلس انت ــة  الفضائي
ــال من انتاج قناة  تعليمي جديد لالطف
ــة  ــوان «فضائي ــة بعن ــالء الفضائي كرب
ــراس  ــراج ف ــوم واخ ــل رس البحار»العم
قاسم وتأليف مهند فالح واداء االصوات 
رائد عبد اجلبار، زهراء رائد، حمزة طاهر..

وفكرة املسلسل تدور حول مراسل قناة 
ــلحوف  ــر واملصور س ــار جنم البح البح
والذان يقومان باجراء لقاءات تلفزيونية 
ــان خاللها بالكائنات  حتت البحر يلتقي

البحرية باسلوب بسيط ومشوق.
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املرحوم اخلبير اللغوي
 كرمي توفيق الزبيدي

املرحوم الكاتب اللواء 
ماضي اخلزاعي

املرحوم مـاجد الصكر  
رئيس القسم الرياضي

لهم الذكر الطيب



ــرر عمودي  ــدت ان اك ــوان اعت ــت هذا العن  حت
الصحفي كلما غادر امني لبغداد منصبه وحل 
ــن بناء ناطحات  ــر محله.. لم اكن اكتب ع اخ
سحاب والجسورا عمالقه وال متنزهات يجلب 
لها اجلليد من القطب املتجمد الشمالي وامنا 
ــدا وهي نصب  ــي متواضعة ج ــت مطالب كان
اكشاك مستوحاة من التراث العراقي االصيل 
ــات  ــة والتقاطع ــاحات العام ــم الس ــي اه ف
ــه تكون نافذه لبيع اجملالت  ــوارع الرئيس والش
واملنشورات والصحف اليومية وهذا ماحاصل 
ــي كل دول العالم حيث يتاح للمواطن-  االن ف
القاريء احلصول على مبتغاه بسهولة وسواء 

اكان الوقت نهارا ام ليال..
ــاك الصحف هي مظهر من مظاهر  والن اكش
ــعوب احلية فانني ما انفككت  الثقافة والش
اواصل الطرق على املوضوع رغم ما اصطدمت 
به من جفاء وغباء من قبل من اعنيهم ولهذا 
ــداتي المناء بغداد تراوح  ظلت افكاري ومناش

محلها!!
ــروخة»  ــطوانتي املش  اليوم اعيد تكرار « اس
ــا صمم او  ــا صاغية ليس فيه ــي اجد اذن لعل
ــني بغداد اجلديد  ــدتي امام ام وقر وأضع مناش
ــيد( منهل عزيز رؤوف احلبوبي) ..املهندس  الس
ــهادة املاجستير في  ــاب احلاصل على ش الش
فلسفة العمارة من جامعة بغداد عام (٢٠٠٠) 
واتوسم به خيرا ملا ميتلكه من خبرة معماؤية 
ــب له فوزه في مسابقة تصميم مبنى  ويحس
االمانة العامة جمللس الوزراء ومبانى اخرى في 
البالد ولكي ال اطيل بودي ان اقول للسيد امني  
بغداد اجلديد ان انشاء اكشاك لبيع الصحف 
ــالفك ال لشيء  ــل في حتقيقه اس مطلب فش
ــياء خارج  ــوا يتجاهلون اش ــوى النهم كان س
ــك اال ان تضع  ــا علي ــم وم ــتوى تفكيره مس
ــع  التطبيق الفعلي وامتنى  هذا املطلب موض
ــذا اخر عمود صحفي في  مخلصا ان يكون ه
ــت اصواتنا ومللنا من  ــأن بعد ان بح هذا الش

اسماع صوتنا ملسؤولني( بس باالسم)..
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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.
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عبد الزهرة البياتي*

* رئيس التحرير التنفيذي

وجع يومي

حداد عىل ارواح شهداء الوطن 

  البينة الجديدة / ميادة السلطاني

ضمن خطة الدار العراقية لالزياء باشرت 
ــر األزياء الدولي  اللجان التحضيرية ملؤمت
ــرين الثاني من  األول املزمع عقده في تش
ــداد  جلميع املتطلبات  العام اجلاري باإلع
ــمل  املكلف بها واعد برنامجا حافال ش
جميع اجلوانب االدارية والفنية  واالعالمية 
، دعى املؤمتر االقالم املبدعة للباحثني من 
مختلف املؤسسات واجلامعات من داخل 
ــي تقدمي  ــاركة ف ــراق وخارجه للمش الع
ــو واألفكار والرؤى التي تثري جوانب  البح

املؤمتر  .
ــيخ  جاءت فكرة  انعقاد هذا املؤمتر لترس
ــى االرث احلضاري من  مفهوم احلفاظ عل
ــوروث التاريخي  ــة امل ــراز هوي ــار واب االندث
ــث  ــة روح البح ــل تنمي ــي  والج العراق
ــني ، واعلنت  ــم التواصل بني الباحث ودع
ــرفة على املؤمتر  في  اللجنة العليا املش
ــابق عن اعداد اجلهات املشاركة  وقت س
التي بلغت اكثر ٤٠ جهة مابني جامعات 

ــا  ــن روم ــم م ــة ودور تصمي ــة ودولي عربي
ــات احمللية  ــة الى اجلامع ــدن باإلضاف ولن
ــة بغداد  ــط وجامع ــة واس ــال جامع مث
واملستنصرية والعراقية البصرة سامراء 
بابل القادسية وجامعة السليمانية ومن 
ــمس  ــة مصر  جامعة عني الش جمهوري
ــويف ومن اجلزائر   واالسكندرية  وبني س

ــان جامعة  ــلطنة عم ــن س ــرب وم واملغ
ــرة نورة وجامعة كاندي والعديد من  االمي
اجلامعات االخرى ، قُدمت حتى اللحظة 
ــاً و١٢ مقاالً  ــن ٢٣ بحث ــارب اكثر م مايق
ــاء واحللي  ــي تصاميم االزي ــا ف تخصصي
ونظرا لكثرة الطلبات التي وصلت إلدارة 
ــاركات  ــتالم املش املؤمتر مت متديد فترة اس

لغاية ١٠/١٠/٢٠٢٠
ــهادة  ــارب اكثر من ٦٠ ش ــع مايق ومت توزي
ــني الذين  ــني واملصمم ــاركة للباحث مش
ــد  اجله ــاز  امت  ، ــاركاتهم  مش ــت  قبل
ــتثنائي  التحضيري للمؤمتر  بعمله االس
ــدة من جلان  ــدا كخلية نحل واح ــذي ب ال
ــة والتحضيرية  ــة والفني ــر العلمي املؤمت

واإلعالمية . 
وتؤكد اللجنة العليا للمؤمتر على اعطاء 
الفرصة للمتخصصني املبدعني في علم 
األزياء ومكمالتها لتقدمي بحوثهم خالل 
الفترة املتفق عليها واملساهمة الفاعلة 
ــي الفني  ــز اجلانب العلم ــد وتعزي في رف

لهذا األرث احلضاري العريق.
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متابعة / البينة اجلديدة
ــو على  ــع فيدي ــرت مقاط انتش
ــع بروح  ــاب يتمت ــت لش االنترن
ــة  ناطح ــلق  تس إذ  ــرة،  املغام
ــة  العاصم ــط  وس ــحاب  س
الفرنسية باريس، دون استخدام 
أي معدات أمان. ونقلت صحيفة 

ــو  ــلق ه ــتار، أن املتس ــي س ديل
ــني بانو  ــى، مارس ــدي يدع بولن
ــر ٣٢ عاما، وقد  ــغ من العم البال
ــتغرام صورا له  ــر على انس نش
ــحاب  على خلفية ناطحة الس
في باريس مع تعليق كن هادئا....
وقام بانو أيضا بتحميل عدد من 
ــو للمبنى قبل  ــع الفيدي مقاط
ــة إلى لقطات  ــوده باإلضاف صع
ــلق املبنى الشاهق  له وهو يتس
ــر  ــد ذلك.ويظه ــدث بع ــا ح وم
ــع الفيديو، أن رجل اإلنقاذ  مقط
توجه نحو املتسلق باستخدام 
معدات احلماية املستخدمة في 
التسلق ثم أخذه إلى مكان آمن 

قبل اعتقاله.

متابعة / البينة الجديدة
ــا في ليلة الهالوين  ــهدا رائع مينح القمر ملراقبي النجوم مش
ــيكون مرئيا في جميع املناطق. مع ظهور القمر األزرق الذي س
ــم منحه هذا  ــون األزرق فعليا، ولكن يت ــع القمر بالل ولن يلم
ــه،  ــهر نفس ــر مكتمل يظهر في الش ــي قم ــم ألنه ثان االس
ــل، والثاني في ٣١  ــرين األول املقب حيث يحدث األول في ١ تش
ــبع مرات  ــه.ويحدث هذا العرض الكوني س ــهر نفس من الش
ــي أن العالم لن يرى العرض التالي إال في  ــا، ما يعن كل ١٩ عام
ــذا احلدث أكثر ندرة  ــام ٢٠٣٩. وما يجعل ه ــرين األول ع ٣١ تش
ــاء العالم ألول مرة منذ احلرب  ــيظهر في جميع أنح هو أنه س
العاملية الثانية، منذ عام ١٩٤٤.وستمنح السماء هذا املشهد 
ــرين األول في ليلة عيد  النادر مع اكتمال القمر الثاني في تش
ــيحصل الناس في أميركا الشمالية واجلنوبية  الهالوين. وس
ــك املوجودين في  ــى جانب أولئ ــر األزرق، إل ــى حملة عن القم عل

الهند وأوروبا وآسيا.

متابعة / البينة الجديدة
ــجن ١٢  ــنان بالس حكمت محكمة أميركية على طبيب أس
ــة تعريض حياة اآلخرين للخطر وارتكاب عمليات  عاما، بتهم
ــجيل مصور  ــني، بعدما ظهر في تس ــركات التأم تزوير مع ش
وهو يعالج مريضة وقوفا على لوح هوفربورد كهربائي. وأظهر 
ــا على لوح  ــارت واقف ــيت لوكه ــنان س ــو طبيب األس الفيدي
ــر الوقوف على منصة  ــو جهاز يتيح التنقل عب ــورد، وه هوفرب
ــم امرأة تبدو  ــنا من ف ــتخرج س متحركة على عجلتني، ويس
ــى لوحه رافعا  ــرك داخل الغرفة عل ــت تأثير اخملدر، ثم يتح حت
ــات القضائية في  ــار الفيديو غضب الهيئ ــده لالحتفال. وأث ي
ــى لوكهارت أخيرا  ــة التي حكمت عل ــكا األميركي والية أالس
ــنوات مع وقف التنفيذ، وبدفع  ــجن ٢٠ عاما، بينها ٨ س بالس

غرامة قدرها ٢٫٢ مليون دوالر، حسبما ذكرت فرانس برس.

ــال ايران  ــة جم ــات ان ملك ــفت معلوم كش
ــي، التي حتمل  ــام ٢٠١٩ ، ليلي أحمد عل للع
ــي لندن،  ــش ف ــة وتعي ــية البريطاني اجلنس
ــن أبوابه  ــم الغناء م ــررت الدخول الى عال ق
الواسعة بعد ان خضعت لدورات غنائية في 
املوسيقى الشرقية والغربية. ومن املرجح ان 
تكون خطوتها االولى من خالل ثنائي باللغة 
ــي  ــي اينريك ــي العامل ــع املغن ــة م االنكليزي
ــات واجتماعات  ــد مفاوض ــياس، بع إغليس
ــهر بينهما من دون االضاءة عليها  دامت الش
ــح ان ليلي و  ــائل االعالم.  من الواض ــي وس ف
بعد ان خاضت جتربة التمثيل في مسلسالت 
ــن الوجوه البارزة في  وأفالم عاملية، وكانت م
ــال االعالنات بالتعاون مع وكاالت عاملية،  مج
ــوت اجلميل  ــة الص ــن موهب ــر ع ــوف تعب س
ــكل جدي. ولن يتوقف االمر عند الثنائي  بش
ــاون ايضاً مع  ــة تع ــياس، بل ثم ــع إغليس م
ــاعر مصري متهيداً للغناء باللغة  ملحن وش
ــة ، اال ان ملكة اجلمال ما زالت تتكتم  العربي
ــوف تعلن  ــن التفاصيل التي قالت انها س ع

عنها في التوقيت املناسب .

متابعة / البينة الجديدة
ــهيرة  الش القطة  ــت  تغيب
غلي عن متابعيها ولم ترصد 
ــاد الذي  ــا املعت ــي مكانه ف
ــه داخل  ــت في ولدت وعاش
ــتغراب  آيا صوفيا ما أثار اس
ــر من  ــار الكثي ــا وأث محبيه
ــت  واوضح ــاؤالت.  التس
ــة  الصحفي ــة  الناطق
التركية،  الشهداء  جلمعية 

ــن  م ــي  وه ــان،  طوف ــزا  باي
ــن يعتنون  ــخاص الذي األش
ــهيرة  بالقطة التركية الش
ــن  ع ــي  غل ــب  تغي ــبب  س
الفترة.  ــذه  ــي ه ف محبيها 
ــن  ع ــت  ن ــرة  اجلزي ــت  ونقل
تغريده نشرتها طوفان على 
ــر قالت  ــا في تويت صفحته
ــني، عندما  ــا كنا خائف فيه
ــا صوفيا قبل  ــت إلى آي ذهب

ــرس عن  ــألت احل يومني، س
ــي، قالوا إنها كانت عند  جل
ــا  وهن ــري،  البيط ــب  الطبي

أدركت أن هنالك مشكلة. 
ــة  قائل ــان  طوف ــت  وأضاف
ــة جدا  ــف هي مريض لألس
ــون في  ــا أن تك وكان عليه
ــن الزحام،  ــدة ع ــة بعي غرف
ــل غلي أنا  ــفاء العاج بالش

حزينة عليك جدا. 

متابعة / البينة الجديدة
بهدف مواجهة التلوّث في 
ــة، ابتكرت  ــق العامّ احلدائ
ــة  الطبيعي ــوارد  امل وزارة 
والبيئة في تايالند، طريقة 
ــار زوار األماكن  غريبة إلجب
ــرك  ــدم ت ــى ع ــة عل العام
وراءهم.ومن  ــات  مخلف أي 
ــر املوارد  ــر وزي ــه، نش جهت
ــي  ف ــة  والبيئ ــة  الطبيعي
ــيلبا  س واراوت  ــد،  تايالن

ــه  صفحت ــر  عب ــا،  أرتش
فيسبوك  على  ــمية  الرس
ــة  ــدوق قمام ــورة لصن ص
ــخاص مرمياً في  تركه أش
ــالد،  بالب ــق  احلدائ ــدى  إح
ــدوق  صن ــالً  قائ ــق  وعلّ
ــال  لإلرس ــز  جاه ــة  قمام
الذين  ــه  ألصحاب ــد  بالبري
ــة خاو  ــي حديق ــوه ف نس
ــد الوزير  ــاي الوطنية.وأكّ ي
ــة  احلكوم أنّ  ــدي  التايلن

ــتتخذ إجراءات صارمة  س
ــن  ــخاص الذي ــق األش بح
واملنتزهات  احلدائق  يلوثون 
ــيراً إلى أنّ  ــة، مش الوطني
ــمل  القرارات ستش ــذه  ه
أيضاً. وسيتعنيّ  ــياح  الس
على زوار احلديقة تسجيل 
ــا  م ــة،  اخلاص ــم  عناوينه
ــراس في  ــهل عمل احل يس
ــال رُصدوا  تعقبهم في ح

ثون املكان. وهم يلوّ
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