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كشف النائب محمد شياع السوداني، 
امس األربعاء، عن سبب دفع احلكومة 
ــحب موازنة عام ٢٠٢٠ من البرملان. لس

ــر  ــور عب ــي منش ــوداني ف الس ــال  وق
ــبوك، إن احلكومة سحبت قانون  فيس
ــنة ٢٠٢٠ الجراء التعديالت  املوازنة لس
ــة اجتماع  ــه نتيج ــاف، أن عليها.وأض
ــية  ــات الثالث والقوى السياس الرئاس
ــبة العجز في موازنة ٢٠٢٠  تبني ان نس
هائلة دون تقدمي احلكومة اي اصالحات 
ــة  ــد ذي صل ــى صعي ــة. وعل اقتصادي
حصلت « البينة اجلديدة»، على وثيقة 
صادرة عن األمانة العامة جمللس الوزراء، 
ــحب مشروع قانون  تتضمن طلباً بس
املوازنة االحتادية لعام ٢٠٢٠، من مجلس 
ــض التعديالت. وفي  ــواب إلجراء بع الن
شأن آخر اعلن البنك املركزي العراقي، 
ــتعداد صندوق النقد  امس االربعاء، اس
ــراق، فيما بحث  ــاعدة الع الدولي ملس
ــات املالية. ــيق السياس اجلانبان تنس

ــال البنك املركزي  ان محافظ البنك  وق
ــى غالب مخيف عقد  املركزي مصطف
ــي  املرئ ــال  االتص ــة  بطريق ــاً  اجتماع
ــي، ومت خالل  ــد الدول ــدوق النق مع صن
ذات  ــع  املواضي ــة  مناقش ــاع  االجتم
ــع االقتصادي في العراق  الصلة بالوض
ــاعدة  ــتعداد ورغبة الصندوق ملس واس
العراق من خالل تقدمي الدعم واملشورة 
ــات املالية  ــيق السياس ــة وتنس الفني
ــط املالي. من  ــة وخطط الضب والنقدي
جانبه قدم فريق الصندوق تهاني املدير 
ــدوق د ..حازم الببالوي  التنفيذي للصن

للسيد محافظ البنك املركزي ملناسبة 
تسنمه املنصب. وفي الشأن السياسي 
ــدى بغداد، فاحت  ــفير التركي ل عبر الس
ــرص بالده على  ــدز، امس األربعاء، ح يل
تطوير آفاق التعاون بني البلدين، مؤكدا 
ــعبه.وذكر بيان  ــم تركيا للعراق وش دع
ــان  ــس البرمل ــي لرئي ــب اإلعالم للمكت
ــي، أن رئيس مجلس  ــد احللبوس محم
ــتقبل،  ــي اس ــواب محمد احللبوس الن
ــفير التركي لدى بغداد فاحت  امس، الس
ــاء ناقش  ــان، أن اللق ــاف البي يلدز.وأض

العالقات الثنائية بني البلدين، والتعاون 
ــاً للمصالح  ــة، وفق ــاالت كاف ــي اجمل ف
ــا جرى خالل اللقاء تبادل  املتبادلة، كم
ــول عددٍ من املواضيع  وجهات النظر ح
ــه،  جهت ــترك.من  املش ــام  االهتم ذات 
ــن حرص بالده  ــفير التركي ع عبر الس
ــاون بني البلدين،  على تطوير آفاق التع
مؤكدا دعم تركيا للعراق وشعبه. ومن 
جانب آخر بحث رئيس مجلس القضاء 
ــس األربعاء، مع  ــى فائق زيدان، ام االعل
السفير االمريكي ماثيو تولر، االجراءات 

القضائية حملاسبة اجلهات التي تعتدي 
ــية.وقال بيان  على البعثات الدبلوماس
ــس  ــس مجل ــاء   ان رئي ــالم القض الع
ــق زيدان  ــى القاضي فائ ــاء االعل القض
ــتقبل مبكتبه امس االربعاء، سفير  اس
ــدة االمريكية في بغداد  الواليات املتح
ماثيو تولر.واضاف البيان أن زيدان بحث 
مع تولر اجراءات القضاء في محاسبة 
ــفارات  اجلهات التي تعتدي وتهدد الس
ــية املوجودة في  ــات الدبلوماس والبعث
ــات العراق  ــر ذلك على عالق ــراق وأث الع

ــي التتطورات ايضا  مع دول العالم. وف
نفت وزارة املالية ، اعتقال وكيل الوزارة 
ــرة املوازنة طيف  ــر عام دائ وكالة ومدي
ــا تنفي ما  ــامي.وذكرت الوزارة ، انه س
ــالم خبر  ــائل اإلع ــض وس ــرته بع نش
ــال بأمر من  ــدور مذكرة اعتق مفاده ص
رئيس الوزارء مصطفى الكاظمي بحق 
ــام دائرة  ــوزارة وكالة ومدير ع ــل ال وكي
ــامي.وأكدت أن طيف  املوزانة طيف س
ــتمرة بعملها في  ــامي مازالت مس س
الوزارة وعلى الوكاالت اإلعالمية توخي 
ــار مغرضة.  ــر هكذا أخب الدقة في نش
ــدت وزارة  ــادي أك ــأن االقتص ــي الش وف
ــروع ميناء  ــل ، عزمها تنفيذ مش النق
ــق ١٩,٨٠ متر.وقالت  ــاو الكبير بعم الف
الوزارة ، إن وزارة النقل تود أن تبني للرأي 
ــى خدمة مصالح  ــام أنها دأبت عل الع
ــعب والوطن التي لن تتنازل عنها،  الش
ــني أن الوزارة  ــود ان نب ــدد ن ــذا الص وبه
عازمة على تنفيذ مشروع ميناء الفاو 
ــتراتيجي واحليوي وبعمق  الكبير االس
ــرا وثمانني  ــر مت ــعة عش (١٩,٨٠)م تس
سنتيمترا وفق اخملططات التي وضعها 
ــي. وأضافت نعد  ــاري االيطال االستش
شعبنا بان ال تراجع عن املشروع احللم 
ــا ثقته  ــعبنا الذي اوالن ــذل ش ولن نخ
ــل  ــا بإذن اهللا. كما أرس ــن اهال له ونح
ــة البرملانية، النائب  رئيس جلنة النزاه
ــى رئيس  ــاً ال ــعمي، كتاب ــد اجلش خال
ــى الكاظمي موقعاً  احلكومة مصطف
من مايقارب من مئة نائب لرفض الربط 
السككي مع الكويت واالسراع باجناز 

ميناء الفاو.

التتمة ص (٣)

َّـ الهدفكتب اِّـحرر السياسي
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 * عبد الوهاب جبار
ــيعة  ــن التفريق من الناحية املبدئية بني الش ــد م    الب
كمذهب اصيل وبني شيعة السلطة الذين انخرطوا في 
السلطة منذ العام (٢٠٠٣) وحلد اآلن بعد عقود طويلة 
ــتبدادية ، القائمة على  ــن األنظمة الدكتاتورية االس م
التهميش والعبودية ومصادرة احلريات األساسية .. ومن 
ــيعة السلطة  ــالتنا اليوم موجهة الى ش هنا فان رس
ــغال في  الذين كانوا ضحية مغرياتها .. وبالتالي االنش
ــعب وحقوقه  ــل املصالح الفئوية اما مصلحة الش ني
ــنة مرّت  ــة متاماً .. (١٧) س ــد ظلت غائب ــية فق األساس

ــلطة  الس ــيعة  وش
ــلون  ويفش ــون  يتخبط
ــة في تقدمي منجز  صراح
ــدن  م ــل  ينق ــي  حقيق
ــن  م ــة  اجلنوبي ــم  الضي
ــى  ال ــس  البائ ــا  واقعه
ــق  يلي ــذي  ال ــتوى  املس
ــكانها  س ــات  بتضحي
األصالء ، الطيبون .. وألن 
األنتخابات النيابية على 
ــول  ــا ان نق ــواب بودن األب
ــلطة ماذا  ــيعة الس لش
ــتقولون جلمهوركم ؟  س

ــذا االخفاق الذي حصل؟.. نحن  وكيف تبرّرون له كل ه
ــني ازاء جمهوركم  ــتكونون محرج متأكدون بأنكم س
ــيقول كلمته الفصل  ــاهل هذه املرة وس الذي لن يتس
ــدن مازالت مجرد  ــلطة مل ــيعة الس .. ماذا تقولون ياش
ــرة التي تطفو  ــوب وان البص ــة في اجلن ــباح وخاص اش
على بحيرة من نفط من دون ماء صالح للشرب والهواء 
ملوث واخلدمات غائبة ؟! . ان الشهداء واألرامل والفقراء 
ــوف يطلقون صرخاتهم بوجوهكم وسوف  واحلفاة س
ــدور .. ولكن نقول ان  ــافياً يثلج الص لن جتدوا جواباً ش
ــار .. فهل ستفعلونها  الفرصة متاحة لتصحيح املس

أم ستلتزمون الصمت؟!.

.. نحن متأكدون 
بأنكم ستكونون 
محرجني ازاء 
جمهوركم الذي 
لن يتساهل 
هذه اِّـرة 
وسيقول كلمته 
الفصل
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ــط كبير  ــوي) ان ثمة مخط ــد املوس ــح (حام ــن حتالف الفت ــب ع ــال النائ ق
ــزة مخابراتية تدخل  ــة وان اجه ــات اجلنوبية بعد الغربي ــتهدف احملافظ يس
البالد وتنفذ اخملططات ، واضاف املوسوي في تصريح لبرنامج « ابعاد اخرى» 
ان اكثر من (٤٠) الف منتسب في الناصرية وال حاجة الرسال جهاز مكافحة 
ــجاد الى بدر وان  ــمع بانتماء املتهم بخطف س ــار بانه لم اس االرهاب ، واش
ــراق وان احلكومة  ــعى الى تركيع الع ــج تتدخل وصفقة القرن تس دول اخللي
ــائر بدأت  ــدن الدينية وان العش ــد امل ــاً اقتصادية ض ــوض حرب ــة تخ العراقي
بتسليح نفسها خوفاً من املستقبل والثقة مفقودة باحلكومة والكاظمي 
د املوسوي بالقول : ان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي  يتجه لالدولة .. وشدّ
ــاري الكاظمي  ــرّس احملاصصة واتبع في تعييناته ذوق األحزاب وان مستش ك

هم انفسهم الذين كانوا يؤججون ساحات التظاهرات.

ــية مطلعة بأن  ــادر سياس ــريبات من مص ــادت تس اف
ــه وان رئيس مجلس  ــل برأس ــني بدأ يط األقليم الس
ــى رأس الهرم من  ــي يقف عل ــواب محمد احللبوس الن
ــابة التي حتظى  اجل تصدره بوصفه من القيادات الش
ــية وعشائرية في املنطقة الغربية  بتأييد قوى سياس
ــي البيت  ــود خالفات تعصف ف ــه رغم وج ــر ان . ويذك
السني لكن ثمة اجماع على قبول القواعد االمريكية 

في املنطقة الغربية.

ــاح  ــة ان حزباً فتياً ينوي اكتس ــفت مصادر مطلع كش
ــن القوة بحيث  ــية العراقية وهو م ــاحة السياس الس
ــداد و (٧٠) مكتب في  ــه بات ميتلك (١٧) مكتباً في بغ ان
ــب  ــي غير محدود .. وبحس ــه دعم مال ــات ولدي احملافظ
املصادر فان القيادات الشيعية تعرف هذا احلزب وتتفاوض 
ــة واآلن النتاجات على  ــرف وتدرك هذه احلقيق معه وتع
ــطوته وان معلومات  األرض تقول ان هذا احلزب يفرض س
ــليمه ٥٠٪ من  ــن مفاوضات معه لغرض تس تتحدث ع
ــزب تديره قيادات بعثية  ــارة بأن احل احلكم .. وجدير االش
ــع  ــى دعما ماليا غير محدود ألجل التوس ــة ويتلق رفيع

جغرافيا في كل انحاء العراق.

U;ÑÄ]zzzzzzzzzzëŸ
 بعد أختتام االجتماع الثاني والعشرين 
ــتركة  املش ــة  الوزاري ــة  املراقب ــة  للجن
ــدول املتحالفة معها ..  ملنظمة اوبك وال
أكد وزير النفط أحسان عبد اجلبار، حرص 
ــة من داخل أوبك واملنتجني  الدول املنتج
ــارح املنظمة  ــا من خ ــني معه املتحالف
ــض االنتاج ،  ــاق خف ــزام باتف ــى االلت عل
ــتقرار  ــق هدف االس ــل على حتقي والعم

ــواق النفطية العاملية  والتوازن في االس
ــا في ظل  ــداف اخملطط له ــوالً لاله ، وص
ــوق النفطية  التحديات التي تواجه الس
ــا كوفيد  ــروس كورون ــار فاي ــراء أنتش ج
١٩.وقال أسماعيل بعد أختتام االجتماع 
الثاني والعشرين للجنة الوزارية ملراقبة 
االنتاج عبر الدائرة االلكترونية أن اللجنة 
ــد رحبت بالتزام الدول املنتجة  الوزارية ق
ــا ومن  ــن املتحالفني معه ــك وم ــن أوب م

ضمنها املكسيك بإتفاق خفض االنتاج 
ــهر  ــبة االلتزام للش ــت نس ــث بلغ ، حي
ــطس بحسب املصادر  املاضي أب – أغس
ــبة  ــتقلة (١٠٢٪) وهي نس الثانوية املس
ــوق  ــى واقع الس ــر أيجاباً عل ــدة تؤث جي
ــار وزير النفط الى تأكيد  النفطية ، وأش
االجتماع على املنتجني بااللتزام الكامل 
ــن عنها ،  ــب املعل ــق النس ــاق وف باالتف
ــات غير اخملفضة  ــك تعويض الكمي كذل

ــرة املاضية.من جانبه قال مدير عام  للفت
ــويق النفط عالء الياسري أن  شركة تس
اجتماع اليوم عقد بحضور وزير الطاقة 
ــلمان ووزير  ــعودي عبد العزيز بن س الس
الطاقة الروسي الكسندرنوفاك.حيث مت 
ــتعراض التقرير الشهري الذي أعدته  اس
اللجنة الفنية املشتركة، حيث مت خالله 
مناقشة التطورات في السوق النفطي 
ــابق  للفترة التي اعقبت االجتماع الس

الذي أنعقد بتاريخ ١٩أب املاضي ، كذلك 
ــة التوقعات لفترة الربع االخير  مناقش
للعام احلالي ٢٠٢٠، كذلك مت استعراض 
معدالت اإلنتاج لشهر أب املاضي للدول 
واملتحالفني معها  ــاء  األعض ــة  املنتج
ــري أنه  ــارج أوبك ، واضاف الياس من خ
ــد االجتماع الوزاري  ــاق على عق مت االتف
ــرين االول –  خالل الفترة من ١٥-١٩ تش

أكتوبر القادم.

ــاحة لصراع  قال رئيس اجلمهورية برهم صالح اننا نرفض ان يكون العراق س
ــام اجلمعية العمومية لالمم املتحدة ان  ــي ودولي واضاف في كلمة له ام اقليم
ــتمرة واالنشغال بصراعات املنطقة سيكون  احلرب على االرهاب ما زالت مس
ــاب اال بتجفيف منابع  ــه ال ميكن القضاء على االره ــا للمتطرفني وان متنفس
ــي للعنف  ــاد بوصفه  االقتصاد السياس ــح ان انهاء الفس ــد صال متويله.واك
واالرهاب وان امام احلكومة العراقية مسؤوليات كبيرة تتمثل باجراء اصالحات 
ــالح بيد الدولة والتحقيق  هيكلية وضمان اجراء انتخابات نزيهه وحصر الس
بجرائم قتل املتظاهرين وافراد القوات االمنية واشار صالح ان الفساد خطف 
ــهم في تدميرها لسنوات طويلة. وان  من العراقيني التمتع بنعم بالدهم واس
العراق املستقل ذا السيادة سيكون نقطة التقاء مصالح ومنطلقا ملنظومة 

اقليمية قائمة على اساس التعاون االقتصادي واالمني.
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بغداد /

وكاالت /بغداد /

بغداد /

ــان  ــا حلقوق االنس ــة العلي ــب املفوضي ــذر مكت ح
ــة االحتادية  ــاء، احلكوم ــس األربع ــرة، ام ــي البص ف
ــة القطيع عبر  ــة مناع ــن تداعيات اتباع سياس م
ــي اجلديد، مشيراً إلى  ــماح ببدء العام الدراس الس
ــانية في احملافظة. ــيؤدي إلى كارثة إنس أن ذلك س

ــال بيان للمكتب ، إنه بعد قراءات دقيقة للواقع  وق
ــرة والتي ال  ــي محافظة البص ــي والتربوي ف الصح

ــاء جائحة  ــب احملافظات قبل وأثن ــف عن أغل تختل
كورونا، يحذر (املكتب) بشدة، احلكومة املركزية من 
اي قرار يدفع مئات آالف األطفال إلى مناعة القطيع 
ــي ٢٠٢٠-٢٠٢١ مع هذا املستوى  لبدء العام الدراس
ــة املتهالكة. ــن الوقاية والرقابة الصحي املتردي م
ــانية  ــيؤدي إلى كارثة انس وأضاف البيان أن ذلك س
يجب أن ال يستهان بدراستها كما أن ال تقاس على 

مدارس التعليم األهلي او املدارس النموذجية.
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بغداد /

ــان رصيد  ــدر مطلع، ب ــاد مص اف
ــدى البنك املركزي  وزارة املالية ل
يكفي لتغطية رواتب املوظفني.
ــد وزارة  ــدر ، ان  رصي ــال املص وق
ــزي  املرك ــك  البن ــدى  ل ــة  املالي
ــي لتغطية رواتب  العراقي يكف
ــهر ايلول  ــة لش ــي الدول موظف
الذي  ــدر  املص ــاف  واض ــي.  احلال
فضل عدم الكشف عن اسمه، 
ان  الرصيد يكفي اضا لتغطية 

رواتب االشهر القادمة.

بغداد /

بغداد/
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محليات
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بغداد / البينة الجديدة
ــدس  ــة املهن ــر الزراع ــيد وزي ــتقبل الس اس
ــد منظمة االغذية  محمد كرمي اخلفاجي وف
ــدة  املتح ــالمم  ل ــة  التابع  (FAO) ــة  والزراع
ــن . ومت  ــور صالح احلاج حس ــة الدكت برئاس
ــة ملف التعاون الثنائي  خالل اللقاء مناقش
ــدد من  ــة فضال عن ع ــوزارة واملنظم ــني ال ب
ــترك  ــيق املش ــة بالتنس ــع املتعلق املواضي
ــاريع  ــاء املش ــاالت منها انش ــدة مج في ع
ــة النباتية واحليوانية في محافظات  الزراعي
ــة ، واعادة  ــوادر الزراعي ــراق، وتدريب الك الع
ــال تقانات  ــة وادخ ــق الزراعي ــل املناط تأهي
ــورة واالرتفاع  ــة واملكننة املتط ــري احلديث ال
ــب انتاج القطاع الزراعي ، ونقل نتائج  بنس
ــي. واكد  ــع الزراع ــة للواق ــوث الزراعي البح
اخلفاجي على أن الوزارة قد حققت املزيد من 
النجاحات من خالل حتقيق االكتفاء الذاتي 
ــن محاصيل  ــول احلنطة وعدد م من محص
ــم الفالحني  ــل على دع ــر، وانها تعم اخلض
ــن البطالة وتوفير احملاصيل اخملتلفة  للحد م
ــة  النباتي ــة  الزراعي ــاريع  باملش ــوض  والنه
ــاو  ــة الف ــع منظم ــاون م ــة بالتع واحليواني

ــرات كبيرة،  ــات وخب ــه من امكاني ملا متتلك
ــاس هو خدمة  ــوزارة االس ــا ان هدف ال مبين
الفالحني واملزارعني واملربني وتطوير القطاع 
ــردودات االقتصادية للبلد  ــادة امل الزراعي وزي
ــي للمواطن. من جانبه  وتوفير االمن الغذائ
ــيرا  ــروره باللقاء مش ابدى الوفد الضيف س
ــتمرار  ــاو الدائم الس ــعي منظمة ف ــى س إل

ــا وانها  ــة وعمله ــع وزارة الزراع ــاون م التع
ــاص البطالة وزيادة حجم  تهدف إلى امتص
ــذاء ومحاربة  ــادي وتوفير الغ ــو االقتص النم
الفقر. مبديا استعداد املنظمة لزيادة حجم 
ــيما في مجال البحوث العلمية  التعاون س
ــى إيجاد تنمية  ــرات والعمل عل وتبادل اخلب

زراعية شاملة تعضد دور اإلقتصاد.

بغداد/ البينة الجديدة
أكد وزير التجارة، الدكتور عالء اجلبوري، 
ــف  ــة تكثي ــاء، اهمي ــس االول الثالث ام
ــة واملالية  ــرة الرقابة التجاري جهود دائ

ــار جهود  ــاد، في إط ــي محاربة الفس ف
ــاد  ــتئصال الفس احلكومة والوزارة الس
ــر  وذك ــدين.  الفاس ــة  حرك ــب  وتعق
ــمي  ــه الناطق الرس ــوزارة، نقل بيان لل

ــى اليوم،  ــر اجلبوري التق ــا، أن «الوزي له
ــام  ــي بالوزارة  من اقس ــاز الرقاب باجله
ــة واملالية وفروعها في  الرقابة التجاري
ــتمع  ــركات، حيث اس احملافظات والش
ــام  ع ــر  مدي ــا  قدمه ــات  مالحظ ــى  ال
ــة، فضال عن  ــة والتجاري ــة املالي الرقاب
ــام الدائرة وممثلي فروع احملافظات  اقس
ــتمع الى شرح مفصل  والشركات واس
ــذه الدائرة واالليات  عن طبيعة عمل ه
املتبعة سواء كان في الرقابة على املال 
العام أو الرقابة التجارية على مستوى 
متابعة السوق احمللية ومنع تداول املواد 
ــتيراد وضبط ايقاع  ــة من االس املمنوع
االسعار في السوق احمللية».واكد الوزير 
خالل اللقاء، ان «اجلهاز الرقابي في وزارة 
ــن اولوياته في املرحلة  التجارة من ضم
ــاد والتصدي  ــة الفس ــة مواجه املقبل
للمخالفات في عمل مفاصل  الوزارة»، 
مشددا على ضرورة «متابعة املالحظات 

وشكاوى املواطنني عبر مواقع التواصل 
ــت  االنترن ــبكات  وش ــي  االجتماع
ــالل  ــن خ م ــواء  ــا س ــل معه والتفاع
ــات او االخبارات  ــول على املعلوم احلص
أن  ــح،  املواطنني».وأوض ــات  ومالحظ
ــل  ــة تتحم ــة واملالي ــة التجاري «الرقاب
خالل هذه املرحلة مسؤولية كبيرة في 
ــدين  ــاد وتعقب الفاس مواجهة الفس
ــل  ــي حتص ــات الت ــدي لالنحراف والتص
ــل، وان دعمنا لهذه  ــل العم في مفاص
ــا من الدوائر املهمة  الدائرة كوننا جنده
ــعى من خاللها الى وضع اليد  التي نس
على اخملالفات وتقييم االداء عبر الرقابة 
الوقائية والرقابة العالجية».واضاف، ان 
«الفترة املقبلة تتطلب اجراءات حازمة 
ــني واملتجاوزين  ــة بحق كل اخملالف ورادع
ــتكمال كل  ــام عبر اس ــال الع على امل
ــراءات التحقيقية وجلان التضمني  االج
ــادة املبالغ  ــدف من خاللها  اع التي نه

ــة خالل  ــباب مختلف ــي هدرت الس الت
ــا ان»رقابة  ــة»، مبين ــنوات املاضي الس
ــات املهمة  ــل احد احللق ــات متث احملافظ
ــل عمل  ــري في مفاص ــا يج ــة م ملتابع
ــتمع  باحملافظات».واس ــارة  التج وزارة 
ــرح مفصل عن  الوزير اجلبوري، الى «ش
عمل قسم تقنية املعلومات في اعداد 
برامج امتته الكترونية والتي نستطيع 
ــات العمل ووضع  ــن خاللها حتديد الي م
ــل والضعف،  ــن اخلل ــى مكام ــد عل الي
مؤكدا»على»ضرورة العمل على التركيز 
ــتماع  ــة االلكترونية واالس على الرقاب
ــاس وهمومهم فضال  ــاكل الن الى مش
ــر مواقع  ــي ترد عب ــات الت ــن املالحظ ع
التواصل االجتماعي وشبكات االنترنت 
ــكل  ــل مع هذه املالحظات بش والتعام
علمي واكادميي ومهني والتفاعل معها  
ــذي يتيح للناس   ــكل االيجابي ال بالش

تقدمي املعلومات واملالحظات».
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البينة الجديدة / محمد علي البياتي
عقدت مديرية شؤون العشائر في وزارة 
الداخلية مساء الثالثاء املاضي مؤمتراً 
ــائر  ــاء عش ــيوخ ووجه ــائرياً لش عش
ــيخ  محافظة األنبار بالتعاون مع (الش
ــيد املهنا شيخ عشيرة البو  حامد رش
ــا محافظة  ــي منطقة املهن علوان) ف
ــؤون  ــيد مدير ش ــار بحضور الس األنب
ــة العميد  ــائر في وزارة الداخلي العش
ناصر علي محمد النوري و مدير شؤون 
عشائر احملافظة و مدير قسم االنساب 
ــؤون العشائر و عدد من  في مديرية ش
ــة ويأتي هذا املؤمتر  ــار ضباط املديري كب
ــيد معالي وزير  تنفيذاً لتوجيهات الس
امليداني  ــل  بالتواص ــرم  احملت الداخلية 
ــة في  ــائرنا الكرمي ــع عش ــر م و املباش
ــل العميد ناصر النوري حتيات  البدء نق
ــيد معالي وزير الداخلية  ــالم الس وس
ــؤون  احملترم للحضور ثم ألقى مدير ش
ــائر كلمة أكد فيها على أهمية  العش
ــزة  ــائر لألجه ــاندة العش ــم ومس دع

ــم باملعلومات  ــرورة رفده األمنية و ض
االستخبارية عن األشخاص اخلارجني 
ــوري إلى  ــا وتطرق الن ــن القانون كم ع
ــا وزارة  ــة التي أطلقته ــة األمني احلمل
ــالح  ــة بخصوص (حصر الس الداخلي
بيد الدولة) و مالحقة من صدر بحقهم 

ــر ارتكابهم  ــال على اث ــرات اعتق مذك
ــاء  إلق و  ــة  أو جنائي ــة  إرهابي ــم  جرائ
ــم للقضاء  ــم وتقدميه ــض عليه القب
ــادل حيث إن وزارة  ــوا جزائهم الع لينال
ــذهِ امللفات وفي  ــة جادة في ه الداخلي
سياق متصل أكد العميد النوري على 

احلضور بأهمية تغليب العقل و املنطق 
في حل اخلالفات العشائرية و اإلبتعاد 
ــالح وضرورة  ــف و الس ــة العن ــن لغ ع
إشاعة روح احملبة و التسامح بني أبناء 
ــن جانبهم أعلن  ــائرنا الكرمية وم عش
ــاندتهم لوزارة  ــور دعمهم ومس احلض

ــا بالقضاء على  الداخلية في حملته
ــدن و املناطق  ــالح املنفلت في امل الس
ــم بالتوجيهات  ــن التزامه ــوا ع و أعرب
ــن وزارة الداخلية و مديرية  ــادرة ع الص
ــا  لعراقن ــةً  خدم ــائر  العش ــؤون  ش

احلبيب.

@aä∑˚fl@Ü‘»m@ÚÓ‹ÅaÜ€a@ÒâaãÎ@ø@äˆbí»€a@ÊÎ˚ë@ÚÌäÌÜfl
@âbj„˛a@äˆbí«@ıbËuÎÎ@ÑÏÓí€@�bÌäˆbí«

ÚÌâb‡rnç¸a@…ˆaÖÏ€aÎ@xaÎå€a@Ú°aäfl@’‹�Ì@Ôfl˝ç¸a@ÂÌäË‰€a@“äñfl
بغداد/ البينة الجديدة

اعلن مصرف النهرين االسالمي (مصرف 
ــل مرابحة  ــالق متوي ــن اط ــي) ع حكوم
ــى (٥) مليون دينار.  الزواج مببلغ يصل ال
وقال املصرف في بيان ، أن» مقدار الربح 
هو (١٠٪) سنويا ملدة (٣) سنوات، مشيرا 
ــملت تقدمي  ــى ان ضوابط التمويل ش إل
ــل عمره  ــف حكومي اليق ــل موظ كفي
ــد االدنى  ــون احل ــنة وان يك ــن (٥٩) س ع
ــه (٤٠٠,٠٠٠) اربعمائة الف  لصافي راتب
ــح املصرف ان  ــاف،ان « واوض دينار».واض
ــل عمر طالب  ــروط ان ال يق من بني الش

ــدم الزبون  ــن (١٨) عاما و يق ــل ع التموي
ــراؤها  ــب يتضمن ذكر املواد املراد ش طل
ــه مع عقد  ــه والنوعي ــا الكمي موضح
ــكات الثبوتية.واشار  الزواج واملستمس
ــمل  ــى ،انه» متويل مرابحة الزواج يش ال
ــزة الكهربائية)  ــاث املنزلي + االجه (االث
ــات الذهبية». وبني  ــراء املصوغ ومينع ش
ــدمي مراجعة  ــى الراغبني بالتق انه « عل
ــي /باب  ــرع الرئيس ــرف الف ــروع املص ف
ــة االدارة العامة  وفرع حي  املعظم بناي
ــارع  اجلهاد في منطقة حي اجلهاد الش
ــي وفرع الفراهيدي في  التجاري الرئيس

ــي محافظة  ــالم ف ــرع الس ــرة وف البص
ــرى  اخ ــة  ــرف».ومن جه االش ــف  النج
ــالمي  االس ــن  النهري ــرف  مص ــن  اعل
(مصرف حكومي) عن تعليمات الوادئع 
االستثمارية ،والتي يهدف اصحاب هذه 
ــي العمليات  ــاركة ف ــع الى املش الودائ
ــوم بها املصرف». ــتثمارية التي يق االس

ــالم واالتصال  ــدة االع ــان لوح ــال بي وق
احلكومي ان الضوابط  التمويل تتضمن 
ــتة اشهر )  ان اليقل مدة االيداع عن (س
ــتثمارية  ،وان اليقل حجم الوديعة االس
عن (٣,٠٠٠,٠٠٠) ثالثة ماليني دينار عراقي 

ــرف  ــعارا للمص ــودع اش ــدم امل ،وان يق
ــحب رصيد  ــدة (٣٠) يوما قبل س قبل م
ــودع يخول   امل ــل».وان  بالكام ــة  الوديع
املصرف باستثمار امواله في اي نشاط 
ــرعي يراه مناسبا ،واذا مت  ــتثماري ش اس
ــتة  ــغ الوديعة خالل (٦) س ــحب مبل س
اشهر من تاريخ توزيع االرباح يعد املودع 
متنازال عن نصيبه في االرباح املتحققة 
ــاب االرباح  ــدد الحتس ــل التاريخ احمل قب
ــاب  ــي هذا احلس ــون ملودع ــه» يك «.وان
االولوية في احلصول على املرابحات واي 
خدمات مصرفية يقدمها املصرف ،ويتم 

ــتثمارية في  ــع ايرادات الودائع االس توزي
ــاب  ــنة «.وان « يتم احتس نهاية كل س
االرباح واخلسائر من بداية الشهر الذي 
يلي تاريخ االيداع وتهمل كسور الشهر 
ــاح الناجتة  ــه ،وتضاف االرب ــذي ودع ب ال
ــوال املودعة تلقائيا  ــتثمار االم عن االس
ــرار مجلس  ــودع بعد اق ــاب امل الى حس
ــه ،وفي حالة وفاة املودع  االدارة للميزاني
تنتقل االموال املودعة وما يترتب عليها 
ــرعيني او  ــة الش ــى الورث ــاح ال ــن ارب م
املستحقني بحسب القوانني الشرعية 

في جمهورية العراق».

بغداد / البينة الجديدة
ــن (١٨,٢٩٥) حصة من  ــرة و املهجري ــت وزارة الهج وزع
ــاعدات االغاثية بني األسر النازحة واالسر العائدة  املس
ــار و كربالء  ــي محافظات (  االنب ــا االصلية ف ملناطقه
ــالح الدين و البصرة )  ــة و العاصمة بغداد و ص املقدس
وتضمن التوزيع ( سالت غذائية و اخرى صحية و كسوة 
مالبس  ) . وذكر مدير عام دائرة شؤون الفروع في الوزارة 
علي عباس جهاكير ان «  كادر فرع الوزارة في محافظة 

ــاعدات االغاثية بني  ــار وزع (٧,٧٢٠) حصة من املس االنب
ــر العائدة ملناطقها في اقضية ( الرمادي ، القائم  االس
ــة ) و توزيع (٤,١٠٩) حصة  ــة ، اخلالدية و الرمان ، الگرم
ــة الفلوجة و بزيبز  ،  ــني النازحني في مخميات عامري ب
ــة الى توزيع كادر فرع الوزارة في محافظة كربالء  اضاف
ــر النازحة  ــة بني االس ــة اغاثي ــة (١,٠٠٠) حص املقدس
ــر ان « كوادر  ــع جهاكي ــم «.    و تاب ــارج اخملي ــل و خ داخ
ــداد بجانبيها الكرخ و  ــوزارة في العاصمة بغ فرعي ال

ــهرية (٣,٢١٠) حصة  الرصافة  وزعت ضمن احلصة الش
من املساعدات االغاثية بني األسر النازحة في مجمعي 
ــس (ع) و مناطق اخرى ضمن  ــذراء و النبي يون ــرمي الع م
ــيرا الى توزيع كادر  ــة اجلغرافية بجانبيها ،   مش الرقع
ــالح الدين (٢,١١٦) حصة  ــرع الوزارة في محافظة ص ف
بني االسر النازحة في قضاء الطوز ، و توزيع كادر الوزارة 
ــني النازحني في  ــرة (١٤٠) حصة ب ــي محافظة البص ف

احملافظة».

@¥yãb‰€a@¥i@ÚÓqbÀa@Úñy@—€a@HQXI@Âfl@är◊a@ ãÏm@Òäv:a
pbƒœb0a@Âfl@ÖÜ«@ø@ÂÌÜˆb»€aÎ

بغداد / البينة الجديدة 
ــة ، املديرية العامة للعالقات الثقافية ،  عقدت وزارة التربي
اجتماعاً موسعاً مع اجمللس الثقافي البريطاني لبحث آلية 
ــي التعليم االبتدائي  ــذ فقرات برنامج بناء القدرات ف تنفي
ــرت الوزارة  ــاد األوربي . وذك ــن قبل االحت ــوي املمول م والثان
ــب اإلعالمي أن ، فترة التمديد جاءت  عبر بيان اصدرهُ املكت
ــتكماالً لتنفيذ فقرات البرنامج ضمن احللول اخملتلفة  اس
ــا البلد  ــداث التي مير به ــبب األح ــر إجنازها بس ــي تأخ والت
ــي جائحة «كورونا» ، حيث تتركز االتفاقية  ــبب تفش بس
ــودة في التعليم  ــبة اجل ــدة بني اجلانبني الى رفع نس املنعق
ــى أهمية تعليم األطفال  ــي والثانوي ، والتركيز عل االبتدائ
ذوي اإلعاقة (الدمج التربوي) وانخراطهم في سلك التعليم 
، وصوالً إلى محتوى املنهج الدراسي بحسب االحتياجات 
قد في مبنى  ــذي عُ ــة للطلبة .يذكر ان االجتماع ال اخملتلف
ــدي ورئيس  ــور علي الزبي ــار الدكت ــوزارة حضرهُ املستش ال
اللجنة الوطنية للتربية اخلاصة واعضائِها ، وكذلك مدير 
ــني والتدريب والتطوير  ــام املديرية العامة لإلعداد املعلم ع
ــاق واملصادقة على محاور البرنامج  التربوي ، حيث مت االتف
بعد التشاور مع اللجنة التوجيهية العليا لغرض املباشرة 

بتنفيذها ومبا يخدم العملية التعليمية.

بغداد / البينة الجديدة
ــن محمد  ــيد وزير الصحة والبيئة الدكتور حس اطلع الس
ــاح امس االربعاء  على  ــي خالل زيارته امليدانية صب التميم
ــة للمرضى في  ــة املقدم ــات الصحي ــير العمل واخلدم س
ــفى ابن البيطار التعليمي واستعداد املستشفى  مستش
ــتقبال الفرق االجنبية اخلاصة باجراء عمليات جراحة  الس
ــر  ــيادته باملرضى واستفس ــال ، والتقى س ــب لالطف القل
منهم عن اخلدمات املقدمة لهم ووجه بعدد من االجراءات 
ــة القلبية  ــة العناي ــاح رده ــرعة افتت ــا س ــة منه العاجل
ــة بجراحة  ــعة اخلاص ــاالت العمليات التس اجلراحية وص
ــيد الوزير  ــتلزماتها ، كما خصص الس ــب وتوفير مس القل
املبالغ املالية الالزمة لصيانة البنى التحتية للمستشفى 
ــام زيارته على  ــا ، واثنى في خت ــزة االيكو فيه ــادة اجه وزي
ــة والعاملني فيها كافة  ــالكات الطبية والصحي جهود امل

ومثابرتهم بتقدمي االفضل للمرضى.

البينة الجديدة / علي شريف
ــتاذ الدكتورنعمان هادي  ــل االس ــة جامعة باب ــد مديراعالم رئاس عق
ــالم اجلامعي وفق متطلبات  ــي اجتماعا لتنظيم منهجية االع اخلزرج
ــتاذ الدكتوراخلزرجي ملندوب (جريدة البينة  املرحلة الراهنة٠وقال االس
اجلديدة):ان املرحلة اآلنية تستدعي وضع ضوابط جديدة ملزاولة اإلعالم 
اجلامعي منها استحداث آليات تقنية إتصالية وفق منظومة شبكية 
ــام انطالقا نحو تغذية املواقع  تشمل جميع الكليات واملراكز واألقس
ــؤولية  ــوات االتصال اخلارجية٠واضاف: أن املس ــة للجامعة وقن اخلبري
ــن خالل تكثيف  ــات النهوض بها م ــة وتبدأ مقوم ــة تضامني اإلعالمي
ــعب اإلعالمية ورصد  ــؤولي الش ــة والتطويرية ملس ــدورات التدريبي ال
ــاطات األكادميية والعلمية والفكرية لألساتذة والباحثني ونشر  النش
ــول في مضمار  ــمعة اجلامعة والدخ ــات ومبا يعزز س البحوث والدراس
ــي والبحث  ــة وزارة التعليم العال ــب رؤي ــة حس ــات العاملي التصنيف
ــاطاتهم  ــد اإلعالم بنش ــاتذة برف ــل األس ــى تفاع العلمي٠مؤكداعل
ومشاركاتهم العلمية والثقافية والفنية والفكرية والرياضية وغيرها 
ــة والثقافية للجامعة  ــيرة العلمي ــن الفعاليات التي تنهض باملس م
وعقد الندوات واملؤمترات وورش العمل واملشاريع العلمية وفق متطلبات 
وضرورات املرحلة الراهنة٠من جانبه أشار مسؤول شعبة اإلعالم علي 
ــة املهنية  ــن كرمي إلى ضرورة تبني آلية عمل متقدمة في املمارس حس
وتوسيع آفاق النشر إلى مديات أوسع من خالل منظومة إتصال فاعلة 
ــي  ــام وتتحد بصورة مجدية مع اإلعالم املؤسس ــتقطب الرأي الع تس
للمحافظة وعرض البيانات وزيادة الرصيد اخلبري للجامعة مبا تنظمه 

من مؤمترات وفعاليات علمية مختلفة.

@÷aäíΩa@o�Ì5ÿ€@Ú�flb»€a@Ú�◊äí€a
@ÊÎb�»n€a@›�Ó»–m@ÖaÜ�Ãi@Ú�„bflc@…�fl@s�zjm

k�í€a@ÒÖb�fl@’�ÌÏén€@Ü�”b»n€aÎ
بغداد / البينة الجديدة

بحثـت الشركة العامة لكبريت املشراق إحدى شركات وزارة الصناعة 
واملعادن تفعيل التعاون املشترك مع أمانة بغـداد .جـاء ذلك خالل زيارة 
ــركة السيد : عبـد املنعـم نائـف اجلبـوري : يرافقه عدد  مدير عام الش
ــى أمانة بغداد وعقد لقاء  ــام إل من أعضاء مجلس اإلدارة ومدراء األقس
مشترك مع مدير عام دائرة ماء بغداد املهندس : عمـار موسـى األسـدي 
ــرم بينهما والقاضي بتجهيز  ــث بحث الطرفان تفعيل العقد املب : حي
ــب وجرى اإلتفاق على جتهيز الكمية املتبقية  دائرة ماء بغداد مبادة الش
من العقد والبالغة ( ٣٠٠٠ ) طن وجدولة الديون السابقة واملثبتة بذمة 
الدائرة املذكورة لغرض تسديدها مع اإلستمرار بشراء مادة الشب ودعم 
املنتج احمللي وكذلك مت اإلتفاق على التواصل وعقد لقاء الحق في أقرب 
ــى توفر اإلمكانية لتلبية  ــركة عل وقت ممكـن .وقـد أكـد مدير عام الش
ــركة املعمل  ــب بالكامل إلمتالك الش حاجة أمانة بغداد من مادة الش

الوحيد في العراق إلنتاج الشب مبواصفات عالية وأسعار منافسـة.

@·Óƒ‰n€@b«b‡nua@Ü‘»Ì@›ibi@‚˝«g
Ô»flb¶a@‚˝«�a@@ÚÓvË‰fl

البينة الجديدة / احمد محمد اسود
ــركة العامة لصناعة السيارات و املعدات  زار مدير عام الش
في االسكندرية مؤخرا محافظ بابل االستاذ/ حسن منديل 
ــن القضايا التي  ــة العديد م ــاء مناقش ــرى خالل اللق ، وج
تصب في مصلحة الطرفني وكان من اهم القضايا مناقشة 
ــتحقات الشركة من الديون املتربة على محافظة بابل  مس
بغية  استحصالها ومناقشة عقود جتهيز اآلليات واملعدات 
ــة  خطط من شأنها رفع مستوى االداء وخلق جسور  ودراس

تعاون مشترك يخدم القطاع الصناعي العراقي.

بغداد / البينة الجديدة
ــائل اإلعالم خبر مفاده  ــرته بعض وس تنفي وزارة املالية مانش
صدور مذكرة اعتقال بأمر من رئيس الوزارء مصطفى الكاظمي 
بحق وكيل الوزارة وكالة ومدير عام دائرة املوازنة الست طيف 
ــت طيف  ــوزارة في بيان لها ان الس ــامي .وبدورها أكدت ال س
ــوزارة وعلى الوكاالت  ــتمرة بعملها في ال ــامي مازالت مس س

اإلعالمية توخي الدقة في نشر هكذا أخبار مغرضة.
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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  

ــلف التي متنح للمنتسبني     حدد مصرف الرافدين، امس األربعاء، أنواع القروض والس
من وزارة الدفاع الذين يتم توطني رواتبهم على املصرف وحصولهم على بطاقة املاستر 
ــي يقدمها املصرف  ــرف ، إن اخلدمات املصرفية الت ــب اإلعالمي للمص ــال املكت كارد.وق
للمنتسبني في وزارة الدفاع هي ( سلف شخصية - سلف تكميلية - خدمة سلفني 
الشهرية - بطاقة تقسيط لسقف ائتماني يصل الى ٥ ماليني - قروض لشراء وحدات 
سكنية في املشاريع االستثمارية - قروض بسماية السكنية - قروض ٥٠ مليون للبناء 
ــكنية - قروض السيارات -  في قطعة أرض - قروض ٥٠ مليون لترميم وتأهيل الدور الس
قروض املشاريع الصغيرة ٢٥ مليون - سحب الراتب من اي مكان يتواجد فيه املنتسب 
ــرة في بغداد واحملافظات -تطبيق مصرف الرافدين  عبر فروع املصرف او املكاتب املنتش
ــبي وزارة  ــب واخلدمات املصرفية األخرى).ودعا املكتب منتس ــى املوبايل ملعرفة الرات عل

الدفاع إلى االستفادة من تلك اخلدمات عند توطني رواتبهم الكترونيا على املصرف.
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ــد بتال  ــط، خال ــر التخطي ــن وزي    أعل
ــن التوجهات  ــم، امس األربعاء ع النج
واألولويات إلعداد استراتيجية  املوازنة 
العامة للدولة، في جانبها االستثماري، 
ــنوات الثالث املقبلة ٢٠٢١-٢٠٢٣. للس
ــرأس  ــر ت ــوزارة، أن الوزي ــان لل ــر بي وذك
االجتماع اخملصص ملناقشة آليات رسم 

ــتراجتية املوازنة،  ضم وكيل الوزارة  اس
ــات  ــاد، ومدير دائرة السياس ماهر  حم
ــة واملالية عالء الدين جعفر،  االقتصادي
ــة اإلقليمية  ــرة التنمي ــام دائ ومدير ع
ــن السيد، ومدير  واحمللية محمد محس
ــتثمار احلكومي عادل  ــرة االس ــام دائ ع
ــط  ــرة تخطي ــي دائ ــد، ومعاون ــد زي عب
ــب  بحس ــر،  الوزي ــت  القطاعات.ولف

ــتراتيجية  ــز  س ــى ان تركي ــان، إل البي
ــتثماري،  االس ــب  اجلان ــي  ف ــة  املوازن
ــى التحتية،  ــيكون على إعمار البن س
ــات كافة، وفقا  ــات، في احملافظ واخلدم
ــة واملعايير  ــة املكاني ــوات التنمي لفج
االقتصادية،   ــطة  واألنش التخطيطية 
ــفيات قيد للتنفيذ، و  واكمال املستش
ضمان إجناز املشاريع املستمرة، وحتريك 

ــالل ايجاد  ــة، من خ ــة واملتوقف املتلكئ
ــراك  ــبة للتمويل،  وإش اآلليات املناس
ــع  الدف ــى  إل ــار  اخلاص.وأش ــاع  القط
ــتراتيجية  ــاريع االس ــاه إجناز املش باجت
ــر اخلدمات  ــف، وتوفي ــر املضاع ذات االث
ــتيعاب تداعيات األزمة  ، فضال عن اس
ــى  ــا عل ــة، وتأثيراته ــة واملالي الصحي
ــركات  ــة، مؤكدا أهمية دعم ش التنمي

املنفذة للمشاريع،  الدولة  ومؤسسات 
ــدوق االعمار،  ــات صن ــادة تخصيص وزي
ــريع عودة النازحني من خالل زيادة  وتس
ــرة  ــوزارة الهج ــغيلية ل ــة التش املوازن
واملهجرين.وبني، أن ستراتيجية املوازنة 
ــتركز أيضا  لألعوام الثالثة املقبلة، س
ــتراتيجية  ــادة تخصيصات س زي على 

التخفيف من الفقر.

االول  ــس  ام ــوزراء،  ال ــس  ــد مجل عق
ــته االعتيادية برئاسة  الثالثاء، جلس
ــى  مصطف ــوزراء  ال ــس  مجل ــس  رئي
ــرارات عدة  ــا اتخذ ق ــي، فيم الكاظم
ــة الرياضية  ــا حتديد موقع املدين منه
ــعودية.وذكر املكتب  ــداة من الس امله
ــوزراء ، أنه خالل  ــس ال ــي لرئي اإلعالم
ــوزراء  ال ــس  مجل ــع  اطل ــة،  اجللس
ــة  الصح ــر  وزي ــه  قدم ــاز  إيج ــى  عل
ــود الصحية  ــتجدات اجله ــر مس آلخ
ــة جائحة كورونا  املبذولة في مواجه
واإلجراءات املتخذة في مجال الوقاية 
ــار، والتي أدّت  والسيطرة على االنتش
ــافي الى  ــبة التش ــى أن ترتفع نس ال
٨٠٪، وأن تنخفض نسبة الوفيات الى 
ــي للمصابني. ــن اجملموع الكلّ ٢٫٧٪ م

ــراءات  ــراق أمتّ إج ــر أن الع ــد الوزي وأك
انضمامه الى اآللية املشتركة لشراء 
ــة كورونا.كما  اللقاحات(GAVI)اخلاص
ــن وزير  ــى إيجاز م ــس ، عل ــع اجملل اطل

ــز الطاقة  ــع جتهي ــن واق ــاء ع الكهرب
ــي عموم  ــني ف ــة للمواطن الكهربائي
ــر اإلجراءات  ــى آخ ــتمع ال العراق.واس
املتخذة لضمان تقدمي أفضل اخلدمات، 
ــات التوزيع واإلنتاج، فضالً  وجتاوز عقب
عن العوارض ومعاجلاتها التي تعتري 
الكهربائية.وبحث  ــة  الطاق ــبكة  ش
ــع املدرجة على جدول  اجمللس املواضي
ــة  ــس جمل ــذ اجملل ــا اتخ أعماله،كم

قرارات بشأنها، من بينها
ــام وزارة اإلعمار  ــى قي ــة عل ١- املوافق
ــغال  واألش ــات  والبلدي ــكان  واإلس
العامة، بإحالة صيانة وتأهيل الطرق 
املؤدية الى منفذ جديدة عرعر احلدودي 
ــة،  الرابطة مبحافظتي كربالء املقدس
واألنبار الى الشركات املتخصصة في 
ــكام املادة ٣  ــتثناءً من أح الوزارة، اس
من تعليمات تنفيذ العقود احلكومية 

رقم ٢ لسنة ٢٠١٤.
قيام وزارة املالية بتمويل وزارة اإلعمار 
واإلسكان والبلديات واألشغال العامة 

ــغيلية  ــبة (١١٢)للنفقات التش بنس
ــي الفقرة أعاله،  ــروع املذكور ف للمش
ــل أو التجهيز  ــات العم ــب ذرع بحس
ــق املادة (١٣ثانياً) من  الفعلي، على وف
قانون اإلدارة املالية االحتادية ذي الرقم 
ــنة ٢٠١٩. قيام وزارة التخطيط  ٦ لس
ــروع صيانة وتأهيل الطرق  بإدراج مش
املؤدية الى منفذ جديدة عرعر احلدودي 
ــة،  الرابطة مبحافظتي كربالء املقدس
ــروع  مش ــن  ضم ــون  كمك ــار،  واألنب
ــور املدرج لديها  صيانة الطرق واجلس

كمشروع مستمر.
ــط،  والتخطي ــة  املالي ــي  وزارت ــام  قي
ــر الثاني لطريق  ــروع املم بتمويل مش
 ٤٥ ــول  بط ــر)،  كربالء(رزازة-األخيض
ــاريع  ــن املش ــدرج ضم ــراً، امل كيلومت
ــور  ــرق واجلس ــرة الط ــتمرة لدائ املس
ــكان  ــدة الى وزارة اإلعمار واإلس العائ
ــة، الذي  ــغال العام ــات واألش والبلدي
ــط محافظة  ــور رب ــل ضمن مح يدخ
ــدة  جدي ــذ  مبنف ــة  املقدس ــالء  كرب

ــة العربية  ــدودي مع اململك عرعر احل
ــعودية، وبنسبة (١١٢)، للنفقات  الس
ــور في  ــروع املذك ــغيلية للمش التش
ــب ذرعات  ــرة االولى آنفاً، وبحس الفق
العمل أو التجهيز الفعلي، على وفق 
ــاً) من قانون اإلدارة املالية  املادة(١٣ثاني

االحتادية رقم ٦ لسنة ٢٠١٩ املعدل.
٢- اختيار موقع بسماية لغرض إقامة 
ــن خادم  ــة املهداة م ــة الرياضي املدين

احلرمني الشريفني.
املرقمة(١٩٧٤  األرض  تخصص قطعة 
جعارة)، البالغة مساحتها ٦٣١ دومناً 
ــدالً  ــة، ب ــباب والرياض ــى وزارة الش ال
ــي والبحث  ــم العال ــن وزارة التعلي م
ــل  وحتوي ــيد،  الرش ــة  العلميجامع
ملكيتها الى وزارة الشباب والرياضة.

ــباب والرياضة بتنفيذ  قيام وزارة الش
ــداة  ــة امله ــة الرياضي ــروع املدين مش
ــعودي، وبالتنسيق مع  من امللك الس
ــالل اجمللس  ــعودي من خ ــب الس اجلان

التنسيقي العراقي السعودي.

٣- املوافقة على متديد العمل بالفقرة 
٢ من قرار مجلس الوزراء ذي الرقم ٩٠ 
ــرة آنفاً كما  ــنة ٢٠١٩، لتقرأ الفق لس

يلي:
ــول للعاملني  ــمة الدخ ــتبدال س اس
ــة  ــركات األجنبي ــي الش ــب ف األجان
ــاريع  املش ــي  ف ــاً  حالي ــن  املتواجدي
ــا مع  ــد عليه ــتثمارية واملتعاق االس
ــن انتهت مدة  ــة مم ــات احلكومي اجله
ــدة  ــتنفدوا م ــم، واس ــمة دخوله س
ــار إليها  التمديد على وفق املادة املش
ــمة  ــمة متعددة)، الى (س آنفاً من(س
ــب تقدمه  ــاء على طل ــة)، بن اعتيادي
شركاتهم مؤيداً من اجلهات احلكومية 
ــة وزارة  ــد مراجع ــد معها،بع املتعاق
ــؤون االجتماعية،عمالً  والش ــل  العم
ــل رقم ٣٧  ــن قانون العم ــادة ٣٠ م بامل
ــة  ممارس ــات  وتعليم  ،٢٠١٥ ــنة  لس
ــراق رقم ١٨  ــب للعمل في الع األجان

لسنة ١٩٨٧.
ــخ  تأري ــن  م ــدة  املمت ــدة  امل ــد  وتع

ــة  ولغاي ــول  الدخ ــمات  س ــاء  انته
ــني  طارئاً)،وللعامل ــتبدالها(ظرفاً  اس
ــاص واخملتلط، على  في القطاعني اخل
 ،٢٨٢٢٠٢١ ــخ  تأري ــدة  امل ــاوز  تتج أال 
وبحسب مستجدات املوقف الوبائي.

٤- قيام وزارة التخطيط بإدراج مشروع 
الطوبوغرافية  إنتاج خرائط األساس 
ــتثمارية اخلاصة  ــة االس ــن اخلط ضم
ــة العامة  ــوارد املاليةالهيئ ــوزارة امل ب

للمساحة لعام ٢٠٢١.
ــأن  ٥- إقرار توصية وزارة اخلارجية بش
ــة  جلمهوري ــة  عام ــة  قنصلي ــح  فت
ــو الصينية،  ــراق في مدينة كواجن الع
ــكام املادتني ٢٥، و٢٦  ــتناداً الى أح اس
ــة رقم ٤٥  ــون اخلدمة اخلارجي من قان
لسنة٢٠٠٨، واتفاقية فيينا للعالقات 

الدبلوماسية لعام ١٩٦٣.
٦- املوافقة على تخويل وزير التخطيط 
ــع على  والتوقي ــاوض  التف ــة  صالحي
ــاون الفني بني  ــروع اتفاقية التع مش
ــراق وحكومة  الع حكومة جمهورية 

لة من مجلسة  اليابان بصيغته املعدّ
ــتناداً الى أحكام املادة ٨٠،  الدولة، اس

البند سادساً من الدستور.
ــة  صالحي ــة  املالي ــر  وزي ــل  تخوي  -٧
ــروع  ــى مش ــع عل ــاوض والتوقي التف
اتفاقية جتنّب االزدواج الضريبي ومنع 
ــب املفروضة  ــرّب من دفع الضرائ الته
ــال بني حكومة  ــى الدخل ورأس امل عل
جمهورية العراق وحكومة جمهورية 
مصر العربية من جهة، ومع حكومة 
ــة من جهة  ــة كوريا اجلنوبي جمهوري
لة من مجلس  ــه املعدّ آخرى، بصيغت
ــتناداً الى أحكام املادة (٨٠  الدولة، إس

البند سادسا) من الدستور.
ــة بإعداد وثيقة  ٨- قيام وزارة اخلارجي
ــة  ــم حكوم ــة باس ــل الالزم التخوي
ــيد وزير املالية،  جمهورية العراق للس
ورفعها  ــدة،  املعتم ــياقات  للس وفقاً 
ــس الوزراء من  الى األمانة العامة جملل
أجل استحصال توقيع رئيس مجلس 

الوزراء.
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ــروع اخلطوط  اعلنت محافظة البصرة، امس االربعاء، معاجلة مش
ــز احملافظة وقال مدير التخطيط  الناقلة الصرف الصحي في مرك
ــرمي، ان احلكومة احمللية  ــوان احملافظة، والء عبدالك ــة في دي واملتابع
ــرف الصحي في  ــاكل الص ــل مش ــت قضية ح ــرة، اول ــي البص ف
ــاه االمطار واملياه  ــاص، منوها الى ان مي ــز احملافظة، اهتمام خ مرك
ــي االنهر واجلداول  ــابقا باجتاه تصريفها ف الثقيلة كانت تذهب س
ــة البصرة .واضاف عبد  ــة املوجودة (املبازل) في مركز محافظ املائي
ــكاني كبير ولم تعد شبكات  ــهدت زخم س الكرمي،  ان البصرة ش
ــتيعاب  ــوط الناقلة واحملطات املوجودة قادرة على اس اجملاري واخلط
ــاريع املهمة في  ــيرا الى ان من املش ــكانية، مش هذه الزيادات الس
ــروع  ــام ٢٠١٩ التي مت املصادقة عليها واحالتها للتنفيذ هو مش ع
اخلطوط الناقلة في مركز محافظة البصرة، والتي سوف حتل اجلزء 
ــبكات  ــكلة.ولفت الى ان جميع احملطات وش ــر من هذه املش االكب
ــوف يتم  ــود في مركز محافظة البصرة س ــرف الصحي املوج الص
ربطها باخلطوط الناقلة والتي انطلق العمل بها قبل فترة ويسير 
ــار عبد الكرمي الى ان  ــروع بشكل سريع ومقبول.واش العمل باملش
احلكومة احمللية استغلت فترات احلضر الصحي لعدم وجود حركة 
ــل تنفيذ اكبر قدر من االعمال  ــوارع والطرق، من اج كبيرة في الش
ــروع تتضمن قطع عدد كبير من شوارع  الن فقرات وتفاصيل املش
ــل كان يتضمن  ــا ان العم ــراض التنفيذ، مبين ــز احملافظة الغ مرك
ــا احلفر اخملفي في مناطق محددة، واحلفر  التركيز على مجالني هم
ــبب ارباك مروري وازدحامات، لكننا  املفتوج في مناطق اخرى، مما س

انتهينا من هذا االمر قبل فترة.
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ــية الى  ــا رئيس تيار احلكمة عمار احلكيم ، الكتل السياس    دع
ــم موضوعة الدوائر االنتخابية.وقال احلكيم في تغريدة له  حس
ــني العام لالمم املتحدة في العراق  ــى تويتر، بحثنا مع ممثل االم عل
ــية في العراق  ــتجدات االوضاع السياس ــخارت مس جنني بالس
ــترك.  ــاعدته في امللفات ذات االهتمام املش والدور االممي في مس
ــرة، ودعونا الكتل  ــاف جددنا دعمنا القامة االنتخابات املبك وأض
ــة واألخذ  ــر االنتخابي ــم موضوعة الدوائ ــى حس ــية ال السياس
ــدداً على اقامة انتخابات حرة  بعني اإلعتبار حتديات املرحلة، مش
ــدوق اإلقتراع  ــة بني اجلمهور وصن ــادرة على إعادة الثق ــة ق ونزيه
ــم اإل بإقامة انتخابات بعيدة عن  ــا ان ذلك الميكن له ان يت واكدن

سطوة السالح واملال السياسي وحمالت التسقيط.

ــل الفتالوي، امس االربعاء،  ــد النائب عن كتلة الصادقون فاض أك
ــتثناء الكيان  ان العراق لديه عالقات وتعاون مع جميع الدول باس
ــن اجلميع  ــي م ــى ان هناك ترحيب سياس ــا ال ــي، الفت الصهيون
ــم بهدف حتقيق  ــع مختلف دول العال ــر عالقات العراق م لتطوي
ــراق ثابت برفض  ــالوي ان ”قرار الع ــودة.وقال الفت ــداف املنش االه
ــان صوت على ذلك  ــة على اراضيه، والبرمل ــود القوات االجنبي وج
ومن واجب احلكومة تنفيذ هذا القرار“.واضاف ان ”اجلميع يرحب 
بتطوير العالقات مع جميع الدول على ان المتس بسيادة العراق“، 
ــن نية جتاه تطوير العالقات والتعاون مع  الفتا الى ان ”هناك حس
ــتثناء الكيان الصهيوني حيث ان هذا االمر مرفوض  اجلميع باس

من اجلميع“.

ــن ائتالف  ــتبعد النائب ع ــر اس ــياق آخ ــن س وم
ــس األربعاء،  ــي، ام ــع الركاب ــون كاط ــة القان دول
ــة  امللحق ــداول  اجل ــى  عل ــت  التصوي ــة  إمكاني
ــبت املقبل،  ــة الس بقانون االنتخابات في جلس
ــي بني جميع  إال في حال التوصل لتوافق سياس
ــن قانون  ــادة ١٥ م ــي ، ان امل ــال الركاب األطراف.وق
ــكل خاص  ــت معضلة، وبش ــات أصبح االنتخاب
ــا ان هناك  ــر االنتخابية، مبين ــق بالدوائ ما يتعل
ــدة او دوائر متعددة  ــددة ما بني دائرة واح آراء متع
ــأن األمني اكد قائد  ــطة. وفي الش او دوائر متوس
ــرة اللواء الركن أكرم صدام مدنف  عمليات البص
ــة  ــتكمال عملي ــة الس ــة قتالي ــود جهوزي ، وج

ــارة االربعينية، الفتا الى  ــد الصادق بعد الزي الوع
ــول الى نقطة النهاية للقضاء على  وجوب الوص
ــائرية.وقال مدنف في تصريحات  النزاعات العش
ــى نقطة النهاية  ــه يجب الوصول إل صحفية إن
ــدا  ــائرية، مؤك ــات العش ــى النزاع ــاء عل للقض
ــى مناطق  ــرطة النجدة إل ــن ش ــال مفارز م إرس
الدير القرنة املدينة لتعزيز التواجد األمني فيها.
وبشأن االجراءات االمنية خالل الزيارة االربعينية، 
ــى تواجد املواكب  ــد مدنف ان الطرق املؤدية إل أك
ــاية ستغلق، الفتا الى تشكيل جلنة  وطريق املش
ــني واملتورطني في  ــاردة املطلوب ــتخبارية ملط اس

عمليات السطو املسلح.
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بغداد /

ــيقي العراقي -  ــد اجمللس التنس عق
األردني – املصري، امس األربعاء، أولى 
ــة وزير التخطيط  ــاته برئاس جلس
ــكل ست جلان  خالد بتال، بينما ش
ــة العامة  ــان لألمان ــر بي فرعية.وذك
جمللس الوزراء، إنه استناداً إلى توجيه 
ــوزراء، مصطفى  ــس ال ــس مجل رئي
ــاد  انعق ــى  عل ــاءً  وبن ــي،  الكاظم
القمة الثالثية في اململكة األردنية 
ــمية مؤخراً، بشأن تشكيل  الهاش
ــد  عق ــي.  ثالث ــيقي  تنس ــس  مجل

اجمللس امس األربعاء، أولى جلساته 
ــة وزير التخطيط خالد بتال،  برئاس
ــق الوطني للمجلس، األمني  واملنس
ــد نعيم  ــوزراء، حمي ــام جمللس ال الع
الغزي بحضور جميع األعضاء.وأكد 
ــان، أن  ــب البي ــس اجمللس، بحس رئي
ــتقع على عاتقه، تفعيل  اجمللس س
ــة بني  ــابقة املبرم ــات الس االتفاقي
ــات  ــع اتفاقي ــالث، وتوقي ــدول الث ال
ــأنها  ــن ش ــدة، م ــتقبلية جدي مس
ــي  ــتركة، ف ــح املش ــر املصال تطوي
مجاالت الطاقة واالقتصاد والتجارة 

ــل،  والنق ــة  والصح ــتثمار  واالس
ــى  عل ــاً  إيجاب ــتنعكس  س ــي  الت
ــاً أن اجمللس  ــي، مبين ــع العراق الواق
مماثلة  ــس  ــكيل مجال بتش ــى  أوص
ــمية  ــة األردنية الهاش ــي اململك ف
ــر العربية، لدميومة  وجمهورية مص
ــرام  وإب ــارات  الزي ــادل  ــل وتب التواص
االتفاقيات.وأضاف البيان، أن املنسق 
ــتعرض  اس ــس،  للمجل ــي  الوطن
ــتركة بني العراق  ــم امللفات املش أه
ــري، وضرورة  واملص األردني  واجلانبني 
ــات  التوقيت ــب  بحس ــمها  حس

الزمنية املعدة، مؤكداً اهتمام رئيس 
ــة العالقات  ــس الوزراء، بدميوم مجل
ــراق واألردن ومصر  ــني الع الثنائية ب
ــة، واحمليط العربي واإلقليمي  بخاص
أن  ــى،  إل ــار  بخاصة.وأش ــي  والدول
ــة  ــت جلان رئيس ــكل، س اجمللس ش
ستنظم عمله، وستباشر أعمالها 
ــرض  لغ ــل،  املقب ــبوع  االس ــالل  خ
ــات الدورية  ــر والتوصي ــع التقاري رف
ــتها  ــس، ملناقش ــة اجملل ــى رئاس إل
ــت  وتضمن ــا،  عليه ــة  واملصادق
ــات اخلارجية،  ــان (جلنة العالق اللج
ــل واملنافذ احلدودية، جلنة  جلنة النق
االقتصاد واالستثمار واالعمار، جلنة 
ــة التعليم  ــة والصناعة، جلن الطاق
ــباب والثقافة، وجلنة الصحة  والش
ــدف،  ــس يه ــني، أن اجملل والزراعة).وب
ــترك،  إلى تعزيز العمل العربي املش
ــة  اإلقليمي ــات  التحدي ــة  ملواجه
ــتركة، والتوصل  ــدات املش والتهدي
ــات  لألزم ــية  ــوية سياس ــى تس إل
ــهدها املنطقة،  ــة التي تش اخملتلف
الستراتيجية  ــراكات  الش وتوسيع 
ــة  ــراق منص ــون الع ــددة، ليك املتع
ــة تالقي وليس نزاع بني  توازن ونقط
املصالح اإلقليمية، واالستفادة من 
ــا التواصل  ــات التي يتيحه اإلمكان

اجلغرافي للبلدان الثالث.

البصرة /

بغداد /

بغداد /بغداد /

بغداد /

ــن مجمل عمليات  ــة، امس األربعاء، ع ــفت هيئة النزاه    كش
ــب التحقيق التابعة لها  ــط التي نفذتها مديريات ومكات الضب
خالل مدة ثالثة أشهر، داعية املواطنني كافة لإلبالغ عن حاالت 
ــات بالهيئة في معرض حديثها  ــاد.وقالت دائرة التحقيق الفس
ــن ١٥ – ٣١٧٢٠٢٠،  ــدة م ــات املنفذة للم ــل العملي ــن تفاصي ع
ــخة منه، إنه مت تنفيذ  ــب بيان تلقت السومرية نيوز نس بحس
ــفرت عن ضبط  ــداد واحملافظات، أس ــة ضبط في بغ (٩٧) عملي
(٨٥) متهماً.وأوضحت الدائرة، أن مالكات مديرية حتقيق البصرة 
ــط (١١٠) معاملة لعقارات  ــا ضب ــذت (٢٠) عملية، من بينه نف
ـــ (٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) مليارات دينار  ــة للدولة تقدر قيمتها بـ تابع
ــب مع قيمتها احلقيقية، إضافة  ــعار ال تتناس يتم بيعها بأس
ــدة للتهريب،  ــواد متنوعة مع ــاحنات حتوي م ــى حاويات وش إل
ــتيراد. ــموح بدخولها للعراق؛ كونها ممنوعة من االس غير مس

ــذت (١٠) عمليات ضبط،  ــت، أن مديرية حتقيق نينوى نف وأضاف
ــخصية أحد النواب،  ــا ضبط متهم أقدم على انتحال ش أبرزه
واالتصال مبديرية تربية احملافظة بصفته الشخصية املنتحلة، 
ــتندات  فضالً عن ضبط موظفني في دائرة صحة نينوى مع مس
ــا خالفا للقانون،  ــغيلية مت صرفه ــرف خاصة باملوازنة التش ص
ــي كارد)  ــة صرف ( ك ــب املتقاعدين ببطاق ــرف روات ــاف ص وإيق
ــم ببطاقة جديدة،  ــتبدال بطاقاته وإجبار املتقاعدين على اس
واستقطاع مبالغ مالية خالفا لقرار مجلس الوزراء املرقم( ٢٧٠) 
ــط (١٤٧) معاملة  ــك املركزي.وبينت، أنه مت ضب ــات البن وتعليم
ــة التقاعد  ــاب في هيئ ــة بضحايا اإلره ــزورة خاص ــة م تقاعدي
الوطنية – فرع األنبار، وبلغ مجموع مبالغها (١٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) 
مليارات دينار، وضبط إضبارة منح قرض استثماري في النجف 
ـــ ( ٧,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) مليارات دينار بدون ضمانات كافية، وقرض  ب
آخر بـ (٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) مليارات دينار، مقابل ضمان عقار مقدم 
مسبقا من املقترض ذاته عن موضوع قرض آخر، كما أن قيمته 

ال تكفي لتغطية مبلغ القرض.
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ــيخ  ــج والعمرة الش ــة احل ــس هيئ ــى رئي التق
ــواب  ــس الن ــس مجل ــعودي، رئي ــامي املس س

في  احللبوسي  محمد 
وبحثا  ــة،  الهيئ ــر  مق
ــتعدادات لتقليل  االس
ــال  احلج.وق ــة  كلف
 ، ــعودي  املس ــب  مكت
ــدم  ق ــي  احللبوس إن 
والتبريكات  ــي  التهان
ــا  اجراه ــارة  زي ــي  ف
ــيخ للمسعودي،  للش

ــات الالزمة  ــق في تقدمي اخلدم ــى له التوفي ومتن
للحجاج واملعتمرين العراقيني.وأضاف البيان أن 
رئيس الهيئة استعرض االعمال واالستعدادات 
التي تقوم بها الهيئة 
ــل تقليل كلفة  من اج
ــني  للمواطن ــج  احل
ــات  اخلدم ــدمي  وتق
ــد  ــم، ووع ــة له الالئق
اجلهود  ــى  اقص ــذل  بب
بوجه  ــراق  الع الظهار 
مشرق امام جميع دول 

العالم االسالمية.
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ــو عامني من نهاية عقده  على بعد نح
مع باريس سان جيرمان، وصل مستقبل 
ــان مبابي إلى مفترق طرق  النجم كيلي
ــعي اإلدارة  ــني رغبته في الرحيل، وس ب
في حديقة األمراء النتزاع توقيعه على 

عقد جديد.
ا لصحيفة «ليكيب» الفرنسية،  ووفقً
ــتقبل  ــردد حول مس ــا ت ــم كل م فرغ

ا من إدارة  مبابي، لكنه لم يطلب إطالقً
سان جيرمان املوافقة على رحيله في 

الصيف املقبل.
ــتقبل مبابي يدور  ــارت إلى أن مس وأش
ــال مدريد،  ــي: ري ــك ٣ أندية ه ــي فل ف

وليفربول، وباريس سان جيرمان.
ــات  ــدأ مفاوض ــس ب ــت أن باري وأوضح
ــق أنتيرو  ــع مبابي عن طري ــد م التجدي

ــابق،  الس ــي  الرياض ــر  املدي ــي  هنريك
ــاردو،  ــه ليون ــتكملها خليفت ــم اس ث
ــى أي نتيجة  ــن الثنائي لم يصل إل لك

ملموسة.
ــة، إن مبابي لم يعلن  وقالت الصحيف
ــان  ــي البقاء مع س ا ف ــه أبدً ــن رغبت ع
ــل، ألنه ال  ــدى الطوي ــان على امل جيرم

يعرف ماذا يريد على وجه التحديد.

ــادي الديوانية ما  ــتثمار ن ــة اس جترب
ــي وبات  ــط الرياض ــت تثير الوس زال
ــد بتمعن أخباره بعدما  اإلعالم يرص
ــه  ــورة مختلفة مع رئيس ظهر بص
ــي الذي  ــني العنكوش ــد حس اجلدي
ــرة، مراهنا  ــدث دائما بثقة كبي يتح
ــي  ــة الت ــه التجاري ــى مجموعت عل
ــل أرباحا الحقا،  ترعى النادي وحتص
ــم تألفها األندية  ــة فريدة ل في حال
ــكل دائما  احمللية التي اعتمدت بش

على األموال احلكومية.
ــة التي  ــماء الالمع ــن األس واحد م
ــي في ظل  ــد معها العنكوش تعاق
ــار الفني واإلداري هو  تصحيح املس
املستشار الفني سعد حافظ، الذي 
سجلنا معه هذا احلوار حول رحلته 

مع الديوانية.
ــرة إال  ــث الكبي ــورة التحدي ــم ث رغ
ــرا  ــزا محي ــا زال لغ ــة م أن الديواني

للجماهير، ملاذا؟
ــادي  الن ــس  رئي ــوات  اآلن خط ــى  إل
حسني العنكوشي مذهلة للوسط 
ــة  ــل بجدي ــل يعم ــي، والرج الرياض
ــى طريق االحتراف،  لوضع النادي عل
ــن لآلخرين أن يحكموا  وبالتالي ميك

ــتنتاجات ال متت  على عمله دون اس
للواقع بصلة.

ــي  ــرض العنكوش ــف تلقيت ع كي
للعمل مستشارا للنادي؟

لم يكن األمر وليد اللحظة، فسبق 
ــا  ــادي عرض ــس الن ــي رئي ــدم ل أن ق
ــت أنتظر عرضا  ــه، ألنني كن ورفضت
ــل في اجلهاز الفني للمنتخب  للعم
األوملبي، وما زال املوضوع قائما حتى 

اآلن، ولم يبت فيه.
ــس الديوانية حتى  ــا أصر رئي وعندم
أعمل معهم، وقدم لي عرضا جديدا، 
أثار فضولي، وشخصيا ال أبحث عن 
ــعى  ــطحي، ودائما ما أس ــل س عم

لعمل جدي، لذا وافقت.
هل يقتصر عملك على االستشارة 

الفنية لرئيس النادي فقط؟
ــي يتضمن عدة مهام منها  كال عمل
ــراف فنيا وبشكل مباشر علي  اإلش
ــن فريق  ــة للنادي م ــات العمري الفئ
ــى جانب تقدمي  ــف فما دونه، إل الردي
ــق األول،  ــة للفري ــارة الفني االستش
ــي جميع  ــادي ف ــس الن ــل رئي ومتثي
ــم  للمواس ــط  والتخطي ــرات  املؤمت

املقبلة، والتعاقدات.
ــل أجنزمت  ــدات، ه ــر التعاق ــى ذك عل
ــي تطمحون  الت الصفقات  ــع  جمي

إليها؟
ــدات إلى ٤  ــة التعاق ــمت خط قس
ــى احلفاظ على  مراحل مهمة، األول
ــني املميزين بالفريق،  عدد من الالعب
ــدات مع  التعاق ــن  تتضم ــة  والثاني
العبني محليني من الدوري وفق رؤية 

اجلهاز الفني.
أما املرحلة الثالثة فتشمل التعاقد 
ــول عراقية،  ــن أص ــع محترفني م م
ــني محترفني، وقد  ــرا ضم العب وأخي
جنحت إدارة النادي في تطبيق خطة 

التعاقدات بشكل كبير.
ــي يفكر في ثورة  يبدو أن العنكوش

شاملة على كل املستويات.
نعم عمل وفق خطة إلنعاش النادي 
ــتقطاب  ــا من خالل اس ــا وفني إداري
ــار  ــي ومستش ــم إداري وإعالم طاق
ــار فني  قانوني وجهاز فني ومستش
تلك اخلطوات تدلل على أن الديوانية 
ميضي بخطواته نحو الثورة الكبيرة 

في النادي.
برأيك هل فكرة االستثمار حقيقية 

وستنجح؟
ــادي وضع  ــق املعطيات رئيس الن وف
ــرج وعمل  ــي ح ــرى ف ــة األخ األندي

ــه ومتويل النادي  معتمدا على نفس
ــتثمار  ــه اخلاص. فكرة االس من مال
ــق األندية األخرى التي بدأت  زادت قل
ــوات جديدة للدعم،  البحث عن قن
ــجاعة  ــرأة وش ــد ذاته ج ــذا بح وه

حتسب للعنكوشي.
ــن  ــتثمار م ــة االس ــاح خط ــا جن أم
ــق وللزمن  ــة للتوفي ــا متروك عدمه
مع أني مؤمن بأن االستثمار يحتاج 
ويحقق  ــه،  نتائج ــر  لتظه ــت  الوق
ــا، ونتمنى أن تنجح  جناحا ملحوظ
إدارة الديوانية لتضع األندية األخرى 

قدما على الطريق نفسه.
ــيكون الديوانية منافسا في  هل س

املوسم املقبل؟
ــل الفريق منذ  ــب أن يدخ من الصع
ــة  ــم األول على خط املنافس املوس
على اللقب، لكن طموحنا أن يحافظ 
ــه في املناطق  الديوانية على موقع
اآلمنة ليكون املوسم الالحق، والذي 
ــم للمنافسة احلقيقية  يليه مواس

على اللقب.
ــى التخطيط  إل ــة بحاجة  الديواني
ــة  ــات العمري ــى الفئ ــاد عل واالعتم
ــك التخطيط  ــا للنادي وذل ونتاجه
سيلعب دورا كبيرا في حتقيق نتائج 

جيدة.

ــادي اجليش احمد  ــد مدرب ن اك
ــوا  فرض ــا  العبين ان  ــازم  ح
ــي بطولة  ــم القوي ف حضوره
ــباحة االوملبية من  العراق بالس
املراكز  ــى  ــة عل الهيمن ــالل  خ
ــات  منافس ــف  مبختل ــى  االول
ــوز  بالف ــك  ذل ــوج  وت ــات  الفئ
ــي  الت ــرة  االخي ــخة  بالنس
ــعب  ــبح الش ــا مس احتضنه

املغلق مبشاركة عشرة اندية.
ان  ــح  ــي تصري ف ــازم  ــال ح وق
ــة املتقدمني ضم  ــكيل فئ تش
ــالم علي  ــر س بك ــباحني  الس
ــان علي واحمد جواد  وامير عدن
عبد الكرمي وطيف نعمان ثابت 
ــام واحمد عقيل  ــد عص ومحم
ــكيلة  ــي، بينما تألفت تش زك

ــئني  والناش ــباب  الش ــة  فئ
ــني علي  ــباحني حس ــن الس م
باقر  ــر ومحمد  ومرتضى خضي
ــار واياد احمد  ــد عالء جب واحم

وعمر صاحب وحسن صاحب.
ــرص دائما على  ــا نح ــني انن وب
تطوير مستوى الفئات العمرية 
ــني وضمهم  ــة املوهوب ومتابع

ــات الوطنية، منوها  للمنتخب
ــي االولى  ــذه البطولة ه بان ه
ــي نظمها االحتاد بعد عودة  الت
وكانت  الرياضية  ــاطات  النش

ــروح  ــادة ال ــدة الع ــة جي فرص
للسباحني من خالل  املعنوية 
الن  ــم  بينه ــا  فيم ــس  التناف
التدريب لفترات طويلة يصيب 
الالعب بامللل وتراجع مستواه 
ــباحة  ــيما ان رياضة الس الس
ــباقات  الس ــن خالل  م تتطور 
ــل احلصول  اج ــتمرة من  املس
على ارقام متميزة. واشار حازم 
الى انه برغم الصعوبات التي 
ــكل عام  واجهت الرياضة بش
ــت على  ــة حافظ ــن اللعب لك
انتشارها بني الشباب والدليل 
ــتمر من قبل  ــجيل املس التس
ــي الدورات  الالعبني الصغار ف
الصيفية وعشقهم ملمارسة 
السباحة ويجب على املدربني 
ــب والتركيز  البحث عن املواه
ــابح االوملبية  ــارة املس على زي

املتميزين.  ــار  واختي النظامية 
يشار الى ان اجليش احرز املركز 
ــز الثاني  ــاء في املرك االول وج
ــني احرز  ــاع املدني في ح الدف

السالم املركز الثالث لفئة 
ــنة ) وكذلك احرز  ( ١١ – ١٢ س
ــز االول  ــش املرك ــباحو اجلي س
لفئة ( ١٣ – ١٤ سنة ) وجاء في 

املركز الثاني الدفاع املدني ف
ــالم املركز  ــرز الس ــني اح ي ح
ــجلت نتائج فئة  ــث، وس الثال
ــش  اجلي ــوز  ف ــنة)  س  ١٥-١٧)
ــالم  ــا الس ــز االول وثاني باملرك
وثالثا الدفاع املدني اما في ما 
ــة املتقدمني  ــص نتائج فئ يخ
فقد توج اجليش بلقبها وثانيا 
ــي املركز  ــالم  ف البحري والس

الثالث.
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ــن،  ــار رس ــر الدولي العراقي، بش اعتب
مهاجم بيرسبوليس اإليراني، أن فريقه 
قدم مباراة جيدة أمام الدحيل القطري، 
ــارة بهدف  ــم اخلس ــني، رغ ــوم االثن الي
ــن مباريات  ــة قبل األخيرة، م في اجلول
ــيا.  ــة الثالثة لدوري أبطال آس اجملموع

ــات صحفية:  ــن، في تصريح وقال رس
ــة،  ــة إيجابي ــروج بنتيج ــا اخل «حاولن
ــن البداية بحثا  ــن لعبنا املباراة م ونح
ــل للدور  ــم أمر التأه ــن الفوز، وحس ع
ــا لعب  ــا صعب ــا فريق ــي.. واجهن الثان
ــاف: «حظوظنا في  مباراة قوية». وأض
ــا أن نحقق االنتصار على  أيدينا، علين
ــم  ــي، من أجل حس ــارقة اإلمارات الش

ــب أن نلعب بكل  ــة التأهل، ويج بطاق
قوة».  وأشار إلى أن توالي املباريات يؤثر 
سلبا على عملية االستشفاء، مؤكدا 
ــد كبير من  ــادم يحتاج الى جه أن الق
ــم بطاقة  جانب جميع الالعبني، حلس
التأهل في ظل التشابك الكبير بهذه 
ــا األقوى في  ــي يعتبره ــة، الت اجملموع

البطولة.
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ــية طيلة(٦٠ ) عاما حالها حال  ــة الصدر من املدن املنس مدين
مدن الشعلة والشعب والزعفرانية  ومدن .أخرى تئن حتت وطأة 
ــتحق  ــا جنزم عليه باملتعمد وهي املدينة التي تس اإلهمال رمب
ــر من ثالث ماليني  ــاالت اخلدمة ألن فيها أكث ــرام وح كل االحت
ــكان وهي حتتاج إلى مستشفيات حديثة متتلك كل  من الس
األجهزة املتطورة واحلديثة وحتتاج أيضا إلى منتزهات مبستوى 
ــتحقون كل  ــون فاهلها يس ــارع الزيت ــراء وش ــزوراء واخلض ال
ــع العمود لذلك  ــك وهنالك الكثير من احلديث لكن ال يتس ذل
ــروا االهالي الطيبني خيرا عندما أعلن عن عقد بناء  واستبش
ــت(١١٦ ) مليار دينار  ــة إجمالية بلغ ــب احلبيبية بتكلف ملع
ــركة تركية حيث قامت بنصب الهياكل  ــت على ش وقد رس
ــف  ــن اجملال االوملبي مع االس ــم اخلالي م ــة والتصمي احلديدي
ــرة القدم  ــد أكثر من ك ــن الفائدة للبل ــذي فيه م ــديد ال الش
ــي حقيبتها( ٧٧) مليار دينار وابقت على  وغادرت كما قلت وف
ــت  ــالت بعدد( ٦٢ ) مادة حيث قام بعد ان رس ــص او مكم نواق
ــابق  ــبق وليس الس ــركته احلكم الدولي األس عليه وعلى ش
فالح منفي حيث حتمل من الوجع الكثير لقبض مستحقاته 
املالية ومازال وعلى مضض وله من مبلغ(٢٨) مليار و املتبقي (  
٦   ) مليار دينار بذمة وزارة الشباب والرياضة فامللعب التوجد 
ــي وال مضمار  ــبح أوملب ــه قاعة مغلقة والمفتوحة والمس في
ــاب القوى وهذا امللعب ال يوافق عليه الفيفا حيث ميتلك  أللع
ــيارات  من الفقر الكثير بعد ان الغيت منه الفندق وبارك الس
ــياج خارجي وال حتى نخلة إضافة إلى  وحتى ال يوجد فيه س
سعته باحتضان اجلمهور بثالثني الف متفرج وللعلم ملعب 
ــعب الدولي قبل   ( ٥٤) عاما ومازال يستوعب هذا العدد  الش
ونفوس العراق آنذاك ( ٨  ) ماليني من السكان وكذلك التوجد 
ــكن عشوائي و (  ــجير خارجي ويحيط به س ــوارع وال تش ش
ــى ملعب مهلهل  ــيارات اي مبعن جوبة اغنام ) ومعارض للس
من اخلارج وصحيح الوصف(معوق) كما يقال من كل اجلهات 
ــتحيل أن تقام عليه تصفيات عربية وآسيوية  لذلك من املس
ــرض وحتى  ــوط الطول والع ــور إلى خط ــوف ينزل اجلمه وس
ــق على هذا امللعب  ــاءل من واف في مباريات القمة عندنا تس
ــد اليفقه ومن  ــع املؤلم الكثير ومن املؤك ــذي فيه من الوج ال
ــط بغداد وكان  ــاء املالعب؟امللعب مكانه جيد وس معه بانش
ــئ  ــن أن يكون طابقني او ثالث واملالعب عندما تنش من املمك
ــعة ومكان  ــي العالم تخضع لرخصة املعاير الدولية من س ف
ــر القادمني اليه  ــكان احمليطني به وتقدي ــب ونفوس الس امللع
ــات عقيمة  ــد (٢٠٠٣) اجللوس على الطاولة ونقاش عندنا بع
ــالم عليكم وللعلم  تفظي إلى التوقيع وتناول الطعام والس
ــدونا  ــك اعالم يراقب وجمهور ذكي و (ملاح) ودلونا او ارش هنال
ــذ احلكومة ان  ــد ( ٢٠٠٣) ثم ملاذا ال تتخ ــى ملعب كامل بع إل
ــاق مع األمانة  ــباب والرياضة باالتف ــت مبمثلها وزارة الش كان
ــكنية ومنحهم  ــوائيات أراضي س والبلديات مبنح هذه العش
ــيارات خارج  ــرة وترحيل معارض الس القروض العقارية امليس
ــوة باملقاول  ــاول العراقي أس ــح املق ــاذا المين ــدود بغداد ومل ح
ــال النواقص  ــغ العقد املتبقي إلكم ــي فالح منفي مبل الترك
ــتاذ  ــرئ نوجه إلى معالي رئيس الوزراء األس ــؤال الب ؟هذا الس
ــة ثقيلة من أقرانه الذين  ــى الكاظمي الذي وجد ترك مصطف
ــود عليها نتمنى منه متابعة  ــبقوه وهي تركة غير محس س
ــداد العاصمة وضواحيها وله كل  ــروع الذي يهم بغ هذا املش

التوفيق في إزالة العقبات ان كانت صغيرة او كبيرة .

(ملعب مهلهل 
من الخارج)

ÚÓ‰–€a@Òâbínç¸a@ÙÜ»nÌ@È‹‡«@Êc@Ü◊c
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سباحو الجيش.. حضور قوي ونتائج متميزة

التربية البدنية وعلوم الرياضة واحدة من اشهر وافضل 
الكليات حيث تخرج منها  الكثير من القادة واالساتذه 
والرياضيني واالداريني والدكتور (عمار مزعل ) امنوذج من 
القادة االداريني حيث يحمل درجة الدكتوراة في التربية 
ــنم منصب معاون  البدنية وعلوم الرياضة واليوم يتس
ــة العراقية ..  ــة اجلامع العميد االداري لكلية الهندس
ــور عمار فهو  ــة ومبارك للدكت ــارك لكلية الهندس مب

اهل لها مع االمنيات له بالتوفيق

مبارك لكلية الهندسة 
ومبارك للدكتور عمار مزعل 

تسنمه منصبه الجديد

ــان رزاق  ــط ميس ــدرب نف ــد م اك
ــيكون رقما  ــان ان فريقه س فرح
ــدوري الكروي املمتاز  صعبا في ال
ــخته املقبلة، ملا يضمه من  بنس
ــماء جيدة في صفوفه، فضال  اس
ــجام  ــي االنس ــزه بعامل ــن متي ع

واخلبرة.
وقال فرحان في تصريحات اعالمية 
ــان لن يكون صيدا  : ان نفط ميس
سهال وسيدخل املسابقة احمللية 
ــق افضل  ــل حتقي ــن اج ــوة م بق
ــة متقدمة  ــج وحصد مرتب النتائ
ــان  ــدوري، مضيفا ان (فرس في ال
ــاره  ــو النص ــا يحل ــة) كم اململك
ــميته، يعد من االندية اجليدة  تس
التي اثبتت جدارتها في املواسم 

ــم روافد  ــن اه ــابقة، وكان م الس
ــات  ــة واملنتخب ــرق اجلماهيري الف

الوطنية.
ــار الى ان ما مييز فريقه عامال  واش
االنسجام واخلبرة بتواجد العبني 
ــان في  ــط ميس ــوا نف ــرة مثل خب
ــن انضم  ــم ومنهم م عدة مواس
ــة، يضاف  ــاالت احلالي ــي االنتق ف
لهم بعض األسماء الشابة التي 
ــم  ــي املوس ــا ف ــتقول كلمته س
اجلديد. واوضح فرحان انه يطمح 
ــق لتكرار النجاحات  لقيادة الفري
ــان في  ــت لكرة ميس ــي حتقق الت
ــه على  ــابق وحصول ــدوري الس ال

املركز اخلامس بالئحة املسابقة.
ومن جانب اخر جددت االدارة ثقتها 
باملالك التدريبي املساعد واملؤلف 
ــد  ــد ماج ــم وقائ ــر رحي ــن مزه م

وسلمان عبد احلسن واحمد عبد 
الرضا مدرب احلراس، وفي املقابل 
جددت عقود اغلب عناصر الفريق 
ــعدون وعلي حلو  امثال وسام س
ــر محمدوه  ــرف اليمني ناص واحملت
ــعيد وكرار  واكرم رحيم واحمد س
ــن جنم  ــعد وحس ــي وعالء س عل
ــم  ــع وعباس هاش ــر كاط وجعف
وسجاد احمد وسجاد جبار وعبد 
ــري  ــن خي ــار وحس ــن جب املهيم
ــد  ــن عب ــعدون وحس ــد س واحم
ــد املهدي  ــى عب ــرة ومصطف الزه

وحسني مطر واحمد خالد.
وعززت االدارة صفوف نفط ميسان 
ــارس  ــم احل ــدد ابرزه ــني ج بالعب
ــابق نور صبري وعلي  الدولي الس
والنيجيري  ومرجتى عادل  ــم  قاس

رحيم اوالبي ومصطفى جودة.

تحد جديد لرزاق فرحان مع {فرسان اِّـملكة}

مستقبل مبابي يدور َّـ فلك ٣ أندية

 متابعة / 

 متابعة / 

 متابعة / 
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محكمة االحوال الشخصية َّـ سوق الشيوخ
العدد: ٤٥٥ / ش / ٢٠٢٠

م/ اعالن
ــكن  ــد الرزاق / تس ــرى صبار عب ــا / بش ــى عليه اُّـ / اِّـدع
ــابقا ومجهولية  ــع الكرناوي س ــة / قرب جام ــرة الجنين البص

محل االقامة حاليا
ــب فيها  ــر دعوى يطل ــد العالي طاه ــي فالح عب ــام اِّـدع اق
ــرر تبليغك  ــل اقامتك تق ــة مح ــالق وِّـجهولي ــق الط تصدي
ــة امام هذه  ــني بموعد اِّـرافع ــني يوميت ــني محليت بصحيفت
اِّـحكمة اِّـصادف ٢٠٢٠/١٠/١ وَّـ حالة عدم حضورك 

سوف تجري بحقك اِّـرافعة غيابيا وعلنا ووفقا لالصول.
القاضي / عبد اهللا صالح ناصر

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف ذي قار االتحادية
محكمة بداءة سوق الشيوخ

العدد:١٦٠ / ب / ٢٠٢٠
التاريخ : ٢٠٢٠/٩/٢٢

م/ اعــــــــــالن
ــي ال  ــة الفضلية / منطقة النواش ــاكن ناحي ــني عوده هليل الس ــى عليه / حس اُّـ / اِّـدع

عيسى سابقا مجهول محل االقامة حاليا.
اصدرت محكمة بداءة سوق الشيوخ قرارها اِّـرقم ١٦٠ / ب / ٢٠٢٠ َّـ ٢٠٢٠/٩/١٥ 
ــتمائة الف  ــتة ماليني وس اِّـتضمن الزامك بتأديك للمدعي رائد ماجد حاتم مبلغ قدره س
ــي اُّـ  ــعار مختار منطقة النواش ــب اش ــي كونك مرتحل اُّـ جهة مجهولة حس ــار عراق دين
ــى واِّـرفق بكتاب مركز شرطة االسماعيلية بالعدد ٣٢٤٢ َّـ ٢٠٢٠/٩/٢١ وَّـ  عيس
ــى الحكم الغيابي اعاله  ــوب عنك قانونا لالعرتاض عل ــال من ين حال عدم حضورك او ارس
ــب الدرجة القطعية بعد مرور ثالثون يوما من  ــوف يكتس ــرة ايام فان القرار س خالل عش

النشر.
القاضي 

محكمة بداءة الناصرية
العدد : ٨٥٠/ب/٢٠١٩

إعـــــــــــــــــــــــــالن
ــل ٦١١٦/١١٠  ــدة العلنية العقار تسلس ــة وعن طريق اِّـزاي ــة بداءة الناصري ــتبيع محكم س
جزيرة وخالل ثالثون يوما اعتبارا من اليوم التالي للنشر وإذا صادف يوم الثالثون عطلة رسمية 
ــداءة فعلى  ــرا َّـ قاعة محكمة الب ــر ظه ــاعة الثانية عش ــوم الذي يليه وَّـ تمام الس ــي الي فف
ــم التأمينات القانونية  ــتصحبني معه ــراء الحضور َّـ اِّـكان والزمان اِّـعينني  مس ــني بالش الراغب
ــبة ٣٪ والنقبل اِّـبالغ النقدية  إن لم  ــم تسجيل العقار بنس ــبة ١٠٪ بصك مصدق مع رس بنس

يكونوا من الشركاء علما إن الداللية على اِّـشرتي.
القاضي االول / عادل خلف جاسم 
ــكن حديثة ذو  ــمية اُّـ دارين –االول عبارة عن دار س ــار مفرز بصورة غري رس ــاف: العق االوص
ــة. اما الطابق  ــرف نوم ومطبخ ومجموعة صحي ــتقبال وهول وغ ــني االرضي مكون من اس طابق
ــاء والكهرباء مبني من  ــوم العقار مجهز باِّـ ــالث غرف ومجموعة صحية وعم ــي مكون من ث الثان
ــدار مخزن صغري  ــرياميك وَّـ اعلى ال ــروش بالس ــلح ومف ــقف بالكونكريت اِّـس ــوق ومس الطاب
ــكون لكونه غري  ــيدات ذات بناء متهالك غري مس وبيتونه . اما الجزء الثاني عبارة عن دار فيه مش
ــاعة الكشف.  ــائل من النخيل مع عدة محالت مغلقة س ــكن ويحتوي على بعض فس صالح للس
اِّـساحة : ٣٩٨،٧٦م٢ – القيمة اِّـقدرة للعقار ارضا وبناء بمبلغ مائتان وتسعون مليون دينار 

فقط – العقار مشغول من قبل اِّـدعي ويرغب بالبقاء مستأجر بعد البيع.

جمهورية العراق
وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ سوق الشيوخ 
رقم االضبارة : ٥٥٨ / ٢٠٢٠
التاريخ ٢٢ / ٩ / ٢٠٢٠

اُّـ / اِّـنفذ عليه / حسني عودة هليل
ــم ٣٢٥١ َّـ ٢٠٢٠/٩/٢١ انك مجهول محل  ــماعيلية بكتابهم اِّـرق ــرطة االس ــد تحقق لهذه اِّـديرية من مركز ش لق
ــتنادا للمادة (٢٧) من قانون التنفيذ  ــس لك موطن دائم او مؤقت او مختار ، يمكن اجراء التبليغ عليه، واس ــة ولي االقام
ــر  ــر يوما تبدأ من اليوم التالي للنش ــة عش ــيوخ خالل خمس ــوق الش تقرر تبليغك اعالنا بالحضور َّـ مديرية التنفيذ س
ــراءات التنفيذ الجربي فوق  ــر هذه اِّـديرية باج ــورك وَّـ حالة عدم حضورك ستباش ــالت التنفيذية بحض ــرة اِّـعام ِّـباش

القانون.
اِّـنفذ العدل / عباس جاسم ذبيان

اوصاف اِّـحرر:ـ
ــني الزام اِّـدين اعاله  ــيوخ يتع ــوق الش ــرار الرقم ١٦٠ / ب / ٢٠٢٠ َّـ ٢٠٢٠/٩/١٥ صادر من محكمة بداءة س الق

تسديد مبلغ (٦٦٠٠٠٠٠) ستة ماليني وستمائة الف دينار لصالح الدائن رائد ماجد حاتم.

تنويـه

ــرة  دائ ــالن  اع َّـ  ورد 
ــاري  العق ــجيل  التس
َّـ  ــور  اِّـنش ــر  الفج َّـ 
الجديدة  ــة  البين جريدة 
 ٢٠٢٠/٩/٩ ــخ  بتاري
ــة الكثبان –خطأ  – محل
ــة  محل ــح  والصحي  –
ــى  ــذا اقتض ــان ل الصكب

التنويه.

محكمة االحوال الشخصية َّـ الناصرية 
العدد:٣١٢٢ / ش / ٢٠٢٠

اُّـ اِّـدعي عليه / علي محمد مكطوف
م/ تبليغ

ــم الدعوى الشرعية  ــجى عبد الرحمن هاش اقامت اِّـدعية س
اِّـرقمة اعاله والتي تطلب فيها الحكم بالنفقة لي وولدي محمد 
وبالنظر ِّـجهولية محل اقامتك حسب شرح القائم بالتبليغ لذا 
تقرر تبليغك بصحيفتني محليتني يوميتني بالحضور امام هذه 
ــاعة  ــة صباح يوم اِّـرافعة اِّـوافق ٢٠٢٠/١١/٨ الس اِّـحكم
ــال من ينوب عنك  ــعة صباحا وعند عدم حضورك وارس التاس

سوف تجري اِّـرافعة بحقك غيابيا وعلنا ووفقا للقانون.
القاضي / عباس محمود كاظم

فـقـدان وثـائــــق

ــنز  ــركة نوكيا سوليوش فقدت مني الوثائق  الخاصة بش
الخاصة  بأجازة ممارسة اِّـهنة الصادرة من وزارة العمل 
ــة ١٢٩٣٠ و١٢٩٣١  ــؤون االجتماعية اِّـرقم والش
ــليمها اُّـ  ــى من يعثر عليها تس َّـ ٢٩/٤/٢٠١٩ عل
جهة االصدارفقدت مني الوثائق  الخاصة بشركة نوكيا 
ــنز الخاصة  بأجازة ممارسة اِّـهنة الصادرة من  سوليوش
ــؤون االجتماعية اِّـرقمة ١٢٩٣٠  وزارة العمل والش
ــاء على من يعثر  و١٢٩٣١ َّـ ٢٩/٤/٢٠١٩ فالرج

عليهما تسليمهما اُّـ جهة االصدار.مع التقدير.

محكمة االحوال الشخصية َّـ قلعة سكر
العدد: ٢١/ش/٢٠٢٠

اعالن
اِّـدعية/ خولة حنتوش عبد اهللا

اِّـدعى عليه/ عبد االمري محمد عبد اهللا
اُّـ/اِّـدعى عليه/عبد االمري محمد عبد اهللا

اصدرت محكمة االحوال الشخصية َّـ قلعة سكر قرار حكمها الغيابي 
ــم ٢١/ش/٢٠٢٠ َّـ ٢٠٢٠/٩/١٤ واِّـتضمن الحكم بالنفقة  اِّـرق
اِّـاضية واِّـستمرة وكونك مجهول محل اقامتك قررت اِّـحكمة تبليغك 
ــميتني  ــر َّـ صحيفتني يوميتني رس ــق النش ــادر عن طري ــرار الص بالق
ــار ولك حق االعرتاض على الحكم الغيابي خالل اِّـدة  ــعتي االنتش واس
ــب القرار  ــال من ينوب عنك قانونا وبخالف ذلك يكتس القانونية او ارس

الدرجة القطعية.
القاضي/ مازن عاكول خضري

إعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالنات

اىل انظار السيد وزير الداخلية عثامن الغانمي ..
اصحاب ارض يستنجدون بك .. فانصفهم

ــا املواطن «  ــر جريدتن ــى مق حضر ال
ــول : ان  ــزة عبد» حيث يق ــب حم غال
هناك قطعة ارض مساحتها بحدود 
ــي مركز  ــع تقع ف ــر مرب ــف مت (٢٠) ال
ــدا بالقرب من  ــل وحتدي محافظة باب
ــل وكانت في ما  ــوان محافظة باب دي
ــل وهي ارض  ــة بالنخي ــى مزروع مض
ــن حصلت  ــرور الزم ــن مب ــة ولك زراعي
ــاً  ارض ــت  واصبح ــف  جتري ــات  عملي
ــة للدولة  ــا مملوك ــرداء وان صنفه ج
ــلمت الى  ولكن في العام ( ٢٠٠٦) س
ــة ثم بدورها  القوات االمريكية احملتل

ــرطة بابل في  ــلمتها الى قيادة ش س
عام ( ٢٠٠٨) ولتصبح فيما بعد مركزاً 
ــرطة بابل  ــا لقيادة ش ــب تابع للتدري
ــة االرض هذه موثقة بـ (٢٠)  ،وان قطع
صورة قيد ابتداءً من ١١٧ /٢ ومبساحة  
ــاحة  ١٨٠٠) متر ولغاية ١٢٤ / ٢ ومبس
ــر . اصحاب االرض تقدموا  ( ٧٠٠٠) مت
بطلب الى اعضاء مجلس النواب في 
ــل وعريضة الى مجلس  محافظة باب
ــام (٢٠٠٨) ولكن دون نتيجة  الوزراء ع
.. ثم اقيمت دعوى في محكمة بداءة 
ــنة ( ٢٠٠٩) للمطالبة باجور  احللة س

ــع وبالفعل  ــم من القط مثل عن قس
قامت احملكمة املذكورة بعد االعتماد 
ــص حوالي (٣٠)  ــى خبراء بتخصي عل
ــف  ــون دينار تقريبا ولكن مايؤس ملي
ــد اآلن  ــم يصرف حل ــغ ل ــذا املبل ان ه
بدعوى عدم وجود تخصيصات مالية 
ــزة  ــب حم ــن « غال ــب املواط . ويطال
ــركاء  ــد» والورثة الذين معه والش عب
ــيد  الذين يبلغ عددهم (٣٠) فرداً الس
ــرم عثمان الغامني  وزير الداخلية احملت
ــكواهم وانصافهم  باالطالع على ش
ــذ كل ذي حق حقه وذلك من  كي يأخ

ــع التجاوز او  ــن طريق رف ــالل اما ع خ
ــعر القطع  ــتمالك املباشر وبس االس
ــدد ورثة  ــة ان ع ــع مالحظ ــاورة م اجمل
ــع بحدود  ــذه القط ــي ه ــركاء ف الش
ــة اجلديدة»  ــخص ، « البين (٢٠٠٠) ش
ــدة وتضعها امام  اذ ترفع هذه املناش
ــة احملترم  ــيد وزير الداخلي انظار الس
ــدة بانصاف  ــة اكي ــى ثق ــا عل فألنه
ــنب عنهم واهللا  ــع الغ ــا ورف اصحابه
ــادام العبد في عون  في عون العبد م

اخيه.
موبايل / ٠٧٨١٩١١٢٨١٢

اني املواطن ( رسول احلمداني) 
ــل  ــة باب ــكنة محافظ ــن س م
ــة  باملوافق ــل  التفض ــو  ارج
ــم وذلك لطرح  ــى مقابلتك عل
ــة  الناري ــات  الدراج ــكلة  مش
ــع يعاني منها  التي بات اجلمي

ــي  ــات الت ــوص الدراج وباخلص
ــة اثناء  ــا مزعج ــدر اصوات تص
ــببها  تس ــك  وكذل ــيرها  س
ــوادث املرورية ،  ــر من احل بالكثي
وايضا وضع احللول الناجعة لها 

.. مع فائق التقدير واالحترام

م / تغيري اسم
ــني الراوي  وترغب بتغيير  ــاد عبد الزهرة ياس حضرت الى مقر جريدتنا الطالبة ( عزيزة رش
اسمها من ( عزيزة) الى ( رهف) علما انها من مواليد ٢٠٠٥/١/٢ وذلك وفق احكام املادة (٢٢) 
من قانون البطاقة الوطنية رقم (٣) لسنة ٢٠١٦ وانها من سكنة منطقة الغزالية محلة 

/ ٦٧٣ زقاق ٥٢ رقم الدار ٣٦.

موبايل / ٠٧٨١٢٧٣١٣٨٤

امام انظار السيد قائد رشطة بابلامام انظار السيد وزير الداخلية

ــون  ــن قان ــا ـ م ــادة (٢١) ـ رابع ــل امل   « تعدي
التقاعد املوحد رقم (٩) لسنة ٢٠١٤

ــب التقاعدي  ــد األدنى للرات ــون احل أ ـ ١. يك
ــا  ــن ضمنه ــار م ــف دين ــتمائة ال ( ٦٠٠) س
ــج  ــد خري ــة للمتقاع ــات املعيش مخصص

الدراسة االبتدائية.
ــب التقاعدي (  ــى للرات ــد األدن ــون احل ٢. يك
ــا  ــن ضمنه ــار م ــف دين ــبعمائة ال ٧٠٠) س
ــج  ــد خري ــة للمتقاع ــات املعيش مخصص

الدراسة املتوسطة .
٣. يكون احلد األدنى للراتب التقاعدي ( ٨٠٠) 
ــار من ضمنها مخصصات  ثمامنائة الف دين
ــة  الدراس ــج  خري ــد  للمتقاع ــة  املعيش

االعدادية 
٤. يكون احلد االدنى للراتب التقاعدي ( ٩٠٠) 
تسعمائة الف دينار من ضمنها مخصصات 
املعيشة والشهادة للمتقاعد حامل شهادة 

الدبلوم .
ــدي  ــب التقاع ــى للرات ــد األدن ــون احل ٥. يك
ــا  ضمنه ــن  م ــار  دين ــون  ملي  (١٠٠٠٠٠٠  )
مخصصات ياملعيشة والشهادة للمتقاعد 

حامل شهادة البكالوريوس .
ــب التقاعدي (  ــى للرات ــد االدن ــون احل ٦. يك
١١٠٠٠٠٠) مليون ومائة الف دينار من ضمنها 
ــة والشهادة للمتقاعد  مخصصات املعيش
ــهادة املاجستير او الدبلوم العالي  حامل ش

.
ــب التقاعدي (  ــى للرات ــد االدن ــون احل ٧. يك
ــن  ــار م ــف دين ــا ال ــون ومائت ١٢٠٠٠٠٠) ملي
ــهادة  ــة والش ــا مخصصات املعيش ضمنه

للمتقاعد حامل شهادة الدكتوراه .
ــرة ـ أ ـ اعاله  ــن احكام الفق ــتثناء م ب . اس
 ) ــدي  التقاع ــب  للرات ــى  االدن ــد  احل ــون  يك
ــا  ــن ضمنه ــار م ــف دين ــبعمائة ال ٧٠٠) س
ــة للمتقاعد احملال على  مخصصات املعيش
التقاعد الكماله السن القانونية ( ٦٣) سنة 
ــال على التقاعد  ــن العمر . او املتقاعد احمل م
ــباب صحية او املتقاعد املعيل ألثنني او  ألس

اكثر من افراد عائلته .

حبيب زيدان عطية
مدير متقاعد

موبايل / ٠٧٧١٩٤٢٣٥٤٦

امام السادة رئيس واعضاء « اللجنة املالية» ملجلس النواب املحرتمني
م / تعديل مواد قانونية من قانون التقاعد املوحد اجلديد

متابعة / البينة الجديدة
تراجعت رقعة الطوف اجلليدي الصيفي 
في املنطقة القطبية الشمالية سنة 
ــتوى على  ــى مس ــي أدن ــى ثان ٢٠٢٠ إل
ــد ٢٠١٢، في انعكاس جديد  اإلطالق بع
ــة،  ــي املتواصل ــر املناخ ــات التغي لتبع
ــر األقمار  ــجالت عب ــق ما أظهرت س وف
االصطناعية أعلن عنها املركز الوطني 
ــي الواليات  ــد ف ــج واجللي ــات الثل لبيان
ــو اجلليد  ــدي ه ــوف اجللي املتحدة.والط
الذي يتشكل على املاء. وفي كل سنة، 
ــف ويعود  ــه خالل الصي ــذوب جزء من ي

للتشكل شتاءً، بصورة طبيعية. لكن 
مع التغير املناخي، يسجل ذوبان متزايد 
ــاحته  ــد صيفاً كما أن مس لهذا اجللي
ــجل  ــتاء تتقلص أيضا.وتس خالل الش
ــاحة رقعة  أقمار اصطناعية بدقة مس
ــي تظهر  ــذ ١٩٧٩، وه ــذه من ــد ه اجللي
ــار.وفي هذه  منحى واضحا في االنحس
ــد  ــدي عن ــوف اجللي ــنة، كان الط الس
ــي ١٥ أيلول، مع ٣,٧٤  ــتواه األدنى ف مس
ــون كيلومتر مربع وفق بيانات أولية  ملي
للمركز الذي يصدر بيانات مرجعية في 
ــتاء وصيف. ــأن نهاية كل ش هذا الش

ــيريز «هذا  ــارك س ــر املركز م ــال مدي وق
ــمال، مع  ــا في الش ــام كان جنوني الع
ــى  ــى عل ــو األدن ــتوى ه ــجيل مس تس
ــالق تقريبا لرقعة الطوف اجلليدي،  اإلط
ــيبيريا  ــر في س ــى موجات احل ــرا إل نظ
وحرائق الغابات الهائلة».وأضاف «نحن 
نسير نحو محيط متجمد شمالي بال 
ــهد  ــمي».وفي العموم، تش جليد موس
ــي درجات  ــدالت ارتفاع ف ــد مع غرينالن
ــني مقارنة مع  ــرع مبرت احلرارة بوتيرة أس
ــر  ــت كلي ــاء العالم.وأوضح ــي أنح باق
ــة  ــي وكال ــاخ ف ــة املن ــون عامل باركنس

ــا) التي تقيس  الفضاء األميركية (ناس
اجلليد  ــتوى  أقمارها االصطناعية مس
ــة فرانس برس أن ذوبان  القطبي، لوكال
ــرة  ــاهم مباش ــوف اجلليدي ال يس الط
ــات، مبا أن  ــتوى احمليط ــي ارتفاع مس ف
ــاه. غير  ــال على املي ــد موجود أص اجللي
ــرة  ــهم بذلك بصورة غير مباش أنه يس
ــام املناخي».ففي  ــى النظ ــه أثر عل «ول
ــتوى اجلليد،  ــا تراجع مس الواقع، كلم
ــعة الشمس  تقلص معه انعكاس أش
ــا  ــات، م ــن احمليط ــا م وازداد امتصاصه
ــون  باركنس ــت  حرارتها.وأضاف ــع  يرف
ــنة من  ــف هذه الس ــاء الضعي «الغط
ــا مع  ــى متام ــدي يتماش ــوف اجللي الط
املنحى االنحداري املسجل في العقود 
األدلة بصورة  األخيرة».وتتراكم  األربعة 
ــار  ــك على انحس ــا الش ــى إليه ال يرق
رقعة اجلليد، في املساحة والسماكة، 
ــي األنهر اجلليدية،  على البحر والبر وف
في القطب الشمالي وأنتركتيكا، رغم 
للمناطق.كوارث  ــا  تبع الوتيرة  اختالف 
متتالية ستصيب العالم في حال عدم 
ــدالت احلرارة بدرجتني  حصر ارتفاع مع
مئويتني وبذلك، سجل الطوف اجلليدي 
ــة اجلنوبية ذوبانا  ــي املنطقة القطبي ف
ــنوات حتى  ــريعا على مدى ثالث س س
ــنوات األخيرة، عاد  ٢٠١٧، لكن في الس
ــتوى اجلليد إلى االرتفاع قليال من  مس
ــذه الظاهرة.وفي  ــح له ــم واض دون فه
ل  ــمالية، يسجَّ املنطقة القطبية الش
ــذ ١٩٩٦  ــان اجلليد من ــي ذوب ــارع ف تس
ــابقة، وفق كلير  مقارنة مع الفترة الس

ــاوت في النتائج  ــون، رغم التف باركنس
بني سنة وأخرى.كما أن الطوف اجلليدي 
ــمالية قد  ــة القطبية الش في املنطق
ــك املتوقعة  ــرعة أكبر من تل ــزول بس ي
ــة، وفق  ــاذج البيانية املناخي ــي النم ف
ــرت  ــة نش ــات باحثني في دراس خالص
نتائجها مجلة «نيتشر» في متوز.ويؤدي 
ــى تبدالت جذرية في  زوال اجلليد هذا إل
النظام البيئي (إذ إن الدببة تعتمد على 
ــاك بحيوانات  ــتوى اجلليد لإلمس مس
ــكان  ــلوب حياة الس الفقمة) وفي أس
ــي غرينالند.وأوضحت لورا  ــني ف األصلي

ــة «غرينبيس» البيئية  ميلر من منظم
ــفينة انطلقت  ــى منت س ــودة عل املوج
من أرخبيل سفالبارد الننروجي وكانت 
ــطح اجلليد،  ــى س ــي عل ــني املاض االثن
ــة القطبية  ــبب ذوبان املنطق أنه «بس
الشمالية، سيمتص احمليط حرارة أكبر 
ــنكون جميعنا معرضني في نهاية  وس
ــات املدمرة لالختالل  ــاف إلى التبع املط
ــال مع وكالة  ــت في اتص املناخي».وقال
ــس برس «عندما أنظر عبر النافذة،  فران
ــب وضعا  ــل أني أراق ــب علي تقب يصع
مناخيا طارئا حلظة حصوله».وال ميكن 

لقادة العالم الذين سيعقدون اجتماعا 
ــوي خالل  ــوع احلي ــاخ والتن ــأن املن بش
ــي األمم املتحدة،  ــبوعني املقبلني ف األس
ــكلة. وفي العام  أن يتجاهلوا هذه املش
املاضي، أقرت الهيئة احلكومية الدولية 
املعنية بتغير املناخ تقريرا عن احمليطات 
والغالف اجلليدي حذرت فيه من كوارث 
متتالية ستصيب العالم في حال عدم 
ــدالت احلرارة بدرجتني  حصر ارتفاع مع
ــل الثورة  ــا قب ــة مع م ــني مقارن مئويت
الصناعية. وبات معدل االحترار العاملي 

عند مستوى درجة مئوية إضافية.

متابعة / البينة اجلديدة
ــم»  «فوجيفيل ــة  مجموع ــت  أعلن
ــرا أن عقار «أفيغان»  اليابانية  مؤخ
ــه واملرخص أصال ملعاجلة  رت الذي طوّ
ــكال حادة من اإلنفلونزا، سمح  أش
ــفاء  ــت ش لوق ــوظ  ــض ملح بخف

ــروس كورونا.ومن بني  ــني بفي املصاب
ــي املرحلة  ــاركوا ف ــا ش ١٥٦ مريض
الثالثة من التجارب السريرية التي 
ــط  ــي اليابان، كان متوس ــت ف أجري
ــك  ــا ألولئ ــفاء ١١,٩ يوم ــت الش وق
الذين عوجلوا بعقار «أفيغان» و١٤,٧ 

يوما ألولئك الذي أعطوا دواء وهميا، 
ــت اجملموعة في بيان. وفق ما أوضح

ــى  ــريرية عل ــة الس ــزت التجرب وركّ
ــوي غير احلاد  ــاب الرئ مرضى االلته
ــت  كوفيد-١٩.وقال ــاء  بوب ــط  املرتب
مجموعة «فوجيفيلم» إن التجربة 

ــذ آذار وانتهت اآلن،  ــي أجريت من الت
ــف أي خطر صحي جديد  لم تكش
ــدواء  «أفيغان».ال ــاول  بتن ــة  مرتبط
ــى االلتهاب  ــت فعالية في مرض أثب
ــاء  ــط بوب ــاد املرتب ــر احل ــوي غي الرئ
ــة اآلن  ــتجري اجملموع كوفيد-١٩وس

ــات» التي مت  ــال للبيان «حتليال مفص
ــذه التجربة، وهي  ــا خالل ه جمعه
ــب للحصول  ــدمي طل ــط لتق تخط
ــان  ــي الياب ــاري ف ــح جت ــى تصري عل
ــروس كورونا  بفي املصابني  ــة  ملعاجل
ــد مت  ــرين األول «.وق ــن تش ــدءا م «ب

ترخيص عقار «أفيغان» الذي يؤخذ 
عن طريق الفم منذ العام ٢٠١٤ في 
ــط ملعاجلة حاالت  ــان لكن فق الياب
ــت  ــي أثبت ــديدة الت ــزا الش اإلنفلون
ــدم فعاليتها  ــة التقليدية ع األدوي
ــي مكافحتها.ومع ذلك، ال ينصح  ف

ــار «أفيغان» إذ  ــل عق بتناول احلوام
ــى احليوانات  ــات عل أظهرت الدراس
ــر على منو اجلنني.وأفيغان هو  أنه يؤث
ــم التجاري لدواء فافيبيرافير،  االس
ــروس على  ــدرة الفي ــل ق ويقوم بش

التكاثر داخل اخلليّة.

عقار افيغان مضاد فريوسات ينضم إىل أدوية معاجلة مرضى كورونا

اختالل مناخي كارثي يف حميط متجمد شاميل بال جليد
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في روايته ( نداء قدمي)  قدم 

لنا احمد خلف أمنوذجا 

سرديا آخر امتزج فيه 

املاضي باحلاضر والواقع 

بالدين واألسطورة. تبدأ 

هذه الرواية القصيرة أو 

القصة الطويلة مبدخل 

فلسفي يغوص في أعماق 

الذات اإلنسانية ، وميهد 

ألحداث دراماتيكية سوف 

تطغى على املشهد 

للنص.. ( في أول املساء ، 

حترك القطار وغادر بلدتنا 

النائية كعادته كل يوم، 

ثمة غيوم حتوم فوق 

رؤوسنا املشتتة البال، 

غيوم تتعدانا ومتضي إلى 

الناحية األخرى، غيوم 

سود تخيم على يدي 

وأطراف جسدي، خفت أن 

تتساقط أطرافي واحدا 

اثر اآلخر، كل شيء جائز 

وميكن أن يكون، سأحتفظ 

بيدي إلى النهاية). 

قراءة / احمد عواد الخزاعي

ــهد يصور سردية كبرى  مش
ــي حلظة  ــود وه ــة الوج ألزلي
ــكل ما  ــمس ب ــب الش مغي
ــن  ــهد م ــذا املش ــل ه يحم
تبعث  تأثيرات سيكولوجية 
ــة  بالغرب ــاس  اإلحس ــى  عل
ــة واألفول،  والوحدة والوحش
ــروع  الش ــة  نقط ــا  كونه
ــى  عل ــا  وتأثيره ــة  للظلم
الفطرة البشرية بوجه عام، 
ليرتبط هذا املشهد املهيب 
بتحرك القطار مغادرا البلدة 

ــم  ــة ل ــاع مجهول ــى أصق إل
ــى الرغم  ــر إليها الروائي، عل يش
ــدة  ــة لع ــذه الرحل ــرار ه ــن تك م
ــار قادم من  ــي النص، قط مرات ف
ــدة نائية  ــول يتوقف عند بل اجمله
ــي ، ال يُعرف  ــماها الروائ كما اس
ــول.  ــى اجمله ــادر إل ــا، ويغ مكانه
ــة فينوس ) كان  ــي روايته (محن ف
ــاس لهرمية النص  األسطورة أس
ــتمد  ــاَ يس ــا ميثولوجي ومنطلق
ــرى، هي  ــردية كب ــن س ــوده م وج
ــاطير نحو سرديات  اإللهة واألس
ــاكل اإلنسان  صغرى تتعلق مبش
ــر في ظل احلروب  العراقي املعاص
واالنتكاسات واألزمات، وقد حتدث 
احمد خلف عن روايته هذه خالل 
ــره موقع إيالف  لقاء صحفي نش
(هذه الرواية في احلقيقة استعارت 
من األساطير اإلغريقية مجموعة 
ــارات ودالئل عبر  ــن الثيمات إش م
املؤلف  حبكات قصيرة استطاع 
ــا ضمن افتراض  أن يبتدع بعضه
ــا حدثت جملموعة  ــي في إنه خيال
ــن  ولك ــة  اإلغريقي ــة  اإلله ــن  م
توظيف األسطورة في هذا العمل 
ــل كتابة  ــن اج ــس م ــي لي الروائ
ــطورية، بل مت استخدام  رواية أس
ــل الرواية التي  ــطورة من اج األس
ــطرة الواقع عبر الزمن  تعتمد اس
بأبعاده الثالثة تكون فيها حصة 
ــة بهيمنة احلاضر  املاضي مختزل
ــارات  ــح مزيدا من اإلش الذي يرش
والعالمات التي تأخذ قارئ الرواية 
ــر ما أنتجه  ــاق جديدة غي نحو آف
ــه احلاضر  ــع ب ــا يدف ــي أو م املاض
ــة  فالرواي ــذا..  له ــرازات،  إف ــن  م
ــا هي ذات  ــة فينوس بقدر م محن
ــرف  صبغة ماضوية فهي تستش

ــن حاضرها بعد  ــتقبل وتدي املس
ــام التي مرت  فضحها ملاضي األي
وهي محملة بعذابات ال يحتملها 
جمل، عاشها الناس هنا في هذه 
ــة من  ــة املبارك ــة اجلغرافي الرقع

العالم). 
ــل)  ــراب اجلمي اخل  ) ــة  رواي ــد  وتع
للروائي احمد خلف، والتي كتبت 
ــي (١٩٧٧- ١٩٧٩) وصدرت  بني عام

ــا متقدما لهذا  عام ١٩٨١ أمنوذج
النمط السردي في تلك املرحلة.. 
تناول فيها الروائي ثيمة تتالئم مع 
االنزياحات  الفكرية واالجتماعية 
التي كانت تهيمن  ــية  والسياس
ــي العراقي،  ــل اجلمع ــى العق عل
فاختار مجموعة من الصحفيني 
ــة حكومية  ــي مجل ــني ف العامل
ــة   التكويني ــة  (البني ــكلوا  ليش
ــا الناقد  ــر عنه ــص) كما عب للن
لكولد هان.. ( محمود، مها، ليلى، 
ــؤالء النخبة  ــد)، ه ــف، خال يوس
ــد خلف في  ــة زجهم احم املثقف
ــات  ــة وتقاطع ــات عاطفي مقترب

فكرية ونفسية، أنتجت 
نصا ناضجا غنيا بالدوال 
باألمل  املفعمة  احلسية 
والتطلعات اجلميلة، مع 
مزيج من هموم ومشاكل 
ــي  العرب ــان  االنس
ــكلت  التي ش ــر  املعاص
ــادة  مض ــة  ثقاف ــه  لدي
ــات  والنظري ــوروث  للم
ــد بني احمد  الكبرى. وق
ــد من  ــوع جدي ــف ن خل
ــرأ  ــي ط ــراع القيم الص
ــي  العراق ــع  اجملتم ــى  عل
ــة  حلرك ــة  طبيعي ــة  كنتيج
ــاري  احلض ــور  والتط ــخ  التاري
ــهده العراق  والفكري الذي ش

ــذا الصراع  ــي تلك املرحلة، ه ف
ــرديات الرئيسية الكبرى  بني الس
البيئي  ــوروث  وامل ــرف  والع (الدين 
ــف) من جهة،  ــادات وقيم الري وع
والواقع املادي واحلضاري للمدينة 
ــة أخرى، الذي مثل ثقافة  من جه
ــد في قرار (خيرية )  مضادة، جتس
زوجة شقيق محمود بالعمل في 
ــة، هذا القرار  أحد معامل اخلياط
ــذا التباين والتقاطع  الذي افرز ه
ــني رفضت  ــم البيئتني، ح بني قي
ــرة زوجها هذا القرار وحاربته  أس
ــا منها بخطأ  ــبل، إميان بكل الس
وكارثية هذا القرار على سمعتها، 
ــا التي ما زالت  ــا وأعرافه وعاداته
ــة،  الريفي ــم  بجذوره ــبثة  متش
ــذا نوع من  ــي ترفض مثل هك الت

االختالط بني الرجل واملرأة.
ــى) الصادرة  ــارع اخلط ــة (تس رواي
سنة ٢٠١٤  كانت إشارة واضحة 
ــوء الذي طرأ على  إلى حجم الس
ــد االحتالل  ــي بع ــع العراق اجملتم
اإلداري  ــاد  والفس اإلرهاب  بسبب 
ــي الذي  ــالت األمن ــي واالنف واملال
شهده، يسلط احمد خلف الضوء 
في روايته هذه على جزئية مهمة، 
متثل إحدى أوجه الثقافة املضادة، 
ــوالت كبيرة  ــل هكذا حت ــاه مث اجت
ــية  ــرة في البنية السياس وخطي
واالجتماعية العراقية، وهي  أزمة 
ــكلت  املثقف العراقي، حيث  ش
ــية  ــة املثقف، النافذة الرئيس أزم
التي أطلت بالقارئ على املشكلة 
ــة  واالجتماعي ــية  السياس

ــي عراق  القائمة ف ــة  واالقتصادي
ــد اهللا الفنان  ــد ٢٠٠٣، عب ــا بع م
ــل  ــرحي، كان ميث املس ــب  والكات
ــوى الناعمة التي فقدت  رمزا للق
بوصلتها في خضم فوضى الشد 
واجلذب بني، القوى السياسية من 
جهة، واإلرهاب والفساد من جهة 
ــرحي الذي  ــرى..( إذن أنت املس أخ
ــا على العثور  يحرص البعض من
عليه، ماذا تقول في مسرحياتك؟ 
هل تتحدث عن النساء اجلميالت؟ 
ــني؟ وعن  ــار املفلس ــن التج أم ع
ــيء  ــة الكهرباء؟ عن أي ش حرامي
أم  ــرحياتك؟  مس ــي  ف ــم  تتكل
ــف واالغتيال  ــن اخلط ــدث ع تتح
وسرقة املال العام؟ ). وتبقى رواية 
ــنة ٢٠٠٢  ــوت األب) الصادرة س (م
ــدرة أدب  ــر احلقيقي لق هي املؤش
ــى التعاطي مع  ــف عل احمد خل
ــرة على  ــرى املؤث ــرديات الكب الس
لها،  التصدي  مجتمعه، وطريقة 
ــرة، إذا ما أخذنا  بطرقة غير مباش
بنظر االعتبار إن هذه الرواية كتبت 
ــابق ولم ترى  في زمن النظام الس
ــالل األمريكي  ــور إال بعد االحت الن
ــك كان احمد خلف  ــراق، لذل للع
ــاكل  ــي التعبير عن مش ــا ف ذكي
ــة تنم  ــذاك، بطريق ــه آن مجتمع
ــق كبيرة،  ــعة أف عن امتالكه لس
االجتماعية  ــة  للبني ــه  وإخضاع
العراقية في زمن احلروب واحلصار 
االقتصادي وتداعي مفهوم الدولة 
ــري واملعرفي،  ــرطه الفك إلى مش
ــريح دقيقة  ــه بعملية تش وقيام

للكم الهائل من املشاكل 
واالجتماعية  السياسية 
ــي نخرت  الت ــية  والنفس
ــي كنتاج  ــع العراق اجملتم
طبيعي للحروب واألزمات 
ــخ  تاري ــت  الزم ــي  الت
ــث، وقيامه  ــراق احلدي الع
ــتقبل  املس ــراف  باستش
ــية  سياس ــوءة  نب ــر  عب
ــاج  حتت كان  ــرة  خطي
ــجاعة  للبوح بها إلى ش
ــل الروائي.  ــن قب كبيرة م
ــة الطائر  ــد كانت دالل فق
األسود في الرواية،  تشير 
إلى نذر احلرب التي كانت 
ــراق  ــق الع ــي أف ــوح ف تل
ــة للرئيس،  ــة النهاي وبداي
ــى القوى  ــارة إل ــوح إش ــم ن والع
ــحقها النظام،  الوطنية التي س
إذا ما أخذنا بنظر االعتبار إن هذه 
ــي (١٩٩٥- ــة كتبت بني عام الرواي

ــى  عل ــراق  الع ــا  فيه ٢٠٠٠) كان 
شفا حرب مدمرة وحصول تداعي 
ــة االجتماعية  ــي البني ــر ف كبي
ــى أطلق  ــه، حت ــية ل والسياس
ــذه الفترة (بزمن  الروائي على ه
ــوار بني االبن  ــات)، في ح احليوان
ــت معه زمن  وصديقه (لقد عش
ــات)،  وفي موضع  ــق باحليوان يلي
ــتكون شاهدا على زمن  آخر ( س
ــة  ــى حال ــارة إل ــات)، إش احليوان
التدجني القسري التي مورست 
ــي آنذاك. ــعب العراق على الش

ــية  الرئيس ــرديات  الس ــذت  أخ
ــطورة  واألس ــن  الدي  ) ــرى  الكب
ــن أدب  ــزا كبيرا م ــراث) حي والت
احمد خلف، من خالل (األسماء، 
االستعارات اللفظية، املقاربات 
ــي  ــاص املعرف ــة، التن القصصي
للشخصيات) وهذا أمر طبيعي، 
ــب  ــد الكات ــن جتري ــون ال ميك ك
ــي والديني  ــه البيئ ــن محيط م
ــه عليه، فقد  الذي يفرض نفس
ــا  ــتحضارها برمزيته ــام باس ق
ــى  عل ــقاطها  وإس ــة  التاريخي
ــاش بطريقة بنيوية  الواقع املع
أدق  ــى  إل ــل  تتغلغ ــة،  تفكيكي
تفاصيل حياة اإلنسان املعاصر، 
ــكل منها سرديات صغرى  ليش

تعنى باإلنسان ووجوده.

ــة  مجموعة  ــة الثقافي ــن دار الورش ــاً ع ــدر حديث ص
ــاص (أحمد محمد  ــاعر واالعالمي والق قصصية للش
ــن  الكتاب اكثر  ــر الوجد ، تضم ــود) بعنوان  اواخ أس
ــرة وقصص  ــني قصص قصي ــا  ب ــص ، م ــن (١٠٥ ) ن م
ــل املهمة في حياة املواطن  قصيرة جداً، تناول  املراح

العراقي وارهاصات احلياة بصورة نثرية شيقة اعطت 
للمجموعة رونق ممزوجة بعذوبة املعاني في التعامل 
ــلوبا  ــود) بها ليخلق اس مع الواقع بصورة اجاد (االس
معاصرا يتناسب مع احمليط في خلق صور للحياة من 

زاوية االبداع.
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 ميثل التجديد والتجريب سمة أساسية في األجناس 
ــور والتحديث  ــع التط ــك بالعالقة م ــة وكل ذل األدبي
ــانية،  ــدة في احلياة اإلنس ــال إلى مراحل جدي واالنتق
ــائد  وبهذا املعنى نفحص بعضا من التجارب عن الس
ــن مفارقة  ــارب ومتاري ــا جت ــري بوصفه ــعري والنث الش
ــائد في األجناس الراسخة كالشعر والسرد، من  للس
هذه التنويعات التي تعمد إلى خلخلة قوانني اجلنس 
األدبي ما يطلق عليه قصيدة (الومضة) وهي القصيدة 
ــزة باملعاني والدالالت واإليحاءات، وقد  القصيرة املكتن
ــذي تعرفه  ــى الوميض ال ــمها من معن ــتقت اس اس
ــة بأنه( اللمعان اخلفيف) الذي يضيء  املعاجم العربي
ــكل  ــف، من دون ان يعترضه عارض. وهذا الش ويكش
ــم يكن وليد احلاضر،  ــعرية ل املكثف من الكتابة الش
ــتينيات  ــل انه من إجنازات القصيدة العربية في الس ب
ــير املصادر  ــرين، وتش ــبعينيات من القرن العش والس
ــم ( قصيدة  ــق عليه اس ــه واطل ــن كتب ــى أن اول م ال
ــن املناصرة عام ١٩٦٤،  ــاعر عز الدي التوقيعة) هو الش
ــهرها (الومضة،  ــدة كان اش ــماء عدي ــم اتخذت أس ث
التوقيعة، اللمحة، احلداثة الشعرية،) وهي القصيدة 
ــعري او العبارة  ــطر الش التي ال تتجاوز اجلملة او الس
ــعرية مكتنزة بالدالالت  املكثفة للتعبير عن حلظة ش
واإليحاء والتأويل الذي يتجاوز عدد كلمات  القصيدة. 
ــاعر  ــة قصيدة (الومضة) للش ــا جتربة في كتاب أمامن
ــاعر تعريفا  ــة أعطاها الش ــالم، وهي جترب ــي الس عل
ــا( قصائد  ــعرية بوصفه ــى غالف مجموعته الش عل
ــاف إلى  ــالف، ثم أض ــى صفحة الغ ــرة) في أعل قصي
ــا (قصائد الومضة).  ــوان اجملموعة تعريفا اخر بانه عن
ــد قصيرة ومكثفة فعال،  وقصائد الومضة هي قصائ
ــرة التي كتب  ــد القصي ــف عن القصائ ــا تختل لكنه
ــرها في املواقع االلكترونية،  الشاعر كثيرا منها ونش
ــد الومضة قي  ــرر .تختص قصائ ــاك غير مب ــو ارتب وه
كتاب (مناسك احلب) على األغلب بالتعبد في حضرة 
ــفا  ــيء محتويات الكتاب كاش ــوان يض احلب، فالعن
ــعر، غير ان  ــد هذا التعبد ويثريه بالش عن نزوع يجس
القراءة املتمعنة تكشف عن أن الومضات قد توجهت 
إلى ثيم ومفارقات وهجاء وتشبيهات طالت الطبيعة 
ــداتها  ــان، مما يعني ان هذه الومضات في جتس واإلنس
ــويه  ــن ادامة احلب والدفاع عنه ضد التش هي نوع م
وااللغاء والقتل.يبلغ عدد الومضات في هذه اجملموعة 
ــة صفحة كل  ــة موزعة بني مئ ــعرية ٤٠٠ ومض الش
صفحة حتوي أربع ومضات وهو عدد كبير من الومضات، 
ــاعر نفسه  يتناقض مع حدة التكثيف التي الزم الش

على االلتزام بها وبكلمات  محسوبة.

@ø@Ú�Ìä»í€a@ÚöflÏ€a
{kßa @Ÿçb‰fl}

 

فنارات

جميل الشبيبي

مجموعة من الثيمات 
إشارات ودالئل عبر 

حبكات قصيرة استطاع 
المؤلف أن يبتدع بعضها 
ضمن افتراض خيالي في 
إنها حدثت لمجموعة من 

اإللهة 
اإلغريقية
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في خفايانا بدا صوتُ اجلوابْ

رْ مَ تَدَّ السَ          واستفاق البوحُ واحْ
وجتاذبنا حديثاً   من  ضبابْ

           وروينا بعض أحداث السحرْ 
كلَكلَ الليلُ و غطاهُ  الكالمْ

         تاه صوتُ  الريحِ  في  أركانهِ
غاصَ باملنفى وللمنفى احتدامْ

           يورثُ  احللمَ    إلى   الوانهِ
واحتفى والظلُّ ارداه الغروبْ

       حني سارَ األمسُ بني األمنياتْ 
رقصَ السطرُ بباحاتِ القلوبْ

        لونَ احلرفَ بحبرٍ  من  شتاتْ

كثرَ الوقعُ  و كم  كنا  نرى

      زحمة االلسن في جبِّ الشجن

ومقاالتٌ وصمتٌ قد  عرى
         في زوايا من دموعٍ ووسنْ

با وحديثٌ طالَ والنجمُ  خَ
           بني آهاتٍ وَ همسِ وَ وجلْ

وَ  مسافاتٌ وَ ميقاتٌ  نَبا
            عند أشعارٍ  وعزفٍ وَ زَجلْ

قد حتدثنا كثيراً و الهوى

سِ              كانَ وحياً من بالد النَفَ

وحوى العشقُ أمانينا حوى

لتَبسِ               بجمالٍ من جوىً مُ
حني ودعتُ السنا قال املساءْ

لمِ                  اترى من عودةٍ  للحُ
قلتُ يا خلُّ وقد سادَ الضياءْ

              بِغدٍّ  ننعمُ في ليلٍ  سمي 
ويعودُ العشقٌ  يحيا باحلديثْ

         في كليماتٍ بها طعمُ الورفْ
وهوى الليلِ وريثٌ من وريثْ

         فيه   تلتاعُ  أحاديثُ  الترفْ

رافد عزيز القريشي

ÒÜÓñ”
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@Ü«Ïfl
مهداة إلى احلشد املقدس

ــد  وق ــار  النه ــف  انتص  
ــه  ــرات عيني ــت نظ التصق
بالباب املغلق الذي يحجبه 
ــة خلفه  ــعادة كامن عن س
ــن  م ــاء  أحش ــني  ب ــض  تنب
ــل الكثير حتى  أحبها وحتم
ــر  ــل األكث ــا وحتم ــوز به يف
ــرة بعد أخرى  ــودع ثم وهو ي
ــة  اخلامس الثمرة  ــي  وها ه
ــن يفتح هذا  التي ينتظر م
ــمعه صراخه أو  اجلدار ويس
ــك احلائط  ــمعه ذل ينفذ س
ــري  ــا يج ــع م ــل م ليتواص
ــك الصالة أخمليفه  داخل تل
ــه  حيات ــت  احتضن ــي  الت
ــه وراحت دقات  ورهنت آمال
قلبه تتدافع وكأنها تزدحم 
الذاوي  ــد  ذلك اجلس لتغادر 
ــابق  وجعلت الدمعات تتس
ــعره  فتش األجفان  ــادر  لتغ
بحرارتها وتعيده إلى واقعه 
بني احلني واآلخر كلما جرت 
ــام خلت وهو  ــات ألي الذكري
يرفع يديه متضرعا بالدعاء 
ــاوي كل حياته  للحظة تس

ــاز الباب  ــو يرى أحد يجت وه
ــما أو صائحا ها  تلك مبتس
ــرف هذا  ــد قد ش ــو الولي ه
ــد جاء قبل أن  ولي العهد ق
يلتحق لوحدته صباح الغد 
ــال مترهال  ــر ثقي ــت مي والوق
متعبا حتى ينبلج الصباح 
ــة  ــت مالزم الزال ــرة  والعس
أن  ــه  وعلي ــق  الطل ــك  لذل
ــيعود  يلتحق وأنه حتما س
ويكحل عيناه بوجه ضيف 
ــر مقدمه  انتظ الذي  جديد 
ــنوات وقد عاد  منذ ثمان س
ــن حمل  ــريعا ليلتقي مب س
ــوف  ملف ــه  ولكن ــمه  اس

بالعلم العراقي .

البينة اجلديدة / قحطان جاسم جواد 
تقيم مؤسسة ميزوبوتاميا للتنمية الثقافية وشبكة 
ــى  ــي امللتق ــراق /الرئيس ــي الع ــالم ف ــفراء دار الس س
ــليمانية  يوم  ــي مدينة الس ــي االول ف ــي العرب الثقاف
ــرين االول ٢٠٢٠ وحتت  الثالثاء املوافق ٢٧ ولغاية ٣١ تش
ــندباد) ويتضمن  ــث الس ــنعيد للدنيا حدي ــعار (س ش
ــي الهواء الطلق  ــمبوزيوم حر ف ــرات اآلتية : ١.س الفق
ــكيلية .٣.فنون  ــم ونحت .٢.الفنون التش تكنيك رس
االدب .٤.التصوير الفوتوغرافي . ٥.امللصق .٦.املوسيقى 
.٧.املسرح /عروض بانتومامي .٨.السينما .٩.عروض ازياء 
ــاور اآلتية : *األمن  ــة .١٠.ورش ثقافية تتضمن احمل عاملي

السيبراني ونظم صناعة املواطن العاملي .

*حضارة العراق عبر التأريخ ونظم الهوية العاملية.
ــة  البيئ ــة  صديق ــات  واملذيب ــائط  والوس ــات  *امللون
 . ــي  العامل ــف  املثق ــة  صناع ــم  ونظ ــا  وتطبيقاته

ــو  ــات العربية االلكس ــع املدني ونظم املؤسس *اجملتم
ــة  (مؤسس ــكو  اليونس ــة  والعاملي ــكو  واآليسيس

ميزوبوتاميا امنوذجا محليا يرتقي نحو العاملية).
١١.جلسات نقدية يديرها اعضاء املكتب االستشاري 
ــتنا لتقييم وتقومي معطيات امللتقى الثقافي  ملؤسس

االول تعقب كل نشاط .
ــود العربية  ــاركني والوف ــيتم تكرمي املش مالحظة : س
ــام املؤسسة من الدرجة الرفيعة .وجائزة  بوشاح ووس
ــة  والفضية  ــداع الذهبي ــة ميزوبوتاميا  لالب مؤسس
ــة والبرونزية .ومدالية  .وقالدة االبداع الذهبية والفضي
ــة  التقديري ــهادات  .والش ــا  ميزوبوتامي ــة  مؤسس

للمشاركني.

متابعة / البينة الجديدة
ــوراء  ــان عاش ــا ملهرج ــة العلي ــفت اللجن كش
ــة والفنون عن  ــاني للثقاف ــالم االنس ــة الس لغ
ــي املهرجان  ــاركة ف ــا كافة واالعمال املش جلانه
ــعودية -  - الس ــران  اي  - ــراق  (الع ــاركة دول  مبش
ــطني - البحرين - الكويت  ــا - غينيا - فلس فرنس
ــس) .وذكر البيان  ــوريا - املغرب – تون ــر - س - مص
الصحفي الصادر عن ادارة املهرجان، ان عاشوراء 
ــة والفنون الذي  ــاني للثقاف ــالم االنس لغة الس
ــماحة  ــتجابة لوصايا املرجع االعلى س يأتي اس
ــوارف)  ــتاني (دام ظله ال ــي السيس ــيد عل الس
ــذا العام  ــرام من البيت له ــاء محرم احل في احي
ــبب جائحة كورونا وينظمه محترف ميسان  بس
 theater. ــرحي وبالتعاون مع منصة املسرح املس
ــاور  ــة إلدارة كل مح ــا خاص ــكل جلان ــد ش Tv, ق
ــكيل – انشاد – سينما  ــرح -  تش املهرجان (مس

ــرحي – ندوات فكرية).واضاف البيان،  – نص مس
ــا للمهرجان واملتمثلة  ــكلت اللجنة العلي «تش
ــر محمود ابو  ــة, الفنان الكبي ــذوات االبداعي بال
ــة العليا,  ــة التحضيري ــاس – رئيس اللجن العب
ــس املهرجان,  ــار- رئي ــرج عدي اخملت ــب واخمل الكات

ــوداني – مديرا  ــينوغراف علي محمود الس والس
ــناوي  ــا للمهرجان, والصحفي محمد احلس فني
ــالم. فيما تألفت جلنة  ــؤول العالقات واالع – مس
ــاهدة والفرز من الذوات االبداعية , الدكتور  املش
ــور احمد  ــا, الدكت ــارف – رئيس ــي ه ــني عل حس
شرجي – عضوا – سكرتيرا, الدكتورة خلود جبار 
ــران – عضواً, الكاتب حيدر  – عضوا, ميثم البط
ــام  ــطري – عضوا, حس ــطري الش عبد اهللا الش
ــت جلنة التحكيم من  العلي – عضوا.فيما تألف
ــا,  الذوات االبداعية, الدكتور حميد صابر – رئيس
ــكرتيرا, الدكتور كاظم  الدكتور محمد كرمي – س
ــي حافظ خليفة –  ــر  عضوا, الفنان التونس نوي
ــام مسعد – عضوا,  عضوا – الناقد املصري حس
ــوا,  ــة – عض ــاح رحيم ــينمائي صب ــرج الس اخمل
ــرحي سعد هدابي – عضوا, الفنان  الكاتب املس

علي الرسام – عضوا.

متابعة / البينة اجلديدة
ــة  للنجم ــر  األخي ــور  املنش ــج  ض
اللبنانية ميريام فارس، وهو عبارة عن 
ــتغرام  ــرتها على انس صورة لها نش
ــت خاللها  ــل منزلها، وأعلن ــن داخ م
ــادي  لتف ــي  املنزل ــر  باحلج ــا  التزامه

فيروس كورونا.
ــا بأنها ال تزال  دت فارس جلمهوره أكّ
ــر الصحي،  ــراءات احلج ــة بإج ملتزم
ــا منذ  ــن منزله ــم تخرج م ــا ل وبأنه

شباط املاضي.
ــورة:  الص ــى  عل ــام  ميري ــت  وعلق
ــوا إنّي بعدني ملتزمة باحلجر  «تصدق
الصحي من تاريخ ٢٣ فبراير ٢٠٢٠؟».

—‹Å@Üªa
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لهم الذكر الطيب



ــول» جر وعر» و» جيب ليل وخذ عتابه» خرجت   بعد ط
ــى(٢٠٢٠) من  ــن العام احلال ــة العامة ملا تبقى م املوازن
قمقم احلكومة واجتهت صوب مجلس النواب وبالفعل 

فهي حتط رحالها االن في ادراج البرملان!!
 الاريد اخلوض في اهمية وجدوى امليزانية فالكل يعرف 
ــة صادمة تتمثل  ــارة الى مفارق ــك ولكن وددت االش ذال
ــيد)  ــة املالية( احمد حما رش ــو اللجن ــح لعض بتصري
ــة (٢٠٢٠) بحاجة  ــه( ان موازن ــه مانص ــذي يقول في وال
ــابيع للتصويت عليها وميضي في ايضاح  الى ثالثة اس
ــام لتحويلها الى  ــة) باحلاجة الى بضعة اي (اجلنجلوتي
ــراءة اولى وباخملتصر  ــم قراءتها ق ــة املالية ومن ث اللجن
املفيد انها حتتاج الى(٣) اسابيع بالكامل لغرض متريرها 
ــار اليها النائب (احمد حما رشيد) ان  والنكته التي اش
ــم تطلّع لغاية االن على  ــات اخملتصه في البرملان ل اجله
ــي تلك املوازنة.. ومن واجبي كعراقي  االرقام املوجوده ف
اسال هل حقا اننا نحتاج الى ثالثة اسابيع للتصويت 
على املوازنة والكل يعرف ان ماتبقى من السنة احلالية 

هو ثالثة اشهر فقط!!
ــادة البرملانيون ان الكرة االن هي في ملعبكم  ايها الس
ــاتكم من  ــوى انتظام جلس ــم وماعليكم س او مرماك
اجل اجناز الكثير من القوانني والتشريعات املهمة وفي 
املقدمة منها املوازنة االحتادية وقانون احملكمة االحتادية 
ــريعات التي لها  ــات وغيرها من التش ــون االنتخاب وقان
ــادة البرملانيون  ــاس اليومية..ايها الس ــة بحياة الن صل
الجتعلوا جلساتكم بني سطر واخر فالزمن مير بسرعة 
ــرار املوازنة(  ــن اجلمر الق ــى احر م ــعب ينتظر عل والش
ــة تلقى ذات املصير الذي  ــورة) والجتعلو  هذه املوازن املبت
الت اليه موازنه(٢٠١٤) والتي لم يعرف حلد االن اشالءها 

وفي اي جيب من اجليوب دفنت؟؟
 ايها السادة النواب تذكروا ان املسؤولية كبيرة وان 
ــيعمق الفجوة بينكم وبني  ــاون او تقصير س اي ته
الشعب وال اظنكم التدركون ذالك..ميزانية (٢٠٢٠) 

نريدها حية ام ميته والنقبل بضياعها ابدا.
لقطة اخيرة:

وانا اكمل كتابة عمودي هذا فوجئت بقرار حكومي 
ــة (٢٠٢٠) من البرملان  ــحب موازن عاجل يتضمن س
ــبب  وذلك على خلفية اجراء التعديالت عليها بس

العجز الكبير فيها واهللا اعلم.

هيئة التحرير: ٠٧٧٠٧٨٦١٥٠٥ــ ٠٧٧٠٧٠١١١١٣لإلعالن َّـ الجريدة: ٠٧٩٠٦٣١٨١٠٩ ــ ٠٧٧٠٢٨٧٢٢٧٣رقم االعتماد َّـ نقابة الصحفيني العراقيني (١٣٤)رقم االيداع َّـ دار الكتب والوثائق ( ٩٧٠ ) لسنة ٢٠٠٧ لالتصال باالدارة: ٠٧٨٣٠٧٨٠٧٤٨
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سياسية 
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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
لم يتوقع أحد أن يصلح سياراته يوما 
ــا عند رجل كفيف... لكن املقاييس  م
انقلبت مع هذا الشاب العراقي الذي 
أبهؤ العالم بقدراته امليكانيكية التي 
ــيارات  ــت التوقعات. يصلح الس فاق

معتمدا على اللمس!
ــك جزءاً  العراقي مصطفى عزيز ميس
ــده،  ــزه بي ــيارة ويه ــرك الس ــن مح م
ــرعة ما ينبغي عليه  ــف بس فيكتش
القيام به إلصالح العطل على الرغم 
ــول عزيز، ٣٥ عاماً،  من أنه كفيف.ويق
ــة رويترز  ــذ والدته، لوكال الكفيف من
ــون والبعض  إن بعض الناس يندهش
اآلخر ال يصدقون حتى يروا بأعينهم.

ــالح في  ــة اص ــر أنه افتتح ورش يذك
ــو  وه ــده،  وال وكان  ــداد.  ب بغ ــه  منزل
ميكانيكي سيارات، هو من علمه هذه 
ــغف بإصالح  ــارة ونقل إليه الش امله

ــيارات عندما كان طفالً صغيراً.  الس
ــه  ــورت مهارات ــام تط ــد ع ــاً بع وعام
ــطة اللمس والسمع حتى ذاع  بواس
ــد عزيز أن  ــة. وأكّ ــي املنطق ــه ف صيت
جناحه كميكانيكي سيارات هو الذي 

منحه الثقة بالنفس ليحلم بأحالم 
ــوم حاصل على دبلوم  كبيرة، وهو الي
في املوسيقى ويعزف مع فرقة ويقدم 
دروساً في الدراسات اإلسالمية لذوي 

اإلحتياجات اخلاصة.
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اليخفى على احد ما للقضاء العراقي من دور كبير ومشهود 
ــدل وتطبيق  ــاء قيم الع ــاد وارس دي مللفات الفس ــي التصّ ف
القانون ومعاقبة املتجاوزين على املال العام .. ومنذ تشكيل 
ــم الهامة التي  ــاد واجلرائ ــة ملكافحة الفس ــة الدائم اللجن
ــف) تتواصل  ــي ( احمد طه ابو رغي ــق احلقوق ــها الفري يرأس
االجتماعات بشكل حثيث من اجل وضع اخلطط الالزمة من 
اجل انفاذ العدالة ، وخالل لقائه برئيس اللجنة التحقيقية 
ــس القضاء االعلى  ــش رئيس مجل ــي القضايا املهمة ناق ف
ــترك بني  ــبل العمل املش ــي الدكتور ( فائق زيدان) س القاض
ــر قضايا تلك  ــة بنظ ــة اخملتص ــة القضائي ــة والهيئ اللجن
د القاضي الدكتور ( فائق زيدان) على اهمية ان  ــدّ اللجنة وش
تتقيد اللجنة بالقضايا التي يحيلها دولة رئيس الوزراء على 
اللجنة استناداً الى األمر الديواني املتضمن تشكيل اللجنة 
ــج التحقيقات االبتدائية التي  ومؤكداً ضرورة ان تعرض نتائ
ــة التحقيقية القضائية  ــا اللجنة على الهيئ تتوصل اليه
اخملتصة بنظر اعمالها الصدار مذكرة قبض او توقيف حسب 
ــة التحقيقية  ــل اللجن ــة املعروضة من قب ــة القانوني االدل
وباملناسبة فقد اكد رئيسا اجلمهورية الدكتور برهم صالح 
ــي الدكتور فائق زيدان خالل  ومجلس القضاء االعلى القاض
ــتقالليته في  لقائهما االخير على دور القضاء العراقي واس
ــاد  ــم ملفات الفس ــيخ العدالة وتطبيق القانون وحس ترس
ومعاقبة املتجاوزين على املال العام واالقتصاص من مرتكبي 
ــاطعة واجلوهرية هي ان  ــة .. ان احلقيقة الس اجلرائم اخملتلف
ــامخاً ومهاباً وذلك من خالل قراراته  القضاء العراقي ظل ش
ــكل من اشكال الضغوط  ــديدة وعدم خضوعه ألي ش الس
ــون القضاء العراقي دائما  ــية او احلزبية .. ولكي يك السياس
ــلطان عليه اال للقانون .. اننا على ثقة  ــتقال وال س وابداً مس
ــوف يبقى قوياً وصلباً ويكفي  اكيدة بأن القضاء العراقي س
للداللة على ذلك قوافل الشهداء من القضاة الذين سقطوا 
مضرجني بدمائهم من اجل احقاق احلق ونصرًة املظلوم ومن 
ــوف يتوقف امام مسيرة طويلة  ــتعرض تأريخ العراق س يس
ــاة اصالء وقفوا مع احلق ولم يهتزوا قيد  .. مطرزة باعالم قض
ــاء قيم العدل  ــعرة ألنهم يؤمنون بان رسالتهم هي ارس ش
والقانون ، وفي اخلتام نقول ان رئيس مجلس القضاء االعلى 
القاضي الدكتور فائق زيدان كرّس كل جهوده من اجل ارساء 
ــتوى املسؤولية الوطنية  دعائم قضاء عراقي يرتقي الى مس
ــم يؤدون واجباتهم  ــرى .. فتحية لكل قضاة العراق وه الكب
ــادام عندنا  ــى العراق بخير م ــة عالية ويبق ــالص ومهني باخ

قضاء مستقل نزيه .
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صباح الشيخلي*

بال مجاملة

*عضو نقابة الصحفيني العراقيني
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البينة اجلديدة / حسني السومري

ــك» الذي  ــعار «نظف باب انطالقا من ش
ــي مدينة الثورة»  ــه رابطة «مبدع اطلقت
املتمثلة بالزمالء (سعد االبراهيمي وكرمي 
ــاعدي  ــم الس ــر وطالب ذرب وباس جس
والراحل جمعة عليوي والشاعر الراحل 
ــن ازقة  ــددا م ــهد ع ــيد) وش ــار رش جب
ــدر حملة لتزيينها  قطاعات مدينة الص
ــجار والشتالت  باملصابيح امللونة واالش
ــد لقيت  ــة .. وق ــغ االرصف ــور وصب والزه
ــعبي من الذين وجدوا  احلملة بترحاب ش
ــار عدد  ــيلة الظه ــادرة وس ــي هذه املب ف
ــذي يليق  ــكل ال ــة املدينة بالش ــن ازق م

بتضحيات اهلها.

ÚÌå»m

ــويعدي)  ــاج املرحوم (جبار الزم الس ــزي بيت احل يع
ــاة املغفور له  ــيخ (صويح) لوف ــت املرحوم الش ، بي
ــائلني  ــويعدي – ابو داود) س ــر الس ــلمان خضي (س
الباري عز وجل ان يتغمد الفقيد برحمته الواسعة 

والهم اهله ومحبيه الصبر والسلوان.

ــس  الرئي ــب  نائ ــب  ــال مكت ق
ــك بنس إن طائرة  األميركي مي
األخير أجبرت على العودة ملطار 
مبدينة مانشستر في والية نيو 
ــد أن اصطدمت  ــير بع هامبش

ــاء إقالعها.وقال  ــر في أثن بطائ
ــان «انطالقا من  املكتب في بي
احلرص الزائد، عادت طائرة نائب 
ــالم إلى  الرئيس األمريكي بس
ــب،  ــتر».وأضاف املكت مانشس

ــد على منت  أن «بنس صع
طائرة مختلفة في رحلة 
ــنطن»،  العودة إلى واش
ــيا  «روس ــب  بحس

اليوم».

متابعة / البينة اجلديدة
ــة والزراعة التابعة  ــت منظمة األغذي أعلن
ــة  ــني املغربي ــاو»، تعي ــدة «الف ــألمم املتح ل
ــرة في  ــي وألول م ــي، لتول ــمهان الواف أس
تاريخ املنظمة، منصب كبير العلماء.ووفق 
ــإن تعيني الوافي  ــان صادر عن «الفاو»، ف بي
ــام للمنظمة،  ــه املدير الع ــذي أعلن عن وال
ــبة املؤمتر اإلقليمي الـ٣٥  شو دونيو، مبناس
ــمال  ــرق األدنى وش للمنظمة ملنطقة الش

ــاهم في تعزيز  ــانه أن «يس ــا من ش أفريقي
ــي لعمل املنظمة». ــد التقني والعلم البع

ــمهان متتلك معرفة  وأضاف البيان أن «أس
ــرق  ــعة مبنطقة الش ــة وواس ــة غني علمي
ــكل ثروة  ــمال أفريقيا وستش ــى وش األدن
ــي  ــات الت ــتجابة للتحدي ــة لالس حقيقي
ــت وكالة  ــبما نقل ــه املنطقة»، حس تواج
املغرب العربي لألنباء. وعقد املؤمتر اإلقليمي 
ــرق األدنى وشمال  الـ٣٥ للفاو ملنطقة الش

ــلطنة  أفريقيا عبر تقنية الفيديو في س
ــة عضوا في  ــاركت فيه ٣٠ دول مان وش عُ
املنظمة، إلى جانب ممثلني عن املنظمات 
ــاع  ــي والقط ــع املدن ــريكة واجملتم الش
ــة  ــاط األكادميية ملناقش اخلاص واألوس

ــق مبوضوع هذا  ــرة تتعل حلول مبتك
العام وهو «إجراء التحوّل في النظم 

الغذائية لتحقيق أهداف التنمية 
املستدامة».
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