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ــري، إلى تغيير وكالء وزارات ومدراء  ــا النائب عن تيار احلكمة علي البدي   دع
ــني أمضوا أكثر من ١٠ أعوام وهم في مناصبهم، وبعضهم أذرع تابعة  عام
ــرات الوكالء وآالف املدراء العامني  ــية، معتبراً أن هناك عش ألحزاب سياس
ــدة حقيقية.وقال  ــارات دون تقدمي فائ ــون الدولة امللي ــارين يكلف واملستش
ــات وآالف من هم  ــوكالء في جميع املؤسس ــرات ال البديري ، إن هناك عش
بدرجة مدير عام ومستشارين يكلفون املوازنات مليارات الدنانير دون فائدة 
حقيقية من املمكن أن يقدموها للدولة العراقية.وأضاف، أن اجلميع متفق 
ــى املوازنة االحتادية في ظل  ــيق هذه األعداد ألنها تؤثر عل ــى ضرورة ترش عل
ــن مضى عليهم  ــتبدال م ــة اقتصادياً ومالياً، مع أهمية اس ــة احلالي األزم
ــب  ــتغاللها لتحقيق مكاس ــي منصبهم لضمان عدم اس ــرة طويلة ف فت

شخصية.
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ــوري، عن  ــن املرصد الس اعل
ــة  امني ــع  مواق ــتهداف  اس
ــوريا.وقال  في البو كمال بس
ــان تابعته ان  ــي بي املرصد ف
ــتهدف  ــف مجهول اس قص
ــن ١٠ مواقع في ريف  اكثر م
ــال بدير الزور.واضاف  البو كم
ــرف لغاية حجم  ــم تع انه ل
ــذي  ال ــائر  واخلس ــرار  االض

خلفها القصف.

ــائرون،  أكد عضو مجلس النواب عن حتالف س
ــعودي ، ان قانون االنتخابات اجلديد  رياض املس
ــل البرملاني جلميع  ــن التمثي ــن يؤثر كثيراً ع ل
ــعودي، إن حظوظ جميع  ــال املس املكونات.وق
ــات اجلديد لن  ــون االنتخاب ــن قان ــات م املكون
ــابقة، وإن  ــدورات الس ــة عن ال ــون مختلف تك

ــرت فلن يكون بأكثر من ١٠٪ نقصا أو زيادة. تأث
ــبب  ــرار القانون كان بس ــر إق ــاف، ان تأخ وأض
ــارة  ــا ال ترغب بخس ــات ألنه ــالف املكون اخت
ٌقرّ القانون مع مراعاة اجلانب  متثيلها، وبالتالي أ
ــي،  ــي والدميغرافي والتكوين السياس اجلغراف
ــر في التمثيل  ــون هناك تأثير كبي ولذا لن يك

على البرملان املقبل.

االحتاديَّة،  ــة  النزاه ــة  ــت هيئ أعلن
ــد، صدور حكم حضوري  امس األح
ــنتني بحق  ــدد ملدة س باحلبس املش
ــابقني في محافظة  ــؤولني س مس
ــام. الع ــال  بامل ــم  كركوك،إلضراره
ــي  ف ــات  التحقيق ــرة  دائ ــرت  وذك
ــات  جناي ــة  محكم أن   ، ــة،  الهيئ

ــة الثانية، أصدرت  ــوك - الهيئ كرك
حكماً يقضي باحلبس الشديد ملدة 
سنتني مع النفاذ بحق املدير العام 
ــتناداً  ــابق لتربية كركوك؛ اس الس
ــادة  (٣٤٠) من قانون  ــى أحكام امل إل
ــتراك. العقوبات وبداللة مواد االش
ــرار احلكم  ــرة، أن ق ــت الدائ وأضاف
ــة التي  ــة القضيَّ ــاء على خلفيَّ ج

حققت فيها الهيئة وأحالتها إلى 
ــت بإحلاق الضرر  ــاء التي متثل القض
العمدي في املال العام عبر ارتكاب 
ــان  ــص جل ــاد يخ ــاتٍ وفس مخالف
ــام ٢٠١٨ من خالل  ــتريات للع املش
ــى أن  ــةً إل ــعار، الفت ــاالة باألس املغ
القرار شمل موظفاً آخر في قسم 
العقود باملديريَّة.وأشارت، إلى إصدار 

ــاً  ــاً حضوري ــا حكم ــة ذاته احملكم
ــة كركوك  ــق رئيس جامع آخر بح
ــم القانوني  ــابق ومدير القس الس
ــة القضيَّة التي  ــى خلفيَّ فيها عل
حققت فيها الهيئة وأحالتها إلى 
ــاء، مبينةً أن قرار احلكم جاء  القض
ــادة (٣٤٠) عقوبات  ــكام امل وفق أح

وبداللة مواد االشتراك.
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كتب اِّـحرر السياسي

   كشف مصدر مطلع، عن لقاء رئيس 
ــي مع وفد  ــوزراء مصطفى الكاظم ال
ــق احملررة والفعاليات  من علماء املناط
ــرعية  الش ــات  واملؤسس ــة  الديني
ــد  محم ــان  البرمل ــس  رئي ــور  بحض
ــة االتفاقية التي  ــي ملناقش احللبوس
ــني  ــيعي والس ــا الوقفني الش ابرمه
لتقسيم االوقاف الدينية، مشيرا الى 
ــي وعد بالتريث في امضاء  ان الكاظم
ــس  رئي ان   ، ــدر  املص ــال  االتفاقية.وق
ــي  ــواب محمد احللبوس ــس الن مجل
ــات  احملافظ ــاء  علم  ، ــتضاف  اس
ــة  ــات الديني ــع الفعالي ــررة وجمي احمل
ــة  ملناقش ــرعية  الش ــات  واملؤسس
ــني  الوقف ــا  ابرمه ــي  الت ــة  االتفاقي
ــني لتقسيم االوقاف  الشيعي والس
الدينية، مبينا ان اللقاء اسفر عن لقاء 
ــيخ العالمة  ــه الش الوفد الذي ترأس
ــس  ــع رئي ــودي، م ــل حم ــح خلي صال
ــس  ــي ام ــى الكاظم ــوزراء مصطف ال
ــبت بحضور رئيس البرملان.  االول الس
ــائرون،  ــر دعا حتالف س ــن جانب آخ م
ــتضافة رئيس  مجلس النواب إلى اس
ــوزراء مصطفى الكاظمي،  مجلس ال
ــأن عدة ملفات، من  ــتجوابه بش واس
بينها ملف االزمة املالية واالقتصادية 

ــال النائب عن التحالف،  في البالد.وق
ــكيني، إن هناك الكثير من  رامي الس
ــتطع احلكومة  ــي لم تس األزمات الت
ــة االزمة املالية التي مير  حلها، وخاص
ــود مالحظات  ــد، مؤكداً وج ــا البل به
ــتضافة  واس ــتجواب  الس ــوات  ودع

ــة  ــت قب ــوزراء حت ال ــس  ــس مجل رئي
ــكيني، ان قانوني  البرملان.وأضاف الس
ــن يحمالن احلكومة  االقتراض، واللذي
ــاء املالية، دليل على  الكثير من االعب
ــة الكاظمي،  برئاس تخبط احلكومة 
ــة والتخطيط،  ــري املالي ــط وزي وتخب

ــدى  ل ــة  الرؤي ــاب  غي ــى  عل ــل  ودلي
ــل البرملان  ــا ادى الى جع احلكومة، مم
ــة لتمريرهما.وأكد، أن  في زاوية ضيق
ــي، تأتي  ــتضافة الكاظم ــوات اس دع
ــح عدة  ــن اجل توضي ــتجوابه م إلس
ــت أموال  ــن بينها أين صرف ــئلة م أس

ــدى رؤية احلكومة  االقتراض االول، وم
في النهوض بالواقع املالي، خصوصاً 
قبيل دخول عام ٢٠٢١، وما هي الرؤية 
ــط،  النف ــادرات  لص ــتراتيجية  االس
ــة؟، إضافة  ــم ادارة احلكوم ــف يت وكي
ــرة. وفي  ــف اإلنتخابات املبك ــى مل إل
السياق ذاته أكد ائتالف دولة القانون، 
أنه سيقف بالضد من أي قرار يصدره 
ــى  مصطف ــوزراء  ال ــس  مجل ــس  رئي
ــعب  الكاظمي، مخالف ملصالح الش
ــن االئتالف،  ــب ع ــال النائ العراقي.وق
ــان الركابي، إن ائتالف دولة  كاطع جنم
القانون، قال رأيه بشأن حكومة رئيس 
ــى الكاظمي، منذ اول  الوزراء مصطف
يوم لتشكيلها.وأضاف الركابي نحن 
ــكيلة الوزارية  ــي التش ــارك ف لم نش
ــن ندعم اي  ــة الكاظمي، ولك حلكوم
ــعب العراقي يصدر  قرار لصالح الش
ــني اكد  ــي ح ــة. ف ــذه احلكوم ــن ه م
ــة النيابية، احمد  عضو اللجنة املالي
ــس األحد، ان قدرة  مظهر اجلبوري، ام
ــب ايرادات جديدة  احلكومة على كس
ــة وبزيادة  ــت واضح ــة بات ــر نفطي غي
مستمرة، مشدداً على عدم التصويت 
ــرة اقتراض  ــة تتضمن فق ــى موازن عل
ــد النائب االول  ــه اك ــد. من جانب جدي

لرئيس البرملان حسن الكعبي.
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 * عبد الوهاب جبار
   أفاق العراقيون صبيحة يوم أمس األول السبت على وقع 
ــدة من العاصمة  ــارٍ غزيرة أغرقت مناطق عدي هطول امط
ــو نتاج  ــراب الذي ه ــار واخل ــفت حجم الدم ــداد وكش بغ
اهمال وعجز احلكومات السابقة التي تعاقبت على تولّي 
ــؤولية قيادة البالد من العام (٢٠٠٣) وحلد اآلن .. اجلميع  مس
ــه وذاك محله  ــرق منزل ــل ماحصل فهذا غ ــاش تفاصي ع
ــد جتواله وتبعاً  ــي انطفأت عن ــيارته الت ــدر رزقه أو س مص
لذلك تصاعدت موجة ساخطة من االنتقادات في وسائل 
االعالم والسوشيال ميديا .. البعض انتقد حكومة رئيس 
ــي والبعض اآلخر القى بالالئمة  الوزراء مصطفى الكاظم
على احلكومات السابقة لفشلها في االداء االداري وغياب 
ــة واالنصاف نقول  ــية للمواطن ولألمان ــات األساس اخلدم
ــة وهي التتحمل  ــي ورثت تركة ثقيل ــة الكاظم ان حكوم
ــي املتعثر الذي  ــن االداء احلكوم ــنة م ــاء (١٧) س وزر واخط
ــار ابداً والذي يدفع املواطن  اوصلنا الى هذا احلال غير الس
ــف متاماً غياب اخلطط  ثمنه من باهظاً من املعاناة ويكش
احلكومية وسوء االدارة والفساد الذي نخر كل شيء ورافق 
ــر في  ــابقة ونقص اخلدمات الينحس ــات الس كل احلكوم
غرق بغداد فحسب بل في كل اجلوانب اخلدمية والصحية 
ــة الكاظمي من  ــا اال نعفي حكوم ــي ذات الوقت علين وف
ــهر  ــم ان عمرها الزمني اليتجاوز الـ (٧) اش ــؤولية رغ املس
ــار وتضع ثقلها على  ــط اذ كان عليها ان تصحح املس فق
ــخيص  ــدول اعمالها تش ــدر ج ــي وان يتص ــب اخلدم اجلان
ــة للبنى التحتية املتهالكة  اخللل ووضع املعاجلات اجلذري
والتي تتعلق باجلوانب اخلدمية والصحية وان يقود السيد 
الكاظمي التغيير املنشود لكي يشعر املواطن ان ثمة حتوالً 
قد حصل مع االشارة ان حكومة السيد الكاظمي هم من 
ــم يأتوا من كوكب املريخ واحلكومة اذاً  رحم هذا العراق ول
ــع وال بد ان تعرف تفاصيلة بدقة متناهية  وليدة هذا الواق
ــع اصبعها على اجلرح .. كما ان احلكومة تعرف جيدا  لتض
ــه تداعيات  ــس عادياً وفي ــتاء في العراق لي ــل الش ان فص
كبيرة تستدعي االستحضارات واعداد العدة والتهيؤ قبل 
ــر بوقت مبكر  ــتاء بل قبل هطول املط ــم الش حلول موس
ــيد  ــبت حيث أمر الس ــس كما حصل امس االول الس ولي
ــمية على عجل من  ــتنفار (٨) جهات رس ــي باس الكاظم
ــوارع .. نحن  ــف مياه األمطار التي اغرقت الش اجل تصري
ــاعة  ــت وليدة الس ــريعة وليس ــى معاجلات س ــاج ال نحت
ــيد الكاظمي  ــارات ميدانية يقوم بها الس ونحتاج الى زي
بنفسه ألن واجبه الوظيفي والشرعي ان يكون مع شعبه 
ــنٌ وابنائه قد  ــام او يغمض له جف ــه األب الذي الين بوصف
ــط  ــد متنينا ان يبقى الكاظمي وس ــم الضيم.. وق اصابه
ــى قصره اال بعد  ــوارع الغارقة وال يعود ال ــعبه في الش ش
جفاف آخر قطرة مياه من شوارع بغداد وقد شاهدنا نواب 
ــائرون مشكورين والذين كانوا حاضرين من بداية  كتلة س
ــادة النائب االول  ــول االمطار حتى منتصف الليل بقي هط
ــن كرمي الكعبي ومعه بعض النواب من باقي  للبرملان حس

الكتل ليؤدوا واجبهم الشرعي والوطني.

* رئيس مجلس االدارة رئيس التحرير

ــال كوجر، امس األحد،  ــة املالية النيابية جم وصف عضو اللجن
موازنة ٢٠٢١ بـالتقشفية، وأكد خلوها من التعيينات واملشاريع، 
فيما توقع جلوء احلكومة إلى تخفيض مخصصات رواتب املوظفني.

ــه، إن موازنة  ــمية عن كوجر قول ــت صحيفة الصباح الرس ونقل
ــفية، وستخلو من التعيينات  العام املقبل مختصرة جداً وتقش
ــات ضمن الورقة البيضاء. ــاريع، وباملقابل تتضمن االصالح واملش

ــات رواتب املوظفني،  ــع كوجر اللجوء إلى تخفيض مخصص وتوق
في ظل استمرار االزمة املالية، كما ستلجأ احلكومة الى تفعيل 

اجلباية والضرائب واالستقطاع املباشر من مزاد العملة.

AAfib‡◊Ïj€a@ø@ÚÓ‰fla@…”aÏfl@“aÜËnça

ــق زيدان  ــى القاضي فائ ــاء األعل ــس مجلس القض ــث رئي    بح
ــترك  ــان الغامني، امس األحد، التعاون املش ــر الداخلية عثم ووزي
ــاء األعلى ، إن  ــالم مجلس القض ــة اجلرمية.وقال إع ــي مكافح ف
ــتقبل،  ــى القاضي فائق زيدان اس ــس القضاء األعل رئيس مجل
ــي مكتبه امس األحد، وزير الداخلية عثمان الغامني وعدداً من  ف
ــان، أن اجلانبني  ــي وزارة الداخلية.وأضاف البي ــدراء والضباط ف امل
بحثا التعاون املشترك بني القضاء ووزارة الداخلية في مكافحة 

اجلرمية مبختلف صورها.

@ÊÎb»n€a@ÊbrzjÌ@Ô∏bÃ€aÎ@ÊaÜÌã
Úπä¶a@Úzœbÿfl@ø@⁄6íΩa

بغداد /

بغداد /

ــر التعليم العالي والبحث  أعلن وزي
ــي نبيل كاظم، املوافقة على  العلم
ــية خالل  ــد الدراس ــعة املقاع توس
العام احلالي.ونقلت الدائرة اإلعالمية 
للبرملان عن وزير التعليم قوله خالل 
البرملان  ــة  ــي جلس ف ــتضافته  اس
الدراسية  ــعة  التوس املوافقة على 
ــة العامة واخلاصة  ــن للنفق ملقعدي
ــجناء السياسيني  والشهداء والس
ومقعد واحد للجيش االبيض جلميع 
ــارت  ــالل هذا العام.وأش القنوات خ
الدائرة، إلى أن مجلس النواب أنهى 
ــته مع وزير التعليم العالي  مناقش
والبحث العلمي بخصوص توسعة 

املقاعد الدراسية.

@Â‹»Ì@·Ó‹»n€a@äÌãÎ
@Ú»çÏm@Û‹«@Ú‘œaÏΩa
ÚÓçaâÜ€a@Ü«b‘Ωa

بغداد /

بغداد /

بغداد /

بغداد /

@NN@HÍäí◊@Ú«b◊äüI
@ø@äÌÎåm@Úÿjë@ŸÓÿ–m
@—‹ÿm@Ü«b‘n€a@Ú˜ÓÁ
@H30I@Âfl@är◊a@Ú€ÎÜ€a
bÌäËë@âb‰ÌÖ@âbÓ‹fl
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2محليات

البصرة / البينة الجديدة
ــت  لكبري ــة  العام ــركة  الش ــت  بحثـ
ــركات وزارة الصناعة  املشراق إحدى ش
ــع عدد  ــترك م ــاون املش ــادن التع واملع
ــي محافظة  ــات الدولة ف ــن مؤسس م
البصرة .حيـث أجرى مدير عام الشركة 
ــد املنعـم نائـف اجلبـوري:  الدكتور عبـ
ــة للصناعات  ــركة العام زيارة الى الش
ــى مديرها العام  ــة والتق البتروكيمياوي
ــدس  عقيـل عبـد الزهـرة والكادر  املهن
املتقدم فيها ملناقشة عدد من املواضيع 
املشتركة واإلتفاق على تسديد القرض 
ــركة  ــوح للبتروكيمياويات من ش املمن
ــراق والبالغ ( ٦ ) مليار دينار  كبريت املش
ــا زار اجلبوري  ــام القـادم .كمـ خالل الع
ــركة العامة ملوانئ العراق والتقى  الش
ــؤون الفنية  ــام للش ــاون املدير الع مبع
ــعـود عبد السالم  والكادر  الكابنت  س
املتقدم في الشركة للتباحث حول عدد 

من امللفات واإلتفاق على تشكيل فريق 
ــترك لغرض تخصيص أرصفة ملادة  مش
ــاء أم قصر اجلنوبي أو  الكبريت في مين
ــاو الكبير بدالً عن أرصفة  في ميناء الف
للتهيئة لتصدير  ــابقة  الس ــركة  الش
ــواق العاملية عند  ــى األس ــت ال الكبري
إستئناف عمليات اإلنتاج في الشركة 
العامة لكبريت املشراق وكذلك اإلتفاق 
ــغ املترتب  ــديد املبل ــى اإللتزام بتس عل
ــئ العراق  ــركة العامة ملوان ــة الش بذم
والبالغ ( ٤ ) مليار دينار كتعويض نتيجة 
إزالة املشيدات التابعة لشركة كبريت 
ــاء .الـى  ــة املينـ ــى أرصف ــراق عل املش
ــركة العامة  ــع مدير عام الش ذلك أطل
لكبريت املشراق على السكراب التابع 
ــر واإلتفاق  ــاء ام قص ــركة في مين للش
ــة عليه حلني إتخاذ  على ضرورة احملافظ

قرار مناسب بشأنـه.

@ÖÜ�«@…�fl@s�zjm@÷aä�íΩa@o�Ì5ÿ€@Ú�flb»€a@Ú�◊äí€a
@ÊÎb�»n€a@pb�Ó€e@Òäñj€a@Ú�ƒœb™@Ô�œ@pb�◊äí€a@Â�fl

بغداد / البينة الجديدة
اختتمت دائرة اصالح االحداث 
ــة  ــة لوزارة العدل ورش التابع
ــة بعنوان (حتديد  عمل  تدريبي
ــى للطفل  ــة الفضل املصلح

ــل)  ــدة  االفض الفائ ــم  وتقيي
ــة  منظم ــا  نظمته ــي  والت
ــراكة مع  بوابة العدالة بالش
   (Unicef)منظمة  اليونيسيف
 في فندق اوروك ببغداد ، وذلك  

بهدف   تطوير قدرات الباحثني 
مدير  بحضور  ــني،  االجتماعي
ــتاذ  كامل  ــام الدائرة  االس ع
ــاركة ٢٧  ــم ومبش ــني هاش ام
ــن كافة  ــا م ــا اجتماعي باحث

 االقسام االصالحية  . وتخللت 
ــات  ــة وجه ــة مناقش الورش
النظر وتبادل اخلبرات العملية 
 ، ــاركني  واملش ــر  ــني  احملاض ب
ــالت  مداخ ــى  ال ــة  باإلضاف
ــن قبل  ــة  م ــات قيم ومعلوم
ــم  ــي عل ــرات ف ــدى اخلبي اح
االجتماع وحقوق االنسان عن 
طريق االون الين من محافظة 
ــتعرض مدير  ــا اس ــل كم اربي
ــالح االحداث  ــرة اص ــام دائ ع
ــرحاً وافياً اغنى  من خالله  ش
ــة بكمّ من املعلومات  الورش
القيمة مبجال حقوق االنسان.  
ــت املنظمة  ــي اخلتام قدم  وف
ــيد  ــا للس ــكرها وتقديره ش
ــه  ــى  تعاون ــام عل ــر الع املدي
وتسهيل مهمة عملها، كما 
ــاركة  ــهادات مش مت تقدمي ش
موثقة  من قبل منظمة بوابة 
العدالة ومنظمة اليونسيف 

للمشاركني .

الكوت / البينة الجديدة
ــتمرة بالعمل  مديرية بلدية الكوت مس
ــام  ــع األقس ــة قواط ــف ولكاف دون توق
البلدية وحسب خطة العمل املوضوعة 

حيث كان االجناز
ــم  ــل العمل من قبل كوادر قس ١- تواص
ــع النفايات ضمن  حي اجلهاد بحملة رف

قاطع حي اجلهاد.
ــم املركز  ٢- اجلهد اآللي لكوادرنا في قس

مستمر برفع النفايات وتنظيف الكيترات 
في مناطق متفرقة لقاطع املركز.

ــوك والزهراء  ــم دام ــي قس ــا ف ٣- كوادرن
ــات ضمن  ــة رفع النفاي ــتمرة بحمل مس

قاطع داموك والزهراء.
ــم العزة  ٤- اجلهد اآللي لكوادرنا في قس
وحي احلوراء مستمر برفع النفايات وقص 
ــوارع والساحات في  وتعديل بعض الش

مناطق متفرقة لقاطع العزة.

ــري لكوادرنا في  ــي والبش ــد اآلل ٥- اجله
ــتمر  مس ــة  والفالحي ــة  الكرام ــم  قس
ــن قاطع  ــات ضم ــع النفاي ــل برف بالعم

الكرامة.
ــم  ــي قس ــا ف ــي لكوادرن ــد اآلل ٦- اجله
ــات في  ــع النفاي ــتمر برف ــة مس اخلاجي
مناطق متفرقة لقاطع اخلاجية والعمل 
ــدمي أفضل اخلدمات  ــتمر من أجل تق مس

للمواطنني. 

البينة الجديدة / علي شريف
ــمول(٣٣٤) طالبا وطالبة  ــن ش ــت جامعة بابل ع أعلن
ــعة خطة القبول في الدراسات العليا للبرامج  بتوس
ــتير والدكتوراه   ــي واملاجس ــوم العال ــية الدبل الدراس
للعام الدراسي( ٢٠٢٠/ ٢٠٢١ )بناء على توجيهات وزارة 
التعليم العالي والبحث العلمي. وقال رئيس اجلامعة 
ــني اجلبوري: ان  ــان هادي حس ــتاذ الدكتور قحط االس
ــعة  ــي اخلاص بالتوس ــدرت االمر اجلامع ــة اص اجلامع
ــملتهم  ــن ش ــة مم ــا وطالب ــة ضمت(٣٣٤)طالب بقائم
التوسعة بعد اضافة املقاعد الدراسية بواقع مقعدين 

ــن اثنني ايضا لقناة  ــني لقناة القبول العام ومقعدي اثن
ــهداء يتنافس  النفقة اخلاصة ومقعد واحد لذوي الش
عليه املتقدمني من الفئات املشمولة بقانون مؤسسة 
ــنة ٢٠١٥)وفق  ــنة ٢٠١٦ و٥٧ لس ــهداء( رقم ٢ لس الش
ــيني  ــجناء السياس ــد واحد للس ــتحقاق ومقع االس
ــة. مضيفا: ان قبول الطلبة  ومقعد واحد لذوي االعاق
ــتنادا الى موقع التقدمي االلكتروني للدراسات  جاء اس
ــى الطلبات املقدمة  ــا في جامعة بابل وبناءا عل العلي
ــة  ــة املعلن ــي الطلب ــول ف ــروط القب ــر ش ــى تواف وعل

اسمائهم واقسامهم وكلياتهم في موقع اجلامعة.

اربيل / البينة اجلديدة
للتربية  ــة  العام املديرية  ــت  اختتم
الرياضية والنشاط املدرسي ، اعمال 
لبرنامج  ــى  األول ــة  التدريبي ــدورة  ال
ــات احلربية)  (مخاطر األلغام واخمللف

ــي أقيمت  ــة أربيل ، الت في محافظ
ــتاذ  برعاية معالي وزير التربية األس
ــيق  ــد الدليمي ، بالتنس علي حمي
ــة نينوى  ــة العامة لتربي ــع املديري م
ــة  ــة الصح ــع منظم ــاون م وبالتع

ــي العراق  ــة ف ــة االجتماعي والرعاي
.وبينت الوزارة عبر البيان الذي أصدره 
ــي ان ، الدورة تهدف  املكتب اإلعالم
ــر  إلى التوعية مبخاطر األلغام ونش
ــة جتنب اخملاطر  ــارف حول كيفي املع
املنبثقة عنها وزيادة الوعي والعمل 
ــي  ــع ف ــلوك اجملتم ــر س ــى تغيي عل
كيفية التعامل مع مخلفات احلروب 
ــرة ، مضيفا  ــف غير املنفج والقذائ
ــة الورش  ــى إقام ــة عل ــا حريص انه
ــني  للمدرس ــة  التعليمي ــدورات  وال
ــالت التوعية للحد  ــني وحم واملعلم
ــهدت  من مخاطر األلغام .  هذا وش
ــهادات  ــدورة في اخلتام توزيع الش ال
ــني ليكون لهم  ــاركني املتدرب للمش
ــر الوعي  ــي عملهم لنش ــه ف بصم
ــرة واحلفاظ  ــد من هذه الظاه ، للح
ــى األرواح واملمتلكات ، فضالً عن  عل
ــا تلقوه من معلومات  ذلك عكس م
ــالل حمالت  ــع التنفيذ خ ــى واق عل

التوعية اجملتمعية.

@ÒâÎÜ€a@·nn•@@ÚÓi6€a@ÒâaãÎ@ø@ÚÓôbÌä€a@ÚÓi6€a
@ÚÓiäßa@pb–‹ÇΩaÎ@‚bÃ€˛a@äüb´@wflb„5€@ÚÓjÌâÜn€a

bÓ‹»€a@pbçaâÜ€a@fiÏj”@Ú»çÏni@Új€büÎ@bj€bü@SST@fiÏ9@Z›ibi@Ú»flbu

بغداد / البينة الجديدة
ــة  ــأة العام ــل / الهي ــدرت وزارة النق أص
ــد الزلزالي، امس  ــة والرص ــواء اجلوي لالن
ــبت،  التقرير اخلاص باالمطار   االول  الس
ــاقطة على العاصمة بغداد للفترة  الس
ــى  ــا  ال ــعة صباح ــاعة التاس ــن الس م
الساعة  الثانية ظهرا حيث بلغت كمية 
األمطار الساقطة ٧٢٫٨ ملم. وبني التقرير 
« ان كمية األمطار الساقطة تقاس كل 
ــاعة وهو نظام عاملي متفق عليه  ١٢ س

ــاد اجلوية  ــة لألرص ــي املنظمة العاملي ف
وسنوافيكم بكميات األمطار الساقطة 
ــن  م اي  ــة  املاضي ــاعة  س ال١٢  ــالل  خ
ــعة صباحا الى الساعة  الساعة التاس
ــعة مساءا لكافة احملافظات التي  التاس
شهدت تساقط لالمطار عليها في متام 
ــعة والنصف من نفس  ــاعة التاس الس
اليوم . وبني مدير قسم التنبؤ اجلوي بناء 
على توجيهات مدير عام الهيئة العامة 
ــة والرصد الزلزالي املهندس  االنواء اجلوي

ــي مت إصدار التقرير  علي صاحب البهادل
ــداد ومن  ــة بالعاصمة بغ ــي اخلاص األول
ــار على بغداد  ــف األمط ــع أن تتوق املتوق
مساء امس االول واما بخصوص  األقسام 
الشرقية من البالد من املتوقع أن تتوقف 
ــرة من  ــاعات متأخ ــار في س ــن األمط ع
ــزارة األمطار تتركز  الليل .واضاف  : أن غ
ــرق بغداد  ــاعات القادمة في ش في الس
حتديدا في زرباطية وكبار العزيزية وديالى 

واحلي وخانقني.

@âb�fl¸bi@òb®a@äÌä‘n€a@@âÜñm@›‘‰€a
@ÖaÜÃi@Ú‡ïb»€a@Û‹«@Ú�”bé€a

›‡»€a@âaä‡nçbi@ÈuÏÌ@ÖÏª@‚béu@âÜÓy@êÜ‰ËΩa@pÏÿ€a@ÚÌÜ‹i@äÌÜfl

@ÚÓjÌâÜm@ÚëâÎ@·nn•@taÜy¸a@Ä˝ïa@ÒäˆaÖ
@@¥Ó«b‡nu¸a@¥rybj€a@@paâÜ”@äÌÏ�n€

بغداد / البينة الجديدة
ــرة احدى  ــرة البيط ــالل  دائ ــن خ ــة وم ــت وزارة الزراع أعلن
ــري اجلديد في  ــتالمها احملجر البيط ــن اس ــكيالتها  ع تش
ــرة  ــت ان دائ ــد افتتاحه،واضاف ــدودي  بع ــر احل ــذ عرع منف
البيطرة  استلمت احملجر البيطري اثناء افتتاح منفذ عرعر 
ــمي مع  اململكة العربية السعودية  احلدودي وبشكل رس
ــرت ان احملجر  ــن .و ذك ــني البلدي ــاري ب ــادل التج ــام التب أم
ــن احملاجر البيطرية  ــد اضيف الى العديد م البيطري اجلدي
ــرة البيطرة  ــة في دائ ــم احملاجر البيطري ــى قس ــة ال التابع
ــؤولياته في مراقبة دخول املواد الغذائية ذات  ليمارس مس
املنشأ احليواني ودخول احليوانات احلية و االدوية واللقاحات 
البيطرية وفق موافقات رسمية من دائرة البيطرة باالضافة 
ــأ واجازة االستيراد .جتدر  ــهادة صحية من بلد املنش الى ش
ــح   قبل يوم  ــدودي افتت ــذ عرعر احل ــى  ان منف ــارة  ال االش
ــان الغامني نيابة  ــر الداخلية عثم ــس االول من قبل  وزي ام
ــتركة  عن رئيس الوزراء وبحضور نائب قائد العمليات املش
ــار وكربالء   ــة ومحافظي األنب ــأة املنافذ احلدودي ورئيس هي
وقائدي شرطة األنبار واحلدود اضافة الى  مدير املستشفى 
ــري في املنفذ  ــؤول احملجر البيط ــري في االنبار و مس البيط
.كما حضر االفتتاح عن اجلانب السعودي سعادة السفير 
ــؤلني احلكوميني في  ــراق وعدد من املس ــعودي في الع الس

البلدين الشقيقني.

البينة الجديدة /  عامر عبدالعزيز 
ــة  ــركة العام ــد ان الش ــس االح ــارة ام ــدت وزارة التج اك
ــهدها  لتجارة احلبوب ومع تصاعد موجة االمطار التي تش
ــا العاملة في  ــت مالكاته ــة وجه ــالد كاف ــات الب محافظ
ــالمة  ــكيل فرق ميدانية ملتابعة س ــروع و املواقع لتش الف
ــن . اكد ذلك املهندس عبدالرحمن عجي طوفان مدير  اخلزي
ــركة . وقال وجهنا مدراء الفروع واملواقع بالتواجد  عام الش
ــالمته و  ــع اخلزن ملتابعة اخلزن وتامني س ــي في مواق امليدان
ــار وعدم تواجد  ــيابة تصريف مياة االمط التحقق من انس
ــات و  ــالمة عمل الغطاس ــع للمياة و التاكد من س اي جتم
ــكلنا  غرفة  عمل في  ــاورات تصريف املياة . واضاف ش مط
ــع املواقع كافة  ــل م ــة والتواص ــة للمتابع االدارة التنفيذي
ــالمة اخلزين  بغية اخذ التدابير الالزمة للمحافظة على س
والتاكد من التغطبة . « طوفان « كشف الى مدراء الفروع 
ــال من خالل  ــع لي ــي املواق ــدوا ف ــداء االدارة و تواج ــوا ن و لب
تواجدهم في مواقع اخلزن و برفقة مسوولي وحدات الفنية 
و الدفاع املدني . واختتم مدير عام الشركة العامة لتجارة 
احلبوب ان اجلهود االستثنائية التي تبذل من قبل مالكاتنا 
العاملة من خالل اخذ احليطة واحلذر بعملهم خالل اوقات 
جتهيز املطاحن للوجبة التاسعة التي تتواصل في املواقع 
كافة .من جانب اخر كشف مدير عام جتارة احلبوب مباشر  
ــركة في كركوك  ــاض التابع لفرع الش ــع حبوب الري مجم
ــي بغداد لتعزيز  ــركة ف ــة احلنطة احمللية ملواقع الش مبناقل
كميات احلنطة في سايلوات خان بني سعد و خان ضاري و 
الدورة .وبني الى ان مجمع حبوب تازة واصل جتهيز املطاحن 
ــعة من احلنطة املقررة . واختتم طوفان الى  باحلصة التاس
ــركة في احملافظات الشلبية استالم  استمرار  مواقع الش
ــلب من الفالحني وبلغ مامت استالمه الثالث عشر الف  الش

طن شلب بانواعه.

@NN@Ú�‰ßa@ÂÌåÅ@Úfl˝ç@Û‹«@Úƒœbz‡‹€
@@Ú»ibnΩ@bËmb◊˝fl@ä–‰ném@lÏjßa@Òâb£

ÂÌå®a@ÚÓ�ÃmÎ

@äv0a@·‹énm@Òä�Ój€a@ÒäˆaÖ
@ÖÎÜßa@ä«ä«@à–‰fl@ø@ä�Ój€a

بغداد/ البينة الجديدة 
اعلنت وزارة التجارة عن تنظيم الشركة العامة لتصنيع حملة 
ــاج وتوزيع مادة الطحني بالتزامن مع  مكثفة ملتابعة عملية انت
ــرة املطاحن العاملة بانتاج طحني احلصة التاسعة .اكد  مباش
ــي ، وقال  ــركة املهندس خطاب علي القيس ذلك مدير عام الش
ــركته وبناءا على توجيه السيد وزير التجارة الدكتور عالء  ان ش
ــة عمل املطاحن  ــت حملة مكثفة ملتابع ــد اجلبوري  نظم احم
ــتركة من  ــيرا الى قيام جلان مش ــوكالء في عموم البالد، مش وال
ــي بغداد وفروع  ــيطرة النوعية ف ــام ووحدات الرقابة والس اقس
ــان واالنبار وديالى والبصرة واملثنى والديوانية  الشركة في ميس
ــية متفرقة شملت عدد من  وكربالء وبابل قامت بزيارات تفتيش
ــي القواطع الواقعة ضمن  ــن العاملة ووكالء الطحني ف املطاح
ــة الطحني املنتج وآلية  ــراف تلك الفروع لالطالع على نوعي إش
ــاج والتوزيع ومطابقتها مع قوائم  ــب االنت التجهيز وتدقيق نس
ــحب مناذج الفحص  ــجالت القطع والتجهيز، فضال عن س وس
ــي التي يتم  ــاذج الفحص البايلوجي النوع ــري مبا فيها من اخملتب
ــيطرة النوعية في املقر العام. ــالها الى مختبر قسم الس ارس

ــجعة وان اخملالفات  ــج الزيارات كانت مش ــي اكد ان نتائ القيس
ــرة على نوعية الطحني  ــرة كانت اغلبها رقابية وغير مؤث املؤش
ــارت الى صالحية الطحني ومطابقته  ونتائج فحص اخلبازة اش

للمواصفات القياسية العراقية املعتمدة.

@xbn„a@…fl@Âflaån€bi@Òâbvn€a
@Ú–rÿfl@Ú‹ª@NN@Ú»çbn€a@Úñßa
¥z�€a@…ÌãÏmÎ@xbn„a@Ú»ibnΩ
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@ÚrÓflä€a@ıbö«@ âaÏë@ø@7é€a@·Óƒ‰m@lÏ‹�fl
Û‰rΩa@Úƒœb™@âÎäfl@äÌÜflÎ@ÚÓ‹ÅaÜ€a@äÌãÎ@âbƒ„a@‚bfla

ــالة  تلقت  (البينة اجلديدة) رس
ــن اهالي قضاء  ــا لفيف م بعثه
ــم  ــا انه ــون فيه ــة يقول الرميث
ــيد وزير الداخلية  يناشدون الس
ــة  ــرور محافظ ــى م ــاز ال بااليع
ــرافه  وباش ــماوة  الس ــى  املثن
ــير في  ملعاجلة عدم انتظام الس
شوارع قضاء الرميثة  وذلك من 
خالل نقل الكراجات والساحات 

ــر النضاميه وفتح اجملال امام  غي
ــير ابتداءا من داخل  حركة الس
ــام وصوالً الى  الرميثة اخلط الع
ــط  الش ــب  بجان ــر  اجلس رأس 
ــع املدينة  ــارعي جام وخاصة ش
ــر  جس ــى  ال ــر  الكبي ــوق  والس
اخلشب وكراج البوحسان حيث 
ــرة  ــيارات الكبي ــدس  الس تتك
ــى قطع  ال ــؤدي  ــرة ماي والصغي

الطرق ومشاكل كثيرة مطلوب 
القيام بجملة واسعة  لتنظيم 
ــا  واضهاره ــوارع   الش ــذه  ه
ــارة الى  باملظهر الالئق مع االش
ان هناك بعض السواق املراهقني 
الذين يتجاوزون على كبار السن 
ــاء وغيرها من  بالنس والتحرش 

التصرفات غير املقبولة.
لفيف من اهالي قضاء الرميثة

@Ú„bößa@âÎÖ@Ô–»m@›‡»€a
pbflaäÃ€a@Âfl@ÚÓ‹Á˛a

بغداد / البينة الجديدة
أعفـت وزارة العمل والشؤون االجتماعية 
دور احلضانة األهلية من الغرامات املترتبة 
عليها للمدة من ٢٥-١٠-٢٠١٩ الى ١٧-٣-
ــبب الوضع االمني الذي مر به  ٢٠٢٠ بس
ــع انطالق التظاهرات  العراق بالتزامن م
االمر الذي ادى الى ايقاف العمل في تلك 
الدور.كما اعفت الوزارة ذات دور احلضانة 
االهلية من الغرامات التأخيرية املترتبة 
ــن ١٨-٣-٢٠٢٠ ولغاية  ــدة م بذمتها للم
١-٧-٢٠٢٠ بسبب تفشي جائحة كورونا 
ــام في عمل الدور  ــي ادت الى توقف ت الت
ــرارات  ــات.وجاءت ق ــن املؤسس ــدد م وع
ــس ادارة صندوق  ــن قبل مجل االعفاء م
للعمال  االجتماعي  ــان  والضم التقاعد 
ــته املنعقدة بتاريخ ٦-٧-٢٠٢٠  في جلس
ومت اإليعاز الى قسم جباية االشتراكات 
ــي خطوة تهدف الى  بالعمل مبوجبها ف
ــه عمله  ــاص وتوجي ــاع اخل ــم القط دع
ــات  والواجب ــه  ــن حقوق ــكل يضم بش

املترتبة عليه.
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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  

Ö˝j€a@ø@o„6„�a@ÚflÜÅ@¥ézn€@Ú‡Ëfl@paâaä”@áb•a@Ü◊˚m@p¸bñm¸a
ÙÏ‰Ó‰i@xaäi¸a@Üya@¬Ï‘çÎ@ÚÓ€bnnfl@pb‡vËi@Ú‹”b‰€a@ıbiäËÿ€a@¬Ï�Å@“aÜËnça

‚b»€a@fibΩa@·Áâaäô�@⁄Ï◊äÿi@¥‘ibç@¥€Î˚éfl@’°@¥ÌâÏöy@¥‡ÿy@âÎÜï@Z@ÚÁaå‰€a

ــن تفاصيل  ــة، امس األحد، ع ــة النزاهة االحتادي ــفت هيئ   كش
ــابقني  ــؤولني س ــم احلضوريني الصادرين بحق مس ــراري احلك ق
ــى خلفية قضايا  ــوك، مبينة أنهما جاءا عل ــي محافظة كرك ف
ــرة التحقيقات  ــى القضاء.وقالت دائ ــا وأحالتها إل حققت فيه
ــة جنايات كركوك- الهيئة الثانية، أصدرت  بالهيئة ، إن محكم
حكماً يقضي باحلبس الشديد ملدة سنتني مع النفاذ بحق املدير 
العام السابق لتربية كركوك؛ استنادا إلى أحكام املادة (٣٤٠) من 
ــتراك.وأضافت، أن قرار احلكم  قانون العقوبات وبداللة مواد االش
ــت فيها الهيئة وأحالتها  جاء على خلفية القضية التي حقق
إلى القضاء التي متثلت بإحلاق الضرر العمدي في املال العام عبر 
ارتكاب مخالفات وفساد يخص جلان املشتريات للعام ٢٠١٨ من 
خالل املغاالة باألسعار، الفتة إلى أن القرار شمل موظفا آخر في 
قسم العقود باملديرية.وأشارت الدائرة، إلى إصدار احملكمة ذاتها 
ــابق ومدير  حكما حضوريا آخر بحق رئيس جامعة كركوك الس
القسم القانوني فيها على خلفية القضية التي حققت فيها 
ــرار احلكم جاء وفق  ــاء، مبينة أن ق ــة وأحالتها إلى القض الهيئ
ــتراك.وتابعت، أن  ــادة (٣٤٠) عقوبات وبداللة مواد االش أحكام امل
احملكمة وصلت إلى القناعة التامة مبقصرية املدانني وتسببهما 
ــالل إبرامهما عقد  ــوال الدولة من خ ــاق الضرر العمدي بأم بإحل
مساطحة خالفا لقانون بيع وإيجار أموال الدولة النافذ، فقررت 
احلكم عليهما باحلبس الشديد ملدة سنتني مع النفاذ؛ استنادا 

ملقتضيات املادة احلكمية.

ــت وزارة االتصاالت، امس    أعلن
ــدة  ع ــرارات  ق ــاذ  اتخ ــد،  األح
ــت  اإلنترن ــة  خدم ــني  لتحس
ــاء  االنته ــدة  ــالد، مؤك الب ــي  ف
ــن ٣٠ عرضاً  ــر م ــدمي أكث من تق
ــة وهيئاتها، فيما  لوزارات الدول
ــارت إلى أنها وصلت ملرحلة  أش
ــال ربط البنى  ٩٥ باملئة في مج
مجلس  ــس  رئي ــال  التحتية.وق
إدارة الشركة العامة لالتصاالت 
ــة للوزارة،  ــة، التابع واملعلوماتي
ــب  بحس ــي،  الهماش ــامة  أس
ــوزارة  ــمية، إن ال ــة الرس الوكال
اتخذت قرارات مهمة بخصوص 
ــت، منها  ــني خدمة اإلنترن حتس
للعراق،  الداخلة  السعات  زيادة 
نتيجة تخفيض األسعار مقابل 
ــعار للشركات املزودة  زيادة األس
ــي،  الهماش ــاف  للخدمة.وأض
ــاذ  ــراءات اتخ ــني اإلج ــن ب أن م
ــا إطالق  ــة منه ــوات عملي خط
ftth لـ ١٦ zone في العراق ألربع 
ــالً عن  ــة، فض ــرة محافظ عش
ــرخ والرصافة في  منطقتي الك
ــيراً إلى أن  محافظة بغداد، مش
ــر مناقصة عامة  ــك أُعلن عب ذل
ــني  ــون هناك حتس يك ــوف  وس

ــق  وف ــى  عل ــت  اإلنترن ــة  خلدم
ــروط تضمن وصول  ــر وش معايي
املواطنني.وأكد،  ــع  جلمي اخلدمة 
ــوزارة عملت منذ تكليفها  أن ال
على الترويج والتحضير لبرامج 
األمتتة، الفتاً إلى أن خطة الوزارة 
بخصوص املوارد البشرية كانت 
ــاً فنية  ــاملة، وقدمت عروض ش

ــار، إلى أن وزارة  وجتارية عدة.وأش
االتصاالت انتهت من تقدمي أكثر 
ــوزارات الدولة  ــاً ل ــن ٣٠ عرض م
ــل  ملراح ــت  وتوصل ــا،  وهيئاته
ــوزارات  ــض ال ــع بع ــة م متقدم
ــة وجتارية،  ــروض فني ــدمي ع بتق
ــدد  بص ــاً  حالي ــا  أنه ــاً  مضيف
التعاقد مع وزارتني أو ثالث وزارات، 

ــتكون  بينها وزارة الكهرباء وس
هناك خطوات ملموسة في هذا 
االتصاالت  وزارة  أن  ــع،  اجملال.وتاب
ــة ٩٥٪ في مجال  ــت ملرحل وصل
ــا  ــة ، فيم ــى التحتي ــط البن رب
ــال البرمجيات  ــي مج وصلت ف
ــروض والتعاقدات  الى تقدمي الع

الرسمية.

ــاً قضائياً برد دعوى متنع هدم وجتديد  ــبها حكم    اعلنت وزارة الثقافة، عن كس
ــبب الى ان الشارع من التراث.وقالت الوزارة   ــارع الرشيد، عازية الس عقار في ش
انه بإشراف مباشر من وزير الثقافة والسياحة واآلثار حسن ناظم ومتابعة مدير 
ــاور القانوني األقدم كرم حسني وبتمثيل قانوني  قسم الشؤون القانونية املش
ــوزارة في دعوى منع هدم وبناء  ــان صابرين عودة، وميادة رعد من قبل ال احلقوقيت
ــة محكمة  ــيد.واضافت انه حصلت على حكم من رئاس ــارع الرش عقار في ش
استئناف بغداد الرصافة برد دعوى قضائية متنع هدم وجتديد بناء عقار في شارع 
ــب اإلعالن  ــيد من معالم التراث العراقي حس ــارع الرش ــيد، معتبراً ان ش الرش

املستند عليه بدفع قانونية الوزارة لدعوى املدعي عليه والصادر عام ٢٠١٧.

بغداد /

بغداد /
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ــن اعتقال  ــة  ع ــت وزارة الداخلي    اعلن
ــوات األمنية  ــى الق ــة اعتدت عل عصاب
ــاحات  س ــل  داخ ــات  صدام ــت  وافتعل
ــه  ان ــوزارة  ال ــت  النجف.وقال ــام  اعتص
ــتمرة  تنفيذا للتوجيهات واملتابعة املس

ــان الغامني، متكنت  لوزير الداخلية عثم
قوات الشرطة في قيادة شرطة النجف 
االشرف وبعد متابعة استخبارية دقيقة 
استمرت ألكثر من تسعة أشهر من القاء 
القبض على عصابة إجرامية استهدفت 
ــار على  ــت الن ــة واطلق ــزة األمني األجه

ــن في أحداث التظاهرات التي  املتظاهري
ــباط املاضي. ــهدتها احملافظة في ش ش
ــوات األمنية متكنت من  ــت ان الق واضاف
ــة متهمني من  ــض على أربع القاء القب
ــالق  ــم بإط ــوا بقيامه ــة اعترف العصاب
ــن وأدت في حينها  ــار على املتظاهري الن

ــهداء وجرحى.وتابعت  ــقوط ش ــى س إل
ــوا  اعترف ــم  عليه ــض  القب ــى  امللق ان 
باستخدامهم املولوتوف والهجوم على 
ــرقة بعض  ــظ النجف وس ــزل محاف من
ــة ومكتبة دار احلكمة  املمتلكات العام
ــوات  ــني الق ــة ب ــارة الفتن ــاوالت إث ومح

ــن بافتعال صدامات  األمنية واملتظاهري
مع هذه القوات الشاعة الفوضى.واكدت 
ــري مازالت  ــث والتح ــراءات البح ان إج
قائمة عن آخرين من أفراد هذه العصابة 
بغية تقدميهم للعدالة لينالوا جزائهم 

العادل.

ــى  ــم عل ــادي يُحت ــع االقتص    ان الوض
ــيطرة على مواردها منها  احلكومة الس
الكعبي  الصعبة.وقال  ــة  العمل خروج 
خالل ترؤسه جلسة البرملان التي عقدت 
ــادي في العراق  امس ان الوضع االقتص
ــيطرة على  ــى احلكومة الس يُحتم عل
ــا خروج العملة الصعبة  مواردها ومنه
ــية  من العراق. وفي التطورات السياس
ــتاني،  الكردس ــي  الوطن ــاد  االحت ــرر  ق
ــادي في احلزب مال  ــد عضوية القي جتمي
بختيار، وتوجيه انذار الى رئيس البرملان 
ــي االقليم.وقال  ــس الوزراء ف ونائب رئي
ــدر مطلع إن قيادات االحتاد الوطني  مص
ــدت اجتماعا لبحث  ــتاني عق الكردس
ــيرا الى ان  ــم، مش ــاع في االقلي االوض

االجتماع متخض عنه عدد من القرارات 
بينها جتميد عضوية مال بختيار.واضاف 
ــف  ــدم الكش ــل ع ــذي فض ــدر ال املص
ــادي وجهت  ــمه أن قيادات االحت عن اس
ــان وقوباد  ــس البرمل ــكل من رئي ــذار ل ان
ــرارات القيادة.  ــا ق ــي خملالفتهم طالبان
وفي التطورات األمنية أفاد مصدر أمني 
ــدور قرار  ــس األحد بص ــؤول يوم ام مس
ــحاب  ــات العليا يقضي بإنس من اجله
ــة الوزراء  اللواء اخلاص ٦١ التابع لرئاس
ــراف مدينة كركوك  ــيطرات واط من س
ومتركزه في قاعدة K١ العسكرية فيما 
ــرطة.وقال  ــوات الش ــتحل محله ق س
املصدر ، إن قرابة ٥٠٠ عنصر من الفوج 
ــن  ــم م ــن مت اختياره ــي الذي التكتيك

ــرطة في احملافظة، وهم من  مراكز الش
مكونات كركوك كافة سينتشرون في 
ــيخليها اللواء اخلاص. ــع التي س املواق

ــوج تدعمه  ــدر ان هذا الف واضاف املص
ــيرا الى  ــة العراقية، مش وزارة الداخلي
ــلحة  ــره باملعدات واألس ــز عناص جتهي
ــر الزراعة  ــف وزي كافة. من جانبه كش
محمد كرمي اخلفاجي، يوم امس األحد، 
ــعودية عن  ــركات الس ــن اعتذار الش ع
االستثمار في العراق، فيما أشار إلى أن 
ــراء  ثالث دول مجاورة قدمت طلبات لش
ــت  العراقي.ونقل ــعير  الش ــول  محص
مصادر صحفية، عن اخلفاجي قوله، إن 
شركات سعودية أبدت رغبتها بإنشاء 
ــاحة  ــات لتربية األبقار على مس محط

ــي محافظات املثنى  ١٠- ٥٠ ألف دومن ف
واألنبار والنجف إال أن وزارة املوارد أكدت 
عدم قدرتها على توفير مياه مستدامة 
ــنة ولذلك اعتذرت الشركات  ملدة ٥٠ س
ــروع.  ــن تنفيذ هذا املش ــعودية ع الس
ــر اخلارجية  ــد وزي ــد آخر أك ــى صعي عل
ــي تصريح  ــي، مايك بومبيو، ف االميرك
ــود القوات  ــد، ان وج ــب، امس األح غري
ــى األراضي  ــكرية عل ــة العس األميركي
العراقية يهدف إلى دعم حكومة رئيس 
ــى الكاظمي. ــوزراء مصطف ال مجلس 
ويعد هذا التصريح غريبا بنظر مراقبني 
ــيني . من جانب آخر أكد النائب  سياس
ــة، ثامر  ــون النيابي ــة الصادق ــن كتل ع
ــة  احلكومي ــات  التصريح ان  ــان،  ذيب

ــأن االتفاقية الصينية إيهام للرأي  بش
ــة التي  ــى احلقيق ــاف عل ــام والتف الع
ــحب األموال اخملصصة لهذه  تؤكد س
ــروع  إن الش  ، ــان،  ذيب ــال  االتفاقية.وق
ــي  ــة والت ــة الصيني ــذ االتفاقي بتنفي
ــابقة  ــن احلكومة الس ــي زم ــت ف أبرم
ــة الراهنة  ــة لتجاوز األزم خطوة مهم
ــي الذي بات  ــاش االقتصاد العراق وإنع
ــات اخلاطئة  ــراء السياس ــر ج يحتض
أن توجه  ــاف،  ــة احلالية.وأض للحكوم
ــرام اتفاقيات مع دول  احلكومة نحو إب
ــار اقتصادي  ــن انهي ــي م ــرة تعان فقي
يوضح مدى تخبط حكومة الكاظمي 
ويؤكد وجود ضغوط للذهاب نحو هذه 

الدول ومنها مصر واألردن.

ــس  ــوك، ام ــي كرك ــي ف ــس العرب ــب اجملل طال
ــي املفوضية العليا  ــد، مجلس املفوضني ف األح
ــي  ف ــر  النظ ــادة  بإع ــات،  لإلنتخاب ــتقلة  املس
ــدة، فيما  ــوك اجلدي ــرة مكتب كرك ــني مدي تعي
ــر اجمللس ، انه  ــخصية جدلية.وذك ــد انها ش أك
ــاد وعمليات التزوير املوثقة  رغم شبهات الفس
ــرة مكتب  ــة بحق مدي ــات األمني ــن قبل اجله م
ــتقلة  ــوك اجلديدة للمفوضية العليا املس كرك

ــات ٢٠١٨، ورغم رفض  ــي انتخاب ــات ف لالنتخاب
ــذه  ــرض ه ــي مت ف ــي والتركمان ــني العرب املكون
ــب كركوك. ــى رأس اإلدارة في مكت ــة عل املوظف

وأضاف البيان، أن هذه املوظفة ومنذ االيام االولى 
لها في هذا املوقع  لم تستطع أن تخفي ميلها 
ــية  وانحيازها في إدارة املكتب إلى جهة سياس
ــاب حقوق  وقومية واحدة دون غيرها وعلى حس
باقي القوى السياسية والقوميات.ولفت، إلى ان 
ــني إلدارة مكتب كركوك  اختيار مجلس املفوض

ــتقلة لالنتخابات ملديرة  للمفوضية العليا املس
ــه ( متغطرس  ــا  ان ــن تعامله ــال ع ــل ما يق أق
ــيء) في إدارة أخطر ملف يخص  واستفزازي وس
ــببت طريقة  ــة االنتخابية، وبالتالي تس العملي
ــبوع األول للعمل بتقدمي قسم  إدارتها منذ األس
ــون العربي طلبا  ــني األكفاء من املك من املوظف
إلعفائهم من مناصبهم كرد فعل ورفضا منهم 
لألسلوب االستفزازي والتهميش واإلقصاء الذي 

متارسه مديرة مكتب كركوك ضدهم.

ــتركة، أن امللف  ــات املش ــادة العملي ــدت قي أك
األمني داخل قضاء سنجار سيكون بيد القوات 
ــيرةً إلى بدء تطبيق اتفاق سنجار  االحتادية، مش
يتضمن وجود قوات احتادية فقط، وعدم رفع علم 
ــم قيادة  غير العلم العراقي.وقال املتحدث باس

ــني اخلفاجي،  ــتركة اللواء حتس العمليات املش
ــلة إلى قضاء  ــرطة االحتادية املرس إن قوات الش
ــى امللف األمني  ــراف عل ــنجار مهمتها اإلش س
ــى أن الفرقة  ــاً إل ــنجار، الفت ــق اتفاق س وتطبي
ــة من قوات الشرطة االحتادية ستكون  السادس
ــي داخل القضاء. ــؤولة عن إدارة امللف األمن مس

ــات جديدة إلى  ــال دفع وأضاف اخلفاجي أن إرس
قضاء سنجار يعتمد على الوضع األمني، مبيناً 
ــنجار، الذي  ــدأ بتطبيق اتفاقية س ــل ب أن العم
يتضمن وجود قوات احتادية فقط داخل القضاء، 
ــمركة وال  ــد أي قوات أخرى ال من البيش وال توج

غيرها، وال يرفع إالّ العلم العراقي.
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ــتاني حدوث عدة سيناريوهات  توقع احلزب الدميقراطي الكردس
ــن احلزب، هدار  ــي اجلديد.وقالت النائب ع ــق القانون االنتخاب وف
ــيناريوهات عدة ميكن أن تطرأ وفق القانون  البارزاني، إن هناك س
االنتخابي اجلديد.وأضافت البارزاني كما أنه لم يخرج عن سياق 
الشراكة والتوازن بني جميع املكونات الذي ينص عليه الدستور 

العراقي، ولم يغفل عن رغبات املتظاهرين في ساحة التحرير.

ــتخبارات، امس األحد، تفكيك شبكة تزوير  أعلنت وكالة االس
في هيئة التقاعد تكلف الدولة أكثر من ٣٠ مليار دينار شهرياً.

ــت الوكالة ، إنها متكنت ومبوافقات ومتابعات قضائية، من  وقال
ــبكة تزوير في هيئة التقاعد مؤلفة من ٢٩  اختراق وتفكيك ش
متهماً (موظفني ومعقبني) في الهيئة العامة للتقاعد يقومون 
ــدار هويات  ــى القانون تتلخص بإص ــات تزوير وحتايل عل بعملي
ــة للمواطنون ومنحهم رواتب تصل إلى ( ٨ ماليني دينار  تقاعدي
عراقي) وفروقات مالية كبيرة تصل في حدها املتوسط إلى( ٢٦٠ 
ــتحقاق قانوني.وأضافت الوكالة  ــي ) دون اس ــون دينار عراق ملي
ــكيل فريق عمل في وكالة  ــا، أنه على إثر ذلك، مت تش في بيانه
ــر وتوثيق  ــبكة التزوي ــذي متكن من اختراق ش ــتخبارات ال االس
عملياتها اإلجرامية بالصوت والصورة والشخصيات التي تدير 
ــيتم إحالة الشبكة اإلجرامية إلى القضاء  هذه العمليات، وس

لينالوا جزاءهم العادل.
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بحث رئيس مجلس القضاء األعلى، الدكتور فائق زيدان، والسفير 
ــار الثقافي في  ــرت، واملستش ــو اوبي ــراق، برن ــي الع ــي ف الفرنس
السفارة سلوى ناكوزي، امس األحد، االستعدادات لتوقيع مذكرة 
تفاهم قضائي.وذكر اعالم مجلس القضاء األعلى، في بيان تلقت 
ــتقبل في مكتبه  ــه، ان زيدان، اس ــخة من ــة اجلديدة»  نس « البين
امس األحد، السفير الفرنسي في العراق برنو اوبيرت، واملستشار 
ــان، أن اجلانبني  ــلوى ناكوزي.وأضاف البي ــفارة س الثقافي في الس
بحثا االستعدادات لتوقيع مذكرة تفاهم حول التعاون بني املعهد 

القضائي في العراق واملدرسة الوطنية للقضاء في فرنسا.
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تتمة 
ص «١»

ــوط  ــتهداف اخلط ــن إس ــاء، ع ــت وزارة الكهرب    اعلن
ــة وبهجمات متتالية ادى  ــة للطاقة الكهربائي الناقل
ــد املوصل  ــقاط ابراج الطاقة خلط (الكياره_س الس
ــاب والتخريب عاود  ــت الوزارة ، ان االره ٤٠٠ ك.ف).وقال
ــة الكهربائية  ــوط الناقلة للطاق ــتهدافه للخط إس
بغية تعطيل احلياة وحرمان املواطنني من الكهرباء، أذ 
ــرين الثاني ٢٠٢٠ مساءاً حدث إنفصال  بتاريخ ٢٠ تش
ــد ٤٠٠ ك.ف  ــارة الغازية جه ــل - قي ــد املوص ــط س خل
ــان من خالل  ــل تخريبي جب ــه الى عم ــة تعرض نتيج
ــقوطه  تفجير قوائم البرج املرقم (٣٧٦) مما ادى الى س
وتضرر البرج املرقم (٣٧٧) بالقرب من سيطرة العقرب 
وحتديداً في قرية املزمالت.واضافت ان ذلك ادى إلنفصال 
اخلط املذكور وحتديد احمال املنظومة الكهربائية في 
ــمالي  ــوى ومناطق القاطع الش ــوم محافظة نين عم
ــه على  ــيرة الى ان ــالح الدين، مش ــة ص ــن محافظ م
ــرة من مدير عام الشركة العامة  الفور ومبتابعة مباش
ــرعت مالكات الوزارة من  ــمالية، ش لنقل الطاقة الش
ــل كهرباء نينوى  ــبكة نق فرق صيانة اخلطوط في ش
ــرطة الكهرباء واجلهد الهندسي الى  وبالتعاون مع ش
مكان احلادث، وباشرت العمل على اعادة تشييد البرج 
ــط ألعادته  ــليك اخل ــاقط وتصليح االضرار وتس الس
ــوزارة ضرورة تعضيد  ــرع وقت.واكدت ال للخدمة بأس
ــكرية واالمنية  ــات العس ــا من قبل املؤسس جهوده
واالستخبارية فضالً عن املواطنني للحد من العابثني 

بأمن بلدنا وبناه التحتية واخلدمية.
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األمطار تؤجل مباراة الكرخ 
ونفط الوسط

أهدى احلارس األملاني لنادي برشلونة مارك-
ــى طبق من  ــتيغن هدفاً عل ــه تير ش أندري
فضة ألتلتيكو مدريد ليحقق االخير فوزه 
ــي في الدوري  ــى النادي الكاتالون األول عل
ــنوات، وذلك بنتيجة ١-صفر  منذ عشر س
ــن الـ»ليغا»  ــرة م ــة العاش ــن املرحل ضم
ــهدت أيضاً تعثراً لريال  ــبت، التي ش الس

مدريد ١-١ أمام فياريال.
وسجل البلجيكي يانيك كاراسكو هدف 
املباراة الوحيد ألتلتيكو (٤٥+٣) بعد خروج 
ــو ٣٥ متراً من  ــتيغن لنح غير مبرر لتير ش
مرماه، ليمرر املهاجم الكرة من بني رجليه 

ويعبره ويسكنها الشباك بأريحية.

وهو الفوز األول للمدرب األرجنتيني دييغو 
ــيميوني الذي تولى اإلشراف على نادي  س
ــمبر ٢٠١١،  العاصمة في كانون األول/ديس
ــاب برشلونة في الدوري بعد ١٧  على حس
ــروج منتصراً  ــل خاللها في اخل مباراة فش
ــتة تعادالت)، واألول للفريق  (١١ هزمية وس

منذ العام ٢٠١٠.
ورفع أتلتيكو الذي يستضيف لوكوموتيف 
موسكو الروسي في دوري األبطال األربعاء، 
ــارق االهداف عن  ــده إلى ٢٠ نقطة بف رصي
ريال سوسييداد املتصدر الذي يلعب األحد 
مع مضيفه قادش، فيما بقي برشلونة في 

املركز العاشر بـ١١ نقطة.

ــذي لم  ــق الوحيد ال ــو الفري ــو ه وأتلتيك
يخسر أي مباراة منذ مطلع املوسم احلالي، 
كما يتمتع بأفضل خط دفاع حيث لم متن 
ــوى بهدفني في ٨ مباريات كما  شباكه س
ــط هجوم (١٨  ــه صاحب ثاني أفضل خ أن
ــييداد (٢٠). واعتبر  ــاً) بعد ريال سوس هدف
ــيميوني عقب املباراة أن الفوز «مينحنا  س
ــاظ على هذا  ــاس للعمل، ونريد احلف احلم
ــط في امللعب. قلت إن العام املاضي  التراب
ــذا ميكن رؤيته  ــاً، وه ــماً انتقالي كان موس
ــكل أفضل بكثير  ــوم، نحن نعمل بش الي

من ذي قبل، والالعبون أكثر انسجاماً».

ديوكوفيتش  ــاك  نوف ــي  الصرب ــاح  أط
ــندر  ألكس ــي  باألملان أول  ــف  املصن
ــترز  ــف اخلامس من بطولة املاس زفيري
ــا تغلب عليه ٦-٣ و٧-٦  اخلتامية عندم
(٧-٤) في ساعة و٣٦ دقيقة اجلمعة في 
ــات  ــة الثالثة األخيرة من منافس اجلول

مجموعة «طوكيو ١٩٧٠».
ــني بالفوز حلجز  ــان مطالب وكان الالعب
ــة إلى  ــن اجملموع ــة ع ــة الثاني البطاق
ــي دانييل  ــة واللحاق بالروس دور األربع
ــا، بعدما  ــف الرابع ومتصدره مدفيدي
ــر في  ــام األخي ــا أم ــر كل منهم خس
اجلولتني األولى والثانية، فكان احلسم 
ــذي حقق  ــب ديوكوفيتش ال ــن نصي م

فوزه الثاني في دور احملموعات بعد االول 
ــمان  على االرجنتيني دييغو شفارتس
الثامن والذي خسر امام زفيريف أيضا.
ــي الدور نصف  ــي ديوكوفيتش ف ويلتق
النهائي مع النمساوي دومينيك تييم 
ــدن  ــة «لن ــدر مجموع ــث ومتص الثال
٢٠٢٠»، فيما جتمع مباراة نصف النهائي 
الثانية بني مدفيديف واإلسباني رافايل 
ــعة التي  نادال الثاني. وهي املرة التاس
ــدور نصف  ــا ديوكوفيتش ال يبلغ فيه
ــة اخلتامية التي تقام  النهائي للبطول
سنوياً مبشاركة أفضل ثمانية العبني، 

وهو توج بلقبها خمس مرات.
ــم  ــة رق ــش ملعادل ــعى ديوكوفيت ويس

السويسري روجيه فيدرر (ستة ألقاب) 
ــي البطولة  ــدد األلقاب ف ــن حيث ع م
ــها للمرة األولى منذ ٢٠١٥،  ورفع كأس
وهو حاليا في املركز الثاني مع كل من 
االميركيني بيت سامبراس وإيفان لندل 
(٥ لكل منهم)، ومن خلفهم الروماني 
إيلي ناستازي بأربعة ألقاب، علما أنها 
ــرة للصربي في  املشاركة الثالثة عش

مسيرته.
ــعرت  وقال ديوكوفيتش (٣٣ عاما) «ش
ــن  ــل م ــدة وافض ــة جي ــة بحال اجلمع
ــف األربعاء رغم  ــي أمام مدفيدي مبارات
ــاال قويا  ــي واجهت العبا ميلك ارس أنن

وليس من السهل كسره». 

ــة جيدة في  ــلت بطريق ــاف «ارس وأض
ــبت النقاط  ــبة، وكس اللحظة املناس
املهمة ووجدت احللول املناسبة، فقدت 
ــيئا ما في بعض اللحظات  التركيز ش
ــم  ــف) ل ــي (زفيري ــن حظ ــن حلس ولك

يستغل الفرص».
ــوج بلقب  ــم، املت ــة تيي ــن مواجه وع
بطولة الواليات املتحدة املفتوحة على 
ــينغ ميدوز هذا الصيف،  مالعب فالش
ــب جيد  ــه الع ــش «إن ــال ديوكوفيت ق
ــرس أصبح يتألق على كل  ومنافس ش
ــينغ ميدوز  ــات، تتويجه بفالش األرضي
ــه امتيازاً  ــى األراضي الصلبة مينح عل

معنويا هنا».

ــة  األوملبي ــة  اللجن ــلت  أرس
ــة عاجلة، صباح  الدولية، برقي
ــف  لنس ــي،  املاض ــبت  الس
ــذي  ــب التنفي ــات املكت انتخاب
ــة  الوطني ــة  األوملبي ــة  للجن
ــت في  ــي أقيم ــة، والت العراقي
ــر من الشهر اجلاري  الرابع عش

في العاصمة بغداد.
ــة  األوملبي ــة  اللجن ــت  وأبلغ
ــة،  ــا العراقي ــة، نظيرته الدولي
ــطة األخيرة، بعد  بتجميد أنش
اللجنة األوملبية  رئيس  شكوى 

املنتهية واليته، رعد حمودي.
ــد االطالع  ــت البرقية «بع وقال
ــة،  الكامل ــل  التفاصي ــى  عل
ــات واضحة  ــود خروق ــت وج ثب

ــي وامليثاق  ــام الداخل في النظ
األوملبي، باعتماد أشخاص غير 
ــول في اجلمعية  مؤهلني للدخ
ــي  ــات، ف ــة واالنتخاب العمومي

خرق واضح للميثاق األوملبي».
وركزت اللجنة األوملبية الدولية 
العراقية،  ــة  اللجن ــاوز  على جت
ــات  األخالقي ــة  جلن ــالت  مراس
ــذا خرق  ــرد عليها، وه ــدم ال وع
ــير  ــاج إلى تفس ــح ال يحت واض
وشرح. كما جلأ عدد من أعضاء 
اجلمعية العمومية إلى القضاء 
العراقي، لتقدمي شكوى رسمية 

على االنتخابات.
ــة «في ضوء  البرقي ــت  وأوضح
ــات، ال ميكن  ــات واخلروق املعطي

ــرف  تعت أن  ــة  الدولي ــة  لألوملبي
ــة العراقية،  ــات اللجن بانتخاب
ــتتعامل مع رئيس اللجنة  وس
ــة واليته رعد  ــة املنتهي األوملبي
حمودي، باعتباره احملاور الوحيد 

للجنة األوملبية العراقية».
ــد  بتجمي ــنقوم  «س ــت  ونوه
واألنشطة  املالي  الدعم  جميع 
ــة العراقية  ــع اللجنة األوملبي م

حتى إشعار آخر».
ــددت األوملبية الدولية على  وش
ــاركة  ــني للمش الرياضي ــم  دع
ــة  األوملبي ــاب  األلع دورة  ــي  ف
ــا تأمل  ــو ٢٠٢١، كم ــي طوكي ف
ــة العراقية  ــادة الرياض ــي إع ف

لوضعها الطبيعي من جديد.

ــماوة غالب  ــح مدرب الس أوض
ــتقالة  ــني أن االس ــد احلس عب
ــا اإلدارة لن تؤثر  ــي رفضته الت
على حتضيرات الفريق ملواجهة 
نفط ميسان يوم غد في اجلولة 
الرابعة من الدوري العراقي على 
ــي. وقال  ــان الدول ملعب ميس

ــي تصريحات  ف ــني  عبد احلس
خاصة: «اإلدارة أنهت املوضوع 
بخدماتي  ــكها  بتمس سريعا 
التركيز على  ــا  وبالتالي حاولن
ــم  ــان، رغ ــط ميس ــاراة نف مب
ــا  ظروف ــش  يعي ــماوة  الس أن 
ــة ومعقدة، ناد لم يتلقى  صعب

ــق قد  ــة الفري ــم وميزاني أي دع
ــب واحد في  ــاوي عقد الع تس
ــعى  ــة األندية مع ذلك نس بقي
ــة». مقبول ــج  نتائ ــق  لتحقي

وأشار: «مباريات الدوري صعبة 
جميع األندية متحضرة وبحال 
لكننا  ــماوة  الس ــن  م ــل  أفض

ــا وإصرارنا  ــى عزميتن نراهن عل
لتحقيق نتائج توازي طموحات 

جماهير السماوة».
وبني: «الفريق سيفتقد خدمات 
ــة  طعم ــني  حس ــني  الالعب
ــاي لإلصابة مع ذلك  ــرار بج وك
ــندخل املباراة بطموح كبير  س

وهدفنا جتنب اخلسارة ونبحث 
ــى األقل نقطة  عن الفوز أو عل
ــة  إيجابي ــتكون  س ــادل  التع

بالنسبة لنا».
ــي  ــماوة ف ــى أن الس ــار إل يش
رصيده ثالثة نقاط من اجلوالت 

الثالث املاضية.

ــي  البرتغال ــم  النج ل  ــجّ س
ــة فوز  ــدو ثنائي ــتيانو رونال كريس
ــوس بنتيجة ٢-صفر  فريقه يوفنت
على ضيفه كالياري ضمن املرحلة 
الثامنة من الدوري االيطالي لكرة 
ــبت ليرتقي الى مركز  القدم الس

الوصافة مؤقتًا.
ــم  ــل ايطاليا في املواس ورفع بط
ــده الى ١٦  ــعة املاضية رصي التس
ــارق نقطة عن  ا بف نقطة متخلفً
ــذي يحل على  ــدر ال ــالن املتص مي
ــة) االحد،  ــي الرابع (١٤ نقط نابول
ــوولو  ــا بنقطة عن ساس ومتقدمً

الثالث واثنتني عن روما اخلامس.
ــيدة العجوز» الى  وعاد فريق «الس
سكة االنتصارات بعد تعادله مع 
ــيو ١-١ في املرحلة السابقة  التس
ــذة الدولية بهدف قاتل  قبل الناف
لفريق العاصمة (٩٠+٥). ورغم أنه 
أحد ثالثة فرق لم تخسر حتى االن 
الى جانب ميالن وساسوولو، لكن 
ــع مباريات  ــي ارب ــوس فاز ف يوفنت
ــي الدوري حتى  ومثلها تعادالت ف

االن هذا املوسم.
وقال املدرب أندريا بيرلو بعد الفوز 
ا وميكن أن  «كانت مباراة جيدة جدً
ــاهم في تقدمنا. بعد النافذة  تس
ا  ــهال أبدً الدولية، ال يكون االمر س
ــاراة بروح  ــى املب ــا ال ــن دخلن ولك

عالية».
ومع استمرار غياب قطبي الدفاع 
ــي  بونوتش ــاردو  ليون ــني  اخملضرم
ــى  ال ــاد  ع ــي،  ــو كييلين وجورجي
ــوز املدافع  ــيدة العج صفوف الس
ــس دي ليخت الى  الهولندي ماتي
التشكيلة االساسية بعد غياب 
ــر  ــي اث ــطس املاض ــذ آب/اغس من
ــة في  ــة جراحي ــه لعملي خضوع

الكتف.
ــذه املرحلة  ــات ه ــهدت مباري وش
ــكام عالمة  ــني واحل الالعب ــع  وض
ا حلملة  حمراء على وجوههم دعمً

التوعية ضد العنف املنزلي.
ــى ثمانية  ــع رونالدو رصيده ال ورف
اهداف في «سيري أ» هذا املوسم 

في خمس مباريات خاضها.
وفرض يوفنتوس سيطرة مطلقة 

على مجريات اللقاء حيث تصدى 
ــيو كرانيو لتسديدة  احلارس أليس
ــكي  قوية من فيديريكو برنارديس

.(٣٧)
االول  ــدف  اله ــدو  رونال ــجل  وس
عندما وصلته الكرة من االسباني 
ــن اتلتيكو  ــا املعار م ــارو مورات ألف
ــراوغ  ف ــة،  ــل املنطق ــد داخ مدري
العبنيَ وسددها جميلة على يسار 

احلارس (٣٨).
ــي  البرتغال ــي  الدول ــف  وضاع
النتيجة عندما وصلت الكرة الى 
ــن كنية،  ــي مريح دمييرال م الترك
ــال  ــب ري ــى الع ــه ال ــا برأس مرره
مدريد االسباني السابق املتواجد 
ــا على الطائر  امام املرمى فغمزه

منخفضة في الشباك (٤٢).
وواصل يوفنتوس الذي يستضيف 
ــاء في  ــري الثالث ــفاروش اجمل فرنس
ــن دوري ابطال  ــة م ــة الرابع اجلول
ــوط الثاني  ــا، تألقه في الش اوروب
ــدة لتعزيز  ــرص ع ــه ف ــت ل وأتيح
ــكي الذي  تقدمه أوال عبر برناردس
ــن رونالدو  ــة م ــرة رائع ــه ك وصلت

بكعب القدم، تصدى لها احلارس 
ــي االيطالي كرة  ــرر الدول (٥٦). وم
ــل املنطقة  ــة الى موراتا داخ رائع
ــى  ــب املرم ــر بجان ــددها االخي س

.(٦٦)
ــي العائد الى  ــيرو اميوبيل ــاد تش ق
ــات بعد خروجه من فترة  املنافس

ــيو  ــي فريقه التس ــر الصح احلج
ــى مضيفه  ــوز ٢-صفر عل الى الف
ــدف  ه ــجيله  بتس ــي،  كروتون

وصناعة آخر.
ــجيل  التس ــي  إميوبيل ــح  وافتت
أن  ــل  قب  (٢١) ــة  العاصم ــق  لفري
ــني  خواك ــي  االرجنتين ــف  يضاع

ــة (٥٨). وغاب هداف  كوريا النتيج
ــم املاضي (٣٦  ــي املوس ــدوري ف ال
ا) عن ثالث من املباريات االربع  هدفً
االخيرة لناديه، إضافة الى مباراتي 
ــوري» ضد بولندا  منتخب «االتس
والبوسنة في آخر جولتني من دور 

اجملموعات لدوري االمم االوروبية.

ــي، امس   ــي بريطان ــر صحف ــف تقري كش
األحد، عن أحد كواليس امليركاتو الصيفي 

املاضي ملانشستر يونايتد.
وكانت العديد من التقارير أكدت أن يونايتد 
ــو فاتي، جنم برشلونة، بأكثر من  طارد أنس

عرض في امليركاتو الصيفي املاضي.
ا لصحيفة «ذا صن» البريطانية، فإن  ووفقً
يونايتد حاول بالفعل ضم فاتي في نهاية 
ــل في  ــب الفش ــي، عق ــو الصيف امليركات
ــيا  ــو من بوروس التعاقد مع جادون سانش

دورمتوند.
وأشارت إلى أن يونايتد تفاوض مع برشلونة 

ــل  ــر خورخي مينديز، وكيل فاتي، وأرس عب
ا بقيمة ١٣٣ مليون إسترليني، جلعل  عرضً
ــخ النادي  ــي تاري ــى صفقة ف ــب أغل الالع

اإلجنليزي.
ــلونة رفض هذا العرض،  وأوضحت أن برش
ــياطني  ا مع الش وأغلق باب املفاوضات متامً

احلمر، ألن الالعب غير قابل للبيع.
وقالت الصحيفة البريطانية إن النرويجي 
ــكاير، مدرب يونايتد، رد  أولي جونار سولس
ــب التعاقد مع  ــلونة بطل على رفض برش
ــارول، وأمادو  ــن بين ــتري م فاكوندو بيليس

ديالو من أتاالنتا.
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فاهم حسن فتاح

ــد والبعيد عن الضوضاء  ــعى وتهتم دول العالم وتواكب احلدث املفي تس
ــي جديد يخدم  ــث عن كل ش ــات وتبح ــج املفتعل واملشاكس والضجي
ــري والصحي وتأخذ هذا  ــكل تفصيالتها من توفير املناخ الفك أبنائها ب
ــدث املفيد أن كانت  ــا بكافة جوانبه واجتاهاته ونوعية احل ــد ألبنائه املفي
ــبابية رياضية وغيرهما الكثير هذا عند العالم  ــة او صحية او ش معيش
وعندنا من هذه األوصاف التي عندهم ولكنها مهملة وال يلتفت اليها اي 

مسؤول النها ال تعنيهم وخاصة بعد(٢٠٠٣)ومجالنا الذي
ــاور رغيف اخلبز الذي ال  ــريانها مج ــه هو الرياضة عصب احلياة وش نتناول
ــان وبلد ال فيه رياضة إال باالسم ورعاية تامة كانه  ــتغني عنه االنس يس
ــة ضرورية اليوم عندنا  ــالمة الرياضي وعافيته املتكامل ميت وصحة وس
ــلم اهتمام الدولة مهمل ان لم  واحلقيقة ترتيب الرياضة العراقية في س
ــؤوليها  ــبة كبيرة جدا وهو االخير بتفكير الدولة ومس نقل معدوم بنس
ــة خاصة وكذلك  ــآت صحي ــازات بعدم وجود منش ــف تتواجد االجن فكي
ــاها ليس خوفا من  اإلهمال عند اإلصابة كثيرة عندنا وبات الالعب يخش
ــاب كافة وحتى التمارين  ــة وإمنا اإلصابة هي قدر الالعب في األلع اإلصاب
ــفائية الغير متوفرة في  ــس كما قلت خوفا وإمنا من عواقبها االستش لي
ــحيحة  ــة ان وجدت في داخلها عالجات فهي ش ــفيات احلكوم مستش
ــة الرياضية العالجية  ــة التحتية الصحي ــر على أنه إهمال البني ويفس
بتعمد وجهل واضح من املسؤولني القائمني على الهرم الرياضي وكذلك 
ــب في متاهة  ــا إصابة الالع ــن الالعب وتدخل عندن ــة التي حتتض األندي
احلصول على العالج أما الالعب ذو العقد املالي الكبير واملتوسط ويلعب 
ــه اخلاصة أو أحيانا  ــالج خارج البالد وعلى نفقت ــب فيفضل الع للمنتخ
على النادي ولألسف املر جدا عندنا البنية التحتية لعالج حاالت اإلصابة 
ــد مهتم بها مما  ــن أصال غير موجودة وال أح ــني مفقودة ان لم تك للرياض
ــتوجب توفير البديل الطبي من املستشفيات احلكومية التي تعني  يس
ــالج الطبيعي وحتى تاهيل اإلصابة  ــذا حاالت ايضا للعمليات والع بهك
ــاء  اختصاصهم طب وعالج رياضي وكان عندنا  وعندنا الكثير من األطب
ــرزاق وغيرهم  ــيس و بدران  عبد ال ــعد اهللا وفالح فرنس ــمير س منهم س
الكثير الذين ال الحتضرني اسمائهم الكرمية ولهم كل االحترام والتقدير 
ــذه اللحظة ال توجد  ــي عياداتهم اخلاصة وله ــوالء األطباء يعملون ف وه
ــاء  ــوزراء املعنني بانش ــر وعند ال ــن يعنيهم األم ــة عند م ــة صادق اي ني
مستشفيات ومراكز مختصة بهذا اخلصوص مع االتفاق بني وزارة الشباب 
ــاء اهللا  والرياضة ووزارة الصحة واللجنة األوملبية الوطنية العراقية(ماش
ــمها الكبير واجمللجل في الرياضة العراقية والعاملية ) ذو الفعل  على اس
ــفى يعني بإصابات  ــام ببناء في كل محافظة مش ــل ان وجد للقي القلي
مختلفة للرياضني واستقبال حاالت املالعب املستعصية واألجور تكون 
رمزية وجتهيز هذه املستشفيات احلكومية مبعدات تخص حاالت اإلصابات 
ــة وال نعرف إلى االن وحلد كتابة هذا املقال ماهو دور وزارة الصحة  الرياضي
واللجنة األوملبية الوطنية العراقية بهكذا أمور تخص الرياضة حصرا وال 
ــئ هذه املراكز الصحية الرياضية العالجية وذلك  نعرف أيضا ملاذا ال تنش
ــف نقولها  ــزم للحكومة املركزية واليوم لألس ــدور قرار برملاني مل من ص
واملرارة توملنا وال نعرف اليوم من هو الذي يبني لكننا نعرف من الذي يهدم 
ــاء بعملهم وليس مبعنى الفردية في كرسي  ويعيق وبتنا اليوم نريد رؤس
ــوم نريد افعال  ــرعة والي ــذه األمور عند العالم حتل وتنفذ بس ــم وه احلك
ــريع وحتقيق  ــل وتفعيل القرار القوي والس ــاز للحاكم بتقدمي األفض واجن
ــة األوملبية  ــا نعني  اللجن ــدم التأخير بها ومنه ــا وع ــات ألبنائن املتطلب
ــا دائما النعرف ماذا تعمل  ــل املرافق له الوطنية العراقية صاحبة الفش
وما هو واجبها وردها جتاه ما نطرحه طيلة فترة حكمها األوملبي للرياضة 
بكل احتاداتها وثمانية اعوام متتالية في إرجاع املستوى الذي كنا نبغي 
ــن املر جدا وعلى كافة مفاصل األلعاب  ــدم فيه ونتمناه من هذا الزم التق
ــى وتنتهي أعمارنا  ــؤولية االوملبية نتمن ــة .اجلماعية وهي من مس الفردي
ومازلنا متعلقني بالتمني مانريده العمل الصح وال غير الصح وعسى أن 
ــم والناس اجلادين لبناء الرياضه في  ــيئة الرحمن الرحي يتحقق ذلك مبش

بلد انتهت فيه الرياضة منذ زمن بعيد بفعل فاعل

(ضرورة بناء مدينة 
طبية رياضية)  
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رونالدو يعيد يوفنتوس لسكة االنتصارات اِّـحلية

مدرب السماوة: نسعى لتجاوز أزماتنا بمواجهة نفط ميسان

ــط،  ــابقات، تأجيل مباراة الكرخ ونفط الوس قررت جلنة املس
ــة الرابعة  ــاب اجلول ــب الكرخ، حلس ــد، في ملع ــررة األح املق

بالدوري العراقي.
وجاء قرار جلنة املسابقات على خلفية هطول األمطار الغزيرة 
في العاصمة بغداد، وتأثر ملعب الكرخ، وكذلك لوجود مباراة 

ثانية على امللعب جتمع النجف وضيفه امليناء.
وقال مصدر بلجنة املسابقات، في تصريح لكووورة: «التأجيل 
ــادي ال يتحمل  ــب الن ــرخ؛ ألن ملع ــب إدارة الك ــاء بعد طل ج

مباراتني وفق الظروف اجلوية».
ــداد منذ يومني،  ــي العاصمة بغ ــاء متواجد ف ــاف: «املين وأض

وارتأت اللجنة تأجيل مباراة الكرخ ونفط الوسط».
وأوضح أن اللجنة قررت أن تقام املباراة يوم الثالثاء املقبل في 

ملعب الكرخ، مع إبقاء مباراة النجف وامليناء في موعدها.

ديوكوفيتش يطيح بأحالم زفرييف َّـ بطولة اِّـاسرتز

فوز تاريخي ألتلتيكو على برشلونة
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البينــة   / / وكاالت  واشــنطن 
الجديدة

ــش األمريكي، أن  ــن اجلي أعل
ــل اجلوي لطائرة  طاقم العم
“ستراتوفورتريس”،   (٥٢H-B)
انطلق في الـ ٢١ من تشرين 
ــن قاعدة جوية في  الثاني، م
والية نورث داكوتا، إلى الشرق 
ــادة  القي ــط.ووصفت  األوس
ــة للجيش األمريكي،  املركزي
ــبت،  الس ــا،  له ــان  بي ــي  ف
مهمة الطائرة بـ”الطويلة”، 
ــيرة إلى أن هدفها “ردع  مش
ــركاء  ــة ش ــدوان، وطمأن الع
ــات املتحدة”،  ــاء الوالي وحلف
ــكان  م ــن  ع ــث  احلدي دون 

استقرارها بالشرق األوسط.
ــي توضيحها لألمر:  وقالت ف

ــعى  “الواليات املتحدة ال تس
ــراع، لكنها ال  إلحداث أي ص

ــتجابة  ــة باالس ــزال ملتزم ت
ــم”،  العال ــول  ح ــارئ  ط ألي 

ــا  التزامه ــى  عل ــددة  مش
ــى حرية املالحة  باحلفاظ عل
ــادل التجاري في جميع  والتب
ــة وحمايتها. ــاء املنطق أنح
ــان: “تثبت املهمة  وتابع البي
ــش  اجلي ــدرة  ق ــتمرة  املس
ــر القوة  ــي على نش األمريك
اجلوية القتالية في أي مكان 
ــي غضون وقت  في العالم ف
قصير واالندماج في عمليات 
ــاعدة  القيادة املركزية للمس
ــتقرار  في احلفاظ على االس
ــن اإلقليميني”.وطائرات  واألم
ــي  ه ــتراتوفورتريس”،  “اس
قاذفات أمريكية إستراتيجية 
ــرعة  س دون  ــدى،  امل ــدة  بعي

ــة  ــل بالطاق ــوت، وتعم الص
ــورة  املذك ــرة  النفاثة.والطائ
قادرة على حمل ما يصل إلى 
ــلحة،  ٧٠ ألف رطل من األس
ــا نطاق قتالي منوذجي  ولديه
يبلغ أكثر من ٨٨٠٠ ميل دون 
احلاجة للتزود بالوقود اجلوي.
وتأتي هذه التطورات في ظل 
توتر متزايد بني واشنطن من 
ــران وحلفائها،  ــب، وطه جان
ــراق، من  ــي الع ــا ف خصوص
ــة إلى  ــر، باإلضاف ــب آخ جان
ــر مؤكدة عن هجوم  أنباء غي
ــي محتمل على إيران،  أمريك
الرئيس  ــرة  فت ــاء  انته قبيل 

دونالد ترامب.

الدوحة / وكاالت / البينة الجديدة 
ــة األميركي مايك  التقى وزير اخلارجي
ــبت في قطر  ــو امس االول الس بومبي
مفاوضني من حركة طالبان واحلكومة 
ــنطن  األفغانية، من دون أن تعلن واش
ــل بدء  ــي قبي ــن أي اختراق سياس ع
ــن  ــي م ــحاب األميرك ــة االنس عملي
أفغانستان.وقبل ساعات من لقاءات 
ــخاص  أش ــة  ثماني ــل  ت قُ ــة،  الدوح
ــة األفغانية  ــل في العاصم على األق
ــلة هجمات  كابول التي هزتها سلس
ــة  الدول ــم  تنظي ــا  تبناه ــة  صاروخي
ــالمية املتطرف، سقط بعضها  االس
ــراء التي  ــن املنطقة اخلض ــرب م بالق
ــفارات ومقار شركات دولية. تضم س
ــد احلكومة  ــع وف ــو م ــى بومبي والتق
ــع  ــاوض التاب ــق التف ــة وفري األفغاني
ــكل منفصل في  ــة طالبان بش حلرك
ــة القطرية،  ــدق فخم في العاصم فن
واستمر لقاؤه مع املتمردين املتطرفني 
ــو أثناء  ــاعة.وقال بومبي ــر من س ألكث
لقائه وفد احلكومة «أنا مهتم للغاية 
ــة  كيفي ــول  ح ــم  أفكارك ــماع  لس
ــل إلى نتيجة  ــادة احتماالت التوص زي
ــو كذلك أمير  ــى بومبي موفقة».والتق
ــد آل ثاني  ــيخ متيم بن حم ــر الش قط
ــات الثنائية  ــي العالق ــث معه ف وبح
ــة.  ــة والدولي ــتجدات اإلقليمي واملس

ــي  الدبلوماس ــر  املق ــي  ه ــة  والدوح
ــا مع كابول  ــي مفاوضاته لطالبان ف
ــات املتحدة.ولم  ــك مع الوالي وقبل ذل
ــي احملادثات  ــراج ف ــن أي انف ــن ع يُعل
ــة  األفغاني ــة  واحلكوم ــان  ــني طالب ب
ــذي توجه إلى  ــادرة بومبيو ال قبل مغ
ــل الرياض في ختام جولة  ابوظبي قب
ــتمرت  ــطية اس ــرق أوس ــة ش أوروبي

قرابة العشرة أيام.وقال عبد اهللا عبد 
ــس األعلى للمصاحلة  اهللا رئيس اجملل
ــتان إن احلكومة  الوطنية في أفغانس
ــر  ــدا» من كس ــان ج ــان «قريب وطالب
ــتمرة منذ  ــي احملادثات املس ــود ف اجلم
أيلول.وأضاف خالل زيارة لتركيا «نحن 
ــدا ونأمل أن ننجح في هذه  قريبون ج
املرحلة ونصل إلى القضايا اجلوهرية»، 

ــك األمن.وكانت وزارة الدفاع  مبا في ذل
األميركية (البنتاغون) أعلنت الثالثاء 
ــدي اميركي  ــي جن ــحب نحو ألف س
ــتان بحلول ١٥  ــن أفغانس ــي م إضاف
كانون الثاني أي قبل خمسة أيام من 
ــس املنتخب جو بايدن. تنصيب الرئي
ــك البرنامج الزمني  ــرّعت بذل وقد س
ــب االتفاق املوقع في  الذي وضع مبوج

ــباط املاضي بني واشنطن وطالبان  ش
ــحاب كامل للقوات  وينص على انس
ــك  وبذل  .٢٠٢١ ــف  منتص ــول  بحل
سيصبح عديد القوات األميركية في 
هذا البلد ٢٥٠٠ عسكري.ووعد ترامب 
ــات املتحدة  ــد «حلروب الوالي بوضع ح
ــة لها» في اخلارج، مبا في  التي ال نهاي
ــتان وهو  ــي أفغانس ــك التدخل ف ذل
ــات املتحدة،  ــي تاريخ الوالي األطول ف
وبدأ بعد اعتداءات ١١ ايلول ٢٠٠١.لكن 
ــون، وكذلك  ــنطن األوروبي حلفاء واش
بعض اجلمهوريني، أعربوا عن قلقهم 
ــحاب الذي يعتبره  ــأن هذا االنس بش
ا ألوانه.ويرغب بايدن  ــابقً الكثيرون س
أيضا في إنهاء احلرب في أفغانستان، 
ــا القليلة جدا التي  ــي من القضاي وه
ــأنها. ــب بش ــع ترام ــا م ــدو متفق يب
ــر للجدل  ــر مثي ــوع آخ ــاك موض وهن
ــالم  يتمثل في كيفية تنفيذ اتفاق س
ــدة وطالبان. وبدأت  بني الواليات املتح
ــة بعد توقيع  ــالم الدوح محادثات س
ا في شباط  ــنطن اتفاقً طالبان وواش
ــحب جميع القوات األجنبية في  لس
ــات أمنية.وعلى الرغم  ــل ضمان مقاب
ــات، تتصاعد أعمال العنف  من احملادث
ــث زادت  ــتان، حي ــاء أفغانس في أنح
ــان هجماتها اليومية ضد قوات  طالب

األمن األفغانية.

الرياض / وكاالت / البينة الجديدة
ــعودي، فيصل  ــر اخلارجية الس ــد وزي أك
ــة «لديها عالقات  ــن فرحان، أن اململك ب
ــا و»ال توجد  ــع تركي ــة» م ــة ورائع طيب
ــود مقاطعة غير  ــير إلى وج بيانات تش
ــات التركية».وقال بن  ــمية للمنتج رس
ــة «رويترز»،  ــان في مقابلة مع وكال فرح
ــاء مجموعة  ــة زعم ــش قم ــى هام عل
العشرين، التي انطلقت أمس السبت، 
ــى  إل ــالده  ب إن  ــعودية،  الس ــها  وترأس
ــب اإلمارات ومصر والبحرين تواصل  جان
ــاء اخلالف مع  ــبيل إلنه ــث عن س البح
ــا ما زالت تريد  ــر على الرغم من أنه قط
ــروعة».  وأجرى  عالج مخاوف أمنية مش
ــلمان  ــعودي، محمد بن س العاهل الس
اجلمعة املاضي، اتصاال هاتفيا بالرئيس 
ــان.  وقالت  ــب أردوغ ــب طي ــي رج الترك
ــمية،  ــعودية الرس ــاء الس ــة األنب وكال
ــود  اجله ــيق  تنس ــاول  تن ــال  االتص إن 
ــي  ــرين، الت ــة العش ــال قم ــن أعم ضم
ــة افتراضيا، كما  ــتضيفها اململك تس
ــات الثنائية بني البلدين.   مت بحث العالق
فيما أفاد بيان أصدرته دائرة االتصال في 
ــأن الرئيس أردوغان  ــة التركية، ب الرئاس
ــالل االتصال،  ــلمان اتفقا خ ــك س واملل
على إبقاء قنوات احلوار مفتوحة لتطوير 

العالقات الثنائية وإزالة املشاكل.  وكان 
العاهل السعودي قد أمر قبل أسبوعني 
ــانية عاجلة  ــاعدات إنس ــال مس بإرس
ــى تركيا لصالح املتضررين من الزلزال  إل
الذي ضرب والية إزمير غربي تركيا نهاية 

الشهر املاضي.  
ــلمان بن  ــعودي س ــل الس ــال العاه وق
ــبت، في افتتاح  ــد العزيز، امس الس عب
ــالده قدمت الدعم  ــرين، إن ب قمة العش
ــاط  الطارئ للدول النامية بتعليق أقس
ــاع  األوض ــط  وس ــون  الدي ــات  ومدفوع

االقتصادية التي سببتها جائحة كورونا 
في العالم.   وافتتح امللك سلمان أعمال 
قمة مجموعة العشرين ألول مرة عربيا، 
ــر تخيّم  ــاع افتراضي مصغّ ــي اجتم ف
ــروس كورنا  ــود مكافحة في ــه جه علي
العاملية  االقتصادية  واألزمة  ــتجد  املس

اخلانقة التي تسبّب بها.  
وأشار العاهل السعودي إلى أن جائحة 
كورونا سببت للعالم خسائر اقتصادية 
ــة كبيرة، مضيفا أنه يتوجب  واجتماعي
تقدمي الدعم للدول النامية التي تضررت 

ــال «تعهدنا في  ــة.   وق ــبب اجلائح بس
القمة املاضية حلشد املوارد ملا يزيد عن 
ــرر الناجت عن  ــم الض ــار دوالر لدع ٢١ ملي

اجلائحة».  
ودعا امللك سلمان إلى التأهب مستقبال 
ــادة اجملتمع  ــة، وقي ــد األوبئ ــوف ض للوق
ــاخ حلماية  ــة البيئة واملن ــي حلماي الدول

كوكب األرض.  
ــعودي على ضرورة  ــدد العاهل الس وش
ــادي أكثر مرونة و  ــل النظام االقتص جع
إعادة فتح االقتصادات واحلدود لتسهيل 

حركة التجارة واألفراد.  
ــا تتكثّف  ــاء العالم بينم ــي زعم ويلتق
ــع لقاحات  ــود العاملية إلجناز وتوزي اجله
ضد فيروس كورونا املستجد على نطاق 
ــع في أعقاب جتارب ناجحة مؤخرا،  واس
ــدول مجموعة  ــا تتوالى الدعوات ل فيم
العشرين لسد العجز في صندوق خاص 
ــتكون أعمال  بتمويل هذه اجلهود.   وس
ــرة مقارنة مبا  ــرة ومختص القمة مصغّ
ــابق إذ إنها كانت  ــه في الس كانت علي
ل عادة فرصة للحوارات الثنائية  ــكّ تش
ــى أن تنحصر هذه  ــادة العالم، عل بني ق
ــر اإلنترنت ضمن  ــات عب املرة في جلس
ــية  ــون «الدبلوماس ــميه مراقب ــا يس م

الرقمية».  

باريس / وكاالت / البينة الجديدة 
ــالمي  ــم القاعدة في بالد املغرب اإلس عنيّ تنظي
ا للجزائري  ــم خلفً أحد كوادره على رأس التنظي
ات  ــد القوّ ــل بيَ ت ــذي قُ ــدال ال ــك دروك ــد املال عب
ــران املاضي في  ــي حزي ــيّة ف ــلّحة الفرنس املس
ــبت موقع  ــاد الس ــب ما أف ــمال مالي، بحس ش
ــي مراقبة مواقع  ص ف ــايت األميركي املتخصّ س
ــريط  ــات املتطرّفة.وأعلن التنظيم في ش اجلماع
ــني زعيم  ــايت، عن تعي ــع س ــاه موق ــو تلقّ فيدي
ــد مبارك  ــد يزي ــريّ مجاه ــو اجلزائ ــه، ه ــد ل جدي
ــس  ــي، الرئي ــف العناب ــدة يوس ــى أبوعبي املكن
ــذي يعمل كلجنة  ــي لـ»مجلس األعيان» ال احلال
ــب مركز  ــة اجلهاديّة.وبحس ــة للجماع توجيهيّ
ــروع مكافحة التطرّف»  األبحاث األميركي «مش
كت)، فإنّ هذا العضو  م بروجِ (كاونتِر إكسترمييسِ
ــلفيّة للدعوة والقتال  ــابق في اجلماعة الس الس
اجلزائريّة املدرج على الالئحة األميركية السوداء 
ا  لـ»اإلرهابيّني الدوليّني» منذ أيلول ٢٠١٥ هو أيضً
ــم القاعدة في  ــرع اإلعالمي بتنظي ــؤول الف مس
بالد املغرب اإلسالمي ويَظهر بانتظام في مقاطع 
ــم.وكان اجليش  ــرها التنظي ــو التي ينش الفيدي
ــي عملية في مالي  ــي قتل في حزيران ف الفرنس
ــالمي  زعيم تنظيم القاعدة في بالد املغرب اإلس
ــكل ذلك انتصارا كبيرا  عبد املالك دروكدال. وش

ــب حركة اجلهاد  ــري كان في قل ــذا اجلزائ إذ إن ه
ــرين عاما لكنه بقي  في الساحل ألكثر من عش
ــه املعطيات  ــم يغير مقتل ــن امليدان ول ــدا ع بعي
ــي آذار ٢٠١٧، احتد اجلهاديون املرتبطون  األمنية.وف
ــالمي حتت  بتنظيم القاعدة في بالد املغرب اإلس
ــالم واملسلمني».وفي  مظلة «جماعة نصرة اإلس
ــرت امس االول السبت، تطرّق  ــالة التي نُش الرس
ــالمي إلى  ــدة في بالد املغرب اإلس ــم القاع تنظي
رة سويسريّة كانت  عمليّة اإلعدام األخيرة ملبشّ
ــاحل، عازيًا  ــة في منطقة الس محتجزة كرهين
سبب ذلك إلى محاولة «الصليبيّني الفرنسيّني» 

إطالق سراحها.
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كثيرا ما تتردد أسماء القبائل في بعض احلكومات العربية، 
ــل الكبرى  ــماء القبائ ــى أس ــات، تبق ــر احلكوم ــم تغي ورغ
ــؤولية، وهذه أقصر طريقة لإلبقاء  مستقرة في مواقع املس
ــبح في مستنقعات التخلف والتفكك  على اجملتمعات تس
واالفتقار الى أساس متني يضمن سالمة األوطان.بات اجلميع 
ــة االبتدائية.  يعرفون أضرار هذا التوجه حتى أطفال املدرس
ــة معينة لدق  ــه مقصود من جه ــدو أن هذا التوج ولكن يب
ــبة  ــي اللحظة املناس ــائر ف ــل والعش ــني القبائ ــفني ب إس
ــها، وال أحد يجرؤ  ــم على عروش ــان بقاء أنظمة احلك لضم
ــوف من اجملتمع  ــبب اخل ــى التطرق الى هذا املوضوع بس عل
ــخص سيدافع عن قبيلته ويحسبه غزوا لسرقة  ألن كل ش
ــتلم  ــاج، مع العلم أنه حتذير كي ال تضيع األوطان ويس النع
ــره وتقلباته.إن  ــم البحر ومخاط ــفينة من ال يفه ــة الس دف
ــلطة وتنافس األكفاء على إدارة املؤسسات ال بد  تداول الس
أن يجلب شخصا كفؤا ويدرأ احتمال الفساد وسوء اإلدارة، 
ــن االدارة فإنه  ــؤول أنه اذا لم يحس ــرس يقينا لدى املس ويغ
سيفقد وظيفته، فيجتهد ويحسن الصنع كي ال يقال عنه 
ــل أو تلبسه تهمة الفساد.لقد وصلت بعض الدول  انه فاش
العربية الى درجة جعلت احلياة ال تطاق نتيجة الفقر وعدم 
ــة واذا كان هناك اجناز  ــات املتتالي ــاوي الفرص واإلحباط تس
ــرب فهو أغنية «في بالدي ظلموني» التي بلغ عدد  يذكر للع
ــرات حول العالم. هل  ــاهداتها على اليوتيوب ماليني امل مش
ــر ليفطر القلب  ــرب بأن يُعرفوا به؟ إنه أم ــذا ما يرغب الع ه
ــم تكن هناك  ــك هو أنه اذا ل ــى من ذل ــر الروح.واألده ويكس
عشائرية في توزيع املناصب، فإنه يكون ذا صبغة اسالمية، 
ــو بالفعل  ــط، وه ــان فق ــا املتاح ــن هم ــن اخلياري وكأن هذي
ــو الكفاءة  ــار الثالث وه ــع، أما اخلي ــى أرض الواق ــك عل كذل
ــادرا ما يتحقق في  ــرف النظر عن القبيلة والدين فهو ن بص
ــا، يجب أن تنحدر من  ــلم منصب البالد العربية، فلكي تتس
ــة هي األعز جاها واألكثر نفرا، وكأننا ال نزال نعيش في  قبيل
ــاء إال بعد ورود  ــور على نياقنا أن ترد امل ــى كليب، ومحظ حم
ــا صنع العرب منذ  ــائرية أمقت م نياق كليب له.لعل العش
حرب البسوس الى يومنا هذا. وحني تسمع شخصا يعظم 
العشيرة وميجدها، فإنك ال متلك إال أن تتقيأ من هذا احلديث 
ــوداء  ــيدة س املمض واملتعجرف، وتتمنى لو أنك جتلب له س
ــز األميركية لتتعارك معه ومع قبيلته لترى  من قوات املارين
ــت بالبالد العربية،  ــي التي حل من هو األعز جاها.رغم املآس
ــي للجميع أن يفهموها، إال  ورغم الدروس والعبر التي ينبغ
ــيرة رغم  ــض ال يزالون يتحدثون عن القبيلة والعش أن البع
ــوع الذي جلبها هذا  ــم والتخلف واجلهل واملرض واجل الهزائ
التوجه، فكيف لهم أن يفهموا؟ هل هناك أكثر كوارث أكثر 
ــعوب األرض أن  ــرب؟ ملاذا فهمت كل ش ــن التي حلت بالع م
ــدر عن طفل صغير،  ــو اإلجناز حتى وإن ص ــاس النجاح ه أس
ــان الذي يحفظ األوطان ومواردها في  ألن هذا هو صمام األم
ــاهدون  ــف هو انهم يش حني لم يفهم العرب ذلك؟ واملؤس
ــكل مباشر،  ــهم ضرره بش نتيجة هذا التوجه بل لقد مس

حتى خلت بيوتهم من النار. ماذا ينتظرون؟

سهى الجندي

رأي

واشنطن / وكاالت / البينة الجديدة
ــح  املرش ــوز  ف ــالن  إع ــى  عل ــبوعان  أس ــر  م  
ــة  ــدن بانتخابات الرئاس ــي جو باي الدميقراط
ــه  ــه في ــذي يواج ــت ال ــي الوق ــة، ف األميركي
ــات متتالية  ــب انتكاس ــد ترام ــس دونال الرئي
ــبوقة إلبطال  في محاولته املضنية غير املس
ــي بايدن لتولي  ــتعد الدميقراط النتيجة.ويس
ــميا في ٢٠ كانون الثاني،  ــة رس مهام الرئاس
ــليم باألمر  لكن اجلمهوري ترامب يرفض التس
ــج من خالل  ــب النتائ ــال أو قل ــعى إلبط ويس
ــدد من  ــوات في ع ــرز األص ــادة ف ــون وإع الطع
ــع  ــا دون دليل حدوث تزوير واس ــات زاعم الوالي
ــه منتقدوه  ــعى الذي وصف النطاق.وهذا املس
ــض إرادة  ــدة من رئيس لدح ــه محاولة فري بأن
ــر حتى اآلن، فقد  ــني لم يلق جناحا يذك الناخب
منيت حملته بسلسلة من الهزائم القضائية 
ــاع اجلمهوريني  ــي إقن ــلت ف ــدو أنها فش ويب
ــيجان،  ــرها، مثل ميش ــي خس ــات الت بالوالي

ــي يروج لها دون  ــق نظريات املؤامرة الت بتصدي
سند.وبدا مسعى ترامب للتشبث بالسلطة 
أضعف من أي وقت مضى أمس اجلمعة بعدما 
ــكرتير جورجيا  ــبرجر س ــراد رافينس ــن ب أعل
ــة االنتخابية بالوالية أن  ــؤول عن العملي املس
ــة كل األصوات بالوالية  ــرز اليدوي ومراجع الف
ــوات الوالية. ــدان فوز بايدن بأص اجلنوبية يؤك

ــة بوالية  ــادات اجلمهوري ــه اثنان من القي ووج
ــاء  ــيجان صفعة أخرى، حينما قاال مس ميش
ــي البيت  ــاع ف ــد اجتم ــي بع ــة املاض اجلمع
ــد على أي  لع بع ــم نطّ ــع ترامب «ل ــض م األبي
معلومات من شأنها تغيير نتيجة االنتخابات 
ــة بالبيت األبيض  ــيغان».وفي فعالي في ميش
ــعار  ــت اجلمعة املاضي  حول خفض أس أقيم
ــي أول تصريحات  ــدواء، أكد ترامب مجددا ف ال
ــة له منذ أيام عن نتيجة االنتخابات «أنا  علني
ــلة من الهزائم في ساحات  فزت».وبعد سلس
ــادر مطلعة أن فريق  ــم، ذكرت ثالثة مص احملاك

ترامب يعلق آماله على محاولة لدفع اجملالس 
ــيطرة اجلمهوريني  ــريعية اخلاضعة لس التش
ــا بايدن  ــي فاز به ــمة الت ــي الواليات احلاس ف
ــب فائزا  ــا وإعالن ترام ــة النتائج جانب لتنحي
ــدى يركز  ــعى طويل امل ــذا مس بالتصويت.وه
حاليا على بنسلفانيا وميشيجان، لكن حتى 
وإن حتولت الواليتان لصالح ترامب فسيحتاج 
ــة ثالثة  ــة التصويت في والي ــب نتيج إلى قل
للتفوق على بايدن في اجملمع االنتخابي.وإجراء 
ــابقة في التاريخ األميركي  كهذا سيكون س
ــدن الرئيس املنتخب  احلديث.بعدما أصبح باي
ــر فوزه في  ــرين الثاني إث ــابع من تش ــي الس ف
ــبكات تلفزيونية  ــع ش ــذي دف ــلفانيا ال بنس
رئيسية إلى إعالنه الفائز، من املقرر أن يقضي 
ــبت في االجتماع مع كامال هاريس  اليوم الس
نائبته املنتخبة ومع مستشاريه خالل الفترة 
ــى ترامب لبدء  ــد الضغط عل االنتقالية.وتزاي
ــر املزيد من  ــمي، وعبّ ــال الرس ــة االنتق عملي

ــي مزاعمه غير  ــككهم ف اجلمهوريني عن تش
ــر االنتخابات.وقالت  ــن تزوي ــتندة ألدلة ع املس
ــيوخ عن  ــو مجس الش ــز عض ــوزان كولين س
ــه «طريق  ــان إن ترامب أمام ــي بي ــة مني ف والي
صحيح وطريق خاطئ» لالعتراض على ما يراه 

مخالفات انتخابية. 
ــو جتميع األدلة  ــت «الطريق الصحيح ه وتابع
ــدمي طعون قضائية في محاكمنا. الطريق  وتق
ــؤولي  ــة الضغط على مس ــأ هو محاول اخلط
ــزال إدارة اخلدمات  ــة».وال ت ــات بالوالي االنتخاب
ــؤول عينه  ــة بالوالية، والتي يديرها مس العام
ــدن ومتنع فريقه من  ــب، ال تعترف بفوز باي ترام
دخول املقار احلكومية ومن استخدام التمويل 
ــول منتقدو  ــإلدارة القادمة.ويق ــادة ل املتاح ع
ــتترتب  ــه اإلذعان للنتيجة س ــب إن رفض ترام
ــن القومي وعلى  ــرة على األم ــه آثار خطي علي
مواجهة جائحة كورونا التي أودت بحياة أكثر 

من ٢٥٠ ألفا بالواليات املتحدة.
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ــرف  ــه على احلياة في اروقة النجف االش ــر احلصيري..اطاللت عبداالمي
ــل في خياطة  ــة ١٩٤٢..الب كان يعم ــرب العاملية الثاني ــا واحل متزامن

العباءة النجفية..
ابي يخيط عباءات ويتركها      تزجي اليه التحايا عبر اكتاف

احلصيري..الشاعر املتصعلك االكثر شاعرية..املتيقط الذاكرة..املترع 
ــمتا على  ــماتان ارتس ــة مكتنز..الزمته س ــتثنائية ولغ بحافظة اس
ضفاف حياته الوجودية.. اولهما نتاج ابداعي متمرد الى اقصى حدود 
ــة دون صحو حد فقدان  ــان في خمريات موغل ــا الذوب التمرد..وثانيهم

الوعي..
ــعر وبالشعر حتى انه  ــعرية عاش للش احلصيري وبحكم بيئته الش
ــاة قبيلة قصائد مفقودة  ــعريا(رثاء القصائد) وله مرث ابتكر غرضا ش

نتيجة ملا فقد من نصوص..منها:
خيالك ملء اوردتي يصول         وسحرك في دمي ضرما يسيل

مباذا استطيع عليك حزنا؟          واي أسى بفقـــــــدك يستطيل؟
ــي باعها لعوزه  ــي) في رثاء كتبه الت ــن القال ــبقه(ابو احلس بعد ان س

املادي..
انست بها عشرين حوال وبعتها       فقد طال وجدي بعدها وحنيني

وما كان ظني انني سابيعها         ولو خلدتني في السجون ديوني
ــادر  ــريد) عبدالق ــث الثالوث(الش ــكل ثال ــري.. يش ــر احلصي عبداالمي
ــاعر االستثناء الذي احتضن  ــني مردان واحلصيري الش الناصري وحس
وجوده فندق(الكوثر) املتواضع فكان يأوي اليه بعد التسكع باسماله 
الساترة جلسده وحافظة جلدية متهرئة يتأبطها..واحيانا يتوسدها 
ــطو  ــه املطرزة بالقوافي التي كثيرا ما تعرضت للس ــد ضمت اوراق وق
ــعر..عبداالمير احلصيري.. ــى الش ــني عل ــن قبل املتطفل ــال م واالنتح
ــاعر الوجودي..كانت حياته غاية في الثراء لكثر ما رفدها شعرا.. الش

صارت امتدادا ملا فتقه الشاعر العباس (ابو نواس) حني قال:
دع عنك لومي فان اللوم اغراء      وداوني بالتي كانت هي الداء

ثم ادركها(جان بول سارتر) في افكاره الوجودية..عبداالمير احلصيري..
ــة من اجملاميع  ــه كان علما منتجا لقافل ــعرية وصعلكت مبلكته الش
ــعرية ابتداء من(ازهار الدماء ١٩٥٩)و(معلقة بغداد ١٩٦٢) و(بيارق  الش
ــريد ١٩٧٠) و(مذكرات عروة  ــبات النار ١٩٦٩)و( انا الش اآلتني ١٩٦٦) و(س
بن الورد ١٩٧٢) و(تشرين يقرع االجراس ١٩٧٣) و(اشرعة اجلحيم ١٩٧٤) 
ــيد  ــمس ١٩٧٧)..وبعد وفاته يضيف لها عزيز الس ــوز يبتكر الش و( مت
ــن عبداالمير  ــع تقدمي منه.(حتص ــري ١٩٨٨)..م ــم(غزليات احلصي جاس
ــة والنباهة الداخلية التي  ــعرية واللغوي احلصيري جيدا بقدراته الش
ــرق فما تضيره تعليقات الذين  ــت كما تتوزع النار بقعة زيت حتت توزع
ــة اخلواء..)  ــوا الدخيلة فريس ــر وترك ــم باملظه ــوا في اهتمامه بالغ
وللحصيري ابداعا نثريا تشهد له مقدمات مجاميعه الشعرية منها 
ــألن باحداق النهار اخلصيب  ــبات النار)..(ان عيني متت مقدمة ديوانه(س
وال تنتهي صيحة الديك االخير حتى تذهب اضواؤه اطراف النخيل..)..

ــعلة ازلية لن يفرح  ــرعة اجلحيم)..(يبدأ الكون وينتهي ش وله في(اش
ــة والنهاية تردان  ــا ضريح..وملا كانت البداي ــا تابوت ولن يلفه بكتمه
ــان امواج اللهيب الذي تندفقان به  ــى منبع واحد وتنطلقان منه ف عل
ــأ برفيف مالمحي  ــرعتها امللتهبة ولن حتيي أي مرف ــي على اش حملن
ــة فكرية مكتنزة مبعرفة  ــف عن بالغ املهاجرة ابد الدهر..)وهذا يكش
ــوعية متعددة الظالل الرؤيوية..اضافة الى التركيز على جمالية  موس

السياق مبنى ومعنى.
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فنارات

علوان السلمان
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كزال ابراهيم خدر
ترجمة / عارف معروف داوودي

١

حفيفُ أوراق قلبكِ
كالساعةِ التي في معصمي

ةٍ تعلنُ عن شوقي اليكِ كلُّ دَقّ

ألستريحَ في ظلِّ قامتكِ
وأغفو على بساطِ عشبكِ البرّي

٢

كي أدنو من ألوانِ طيفكِ اجلميلِ

سأسكنُ في كوخِ قلبكِ

مسِ وأغفو عند شروقِ الشّ

خوفاً من يومٍ آتٍ
٣

أخافُ من ليلةٍ داجيةٍ

أفقدُ فيها دفءَ أنفاسكِ

في دروب احلرّيةِ

ابتسامتُكِ وبريقُ عينيكِ

جتعالن لي جناحنيِ كالطيورِ

أُرفرف فيهما في سمائكِ

وأنعمُ في جمالكِ األبديّ
٤

متنّيتُ أن أكونَ رذاذَ املطرِ 

في وجهكِ

ألرى ابتسامتكِ بوضوحٍ

ديني على رشفِ رضابِ شفتيكِ ال تعوّ

فأنا في أحضانِ سفرٍ دائمٍ
٥

صوتكِ سماويّاً
ني كطوفان يحيطُ

وعبقُ أزهاركِ البنفسجيةِ 
ميلؤ مشامتي

ما أجملَ حمامتكِ البيضاء

التي تضعينها فوقَ نهديكِ
٦

في يقظتي وحلمي
وأينما حتلني

أنتِ معي
أخشى عليكِ 

ففي أحضانكِ جنيناً
يسكنُني قصورَ أحالمي

وجنّتي
٧

أنا كطفلةٍ أتغنّجُ بداللٍ

أركضُ في براري قلبكِ الشاسعةِ
ذهاباً واياباً

أحملُ أزهارَ النرجسِ

وأغفو حتتَ ظاللكِ الوارفةِ
وأسكنُ قلبكِ الى األبد

علي خضر الساعدي 

ــرب أوزارها، حتى تلد  ــا أن تضع ح م
ــاراً، لتنتج لنا افرازاتاً  أخرى اكثر دم
نتنة.. خبيثة، أدت الى خلق مواخير 

ــة الزمن االغبر..  باطلة حتكي  حقب
ــتضعفة  ــرأة املس ــته امل ــا عاش وم
ــدت معيلها،  ــروف بعد أن فق من ظ
فأمست دون رعاية تائه!!.. لترتادها 
ــل العيش...فردة  ــن اج ــرة م مضط
ــل ... أن أبليس ينتهز مثل هذه  الفع
ــوداء.  ــر عباءته الس الفرص،  فينش
ــرأة، فهي  ــص امل ــص، ويتقم ليقتن
ــه وهوايته في الغواية، يجعل  لعبت
ــى كاهلها، لتتيه  ــاة ثقيلة عل احلي
ــد ، بعد  ــا ومترق ثم تفس في زواياه
ــة، والعوز،  ــا نيران الفاق أن احرقته
ــيرة هواه  ــاذا مرقت واصبحت اس ف
ــه، ويقول:  ــل يقهق ــني يديه، يظ وب
أني بريء!. فتروح منجرفة لتسقط 
ــردي متهالكة، ملتذة  ــل الت في وح

ــراراً!!. (عفيفة) غاب عن   مراراً، وتك
ــدها احلل اجملدي، تتلفت حائرة،  رش
ألنقاذ حياة صغاراً زغب احلواصل ال 
ــذاء، وال رداء. بعد أن رحل املعيل...  غ
ــا  التقته ــدرب.  ال ــس  تتلم ــي  وه
ــف من بعيد،  ــاور من زيف تلص بأس
ــا  تتراطن  ــدالل، واردافه ــل ب تتماي
ــيئاً من  ــوك ش ــن, تل ــر الكوام تثي
ــادة بنات الهوى املارقات  اللبان، كع
ــف. فرحبت بها وقالت:  على الرصي
اهالً، وهلمَ تعالي ألريك ما تسيغه 
ــره  ــم ت ــه، ول ــا تطلبين ــك وم نفس
ــه كوخز باالبر، او لدغة  عينيك!!. أن
ــذرك وكوني  ــذي ح ــر فخ زنبور أش
ــرتي معونة ..  ــدر، واال خس ــى ق عل
الدهر...فأنبهرت  ــق  ــن ضي تقيك م

ــع،  ــف املصطن ــرج املزي ــذا البه به
ــاقتني قدماي الى مصاحبتها،  فس
ــي الى رحبة  ــا من باب يفض ودخلن
مسقفة يفوح من جوانبها العطر، 
ــك حفنة من  ــى االرائ ــس عل ويجل
ــرى  فأنب ــر.  الده ــم  عافه ــور  الذك
ــيَّ  وتلني من  ــر عل ــم وجتاس احده
شعري يجرني  وهو ميطرني بالقبل، 
ــر ، فخارت   ــي اتعث ــال ثوب ــا بأذي وأن
ــى الذبح!  ــاق ال ــاة تس ــواي، كش ق
ــاءة، وهو   ــبه أغم ــي ش ــت ف ، فرح
يتلمس جيدي، وشعرت به قد شق 
جيبي، وراح يضغط على خاصرتي، 
ــس  ــه يتحس ــزل اصابع ــا أن بعده
بطني وسرتي، ثم اطبق على ثغري. 
ــدة، وزميلتي  ــه اال واني مم ــم انتب ول

الداعرة تقف على رأسي تطمئنني 
بالفوز!. ثم اردفت: انت مرهقة جداً، 
ــراً أعتدى على  ــد كان ذئباً كاس لق
ــوة !. فقلت  ــراهة وقس آدميتك بش
ــا طلب  ــم امنحه م ــا : كوني ل له
ــي  بحدة،  ــي توبخن ــهولة.. وه بس
فكظمت حنقي وفضلت الصمت. 
ــتمرأت العودة  ــن رغم أرادتي أس لك
ــة!. فهناك من  ــتنقع ثاني الى املس
ــالت بهذه  ــاعري املبت ــدغ مش يدغ
ــت باليمني الذي  ــة، حتى حنث الرزي
قطعته مع نفسي بأن ال اعود ثانية، 
ــي التي  ــتمها!. فه ــرأة على ش وجت
ــرة على  ــي مجب ــي ووضعتن علمتن
ــه٠٠٠  فمرقت مرغمة  ــف التي رصي
ألعيل صغاراً بافواه مفتوحة تبغي 

ــاء.. وقلت له: أرحم  الطعام والكس
ــيئاً  ــرة، وأطلب ش ــو م ــي، ول ضعف
ــال : أني ال اعرفك،  اخر، فبرطم، وق
ــة يانعة البد  ــك فاكه ــي رأيت ولكن
ــن !!.رحت  ــن  قطافها ودفع الثم م
ــي،  وخيبتي ، وما  اجتر مرارة ضعف
ــق  فرضه وخلعه عليَّ االخر الفاس
من شرط وبأموال سخية الى حني. 
فافضى بي االرهاق والسهر املضني 
ــار صحتي وقواي!.. حتى وانا  أن تنه
ــة، لم اقو على ممارسة  كهلة يائس
ما أجبرت عليه في أيامي اخلالية!!.
ــف التيه  ــا التقتا على رصي ومثلم
ــه طمعاً ولذة !.  مصادفة. عادتا الي
ولكن على قارعة الرصيف املقابل... 
فهل ملثل هذه املواخير من باقية؟!.

البينة الجديدة / علي شريف
ــاب  ــاء وكت ــاد ادب ــف احت ضي
ــار  ــد الدكتور بش ــل الناق باب
ــية حملت  ــوي في امس علي
ــي  ف ــا  (امليديولوجي ــوان  عن
ــة  دوبري(.اجللس فكرريجيس 
صباح  ــر  الدكتورعام ــا  اداره
ــث  ــال الباح ــوري املرزوك.وق ن
ــوي: ان دوبري ولد  الدكتورعلي
ــام ١٩٤٠م ألب  ــس ع في باري
ــة معروفة  ــام وأم مناضل مح
ضد االحتالل النازي وفي سن 
دار املعلمني  ــرين دخل  العش
ــس وتعد من  ــا في باري العلي
اجلامعية  ــات  املؤسس ــم  أه
ــا تخرج كبار  ــة ومنه العلمي
الفرنسيني  واألدباء  املفكرين 

ــارتر وفي  ومنهم جان بول س
ــام ١٩٦٥ حصل دوبري على  ع
ــل العليا في  ــهادة التأهي ش
الفلسفة وفي هذا العام فُنت 
ــية وذهب إلى  دوبري باملاركس
ــا ملتحقا مع جيفارا  بوليفي

ــام ١٩٦٧  ــل ع ــا اعتق وبعده
ــم عليه  ــا وحك ــي بوليفي ف
ــرال  اجلن ــل  وبتدخ ــدام  باإلع
ــه بعد  ــراج عن ــول مت اإلف ديغ
ــنتني  امتدت لس ــات  مفاوض
ــيلي  ــب إلى تش ــا ذه وبعده

ومكث فيها عاما واحدا وفي 
ــا  ــاد إلى فرنس ــام ١٩٧٣ ع ع
ــارا ليتفرغ  ــل جيف بعد مقت
ــة والبحث  ــك للكتاب بعد ذل
ــا مجموعة من  ــوأ بعده وتب
ــا.  املناصب املهمة في فرنس
ــه لتعبير  اقتراح ــإن  لذلك ف
ــاءَ اعتقاداً  ــا) ج (امليديولوجي
ــب عليهِ أن يُبرز  منهُ بأنهُ يج
ــف  ــائط مبُختل ــة الوس حاج
ــد  ــم جدي عل ــى  إل ــا  أنواعه
ــذا  ــا ل ــا دون غيره ــاص به خ
ــهدت  وش ــها.  بتأسيس قام 
ــالت  مداخ ــيةعدة  االمس
واستفسارات أغنت موضوع 
ــن األفكار  ــد م ــية مبزي األمس

والطروحات.

متابعة / البينة الجديدة 
ــم  الدكتورجاس ــتاذ  لالس ــا  صدرحديث
ــر الدولي املعتمد  ــس احلريري / اخلبي يون
ــازا علميا  ــة أجن ــؤون اخلليجي ــي الش ف
ــتقبل  (مس ــوم  املوس ــه  كتاب ــرا  كبي
ــلطنة عمان بعد السلطان قابوس). س

ــر والتوزيع  ــان للنش ــن دار اجلن الصادرع
ــمية / عمان. ــة االردنية الهاش / اململك

ــدم الكتاب   ــتاذ الدكتور احلريري ق االس

ــم العراق  ــة لرفع أس ــة متواضع كهدي
ــة واخلليجية  ــل العربي ــا في احملاف عالي
ــي بعد  ــراق االب ــعب الع ــة ولش والدولي
أختيار جامعة السلطان قابوس الكتاب 
كأفضل(٥٠) كتابا في العالم مت أختياره 
ــن قبل فريق علمي عماني في جامعة  م
السلطان قابوس ومت أيداعه في املكتبة 
ــاره من أهم  ــة بأعتب ــة للجامع املركزي

املراجع العلمية.
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ــى وأن  ــروع حت القلق مش
ــة، لكن  ــارج مألوف كان خ
ــال من  ــل خ ــة فع االرجح
ــة، ألنه يأخذ بالنفس  املتع
الى علو ثم يهبط بها الى 
ــفل الاحد يعرف قراره،  اس
تلك هي أول محاوالت واثق 
ــي اعطته دفقاً  الت اجللبي 
ــن األرتباك  ــاً خال م معنوي
ــاً  ــر باحث ــج وادي عبق ليل
ــعر يرافقه  عن شيطان ش
ــار،  ــذي اخت ــدرب ال ــي ال ف
وألنه مأهول بحب الفرزدق 
وشعراء دولة بني العباس، 
والنه يجد في املتنبي قيامة 
الشعر وفي اجلواهري طالوة 
ــي  ــاوة ف ــدد بره ــروح، مت ال
ــدة العمود،  ــان قصي احض
ــعراً، وينام وبني  راح يتلو ش
ــد  ــواري القصائ ــة ج عيني
ــن  لتصيبه عدوى  يتراقص
ــمو، لكنه  ــاج والس االبته
ــد  ــتقر عن ــح اليس متأرج
ــن  فط ــتمرار،  اس ــة  حلظ
كان  ــذي  ال ــؤال  الس ــى  ال
ــه اليه  قبل  ــب ان ينتب يج
ــي خضم  ف ــاره،  اعالن خي
ــعرية  ــذه االعالنات الش ه
ــراه يقف،  ــة، اين ت الصاخب
ــرك اثر  ــه  ت ــن ل ــل ميك وه
شعري مائز وكبير، ماذا لو 
ــة املفقودة  اعلن انه احللق
ــري والعباس بن  بني اجلواه
ــو اعلنها  ل ــاذا  االحنف، م
ــميهم  ــى مانس ــاً عل حرب
ــعر؟جاءت  الش ــش  هوام
ــداً،  ج ــرة  متأخ ــه  فطنت
ــا دفعته الى محطة  لكنه

ــأ الى  ــة ، جل ــار صعب انتظ
ــب  وحس ــياب  الس ــدن  م
ــيخ جعفر والبريكان،  الش
ــبعينيات  الس وجاور جيل 
لينطلق  مبغايرته،  املدهش 
ــد العمود  ــالً عن قص مزاع
ــا وجد ثمة لذة  وتوابعه رمب
روحية خاصة مع البناءات 
ــدة  املقي ــر  غي ــة  الصوري
ــا القصيدة  ــي تعتمده الت
ــعر ثانية  احلديثة، وألنه ش
ــد راودها  ــط الروح وق بقح
ــحل كله الذي  الضجر، س
ــرة، ليقف عند  غمرته احلي
ــرديات القصيرة،  ــاب الس ب
ــن  م ــي  يل ــا  ــن فيم وليعل
األيام  حضوره داخل البنى 
ــني  ب ــة،  الطويل ــردية  الس

ــرد وقف واثق  الشعر والس
خياراته  ــالً  متأم ــي..  اجللب
ــار املغاير  ــة ، ليخت املعرفي
ــه بكر لم  ــذي يعتقد ان ال
ــد،  ــراد بع ــد الس ــه ي تصل
فطنته دفعته الى افتراض 
التخيل مع شخوص حتمل 
ــن خصوصياته  م ــر  الكثي
ــي  ــية، ه ــه النفس ودوافع
ــظت  تش ــارد  س ــد  واح
وتقيم  امكنة  ــا  له لتأخذ 
ــادرة على  ــاريد ق ــا مس له
التميز والثبات، الشخوص 
السردية القلقة، هي التي 
ــرداً يتوافر على  ــق س تخل
ــئلة،  واثارة االس ــاش  االده
ولهذا يجد املتلقي الكثير 
ــي تضعه  ــئلة الت من األس

ــع كل  ــرة، م ــد روح احلي عن
ــردية ، يروح باحثاً  ثيمة س
ــا  انطالقه ــاء  فض ــن  ع
وكيفياته، ليستمر كاشفاً 
التي  األرتباك  ــة  كل اغطي
ــق اجللبي اليه، لذا  بثها واث
ــي  ــوى التلق ــت  ق تارجح
ــني  ب ــم  تنفص ان  وكادت 
ــن  لك ــه،  ومتلقي ــارد  الس
اجللبي فطن بحذر الى هذه 
ــؤال  ــم الس ــة فلمل احملاول
ــعري،  ش ــذل  بج ــاه  وغش
ــردية  ــداً، اللغة الس متعم
ــعر ،  ــون الش ــل جن تتحم
ــد الى ترويضه  لكنها تعم
ــب  مايناس ــي  ف ــه  لتضع

ــرودة  مس ــل  داخ ــوده  وج
درامية تتوافر على كم من 
ــوفات  والكش ــات  الصراع
واالدانات والترميز والداللة، 
ــى  ــي ال ــق اجللب ــه واث وتنب
ــذه،  ــيرة ه ــه العس مهمت
ــعري،  الش جنونه  ــروض  ف
ــة  الفكري ــه  ــذ بكليت واخ
ــة منها الى  ــة األرثي وخاص

ــواه  ــرد وق ــات الس مبحوث
ــفه، املتلقي يشعر  الكاش
مع اجللبي انه دقيق االختيار 
ــتخدم  ويس ــخوصه،  لش
مجهريات دقيقة الكشف 
ــو  فه ــذا  له  ، ــة  واملالحظ
ــص تلك  ــا يخ ــودن كل م ي
الشخوص زمانياً ومكانياً، 
مع مرفقات ثيمة غالباً ما 
ــارات  ــطر لتأخذ مس تنش
حوارات  ــة  برفق تصاعدية 

عالية البوح والتأثير، تتوافر 
ــة  ــوط تصاعدي ــى خط عل
ــع احياناً  داخل مطبات  تق
الذي الجدوى منه  الوصف 
ــاف  ــة واضع ــوى االطال س
ــاته،  وادهاش ــوار  احل دوافع 
ــالن  اع ــي،  اجللب ــاول  يح
لهذا  األشتغالي،  حضوره، 
التعريف  ــي  ف ــط  ناش هو 
ــعرية  الش الكلية،  ــه  بذات
ــية،  والدراس ــردية  والس
ــد التعب او  اليقف عند ح
ــك خصيصة  ــار وتل االنتظ
ــن  لك ــة،  ومهم ــة  طيب
النقدية العراقية وكعادتها 
الكسولة لم تعلن بعد عن 
اجللبي، جعلته  واثق  وجود 
ــرر جمالي او  ينتظر دون مب
فكري، هو عجز االكتشاف 
ــف املتابعه، النقدية  وضع
العراقية روح هرمة اتعبتها 
التنظيرات الوافدة من بعيد 
ــز اجلمالي  ــت املنج فاهمل
ــى  تتباه ــت  وراح ــي  احملل
ــح وتوابعه، لهذا  باملصطل
ــة  مدرس ــاد  ايج ــب  يتوج
نقدية ميكن ان نقول عنها 
املدرسة النقدية العراقية، 
الظن ان األمر بسيط لكنه 

ليس مستحيالً!.

هو مأخوذ الى حد 

االرتباك بتأمل األشياء 

وتفحصها بدقة 

حكيم وروح ولد لم 

تك احلياة تشكل 

عنده كل تلك العقد 

الكونية التي بدأت 

حني تعالت األسئلة 

الفلسفية ، املعلنه 

واملضموره، واألخذة بيد 

اإلنسان الى شطآن 

ماكان ليدركها لوال  

تلك اللحظة اجملنونة، 

ملاذا جئت؟والى اين 

سأذهب؟وكيف كان 

اجمليء ولم الذهاب؟من 

يقف وراء كل هذا 

التعب والعناء، ؟ولم 

النرفض مثل تلك 

النهايات التي المبرر 

لها؟ انغمر الولد 

باالكتشافات التي 

ادمنها محاوالً ايجاد 

صالة  بني كونه 

والنفس املتأرجحة 

التي التدري ماالذي 

تريد؟

قراءة / شوقي كريم حسن

واثق ..ناشط َّـ التعريف 
بذاته الكلية، الشعرية 
والسردية والدراسية، 

اليقف عند حد التعب او 
االنتظار

6ثقافية

نرجس عمران / 
سورية 

حالة عشق مشلولة 
يعاني منها حر طليق 
يرف بكتا خافقيه  
في فضاءات الهوى 

فيتعثر بغيمة خيبة 
أو سحابة خذالن 
أو نسيم تسالي 

ليعود أدراج الوجع 
حتى الدرك األسفل  

من األسى
ويستقر في عاصمة 

األلم 
التي بنتها األيام 

وشيدتها مناسبات 
األحزان 

في رقعة جعرافية 
متتد على أبعاد 

جسدي .
حتى أصبحت بالدا 

من وداع 
حدودها  الوحدة 

سكانها  أطياف  
وأمنها ذاك املسمى  

أمل 
أحاول جاهدة

فتح احلدود بينها وبني 
بلدان الفرح في جوار 

احلدث 
 أو مهجر الروح

أود أن أمد صلة وصل  
بينها وبني  عوالم 

السكينة 
حتى لو كان مفتاحي 

قصيدة ..
أرفع في سماءاتها 
رايات االستسالم  

حقيقة ماعدت 
أضاهي األحزان

رفعة 
وما عادت قدما صبري

 قادرة على العدو 
في ممرات  األقدار 

الضيقة  
يسبقني نبضي

 هاربا مني 
قاصدا منبره في كفي 

حيث يصدح  مبا 
يخاجله 

في دفاتر .. 
فسرعان

ما  أجده قد عاد فتيا 
ميشي يعدو يركض 

يرقص 
ينزف ضيقي 

مقاوما هيبة احلياء 
ووسامة اخلجل 

بضراوة  
فيرتدي   وجه دفاتري 

األبيض 
قناعا من فوضى احلبر 

أجل ... فوضى احلبر 
لقد كان مقيدا في 
غال الغير مسموح 

 غال قد من الكتمان 
الصلب 

واألن آن األوان له 
ليصبح خارج 

مفاهيم  الصمت
فيتصرف بكل أهلية 
بغض النظر عن عيون 

القراء 
وإشعارات  احلظر  

 ينسكب سعيدا من 
جوقة الصدق 

 يتدفق وكأني نبع 
بوح 

أجري خلفة بكلي .. 
حتى أمتاهى خرابيشا 

على الورق 
ومسودات من وجد 

معتق .. 
وأمان ذبيحة 
وأمال عرجاء 

ومايبقى مني ..
مجرد مزق من حلم ودم

بهيئة أنثى 
زارها وحي اإلعتراف 

فحنثت  بسر الشوق 
وفضحت احلنني 

في صدق  القوافي 
ثم تدرأت 

فيء خلوة عابرة
تصداد  حلما
يقتات عليه 

العمر.....

5ßa@ÛôÏœ
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albaynanew@yahoo.com

عملوا هنا في (                    ) ورحلوا

املرحوم اخلبير اللغوي
 كرمي توفيق الزبيدي

املرحوم الكاتب اللواء 
ماضي اخلزاعي

املرحوم مـاجد الصكر  
رئيس القسم الرياضي

لهم الذكر الطيب
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ــم  ــن بداياتك في الرس ــا ع  *   حدثين
والنحت ؟

ــنوات  س  ٦ ــر  بعم ــري  صغ ــذ  من ـ  
ــم. وكانت رغبتي  ــم و احب الرس ارس
ــي  ــل ل ــجيع االه ــخصية وبتش الش
ــون اجلميلة و كان  ــت معهد الفن دخل
ــل نحتي  ــف. واول عم ــعورأ ال يوص ش
ــن الطروحتي  ــدود متري ــاال بح كان متث
ــاتذة  ــدة اعجاب االس باملعهد ومن ش
ــاحة املعهد.  ــال  في س ــوا التمث نصب
ــي اجنزت  ــر كبير الن ــدر فخ و كان مص

العمل لوحدى وبتشجيع استاذتي.
*   كيف جتمعني الرسم والنحت؟ 

- انا رسامة بروح نحاتة قوية ال تهزمها 
الصعوبات واجيد االثنان وحصلت من 
ــن امليداليات  ــا على الكثير م خاللهم

واجلوائز.
بيكاسو واجيلو.

*هل تاثرت بفنانني محددين؟
ــني  العاملي ــني  بالفنان ــرت  تاث ــم  نع  -
ان  ــت  ــكل اجنلوواحبب ــو وماي بيكاس
ــي،  ــي بدايات ــا ف ــرا منهم ــرب كثي اقت
ــكال الهندسية الجنيلو  السيما االش
ــه البراقة.ثم بعد جاءت تاثيرات  والوان
ــه.واالن  ــليم وتراثيات ــواد س الفنان ج
ــاص في  ــلوبي اخل ــعى لتعزيز اس اس

الواقعية واالكادميية.
ــني  ــرة ام تعمل ــمني مباش ــل ترس *ه

اسكيجات او تخططني قبل ذلك؟ 
ــات  ــرة بالفرش ــم مباش -اقدر ان ارس
وااللوا ن لكني احرص على دقة عملي، 
ــبقا بعمل اسكيجات او  لذا اقوم مس
ارسم بالقلم السيما في اعمالي التي 

اشارك فيها باملعارض. 
*مشاركاتك في املعارض واملهرجانات 

؟
ــخصي  ــم اقم مبعرض ش ــف ل - لالس
ــل واالصدقاء.لكني  ــاح االه ــم احل رغ
ــاركت في املعارض مع فنانني داخل  ش
العراق وخارجه واحدهما في بلد عربي 

حصدت فيه جائزة املهرجان االولى.
*هل ان وجود فنانني تشكيليني بكثرة 

هو ظاهرة ايجابية ام...؟
ــى ان  ــرة ايجابية والتنس ــم ظاه - نع
ــدول العربية  ــم ال ــراق يعد من اه الع
ــرة  ــذه الظاه ــد ه ــذا جت ــكيليا ل تش
ــتفرز  ــد انها س ــا واكي ــودة عندن موج

الفنان املبدع واالصيل.
*هل رسمت نفسك؟

- نعم رسمتها مرة واحدة في حياتي..
وافضل ان يرسمني  غيري النني الاحبذ 

ذلك .. احب املوسيقى والرياضة
*هوايات اخرى غير التشكيل؟

- ممارسة الرياضة و سماع املوسيقا
*طموحاتك؟

ــي الى اعلى  ــي الفنيةوصول طموحات
ــب االهتمام  ــى جان ــن ال ــة بالف مرتب

وتطوير نفسي كفنانة محترفة.
*أي اسلوب حتبذين؟

ــلوب املدرسة الواقعية  - اميل الى اس
واالكادميية

االلوان الدافئة
* كيف تنظرين الى االلوان ؟ 

- احب واعشق االلوان الشرقية الدافئة 
ــتقاته حلد  ــيما اللون االزرق و مش الس

التركوازى و الفيروزى.
ــي اللوحة هل يعني ضعف  *التكرار ف

مخيلة ام...؟
ــرار في اللوحات بل  - ال اميل الى التك
ــدد وتكنيك خاص  ــتايل مح اميل لس
في العمل لكي اترك بصمةخاصة بي 
في كل لوحاتي و يكون رمزا شخصيا 
مثل وجود املرأة والتراث الكردي والوانه 

الشرقية .
*واخلامات املستخدمة؟  

-استخدم الزيت و القماش و الكانسن 
ــرات وخامات  ــط و الكوالج م للتخطي
ــلك اللحام  ــتهلكة وس ــة املس البيئ
وانواع  للنحت  ــيراميك  الس وعجينة 

من اخلشب.احب الزيت واالكليرك
*لكن في اوربا غادروا الرسم بالزيت؟ 

- أجد ان العمل بااللوان الزيتية اسهل 

من الوان االكرليك.ومع ذلك استخدم 
االثنني في لوحاتي حتى تكون اللوحة 

اجمل واسهل .
ــة  ــاذا يعني وجودك في مؤسس * م

ميزوبوتاميا؟
- هي مؤسسة تطوعية غير ربحية 
ــي نقلة  ــا يعن ــل فيه ــن العم لك
ــة و التنمية  ــة مبجال الثقاف رفيع
ــة  بواب و  ــخصيا  ــي ش ل ــة  الذاتي
لتحقيق اهدافي الفنية والتعارف 

ــط  الوس ــي  فنان ــع  م
ــر  اجلنوب،واعتب و 

ــفيرة  س ــي  نفس
التراث  ونقل  للفن 
ــى  ال ــوردي  الك
محافظات العراق 
ــب نقل  ــى جان ال
ــي  ــراث العراق الت
ــه  تفاصيل ــكل  ب
ــتان  كوردس ــى  ال
ــرة  اخلب ــادل  تب أي 

واملنفعة للطرفني. و 
العمل سوية باعمال 

و نطورها  تبهر اجلميع 
للعربية و للعاملية بجهود 
ــة   املؤسس ــاعدة  مس و 
وكل الفنانني في االقليم 
وبقية محافظات العراق 
.اضافة الى اني نائبة او 
ــي االدارة  ــارية ف استش
ــار افضل احللول  و اختي
ــاعة  ــى اش ــل عل والعم
ــاز  ــة واجلمال.واجن الثقاف

ــة  ــة والثقافي ــال الفني ــل االعم افض
ــم كبيرين  ــاد ودع بارش
من رئيس املؤسسة 
محمد  ــور  الدكت

الطائي . 

(تارا شازه مان ) فنانة تشكيلية 
من السليمانية،جتمع مابني 
الرسم والنحت، متيل الى 
تكرارستايل وتكنيك العمل 
حتى يصبح رمزا العمالها.ترسم 
بواقعية اكادمية وعمقت وصقلت 
موهبتها بالدراسة وحني قدمت 
نصبا هو اول اعمالها انبهر 
االساتذة وتتويجا ملوهبتها وضع 
النصب في ساحة معهد الفنون 
اجلميلة.وهي رسامة بروح نحاتة 
التقهرها الصعوبات بل تتحداها.

وهي مستشارة في مؤسسة 
ميزوبوتاميا للتنمية الثقافية 
وتعمل ضمن اهداف املؤسسة 
على توطيد العالقة بني الفنانني 
االكراد والعرب ونشر الثقافة 
واجلمال في سماء كل العراق، 
وتقوم بتنسيق النشاطات 
والفعاليات الفنية والثقافية 
للمؤسسة في كردستان.وتعتبر 
ذلك قفزة مهمة في عملها مع 
الدكتور محمد الطائي.

حاورها /  قحطان جاسم جواد

منذ صغري بعمر ٦ سنوات 
ارسم و احب الرسم. 

وكانت رغبتي الشخصية 
وبتشجيع االهل لي دخلت 

معهد الفنون الجميلة
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متابعة / البينة الجديدة
ــى برنامج  ــني ضيفةً عل ــت الفنانة مرمي حس حلّ
ــة  ــه اإلعالمي م ــذي تقدّ ــاب» ال ــف حس «كش
ــة قناة  ــدان على شاش ــي العي ــة م الكويتي
ــت على  ــة أجاب ــالل احللق ــكوب»، وخ «س
الكثير من األسئلة التي ترتبط بحياتها 
ــجن التي  اخلاصة واملهنية وجتربة الس
ــؤال عن  ــى س ــتها.وأجابت عل عاش
ــر  ــة األخبار التي تنتش مدى صح
ــا من رجل  ــراً وتفيد بزواجه أخي
إماراتي مرموق بالقول: «ما أقدر 
أقول شي عن هل موضوع».كما 
ــجنها  ــت مرمي عن جتربة س حتدث
ــارت إلى أنها جيدة، وأضافت:  وأش
ــن أخطائي واقتربت  «تعلمت كثيراً م
ــاً  ــن اهللا وانتظمت في الصالة وكان درس م
ــو أن هذا لم يحدث كان زماني زايدة  أفخر به. ول
ــعر باالستقرار كما هي عليه  في الهبل وما كنت ألش
ــتغلت تلك الفترة في كتابة  ــفت أنها اس حالي اآلن».وكش
ــاء السجينات اللواتي تعرّفت إليهن في  نص عن حال النس
ــجن، الفتةً إلى «أنها تعلّمت منهن الصبر وأن التجربة  الس
ــبب ابتعادها  ــى جانبهن كانت جيدة».وفي احلديث عن س إل
ــني أنها ترفض أي نص تراه ال  عن التمثيل، أوضحت مرمي حس
ــيئاً إلى رصيدها الفني، الفتةً إلى أنها تهتم حالياً  يضيف ش

مبجال «البزنس».

متابعة / البينة الجديدة

ــالً غنائياً  ــني حف ــا الفنان ثامر حس أحي
ــمة بوسيل في  ــهد حضور زوجته بس ش
أول ظهور لهما معاً منذ إعالن انفصالهما 
ــهد احلفل حضور العديد  وتصاحلهما.وش
ــيحة  ــن منهم حال وهنا ش ــوم الف من جن
ــكاوي  م ــد  ومحم ــرنوبي  الش ــد  ومحم
وغيرهم.يذكر أن الثنائي أعلنا تصاحلهما 
ــن األصدقاء  ــد تدخل العديد م ــرا بع مؤخ
ــة األوضاع بينهما. لفض اخلالفات وتهدئ

ــت انفصالها عن  ــد أعلن ــمة ق كانت بس

ــني، وأنهما بصدد  زوجها الفنان تامر حس
ــت  ــالق حاليا.وكتب الط ــر ألوراق  التحضي
ــص القصيرة امللحقة  عبر خاصية القص
ــكل  «ل ــتغرام»:  بـ»إنس ــابها  ــى حس عل
ــور وفيديوهات  ــي ص ــاس اللي بتبعتل الن
ــل احترام  ــه مش بيعم ــايفة إن لتامر وش
سواء في صور أو فيديوهات ياريت تبطلوا 
ــش فارقلي أي  ــان م ــي حاجة عش تبعتول
صور.. وكمان أحب أعرفكم إن إحنا بقالنا 
ــني وبنحضر أوراق الطالق، لو  فترة منفصل
ــاعر كل حد فينا  ــمحتوا احترموا مش س
ــوا على األقل تبعتولي أنا أي حاجة..  وبطل

ــمة  بالتوفيق للجميع».لكن ما لبثت بس
ــره، مما  أن حذفت الكالم بعد دقائق من نش
أثار تساؤالت اجلمهور حول سبب تراجعها 
عن األمر.من جانبه، كتب ثامر حسني عبر 

ــرة امللحقة  ــة القصص القصي خاصي
ــتغرام» رسالة  ــابه على «إنس بحس

ــد فيها على  ــه، أك ــا لزوجت وجهه
ــا ورغبته في  ــا وألوالدهم حبه له
حل أي خالف أو سوء فهم حدث 
منه، األمر الذي دعاها لترد عليه 
ــود احلياة  ــذار لتع ــدمي االعت بتق

بينهما إلى طبيعتها.

متابعة / البينة الجديدة 
ــون ..   ــا يقول ــة» كم ــة ثابت  «الثالث
ــرض ٣٠×٣٠ الفني،  لذلك ها هو مع
ــخته الثالثة ويشكل  ينطلق بنس
خالل هذه االنطالقة شكله وهويته 
بثبات معلنا هذه املرة وجوده بنجاح 
ــدة وأعمال  ــماء جدي ــالل أس من خ
ــة وضعته على طريق  قوية ومتنوع
ا بقرابة  ــاركً ــع ٨٥ مش ــاح فم النج
٦٠٠ عمل فني من أصل أكثر من ٢٧٠ 
فنانا وفنانة من ٣١ مدينة سعودية 
ــجلوا بـ١٢٦٠ لوحة، تخلل هذه  س
ــماء لها  ــاركات ألس ــماء مش األس
ثقلها في مناطق عديدة إلى جانب 
ــاتها  ــل فرش ــدة حتم ــماء جدي أس
ــكل  ش ــا  قوي ــا  وطابع ــة  انطالق

ــة ومع بعض  ــا هويته الفني بعضه
ــماء التي أثبتت وجودها خالل  األس
كل النسخ التي انطلقت للمعرض 
ــاء  مس ــح  افتت ــذي  ال ــرض  .املع
ــي  ٢٠٢٠/١١/٢٠ ، في  ــة املاض اجلمع
ــر بتنظيم  ــاوي في اخلب ــري ض جالي
ــة والفنون في  ــة الثقاف من جمعي
ــام بالتعاون مع جاليري ضاوي،  الدم
ــح املعرض رئيس مجلس ادارة  وافتت
جمعية الثقافة والفنون عبدالعزيز 
السماعيل والقنصل األميركي في 
ــتمر  ــران نيكول بعزاوي، ويس الظه
ــذ اليوم  ــام. ومن ــبعة أي املعرض س
ــرض  املع ــجل  س ــاح  لإلفتت األول 
ــاءات لألعمال  عددا ممتازا من االقتن
املعروضة إلى جانب احلضور املتميز، 

ــال بتنوعها واختالف  ــزت األعم ومتي
ــاليبها الفنية، محققا الهدف  أس
ــرض  ــن الع ــرض م ــي للمع الرئيس
ــبة  ــكلت نس ــث ش ــاء. حي واالقتن

ا  ــا مختلفً ــا تراثيً ــأس بها جانبً ال ب
ــة اململكة في  ــا يصور هوي ومتنوعً
ــض  ــا البع ــددة، بينم ــق متع مناط
ــدي  التجري ــب  للجان ــه  اجت ــر  اآلخ

ــخوص أو الطبيعة التي  بصور الش
ــا اخملتلفة،  ــا للوحة بألوانه مينحه
ــة  الواقعي ــاليبه  بأس ــه  وللبورتري
ــة مكانًا بارزًا بني أعمال  واالنطباعي
يوسف  باملعرض.وأوضح  املشاركني 
ــة أن املعرض  ــر اجلمعي ــي مدي احلرب
ــة قفزة  ــخته الثالث ــكل في نس ش
ــادة الكرة  ــزة حتفز إلع ممتازة ومتمي
من جديد بطرق مختلفة ومحاوالت 
لتشجيع  ــعى  وأفكار متجددة تس
ــة  ــال الفني ــاء لألعم ــة اإلقتن ثقاف
ــدة  الواح ــاحة  املس ذات  ــة  األصلي
ــعار معقولة . مضيفاً احلربي  وبأس
ــق القرب بني  ــرض يهدف خلل أن املع
ــان والعمل الفني من  املتلقي والفن
ــعودي قادر  ــكيلي س ــل فن تش أج

ــم من  ــز الالفه ــر حواج ــى كس عل
ــال والفنون  ــر ثقافة اجلم ــل نش أج
ــا  ــا وتطويره ــا وتذوّقه ــي به والوع
ــة الثقافية واالعتزاز  خدمة للتنمي
ــاوي  ــارت مض ــا. وأش ــاء له باالنتم
ــري أن املعرض  ــرفة اجلالي الباز مش
ــا  دوافعه ــا  له ــة  حقيقي ــوة  خط
اجلمالية احلقيقية التي تفتح فرص 
ــرح  ــني وتط ــام الفنان ــاركة أم املش
ــاليب مختلفة  بأس ــا  فني ــزا  منج
ــى التمهيد لفكرة االقتناء  قادرة عل
ــي للوعي  ــط احلقيق ــنتّ الراب ــا مي مب
ــاد روح للعمل وفق  ــة وإيج والثقاف
القيمة اجلمالية الفنية واملنافسة 
ــلوب  ــي تدفع باألس الت ــة  احلقيقي

د واالبتكار. ر التجدّ للتطوّ

متابعة / البينة الجديدة
ــي  ــرة الت ــائعات الكثي ــد الش بع
انطلقت في الفترة املاضية حول 
خالفات الفنان عمرو دياب وزوجته 
ــر  ــربيني ظه ــا الش ــة دين الفنان
ــي حفل زفاف  ــة وهو يحي الهضب
ــعر  ــوك اجلديد بالش ــراً، بالل مؤخ

ــقر في غياب جديد للفنانة  األش
دينا الشربيني عن فل آخر يحييه 
زوجها بعد سلسلة من الغيابات 
غير املعتادة على حفالت الهضبة.

ــاً فيلم  ــا تصور حالي ــر أن دين يذك
البطولة  ــاركها  ويش «٣٠ مارس» 
ــاوي وخالد الصاوي  أحمد الفيش

ــماء أبواليزيد  ــدم وأس ــي املق وإجن
وندى موسى وصبري فواز ومحمد 
ــة ومحمد  ــاهني ومحمد جمع ش
ــح،  ــد صال ــد خال ــي رزق وأحم عل
ــوف  ــن ضي ــة م ــم مجموع ويض
ــراج أحمد خالد  ــرف، من إخ الش
موسى، وتأليف حميد املدني.كما 

ــرض فيلمها اجلديد  تنتظر دينا ع
«البعض ال يذهب للمأذون مرتني» 
ــان كرمي  ــه الفن ــارك في ــذي تش ال
عبد العزيز البطولة، ويشاركهما 
ــؤاد  ــي ف ــي وبيوم ــد الكدوان ماج
ــة  كبيرة  ــد ثروت ومجموع ومحم
ــن تأليف  ــرف. م ــن ضيوف الش م

ــراج أحمد اجلندي.من  أمين وتار إخ
ــرح الفنان عمرو  ــة أخرى، ط ناحي
دياب مؤخرًا أحدث أغنياته بعنوان 
ــن كلمات محمد  «اجلو جميل» م
ــى،  ــد يحي ــان محم ــي، أحل القيات
ــد عادل، وميكس أمير  وتوزيع أحم

محروس.

متابعة / البينة الجديدة
نشرت الفنانة أينت عامر على حسابها 
ــع فيديو  ــتغرام مقط اخلاص على إنس
ــدي الفنان  ــه قبول حت ــت من خالل أعلن
ــع التواصل  ــا عبر مواق كرمي فهمي له
ــن  م ــة  مجموع ــول  لق ــي،  االجتماع
ــة في أقل  ــة واملتصل ــات املركب الكلم
ــنت وقد جنحت  ــن ١١ ثانية.وظهرت أي م
بالفعل خالل الفيديو في قول الكلمات 
ــة، لتعلق كاتبة:  ــة في ١١ ثاني املطلوب
ــبي اهللا  «قبلت حتدي كرمي فهمي وحس
ــة حتديها إلميي  ــل»، معلن ــم الوكي ونع
ــيف وأمينة  ــيماء س ــامن وش ــمير غ س

ــرو وهبة  ــد ثروت وعم خليل ومحم
ــنت عامر  ــر أن أي ــني صالح.يذك ولوج
شاركت في رمضان ٢٠٢٠ مبسلسل 
ــو معاجلة درامية  «فرصة تانية »، وه
محمد سيد بشير وتأليف مصطفى 
ــراج مرقس عادل،  ــم وإخ جمال هاش
ــمني  ــه  ياس في ــة  بالبطول ــت  وقام
صبري، وشاركها أحمد مجدي، هبة 
مجدي، دياب، إدوارد، محمود البزاوي، 

ــامي،  ــارة الش هبة عبد الغني، س
محمد أبو داود،  أحمد الشامي، 

ــناوي،  الش ــر، عمر  نهال عنب
محمد جمعة . 

بغداد / البينة الجديدة
ــم قهار  ــي  باس ــم العراق ــارك النج يش
ــي هجمة  ــل العرب ــة املسلس ــي بطول ف
ــي) تأليف باهر  ــم غير نهائ مرتدة و(االس
ــة  ــالء ، وبطول ــد ع ــراج احم ــدار واخ دوي
ــليم  ــام س ــز وهند صبري وهش احمد ع
ــد اهللا ويتناول  ــي وصالح عب ــدة زك و ماج
ــات اخملابرات  ــن ملف ــة م ــل قص املسلس
ــم العراقي احدى  ــة و يلعب النج املصري
ــخصيات الرئيسية في العمل.. وقد  الش
ــاهد في  ــر بعض املش ــن تصوي ــى م انته
ــض احداث  ــراد حيث تدور بع ــة بلغ مدين
ــل في اوربا ..املسلسل من انتاج  املسلس
شركة سينرجي و هو من اعمال السباق 

الرمضاني القادم .
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هدفنا الرئييس خلق بيئة استثامرية عن طريق التنسيق 
بني اجلهات االقطاعية واملستثمر لتحصيل االجازة

العشوائيات اثرت سلبيا عىل عملنا وخلقت صعوبات 
لدى املستثمر وهناك مشاريع كثرية متوقفة بسببها

نائب رئيس هيئة استثامر بغداد (عيل عبد الرضا هادي) يف حوار لـ (                                             ):

ــواء كانت سكنية او جتارية او ترفيهية او صحية  ــة وانشاء املشاريع اخملتلفة في كل اجملاالت، س ــي للمنافس ــية لنهضة وتطوير كثير من بلدان العالم.. وهو الدافع الرئيس ــتثمار هو الركيزة األساس االس
ــهيالت وتذليل املعوقات وخلق بيئة ومناخ مالئم للعمل.. واليوم وبعد  ــتثمرين من كل مكان.. وتقدمي كافة التس ــتقطاب رؤوس األموال وجلب املس وغيرها.. وتبذل كل دول العالم جهودا كبيرة من اجل اس
ــغيل االيدي العاملة وحتريك عجلة االقتصاد والتنمية.. ولذلك جند  ــتثمار باعتباره احلل األمثل لتوفير فرص العمل وتش ــعار النفط، اصبح من الضرورة مبكان اللجوء الى االس االزمة املالية وانخفاض أس
ــليط  ــخر كافة طاقاتها لهذا الغرض، رغم الصعوبات والتحديات وكثرة التعقيد والروتني اإلداري وغيرها من األمور.. (البينة اجلديدة) وحرصا منها على تس ــتثمار بغداد تبذل جهودا كبيرة وتس ان هيئة اس
ــق والدراية والفهم لكافة متطلبات  ــد الرضا هادي)، هذا الرجل الذي ميتلك من العم ــتثمار (علي عب ــا يهم مصلحة البالد والعباد.. كان لها هذا احلوار املهم مع نائب رئيس هيئة االس ــى كل م ــوء عل الض
ــتحق االحترام والتقدير..  ــتحقها، حيث وجدناه قد حقق في هذا اجملال إجنازات جيدة وعمل كبير يس ــعى الى ان يحتل املكانة املرموقة التي يس ــتثمارية، ويدرك متاما أهمية هذا اجلانب، ويس العملية االس

فكان معه هذا احلوار التالي، حيث سألناه:

ــن هيئة  ــذة مختصرة ع ــا بنب •حدثن
االستثمار؟

ــتثمار بغداد هي هيئة ذات  -هيئة اس
ــت وفق  ــة تأسس ــخصية معنوي ش
قانون االستثمار رقم (١٣) لسنة ٢٠٠٦ 
وتعطي مناخ استثماري للمستثمري 
بشكل واسع.. وقد تطور عمل الهيئة 
بشكل اكبر بصدور بعض التشريعات 
ــس الوزراء  ــل مجل ــة من قب القانوني
ــبيل تشجيع  واجلهات األخرى في س

عملية االستثمار للمستثمر.
ــيق ما  وان هدفها الرئيس هي التنس
ــتثمر  ــات القطاعية واملس ــني اجله ب
ــازة  االج ــى  عل ــول  احلص ــرض  لغ
ــل  بالعم ــرة  واملباش ــتثمارية  االس
ــه وصوال الى  ــتثماري ثم متابعت االس
ــد ذاته يوفر  ــاز، وهذا بح ــة اإلجن مرحل
مردودات مالية حقيقية للدولة، على 
ــاك أراضي متروكة ميكن  اعتبار ان هن
ــى توفير  ــؤدي ال ــي ت ــتثمارها، وه اس
مناخات عمل للعاملني وكذلك توفير 
ــال العاملني  ــركات وللعم فرص للش

في العراق.
ــات تواجهكم اثناء  •هل هناك معوق

العمل؟
ــا تكون كثيرة  ــد، وهي أحيان -بالتأكي
ــا قليلة،  ــبب ظرف معني، واحيان بس
ــي  ه ــات  املعوق ــذه  ه ــر  اكث ــن  ولك
ــي الدوائر،  ــودة ف ــة املوج البيروقراطي
ــل.. حيث  ــني اإلداري القات ــذا الروت وه
ــز اال بعدة  ــط معاملة ال تنج ان ابس
أيام، فكيف احلال مبشروع استثماري 
مباليني الدوالرات، ولذلك فان املعاملة 
ــلة من اإلجراءات،  سوف تتخذ سلس
واحيانا هناك تخوف من قبل املوظف 
ــرار باجتاه معني،  ــا يريد اتخاذ ق حينم
ــراءات إدارية ترغب  ــاك إج واحيانا هن
ــرة في اتخاذها من اجل املوافقة  الدائ

على هذا االجراء.
ــن  وم ــتثماري  االس ــروع  املش وان 
ــى االجازة  ــول عل ــازه واحلص ــل إجن اج
ــى موافقة  ــاج ال ــتثمارية، يحت االس
ــل االتصاالت  ــة، مث ــة قطاعي ١٤ جه
ــداد  بغ ــة  وامان ــاء  وامل ــاء  والكهرب
ــور والري  ــرق واجلس ــالت والط واملواص
والبزل والزراعة وغيرها، ولك ان تتصور 
ــتثمر  ــتغرق من قبل املس الوقت املس

للحصول على املوافقات.
•هل تؤثر العشوائيات على عملكم؟

ــكل  ــوائيات اثرت بش -نعم، ان العش
ــث ان الناس  ــلبي على عملنا، حي س
ــتولت على أراضي  ــقوط اس بعد الس
ــكنت فيها وأصبحت واقع  كثيرة وس

ــتثمر لكي  ــا يأتي املس ــال، وعندم ح
ــذا املعوق  ــه يجد ه ــتثمرها، فان يس
ــوم بتعويضهم  ــا يق ــه، فاحيان امام
ــا، وفي أحيان أخرى تقوم البلدية  مادي
وامانة العاصمة هي من تتولى عملية 
ــى األراضي، ولكن  إزالة التجاوزات عل
ــا، النه  ــة ال تنجح دائم ــذه العملي ه
ــاكل ومواجهات مع  قد تواجهه مش
الناس وتدخالت جهات معينة نافذة، 
ــكاالت كثيرة،  ــبب له  إش ــي تس والت
ــع األمني  ــك ان الوض ــى ذل ــف ال اض
ــؤدي الى صعوبة إزالة  مربك االن، مما ي

العشوائيات بشكل طبيعي.. 
ــرا  ــي كثي ــتثمر يعان ــا: ان املس مبين
ــوائيات، ولدينا الكثير  ــبب العش بس
ــاريع ال زالت متوقفة بسبب  من املش

وجود التجاوزات على األراضي.
•هل توجد لديكم مشاريع سكنية؟

ــر  ــي اكث ــكنية ه ــاريع الس -ان املش
ــي هيئة  ــودة لدينا ف ــاريع املوج املش
ــد لدينا  ــداد، حيث يوج ــتثمار بغ اس
بحدود (٧٥) إجازة استثمارية ممنوحة 
ــاريع، علما ان قسما منها  لهذه املش
ــكل كامل، والقسم االخر  منجز بش

في طور اإلجناز، بينما قسم اخر لم يتم 
املباشرة به من قبل املستثمر، نتيجة 

ــتثمر،  ــة عن إرادة املس لظروف خارج
كأن تكون بسبب عدم املصادقة على 
اخملططات وعدم تسليم األرض او عدم 
توفر املوافقات الكاملة، حيث ان اكثر 
ــياء املهمة في هذه العملية هي  األش
املصادقات وتسليم األرض.. وفي حال 
عدم اكتمالها، ال يستطيع املستثمر 
ــتيفاء  ــل اال بعد اس ــرة بالعم املباش
ــا هناك عدد  ــراءات، ولكن عموم اإلج
كبير من املشاريع السكنية مت إجنازها 
مثل مجمع اليمامة ومجمع الشعب 
ومجمع االيادي، وجزء من مجمع بوابة 
ــة  ومجمع  ــع وادي احملب ــداد ومجم بغ
ــي الكاظمية، وهي مجمعات  احملبة ف
ــى درجة  ــزت عل ــدة واجن ــكنية جي س
ــم  عالية من الدقة واملواصفات، وقس
ــم إجنازها على  ــات يت ــن هذه اجملمع م

عدة مراحل.
•كيف تقيم أداء وعمل الشركات ؟

-ان العمل متفاوت في التقييم، حيث 
ان هناك شركات فعال رصينة وجيدة 

وتبحث عن العمل وأداء دور معني.
•هل تقصد شركات اجنبية؟

ــة،  اجنبي ــركات  ش ــا  منه ــل  -القلي

بسبب ظرف البلد احلالي الذي يخلق 
اخملاوف لديها للقدوم الى البلد، ولكن 

اغلب الشركات العراقية ملستثمرين 
ــع كادر اجنبي  ــون م ــني يتعامل عراقي

ــروع وينفذ  ــى املش ــرف عل ــذي يش ال

قسما منه، إضافة الى الكادر العراقي 
املتواجد، حيث ان وزارة العمل فرضت 

ــبة الكوادر مناصفة بني  ان تكون نس
العراقي واالجنبي.

ــتثمارية  ــازات اس ــم اج ــل منحت •ه
ملصانع ومعامل؟

-هناك العديد من املصانع االستثمارية 
ــل حاليا،  ــي تعم ــا وه ــي مت إجنازه الت
ــاء،  ــع أخرى طور االنش ــاك مصان وهن
ــفيات واملدارس  ــى املستش إضافة ال
ــاريع  املش ــن  م ــا  وغيره ــات  واجلامع
االستثمارية في مختلف القطاعات.

ــل وارتباط بينكم وبني  •هل هناك عم
هيئة االستثمار الوطنية؟

ــة  هيئ ــع  م ــا  وارتباطن ــا  عملن -ان 
ــو ارتباط فني  ــتثمار الوطنية ه االس
ــا نرجع لهم  ــث انن ــس اداري، حي ولي
ــم  ــم بدوره ــة، وه ــور الفني ــي األم ف
ــون باعطائنا بعض التوجيهات  يقوم
ــا اذا كان لدينا  ــات، كما انن والتعليم
استشارة او أي امر فني اخر، نعود الى 

الهيئة الوطنية لالستثمار.
ــم  بينك ــد  جي ــاون  تع ــاك  هن ــل  •ه

وبينهم؟
-نعم بالتأكيد، هناك تعاون جيد بيننا 

وبينهم من اجل املصلحة العامة.
ــاهمت  ــرى ان كثرة املوالت قد س •اال ت

ــى جمالية العاصمة  في القضاء عل
واثرت سلبا على الشوارع؟

ــد هناك  ــس، ال توج ــى العك -كال، عل
ــل تعتبر املوالت هي اقل  كثرة فيها، ب
ــتثمارية التي منحت  ــاريع االس املش
اجازات لها، ولكن التسليط اإلعالمي 
عليها اكثر من غيرها، جعل لها زخم 
وحجم كبير، مثل مول زيونة واملنصور 
وغيرها، كما انها تعتبر وسيلة ترفيه 
للعوائل بسبب ضغط وازدحام احلياة 
ــا ان هذه األماكن  في العاصمة، علم
ــائل الراحة  ــة وس ــر كاف ــز بتوف تتمي
ــواق وأماكن جميلة  ــع، من أس والتمت
وتكييف وكهرباء والعاب وغيرها، وانا 
ــل مقارنة بباقي  ــد ان عددها قلي أؤك
ــاريع االستثمارية، كما انه ليس  املش
ــتثمار بغداد  ــة هيئة اس ــن صالحي م
ــول وموقعه، بل هناك  حتديد مكان امل
ــل امانة  ــة من قب ــة تخطيطي موافق
ــي حتدد املوقع الذي يجب ان  بغداد الت
ــفى او  ــى عليه املول او املستش ينش
املدرسة، وفق األرض وحسب دراسات 
ــوع  ن ــد  لتحدي ــبق  مس ــط  وتخطي

االستثمار.
•ولكن هناك مشاريع استثمارية تقع 

في نفس املكان ونفس الشارع؟
ــة  امان ــة  صالحي ــن  م ــر  االم ــذا  -ه
ــت هناك خطة  ــداد فقط، ولو كان بغ
ــتثمارية موجودة من قبل الوزارات  اس
ــة بغداد  ــد الهيئة وامان ــوم بتزوي وتق
ان  دون  ــا،  متلكه ــي  الت ــي  باالراض
ــتثمر  ــرة للمس ــي األرض مباش تعط
ــم خطة  ــتطيع رس القادم، فاننا نس
ــتثمارية بالتعاون مع امانة بغداد  اس
ــا  ــالن، ونعرضه ــى اإلع ــا عل ونضعه
ــادم ونفرض عليه  ــتثمر الق على املس
ــتثماري، بينما في  نوع املشروع االس
ــتثمارية،  ــدم وجود خطة اس حالة ع
ــتطيع فرض أي شي على  فاننا ال نس

املستثمر.
•هل لديكم تخصيصات مالية؟

ــد لدينا اال التخصيصات  -كال، ال يوج
ــبة  ــب، ونس ــة بالروات ــة اخلاص املالي
بسيطة جدا لتمشية األمور اإلدارية.

ــاريع عن  ــون باعطاء املش ــل تقوم •ه
طريق اإلعالن فقط؟

ــاريع  ــاء املش ــن يتم إعط ــاك م -هن
ــر يتبع اجلهة،  ــالن، واحيانا االم باإلع
ــت ترغب في اإلعالن، فنقوم  فان كان
ــة هي من  ــا اذا كانت اجله بذلك، ام
ــكل  بش ــتثمر  املس ــى  عل ــا  حتيله
ــه ان  ــك األرض ول ــو مال ــر، فه مباش
ــراه  ــا ي ــب م ــتثمر حس ــدد املس يح
مناسبا.. ولكن اذا طلب اعالن، فيتم 
ــروض  ــتقبل الع ــي نس ــك وبالتال ذل
املتنوعة ونقوم بدراستها وحتال على 
ــل على اعلى  ــتثمر الذي يحص املس

النقاط.
•كلمة أخيرة؟

ــاون مع  ــاك تع ــون هن ــو ان يك -نرج
ــل  ــن قب ــداد م ــتثمار بغ ــة اس هيئ
ــات القطاعية األخرى من خالل  اجله
ــالت، وخصوصا  ــرعة اجناز املعام س
ــب توفير  ــا نطل ــتثمرين، كم للمس
احلماية لهيئتنا باعتبار انها تتعرض 
ــوط  ــى ضغ ــان ال ــض األحي ــي بع ف
ــن ان تواجه  ــرة ميك ــدات كثي وتهدي
ــى اننا نطالب  ــبني، إضافة ال املنتس
ــريعات قانونية واضحة،  بوجود تش
ــكل  ــا يصدر بش ــون أحيان الن القان
ــيرات،  ــر بعدة تفس ــم، فيفس مبه
ــات  ــي متاه ــا ف ــذي يدخلن ــر ال االم
ــون  ــدر قان ــرض ان يص ــرة، فيفت كثي
ــريعات،  ــذه التش ــأن ه ــح بش وواض
ــير وفق هذه  ــتطيع ان نس حتى نس

الضوابط التي أصدرها املشرع.

اجرى الحوار / حسني السومري و وسام نجم

جيب ان تتوفر ترشيعات قانونية واضحة بدال من وقوعنا يف متاهات وتفسريات كثرية

عدد مشاريع املوالت يف بغداد هي األقل بالنسبة للبقية وليس من صالحيتنا حتديد املوقع
اكثر املشاريع االستثامرية سكنية بواقع (٧٥) إجازة وانجز قسام منها بمواصفات فنية عالية

ندعو اىل تعاون مع اجلهات القطاعية لإلرساع يف انجاز املعامالت وتوفري احلامية لـمنتسبينا 

الزميالن اِّـحاوران مع نائب رئيس هيئة استثمار بغداد
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١ . يسر ديوان محافظة بغداد االعالن عن مشروع (مشروع تبليط وفرش حصى خابط شوارع قرية العكيل 
وبطول ١٠ كم والشوارع اِّـجاورة َّـ ناحية النهروان / ومشروع تبليط شوارع قرية الحر والشوارع اِّـجاورة 
لها َّـ ناحية النهروان) أدناه ضمن  اِّـوازنة االستثمارية لسنة ٢٠١٩ فعلى كافة مقدمي اِّـعطاءات اِّـؤهلني 

وذوي الخربة تقديم عطاءاتهم لتنفيذ اِّـشروع أدناه وحسب الوثائق القياسية (وثيقة إشغال صغرية).
٢ . على مقدمي العطاءات اِّـؤهلني والراغبني َّـ الحصول على الوثائق الخاصة باِّـشروع وجداول الكميات 
ــاعة ٨  صباحا  ــمي من الس ــم العقود خالل أوقات الدوام الرس مراجعة محافظة بغداد الطابق الثامن / قس

ولغاية الساعة ٢ ظهرا .
٣ . تضمن العرض ثالث ظروف/ ظرف العرض التجاري/ ظرف العرض الفني / ظرف يتضمن متطلبات التأهيل 
ــة مهنه, هوية تصنيف بدرجة  ــيس , محضر اجتماع , إجازة ممارس ــيس, عقد تأس ــهادة تأس اِّـطلوبة  (ش
ــتفيدة,  ــائية نافذة صادرة من وزارة التخطيط تقديم أعمال مماثله مصدقة من الجهة اِّـس ــة) انش (سادس
ــدم ممانعة صادر  ــب البطاقة التموينية , كتاب ع ــوض , تقديم مايؤيد حج ــكات اِّـدير اِّـف تقديم مستمس
ــخة االصلية  ــراء النس ــخة اصلية وصل الش من الهيئة العامة للضرائب نافذ ومعنونة اُّـ محافظه بغداد نس
ــركة اِّـتقدمة , تقديم جدول تقدم  ــع والختم على كافة صفحات جداول الكميات من قبل الش ــم التوقي , يت
ــركة بتثبيت عنوان متكامل ِّـكتبها مع ارقام الهواتف  عمل , تكون مدة نفاذية العطاء ٩٠ يوما , تقوم الش
واِّـوقع االلكرتوني  الخاص بها  , يجب ان تكون االرقام مدونة رقما وكتابة وان تكون الكتابة واضحة وخالية 
ــرتاك باِّـناقصة  ــركات االجنبية الراغبة باالش ــطب ومقرتن بتوقيع مقدم العطاء , على الش من الحك والش
تقديم شهادة تاسيس وكافة مستمسكاتها مرتجمة مصدقة من السفارة العراقية َّـ بلد التاسيس , تلتزم 
ــوم بالختم الحراري  ــاوض , تقديم جدول الكميات مخت ــعار النهائية  غري القابلة للتف ــركة بتقديم االس الش

ِّـحافظة بغداد).
٤ . بإمكان مقدمي العطاء اِّـهتمني شراء وثائق اِّـناقصة بعد تقديم طلب تحريري اُّـ العنوان التالي (محافظة 
ــون الف  ــد دفع قيمة البيع للوثائق لقاء مبلغ قدره (٢٥٠,٠٠٠) (مئتان وخمس ــم العقود) وبع بغداد/ قس

دينار عراقي)  غري قابله للرد.

ــتعالمات االلكرتونية /الطابق األول  ــوان التالي محافظة بغداد / االس ــليم العطاءات / اُّـ العن ــم تس ٥ . يت
ــداد يوم االحد ١٣ / ١٢ /  ــاعة ١٢ ظهرا من التوقيت اِّـحلي ِّـدينة بغ ــليم العطاءات الس واخر موعد لتس
٢٠٢٠ سوف ترفض العطاءات اِّـتأخرة عن هذا اِّـوعد وسيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او 
ــاعة ١٢ ظهرا من يوم االحد ١٣ / ١٢ /  ــم العقود الس ممثليهم الراغبني بالحضور َّـ محافظة بغداد / قس

٢٠٢٠ او اليوم الذي يليه.
٦ . يجب ان تتضمن العطاءات ضمان للعطاء على شكل (خطاب ضمان او صك مصدق او سفتجة)  من احد 

مصارف بغداد اِّـعتمدة لدى البنك اِّـركزي وبأسم اي من الشركاء.
ــتحقات الشركة اِّـتعاقدة  كافة الرسوم والضرائب اِّـشار اليها َّـ القوانني  واالنظمة   ــتقطع من مس ٧ . يس

والتعليمات  العراقية.
٨ . اذا صادف موعد غلق اِّـناقصة عطلة رسمية فيكون موعد الغلق باليوم التالي.

٩ .  كل ما يخالف ما ورد َّـ أعاله ال يعتد به.
١٠ . جهة التعاقد غري ملزمة بقبول أوطأ العطاءات الغري مستجيبة.

١١ . يستبعد أي عطاء لم ينظم حسب الوثيقة القياسية وبضمنها (السيولة النقدية, اإلعمال اِّـماثلة).
ــات التي  ــة بعدم اِّـطالبة بأي تعويضات عن  اضرار االندثار او الحراس ــو عليه اِّـناقص ١٢ . يتعهد من ترس
قد تحصل َّـ اِّـشروع وبعدم التوقف نتيجة عدم صرف اِّـستحقات واالستمرار بالعمل وانجازه ضمن اِّـدة 

اِّـتعاقد بغض النظر عن اِّـستحقات اِّـالية التي تطلبها الشركة.
.(ADMIN@BAGHDAD.GOV.IQ) ١٣ . للمعلومات تتم اِّـراسلة  عرب الربيد االلكرتوني

١٤  .  يتحمل من ترسو عليه اِّـناقصة أجور النشر واالعالن.
ــم قبول العطاء  ــتيفاءها من قبله فيت ــري اِّـطلوبة وتم اس ــركاء الي من اِّـعاي ــم احد الش ــال تقدي ١٥. َّـ ح
اِّـشرتك دون النظر اُّـ الشريك االخر اال اذا نص َّـ الوثيقة نسب وشروط معينه ينبغي توفرها َّـ الشريك 

عند ذلك يعتمد ما تم تثبيته َّـ الوثيقة.
محافظ بغداد / قسم العقود

محافظة بغداد
اعالن

م / مناقصة رقم (٨)  لسنة ٢٠٢٠ 
١-مشروع تبليط وفرش حصى خابط شوارع قرية العكيل وبطول ١٠ كم والشوارع اِّـجاورة َّـ ناحية النهروان.

٢-مشروع تبليط شوارع قرية الحر والشوارع اِّـجاورة لها َّـ ناحية النهروان.

 

رقم 
 مبلغ التأمينات االولية التبويب المدة/اليوم الكلفة اسم المناقصة المناقصة

٨ 

مشروع تبليط وفرش حصى خابط شوارع قرية العكيل  -١
 كم والشوارع المجاورة في ناحية النهروان. ١٠وبطول 

شوارع قرية الحر والشوارع المجاورة  مشروع تبليط -٢
 لها في ناحية النهروان.

٢.١٦٠.٠٠٠.٠٠٠ 
ملياران ومائة 

وستون مليون دينار 
 عراقي

 ٢-١٩٣-١٨-١٣-٤-١-٤٩-٧ يوم ٢١٠
٢٢.٠٠٠.٠٠٠ 

اثنان وعشرون مليون 
 دينار عراقي

 
وزارة العدل 

مديرية التسجيل العقاري العامة 
دائرة التسجيل العقاري َّـ غماس

اعالن بيع عقار 
التسلسل او رقم القطعة:١٥٢٠

اِّـحلة او رقم واسم اِّـقاطعه: الغرب
الجنس :محالت تجارية

اِّـساحة : ٧٧/ ٧١  م٢ 
ــاس باِّـزايدة  ــاري َّـ غم ــجيل العق ــرة التس ــنبيع دائ س
ــني  ــد للراهن حس ــاله العائ ــوف اع ــار اِّـوص ــة العق العلني
ــرف الصناعي / بغداد  ــاء طلب اِّـرتهن اِّـص عبد ياقوت لق
ــاراً فعلى الراغب  ــون دين ــغ(١٣١,٠٠٠,٠٠٠) ملي البال
ــالل (٣٠)  ــرة خ ــذه الدائ ــة ه ــا مراجع ــرتاك فيه َّـ االش
ــذا االعالن  ــر ه ــن اليوم التالي لتاريخ نش ــاً اعتباراً م يوم
ــتصحباً معه تأمينات قانونية نقدية او كفالة مصرفية  مس
ــع البالغة  ــدرة للمبي ــة اِّـق ــن القيم ــن ١٠ ٪ م ــل ع التق
ــتجري َّـ  (٦٥,٠٠٠,٠٠٠) مليون  دينار وان اِّـزايدة س

الساعة (١٢) ظهراً من اليوم االخري .

وزارة العدل 
مديرية التسجيل العقاري العامة 
دائرة التسجيل العقاري َّـ غماس

اعالن بيع عقار 
التسلسل او رقم القطعة:٦ / ٤ 

اِّـحلة او رقم واسم اِّـقاطعه: الغرب
اِّـساحة : ٤٨/ ٣٢٤  م٢ 

ــاس باِّـزايدة  ــاري َّـ غم ــجيل العق ــرة التس ــنبيع دائ س
ــني  ــد للراهن حس ــاله العائ ــوف اع ــار اِّـوص ــة العق العلني
ــرف الصناعي / بغداد  ــاء طلب اِّـرتهن اِّـص عبد ياقوت لق
ــاراً فعلى الراغب  ــون دين ــغ(١٣١,٠٠٠,٠٠٠) ملي البال
ــالل (٣٠)  ــرة خ ــذه الدائ ــة ه ــا مراجع ــرتاك فيه َّـ االش
ــذا االعالن  ــر ه ــن اليوم التالي لتاريخ نش ــاً اعتباراً م يوم
ــتصحباً معه تأمينات قانونية نقدية او كفالة مصرفية  مس
ــع البالغة  ــدرة للمبي ــة اِّـق ــن القيم ــن ١٠ ٪ م ــل ع التق
(١٥٠,٠٠٠,٠٠٠) مليون دينار وان اِّـزايدة ستجري َّـ 

الساعة (١٢) ظهراً من اليوم االخري.

وزارة العدل 
مديرية التسجيل العقاري العامة 
دائرة التسجيل العقاري َّـ دياُّـ
اعالن تبليغ مدين مجهول االقامة

اُّـ الراهن رعد محمد فاضل
نوع التبليغ اول

التسلسل او رقم القطعة:  ١٠ / ٢٨ تكيه 
ــدار الدين  ــه محل  مق ــيد علي ــس :قطعة ارض مش الجن
ــن اِّـرتهن  ــم الدائ ــون ديناراً اس (١٥٠,٠٠٠,٠٠٠) ملي
ــتحقاق : اربعه سنوات من  :اِّـصرف الصانعي / تاريخ االس

تاريخ العقد 
وصف سجل التأمينات العينة:١ ك٢ ٢٠١٨ مجلد ١٣

محل االقامة اِّـبني بالعقد :بعقوبة - اِّـركز  
بناء على استحقاق الدين اِّـبني اعاله وطلب الدائن تحصيله 
ــني بالعقد وانه ليس  ــدم اقامتك َّـ اِّـحل اِّـب ــر لع وبالنظ
ــريه فتعترب بذلك مجهول االقامة  لك محل اقامة معلوم غ
ــالل ١٥ يوماً  ــع الدين خ ــك بلزوم دف ــه قررنا تبليغ فعلي
ــيباع  ــر االعالن واالفس اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نش

عقارك اِّـوصوف اعاله باِّـزايدة وفقاً للقانون.

اعالن مجهول االقامة 
اُّـ اِّـدين (رغد تقي سالم ) الساكن – بغداد 

–زيونة-م ٧١٦  ز-٣٤  د-  ١٧  /  ١ 
ــك  ــرر تبليغ ــك . تق ــل اقامت ــة مح ــر ِّـجهولي بالنظ
ــي – االدارة العامة  ــرف الصناع ــور اُّـ اِّـص بالحض
ــتحقة ِّـصرفنا  ــاط مس ــديد ما بذمتك من اقس لتس
ــرون مليون  ــة (٢٢,٩٥,٠٠٠)(اثنان وعش والبالغ
ــدا الفوائد  ــار ) ع ــف دين ــون ال ــعمائة وخمس وتس
واِّـصاريف لغاية يوم التسديد خالل مده (١٥)يوما 
ــيتم اتخاذ كافة  ــر االعالن وبخالفة س من تاريخ نش
االجراءات القانونية بحقك غيابيا وفق قانون تحصيل 

الديون الحكومية رقم (٥٦ ) لسنة ١٩٧٧.

اعالن مجهول االقامة 
اُّـ اِّـدين (سعاد هاشم عداي ) الساكن – بغداد 

–اِّـنتظر  -م ٥١٩  ز-٢٦  د- ٢٢١ 
ــك  ــرر تبليغ ــك . تق ــل اقامت ــة مح ــر ِّـجهولي بالنظ
ــي  ــرف الصناعي –الفرع الرئيس ــور اُّـ اِّـص بالحض
ــتحقة ِّـصرفنا  ــاط مس ــديد ما بذمتك من اقس لتس
والبالغة (٤,٠٠٠,٠٠٠)(اربعة مليون دينار ) عدا 
ــديد خالل مده  ــد واِّـصاريف لغاية يوم التس الفوائ
ــيتم  ــر االعالن وبخالفة س ــا من تاريخ نش (١٥)يوم
ــة بحقك غيابيا وفق  ــاذ كافة االجراءات القانوني اتخ
ــنة  ــون تحصيل الديون الحكومية رقم (٥٦ ) لس قان

.١٩٧٧

اعالن مجهول االقامة 
اُّـ اِّـدين (زينب كريم حسني ) الساكن – بغداد 

–الشعب  -م ٣٣١  ز-٢١  د- ٩  /  ١ 
ــك  ــرر تبليغ ــك . تق ــل اقامت ــة مح ــر ِّـجهولي بالنظ
ــي  ــرف الصناعي –الفرع الرئيس ــور اُّـ اِّـص بالحض
ــتحقة ِّـصرفنا  ــاط مس ــديد ما بذمتك من اقس لتس
ــون دينار )  ــة ملي ــة (٥,٠٠٠,٠٠٠)(خمس والبالغ
ــديد خالل  ــد واِّـصاريف لغاية يوم التس عدا الفوائ
ــالن وبخالفة  ــر االع ــن تاريخ نش ــده (١٥)يوما م م
سيتم اتخاذ كافة االجراءات القانونية بحقك غيابيا 
ــة رقم (٥٦ )  ــل الديون الحكومي ــق قانون تحصي وف

لسنة ١٩٧٧.

مجلس القضاء االعلى 
رئاسة محكمة استئناف بغداد/ الرصافة االتحادية

محكمة بداءة الكرادة
العدد ٨٨٠  / ب /  ٢٠٢٠
التاريخ : ١١  /  ١١  /  ٢٠٢٠

اعالن 
اِّـدعى عليه /وسام جبار شريف عبد النبي 

ــي اضافة  ــام اِّـصرف الصناع ــي مدير ع ــام اِّـدع اق
لوظيفته الدعوى البدائية اِّـرقمة اعاله يطالب فيها 
بمنع معارضتك له َّـ االنتفاع بالعقار اِّـرقم ١٦٥  
ــذه اِّـحكمة وَّـ  ــام ه ــور ام ــني للحض / ٣٥٦ بتاوي
موعد اِّـرافعة اِّـوافق ٣ / ١٢ / ٢٠٢٠ وعند عدم 
ــتجري اِّـرافعة  حضوركم او من ينوب عنكم قانونا س

بحقكم غيابا وعلنا وفق االصول.
القاضي 

اميله مطرود عبود

جمهورية العراق
وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ الكوت
رقم االضبارة :٢٠١٤ /٢٠١٩
التاريخ : ٢٠٢٠/١١/٢٢

تبليغ بالحالة القطعيه
اُّـ / اِّـنفذ عليه / محمد مظفر محمد علي

ــه ذات اختصاص انك  ــذه اِّـديرية من جه ــد تحقق له لق
ــم او مؤقت  ــه وليس لك موطن دائ ــول محل االقام مجه
ــتناداً للمادة  ــراء التبليغ عليه , واس ــار يمكن اج اومخت
(٨٧) من قانون التنفيذ تقرر تبليغك اعالنا بالحضور َّـ 
ــدأ من اليوم  ــتني يوماً تب ــة تنفيذ الكوت خالل  س مديري
ــر ِّـباشرة اِّـعامالت التنفيذية بحضورك وَّـ  التالي للنش
ــة باجراءات  ــر هذه اِّـديري ــدم حضورك ستباش حالة ع

التنفيذ الجربي وفق القانون.
منفذ العدل
علي رضا علي الخطاوي 

اوصاف اِّـحرر:ـ
ــام محكمة االحوال  ــه تقام الدعوى ام ــه ) و بخالف  (نفق

الشخصية بحقك.

جمهورية العراق 
وزارة العدل 
دائرة التنفيذ 

مديرية تنفيذ الكوت 
التاريخ/٢٢ /١١ /٢٠٢٠

أعــــالن 
تبيع مديرية تنفيذ الكوت معمل طابوق النرجس اِّـشيد 
ــويجة معمل  ــل ٢/١م٢١ هور الش ــى العقار تسلس عل
طابوق النرجس  الواقعة َّـ الكوت العائد للمدين (جعفر 
ــن (فيصل غازي  ــوزه لقاء طلب الدائ ــن زبني ) اِّـحج حس
ــل عكار عبد اهللا )البالغ (٦٥٠,٠٠٠,٠٠٠) جرب ومنه
ــراء  ــون مليون دينار فعلى الراغب بالش ــتمائة وخمس س
ــا) تبدأ من  ــدة(٣٠ يوم ــذه اِّـديرية خالل م ــة ه مراجع
ــتصحبا معه التأمينات القانونية  اليوم التالي للنشر مس
ــية  ــهادة الجنس ــرة من اِّـائة من القيمة اِّـقدرة وش عش

العراقية وان رسم التسجيل والداللية على اِّـشرتي.
اِّـنفذ العدل
فائد عبد الكريم احمد

اِّـواصفات:ـ 
ــور  ــم ٢/١م٢١ ه ــار اِّـرق ــه :- العق ــة ورقم ١-موقع
ــدرة معمل  ــوق النرجس طريق ب ــل طاب ــويجة معم الش
ــيس  (٨٢٨٣٣)َّـ  ــل على اجازة  التأس طابوق الحاص

 ٢٠١٠/٧/١٢
ــى بنايتني لفخر الطابوق  ــه و نوعه:- يحتوي عل ٢-جنس
اليه للسقوط الوجود نقشات  َّـ جدرانها و سقوفها و ٢ 

خزانات حديد و مصعد احدهما للوقود و الخر للماء
٣-حدود و اوصافه :- 

٤-مشتمالته :
٥-اِّـساحة :- 

٦-درجة العمران:ـ
٧- الشاغل :- مرتوك و مهمول منذ فرتة طويلة  الكشف 

خالي من الشواغل
ــة اِّـقد رة :-  ١٠٠,٠٠٠,٠٠٠ مائة  مليون  ٨ـ القمي

دينار عراقي ال غري.

وزارة الصناعة واِّـعادن / شركة ابن ماجد العامة
م / صيغة إعالن اِّـناقصة اِّـرقمة

٩ / م / ب ن م / ٢٠٢٠
وموضوعها (تجهيز ضاغطة هواء نوع (ZR ٦٣٠) عدد / ١)

تدعو شركة ابن ماجد العامة إحدى تشكيالت وزارة الصناعة واِّـعادن 
ــرتاك َّـ اِّـناقصة اِّـحلية  ــركات من ذوي الخربة واالختصاص لالش الش
ــة ٩ / م / ب ن  م / ٢٠٢٠ موضوعها (تجهيز ضاغطة هواء نوع  اِّـرقم
ــرتاك مراجعة مقر الشركة  (ZR ٦٣٠) عدد / ١) فعلى الراغبني باالش
ــر ساحة سعد مقابل مرسالت  الكائن َّـ محافظة البصرة – قرب مجس
ــية  ــراء الوثائق القياس ــول على ش ــابقا للحص ــون س ــة والتلفزي اإلذاع
ــدره (٢٥٠٠٠٠) مائتان  ــاء مبلغ ق ــل الخاصة باِّـناقصة لق والتفاصي
ــاءات َّـ صندوق  ــتودع العط ــري قابل للرد وس ــف دينار غ ــون ال وخمس
ــمي ليوم  ــركة بموعد اقصاء نهاية الدوام الرس ــاءات َّـ مقر الش العط
ــض العطاءات اِّـتأخرة  ــوف ترف ــد اِّـصادف ٦ / ١٢ / ٢٠٢٠ وس االح
ــيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني  وس
ــاعة العاشرة  ــركة بتاريخ ٧ / ١٢ / ٢٠٢٠ الس بالحضور َّـ مقر الش

صباحا ويتحمل من ترسو عليه اِّـناقصة اجور النشر واإلعالن.
وللمزيد من اِّـعلومات يرجى مراسلتنا على الربيد االلكرتوني:ـ

E-MAIL:IBNMAJIDTRADE@YAHOO.COM

IBN_MAJIDCO@YAHOO.COM

حيد طاهر جاسم
اِّـدير العام
رئيس مجلس اإلدارة

أعالن 
اُّـ/ الشريك/ بشار فرج حسن

ــكان العراقي/ فرع واسط  اقضى حضورك اُّـ صندوق االس
ــريكك السيد  / و ذالك بتثبيت اقرارك بموافقة على قيام ش
(مناضل محسن عبد الحسن) بالبناء على حصته اِّـشاعة َّـ 
القطعة اِّـرقمة ١٠٧٣٠/٢ م ٢٩داموك لغرض تسليفه 
قرض االسكان وخالل مده اقصاها خمسة عشر يوم داخل 
العراق وشهر خارج العراق من تاريخ نشر االعالن وبعكسه 

سوفه يسقط حقك َّـ االعرتاض مستقبال.

تـنــويــه
ــهو َّـ الجريدة بتاريخ ٢٠٢٠/١٠/١٩ الخطأ اسم  ورد س
ــار فرج  ــن» والصحيح هو «بش ــار فريح حس ــريك «بش الش

حسن». لذا اقتضى التنويه.
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استنادا اُّـ كتاب قسم التخطيط واِّـتابعة َّـ محافظة البصرة اِّـرقم (٢٦٥٩ َّـ ٢٠٢٠/١١/١٧) .
تسر (محافظة البصرة / قسم العقود الحكومية ) دعوة مقدمي العطاءات اِّـؤهلني وذوي الخربة لتقديم عطاءاتهم(اِّـغلقة) 
ــغيل جهاز مفراس /٦٤ slice  ضمن مكون تجهيز ونصب وصيانة أجهزة طبية  ــروع  ((تجهيز ونصب وصيانة وتش مش

وحسب الكشوفات  )
- وبكلفة  تخمينية قدرها(١,٨٥٩,٩٩٠,٠٠٠)  واحد مليار وثمانمائة وتسعة وخمسون  مليون وتسعمائة وتسعون 

الف دينار عراقي
- ضمن تخصيصات البرتودوالر لعام ٢٠١٩        - مدة التنفيذ ( ١٨٠  يوم )  .

-موقع اِّـشروع ( عام )
-وبتبويب (١٠٢,١,١٢,٤,١,٤٧,٣) وبعرض فني

ــائية/ كهرباء /ميكانيك /كيمياوي شركات متخصصة  ــابعة  والصنف /   انش   - الدرجة والصنف اِّـطلوبة : الدرجة / الس
ــوكاالت التجارية اِّـتخصصة باالجهزة الطبية    وان تكون  ــركات ال َّـ هذا اِّـجال/مكاتب علمية متخصصة ومجازة / ش

الهوية نافذة .
ــات تنفيذ العقود  ــي حددتها تعليم ــية الوطنية الت ــراءات العطاءات التنافس ــاء من خالل إج ــذ العط ــيتم تنفي  أوالً-  س

الحكومية العامة رقم (٢) لسنة ٢٠١٤ والصادرة من وزارة التخطيط ، ومفتوح لجميع   اِّـتناقصني.
ــعبة  ــم العقود الحكومية  / ش   ثانياً- يمكن للمناقصني ذوي األهلية الراغبني أن يحصلوا على معلومات إضافية من (قس
ــت اِّـحلي ِّـحافظة  ــب التوقي ــاعة ٨:٠٠ صباحا اُّـ ٢:٠٠ ظهرا حس ــاريع) َّـ العنوان أدناه وذلك من  الس ــالن اِّـش اع

البصرة
   ثالثاً- تشمل متطلبات التأهيل (على ان تكون العطاءات مستجيبة ِّـتطلبات صاحب العمل ) ما يلي :

*القدرة اِّـالية: على مقدم العطاء أن يقدم أدلة موثقة تثبت قدرته على القيام باِّـتطلبات اِّـالية اآلتية:
ــيولة نقدية بمبلغ اليقل قدره عن (٣٧٢,٠٠٠,٠٠٠)  ــيولة النقدية : على مقدم العطاء ان يقدم س ١-متطلبات الس
ثالثمائة واثنان وسبعون مليون  دينار عراقي على شكل كشف مصرَّـ يبني حركة التدفق اِّـالي الخر سنة او كفاءة مالية 

باِّـبلغ اِّـطلوب من خالل التسهيالت اِّـصرفية وللفرتة التي تسبق تاريخ غلق اِّـناقصة
ــه على تلبية متطلبات الخربة الفنية  ــدرة الفنية: على مقدم العطاء أن يقدم دليالً موثقاً يوضح إمكانيت ــربة والق ٢- الخ

اِّـدرجة أدناه:
ــرة السابقة وبمبلغ اليقل  ــنوات( ١٠) العش ــاركة بصفة مقاول , أو ادارة عقود, او كمقاول ثانوي َّـ ( ١) عقد وللس اِّـش

عن 
( ٥٥٨,٠٠٠,٠٠٠)  خمسمائة وثمانية وخمسون مليون  دينار عراقي 

ــل ، تعقيداته ،  ــى باِّـماثلة  حجم العم ــا بنجاح  بالكامل. و يعن ــذا العقد و تم أنجازه ــود مماثله ألعمال ه ــذ عق لتنفي
األساليب والتكنولوجيا اِّـستخدمة اِّـشار اليها َّـ الفصل السادس (متطلبات صاحب العمل)

رابعاً- يمكن شراء مجموعة وثائق العطاء الكاملة باللغة العربية من قبل اِّـناقصني الراغبني َّـ  العنوان أدناه* ودفـــع 
ــي اعتبــــارا مــــن  ــون الــــف دينــــار عراقـــ ــتـــرد  قـــدرة (١٥٠,٠٠٠) مائــــة وخمس ـــــم غيــــر مس رس

يــــوم االثنني  اِّـصـــادف ٢٠٢٠/١١/٢٣  .
ــات اِّـقدمة من قبلهم وبخالفة  ــن قبل كاتب العدل بصحة كافة األولي ــركات بتقديم تعهد قانوني مصدق  م ــزم الش •تلت

يتحمل كافة التبعات القانونية 
•كتاب يؤيد حجب البطاقة التمويني

خامساً- سيتم عقد مؤتمر َّـ قاعة لجان الفتح واالحالة َّـ يوم االثنني   اِّـصادف ٢٠٢٠/١١/٣٠   الساعة العاشرة 
صباحاً.

ــليم العطاءات َّـ أو قبل يوم االثنني  اِّـصادف ٢٠٢٠/١٢/٧ الساعة ٢:٠٠ ظهرا حسب التوقيت  ــاً -يجب تس سادس
اِّـحلي ِّـدينة البصرة  العطاءات اإللكرتونية (ال يسمح بها). العطاءات اِّـتأخرة سيتم رفضها. سيتم فتح العطاءات فعليا  

وبوجود ممثلني عن اِّـناقصني الذين إختاروا الحضور شخصيا َّـ العنوان التالي  :
 الوقت  : الساعة ٢:٠٠ ظهرا حسب توقيت اِّـحلي ِّـدينة البصرة .

     التاريخ : يوم االثنني  اِّـصادف ٢٠٢٠/١٢/٧ 
 العنوان : ديوان محافظة البصرة / قاعة لجنة فتح العطاءات.

ــر  مليون وستمائة  الف   ــابعاً - يجب أن يرفق بجميع العطاءات ضمان العطاء بقيمة ( ١٨,٦٠٠,٠٠٠ ) ثمانية عش س
دينار عراقي على شكل صك مصدق او سفتجة او خطاب ضمان نافذ ِّـدة ٢٨ يوم بعد تاريخ نفاذية العطاءات . 

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

ــع من الوثيقة  ــم الراب ــة اِّـطلوبة  والنماذج اِّـطلوبة وفق القس ــق العطاء ٢-الجداول الكامل ــاء وملح ــالة العط (١- رس
القياسية وجداول الكميات اِّـسعره وبموجب اِّـواد (١٢-١٤) من تعليمات ِّـقدمي العطاءات .

 ٣-تفويض تحريري ِّـمثل مقدم العطاء اِّـخول بالتوقيع على العطاء.٤- الوثائق اِّـصادق عليها من الجهات اِّـحددة َّـ 
ــتمارات اِّـدرجة  ــتمرارية أهلية مقدم العطاء  او وثائق التأهيل الالحق بموجب االس ورقة بيانات العطاء التي توكد اس

َّـ القسم الرابع للتحقق من اهلية مقدم العطاء الذي تم قبول عطاءه . وبخالف سيتم استبعاد العطاء
عاشرا  - يتحمل من ترسو علية اِّـناقصة أجور النشر واالعالن.

ــمي الذي يلي يوم  ــد الغلق َّـ يوم الدوام الرس ــمية يكون  موع ــادف يوم غلق اِّـناقصة عطلة رس ــر - اذا ص ــدى عش اح
العطلة.

ــب  ــا وقبل االحالة وعدم اجراء اِّـفاضلة  وحس ــاء اِّـناقصة َّـ أي مرحلة من مراحله ــر - للدائرة الحق َّـ الغ ــى عش اثن
مقتضيات اِّـصلحة العامة و اليحق للمشركني َّـ اِّـناقصة اِّـطالبة  بأي تعويض جراء ذلك 
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اِّـهندس
اسعد عبد األمري ألعيداني 

محــافــظ  البصــرة

(مناقصة عامــــة - إعـــــالن اول / مناقصة (٦/ صحة/٢٠٢٠) (تجهيز ونصب وصيانة وتشغيل 
جهاز مفراس /٦٤ slice  ضمن مكون تجهيز ونصب وصيانة أجهزة طبية وحسب الكشوفات)

القسم : العقود الحكومية /شعبة اعالن اِّـشاريع 

وزارة العدل
مديرية التسجيل العقاري العامة

دائرة التسجيل العقاري َّـ الزهور بغداد
اعالن بيع عقار 

التسلسل او رقم القطعة : ٥ / ٨٨٦٥
اِّـحلة او رقم واسم اِّـقاطعة : ١٠الحسينيه

الجنس : قطعة ارض
النوع : ملك صرف
اِّـساحة : ---/٣

اِّـشتمالت : قطعة ارض خاليه من البناء تقع على شارع فرعي سكني بمنطقه الحرس
مقدار البيع : صفة الراهن 

ــجيل العقاري َّـ الزهور بغداد باِّـزايدة العلنية العقار اِّـوصوف اعاله العائد للراهن وليد  ــتبيع دائرة التس س
عبدالرحمن عباس لقاء طلب الدائن اِّـرتهن ..مصرف الرافدين ..البالغ (١٢٠٠٠٠٠٠)دينارا فعلى الراغب 
ــر هذا االعالن  ــالل (٣٠) يوما اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نش ــا مراجعة هذه الدائرة خ ــرتاك فيه َّـ االش
مستصحبا معه تأمينات قانونية نقدية او كفالة مصرفية التقل عن ١٠٪ من القيمة اِّـقدرة للمبيع البالغة 

(١٢٧٥٠٠٠٠) دينارا وان اِّـزايدة ستجري َّـ الساعة (١٢) ضهرا من اليوم األخري.

جمهورية العراق 
مجلس القضاء األعلى

رئاسة محكمة استئناف بغداد / الرصافة االتحادية 
محكمه بداءة الكرادة

العدد : ١٥٣٦ /ب/ ٢٠٢٠
التاريخ : ١١ / ١١ / ٢٠٢٠ 

اعالن
اِّـدعى عليه / مهدي محمود شاكر 

ــاله يطالب فيها  ــة اِّـرقمة اع ــه الدعوى البدائي ــن اضافة لوظيفت ــام ِّـصرف الرافدي ــي اِّـدير الع ــام اِّـدع اق
ــي (٢٠٠٠٠٠٠٠٠) مع الفائدة البالغة ١٦ ٪ وِّـجهولية  ــك لدائرته مبلغ مائتان مليون دينار عراق بتاديت
ــل إقامتك تقرر تبليغك إعالنا بصحيفتني محليتني يوميتني للحضور أمام هذه اِّـحكمة َّـ موعد اِّـرافعة  مح
ــتجري اِّـرافعة بحقكم غيايا وعلنا  اِّـوافق ١ / ١٢ / ٢٠٢٠ وعند عدم حضوركم او من ينوب عنكم قانونا س

وفق األصول.

جمهورية العراق 
ديوان محافظة واسط

مديرية بلديات واسط 
لجنة البيع واإليجار

العدد : ٢٧١١
التاريخ : ١٩ / ١١ / ٢٠٢٠

م / إعـــــــــالن
تعلن لجنة البيع وااليجار َّـ مديرية بلديات واسط عن تأجري االمالك اِّـدرجة اوصافها َّـ ادناه والعائدة اُّـ مديرية بلدية ناحية واسط وفق قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم (٢١) لسنة ٢٠١٣.فعلى 
ــتصحبني معهم التأمينات القانونية البالغة (١٠٠٪)  ــرها َّـ الصحف اليومية مس ــط خالل فرتة (٣٠) ثالثون يوما تبدأ من اليوم التالي لنش ــرتاك َّـ اِّـزايدة العلنية مراجعة بلدية ناحية واس الراغبني باالش
ــرة صباحا) واذا صادف يوم اِّـزايدة عطلة رسمية تكون اِّـزايدة َّـ يوم  ــاعة (العاش ــتجري اِّـزايدة َّـ اليوم االخري من مدة االعالن َّـ مقر البلدية َّـ تمام الس من قيمة الضم االخري بصك مصدق او نقدا وس
العمل الذي يليه ويتحمل من ترسو عليه اِّـزايدة اجور النشر واإلعالن وكافة اِّـصاريف االخرى وعلى اِّـستأجر جلب هوية االحوال اِّـدنية مصورة واصلية ويتم االلتزام بكافة التعليمات والضوابط الصادرة 

من البلدية.
الشروط:ـ

١* ان مدة العقد (١٥) خمسة عشر عاما وحسب محضر التقدير ومن ضمنها مدة التنفيذ.
٢* يتم تسديد بدل اِّـساطحة سنويا على ان يتم مراجعة البدل كل خمس سنوات من تاريخ ابرام العقد.

٣* يلتزم اِّـساطح بتنفيذ اِّـساطحة وفق اِّـواصفات اِّـحدد بالكشف.
٤* تقديم مبلغ ضمان للتشييد يعادل بدل اِّـساطحة الغيا ويؤول ماهو قائم من مشيدات اُّـ البلدية دون مقابل.

٥* ليس للمساطح ان يتصرف باِّـساطحة بالبيع والتنازل او االيجار.
٦* تنقل ملكية البناء واِّـنشآة عند انتهاء عقد اِّـساطحة اُّـ الجهة اِّـستفيدة (البلدية) وحسب محضر االستالم االبتدائي وبحالة جيدة وصالحة لالستعمال.

اِّـهندس 
حيدر جسام حمود 
مدير بلدية واسط

رئيس لجنة البيع وااليجار فقدان وثيقة مدرسية
ــية باسم (حسن  فقدت مني الوثيقة اِّـدرس
ــن ثانوية  ــادرة م ــليم) والص ــي س ــد عل عب
ــا  ــن يعثرعليه ــى م ــاء عل ــة فالرج الرصاف

تسليمها اُّـ جهة االصدار.مع التقدير.

فقدان وثيقة مدرسية
فقدت مني الوثيقتني والصادرتني من اعدادية بغداد اِّـهندية 
معنونة اُّـ وزارة الثقافة واِّـرقمة ٧٩ َّـ (٢٠١١/٣/٢٩) 
ــخصيات / وزارة  ــئات الش ــة معنونة اُّـ حماية اِّـنش والثاني
الصحة واِّـرقمة ٣٧٤ َّـ ٢٠١١/٩/٢٠ وبأسم (سعدون 
عباس علوان) فالرجاء على من يعثر عليهما تسليمهما اُّـ 

جهة االصدار.مع التقدير.
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ــا هنا اعني حتديدا الطبقات  ــك اهللا ايها العراقي وان  اعان
ــاف او حتت  ــي تعيش حد الكف ــحوقة الت ــرة واملس الفقي
ــا « الفايخني»  ــرف اصطالحا ام ــط الفقر كما بات يُع خ
ــالطني فهؤالء لهم،حياتهم اخلاصة  واصحاب اجلاه والس

التي الترتبط بتقلبات الطقس المن قريب او بعيد!!
ــايل هم» ..تتافف  ــت ايها العراقي « ش ــي الصيف وان يات
وتتذمر وتتوسل الى اهللا تعالى ان ينقضي هذا الفصل على 
خير..فاحلر قائض اليطاق ودرجات احلرارة تتصاعد بشكل 
ــاده وليتحول اجلو احمليط بك  ــي لتعبر حدودها املعت جنون
ــاونا» ..والهواء العليل حينها يصبح حلما  ام س الى» حمّ
صعب املراد ونسمة الهواء الباردة طبعا وليست الالفحة 
ــكلة..اعانك اهللا ايها  امنية والغبار الذي ميال االجواء مش
العراقي وانت تتقلب على ظهر صفيح ساخن في صيف 
ــية غير مرتاحة حتى لو  نهاره طويل وليلة قصير والنفس

اكلت في كل دقيقة نصف تفاحة!!
 الكهرباء في فصل الصيف تصبح عزيزة ووسائل العراقي 
لتامينها  تتعدد ثالثة الرابع لها( الوطنية واملولدة االهلية 
ــا ( ضيم وضالمي).. في صيفك  واملولدة املنزلية) ومابينهم
ــمعه  ــي متاعب الحصر لها وما كنا نس ــيدي العراق ياس
ــال وحكايات ( الصيف ابو الفقير) لوفرة احملاصيل   من امث
الغذائية املتاح شراؤها باسعار زهيدة بيسر وليس عسرا 
ــان الى مالبس شتوية غالية الثمن  وفيه اليحتاج  اال نس

كونها صوفية..اصبحت  من املاضي الغابر!!
ــا العراقي تتنفس  ــل الصيف ايه ــا ينقضي فص  وعندم
ــه فرحا برحيله  ــبع حجارات ) خلف ــداء وترمي( س الصع
ــن ما ان  ــال رده)  ولك ــه ب ــلء الفم( روح ــا مب ــت تقوله وان
ــيقاك املكررة  ــتاء حتى تبدا تعزف موس يحل فصل الش
ــذر البرد في  ــرد (اح ــم الب ــه  موس ــك املعتادة..ان وتاوهات
ــات و» االطيان» و» جيب  ــيول والفيضان اوله )واملطر والس
ــم العناء فاملطر  ــي الصوبة».. انه موس ــة» و» طف الصوب
ــماء قد يخترق سقف منزلك املتواضع اذا  النازل من الس
ــقف عليك  ــن الصفيح او احلصران وقد ينهار الس كان م
ــرض بعد تعرضك  ــام.. وفي هذا الفصل  قد مت ــال ني والعي
ــي االطيان بحذاء من  ــرد) او بعد ان تخوض ف ــعة ب لـ( لس
ــتهي حساء حارا لتبعث الدفء في  دون قيطان!! وقد تش
ــدورك تناوله اواليكون الن  ــة وقد يكون مبق االوصال اخلاوي

احلال من احملال!!
ــافة من  ــتاء والصيف مس ــا العراقي.. في رحلة الش ايه
العناء املزمن التي لم يستطع من يعنيهم االمر بخدمتك 
ان يختزلوها الى نافذة امل لتضع حدا لعذاباتك االبدية..
ــماء في درس  ــع واخلريف فهي مجرد اس ــا فصلي الربي ام

اجلغرافية انت غير معني بها ابدا.

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

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

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

جريدة 
يومية 
سياسية 
عامة
مستقلة

أو  يصوِّب  أن  يريد  من  لكل  مكفول  الرَّد  حق  إن    

ح معلومة وردت في خبر أو مقال ويعتقد أن  يصحِّ

فيها جتنيا او مغالطة إذا رغب في ذلك، وإن ديدننا 

هو احترام الرأي والرأي اآلخر.

„zzzzzÁÊfih

(السنة السادسة عشرة) العدد (٣٥٣٥) - االثنني - ٢٣ - تشرين الثاني - ٢٠٢٠

7mbÿÌâb◊

NN—Óñ€aÎ@ıbní€a@¥ibfl
@AAıb‰«@Ú‹yâ

@Ô‡Ó‡n€a@Âéy@âÏn◊Ü€a@Ú˜Ój€aÎ@Úzñ€a@äÌãÎ
ÒâaãÏ€a@Ú‘–„@Û‹«@ÙäÅ˛a@Ï‹m@ÒÜyaÎ@¥nÓ‹‡«@ıaäu¸@ÔëÏy@·çb”@›Óflå€a@x˝»i@å«ÏÌ

عبد الزهرة البياتي*

* رئيس التحرير التنفيذي

حزمة ضوء

حداد عىل ارواح شهداء الوطن 

بغداد /مدينة الطب / البينة الجديدة 
ــي  ــم حوش ــل قاس ــدة للزمي ــي مناش ف
املنسوب الى قسم احلوارات والتحقيقات 
ــيد وزير  ــي جريدتنا الى الس ــة ف الصحفي
ــن محمد  ــة والبيئية الدكتور حس الصح
ــة ليده  ــة جراحي ــراء عملي ــي الج التميم
ــمي في أسفل  ــرى جراء كسر تهش اليس
عظمي الزند والكعبرة للرسخ االيسر مع 
ــر   ــطي االيس انضغاط حاد للعصب الوس
ــك يعاني من  ــر وكذل ــة الكس في منطق

كسر في اعلى عظم الكعبرة ويحتاج إلى 
ــخ  ــي لتعديل وتثبيت الرس تداخل جراح
ــل   ــن قب ــريعة م ــتجابة س ــت االس .وكان
التميمي ومكتبة الذي بادر  بكتاب رسمي 
ــازي احلريري   ــهيد غ ــفى  الش الى مستش
ــريعة وكذلك دور  ــر باالجراءات الس ليباش
ــوزارة الدكتور  ــم ال ــمي باس الناطق الرس
سيف البدر في تسهيل ومتابعة اإلجراءات 
ــة  وبدوره قام الدكتور ليث  املتعلقة باحلال
ــهيد  ــفى  الش علي محمود مدير مستش

ــق جراحة  ــاز الى فري ــازي احلريري بااليع غ
الكسور في اجراء عملية جراحية لتحرير 
ــراح (انيس  ــة الدكتور اجل ــب برئاس العص
ــور (مهند  ــب التخدير الدكت ــادل) وطبي ع
ــور( مصطفى هادي)  ــرمي ) والدكت عبد الك
بورد كسور مرحلة رابعة والدكتور (محمد 
ــور  والدكت ــر   تخدي ــاص  اختص ــي)  عاص
ــم األقدم الدكتور  (محمود خضير ) واملقي
(محمد علي حسني) و الدكتور (مصطفى 
ــن)   ــي حس (عل ــي  ــرض جامع ــادي) ومم ه

ــؤول العمليات  وبادر املكتب اإلعالمي  مس
ــر العملية من قبل مدير  في توثيق وتصوي
ــتاذ محمد مجيد  اعالم مدينة الطب األس
ــادل  ــمري و ع ــز الش ــز  (معت وكادره املتمي
العامري و فاضل خزعل ) وتكللت العملية 
اجلراحية بالنجاح... البينة اجلديدة تشكر 
ــيد وزير الصحة وكل املالكات الطبية   الس
ــم بزميلنا  ــى اهتمامه ــوزارة عل واعالم ال
ــي ونتمنى للجميع املوفقية  قاسم حوش

والنجاح في عملهم .

ــكر  ــرهان) بالش يتقدم املواطن (احمد ش
ــيد شاكر السيد احمد  والتقدير الى الس
السيد مسلم (بيت سيد سروط) ملواقفه 
ــني فبارك اهللا مبن  ــانية جتاه املواطن االنس

عمل من اجل خدمة لناس.  

ــدة (البينة  ــرة حترير جري ــالمات تقولها اس س
اجلديده) وعلى راسها الزميل رئيس التحرير(عبد 
الوهاب جبار) الى النائب  عن صادقون السيد ( 
حسن سالم) لتعرضه  لوعكة  صحية وتدعو 
ــون اهللا وتعالى انه نعم  ــفاء التام بع ــه بالش ل

املولى ونعم القدير وعلى االجابه جدير.

ــت نحرا في  ــراة قتل ــى جثة ام ــوة امنية، عل ــرت ق عث
ــي ان «قوة امنية في  ــة نينوى.وقال مصدر امن محافظ
ــرأة مجهولة الهوية  ــيماء عثرت على جثة ام حي الش
ــا عالمات نحر من الرقبة ومرمية مبكب  مقتولة وعليه
للنفايات في نينوى».واشار املصدر الى ان «اجلثة عليها 
ــل  ــات تعذيب ومكتوب على جبهتها عبارة (غس عالم

عار)».

بغداد / البينة اجلديدة
ــوال  األح ــة  مديري ــت  أعلن
ــرة، القبض  ــة في البص املدني
ــفر  على متهمة حاولت الس
ــدول األجنبية  ــدى ال ــى إح إل
ــقيقتها.   ش ــفر  س ــواز  بج
أنها «متكنت  وذكرت املديرية، 
ــاء القبض على إحدى  من إلق
ــت  حاول ــي  الت ــافرات  املس
ــدول  ال ــدى  إح ــى  ال ــفر  الس
ــنت إحدى  ــى م ــة عل األجنبي
ــن طريق  ــة ع ــوط اجلوي اخلط

ــي وتبني  ــار البصرة الدول مط
ــقيقتها  ــا حتمل جواز ش أنه
ــاكنة في دولة أجنبية».   الس
وأوضح البيان أنه «مت ضبطها 
وإحالتها إلى اجلهات اخملتصة 

أصوليا واعترفت بذلك».
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متابعة / البينة الجديدة
ــه، أقدم  ــبيل حتقيق حلم في س
ــنوات  ــي بضعة س ــق صين مراه
ــة غير  ــه بطريق ــع كليت على بي
قانونية بغية شراء هاتف آيفون، 
لكنه دفع الثمن غاليا بعد أصبح 

ــب موقع  ــح الفراش. وبحس طري
«يونيالد» فإن وانغ شانغوان كان 
يبلغ من العمر ١٧ عاما عندما قرر 
ــوداء  ــوق الس بيع كليته في الس
دوالر   ٣٢٠٠ ــادل  يع ــا  م ــل  مقاب
أميركي تقريبا. وأراد املراهق الذي 

ــي واحد من  ــش مع عائلته ف يعي
أفقر مقاطعات البالد فقرا، شراء 
ــاد، ولكنه لم  ــاز آيب ــون وجه آيف
ميلك مايكفي من املال، ليتلفقى 
ــت  ــر اإلنترن ــوم عب ــالة ذات ي رس
ــل  ــه مقاب ــع كليت ــة بي بإمكاني

ــانغوان في  ــال ش ــوان. وق ٢٠٠٠ ي
ــات تلفزيوينة إنه خضع  تصريح
لعملية جراحية غير قانونية في 
ــطى إلزالة  مقاطعة هونان الوس
ــليمها إلى  ــه اليمنى وتس كليت

متلق مجهول.  

بغداد / البينة الجديدة
ــى  امللتق ــداد  بغ ــن  حتتض
االول،  النسوي  ــينمائي  الس
الذي تنظمه نقابة الفنانني 
 ٢٥ ٢٤ـ  ــي  يوم ــني  العراقي
تشرين الثاني احلالي. وقالت 
ــمس  ش ــى  امللتق ــرة  مدي

ــي ، إن امللتقي يهتم  التميم
ــات العراقيات  ــالم اخملرج بأف
ــة،  العراقي ــينما  الس ــي  ف
ــاالت  ص ــي  ف ــيقام  س اذ 
ــي  ف ــداد  بغ ــول  مب ــرض  الع
ــتكون  وس احلارثية،  منطقة 
ــاعة  بالس ــة  االفتتاحي

 ٢٤ ــوم  ي ــر  عص ــة  اخلامس
ــوم ٢٥. واضافت  ــتمر لي ويس
ان امللتقى سيتضمن الكثير 
ــاطات  والنش الفعاليات  من 
ــينما العراقية  اخلاصة بالس
ــن االفالم،  ــرض لعدد م مع ع
ــور  ــهد حض ــا ان يش متوقع

ــر  الكبي ــام  لالهتم ــت  الف
بالسينما العراقية. واشارت 
ــي  املتلق ان  ــى  ال ــي  التميم
ــات  ــد الطاق ــعى لتوحي يس
النسوية في مجال الفن مع 
رفد السينما العراقية بالرؤى 

واخلطط واالفكار اجلديدة.
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الزميل قاسم حوشي يلتقي السيد وزير الصحة الدكتور حسن التميمي 
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