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ــق البصرة عمليَّة ضبطٍ  ــة النزاهة، تنفيذ مالكاتها في مديريَّة حتقي أعلنت هيئ
بيِّنةً متكنها من ضبط اضابير خاصة تتعلق  في مستشفى البصرة التعليمي، مُ
بعالجات ملرض كورونا قد مت اختالسها. دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض 
ــارت إلى أن مالكات مديريَّة حتقيق البصرة التي انتقلت  حديثها عن العمليَّة، أش
ــالج ( اكتيمرا  ــط (١٠) أضابير تخصُّ اختالس ع نت من ضب ــفى متكَّ إلى املستش
في الردهة  وظَّ ص لعالج املرضى املصابني بوباء كورونا، الفتةً إلى أن مُ صَّ ــال) اخملُ ڤي
ــفى قاموا باختالس العالج الذي يصل سعر (االبرة) الواحدة  الوبائيَّة في املستش
ــه متَّ تنظيم محضر ضبطٍ  ــون دينار.وأضافت الدائرة إن ــى (١,٢٥٠,٠٠٠) ملي ــه إل من
، وعرضه رفقة  ــةٍ رة ضبطٍ  قضائيَّ ذكَّ ــى مُ ت بناءً عل ــي نُفِّذَ ــيٍّ بالعمليَّة الت أصول
األوليَّات على قـاضي محـكمة التحـقيق اخملتصة بقـضايا النـزاهة في البصرة؛ 
ــد أعلنت منتصف أيلول  ــبة.وكانت الهيئة ق التخاذ اإلجراءات القانونيَّـة املناس
ــف عن وباء كورونا  ــريع؛ للكش مُ  للفحص الس ــتخدَ املاضي عن ضبط مواد تُس

ة البصرة. بيِّنةً أن تلك املواد تعود لدائرة صحَّ بحوزة مسؤولة مختبر أهلي، مُ
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 * عبد الوهاب جبار
ــاوز اوضاعها  ــا املتردي او جت ــان من واقعه ــال االوط   انتش
ــيما بعد تعرضها حلروب طاحنة او كوارث  ــاوية ال س املأس
ــوارد مالية فيها ال  ــراء فقرها وعدم وجود م ــة او ج طبيعي
يتأتى باالمنيات او اطالق الشعارات بل تستلزم توافر ارادة 
وطنية مخلصة قادرة على الفعل اخلالق او العطاء املنتج 
ــس باخليال ..  ــى ارض الواقع ولي ــز املتحقق فعال عل املنج
ــا يتحقق ايضا  ــعوب الوطانه ــده الش ــاء الذي تنش والبن
ــاء .. رجال مؤمنون بان  ــود رجال دولة  قادرون على البن بوج
ــون بان خدمة  ــي الرقاب ومؤمن ــعب امانة ف ــن والش الوط
ــؤولية ال تعلو فوقها  ــع ومس ــرف رفي ــعب واجب وش الش
ــتعرض أي واحد فينا تأريخ االوطان  ــؤولية ومن يس اي مس
ــني العامليتني االولى والثانية وما  التي تعرضت لدمار احلرب
ــيجد ان ثمة قادة ورجال دولة تصدوا  بينهما او بعدهما س
ــة أعادة البناء واالعمار بكل امانة واقتدار وفي ظروف  ملهم
ــتطاعوا ان ينتشلوا اوطانهم من حتت  زمنية قياسية اس
ــة اجملد والتقدم  ــي اليوم تتربع على قم ــاد وها ه ركام الرم
ــح ان املال مطلوب وان املوارد واجبة لكن  واالزدهار .. صحي
ــخرها  لبناء  ــدوى وجود اموال ال يوجد هناك من يس ما ج
ــذ (٢٠٠٧) وحلد  ــل ان (١٧)  عاما مرت من ــه .. واكبر  دلي وطن
ــة التي انفقت مازالت  ــم كل امليزانيات االنفجاري االن ورغ
ــية في خبر كان ..  ــرد خرائب واخلدمات االساس مدننا مج
ــور وال طرقات او انفاق  ــفيات متطورة وال جس فال مستش
ــدن .. تعالوا خذوا مثال دولة  ــر من مظاهر التم وال اي مظه
االمارات التي كانت قبل ثالثة عقود من الزمن مجر كثبان 
ــعر وبدو رحل .. ها هي اليوم دولة تضاهي  رملية وبيوت ش
ــيخ  ــمه الش دول العالم املتقدم .. ملاذا ؟ الن فيها رجل اس
ــخر اموال النفط  ــرر ان يبني وان يس ــد « رحمه اهللا» ق زاي
ــيئا وان ملكها  ــي ال متلك ش ــي االردن الت ــا ه ــاء .. وه للبن
ــك ولكن انظر للعمران فيها  ــدي) من هذه الدولة او تل (يج
ــكلة عندنا ان  ــر .. باختصار ان املش ــمخ يوما بعد اخ يش
احدا ال يريد ان يبني ومشكلتنا الفساد املستشري لتجد 
ــا (٢) مليون دوالر من  ــرأ وال يكتب يربح يومي ــابا ال يق ان ش
مزاد العملة ، ونحن في زمن التقشف !.. وباختصار شديد 
ــداء  ــا ال خالص من هذا الواقع  اال ببروز رجال دولة اش ايض
ــا بخالف ذلك فلن نحصد غير  همهم االول بناء العراق ام

صفير الريح!.

* رئيس مجلس االدارة رئيس التحرير

كتب اِّـحرر السياسي

توجه مستشار األمن الوطني، قاسم 
ــس األحد، على رأس فريق  األعرجي، ام
ــة ذي قار. ــوارئ الى محافظ ــة الط أزم

ــام للقوات  ــد الع ــن القائ ــه م وبتوجي
ــي، مت  ــى الكاظم ــلحة، مصطف املس
ــتوى من  ــة املس ــة عالي ــكيل جلن تش
ــوان (فريق أزمة  ــة املركزية بعن احلكوم
ــق  ــح الفري ــر مبن ــا أم ــوارئ)، فيم الط
صالحيات إدارية ومالية وأمنية حلماية 
ــات  ــلميني، ومؤسس الس املتظاهرين 
ــة، وقطع  ــكات اخلاص ــة، واملمتل الدول
ــأنه زرع  ــا من ش ــام كل م ــق أم الطري
ــلميني  الفتنة، وجعل املتظاهرين الس
ــة التي حرصت  ــي مواجهة مع الدول ف
ــؤوليتها،  ــذ أن تولّت احلكومة مس من
على نصرة االحتجاج السلمي، ودعم 
ــي طالب بها  ــة الت ــات العادل ه التوجّ
ــي، بأن  ــز الكاظم ــباب العراق.وأوع ش
يتولى مستشار األمن الوطني، قاسم 
ــة فريق ازمة الطوارئ،  االعرجي، رئاس
ــن عضوية كل  ــق م ــون الفري وأن يتك
ــن الوطني، عبد  ــاز االم من رئيس جه
ــات  ــادة العملي ــدي، وقي ــي األس الغن
ــعد نعيم  ــن س ــواء رك ــتركة الل املش
ــومر اللواء  ــداهللا، وقائد عمليات س عب
ــدع، ومدير  ــول صمي ــن عماد مجه رك

ــار اللواء عودة  ــرطة محافظة ذي ق ش
ــدر مطلع،  ــالم عبود. وقد أفاد مص س
امس األحد، بأن وفد خلية األزمة التي 
شكلها القائد العام للقوات املسلحة 
الكاظمي، عقدت اجتماعاً  مصطفى 
ــومر  ــر قيادة عمليات س ــاً في مق أمني

ــة ذي قار.وقال املصدر ، إن وفد  مبحافظ
ــد اجتماعاً  ــة الطوارئ يعق خلية أزم
ــومر.  ــي مقر قيادة عمليات س أمنياً ف
ــد، بان  ــي، امس االح ــاد مصدر امن واف
ــرطة االحتادية  ــزات من قوات الش تعزي
ــار، على  ــة ذي ق ــى محافظ ــت ال وصل

ــهدتها  التي ش ــة االضطرابات  خلفي
ــط احملافظة.وقال  ــاحة احلبوبي وس س
ــرطة  املصدر ، ان فوجني من قوات الش
ــى احملافظة صباح  ــة وصلت ال االحتادي
ــراءات االمنية في  ــز االج ــس، لتعزي ام
احملافظة. وفي الشأن ذاته اتهم النائب 

ــون محمد البلداوي،  عن كتلة الصادق
ــوب  ــي اجلن ــة ف ــة االمريكي القنصلي
ــري من عنف وقتل  بالوقوف وراء مايج
ــيرا الى  ــم املتظاهرين, مش وحرق خلي
ــة مخابراتية تعمل حتت غطاء  ان جه
ــرة  ــي البص ــة ف ــة االمريكي القنصلي
متكنت من اختراق املتظاهرين واألجهزة 
ــب إعالم  األمنية.وقال البلداوي، بحس
ــدث ويحدث في مناطق  حزبه، إن ماح
اجلنوب وباألخص في محافظة ذي قار 
ــرار املطالبات  ــم، مبينا أن تك ــر مؤل ام
بتغيير هذا احملافظ او ذاك املسؤول هي 
ــتمرار دفع  ــة الجل اس عملية ممنهج
ــي يتم احداث  ــاس للتظاهر وبالتال الن
ــفارة  ــا أدانت الس ــن جانبه ــة. م فتن
ــداث التي  ــي بغداد، األح ــة ف األميركي
شهدتها ساحة احلبوبي وسط مدينة 
ــة العراقية  ــة، داعيةً احلكوم الناصري
إلى توفير احلماية للمتظاهرين.وقالت 
السفارة ، تدين الواليات املتحدة أعمال 
العنف ضد املتظاهرين السلميني التي 
ــت في مدينة الناصرية، محافظة  وقع
ــؤول  ذي قار اجلمعة املاضي . وقال مس
ــارف احلكومية في  ــي ، إن املص مصرف
ــا  ــت أبوابه ــار، أغلق ــة ذي ق محافظ
وأوقفت عملها، تزامناً مع وصول أرتال 

عسكرية إلى احملافظة.
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ــب   ــة مبوج ــت وزارة املالي   خاطب
ــس  ــب رئي ــمي مكت ــاب رس كت
الوزراء / جلنة االمر الديواني (١٩) 
بخصوص حجز االموال املنقولة 
وغير املنقولة العائدة الى كل من 
(احمد عبد اجلليل حسني علوان 
الساعدي ) رئيس هيئة التقاعد 
ــقيقه  وش ــابق  الس ــة  الوطني
ــوان  عل ــل  اجللي ــد  عب ــاح  (صب

واوالدهم  ــاعدي) وزوجاتهم  الس
دون ذكر اسماء زوجاتهم واسماء 
اوالدهم وطالبت املالية بتزويدها 
ــن  املذكوري ــات  زوج ــماء  باس
واوالدهم ليتسنى اتخاذ ما يلزم 
ــس هيئة  ــر ان رئي ــر بالذك وجدي
التقاعد الوطنية السابق احمد 
ــرى اعتقاله  ــد  ج ــاعدي ق الس
على خلفية ملفات فساد مالي 

واداري.

أمهل رئيس كتلة بيارق اخلير البرملانية، النائب 
ــد، رئيس مجلس  ــدي، أمس األح ــد اخلال محم
ــبوعا لتطبيق  الوزراء مصطفى الكاظمي، اس
ــال املوازنة الى  ــاً و ارس ــة البيضاء فعلي الورق
مجلس النواب، فيما دعاه إلى تقدمي استقالته 
ــق ذلك.وقال  ــدة ولم يحق ــاء امل ــي حال انته ف
ــبوعا الثبات  اخلالدي، منهل رئيس احلكومة اس
ــوت املواطنني  ــعبه وق حرصه على العراق وش

ــي للورقة البيضاء و  من خالل التطبيق الفعل
ارسال املوازنة الى مجلس النواب ألنها تأخرت 
ــتقالته في حال  كثيرا، داعيا اياه الى تقدمي اس
ــى حتقيق هذا  ــدم مقدرته عل ــاء املدة وع انته
ــعب  االمر حفظا لوحدة العراق ومصلحة الش
ــبق لنا وان  العراقي وارزاق مواطنينا.وأضاف س
ــتقالته لشعورنا  طالبنا الكاظمي بتقدمي اس
ــن قدراته  ــر م ــؤولية اكب ــدي واملس ــان التح ب
ــخصية وعاتبنا الكثيرين لتلك املطالبة،  الش

ــخصي  ــا اي موقف ش ــس لدين ــا لي ــم انن رغ
ــا االحترام  ــخصية عراقية نكن له ــه كش من
ــعب العراقي اهم  ــر لكن العراق والش والتقدي
ــني، ان الوضع  ــن االخرى.وب ــع العناوي من جمي
ــة االصعدة امنيا واقتصاديا  العراقي على كاف
ــيا يسير باجتاه الهاوية ووصلت  وماليا وسياس
االمور الى درجة تأخر رواتب املوظفني رغم انها 
ــاوة وحرب شعواء ضد  في ظل ظروف اكثر قس

االرهاب وداعش لم تتأخر ولو ليوم واحد.
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ــكويت ورقي .. (٥) مليارات دوالر صادرات  مصدر ايراني : طماطم وبس
ايران الى العراق خالل (٧) اشهر.

ــاهدة الطفل احملضون  مجلس القضاء االعلى يناقش زيادة فترة مش
ويقرر ترقية قضاة.

ــطينية  ــيس دولة فلس ــاح لتأس ــتواصل الكف ــا س ــان : تركي اردوغ
عاصمتها القدس الشرقية.

معامل الكمالية تتحول الى بيوت ومالعب (تارتان) ومكب نفايات.

بغداد /

›������������j�‘��‡�€a@‚b��»�€a@…�‹���fl@fiÎä�����n�j€a@âb�»���çc@ b���–��mâa@…���”Ï��n�Ì@¡���–�‰�€a@ä���ÌãÎ

›���
��u
aÏ��
��«

توقعَ وزير النفط احسان عبد اجلبار، امس 
االحد، ارتفاع اسعار البترول في االسواق 
ــل (٢٠٢١)،  ــام املقب ــة مطلع الع العاملي
مشددا على ان العراق لم يطلب من اوبك 
االستثناء من قرار تقليص االنتاج، وفيما 

ــرام اول صفقة  ــاعي الوزارة إلب اكد مس
ــدود ٤٨ مليون  ــبق بح ــع بالدفع املس بي
ــادر صحفية عن عبد  برميل.ونقلت مص
اجلبار قوله، إن اتفاق خفض االنتاج الذي 
ــر من قبل الدول املنتجة للنفط (أوبك  أق
ــتقرار والتوازن  +) يحقق هدف إعادة االس

ــة“، مبينا ان  ــواق النفطية العاملي لألس
ــة ومؤثرة  ــت إيجابي ــاق كان ــج االتف نتائ
نسبيا برغم تداعيات جائحة كورونا في 
اقتصاديات البلدان املنتجة والصناعية.

ــاف ان حرص االعضاء في اوبك على  وأض
ــهم  االلتزام مبحددات خفض االنتاج يس

ــعار الى  ــي ارتفاع االس ــكل كبير ف بش
ــى ان العراق  ــتويات معينة، الفتا ال مس
لم يطلب من اوبك استثناءه من خفض 
ــية حدوث تراجع جديد في  االنتاج خش
ــواق العاملية.وتوقع  البرميل باالس سعر 
ــعر البرميل ٥٠  ــد اجلبار أن يالمس س عب

دوالرا مطلع العام ٢٠٢١ وسط مؤشرات 
ــيط بالطلب العاملي بعد  على تعاف بس
عمليات اإلغالق ملواجهة جائحة كورونا، 
ــرام اول صفقة  ــعي العراق الب مؤكدا س
ــدود ٤٨ مليون  ــبق بح ــع بالدفع املس بي

برميل للنفط اخلام باألسواق العاملية.

ــة بااليعاز الى ادارات املدارس  ــون  يطالبون وزارة التربي   مواطن
ــية  ــة ملراعاة االوضاع املعيش االهلية بتخفيض اجور الدراس

احلالية وجائحة كورونا .. «هلّة هلّة بالناس اخوان».

@ÚÓi6€a@ÒâaãÎ@µa@ÚÓ”äi
ÚÓ‹Á¸a@êâaÜΩa@âÏua@aÏö–ÅfiaÏfl¸a@›Óñ§@ø@ÚÓ„Î6ÿ€¸a@ÚÌbj¶a@Û‹«@Ü‡n»m@Ú€ÎÜ€a@äˆaÎÖ@NN÷aä»€bi@Òäfl@fiÎ˛

اعلنت شركة العرب، عن اعتماد دوائر الدولة على 
ــي حتصيل االموال، مبينة ان  اجلباية االلكترونية ف
ذلك يعد هو االول من نوعه بالعراق.وقالت الشركة 
في حدث يعد االول على مستوى العراق قام صندوق 
ــكان العراقي التابع لوزارة االعمار واالسكان  االس
ــرب للدفع  ــركة الع ــع ش ــد م ــات بالتعاق والبلدي
ــزي العراقي  ــي املرخصة من البنك املرك االلكترون
باطالق العمل بنظام اجلباية االلكتروني ملقترضي 
ــا لقرار مجلس  ــكان العراقي تطبيق صندوق االس

الوزاراء املرقم ٣٧٨ لسنة ٢٠١٨ وتعليمات وضوابط 
ــيعزز  ــزي العراقي.واضافت ان ذلك س ــك املرك البن
ــال للنفقات  ــاع احلكومي وتقلي ــن واردات القط م
وتقليل الروتني، ومن جانب اخر سيوفر للمواطنني 
امكانية تسديد فواتيرهم او اقساطهم على مدار 
ــع االلكتروني  ــات الدف ــن خالل بطاق ــاعة م ٢٤ س
ــوات االلكترونية مثل تطبيق الهاتف النقال  والقن
لصندوق االسكان وتطبيق الهاتف لشركة العرب 
ــي ومنافذ  ــراف االل ــالل اجهزة الص ــن خ ــا م وايض

سحب الرواتب التابعني لشركة العرب.

بغداد /

بغداد /



محليات

بغداد / البينة اجلديدة
أعلنت وزارة التجارة «عن بحث الشركة 
ــيارات واملكائن مع    العامة لتجارة الس
ــركة  ــركتي تويوتا العراق  وش ــدا ش وف
العمل  ــات  الي اليابانية  ــي  متسوبيش
ــيارات وقطع غيار  ــد س ــترك وتوري املش
ــع .اكد ذلك «مدير  وخدمات مابعد البي
ــم نعيم  ــركة املهندس باس ــام الش ع
ــات  املباحث ان   » ــاف  ،واض ــي  العكيل
ــركة تويوتا  ــت  ايجابيه مع وفد ش كان
مت  ــث  ، حي ــري  احلص ــل  الوكي ــراق  الع
ــح افاق التعاون  ــاق معها  على فت االتف
ــيارات  ــترك والعمل على توريد س املش
ــك قطع الغيار  ــا إلى العراق وكذل تويوت
ــكال الدعم الفني وخدمات  وكافة أش
ما بعد البيع ، عبر االتفاق املبدئي  على 
ــيارات تويوتا  ــد س ــة توري ــهيل آلي تس

لصالح شركة السيارات واملكائن كون 
ــركة تويوتا لها شعبية واسعة في  ش
ــى  ــة .وعل ــر الدول ــراق و وزارات ودوائ الع
ــك  ــي كذل ــد العكيل ــياق عق ذات الس
ــركة متسيوبيشي  اجتماع مع وفد ش
ــركة  ــة وبحضور مدير عام الش الياباني
ــم  ــة لتجارة املواد الغذائية قاس العام
ــس ادارة  ــو مجل ــور /عض ــود منص حم
ــركة للتباحث على توريد سيارات  الش
ــن  ــر م ــكل مباش ــي بش متسيوبيش
املصنع ومبوافقة الوكيل التجاري املعني 
في العراق لصالح الشركة حيث اتفق 
ــون هناك أفضليه  ــان علي ان تك اجلانب
سعريه مناسبه تالئم السوق العراقية  
ــوق سريعا  ــويقها في الس ليكون تس
ــعار القطاع اخلاص كون  ومنافس الس
ــيارات حتمل مواصفات وجودة  تلك الس

عالية  .ومن جانب اخر  تراس مدير عام 
ــاع الثاني  ــيارات ، االجتم ــركة الس ش

جمللس أدارة الشركة ملناقشة املواضيع 
ــدول االعمال واتخاذ  املطروحة  على ج

كافة القرارات والتوصيات املناسبة لها 
، فضال عن االتفاق على صيغة كاتفاق 
ــركة GM االمريكية  ــع وكيل ش اولي م
ــوفرليت  كاديالك   ــيارات ش ــد س لتوري
ــوق  العراقية من  ــويقها في الس وتس
ــيارة    ــك الس ــون تل ــركة ك ــالل الش خ
ــه  ــة ومتين ــة عالي ــات فني ذات مواصف
ــدد من  ــس على ع ــادق اجملل ــك ص وكذل
ــويق واستحداث  عقود التجهيز والتس
ــدة املواصفات الفنية  بدال من جلنة  وح
ــات الفنية حيث  يكون عملها  املواصف
ــة كانت بحضور   ثابت.الفتا « ان اجللس
ــر القطاع اخلاص  ــر عام دائرة تطوي مدي
ــر عام  ــمي ومدي ــر  الهاش ــاض فاخ ري
الشركة العامة لتجارة املواد الغذائية 
ــة اعضاء  ــور وبقي ــم حمود منص قاس

اجمللس.

@b�ÁÖaÜ»nçg@Â�«@Â�‹»m@Ú�ÓÿÓ€ÎâÜÓ:a@pb�«b‰ñ€a
@Ÿ�Óibjí€aÎ@laÏ�i˛bi@Ú�€ÎÜ€a@Ô�–√Ïfl@å�ÓËvn€
@H@pvc@I@�€aÎ@‚Ï�Ó‰Ω˛a@Ô�mÖbfl@Â�fl@Ú�»‰ñΩa

بغداد / البينة الجديدة
ــة  العام ــركة  الش ــت  أعلنـ
للصناعات الهيدروليكية إحدى 
ــركات وزارة الصناعة واملعادن  ش
عن إستعدادها لتجهيز موظفي 
ــة واملواطنني مبنتجاتها من  الدول
األبواب والشبابيك املصنعة من 
مادتي األملنيوم والـ ( pvc ) .وقـال 
ــدس  ــركة املهن ــام الش ــر ع مدي
ــي تصريح  ــان : ف ــد ريحـ : أحمـ
ــب اإلعالمي في الوزارة ان  للمكت
الشركة متتلك خط إنتاجي وكادر 
ــاج األبواب  ــي متخصص إلنت فن
والشبابيك اخملتلفة والكاونترات 
ــات والقواطع  ــارض واملكتب واملع

 ( pvc) ـــ ــن مادتي األملنيوم وال وم
وهي مستعدة لتجهيز موظفي 
ــعار  ــة بهذه املنتجات بأس الدول
ــح  املري ــيط  وبالتقس ــة  متدني
والتعليمات  الضوابط  ــب  وحس
دعماً من الشركة لهذه الشريحة 
وتشجيعا منها للمنتوج احمللي 
ــتقوم بتجهيز املواطنني  كما س
ــعار  بأس ــا  ذاته ــات  باملنتج
ــه بإمكان  ــة مضيفاً بأن مدعوم
الراغبني من املوظفني واملواطنني 
ــورة  املذك ــات  املنتج ــراء  بش
ــويق في  ــم التس ــة قس مراجع
مقر الشركة العامة للصناعات 

الهيدروليكيـة.

@¡–‰€a@ÒâaãÎ@…fl@ÚÓj�€a@òÏz–€a@ıaäug@ø@ÊÎb»n€a@wflb„äi@—„dném@›‡»€a

fib‡«c@›ïaÏm@ÚÌãbÃ€a@ÒâbÓ‘€a@ıbiäË◊@Ú�™@pb◊˝fl
@µÎ˛a@ÚÌÜÓ€Ïn€a@ÒÜyÏ‹€@Ú„bÓñ€a@

بغداد / البينة الجديدة
ــالمة  ــز الوطني للصحة والس ــتأنـف املرك اس
ــؤون االجتماعية  املهنية في وزارة العمل والش
برنامج التعاون مع وزارة النفط إلجراء الفحوص 
ــموم املهنية  ــريرية وحتاليل الس الطبية والس
ــالمة  ــاط الصحة والس من اجل النهوض بنش
ــوادث واصابات العمل  ــة والتقليل من ح املهني

في شركات القطاع النفطي.وذكر معاون مدير 
عام املركز حسني عباس فاضل ان هذا البرنامج 
جاء ملد جسور التعاون وتبادل اخلبرات بني وزارتي 
ه وفد طبي من  العمل والنفط، مشيراً الى توجُّ
ــركتي (نفط  ــبت الى ش ــس االول الس املركزام
البصرة ومصافي اجلنوب) في محافظة البصرة 
ـــ (١٥٠٠) عامل.  ــة  ل ــوص الطبي ــراء الفح إلج

ــالمة  ــي للصحة والس ــز الوطن ــر ان املرك يذك
ــوص  ــري الفح ــل يج ــي وزارة العم ــة ف املهني
الطبية لتوفير مظلة صحية دائمية بعيداً عن 
العوامل السلبية املؤثرة بغية حماية العاملني 
ــق التخطيط  ــة عن طري ــطة اخملتلف في األنش
ــى توافق إيجابي بني الفرد  والتدريب للوصول ال

العامل وعمله وبيئة العمل.

نينوى / البينة الجديدة 
ــى املواطنني  ــدمي أفضل اخلدمات ال ــن أجل تق م
ــة الكهربائية في  ــاعات جتهيز الطاق وزيادة س
ــة اجلغرافية  ــن الرقع ــي تقع ضم ــق الت املناط
ــوض  والنه ــركة  للش ــة  التوليدي ــات  للمحط
ــادة القدرة  ــي لقطاع اإلنتاج وزي بالواقع اخلدم
ــراف  وبأش ــة  التوليدي ــات  للمحط ــة  اإلنتاجي
ــركة العامة  ــام الش ــن قبل مدير ع ــه م وتوجي
ــمالية املهندس وليد خالد  إلنتاج املنطقة الش
حسن، ومبتابعة من قبل مدير إنتاج فرع املوصل 
في محافظة نينوى املهندس عبد الواحد خلف 
أنصيف، وبتواجد ميداني من قبل مدير محطة 
ــدس أياد محمد  ــارة الغازية املهن ــاء القي كهرب

ــية والفنية في  الوردي، تواصل الكوادر الهندس
ــدة التوليدية األولى  احملطة أعمال صيانة الوح
ــراق ورفع جميع  ــث مت فتح أجزاء غرف األحت حي
ــب املرتبطة مبذريات الوقود وفتح مذريات  األنابي
ــالل غرف األحتراق وفتح أنابيب  الوقود وفتح س
ــع دكتات الهواء  ــة بالتورباين ورف الهواء اخلاص
ــقف التورباين وحتوير سقف التورباين  أعلى س
من الستركجر احلامل له ورفع سقف التورباين 
ــي اخلاصة  ــح البراغ ــواء وفت ــب اله ــع أنابي ورف
ــن قبل  ــتمر م ــن والعمل مس ــاء التورباي بغط
ــدة التوليدية  ــة حتى إعادة الوح مالكات احملط
الى العمل وربطها مبنظومة الكهرباء الوطنية 

لرفدها بالطاقة اإلنتاجية .

البصرة / البينة الجديدة
اعلنت وزارة النقل الشركة العامة 
ــن توقف املالحة  ــئ العراق ع ملوان
في قناة خور عبداهللا بسبب سوء 
ــهدها  ــة التي تش ــوال اجلوي األح
ــني املاضيني ،  ــة في اليوم املنطق
ــال بدل  مما تعذر أجراء عملية ارس
ــة في  ــة العامل ــم البحري الطواق
املوانئ النفطية الواقعة في املياه 
ــن اخلليج  ــة العراقية م االقليمي
العربي .و ذكر املدير العام للشركة  
الدكتور املهندس فرحان محيسن 
ــوال  ــوء االح ــي ان « س الفرطوس
ــا بحالة الطقس  البحرية وتأثره
ــال  ــف عملية ارس ــبب بتوق تس
ــم للموانئ النفطية  بدل الطواق
ــرة - العمية ) موضحاً ، ان  ( البص
ــركة تهتم اوالً بسالمة  ادارة الش
ــي  ــة ف ــة العامل ــوادر البحري الك

 : ــي  الفرطوس ــاف  .واض ــئ  املوان
املالحة  ــال  أعم ــاف  بإيق ــا  وجهن
ــور عبداهللا  ــي قناة خ ــة ف البحري
بسبب حالة البحر غير  املستقرة 
ــع ،  ــالمة اجلمي ــى س ــاً عل حفاظ
ــوادر املالحية  ــيراً  الى ان الك مش
ــاطها  نش ــتئناف  اس ــتعاود  س
ــس  الطق ــة  ــتقرار حال ــد اس بع
ــم  قس ان  ــى  ال ــارة  االش ــدر  جت  .
ــيطرة والتوجيه البحري في  الس
ــئ العراق  ــة ملوان ــركة العام الش
ــرورة ايقاف  ــه بض ــدر تعليمات اص
ــور عبداهللا  ــاة خ ــي قن ــة ف املالح
ــة  البحري ــدات  والوح ــفن  للس
ــادرة ملوانئ ام قصر  ــة واملغ القادم
ــدة الرياح  ــبب ش وخور الزبير بس
ــاً على  ــواج و حفاظ ــاع األم وارتف
ــفن والطواقم  ــالمة الس امن وس

العاملة عليها.
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بغداد / البينة الجديدة
بتاريخ ٢٥ / ١١ /٢٠٢٠ مت عقد اجتماع مع السيد وزير املوارد 
ــوارد املائية حيث تناول  ــي مكتبه في مقر وزارة امل املائية ف
ــث عن جتديد ومنح  ــة موضوع رفع التري االجتماع مناقش
اإلجازات اخلاصة مبشاريع االسماك في األحواض الطينية 
ــيد  ــة .وقد حضر االجتماع كل من الس ــاص العائم واالقف
ــيد احلمداني  ومن  ــة املهندس مهدي رش ــر املوارد املائي وزي
ــوري معاون املدير  ــدس حامت فيصل اجلب ــه املهن وزارة الزراع
ــروة احليوانيه  ومن  ــرة الث ــماك في دائ ــؤون االس العام لش
ــي خبير في  ــتاذ حامت احلمدان ــماك األس قطاع مربي االس
ــيد مديرعام الهيئة العامة  ــماك .بحضور الس تربية االس
لصيانة مشاريع الري والبزل املهندس مؤيد مجيد جاسم، 
ــث آلية العمل اجلديدة ورفع التريث  ومت خالل االجتماع بح
ــماك ومت التوصل إلى نتائج  ــد إجازات االس ــن منح وجتدي ع
ــوف يتم تطبيقها قريبا بعد مصادقة اللجنة  إيجابية وس
العليا للموارد املائية  عليها والتي سوف يعقد اجتماعها 
ــب ما اكد عليه السيد  ــبوع القادم ان شاء اهللا حس االس
الوزير .وقد أكد معالي الوزير على أنه سيعمل جهده ألجل 

املصادقة على االليه ورفع التريث قريبا ان شاء اهللا.

بغداد / البينة الجديدة
ــد كرمي يوم  ــيد وزير الزراعة املهندس محم ــتقبل الس اس
ــيد علي أديب  ــعادة السفير اللبناني الس امس االثنني س
ــة) في العراق  ــركة (دبان ــاب يرافقه املدير العام لش احلبح
ــركات الرائدة في  ــم االمني والتي تعد من الش السيد باس
ــيد الوزير على  ــي واإلنتاجي.حيث اكد الس ــني الزراع اجملال
عمق العالقات الثنائية بني البلدين الشقيقني، واستعداد 
الوزارة للتعاون مع لبنان في مجال التبادل السلعي شرط 
ــروع  ــة مش ــدم التأثير على املنتج احمللي. كما مت مناقش ع
ــي التي قُدمت  ــي اجملال الزراع ــم للتعاون ف ــرة التفاه مذك
ــام ٢٠١٧ من قبل  ــة الع ــة املعنية نهاي ــات العراقي للجه
ــال املُنتجات الزراعية  اجلانب اللبناني للعراق والعمل إدخ
من السوق اللبناني السيما التي ال تنافس املنتج العراقي 
ــحة  ــل منتجات التفاح واملوز واحلمضيات في أوقات ش مث
ــك يخضع لوفرة  ــيد الوزير أن ذل ــد الس ــاج ، حيث أك اإلنت
ــوج احمللي ومبا يحقق اجلدوى االقتصادية للبالد.فيما مت  املنت
ــليط الضوء على مشاركة الشركات اللبنانية في  عن تس
مجال املناقصات املعلن عنها في مجالي األسمدة والبذور، 
حيث شدد السيد الوزير على أن ذلك يجري وفقا للضوابط 
ــا  ــوزارة وطبق ــا ال ــي تعتمده ــة الت ــات الصارم والتعليم
ــة الفرص بصورة  ــة واملهنية وإتاح ــدأ الكفاءة اإلنتاجي ملب
ــراق األخوية  ــد الضيف مبواقف الع ــاد الوف متكافئة. وأش
ــات االقتصادية من خالل املبادرات  مع لبنان في أغلب األزم
املستمرة والتي تصب في مصلحة العالقات بني الشعبني 
الشقيقني، مطالبني بإبالغ البعثة الدبلوماسية بالرزنامة 
ــواق العراقية  الزراعية لغرض التعاون وفقا ملا حتتاجه األس
وما يتطلبه الواقع الزراعي احمللي وإمكانية تطبيق (الكوتا 

الزراعية) بني لبنان والعراق.

@Ô„b‰j‹€a@7–é€a@›j‘néÌ@Ú«aâå€a@äÌãÎ
@ÚÌÏÅ˛a@pb”˝»€a@’‡«@Û‹«@Ü◊˚ÌÎ
Ô«aâå€a@ÊÎb»n€a@äÌÏ�n€@ÖaÜ»nç¸aÎ

@ÚÓˆbΩa@ÖâaÏΩa@ÒâaãÎ@ø@ b‡nua
@ÜÌÜ£@Â«@sÌ6€a@…œâ@ ÏôÏfl@Úí”b‰Ω
@…Ìâbí∂@Úïb®a@paãbu¸a@|‰flÎ
@Ú‡ˆb»€a@òb–”¸aÎ@⁄b8¸a

2 NO.3540.MON.30.NOV.2020 العدد (٣٥٤٠) االثنين ٣٠ / ١١ / ٢٠٢٠ 

وزارة الـــــعدل
 دائرة االصالح العراقية 

اعالن مزايدة علنية (للمرة األوُّـ)

تعلن دائرة االصالح العراقية احدى تشكيالت وزارة العدل عن اجراء مزايدة 
ــون بيع وايجار أموال  ــتهلكة (للمرة االوُّـ) وفقأ لقان ــة لبيع مواد مس علني
ــدة َّـ بناية دائرة  ــتجري اِّـزاي ــنة ٢٠١٣ اِّـعدل وس الدولة رقم (٢١) لس
ــرة)  ــاعة (العاش ــعب َّـ تمام الس االصالح العراقية بالقرب من ملعب الش
من صباح يوم (االحد) اِّـوافق ٢٠٢٠/١٢/٢٧ فعلى الراغبني باألشرتاك 
ــالح العراقية  ــواد مراجعة دائرة االص ــدة واالطالع على تفاصيل اِّـ باِّـزاي
للحصول على شروط اِّـزايدة  مقابل مبلغ قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون الف 
ــر واالعالن  ــو عليه اِّـزايدة اجور النش دينار غري قابل للرد ويتحمل من ترس
ــاء لجنتي التقدير والبيع واِّـصاريف االخرى واذا صادف موعد  واجور اعض
ــمية فتمدد اُّـ اليوم الذي يليه من ايام الدوام الرسمي  اِّـزايدة عطلة رس

وان اخر وصل قبض يقطع نهاية الدوام الرسمي ليوم ٢٠٢٠/١٢/٢٤.

شروط اِّـشاركة َّـ اِّـزايدة:ـ 

ــتهلكة  ــراءة ذمة عن دخول مزايدة بيع مواد مس ــم وصل قبض وب ١.تقدي
صادر من الهيئة العامة للضرائب معنونة اُّـ دائرة االصالح العراقية.

ــبة  ــدق او خطاب ضمان صادر من مصرف معتمد بنس ــم صك مص ٢.تقدي
ــغ قدره  ــراء اِّـزايدة وبمبل ــد اج ــل موع ــة قب ــة التقديري ــن القيم ٢٠٪ م
ــف وواحد  ــة واربعون ال ــون وثماني ــر ملي ــة عش (١٨,٠٤٨,٠٥١) ثماني

وخمسون دينار.
٣. تقديم اِّـستمسكات الرسمية ( شهادة الجنسية , هوية االحوال اِّـدنية 

, (بطاقة السكن) أو (البطاقة اِّـوحدة).
سالم كاظم هليل  
اِّـدير العام / وكالة

جمهورية  العراق
وزارة الداخلية

وكالة الوزارة لشؤون األمن األتحادي
مديرية شرطة الطاقة

مديرية شرطة الكهرباء / قسم الغربية
مركز الشر طة كهرباء حديثة

العدد :٩٠٦
التاريخ : ٢٠٢٠/١١/٢٣

إعــــــــــــــالن
اُّـ اِّـتهم / شرطي اول /عالء كظفر رهوان يعقوب 

محل العمل/ مديرية شرطة الكهرباء 
العنوان/ االنبار – عنه

ــنة  ــادة (٣٤) من ق.ع.د.رقم١٤ لس ــم وفق احكام اِّـ ــا انك مته بم
ــطة  ــة محل اقامتك اقتضى تبليغك بواس ــدل وِّـجهولي ٢٠٠٨ اِّـع
هذا االعالن على ان تحضر امام محكمة قوى االمن الداخلي الثالثة 
ــارا من هذا  ــدة اقصاها ثالثون يوما اعتب ــة خالل م ــة الثالث / اِّـنطق
ــدم حضورك  ــه ضدك وعند ع ــى التهمة اِّـوج ــالن وتجيب عل االع
ــوف تجري محاكمتك غيابيسا استنادا االحكام اِّـواد (٦٥ و٦٦)  س
ــة لقوى االمن الداخلي رقم ١٧  ــن قانون اصول اِّـحاكمات الجزائي م

سنة ٢٠٠٨. 
اللواء الدكتور  

عبد الرزاق حسني كاظم 
رئيس محكمة قوى االمن الداخلي الثالثة 

اِّـنطقة الثالثة

فقدان 

ــن وزارة  ــة الصادرة م ــدت الهوي فق
ــكك  للس ــة  العام ــركة  الش ــل  النق
ــم اِّـهندس  ــة باس ــد العراقي الحدي
ــالء الدين صادق)فالرجاء  (زيدون ع
ــليمها  ــا تس ــر عليه ــن يعث ــى م عل

للمصدر. مع التقدير.

فقدان
ــركة  ــد الوصل الصادر من الش فق
ــراق   الع ــد  ــكك حدي ــة لس العام
 ٨  /  ١٩ َّـ  ــم(٢٧٧٢٢)  اِّـرق
ــق  ــركة رون ــم  (ش / ٢٠١٩ باس
ــمنت  ــة االس ــاوالت وصناع للمق
ــي قدره  اجمال بمبلغ  ــدودة)  اِّـح
ــف  ال ــمائة  خمس  (٥٠٠,٠٠٠)
دينارا فالرجاء على من يعثر عليه 

تسليمه ِّـصدره. مع التقدير.



ــح، امس  ــة، برهم صال ــس اجلمهوري أكد رئي
ــاح  جن ــتلزمات  مس ــر  توفي ــرورة  ض ــد،  األح
ــي ، ان  ــان رئاس ــر بي ــات املقبلة.وذك االنتخاب
صالح، استقبل في قصر السالم ببغداد، في 
ً من النائب محمد شياع  لقائني منفصلني كالّ
ــد املفرجي.وأضاف  ــب خال ــوداني، والنائ الس
ــورات األوضاع  ــني بحثا تط ــان، ان اللقائ البي

ــة في البلد،  ــية واألمنية االقتصادي السياس
ــريعية في سن  ــة التش وأهمية دور املؤسس
القوانني الضرورية املتعلقة باألوضاع العامة 
في البلد، ومت التأكيد على أهمية االنتخابات 
ــبة لها  املقبلة، وضرورة تهيئة األجواء املناس
ــي، وتوفير  ــتقرار االمن ــة وتعزيز االس والتهدئ
ــة االنتخابية،  ــات جناح العملي كافة متطلب
ــع التزوير والتالعب.وتابع  وضمان نزاهتها ومن

ــث األوضاع  ــني، بح ــالل اللقائ ــرى خ كما ج
االقتصادية في البلد، واهمية العمل لتمتني 
ــاد وتنويع  االقتصاد الوطني ومكافحة الفس
ــل مواجهة  ــي من أج ــل القوم ــادر الدخ مص
ــالد إثر  ــه الب ــي تواج ــة الت ــة االقتصادي األزم
تداعيات وباء كورونا وانخفاض أسعار النفط 
ــرورة دعم القطاع اخلاص وتعزيز  العاملية، وض

االستثمار في البلد وتوفير فرص العمل.

ــة الطوارئ،  ــس فريق ازم ــه رئي    وتوج
مستشار االمن الوطني، على رأس فريق 
ــي التطورات  ــكري كبير. وف أمني وعس
ايضا أكد رئيس اجلمهورية برهم صالح 
ــار الصدري،  للتي ــية  والهيئة السياس
ــزة األمنية  ــم األجه ــة دع ــى أهمي عل
وتطبيق القانون وحماية السلم واألمن 
اجملتمعيني.وقالت رئاسة اجلمهورية ، إن 
رئيس اجلمهورية برهم صالح استقبل، 
ــالم ب بغداد،  ــس االول، في قصر الس ام
وفد الهيئة السياسية للتيار الصدري 
برئاسة نصار الربيعي.وأضاف البيان، أنه 
جرى خالل اللقاء بحث آخر املستجدات 
ــة  واالقتصادي ــة  واألمني ــية  السياس
ــى أهمية  ــد عل ــالد، ومت التأكي ــي الب ف
ــة، وضرورة  املقبل النيابية  ــات  االنتخاب
حتقق معايير النزاهة والشفافية ومنع 
ــب، وإعادة ثقة الناخبني  التزوير والتالع
بالعملية االنتخابية لتكون معبّرة عن 
إراداتهم احلقيقية في اختيار ممثليهم.

ــد على أهمية  ــار إلى أنه مت التأكي وأش
ــني، وتعزيز  ــالمة املواطن حفظ امن وس
مرجعية الدولة، ودعم االجهزة األمنية، 
وتطبيق القانون وحماية السلم واألمن 

املواطنني.  ــات  وتلبية حاج اجملتمعيني، 
في وقت اعرب ائتالف النصر عن رفضه 
ــة  ــية ومجتمعي ــات سياس ألي صدام
ــى عنها، وألي إراقة  ــال : نحن في غن قائ
ــتقرار  ــدد اإلس ــب يه ــريء أو تخري دم ب
اجملتمعي واألمني برمته، محذراً من جر 
الشارع ملعارك سياسية تعرّض الوحدة 
والسلم األهلي إلى خطر. واكد االئتالف 
ــلمي، وحق  ــر الس ــق التظاه ــى ح عل
ــية  ــرائح السياس ــع القوى والش جمي
ــاريعها دومنا  ــن رؤاها ومش ــر ع بالتعبي
ــتة  ــرض إرادة. من جانب اخر يقود س ف
ــي برملان  ــر ف ــة التغيي ــواب حرك ــن ن م
ــتان، حراكاً للضغط على  إقليم كردس
حكومة اإلقليم، بشأن تسليم النفط 
ــا حذروا  ــة االحتادية، فيم ــى احلكوم إل
ــى اتفاق  ــدم الوصول إل ــة‘ ع ــن ‘مغب م
ــأن امللف الشائك  بني بغداد وأربيل بش
ــني للحراك،  ــر بيان للنواب املنظم .وذك
ــدم االتفاق مع  ــن مغبة ع ــه نحذر م أن
ــاف  ــي وإيق ــف النفط ــي املل ــداد ف بغ
التهريب في املنافذ احلدودية في إقليم 
ــتمرار الوضع  ــتان، وفي حال اس كردس
ــيواجه  مثلما عليه اآلن فأن اإلقليم س

مصيرا قامتا.وطالب النواب الـ٦، بـإجراء 
اصالحات في ملفات الضرائب والنفط 
لوا حكومة  واملعابر احلدودية، فيما حمّ
ــتان مسؤولية تنفيذ ذلك  إقليم كردس
وعلى وجه اخلصوص الكابينة الوزارية 
ــس تيار  ــن جانبه وصف رئي ــة. م احلالي
احلكمة وحتالف عراقيون عمار احلكيم 
، االنتخابات املقبلة بـاملصيرية، معتبراً 
أنها ستسهم بتأصيل قوى سياسية 

ــه  وأفول أخرى.وقال احلكيم خالل ترؤس
ــاً لهيئة الرأي لتيار احلكمة، إن  اجتماع
االنتخابات القادمة انتخابات مصيرية 
ــية  ــهم في تأصيل قوى سياس ستس
ــوى جديدة بحكم  ــول اخرى وبروز ق واف
ــاً  ــع، داعي ــات الواق ــرات ومعطي املتغي
ــى التواصل مع  ــادات تيار احلكمة ال قي
ــروعهم  ــة مش ــان طبيع ــور وبي اجلمه
ــي  ــن. وف ــة املواط ــى خدم ــاعي ال الس

ــت مديرية االعالم  ــأن األمني أعلن الش
في هيئة احلشد الشعبي، امس االحد، 
ــؤول االدارة  ــى مس ــض عل ــاء القب الق
االرهابي  ــش  ــكرية لتنظيم داع العس
في محافظة كركوك.وذكرت املديرية ان 
ــد  قاطع صالح الدين  قوة من امن احلش
وكركوك، ألقت القبض على ما يسمى 
ــش  لداع ــكرية  العس اإلدارة  ــؤول  مبس
ــي كركوك.وأضافت،  ــة نوعية ف بعملي
ــات  ــتنادا ملعلوم ــت اس ــة مت ان العملي
ــتخباراتية دقيقة تكللت بالنجاح  اس
ــي محافظة كركوك. كما اعلن اعالم  ف
ــعبي عن احباط تعرضني  ــد الش احلش
ــوب غرب كركوك.  لداعش االرهابي جن
وذكر احلشد في بيان  ان قوات اللواء ٥٦ 
ــعبي،صدت تعرضا لفلول  باحلشد الش
داعش االرهابي على نقطة تابعة للواء 
ــع ناحية  ــن قاط ــة عتيرة ضم ــي قري ف
ــي وقت الحق  ــا احبطت ف ــزاب، فيم ال
تعرضا آخر على نقطة النكار في قاطع 
الدبس جنوب غرب كركوك. واضاف   ان 
ــرت املهاجمني على  ــواء اجب ــوات الل ق
ــيط  ــرار، بينما قامت الحقا بتمش الف

املنطقة.
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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  
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ــني العقابي، امس  ــد عضو اللجنة القانونية النيابية حس    اك
ــع للتوافقات  ــاء احملكمة االحتادية يخض ــد، ان اختيار أعض االح
ــة االحتادية هو من  ــيح أعضاء احملكم ــية، مبينا ان ترش السياس
ــي، أن  ــال العقاب ــة حصراً.وق ــلطة القضائي ــات الس اختصاص
ــلطة  ــيح أعضاء احملكمة االحتادية هو من اختصاصات الس ترش
القضائية حصراً، والتصويت على أعضائها يكون داخل مجلس 
ــي املصادقة على  ــات اجمللس ف ــحب صالحي ــواب، ونرفض س الن
ــة يخضع للتوافقات  ــاً أن اختيار أعضاء احملكم ــا، مبين أعضائه
ــروع قانون  ــلم مش ــس النواب تس ــية.واضاف، ان مجل السياس
ــة اجلمهورية، وتنص إحدى مواده على  احملكمة االحتادية من رئاس
ــة من مجلس  ــة على أعضاء احملكم ــحب اختصاص املصادق س
ــة للمصادقة على  ــة اجلمهوري ــواب، ومنح الصالحية لرئاس الن
ــدداً   ــح من قبل مجلس القضاء األعلى، مش ــماء التي ترش األس
ــى اإلطالق.وأوضح أن  ــل بهذا القانون عل ــى أن البرملان لن يقب عل
ــدم اكتمال نصاب أعضاء احملكمة االحتادية احلالية أوجد فراغاً  ع
قانونياً ودستورياً، كونه يعطل العديد من القوانني والتشريعات.

ــون احملكمة  ــريعي في قان ــود خلل تش ــي إلى وج ــار العقاب وأش
ــة (املادة  ــد أن الغت احملكم ــنة ٢٠٠٥، بع ــم ٣٠ لس ــة رق االحتادي
ــة) من القانون، اذ أصبحت هناك صعوبة في إكمال نصاب  الثالث
ــل هذا القانون وإيجاد آلية  ــع نحن بحاجة الى تعدي احملكمة.وتاب
ــيح القضاة، الفتاً الى أن هذه احملكمة هي جهة عليا، ومن  لترش
املؤسسات احلساسة، والتصويت على أعضائها يجب أن يكون 

داخل مجلس النواب.

  دعا عضو مجلس النواب، منصور 
البعيجي، امس األحد، احلكومة 
ــل باملثل مع االمارات  إلى التعام
الدخول  ــيرة  تأش ــح  وتعليق من
ــات  العالق ــع  وقط ــا  ملواطنيه
معها.واستغرب  ــية  الدبلوماس
ــي، ، قرار االمارات االخير  البعيج
بـتعليق فيزة الدخول للعراقيني 
ــا، معتبرا هذا القرار  الى اراضيه
ــراق  الع ــيادة  لس ــتهدافاً  اس
ــول  ــني بالدخ ــه الراغب ومواطني
ــبب  ــد س ــارات واليوج ــى االم ال
ــع االمارات باتخاذ هذا القرار  يدف
ــيادة  بس ــاس  يعتبر مس ــذي  ال
ــة  احلكوم ــى  عل ــدد،  البلد.وش
ــة  ــف مكتوف ــة ان ال تق العراقي
ــذا القرار االماراتي  االيدي اجتاه ه
للعراقيني  الدخول  فيزة  بتعليق 
ــول الى اراضيها  الراغبني بالدخ
ــا وترد  ــل معه ــل باملث وان تتعام
ــيرة الدخول  ــح تاش بتعليق من
ــع العالقات  ــى اراضيها وتقط ال
الدبلوماسية باسرع وقت.وأكد، 
ــتدعاء السفير  ان املطالبة باس
ــاج  احتج ــرة  مذك ــليمة  وتس
ــل يجب ان  ــر كافي ب ــراء غي اج
ــي اقوى ضد  ــون الرد احلكوم يك

االمارات لقيامهم بهذه اخلطوة 
ــعبة  ــر املبررة ضد العراق وش غي
ــية  ــع العالقات الدبلوماس وقط
ــل رد  ــفيرها اق ــرد س ــا وط معه
ــع قرارها. ــب م ــي يتناس حكوم

ــر املمكن ان  ــاف، أنه من غي واض

ــرار االماراتي بدون رد  ــذا الق مير ه
ــي اجتاهها النه  او صمت حكوم
ــم منع  ــول ان يت ــر املعق ــن غي م
ــني العراقيني من دخول  املواطني
االراضي االماراتية وهم يصولون 
ــل اراضينا لذلك  ــون داخ ويجول

ــة العراقية  يجب ان ترد احلكوم
باسرع وقت حفاظاً على سيادة 
ــه اجتاه هذا  ــد وامن مواطني البل
ــر املبرر الذي  ــرار االماراتي غي الق
يعتبر استهداف صارخ لسيادة 

البلد ومواطنيه.

ــجل اخلاصِّ  ــة النزاهة، امس األحد، تنفيذ عمليَّة ضبط إضبارة الس ــت هيئ    أعلن
بيِّنةً أن قيمة العقار التقديريَّة  بعقارٍ تعود ملكيَّته للدولة في محافظة النجف، مُ
ــة، ، ان مالكات مكتب  ــن (٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) مليارات دينار.وذكرت الهيئ ــغ أكثر م تبل
ــجل اخلاصِّ بالعقار  ــة، قامت بالتحرُّز على أصل الس ــق النجف التابع للهيئ حتقي
ــاحته إلى (١٢٠) دومناً، الفتة إلى أن القيمة التقديريَّة  الذي متَّ التالعب به وتصل مس
ــارع احلولي اجلديد في النجف الذي تعود ملكيته إلى وزارة  للعقار الواقع على الش
ــار. وأضافت، أن حتقيقاتها  ــل إلى أكثر من (٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) مليارات دين املاليَّة، تص
في التسجيل العقاريّ في النجف،  وظَّ ــف عن قيام بعض مُ األوليَّة قادت إلى الكش
ــجل العقار  ــرع النجف، بالتالعب في س ــارات الدولة – ف ــتراك مع مدير عق باالش

وإضافة حق التصرُّف ألحد األشخاص وتسجيلها باسمه.

بغداد /

بغداد /

بغداد /

ــة والتعليم، علي حميد الدليمي، امس االحد،     اكد وزير التربي
ــتكمال  ــة جهودا مضنية الس ــهر املاضي ــوزارة بذلت االش ان ال
ــرة   ــي اجلديد.وذكر الدليمي االس ــام الدراس ــط إلجناح الع اخلط
ــة  واالدارية في   ــية  والتعليمي ــة  من الهيئات  التدريس التربوي
ــة ابناؤنا الطلبة األحبة ... نهديكم اطيب التحيات  وزارة  التربي
واطيب السالم ... سالم العلم واملعرفة.. نتقدم به مع صباحات 
ــد في ميدان  ــوم يبزغ فجر جدي ــي اجلديد..فالي ــم الدراس عامك
ــدر ازدهاره.. ــه، وعنوان متيزه، ومص ــة والتعليم، أنتم مادت التربي

ــم أن يكون  ــا لك ــدة، وامنياتن ــم اجلدي ــم انطالقتك ــارك لك مب
ــدى الصعاب، ويتجاوز  ــز واالبداع العراقي الذي يتح عاماً للتمي
ــي اجلديد يحل  ــات، وينتصر على الوباء، ان عامنا الدراس املعوق
ــاء كورونا، وحرصنا على  ــن ما زلنا نواجه مخاطر وب علينا، ونح
ــتمرار عملية التعليم.  أبنائنا الطلبة مترافق مع طموحنا الس
ــا بذلنا خالل  ــر اطمئناناً، بعدم ــتكون خطواتنا أكث واضاف س
ــبل  ــتكمال اخلطط والس ــهر املاضية جهوداً مضنية الس األش
ــى رصانته وقيمته،  ــي اجلديد، واحلفاظ عل ــاح العام الدراس إلجن
حتية لكل من أسهم وواصل العمل، وواصل الليل بالنهار، فأنتم 

يا معلمينا ومدرسينا عز العراق وفخر ماضيه وحاضره.

  قال محافظ بغداد محمد جابر العطا، إن العاصمة لم تسجل 
أية مشاكل في تصريف مياه األمطار، مشيراً إلى أن الوضع حتت 
السيطرة.وذكر إعالم محافظة بغداد ، إن محافظ بغداد محمد 
ــة الطوارئ ملديرية مجاري  ــر العطا تابع ميدانيا تنفيذ خط جاب
بغداد للسيطرة على مياه األمطار في مناطق أطراف العاصمة، 
ــة جملاري قضاء احملمودية. مضيفاً أن احملافظ تفقد احملطة الرئيس

ــه إن جميع احملطات تعمل بطاقتها  ونقل البيان عن العطا قول
ــتنفار مالكات مديرية  ــيابية تامة، فضالً عن اس الكاملة وبانس
ــع، أن الوضع حتت  ــة والتخصصية.وتاب ــا الثقيل ــاري والياته اجمل
ــدود وصالحية  ــع مناطق األطراف وضمن ح ــيطرة في جمي الس
ــجل أية مشاكل سواء في  احملافظة، مضيفاً أن احملافظة لم تس

تصريف مياه الصرف الصحي أو األمطار.
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بغداد /

بغداد /
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ــتان، حقيقة استقطاع  ــف عضو في برملان اقليم كردس    كش
٤٠٪ من رواتب املوظفني في االقليم.وقال عضو اجمللس عن كتلة 
ــه، اناعضاء  ــب اعالم حزب ــتاني بحس ــاد الوطني الكردس االحت
ــة  ــرة، بانتظار رد من رئاس ــى املذك ـــ ٣٢ املوقعني عل ــان ال البرمل
ــة بني حكومة  ــألة توقيع االتفاقي ــأن مس ــتان بش برملان كردس
ــدة ٥٠ عاما.واضاف، انهخالل  ــم وتركيا لتصدير النفط مل االقلي
ــتان والتي من املقرر عقدها  ــة املقبلة لبرملان كردس عقد اجللس
ــنطالب مرة أخرى بجواب على مذكرتهم  يوم االثنني املقبل، س
ــن يكلوا حتى  ــيرا الى انهمل ــة البرملان، مش ــة الى رئاس املقدم
يحصلوا على اجابة على مذكرتهم.وحول توزيع رواتب املوظفني 
واستقطاع نسبة ٤٠٪ منها، اشار كاللي الى، انحكومة اقليم 

كردستان تتخذ القرارات دون أخذ رأي برملان كردستان.

بغداد /
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ذي قار /

ــتقبل محافظ ذي قار، ناظم الوائلي،  أس
امس األحد، ٢٩ تشرين الثاني، ٢٠٢٠، خلية 
األزمة التي شكلها القائد العام للقوات 
ــيد مصطفى الكاظمي،  ــلحة الس املس
ــط  ــود احملافظة في اعادة بس ــم جه لدع
ــي احملافظة.حيث وصل  ــن والنظام ف األم
الى قاعدة مطار األمام علي اجلوية، الوفد 

برئاسة مستشار األمن الوطني العراقي، 
ــم األعرجي وعضوية السيد  السيد قاس
ــي، الفريق عبد  ــس جهاز األمن الوطن رئي
الغني األسدي والوفد املرافق لهم، حيث 
ــتقبالهم السيد محافظ ذي  كان في اس
قار، حيث ستباشر اخللية اتخاذ خطوات 
ــكل قانوني  ــا بش ــذ مهامه ــدة لتنفي ع

وسلمي.
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ــن أن الوضع  ــن التميمي، م ــر الصحة والبيئة، حس ــذر وزي   ح
ــرق الطبية والصحية  ــي البالد مقلق، فيما وجه الف الوبائي ف
ــكل املدارس  ــي ل ــدء العام الدراس ــامل مع ب ــح وبائي ش مبس
ــن رقعتها اجلغرافية لضمان عدم إصابة الطلبة  املوجودة ضم
ــال التميمي ، إن  ــروس كورونا. وق ــية بفي ــات التدريس أو الهيئ
ــات الالزمة  ــع وزارة التربية اآللي ــدرس م ــهر ت ــذ أش ــوزارة من ال
ــنة  ــد لعدم ضياع س ــي اجلدي ــالق العام الدراس ــذ انط لتنفي
ــية من حياة الطلبة. وأضاف، أنه مت إعداد اآلليات الالزمة  دراس
ــع وزارتي التربية  ــيق م ــي اجلديد بالتنس النطالق العام الدراس
ــة العاملية، الفتا إلى أن وزارة  والتعليم العالي ومنظمة الصح
ــهر  ــة والتعليم قبل أكثر من ش ــي التربي ــة زودت وزارت الصح
ــي التي من خاللها  ــية النطالق العام الدراس بالنقاط األساس
ــية من  ــاة الطلبة والهيئات التدريس ــن احملافظة على حي ميك
ــه مت عرض النقاط على  ــار، إلى أن اإلصابة بفيروس كورونا. وأش
ــت وزارة التربية على  ــالمة الوطنية وأجاب ــة العليا للس الهيئ
ــاؤالت وحتديد الدوام يوما واحدا باألسبوع مع توزيع  تلك التس
ــبت إلى  ــدة وإضافة يوم الس ــدة إلى صفوف ع ــة الواح املرحل
ــبوع واستثنائه من العطل الرسمية واعتبارها  باقي أيام األس
ــه وجه فرقا صحية  ــدارس. وأكد التميمي أن ــميا للم دواما رس
ــتخدام  ــة اإلجراءات املتخذة من قبل وزارة التربية ومت اس ملتابع
منوذج لسبع مدارس ومتابعتها من قبل الفرق الصحية ضمن 
ــة، الفتا الى أنه مت  ــرف عليها الدوائر الصحي املناطق التي تش
حتديد أعداد الطلبة من ١٠ إلى ١٢ في الصف الواحد وبعد ذلك 
ــي في التاسع والعشرين  مت اتخاذ القرار بانطالق العام الدراس
ــق ويحتاج الى  ــع أن الوضع الوبائيّ قل ــرين الثاني. وتاب من تش
ــية ملتابعة الدوام  ــر والهيئات التدريس تضافر اجلهود من األس
ــى تواجد  ــات وباإلضافة إل ــة بالكمام ــزام الطلب ــة الت ومتابع
ــر املدارس وتوفير  ــيرا الى أنه وجه بتعفي ــرق الصحية، مش الف

املستلزمات الطبية. 

بغداد /



نجوم الهالل: الذهب ال يليق إال 
على الزعيم

ــة  الهزمي ــد  مدري ــال  ري ــى  تلق
ــم،  ــة محليًا هذا املوس الثالث
ــقوط أمام ديبورتيفو  بعد الس
أالفيس بنتيجة (١-٢)، في إطار 
منافسات اجلولة احلادية عشر 

من الليجا.
ــو  ديبورتيف ــي  هدف ــجل  وس
ــن  ــز م ــوكاس بيري ــس، ل أالفي
ــة (٥)،  ــزاء في الدقيق ــة ج ركل
ــيليو في الدقيقة (٤٩)،  وخوس
بينما سجل كاسيميرو هدف 

ريال مدريد في الدقيقة (٨٦).
وبهذه اخلسارة جتمد رصيد ريال 
مدريد عند ١٧ نقطة في املركز 
ــف النقاط،  ــع وواصل نزي الراب
ــع أالفيس رصيده إلى  بينما رف

١٣ نقطة في املركز الثامن.

الشوط األول

ــاراة، بتقدم  ــوف املب ــدأ الضي ب
ــر  ــة (٥) عب ــي الدقيق ــر ف بك مُ
ــة جزاء،  ــوكاس بيريز من ركل ل
ــني كورتوا،  ــفل مي ــددها أس س
ــبها احلكم على ناتشو  احتس

الذي ملس الكرة بيده.
ــاء أول رد من ريال مدريد في  وج
الدقيقة (١٥)، بتسديدة رأسية 
ــتغال ركلة  من ماريانو دياز مس
ــا احلارس  ــك به ــة، أمس ركني

باتشيكو على مرتني.

ــجل هدف  ــازارد أن يُس وكاد ه
ــي  ف ــد  مدري ــال  لري ــادل  التع
ــل  أرس ــث  (٢٠)، حي ــة  الدقيق
ــدود  ــى ح ــة عل ــديدة قوي تس
ــا  ــدى له ــزاء تص ــة اجل منطق

باتشيكو.
وتألق تيبو كورتوا في التصدي 
النفراد من لوكاس بيريز مهاجم 
ــث  حي ــس،  أالفي ــو  ديبورتيف
تصدى لتسديدته وحولها إلى 

ركنية في الدقيقة (٢٤).
ــن  إيدي ــي  البلجيك ــرض  وتع
ــق لإلصابة،  ــم الفري ــازارد جن ه
ــك قرر  ــة (٢٦)، لذل ــي الدقيق ف
ــحبه والدفع بالشاب  زيدان س

رودريجو جويس بدال منه.
ــروس  ــي ك ــي تون ــدر األملان وأه
فرصة هامة للتسجيل، حيث 
ــرة،  ــة ك ــل املنطق ــدد داخ س
ــيكو  تصدى لها احلارس باتش

في الدقيقة (٣٩).
ــرة أخرى  ــرة ارتدت م ــن الك لك
ــي  ف ــل  فش ــذي  ال ــي  لألملان
ــباك مرة  ــكانها داخل الش إس
ــوط األول  ــرى، لينتهى الش أخ

بتقدم أالفيس بهدف دون رد.

الشوط الثاني 

ــي،  ــوط الثان ــة الش ــع بداي وم
ــجيل  ــيليو في تس جنح خوس
ــس في  ــي ألالفي ــدف الثان اله
ــتغل  ــة (٤٩)، حيث اس الدقيق
ــوا أثناء  ــاذج من كورت خطأ س
ــدد  التمرير ليقطع الكرة ويُس

في الشباك اخلالية.
وتصدى باتشيكو حارس مرمى 
ــديدة  لتس أالفيس،  ديبورتيفو 
قوية من توني كروس جنم ريال 

مدريد في الدقيقة (٥٣).

ــة  فرص ــيليو  خوس ــدر  وأه
ــث  الثال ــدف  اله ــجيل  تس
ــي  ف ــس  أالفي ــو  لديبورتيف
ــدد كرة  ــة ٥٧، حيث س الدقيق
ــديدة داخل منطقة  برعونة ش

اجلزاء، بني يدي كورتوا.
ــدي  ــي التص ــوا ف ــح كورت وجن
النفراد من بيريز بالدقيقة (٦٣)، 
ــي العمق  ــرة ف ــى ك ــذي تلق ال
ــي، وكاد أن  ــاع امليرجن خلف دف
ــث لوال  ــدف الثال ــف اله يُضي

براعة احلارس البلجيكي.
ــرة عرضية  ــوكا بيريز ك ومرر ل
داخل منطقة اجلزاء خلوسيليو 
ــذي  وال  ،(٦٩) ــة  الدقيق ــي  ف
سددها بقوة كبيرة لتمر أعلى 

مرمى كورتوا.
وقرر زيدان الدفع بعدة تغييرات 
لتعديل النتيجة، حيث أشرك 
ميندي  وفيرالند  ــيوس  فينيس

ــدال من  ــارد، ب ــكو وأوديج وإيس
ــيلو وكروس  أسينسيو ومارس

ومودريتش.
ــكيز العب  وأهدر لوكاس فاس
ريال مدريد فرصة الهدف األول، 
ــديدة داخل  ــل تس ــث أرس حي
ــرت بجانب القائم  املنطقة، م
ــيكو  باتش ــارس  للح ــن  األمي

بالدقيقة (٧٤).

ــس ماريانو  ــاع أالفي ــرم دف وح
دياز من تسجيل الهدف األول، 
ــية في  ــرة رأس ــدد ك حيث س
ــة (٨٢)، تصدى لها أحد  الدقيق
ــط املرمى  ــى خ ــني عل املدافع

ا. وشتتها بعيدً
ــيميرو في تسجيل  وجنح كاس
ــال بالدقيقة  الهدف األول للري
ــدد فينيسيوس  (٨٦)، حيث س
ــيكو  ــا باتش ــدى له ــرة تص ك
ــيميرو  ــني قدمي كاس ــد ب لترت

الذي أسكنها في الشباك.
ــكو  إيس ــة  العارض ــت  وحرم
ــدف التعادل  ــجيل ه ــن تس م
ــال مدريد في الدقيقة (٩٥)،  لري
ــى التقدم  ــظ أالفيس عل وحاف
ــرة النهاية، ليتلقى  حتى صاف
ــارته الثالثة في  ــي خس امليرجن
ــد  ــقوط ض ــد الس ــا بع الليج

قادش وفالنسيا.

ــط صدارة  الوس ــط  نف اعتلى 
ــدوري العراقي بانتهاء  ترتيب ال
ــوزه على  بف ــة  اجلولة اخلامس
ــدف دون رد في املباراة  أربيل به
ــت في ملعب كربالء  التي أقيم

الدولي.
ــط  ــدف نفط الوس ــجل ه س
ــن في الدقيقة ١٤  محمد حس

من املباراة.
رصيده  ــط  الوس ــط  نف ــع  ورف
ــز األول  ــي املرك ــة ١٢ ف للنقط
ــد أربيل عند  ــا جتمد رصي بينم
ــز  ــي املرك ــة ف ــة الثامن النقط

ــط  ــدأ نفط الوس ــادس. ب الس
ــل  ــى أربي ــى مرم ــا عل ضاغط
ــر  مبك ــدف  ه ــن  ع ــر  أثم ــا  م
ــن  ــتغل محمد حس حيث اس
ــامت الذي  ــارس دلير ح خطأ احل
ــة لتصل  ــتت الكرة ضعيف ش
ــددها طويلة  ــد س ــى محم إل
ــارس من  ــروج احل ــتغال خ مس
ــدف التقدم  ــجل ه مرماه ليس

في الدقيقة ١٤ من املباراة.
ــية  ــل برأس ــق أربي ــاول فري وح
ــن كرته علت  ــام لك أكرم حس
العارضة لينتهي الشوط األول 
بتقدم نفط الوسط بهدف دون 
ــوط الثاني هاجم  رد. وفي الش

أربيل وكاد أن يدفع ثمن التقدم 
ــط  ــتغل نفط الوس حيث اس
ــني  ــة وصلت حلس ــرة عرضي ك
ــددها بجوار  ــد س ــد الواح عب

القائم.
ــد الواحد  ــني عب ــاع حس  وأض
كرة أخرى بعد أن سددها بجوار 
ــدر البديل عبد اهللا  القائم وأه
ــية  عبد األمير هجمة من رأس
علت العارضة فيما حاول أربيل 
ــكور لكن  عن طريق فرحان ش
ــرع منه فيما  ــرة كانت أس الك
مرت تسديدة برزان شيرزاد فوق 
املباراة بفوز  لتنتهي  العارضة، 

نفط الوسط بهدف دون رد.

ــة»  أطلق محمد مجدي «أفش
ــدى في  امل ــدة  ــة بعي صاروخي
الدقائق االخيرة منحت األهلي 
ــيا  ــعا قياس املصري لقبا تاس
ــال إفريقيا لكرة  في دوري أبط
ــاب مواطنه  القدم، على حس
ــك (٢-١)، في أول  وغرميه الزمال

نهائي في تاريخ املسابقة بني 
فريقني من دولة واحدة.

ــت املباراة تتجه  وفي حني كان
ــدف  ه ــد  بع ــد  التمدي ــو  نح
ــي عبر  لالهل ــي مبكر  افتتاح
ــه  عادل  ،(٥) ــولية  الس ــرو  عم
محمود عبد الرازق «شيكاباال» 
مبجهود فردي رائع (٣١)، حسم 
«أفشة» اللقب القاري للفريق 

ــديدة رائعة قبل  ــر بتس األحم
قليل من صافرة النهاية (٨٦).

ــات  مباري ــهدت  ش ــا  ولطامل
ــية  ــي والزمالك حساس االهل
ــارج امللعب،  مفرطة داخل وخ
ــة  التاريخي ــارزة  للمب ــرا  نظ
بينهما، لكن مواجهة اجلمعة 
ــرة جاءت  ــتاد القاه ــى اس عل
ممتعة دون اشكاالت وجماهير 

بسبب تداعيات فيروس كورونا 
وبتتويجه، سيمثل  املستجد. 
ــارة إفريقيا في كأس  االهلي ق
ــي  ــررة ف ــة املق ــم لالندي العال
ــباط/ ــني ١ و١١ ش ب ــة  الدوح

فبراير املقبل، للمرة السادسة 
في تاريخه.

ــد التتويج  ــة» بع ــال «أفش وق
ــديد. اتدرب  ــردد بالتس ــم ات «ل

ــة، وقد  ــى هذه احلرك دائما عل
ــب وضد  ــع املنتخ ــا م طبقته
ــكر والدي  (املغربي). أش الوداد 
ــذه  ه ــه  وأهدي ــالوي  أه ــه  الن

امليدالية».
ــع لالهلي  ــذا اللقب التاس وه
بعد ١٩٨٢، ١٩٨٧، ٢٠٠١، ٢٠٠٥، 
و٢٠١٣،   ٢٠١٢  ،٢٠٠٨  ،٢٠٠٦
ــك  ــد الزمال ــد رصي ــا جتم فيم

عند خمسة القاب في الصف 
ــاوي مع مازميبي  الثاني بالتس
الكونغولي الدميوقراطي، علما 
بان االهلي احرز لقب دوري بالده 

٤٢ مرة مقابل ١٢ للزمالك.
ــعار  ــي حتت ش ــم النهائ واقي
ــة  ــرازا الي ــب» احت «ال للتعص
ــني  ب ــل  حتص ــد  ق ــات  مواجه

اجلماهير خارج امللعب.

ــة  ــوة اجلوي ــق الق ــقط فري س
متصدر الدوري العراقي املمتاز، 
ــر  ــداد ليخس ــة بغ ــخ أمان بف
ــاراة التي  ــدف دون رد في املب به
ــالء  كرب ــب  ملع ــى  عل ــرت،  ج
ــة  الدولي ضمن اجلولة اخلامس

من املسابقة.
ــي  ف ــاء  ج ــد  الوحي ــدف  اله
ــة جزاء  ــن ركل ــة ٥٠ م الدقيق
سجل منها جبار كرمي ملصلحة 

أمانة يغداد.
تأثرت املباراة ببرودة اجلو وغابت 
ــاوالت،  ــض احمل ــع بع ــارة م اإلث
ــن باخلطورة  هنا وهناك لم تك
ــب أمانة  ــة، وتعرض الع الالزم
ــري  النيجي ــرف  احملت ــداد  بغ
ــة  نهاي ــع  م ــو  ايك ــامويل  س

الشوط األول.
ــدث  ــي، ح ــوط الثان ــي الش ف
ــف باخلطأ الذي ارتكبه  املنعط

ــي  ــح ف ــد صال ــارس محم احل
ــرب مهاجم  ــة ٤٨، بض الدقيق
ــرض  ــرر ليتع ــدون مب ــداد ب بغ
للطرد املباشر واحتساب ركلة 
ــا جبار  ــح في تنفيذه جزاء جن
ــا الهدف  ــجل منه ــرمي ليس ك
ــاراة بالدقيقة  ــد في املب الوحي

٥٠ من املباراة.

وضغط فريق القوة اجلوية بقوة 
ــال من الفرص  ــاع كما هائ وأض
ــام املرمى،  ــرع أم نتيجة التس
فأهدر إبراهيم بايش كرتني أمام 
ــاع البديل حمادي  ــى وأض املرم

أحمد كرة مبواجهة املرمى.

ــرة من  ــني ك ــاع أمين حس وأض

ــرهنك  ــية تألق احلارس س رأس
ــدد من  ــدي لها ولع ــي التص ف
الكرات اخلطرة لتنتهي املباراة 
ــة  ــدف دون رد ملصلح ــوز به بف

أمانة بغداد.
ــداد رصيده إلى  ــع أمانة بغ ورف
النقطة السادسة ليرتقي إلى 
املركز الـ١٤ وجتمد رصيد القوة 
ــرة  اجلوية عند النقطة العاش

بالصدارة املؤقتة.

الزوراء يتألق

ــق فوزا مهما  تألق الزوراء وحق
بنتيجة  ــدود  احل على مضيفه 
ــاراة التي أقيمت  ــي املب (٢-١) ف
ــاب  ــب التاجي حلس على ملع

نفس اجلولة.
ــجيل الالعب جنم  افتتح التس
ــة ٣٠ وعزز  ــي الدقيق ــوان ف ش

ــرة في  ــالء عبد الزه ــزوراء ع لل
الدقيقة ٤٠، فيما سجل هدف 
ــي الدقيقة  ــار طه ف احلدود من

.٨٩
ورفع الزوراء رصيده إلى النقطة 
ــز الثالث،  ــي املرك ــعة ف التاس
ــد احلدود عند  ــا جتمد رصي فيم
ــز  ــي املرك ــة ف ــة الرابع النقط

الـ١٦.

فوز قاتل

وخطف السماوة فوزا قاتال من 
ــه فريق الكرخ بهدف دون  ضيف
رد في املباراة التي أقيمت على 
ملعب السماوة حلساب اجلولة 

اخلامسة.
الهدف الوحيد جاء عبر املدافع 
إياد سدير في الدقيقة األخيرة 
ــع رصيد  ــاراة، الفوز رف ــن املب م

السماوة إلى النقطة السابعة 
ـــ١٢ وجتمد رصيد  ــي املركز ال ف
ــابعة  الكرخ عند النقطة الس

في املركز التاسع.

تعادل سلبي

انتهت مواجهة فريقي النجف 
ــادل  بالتع ــان  ميس ــط  ونف
ــت على  ــي أقيم ــلبي والت الس
ــد راضي  ــاحر أحم ملعب الس

في نادي الكرخ.
ــن الوصول  ــز الفريقان ع وعج
ــي  لتنته ــا  بعضهم ــباك  لش
املباراة بالتعادل السلبي ليرفع 
ــى النقطة  إل ــف رصيده  النج
ـــ١١  ال ــز  املرك ــي  ف ــابعة  الس
ويرفع نفط ميسان رصيده إلى 
ــي املركز  ــابعة ف النقطة الس

الثامن.

ــط،  أكد جمال علي، مدرب نفط الوس
أن الصدارة بعد انتهاء اجلولة اخلامسة 
ــيء،  من الدوري العراقي، ال تعني أي ش
ــي املباريات  ــى العبيه التركيز ف وأن عل

املقبلة من الدوري.
ــط، صدارة الترتيب  ويحتل نفط الوس
ــى أربيل في  ــة، بعد فوزه عل بـ١٢ نقط

اجلولة اخلامسة.

ــات صحفية:  ــي تصريح ــال علي، ف وق
ــدارة بعد مضي ٥ جوالت ال تعني  «الص
ــم أن ننهي  ــات، األه ــق الطموح حتقي
ــط  ــب نف ــذي يناس ــز ال ــدوري باملرك ال
ــط. املنافسة مازالت في بدايتها  الوس

وعلينا التركيز على املباريات املقبلة».
ــة  مهم ــات  مباري ــا  «تنتظرن ــار  وأش  
ــط،  والنف ــرطة،  الش ــد  ض ــة  متعاقب
ــات  ــة. ٤ مباري ــوة اجلوي ــة، والق والطلب
ــر وعلينا  ــتعني لنا الكثي ــة س متتالي

ــروج بنتائج  ــا للخ ــدة له ــد الع أن نع
ــط  ــى أن نفط الوس ــا إل ــة»، الفت طيب
ــخصيته في املباريات املاضية  أثبت ش
ــض النقاط التي  ــازال هناك بع لكن م

سنعمل على تصحيحها».
ــوم تدريباته  ــر الي ــق باش ــني «الفري  وب
ــت ضيق وال  ــة. الوق ــة السادس للجول
ــا مباراة مهمة  ــي أن نتوقف. لدين يكف
ــة مباراة  ــرطة، طوينا صفح أمام الش

اربيل وتركيزنا على اجلولة املقبلة».
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� جريدة يومية سياسية عامة  ال ترتبط بحزب او حر كة او اية جهة دينية او سياسية

زوروا موقعنا على االنرتنت:

WWW.albayyna-new.com Ú����ôbÌ@ä€a

نبض الشارع

فاهم حسن فتاح

 الكل متفق من هم في الوسط الرياضي اوخارجه 
جمهور وإعالم رياضي على أن الرياضة في بلدنا هي 
ــز  خلف كرة القدم  ــما فقط وتتعك اليوم باتت أس
البائسة هي األخرى عندنا والتي أيضا ال جندها على 
ثبات أبدا وسبق أن قدمنا وفي مقاالت عديدة اسباب 
التراجع وهذا ليس  مبوضوعنا الذي ابغيه والوسط 
ــاكل هي (  ــي على بينة منه ويعرف ان املش الرياض
ــبب الرئيسي في تأخر جميع األلعاب  العلة ) والس
ــن عندنا اجناز نفتخر  ــنيني لم يك عندنا بل ومن س
ــا واليوم نقف  ــم ومحيطن ــام العال ــا به أم ونتباه
ــوف تتوقف  أمام األلعاب احملتظرة أصال وهي رمبا س
ــة الدولية التي لنا  ــرار من اللجنة األوملبي ومتوت بق
ــكاوينا  ــا الكثير من  االضابير التي حتمل ش عنده
ــكوى األخيرة التي قدمها الكابنت رعد  ومنها الش
حمودي حول صحة وسالمة االنتخابات او غيره من 
اخملفي الذي العلم لرياضتنا ورياضينا املساكني به 
ــب كل العتب على الكابنت  ــا نحن كاعالم نعت وهن
ــكوى على االنتخابات  رعد حمودي لتسرعه بالش
بعد فوز زميله السيد سرمد عبد االله الذي رافقه 
ــة اللجنة  ــنمه رئاس ــة ثمانية أعوام من تس طيل
األوملبية الوطنية العراقية وهي سنني عجاف بحق 
ــهدت تراجعا شامال غير  الرياضة العراقية التي ش
ــاكل بني األوملبية  ــبب املش ــودين عليه بس محس
ــف له اللجؤ إلى إالوملبية  ــباب وما يؤس ووزارة الش
ــذي أثبت وجوده  ــرك القضاء العراقي ال ــة وت الدولي
في عقود من الزمن املاضي واحلاضر وله من املكانة 
ــواء  التي يتمتع بها وخاصة في اجملال الرياضي وس
ــيد رعد فعند اجلمهور  ــرمد او الس ــيد س فاز الس
ــان مع كل  ــة االثن ــد واحلقيق ــو واح ــني ه والرياض
ــر األلعاب وال حتى  ــرام لهم ال ينفعان لتطوي االحت
ــتويات الدنيا التي كنا عليها وكلنا يعرف  إلى املس
ــي وهم كثيرون  ــاص او أكادمي ــو اي صاحب اختص ل
ــح فسوف لن يفوز اي منهم الن بيت  يرومون الترش
ــانه ومع  ــم على اثنني وكل له فرس االوملبية مقس
ــديد االسف نصل إلى هذا املستوى املتدني جدا  ش
ــدر قرار من القضاء مفاده االبقاء على  وقبل ايام ص
ــن اللجنة األوملبية  ــودي حلني صدور قرار م رعد حم
ــا اي مامعناه  ــني العقل من قضائن ــة وهو ع الدولي
ــكرا لك كابنت  ــل االنتخابات ورمبا إعادتها فش فش
ــك  ــك طيلة فترة ترؤس ــى اجنازات ــد حمودي عل رع
ــحة  ــنوات من الش اللجنة األوملبية ملدة ثمانية س
في اإلجناز واعلم اننا ننظر ملنافسك السيد سرمد 
ــل وال غيره  ــرة الغير واثقة وهي الفش بنفس النظ
ــني باملرة على نفس الوجوه املدورة  ألننا غير متفائل

كل أربعة سنوات.

مشاكلنا تحل 
عرب اِّـحيطات 

›Óiâc@Û‹«@ãÏ–€bi@ÒâaÜñ€a@Ô‹n»Ì@¡çÏ€a@¡–„

ı˝iä◊@Öbnç@ø@ÚÌÏ¶a@ÒÏ‘€a@äË‘Ì@ÖaÜÃi@Ú„bflc

األهلي يتوج بطال قياسيا َّـ دوري االبطال

ــعادتهم  حرص جنوم الهالل، على التفاعل مع جماهيرهم وإبراز س
ــاب اجلار النصراوي ٢  الكبيرة بالتتويج بلقب كأس امللك على حس
ــة. وجنح الهالل في الفوز على النصر  ـ١، وحتقيق الثالثية التاريخي
ــزاء نفذها  ــو وركلة ج ــية الكوري جاجن هيون س ــل رأس ٢ـ ١، بفض
ــعة، والوصول  بافيتمبي جوميز، وحصد لقب الكأس للمرة التاس
للثالثية ( الدوري، كأس امللك، دوري أبطال آسيا)، والبطولة رقم ٦١ 

في تاريخه بجميع البطوالت.
وغرد سالم الدوسري اجلناح الهجومي الرائع: «ألف مبروك الثالثية 
ــيء نقدمه لكم  ــة يا زعماء.. البطولة رقم ٦١ هي أقل ش التاريخي
ــى وقفتكم معنا في احللوة واملرة  يا أحلى وأغلى جمهور، وما ننس
ــوالت املمكنة، وما يليق فيكم إال  ــاء اهللا نحقق جميع البط وإن ش
ــلمان الفرج  ــاء اهللا القادم أجمل.. مبروك». وتبعه س الذهب وإن ش
ــا زعماء حتقيق أغلى  ــط الهالل: «ألف ألف مبروك ي قائد وجنم وس
ــروك الثالثية وألف مبروك  ــلمان.. ألف مب الكؤوس، كأس ملكنا س
ــاق الزعيم وإدارته وأجهزته الفنية  البطولة (٦١).. ألف مبروك لعش

واإلدارية، وألف مبروك إخواني الالعبني..  احلمد هللا والشكر».

bvÓ‹€a@ø@ÜÌâÜfl@fibÌâ@Äaäu@’‡»Ì@èÓœ¸c
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بناء    بأعمال  ذات االختصاص، الراغبة    كافة الشركات  الشركة العامة لموانئ العراق / هيئة  القرض اليابانيوزارة النقـل /  تدعو  
احد مشاريع المرحلة      PKG-3Aمشروع  ب  شراء وثائق المناقصة الخاصة  من اجل   طلباتهاتقديم   الى    وحدات بحرية خدمية,وتوريد  

، الممول من قبل الوكالة اليابانية   (IQ-P20)الثانية من إعادة تإهيل قطاع الموانئ العراقية / إعادة تإهيل ميناء خور الزبير  
ل  بوزارة النقـزيارة الموقع االلكتروني الخاص    (جايكا).ولمزيد من التقـاصييل يرجىللتعاون الدولي  

)WWW.motrans.gov.iq  (العامة لموانئ العراق  ) أو الموقع االلكتروني الخاص بالشركةWWW.scp.gov.iq (    . 
 

 مع التقدير  
 فرحان محيسن غضيب  

 المدير العام  
 للشركة العامة لموانئ العراق  

 مجلس االدارة  رئيس  
 
 
 
 

Advertising 
 
The Ministry of Transportation / General Company for Ports of Iraq / Japanese Loan Organization wishes to 
invite any interested companies to submit their requests for the purpose of purchasing the bidding documents 
concerning  PKG-3A Project one of the Port Sector Rehabilitation Project IQ-P20, funded by the Japan 
International Cooperation Agency (JICA). For more information and details, please visit the website of the 
Ministry of Transport (WWW.motrans.gov.iq) or the website of the General Company for Ports of Iraq 
(WWW.scp.gov.iq) 

 
 

With our appreciation 
 
 

 
Farhan Mouhaisen Ghdhaib              

Director General                         
General Company for Port of Iraq (GCPI)       

Chair of Board of Director                   
                            

 
  

محافظة بغداد
اعــــــــالن

م / مناقصة رقم (١٢)  لسنة ٢٠٢٠ 
انشاء مركز صحي َّـ ام العصافري 

ــاء مركز صحي َّـ ام العصافري) أدناه ضمن   ــروع (إنش ــر ديوان محافظة بغداد االعالن عن مش ١ . يس
ــربة تقديم  ــاءات اِّـؤهلني وذوي الخ ــة مقدمي اِّـعط ــنة ٢٠١٩ فعلى كاف ــتثمارية لس ــة االس اِّـوازن

عطاءاتهم لتنفيذ اِّـشروع أدناه وحسب الوثائق القياسية (وثيقة إشغال صغرية).
ــروع وجداول  ــاءات اِّـؤهلني والراغبني َّـ الحصول على الوثائق الخاصة باِّـش ــى مقدمي العط ٢ . عل
الكميات مراجعة محافظة بغداد الطابق الثامن / قسم العقود خالل أوقات الدوام الرسمي من الساعة 

٨  صباحا ولغاية الساعة ٢ ظهرا .
٣ . تضمن العرض ثالث ظروف/ ظرف العرض التجاري/ ظرف العرض الفني / ظرف يتضمن متطلبات 
ــة مهنه, هوية  ــيس , محضر اجتماع , إجازة ممارس ــيس, عقد تأس ــهادة تأس التأهيل اِّـطلوبة  (ش
تصنيف بدرجة (سابعة) انشائية نافذة صادرة من وزارة التخطيط تقديم أعمال مماثله مصدقة من 
الجهة اِّـستفيدة, تقديم مستمسكات اِّـدير اِّـفوض , تقديم مايؤيد حجب البطاقة التموينية , كتاب 
ــخة اصلية وصل  عدم ممانعة صادر من الهيئة العامة للضرائب نافذ ومعنونة اُّـ محافظه بغداد نس
ــركة  ــخة االصلية , يتم التوقيع والختم على كافة صفحات جداول الكميات من قبل الش ــراء النس الش
اِّـتقدمة , تقديم جدول تقدم عمل , تكون مدة نفاذية العطاء ٩٠ يوما , تقوم الشركة بتثبيت عنوان 
متكامل ِّـكتبها مع ارقام الهواتف واِّـوقع االلكرتوني  الخاص بها  , يجب ان تكون االرقام مدونة رقما 
ــدم العطاء , على  ــطب ومقرتن بتوقيع مق ــون الكتابة واضحة وخالية من الحك والش ــة وان تك وكتاب
ــركات االجنبية الراغبة باالشرتاك باِّـناقصة تقديم شهادة تاسيس وكافة مستمسكاتها مرتجمة  الش
مصدقة من السفارة العراقية َّـ بلد التاسيس , تلتزم الشركة بتقديم االسعار النهائية  غري القابلة 

للتفاوض , تقديم جدول الكميات مختوم بالختم الحراري ِّـحافظة بغداد).
٤ . بإمكان مقدمي العطاء اِّـهتمني شراء وثائق اِّـناقصة بعد تقديم طلب تحريري اُّـ العنوان التالي 
ــم العقود) وبعد دفع قيمة البيع للوثائق لقاء مبلغ قدره (٢٥٠,٠٠٠) (مئتان  (محافظة بغداد/ قس

وخمسون الف دينار عراقي)  غري قابله للرد.
ــتعالمات االلكرتونية /الطابق  ــاءات / اُّـ العنوان التالي محافظة بغداد / االس ــليم العط ٥ . يتم تس

ــي ِّـدينة بغداد يوم االحد  ــاعة ١٢ ظهرا من التوقيت اِّـحل ــليم العطاءات الس األول واخر موعد لتس
ــيتم فتح العطاءات بحضور  ــوف ترفض العطاءات اِّـتأخرة عن هذا اِّـوعد وس ٢٠ / ١٢ / ٢٠٢٠ س
ــم العقود الساعة ١٢ ظهرا  مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني بالحضور َّـ محافظة بغداد / قس

من يوم االحد ٢٠ / ١٢ / ٢٠٢٠ او اليوم الذي يليه.
ــفتجة)   ــكل (خطاب ضمان او صك مصدق او س ٦ . يجب ان تتضمن العطاءات ضمان للعطاء على ش

من احد مصارف بغداد اِّـعتمدة لدى البنك اِّـركزي وبأسم اي من الشركاء.
ــار اليها َّـ القوانني   ــوم والضرائب اِّـش ــركة اِّـتعاقدة  كافة الرس ــتحقات الش ــتقطع من مس ٧ . يس

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

٩ .  َّـ حال تقديم احد الشركاء الي من اِّـعايري اِّـطلوبة وتم استيفاءها من قبله فيتم قبول العطاء 
اِّـشرتك دون النظر اُّـ الشريك االخر اال اذا نص َّـ الوثيقة نسب وشروط معينة توفرها َّـ الشريك 

عند ذلك يعتمد ما تم تثبيته َّـ الوثيقة.
١٠ . جهة التعاقد غري ملزمة بقبول أوطأ العطاءات الغري مستجيبة.

ــيولة النقدية, اإلعمال  ــية وبضمنها (الس ــب الوثيقة القياس ــاء لم ينظم حس ــتبعد أي عط ١١ . يس
اِّـماثلة).

ــات  ــو عليه اِّـناقصة بعدم اِّـطالبة بأي تعويضات عن  اضرار االندثار او الحراس ١٢ . يتعهد من ترس
التي 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.
١٥. يتحمل من ترسوم عليه اِّـناقصة اجور النشر واالعالن.

محافظ بغداد / قسم العقود  

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

إنشاء مركز صحي في ام  ١٢
 العصافير

١.٧٧٠.٥٥٢.٦٠٠ 
وخمسمائة مليون  سبعمائة وسبعونو مليار

 دينار عراقيواثنان وخمسون الف وستمائة 
 ٢-١٤٦-٣-١٢-٤-١-٤٩-٥ يوم ٤٥٠

١٨.٠٠٠.٠٠٠ 
 مليون  ثمانية عشر

 دينار عراقي
 



ــل أيام مررتُ من أمام ملعب امليناء الذي بات هياكل بل  قب
ــب حديث ،فاعتصر  ــان متكامل بعد هدمه لبناء ملع بني
ــل حينما  ــب فقط ، ب ــى امللع ــرةَ ، ال عل ــاً وحس ــي أمل قلب
شاهدتهم يقومون بهدم سينما امليناء الصيفيّ ، البناية 
ــكنت ذاكرة األجيال منذ ثالثينات القرن املاضي ،  التي س
والتي أمتعتنا بعرضها األفالم الهندية والعربية والكاوبوي 
ن  ، وغنّى فيها عبد احلليم حافظ وشريفة فاضل وفهد بالّ

وفايزة أحمد ومحمد سلطان وغيرهم في الستينات  !!
ــذي يريدونه في  ــى امللعب ال ـــ أال ميكن أن يُبن ــاءلت :ـ تس
م  دَ ــاهد على قِ ــاء على حاله كش ــكانٍ آخر، ويبقى املين م

الرياضة في املدينة ؟!
ــ ألم نتخلّص من ثقافة الهدم واخلراب بعد  ؟!

ــ ما لنا ال نشبه  شعوب األرض التي تعتزّ وتفتخر بإرثها 
ــا كانت ،،  ــم تعد مثلم ــيل البصرة ل ــي ؟!شناش العمران
ــمٌ منها ، وآخر مت التجاوز عليه وبناؤه وفق أهواء  مَ قس دِ هُ
صت لقصر  صّ املتجاوزين فلم تسلم سوى األماكن التي خُ
الثقافة والفنون واحتاد أدباء البصرة وجمعية التشكيليني 
!! وكان بإمكان احلكومة احمللية أن جتعل من املنطقة كلها 
أماكن تراثية للسياحة وتصوير املسلسالت واألفالم التي 
مَ وبُني  دِ ــب املاضية!!بهو اإلدارة احمللية هُ تتحدث عن احلق
ــنوات من الثقافة والفن في  مكانه مولٌ كبير ، وألقيت س
ــكوير  ــلة املهمالت ، وكان األجدر ترميمه وبناء ( تامي س س
ــاحات البصرة املمتلئة بالسكراب   ــاحة من س ) في أي س
لت ومت اتخاذها مقراً للجيش  مِ !!بناية احملافظة القدمية أُهْ
ــا مبنى للثقافة  ــرطة ، وباإلمكان ترميمها وجعله والش
ــا النابض (  ــف املدينة وقلبه ــون  كونها في منتص والفن
ار) !!البناية األثرية للمحكمة الشرعية في البصرة  العشّ
ــاكنوها  ر س ــا وحتولت الى بيوتات لم يُعِ ــاوز عليه مت التج
ــا تراثياً !!والكثير  من  ــام لقيمة البناية وأهميته أيّ اهتم
ــرن وكانت  ــييدها أكثر من ق ــى تش ــي مرَّ عل ــن الت األماك
ــاري في  ــة والفن املعم ــران والثقاف ــة للعم ــات فارق عالم
ــن اخلارطة العمرانية  ت م ــحَ سِ ت ومُ مَ دِ البصرة قدميا ، هُ
لتقوم مكانها عمارات وأسواق وكراجات وغيرها !!أيعقل 
ــي أبداً ، ولم  ــرم تراثنا العمران ــذا ؟! أيعقل أننا لم نحت ه
ي اقتصاد البلد ،  ــياحية تغذّ ر أن جنعل منه أماكن س نفكّ
أم إنّ ثقافتنا تُعنى بالهدم وال شيء غيره ؟!منذ عام ٢٠٠٣ 
ــر من األماكن  ــذه تغيّرت معالم الكثي ــاعة ه ولغاية الس
ــوى صورٍ في ذاكرة  ــي البصرة ولم يبق منها س التراثية ف
ر بآلية البناء والعمران  ــابقة  !!علينا أن نفكّ األجيال الس
ــدا عن  هدم التراث العمراني هذا ، وجنعل منه متنزهاً  بعي
ــق  ــر بعني العاش ــن ، وان ننظ ــة والف ــياحة والثقاف للس
ــع املادي والنظرة  احلقيقي للمدينة وارثها بعيدا عن اجلش

متناسني هويتها التراثية احلقيقية .
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على مقربة منكم

عبدالسادة البصري
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طالب عبد العزيز

هل ينبغي أنْ يكونَ للشاعر موقفٌ ما، 
ــؤال  إزاء ما يحدث حوله؟ قد يبدو الس
ــع كثيرون  ــر طبيعته، إذ يُجم ــى غي عل
على أنَّ االجابة بنعم، هي الصحيحة، 
فقد كان الشاعر عبر الزمن لسانَ حال 
ــا اليوم،  ــةُ مبفهومن ــة، والقبيل القبيل
ــع والوطن  ــه اجملتم ــي ما تعني تعني ف
ــك. أعتقد بأنَّ  ــا الى ذل ــة وم والسياس
سؤاالً كهذا كثيرا ما يطرح في البلدان 
ذات األنظمة التوليتارية، والدكتاتوريات 
ــدول  ال ــي  ف ــا  ورمب ــة،  واحلزبي ــة  الفردي
الثيوقراطية أيضاً، أو التي لم تتشكل 
هويتها السياسية والوطنية بعد، أما 
ــة الدميقراطية،  ــدول ذات االنظم في ال

ــات  املؤسس ــم  حك ــى  عل ــة  والقائم
ــا، مثلما  ــذا فيه ــؤال ه ــدم الس فينع
ــا  ــه متاماً.معظمن ــة عن ــدم االجاب تنع
ــكل أو بآخر  ــعراء وكتاب) عانى بش (ش
من املطالبة مبوقف مؤيِّد، صريح ومعلن 
ــابق، واحلرب مع إيران أو  من النظام الس
غزو الكويت، فقد كانت السنوات تلك 
ــان املواهب، واختيار  االصعب في امتح
ــن احلقيقة، حيث  االنتماء، والتعبير ع
ــة الثقافة في  ــب، منتج تباينت النخ
ــا، إزاء ما كان يحدث، لذا، ذهب  مواقفه
ــاً) بكلّيته أو  ــاً أو خائف ــض (قانع البع
ببعضها الى التأييد واجملاهرة به، بينما 
ــى االمر، بلغة  ــال البعض اآلخر عل احت
ــتعيناً مبا في  ــة، مس ــة ومبهم غامض
واملشعوذين  واملتصوفة  الغنوص  كتب 

ــن الذ  ــاك م ــاومي، وهن ــص وته ــن قص م
ــي ركن  ــزواء ف ــى االن ــت، وارتض بالصم

ــي تعبير عن رفض  ــل من احلياة، ف مهم
ــرّت احلروب  ــا يحدث، وبذلك م مطلق مل
واحلصارات، وسنوات التعسف برعبها 
ــراً ذا معنى في  ــر، دون أن تترك أث الكبي
الشعر أو في السرد، بل وبعامة الثقافة 
العراقية.لم يكن للغجر وطنٌ ذات يوم، 
ــابٌ لقومية  ــم انتس ــرف عنه ــم يُع ول
ــا تفرقت  ــوا بدين، ورمب ــا، أو أنهم آمن م
ــابهم وأصالبهم في ظهور وبطون  انس
ــة، وعبر  ــي التغريبة العجيب ــر، ف الغي
ــذي جابوا بلدان  ــم التاريخي، ال ترحله
ــعر  االرض به، لكنهم أطلعونا على ش
ــة والصدق، وعبر  ــة في العذوب كان غاي
قصائد قصيرة نقلوا لنا حياتهم، التي 
كانت، دومنا تزويق ومراء، كان خالصهم 
ــن والقومية والدين  ــات الوط من تابوه

ــاً، كالذي نبحث  ــد منحنا أدباً خالص ق
ــلطة،  ــتراطات الس عنه بعيداً عن اش
ايِّ سلطة. ليس الشاعر ملزماً مبوقف، 
تريده أو تقترحه عليه جهة ما، فالشعر 
ابن احلرية املطلقة، وهو البرعم الناتئ 
ــي الكبيرة. ــجرة املعان ــل في ش اجلمي
ــاعر  اً من مطالبة الش ــا ال جندُ بدّ إذا كنّ
ــه مبوقفه  ــا نطالب ــف معني، فإنن مبوق
ــدوى وجودنا على  من احلياة واملوت، وج
ــر الكبرى،  ــده متأمالً املصائ االرض، نري
ــا، وإذا أردناه قريبا  ــف بانتظارن التي تق
من مشاعرنا واحاسيسنا فليكتب لنا 
ــق، والطبيعة  قصائد في احلب والعش
ــانية، ال نريد من الشعر  والعالئق االنس
ــينا، إمنا  ــاعر أنْ يكونا راويةً ملآس والش

نريدهما معينا لنا على نسيانها.

 البينة الجديدة / هناء العبودي
ــياحة واآلثار  ــة والس ــر الثقاف ــيد وزي ــار الس  أش
الدكتور حسن ناظم إلى  ضرورة متابعة اخلطاب 
الشعري النسوي في هذه املرحلة لنرى اين وصل، 
ــمع لنرى املوضوعات التي  ونبّه الوزير الى أننا نس
ــدا حرصه  ــاعرات، مـؤك ــى اهتمام الش ــوز عل حت
ــه مهتما  ــعري كون ــهد الش ــى متابعة املش عل
ــن تقديـره ملا تقوم  ــعرية العربية، معبرا عـ بالش
ـــاط إبداعي وحـراك  ــه «منصة إبداع» مـن نش بـ
ــعد  ــة الدكتـور س ــر املنص ــاكرا مدي ــي، ش ثقاف
ــي على ماتقدمه هذه املنصة من إبداعات  التميم
ــعرية  ــية ش ــزة.  جاء ذلك خالل حضوره أمس ممي
ــبة يوم بغداد من خالل الفضاء االفتراضي  مبناس
ــداع في بغـداد مدينة االبـداع  نظمتها منصة إب

ـــعار (بالشعر نحرر  ــكو، حتت ش االدبي- اليونس
ــم اجلمال) مساء  ــة ونرس األرواح ونخلق الدهش
ــاركة عدد  ــبت املاضي٢٠٢٠/١١/٢١ ومبش يوم الس
ــلطنة  ــدري من س ــة البـ ــاعرات: بدري ــن  الش م
ــة العربية  ــم مـن اململك ــس امللح ــان، وبلقي عم
السعوديـة، ود.حنني عمر من اجلزائر، ودالل البارود 
ــر وفليـحة  ــر من مص ــت، وهاجـر عم ــن الكوي م
حسـن وورود املوسوي من العراق. تغنّت القصائد 
ــي احلياة ومواقفها  ــمو حضورها ف بروح املرأة وس
اإلنسانية واجلمالية، واستلهامها ملعاني التاريخ 
ــر دالالت املاء  ــة، عب ــرأة العراقي ــذي صنعته امل ال
ــاعر بدرية  ورمزية دجلة والفرات كما كتبته الش
ــتلهام روح  ــلطنة عمان، وعبر اس ــدري من س الب
الشهادة وصبر األم العراقية وهي تعيش مشاعر 

الفقد واحلرمان، إذ كتبت الشاعرة حنني عمر من 
ــبايكر،   ــهداء س اجلزائر قصيدتها املهداة الى ش
ــعودية بلقيس  ــاعرة الس فضال عن قصيدة الش
ــم صور حبها للعراق مشفوعة  امللحم وهي ترس
ــه االرهابيون من جرائم  ــم والرفض ملا يرتكب باألل
ــا في قصيدتها  ــل والتفجيرات الدامية كم القت
ــهيدة  ــداة الى الطفلة الش ــداد“ امله ”غزالة بغ
ــاعر الكويتية  ــدة الش ــن قصي ــال ع ــراء، فض زه

ــراق حاضرا وقويا،  ــاروك“ وهي حتلم بالع ”دالل الب
وقصيدة الشاعرة املصرية هاجر عمـر، وهي تقف 
ج  ــن خالله توهّ ــتعيد م أمام متثال اجلواهري لتس
ــجته قصائد  ــك مانس ــخ، وكذل ــعر والتاري الش
ــراق وتاريخه وعمقه  ــرى عبّرت عن ثقتها بالع أخ
ــد حافلة باحلب  ــاني عبر قصائ ــاري واإلنس احلض
والشجن للشاعرات املغتربات فليحة حسن من 
ــن بريطانيا كما حفلت  ــوي م أميركا وورود املوس
ــي قـدمها كل  ــن املداخالت الت ــة بعدد م اجللس
مـن الشعراء عبد الرزاق الربيعي وعدنان الصائغ 
ــرازق، والدكتورة  ــيد عبد ال ود. مزهر اخلفاجي وس
ــاطات عودة بغداد الى  ناصرية، لتؤكد هذه النش
ــر القرون جاذبة  ــا التي عرفت بها على م مكانته

للمبدعني وفاعلة في  الثقافة.
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بهذا التقدمي ميكن الدخول إلى 
(الدرامية)  النادر من  ــتوى  املس
التي يقترحها الشاعر الدكتور 
ــتبك من  (نوفل أبو رغيف) ليش
ــوح (الكتابة  ــالل نصه املفت خ
ــور  املنش ــد)  كوفي ــن  زم ــي  ف
بتاريخ ٢٠٢٠/٩/٢٤،,مع الصنعة 
ــة املفتوحة  ــعرية) احلاذق (الش
ــاعر  ــاءات رؤية الش ــى فض عل
حيناً ، و على الرؤية اإلنسانية 
ــى االلتفاتات  ــر,و عل ــاً آخ حين
ــية الذكية في أحيانَ  السياس
ــة مؤطرة  ــي صنع , وه ــدةٍ عدي
بامتياز مبهارات الكتابة وأصول 
بنيتها,  ــتراطات  واش ــا  لعبته
النصية  ــة  الكتاب ــات  فجمالي
والصور  ــة  البالغي والصياغات 
الشعرية هي التي هيأت املكان 
هِ هذا،و دعته  ــاعر في نصّ للش
ــي جتليات درامية  ألن يخوضَ ف
ــكونة بقلق الروح وأسئلة  مس
ــا املوت).  ــي (يغرقه ــاة الت احلي
ــا ابورغيف منذ  ــدأ تراجيدي وتب
ــدث املتمثل  ــة إنطالق احل حلظ
ــراع وتصاعده باجتاه  ببدء الص
ــود والبقاء,  ــن الوج ــث ع البح
ــتبك فيها ويتداخل  حيث يش
ــعري  الش ــس  الهاج ــا  معه
واجلمالي والفني بنحو مسبوك, 
فُّ عن  ــه الهاجس الذي ال يكُ إن
ــن خالل  ــور م ــي واحلض التجل
واإليقاعية  اللغوية  املستويات 
بنظام  ــة  احملكوم ــة  والتركيبي
املهارة,منَحَ  ــق  فائ ــيميائي  س
ــربةَ من  ــعريتَهُ املتش النصَ ش
اخلالدة,  األصيلة  الدراما  منابع 
ــكيل  ــعى إلعادة تش التي تس
احلياة باجتاه ما ينبغي أن تكون 

,وليست كما هي كائنة.
يقول أبو رغيف :

لنيَ  ــودُ محمَّ نّا نَع ــسِ كُ ((باألم
ــبِ  وتَعَ ــارات,  النَه ــب  بصخ

املشاوير
لنزرَعَ ليلَ الدفاترِ بوحاً شقياً 

هاد نعتقه للسُ
ــراب  ــن خ ــاهُ م ــا رممن ــع م وجنم

السياسة (...)
عنُ في تسجيل مالمح البالد  منُُ

الغارقة باملوت 
ن الوقتُ يكفي..)) ولم يكُ

ــص  الن ــذا  ــي ه ــان ف اإلمع إنَّ 
املفتوح يعكسُ كيف تتشكل 
جتربة الكتابة النصيَّةِ املغايرةِ 
ــو  (أب ــب  الكات ــا  أجنزه ــي  الت
ــته  ــن خالل معايش رغيف), م
القاسية وجتربته احليّة ونظرته 
التي  ــاة  املعان ــك  لتل ــة  اخلاص
سببها فايروس كوني مجهول 
ــل واإلجتاه, يفتك  الهوية واألص
, وميحق  ــةٍ ــال رحم ــرية ب بالبش
ــالمَ  األح قُ  ــحَ ويس ــاتِ  األمني
رُ  ــوة,فيعبّ وقس ــيةٍ  بوحش

الشاعر عن ذلك بقوله : 
(( إنه املوتُ املزمن احلميم الذي 

نبتَ هنا 
مذ كان مقر الشمس الدائم ما 

بني النهرين )).
ــذه  ــة به ــكأت الكتاب ــد ن  وق
ــاط  لألمن ــرة  املغاي ــلوبية  األس
ــي  األساس ــرحَ  اجل ــرورة,  املك
ــاة اإلنسانية, من خالل  للمأس
إستناد الكاتب إلى العديد من 
العناصر الدرامية املبثوثة داخل 
ــت ذروتها  ــنت النص,التي بلغ م
ــف عن  القاصمة حلظة الكش

احلقيقة،يقول :
ــد غيلة بني  ــي املنايا متت ((ها ه

ردهات احملجورين
لتطفئهم صوتاً صوتاً

ــباب ذروتهم  ــذا يبلغ الش وهك
في بالدنا

كيفَ إذن نقنع باإلنتظار 
ونحن نريد الكتابة

عن كل هذا الغياب السحيق؟. 
((

ــعرية النص  ــد متوضعت ش فق
ــالل (أنا)  ــا من خ في حقيقته
ــاعر احلاضرة والفاعلة في  الش
النص,  أحداث  مجمل مفاصل 
بغض النظر عن كونها أحداثاً 
 , ــةً أم متخيلةً ومفترضةً واقعي
ــة عن ماليني  ــب بالنياب فالكاتُ

ــذه  ه ــون  يعيش ــن  مم ــر  البش
ــس فراق  ــاة يكابد هواج املأس
ــسَ وداع احلياة  ــة وكوابي األحب
ــي جميع  ــة ف ــالم املؤجل واألح
ــص الذي ال ينحصر  وحدات الن
النظر إليه كقصيدة شعرية أو 
ــل بوصفه كتابةً  نص مغاير, ب
مبنيةً على آالمٍ روحيةٍ ولوعاتٍ 
ــن مصادر  ــذى م ــة, تتغ موجع
ــة  وثقافي ــة  ودرامي ــعرية  ش
ــد  ــابك وتتعاض ــعة, تتش واس
ــتى  ــاقها املضمرة ش أنس في 
ــةً  ممزوج ــعرية  الش ــور  الص
ــة, فضالً عن  ــة العالي بالدرامي
ــاء الفني  ــف اللغة والبن توظي
بهدف التعبير عن رؤية مكثفة 
ــب من كل  ــن موقف الكات تعل
ــن أن يحدث,  ــدث وما ميك ما ح
ــه للوجود  ــف عن نظرت وتكش
ــفة  ــم وتومئ إلى فلس وللعال
ــةٍ مركبة و  ــوت بلغ ــاة وامل احلي
وعي متفوق , يقول الدكتور أبو 

رغيف:
ــح املوتُ بديالً عن  ((فحنيَ يُصبُ

نا القدميةِ املؤجلةِ أصالً أحالمِ
ــاً  صديق ــسُ  وابي الكَ ــر  وتَصي

قسرياً
ــد  العي ــب  خُ صَ ــتَبدلُ  ويُس
رفِ  ــني الغُ ــزواء ب ــةِ اإلن بوحش

واجلُدران
ــى ويوقظ  ــيفرز املعن من ذا س

احلروف؟.))
ــفُ  ــذه املقاطع تكش ــل ه ولع
ــر الدرامية التي  عن أبرز املظاه
ــيخ  ترس ــى  ال ــص  الن ــعى  س
جذورها في تربة شعرية الوجع 
اجلديدة,  ــة  العراقي ــه  ومالمح
حيث أنفتاح الصورة الشعرية 
لكل  احلاملة  ــردات  املف وبالغة 
ــم  والقي ــة  الروحي ــي  املعان

اإلنسانية 
ــاني الذي  النبيلة في نصٍ إنس
ميثل جوهر خطاب الشاعر عبر 
ــكالها  وأش املتواصلة  كتابته 
ــالةً  رس ــل  متث ــي  املتعددة,الت
ــاة,  ــةِ احلي ــرَ درامي ــةً عب عميق
ــة  الطافح ــعريةُ  الش ــث  حي

وجدل احلياة واملوت عند ضفاف 
الكتابة.

ويواصل رسم جداريته ,فيقول 
:

 .. ((إنه املوتُ
ــافَ  ط قِ ــنُ  يُتقِ ــذي  ال ــوتُ  امل

العراقيني
ــدء  ــذ ب ــم من ــاً معه كان كرمي

التاريخ
 وكانوا مخلصني له

ــط  (حائ ــس  التضاري ــت  فكان
املبكى) و(مذبح إسماعيل)

و(سبي كربالء) و(خراب املغول) 
و(أحواض التيزاب)

ــبايكر) و( آمرلي ) و(داعش)  و(س
و(اإلغتياالت) و(الطرف الثالث)

وميتد املوال..))
و هنا يسعى صاحب النص ألن 
ــرحَ  ــخَ حقائقَ األلم و يش يرسَّ
ــزل ما ينبغي  ــاً حيَّةً تخت دروس
ــه وكيف ميكن أن  أن نكونَ علي
ــاً لكلمات  ــون, وليس رصف نك
ــردة  مج ــعرية  ش ــات  وصياغ
ــبَ تقليديةٍ  ــي قوال ــا ف وصبِّه
ــع اآلخرون  ــا يصن ــدةٍ كم جام
ــن لنصوصهم أن تعني  ,فيمك
ــيء, أو ال تعني أي شيء  كل ش
مطلقاً, وهي تغرق في كيمياء 
ــعر  الش ــادالت  ومع ــة  اللغ
في  ــور  تغ ــي  الت ــتباكاته  واش
ــلب النصَ  ــاق اللغة, فتس أعم
ــانَ كثيرةٍ,على  ــي أحي ــهُ ف روحَ
ــوي عليه هذا  العكس مما ينط
ــق , ألنه  ــص الطويل العمي الن
ــة في زمن كوفيد). ذروة (الكتاب
ــن أن نقول  ــا, ميك ــذا دوم وهك
ــص الكبير اخملتلف  بأن هذا الن
ــر صاحبه  ــبه إلى حدٍ كبي يش
ــل  ــي مجم ــتغرق ف ــذي يس ال
قصائده بنحت رؤيته اجلمالية 
في النظر إلى احلياة وفي إعادة 
ــا وخلق هويتها  إنتاج همومه
ــاعر  ــن جديد,وهذا ديدن الش م
ــذي قدم  ــو رغيف) ال ــل أب (نوف
ــداداً ملنظومته  ــدُّ أمت ــاً يع نص
ــفٌ  مختل ــه  لكن ــة,  الكتابي
شكالً وتقطيعاً, فهي نصوص 
ــل روحاً ال  ــانية فريدة حتم إنس
ــوى  ــة روح أخرى, س ــبه أي تش
ــه  ــو رغيف نفس ــل أب روح نوف
بأناقتها وشفافيتها وعذوبتها 

وحظورها املؤثر.

ليس نصاً يُقرأ هكذا 
كأي نصٍ مقروء آخر، 
وليست قصيدةً شعريةً 
أو قصةً أو رواية قد متر 
عليها مروراً عابراً للبحث 
عن إستئناسٍ حلظويٍ أو 
ها القراءةُ ثم  متعةٍ تولَّدُ
تتركها وتغادر, بل هو نص 
, يُقرأ ليُعاش و ليتم  حياةٍ
الغوص في تفاصيله التي 
تنتهي باملتلقي الى عالم 
فسيح .وقد تبدو مفارقةً 
فهو صوت احلياة القادم 
من تراجيديا احلياة.. وهو 
شاهد على زمنٍ خارجٍ عن 
حسابات األزمنة األخرى, 
ألنه ال ينتهي إال لتبدأ دورته 
احلتمية من جديد, إنهُ 
نص يشيّد عبر مجازاته 
وإستعاراته وصياغاته 
البالغية حياةً تشبه 
احلياة وال تُشبهها, ألُناسٍ 
اجتمعت على صيرورة 
معاناتهم شتى القوى 
القدرية, املرئية والالمرئية, 
ودفعتهم إلى منتبذ قصي, 
وجعلت من دونهم حجاباً 
مياثلُ هيئة الوادي الذي 
فصلت ضفتاه بني احلياة 
واملوت .

قراءة / أ.د.رياض موسى سكران

6ثقافية

بغداد / البينة الجديدة
ــي املهرجان  ــي الفيل ــت الثقاف ــر البي حض
ــعر٢٠٢٠) الذي أقامته  ــعري (سوق الش الش
ــات الثقافية بالتعاون مع أملانيا  دائرة العالق
وفرنسا بحضورالسيدة ميسون الدملوجي 
ــة والنائب فوزي  ــار رئيس اجلمهوري مستش
ــا  ــفارات أملاني ــن س ــي ع ــرزي وممثل ــرم ت اك
ــون وزارة الثقافة وعدد  ــا ومدراء عام وفرنس
ــعراء  ــؤولني والفنانني واألدباء والش من املس
في القصر العباسي.ابتدأ املهرجان بكلمة 
ــتاذ مدير عام دائرة العالقات الثقافية  لألس
ــب فيها  ــة رح ــاكر بكلم ــن ش ــالح حس ف
بالضيوف الكرام. مبينا ان املهرجان يتكون 
ــني الثقافة  ــة ب ــن األول املوازج ــن محوري م
ــراكة األدبية  ــي الش ــور الثان ــعر واحمل والش
ــابقة  ــالق مبادرة ومس ــاً انط ــة معلن األنيق
أدبية بعنوان (القلم اليرتدي الكمامة) وهي 
ــباب بقيادة جلنة عراقية  خاصة بشعر الش
ــي  ــة للجانب الفرنس ــا كلم وعربية.بعده
ــرة العالقات  ــكره لدائ ــن ش ــرب فيها ع أع
ــوان (محبة  ــدة بعن ــى قصي ــة وألق الثقافي
ــب األملاني ألقتها  ــم كلمة للجان للعراق).ث
ــليمان معلنة عن مشروع  السيدة أميرة س
ــة  ــي.ثم كلم ــي فرنس ــي أملان ــي عراق ثقاف
للسيدة مستشار رئيس اجلمهورية ميسون 
ــكرها واعجابها  ــي أعربت عن ش الدملوج
لنجاح املهرجان وباملكان الذي وقع االختيار 
ــي.وكان لداراالزياء  عليه وهو القصر العباس
ــرض لألزياء  ــالل ع ــور من خ ــة حض العراقي
ــة األزياء حنني.بعدها  أقامته املبدعة عارض
أقيم حوار شعري رائع بني مرتضى التميمي 
ــاعرة علياء املالكي يتوسطهم عزف  والش
ــون اخلالدي  ــان ميم ــة العود.وللفن ــى آل عل
النصيب األكبر بأعتالء املسرح وإلقاء شعر 
ــه. واخيرا  ــر جميع احلضور في للمتنبي أبه
ــات املوسيقية معزوفات  أقام معهد الدراس

تراثية بقيادة األستاذ عالء صبري.
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ا.د. رياض موسى سكران

وليد حسني

لم يفزْ باحلبِّ غيرُ عليٍّ

نِ قد نزا كالشبلِ في احملِ
راراً رجلٌ آخى احلياةَ مِ

نِ
طَ وانبرى منها بال عَ

اكتوى بالعيشِ يا لوجودٍ

ؤمتنِ بهمٍ في ظلِّ مُ مُ

اِنزوى في الليلِ مثلَ طريحٍ

رنِ  في وباءٍ حلَّ كالدَّ

واعتراهُ اخلوفُ حنيَ مشيبٍ

الً  .. في الرأسِ والبدنِ وغِ مُ

ى منذُ دمعٍ سخيٍّ يتلظّ

نِ ممسكاً ديباجةَ احلَسَ

أيّها املمتدُّ منذُ احتضارٍ

نِ هَ ا من رعشةِ الوَ ما جنَ
واستقلَّ املوتَ ذلك فجٌّ

والنوى ضربٌ خال اإلحنِ

أيّ قلبٍ في شيوع ابتهالٍ

ننِ قد رأى غيباً من السُ
ما جفا.. واملردياتُ ثقالٌ

الةُ الفنتِ ى حمّ وَ والطُ

نِيعٍ لن يقاومنَ جميلَ صَ

دائمٍ أثرى من املُزَنِ

لنا كلَّ غيظِ الصحارى مَ فَحَ

قرُ بالوطنِ واستبدَّ الفَ
و ..  يا أبا حسّ

الى إين متضي ..؟

نِ
كَ لم تنلْ قِسطاً من السَ

والليالي إن متادتْ بفقدٍ

مابكتْ إالّ على رَزِنِ
بثيابِ الطهرِ كنتَ مهيباً

لسموٍّ حلَّ بالكفنِ
أيّها الباذخُ بني حضورٍ 

لنِ شاسعٍ في السرِّ والعَ
كانَ في الناسِ عظيمَ احلنايا

لم يكن يوماً بال مؤنِ
ما سعى من دون حالةِ حبٍّ

نِ دَ حامالً للبِشرِ في هُ
يستطيبُ اللحظَ ملّا جتلّى 

كاشفاً للغمِّ واحلَزَنِ

ى .. ما أشاحَ بوجهٍ وتصدّ

نِ جُ إنْ أبانَ الغدرَ في الهَ

وارتدى للخلدِ ثوبَ كفاحٍ

ِ
من جزيلِ الشكرِ واملِننَ

يعتلي للمجدِ ألفَ صهيلٍ

ما كبا في باحةِ املهنِ

ا .. للناسِ بعضُ سطوعٍ   رُمبّ

نِ جَ ماثالً في الشكِّ والشَ

ما أضلّ اخللق غير دعيٍّ

كبلوغ الرجسِ في الوثنِ

ْ عزيزاً ياحبيبَ قلوبٍ منَ

موجعاتٍ من رحى الزمنِ
يارى استشاطتْ  والعيونُ حَ

في مصابٍ جلّ باملدنِ

ما همى حتّى أتاحَ لقلبٍ

عابثاً في سكرةِ الوسنِ

وهوى الصبرُ غداةَ نحيبٍ

ِ  باجتياحِ الدمعِ لم يَنبُ

زينب العقيلي
ــوت ، الفأر   ــوت العنكب حتاوطني  بي
ــذه االركان  ــي ه ــي ، ف ــح انيس اصب
ــاد  االربعة  املليئة بالكتابات الجس
ــي معهم   ــت بصمت ــة  ، وضع ماضي
ــن يتمتعون  ــؤالء الذي ــالتي له .. رس
ــم  أحالمه ــون  ويخوض ــاة  باحلي
ــعداء بحريتهم،  وأمنياتهم وهم س
ــني  مترف ــيء،  ش ــكل  ب  ، ــم  بأمانه
منشغلني مع عوائلهم وأطفالهم ، 

ال يحكمهم أحد ولم تقف أمامهم
عوائق متنعهم من شيء، يستيقظون 
ــي العصافير  ــم باغان ــرب اذانه لتط
ــوة عند  ــحر القه ــقون س ويستنش
كل صباح ميتعون ناظرهم باألشجار 
ــى  عل ــة  املطل ــر  واملناظ ــار،  واألزه
ــيء مبخيلتهم..  البحار،لم يتركوا ش
ــذه اخلربة  ــا هنا،أقعد به ــن لمَ أن لَك
ا نعيما لم اذقه  ، العيش الرغيد  تاركً
ــي املتاهات  لهذا املكان الذي  ،وجرتن
ــه  املنعزل  ــا ب ــدي حبيس صار جس
ــاة اجلميلة  ــن الكائنات ، وعن احلي ع
ــوى اني  ــيئا س واملزهرة لم ارتكب ش
ــي بهذا  ــم  وضعون ــم اكٌ بقذارته ل
ــاة .. فلقد كنت  ــدى احلي ــة م الزنزان
ــي بنفاقهم  .لمَ  ــا لم ادنس قلب بريئً
جنيتم عليّ  بهذا العذاب ، أعطوني 
ــر  واطي ــق  أحل ــي  أتركون  .. ــي  حريت
ــرا ان الوحدة  ــت مؤخ كالطيور..ادرك
ــن البد منها لتكون  صعبة جدا ولك
نقياً عليك جتنب بعض البشر فاالمر 
ــي نفس الوقت  صعب جدا ودقيق ف

ولكن البد منه .
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د.نوفل أبو رغيف



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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ــاوزة للصدر  ــرة التجديدية املتج ــردان البياتي..الظاه ــني علي م حس
ــك..) و(قف باملعرة)  ــات( قفا نب ــعري..املؤطر باطار ايقاع ــز الش والعج
ــة النصف الثاني من القرن  ــاك غابتا..) بدخوله من ظالل واجه و(عين
ــة) التي حركت  ــه (قصائده العاري ــل على اكتاف ــرين وهو يحم العش
ــم  التايبوات..تبعه (هالهل نحو  ــاكنة واخترقت عوال البحيرات الس
ــمس) النصوص التي اعتمدت في بنائها النثرية املركزة املعانقة  الش
البداع محمد املاغوط وانسي احلاج وهي حتمل سر وجودها بجوهرها 
ــا االيقاعية  ــي ال تدرك ذبذباته ــيقاها الداخلية الت ــاني وموس االنس
ــا  بجرأته ــزة  النصية..املتمي ــا  وصوره ــة  الواعية..املتفاعل االذن  اال 
ــعرية واملتغيرات احلضارية..ـ حسني  ــايرتها حلركة احلداثة الش ومس
مردان..الفاحت الدكتاتور كما يدعي.وبودلير العراق كما يسميه البعض 
ــي الذي تصدر  ــاع باعترافه عبر النص االهدائ ــي حد النخ .. النرجس
ــن طرافة جمالية عبر  ــف ع اول مجاميعه(قصائد عارية)والذي يكش
ــي..فالى  ــيئا مثلما احببت نفس ــعري  هاديء..(لم احب ش همس ش
املارد اجلبار..امللتف بثياب الضباب..الى الشاعر الثائر واملفكر احلر..الى 
ــني مردان..الوجودي فكرا..اجملدد شعرا الذي ظل  حسني مردان..)ـ حس
ــه الى التمرد على  ــني عمره االخيرة مما ادى ب ــره الفقر حتى س يحاص

طينته التي خلق منها..
في ساحة الوصي في بغداد يوما ما

مررت مثل الناس
امشي الهوينا مثقال باجلوع والنعاس

فتى نظيف اجليب..ال املك اال ذلك الريال
ـ حسني مردان..الباحث عن الهروب احلقيقي من واقع كان يحياه بكل 
ابعاده املأزومة فعاش مشردا بوهيميا بسبب معاناته اجملتمعية التي 
ــي الناس من  ــر مغلق..ال أرى ف ــى ان يصرخ(انا في ذاتي س ــه ال اودت ب
ــزا يعتريه الغموض والكتمان)  ــوف اذهب لغ يفهمني مثلما جئت س
ــتهالالته النصية اجلاذبة تراكيب تسبح في  ــني مردان..في اس ـ حس
ــس جمالية..( نذرت  ــة.. متغنية بانوثتها وفق مقايي عوالم املرأة حامل
ــني ظافرة/جتيد فهم  ــة الثدي ــن كل ريان ــوم اعصابي/م ــبق احملم للش
ــتفز  ــني مردان..املقالي الذي اس ــاب)..ـ حس ــرف والن ــي الظ ــوى ف اله
ــا عرفت باخلصوبة  ــه املقالية.. كونه ــتهلكيه(متلقيه) بكتابات مس
ــي والرمز  ــف واالختزال اجلمل ــاد التكثي ــي مع اعتم ــاز املعرف واالكتن
ــراه اآلخرون..يرؤية  ــتطرادات..ورؤية ما الي ــن االس ــفيف وابتعاد ع الش
ــاهدنا على ذلك(االزهار تورق داخل الصاعقة)الذي  جمالية واعية..وش
يحمل تشكيلة مقالية متفردة بصورها وجماليتها وسحرها البياني 
وتوليفاتها..ابتداء من ايقوناتها العنوانية الدالة..كما في(الذي يقف 
فوق جسده) العنوان االستفزازي..الغرائبي الذي اعتلى احدى مقاالته 
التي تتحدث عن مهنة الكتابة منها:( الدقائق متضي بطيئة وثقيلة..
ــل اكياس رمل رطب..وعلى فمي رماد حزن ال أعرف مصدره..يا ملهنة  مث
ــان املتمرد حتى على ذاته.. الشاعر  ــني مردان.. االنس الكتابة؟)..ـ حس
ــب املدهش  ــرد بجرأته..والكات ــي املتف ــاكس..الصادم.. الصحف املش
باسلوبه الشاحن للحركة االدبية.. واملتخاصم مع القضاء والرقيب.. 
ــاب والفنانني من  ــي اعمال املؤمتر العاملي للكت ــارك ف جتاوز احلدود وش
ــوفيتي ١٩٦١..ضمن  ــاد الس ــذي انعقد في االحت ــالح ال اجل نزع الس
ــارتر  ــني والتقى هناك رمزه الوجودي(جان بول س ــد الكتاب العراقي وف
والشاعر الشيلي بابلو نيرودا  والروائي البرتو مورافيا وشولو خوف...)..

وحقق معهم حوارات كشفت عن وعيه وفعله وتفاعله واآلخر.
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فنارات

علوان السلمان

ıbiÖ¸a@Öb§a@ø@7�m@·Ìä◊@Ô”Ïí€@@Öäé€a@Úibj€

هدى حجاجي احمد

حني ال ندرك حقيقة األشياء في 
املراحل األولى من عمرنا، يندفع 
ــاس بجنون نحو  بنا قطار احلم
أحالم ترسمنا، معتقدين بكل 
سذاجة أننا نحن من رسمناها 
..!الشمس تشرق وتغرب والقمر 
ــتدير ويتضاءل .. وأنت كما  يس

أنت سيدي.. الناس في مدينتي 
يعرفون وقت الضيق فإذا ذهب 
ــه وأدار ظهره ..لقد  عنه تنكر ل
 .. ــي  بتخبطات ــعيدا  س كان 
سعيدا بغيابي .. سعيدا بأملي 
ــم الهائل  ــعيدا بهذا الك .. س
من اخلراب الذي أوجده بداخلي 
...بهذا الكم الهائل من العذاب 
الذي حل بقلبي ...عبثا حتاول أن 
الصمت  ذاكرتها عن  تستعيد 
ــن الكالم .. كانت في صراع  .. ع
ــني نداء القلب ونداء  طويل ما ب
لنداء  ...فهل تستجيب  العقل 
العاطفة أم يغلب داعي العقل 
ــد كانت محاكمة  واملنطق ؟لق
ــة  ــية .. محاكم ــة وقاس صارم
ــي  ف ــا  منه ــوة  بدع ــا  أقامته
ــاحة احملكمة وكان القاضي  س
ــام  اهتم ــكل  ب ــا  له ــمع  يس

وشغف ..تصارعت فيها املبادئ 
ــا النضال  ــتد فيه ــل واش واملث
ــة ودواعي  ــوازع العاطف ــني ن ب
ــون ...  ــات القان ــل وموجب العق
ــدل  وكثرت االتهامات فهل يس
الستار على مأساة إمرأة ظلت 
ــن أجل احلب على مدى  حتارب م
ــيء  ــرين عاما ..من أجل ش عش
وهمي ..رمبا كنت أتخيل أمامي 
ــي  ..الت ــوقة  املمش ــه  خطوات
ــل إال من خالل  ــن قب ــم أرها م ل
ــت على  ــورة تربع ــي وص خياالت
ــرش ذاكرتي من خالل حديثي  ع
ــف واجملالت  ــر الصح ــه عب مع
وصفحات التواصل اإلجتماعي 
ــه صورة  ــذا ال ينفي أن ..لكن ه
ــت معه  ــن رجل عش ــررة م مك
خالل ربع قرن ال يزيد وال ينقص 
ــيء، وجهه األسمر  عنه في ش

ــي  ــو يلق ــش وه ــه األج ..صوت
ــذا بات ثقل  ــه كل ه محاضرات
ــقط فنجان  ــى ذاكرتي ...س عل
القهوة من يدي جملرد ذكر اسمه 
..انتفض جسمي وارجتف كنت 
ــبها برودة الشتاء القادم  أحس
ــرب ..ترقرت الدموع  بالد من الغ
في عيني ...كدت أقع أرضا .. دار 
ــي ،أسندت  ــجون في رأس الش
ــي  الكرس ــة  حاف ــى  عل ــدي  ي
ــاقطت  تس ــجرة  ش ــذع  كج
ــم  ــراء في موس ــا الصف أوراقه
باردة  ــمات  ..هبت نس ــف  اخلري
ــوم بالعذاب  ــدي وجهي احملم تن
ــباك املطل  ، ذهبت ناحية الش
على النهر ..ملع النهر في عيني 
ــاطئيه فلك  ــابت بني ش , انس
بأشرعة بيضاء .. حملت معها 
ــات عذبة دافئة  ريح املوج أغني

ــمع صداها..غمرتني نشوة  أس
ــا املاضية فلم  ــرت أيامن ...تذك
ــراءى بقلبي  ــي غيرها .تت يعد ل
ــي  عقل وكأن  ــة  جميل ــياء  أش
توقف على صوته فور سماعه 
ــث  حدي ــى  عل ــي  قلب ــه  تنب  ..
ــي رحابه كروان  ــس ..غرد ف هام
مسبح .أسمع صوته يقول لي 
ــودي ) (عودي لي حبيبتي ) ...  (ع
ــض عذاباتي ،  ــيت معه بع نس
تشبع صدري بأريج طيب امتد 
الشاطئ أمامي ببساط أخضر 
ــق أيامنا  ــكاد يخلو من عب ال ي
ــا جنبا إلى  ــن خطواتنا مع .. م
ــة احلجرة  ــى أرضي ــب ... عل جن
ــة  احلبيب ــات  الذكري ــرت  تناث
ــية معا إلى قلبي عاملا  والقاس
ــال اخلصب ..إنه  جديدا من اخلي

العالم الذي يبدع الوهم .

البينة الجديدة / علي شريف
برعاية البيت الثقافي في السماوة 
وبالتعاون مع كلية اإلدارة واالقتصاد 
ــبة اليوم  ــى ومبناس ــة املثن بجامع
العاملي للتعليم أقام جتمع مثقفي 
ــد اجلبار بجاي  ــي قاعة عب املثنى ف
ــا الدكتور  ــة حتدث فيه ندوة حواري

سالم قاسم حمود العارضي عميد 
ــن دور (  ــاد ع ــة اإلدارة واالقتص كلي
األكادميي واملثقف في بناء اإلنسان 
ــيا  وسياس ــا  واجتماعي ــلوكيا  س
واقتصاديا). واكد الدكتور العارضي 
ــرة  ــان من قبل االس على بناء االنس
واجملتمع والدولة من خالل سلوكياته 

وتنظيمها وضبطها وتوجيهها من 
ــادر على بناء  ــداد مواطن ق اجل اع
ــالل لبناته  ــع من خ ــن واجملتم الوط
واعي  ــع  واعداد مجتم ــية  االساس
بروح  ــع  يتمت واقتصاديا  ــيا  سياس
ــز على جيل ما  املواطنة مع التركي

بعد العام ٢٠٠٠ .
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ــاس  ــد عب ــي والناق  الروائ
لطيف قال:-

ــة التحوالت  متثل موضوع
ــا ابداعيا مهما في  توجه
جتارب الكتاب وهي مظهر 
ــدل الذي  ــر اجل ــن مظاه م
ــر  للتعبي ــدع  املب ــاه  يتبن
ــه وتنوع ثيماته  عن حتوالت
التعاطي  ــي  ف ــاليبه  واس
والفكر.وجتد  ــع  الواق ــع  م
ــي  ف ــوالت  التح ــرة  ظاه
الكثير من جتارب املبدعني 
ــا  وعربي ــا  عراقي ــار  الكب
ــوالت  ــذه التح وعامليا.وله
ــا وهي  ــا وبواعثه ضرورته
ــق و البحث  ــوع من القل ن
ــي اكثرمن  ــى ف ــن املعن ع
وفضاء. ــة  وطريق ــكل  ش
ــذه النظرة ميكن النظر  به
ــوقي  الى جتربة الكاتب ش
ــن وانتقالته بني  كرمي حس
و  ا ( ــعبية لش ا ) قعية ا لو ا
ــة  ــني وواقعي ادب املهمش
ذات  ــة  والواقعي ــاع  الق
ــي وصوال  ــد السياس البع
ــرد  الس لبابة  ــه  روايت الى 
ــا  فيه ــتثمر  اس ــي  الت
ــاه  ــي باجت ــنت امليثولوج امل
ــز  والترمي ــقاط  االس
ــم  العوال ــاف  واستكش
ــر عن  ــات للتعبي والصراع
ــا  باطاره ــان  االنس ــة  ازم
ــان  الزم ــر  عب ــودي  الوج

واملكان.
ــاد خضير  ــال االديب اي وق
الشمري عن  لبابة شوقي 

كرمي:-

ــية للرواية  العتبة الرئيس
ــو الوجه  ــر، ه ــة الس لباب
ــف، نص آخر  ــر للمؤل اآلخ
ــه الضمنية في  ــه داللت ل
اخلطاب الروائي، معناه من 
وظيفته الن عنوان الشيء 
ــي البداية  ــع ف ــه وض دليل
ألنه خير من يساعدنا في 
كشف عرض املؤلف، يقال 
لبابة اسم يكنى به سيد 
ــب  ــة : قل ــوم، واللباب الق
ــي جوفها،  ــا ف ــرة وم الثم
ــم لبابة حتمل الكثير  اس
ــة،  اجلميل ــات  الصف ــن  م
تسيطر  قوية  ــخصية  ش
على كل االمور في حياتها 
ــل جميع الظروف،  وتتحم
شخصية مميزة وذات عقل 
ــل الزمن يعود  ناضج، عام
ــة طويلة  ــى فترات زمني ال
حتكي التاريخ البابلي عن 
الذي  العليم  الراوي  طريق 
ــع تعدد  ــرد االحداث م يس
الرواة نقرأ التفاصيل التي 
يعرضها السارد للمتلقي، 

ــات الفرعية تنتهي  العتب
ــر ــ  ــم احلادي عش ( الرقي
١٧ـــ ) بعد املقدمة جاءت 
رقمية  ــن  العناوي ــات  عتب
ــارات  االش ــة  مبثاب ــي  وه
ــاد  ــة بإرش ــة القائم الدال
ــي وتوجيهه ابتدأت  املتلق
ــدث  يتح االول  ــم  بالرقي
الراوي عن املعابد في املدن 
والكهنة الذين يستغلون 
ــراء ذاكراً بابل  الناس الفق
ــا كانت تزهو  التي يوما م
ــرد  مج ــدت  فغ اآلن  ــا  ام
انقاض وركام، سرد جميل 
ــة بعدها  ــة متراص وحبك
ــم  ــى الرقي ــا ال ــل بن ينتق
الثاني قائالً: ( بابل احرقت 
ــوف وها هي  ــا باخل وجوده
ثانية تذر رمادها في امتداد 
السماء علها تنسى وجع 
ــت  ــي أيقظ ــة الت اللحظ
ــو  اخلط ــاك  ارتب ــا  كهانه
ــول ونداءات  ــل اخلي وصهي
الوطأة،  ــديدة  الش ــزن  احل
لقلب ملكوم  كيف ميكن 

ــيان هذيان محنة وثم  نس
ما يذكره دوماً بان الطرقات 
ما عادت غير وهم مسحور 
االنهزام  ــوم  تل وضحكات 

ص٩  ــب )  اغل

العتبات 
ــر  الكثي ــا  فيه ــة  الفرعي
ــوارات  واحل ــي  املعان ــن  م
ــاطير ذكرها السارد  واالس
ــن الرقيم الثالث،  ابتداءً م
ــزوج  ــذي ت ــوزي ال ــر دمي ذك
حبيبها  ــتار  عش ــة  االله

ــاً بل  لم يكن الهاً مقدس
ــيط  ــرد راعي بس كان مج
ــتار.كما قدم  ــه عش احبت
الناقد حمدي العطار ورقة 
ــرد  ــن لبابة الس نقدية ع
واجملموعة االخرى لشوقي 
ــوي  وحتت ــفا  الش ــر  احم
الورقة النقدية على احملاور 

التالية:-
ــي  ــوقي ف ــح ش ــل جن ؟ ه
اجلمالي  ــر  العنص تغليب 

على املضمون
ــر  غي ــب  كات ــوقي  ش  -
ــزارة االنتاج -  ــد - غ محاي

شخصيات حاملة
ــوقي -  ــد ش ــرد عن - الس
ــت قصص  حكايات وليس
ــر او سر  - رواية لبابة الس

اللبابة  - حيرة االسئلة.
اخلامتة : شوقي لم يقع في 
فخ حتويل اللغة السردية 
ــى  ــعري عل ــص ش ــى ن ال
ــراط اللغة  الرغم من انخ
ــعرية  ش ــي  ف ــردية  الس

لكنها كانت مبررة فنيا.

اقام احتاد االدباء والكتاب 

في العراق مؤخرا جلسة 

خاصة للكاتب شوقي 

كرمي حسن ملناسبة صدور 

رواياته اجلديدة لبابة السدر 

ادارها الروائي حميداخملتار 

وتداخل فيها مجموعة من 

الروائيني والنقاد. اخملتار قال 

في معرض تقدميه لشوقي- 

نحن اليوم امام شخصية 

ادبية غير عادية متتلك 

مواصفات عديدة كلها 

تصب في خانة االبداع. 

اما احملتفى به الكاتب 

شوقي كرمي فقال:- انني 

كتبت عن واقع عشناه 

جميعا بالتوارث وتعمدت 

ترحيله الى املاضي وهذه 

املرة الولى التي يرحل 

احلاضر الى ماضيه مع لغة 

خاصة باملالحم ومكوناتها 

البنائية ،وهذا ماجعل 

االستاذ فاضل ثامر يقول 

انها ملحمة العراق الثانية 

بعد ملحمة جلجامش.. 

الرواية اسراربعضها وصل 

اليه النقاد فيما ظل 

البعض اال خر عصيا على 

وصولهم اليه.

متابعة / قحطان جاسم جواد

8ثقافية

بغداد / البينة الجديدة
برعاية السيد رئيس مجلس الوزراء 
االستاذ مصطفى الكاظمي شارك 
السيد وزير الصحة والبيئة الدكتور 
حسن محمد عباس التميمي امس 
ــان ١٣  ــي مهرج ــبت  ف االول  الس
ــوزارة الثقافة  ــكيلي ل ــن التش للف
ــوزارة في العاصمة  واملنعقد مبقر ال
بغداد وبحضور السيد وزير الثقافة 
ــن  ــياحة واآلثار  الدكتور حس والس
ناظم عبد حمادي ونخبة من الوزراء 
واملسؤولني ورواد الثقافة ومجموعة 
ــكيلني املبدعني  التش الفنانني  من 
وتضمن املهرجان عدد من الفعاليات 
ــارض  املع ــى  عل ــالع  االط ــا  ومنه
ــم االعمال  ــة في الوزارة اله املنظم
ــان  ــي املهرج ــاركة ف ــة املش الفني
،واشاد السيد وزير الصحة والبيئة 
خالل املهرجان باالجراءات الوقائية 
ــة  الثقافية  املتبعة من قبل الواح
املنظمة من  واملعارض  واملهرجانات 
ــة والتي تدل على  ــل وزارة الثقاف قب
واجملتمعي  الصحي  الثقافي  الوعي 
لدى هذه الشريحة وكافة الشرائح  
ــن  ــى االم ــا عل ــزم حفاظ ــي تلت الت
ــكر سيادته  الصحي للبلد كما ش
ــم  الدع ــوا  قدم ــن  الذي ــني  الفنان
للجيش االبيض من خالل اعمالهم 
الفنية ونشرهم للتوعية الصحية 
ــر اعمالهم  ــع عب ــراد اجملتم ــني اف ب
ــمية  الرس ــم  وصفحاته ــة  الفني
ــاح والتوفيق للجميع  متمنيا النج

خدمة لبلدنا العزيز .

@Ú˜Ój€aÎ@Úzñ€a@äÌãÎ
@s€br€a@ÊbuäËΩa@ø@⁄âbíÌ
Ô‹Óÿín€a@Â–‹€@@äí«
@Úœb‘r€a@ÒâaãÎ@ø@

NO.3540.MON.30.NOV .2020 العدد (٣٥٤٠) االثنين ٣٠ / ١١ / ٢٠٢٠ 

قحطان جاسم جواد

مصطفى عبد اهللا عودة العبيدي

بَا بْتَ فانتَحَ دْ غِ بَ اجلذعِ إذ قَ يا صاحِ
رَبَا  هِ طَ عدِ ن سَ رَبتَ انثنى مِ ّا اقتَ ملَ

بٌ ٌ رَطِ ؤادٌ لنيِّ هل قد يُالمُ فُ
با  َ اخلَشَ َن قد لَنيَّ في أن يذوبَ مبِ

تِبا م قد فازَ إذ كُ أَدنى املديحِ ، بِكُ
با  حُ كَ السُ هُ يبتغي في مدحِ يُّ أرضِ

نٌ تَحَ عرٍ فيكَ ممُ ذُ شِ إنّي تُلَيمِ
با  م رَسَ كُ هِ في مدحِ أَدهى أساتيذِ

بَتْ لَو للمكارِمِ آباءٌ لها نُسِ
يا  نتَسَ اً و مُ دّ نْتَ الوحيدَ لها جَ كُ
ئَت ذ وُطِ بَتْكَ سماءُ اهللاِ مُ دْ رَجَّ قَ

لِبا  ن رَبِّها طُ ا مِ رَجتَ مبِ ملّا عَ
نا  يِّدَ بتَ سَ بَتْكَ كما رَجَّ قد رَجَّ

با  بَتْ رَجَ أَنْ قد رَجَّ ربَّ السماءِ كَ
هُ َصيلٍ كانَ سائِسَ يا فارِساً ألِ

با  درَةِ احلُجُ بريلُ يخرِقُ نحو السِ جِ
ن قالَ أَنَّ جميعَ اخليلِ كابِيَةٌ مَ

بَا  مْ خطوُ البُراقِ كَ ال قيلَ أنَّ بِكُ
لَتْ زْنُ اليتيمِ ، دُموعُ األُمِّ إذ ثَكِ حُ

ئِبا  كتَ نتَ مُ جوعُ األَسيرِ و ما قد كُ
هُ دَ سَّ رورُ العيدِ جَ كُ الوليدِ ، سُ حْ ضِ

فيكَ اإللهُ فمنكَ البؤسُ ما اقتربا 
م  كُ لَّكَ ئتَ مَ شتَ الفقيرَ و لو قد شِ عِ

با  هَ رَبُّ السماءِ سماءَ اهللاِ ال الذَ
رِبٌ قتَ مُ رِّبُ للباري فَ أَنتَ املُقَ

رَبا  بْراً إلَيكَ مبِيلٍ للسما اقتَ شِ
ن  مِ مَ بيَ دِرْهَ بى إليكَ دُموعي جَ جتُ

ما  لطانِ  السُ لدى  الضعيفَ  كانَ 

لَبا  سَ

رَتِهِ فْ فاملالُ يُجبى بسيفٍ خوفَ شَ
با  رٌ جابٍ للدموعِ جَ و احلُبُّ أَقْدَ

تُهُ نَ كْ أَنتَ اضطرابُ فؤادٍ فيكَ سَ
أَوْ قُل سكونُ فؤادٍ إن هوَ اضطربا 

ا  نْ رَبّي إليهِ مبِ ًهرُبُ مِ إنِّي ألَ
با  هِ انتَجَ لْقِ ن خَ نْ مِ رَ مَ تُ أًطهَ حْ دَ مَ

نَدي لَّمتَنا يا رسولَ اهللاِ يا سَ عَ
رَبا  جاعَ الّذي هللاِ قد هَ أَنَّ الشُ

كَ دمعاً يا فداهُ دمي  بتَ دمعَ كَ سَ
با  خوفَ الضاللِ على من فيهِ قد رَغِ
با م رَغِ هُ حتاجَ يا مطمعَ الناسِ إذ مُ

با  لَّ من لم يعرِفِ الرَهَ باً كُ رهِ يا مُ
؟! لُهُ بَ كَ عن مدحي،  أَتَقْ رُغمَ ارتِفاعِ

تَبا  م كَ كُ ن في مدحِ  أَوَّلُ مَ
ُ
واهللا

ن ر مِ لَبٌ ما كانَ إجدَ نَّهُ طَ لكِ
لَبا  يرِ البريَّةِ في أن يقبلَ الطَ خَ

ني  رِّفُ دِ في الرؤيا تُشَ صْ وَ غايَةُ القَ
رَبا  ضيفاً أُباهي بِهِ األعجامَ و العَ

تْ عَ يا من وضعتَ رِبا العبّاسِ قد طمِ
كَ يوماً أن يُرَدَّ رِبا  َدحِ نفسي مبِ

شُ ال...... ندَ احلَوضِ و العطَ ةِ عِ يومَ القيامَ
با  فتّاكُ ميألُ أحشاءَ الفتى لَهَ

مْ  بِكُ
لِّ بيتٍ ركيكٍ ال يليقُ نْ كُ عَ

رِبا 
منَ من شَ طرَةِ ماءٍ ضِ أُجزى بِقَ

لَّمتَنا أنَّ دِينَ اهللاِ ال بَلَدٌ عَ
با  نِ انتَسَ بٌ يُجدي مَ هُ ال نَسَ إالّ

رَتْ فَ وكيفَ أَنَّ البِالدَ األُمَّ إن كَ
رِبا  غتَ تْكَ مُ مَّ رَبٍ ضَ غتَ مُ ت كَ أَمسَ
ِدُ ال..

بِّ اهللاِ قد جنَ نَّ بِحُ
  و كيفَ أَ

رَبَا  انُهُ غُ كّ أوطانَ في بَلَدٍ سُ

بٍ لآلنَ يا سيِّدي فينا أَبو لَهَ
كَّ يُضرِمُ في أبنائِكَ اللهبا  ما انفَ

لِها  نيا بِأَكمَ تُهُ الدُ و اآلنَ زَوجَ
با  بٍ و صوبٍ جتمعُ احلَطَ دْ لِّ حَ ن كَ مِ
ا دً سَ يِّدي مَ تْ يا سَ عَ نا وَضَ في جيدِ

با  إنَّ النصرَ قد وَجَ ديتَ فَ أدرِك فُ

هِ واهللا ما زاد شعري غير ناظمِ
با  باً إيّاهُ ما وَهَ موهوبُهُ واهِ

ها  هل زاد في الشمسِ نوراً قولُ مادِحِ
رِبا 

ن مائِهِ شَ ن مِ رَّفَ البحرَ مَ أم شَ
ا) ا أَبَدً لِّم دائمً لِّ و سَ  (مواليَ صَ
تَبا  راً كَ على النبيِّ و وَفِّق شاعِ

با  حِ على النبِيِّ و آل البيتِ ، من صَ
لِّم و ارفعِ الرُتَبَا  لِّ و سَ مواليَ صَ

ــاعر  ــلمان) للش صدرت رواية  (وكر الس
ــورات  ــالل عنوز وهي من ضمن منش ش
أحمد املالكي،  الرواية هي رسالة شاهدة 
على دموية احلرب وآثارها ودورها اخلطير 
ــيوع اجلرمية  ــرية وش ــة البش في تعاس
ــي اجلرمية األم  ــرب ه ــي األرض، ألن احل ف
ــم الفتاكة األخرى في  التي تفرّخ اجلرائ
اجملتمع، وتلد أجياال من املعاقني نفسيا..
ــة حدثت أثناء  ــا تتحدث عن جرمي وايض
احلرب العراقية اإليرنية، بطلها شخص 
ــيا وأحد ضحايا هذه احلرب،  معاق نفس
ــات العراقية القليلة  ــي من الرواي رمبا ه
ــى والتي تقترب  ــت بهذا املنح التي نح
ــن ثنائية  ــية. وع ــن الروايات البوليس م
العراقية،جتد  ــخصية  التطرف في الش
ــم النفس  ــون والفكر  وعل ــا القان فيه
ــردي ممتع كما جتد  والتاريخ باسلوب س
الشعر حاضرا فيها، ويجد فيها القارئ 
ــاهد ملعارك دموية طاحنة من هذه  مش
ــر ان  ــر بالذك ــن اجلدي ــرب املروّعة..وم احل
ــة مت طباعتها من قبل احتاد األدباء  الرواي

والكتاب في النجف على نفقته.
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ما وراء الحدث

إيران تتوعد
ــارت إيران بإصبع االتهام إلى إسرائيل  وأش
مع ما يتضمنه ذلك من أن الرئيس األمريكي 
املنتهية واليته ترامب بارك عملية القتل. 
ــي محمد جواد  ــر اخلارجية اإليران وقال وزي
ــرات  ــر إن هناك «مؤش ــى تويت ــف عل ظري
ــا الدول  ــرائيلي» ودع ــرة على دور إس خطي
ــي معاييرها املزدوجة  الغربية إلى أن «تنه
ــذي هو  ــذا العمل ال ــن ه ــة وأن تدي اخملجل
إرهاب دولة».وقال حسني دهقان املستشار 
العسكري للزعيم األعلى اإليراني آية اهللا 
ــنضرب مثل  ــي خامنئي على تويتر «س عل
ــنجعلهم  ــهيد وس ــرق قتلة هذا الش الب
يندمون على فعلتهم». وأضاف «في األيام 
ــية حلليفهم  ــن احلياة السياس األخيرة م
ــى تكثيف  ــعى الصهاينة إل ــب) يس (ترام
ــعال فتيل حرب  ــران وإش ــط على إي الضغ
ــق  ــى تطبي ــوات عل ــادت قن ــاملة». وأف ش
ــد أنها  ــفر يُعتق ــل املش ــرام للتراس تليغ
ــوري اإليراني أن أعلى  ــة من احلرس الث قريب
هيئة أمنية، اجمللس األعلى لألمن القومي، 
ــار القادة  ــع كب ــا م ــا طارئ ــد اجتماع عق

العسكريني.

الصمت سيد اِّـوقف
ــم غربية.  ــت على عواص ــد خيم الصم وق
كما رفضت إسرائيل التعليق. كذلك رفض 
ــاع (البنتاغون)  ــض ووزارة الدف البيت األبي
ــرات املركزية  ــة ووكالة اخملاب ووزارة اخلارجي
التعليق، وأيضا فريق بايدن االنتقالي رفض 
ــزة اخملابرات  ــا وصفت أجه التعليق.ولطامل
ــري زاده بأنه  ــرائيل ودول غربية فخ في إس
ــة الذرية توقف  ــري للقنبل قائد برنامج س
ــرائيل والواليات  ــام ٢٠٠٣. وتتهم إس في ع
ــغيل  ــران مبحاولة إعادة تش ــدة طه املتح
ــر. وتنفي إيران منذ فترة  البرنامج في الس
ــعى إلنتاج أسلحة نووية. طويلة أنها تس

ــر محاولته إلعادة  واتهم ترامب، الذي خس
ــرين الثاني  ــن تش ــي الثالث م ــه ف انتخاب
ــون الثاني،  ــي ٢٠ كان ــيترك منصبه ف وس
ــعي سرا المتالك أسلحة  إيران مرارا بالس
ــات املتحدة  ــحب ترامب الوالي ــة. وس نووي
ــن اتفاق رُفعت مبوجبه عقوبات عن إيران  م

مقابل قيود على برنامجها النووي.

تعقيد مهمة بايدن
وقال الرئيس املنتخب جو بايدن إنه سيعاود 
االنضمام لالتفاق رغم أن محللني يقولون 
إن ذلك لن يتم بني عشية وضحاها وإن كال 
من الطرفني سيطلب ضمانات. وقال روبرت 

ــارا ألوباما في  ــل مستش ــذي عم ــي ال مال
ــورة بشكل غير  امللف اإليراني ويقدم املش
رسمي لفريق بايدن إن قتل فخري زاده يأتي 
ــلة من التحركات التي متت  في إطار سلس
ــي والية ترامب  ــابيع النهائية ف خالل األس
ــة بايدن  ــادة صعوبة مهم ــى زي ــدف إل وته
ــع إيران.وتابع  ــادة التواصل م املتعلقة بإع
قائال «أحد األهداف هو ببساطة إحلاق أكبر 
ــا وببرنامجها  ــران اقتصادي ــرر ممكن بإي ض
ــووي بينما ميكنهم ذلك، والهدف اآلخر  الن
هو تعقيد مهمة بايدن املتعلقة باستئناف 

ــية والعودة لالتفاق  ــاعي الدبلوماس املس
ــه ال يقصد بذلك  ــيرا إلى أن ــووي»، مش الن
إطالق تكهنات بشأن اجلهة املسؤولة عن 

عملية االغتيال يوم اجلمعة املاضي.

رفع مستويات التأهب
ــؤول أمريكي في وقت سابق هذا  وأكد مس
ــول على  ــعى للحص ــهر أن ترامب س الش
ــكريني لتوجيه  ــاعدين عس خطة من مس
ــدل عن  ــران، لكنه ع ــة إلي ــة محتمل ضرب
ــوب  ــبب خطر نش ــرار آنذاك بس ــذا الق ه

ــرق األوسط. ــع نطاقا في الش صراع أوس
ــس ميرفي،  ــناتور األمريكي كري وقال الس
ــر عضو دميقراطي في اللجنة الفرعية  أكب
ــي مجلس  ــط ف ــرق األوس ــة بالش املعني
ــذا  ــر «ه ــى تويت ــي، عل ــيوخ األمريك الش
ــرائيل أو  ــل أمريكا أو إس ــال ال يجع االغتي
ــر أمانا».من جانبه، قال مايكل  العالم أكث
ــؤول كبير سابق في وزارة  مولروي وهو مس
الدفاع األمريكية في إدارة ترامب إن فخري 
ــووي إيراني وإن قتله  ــر عالم ن زاده كان أكب
سيعد انتكاسة تعرقل برنامجها النووي. 

ــي الدول  ــتويات التأهب ف ــاف أن مس وأض
ــي ميكن أن تنفذ فيها إيران ردا انتقاميا  الت
ــال املتحدث  ــع على الفور. وق يجب أن ترف
ــة اإليرانية،  ــة الطاقة الذري ــم منظم باس
ــبت، إن  ــروز كمالوندي، امس االول الس به
ــة الدولية  ــي الوكال ــر وصول مفتش تغيي
ــع النووية) قرار  ــة (إلى املواق للطاقة الذري
ــات العليا في هذا  ــاذه من اجله يجب اتخ
ــأن.وأضاف كمالوندي، في تصريحات  الش
ــمية  ــبه الرس ــة األنباء اإليرانية ش لوكال

ــا  ــيكون «وفق ــول س ــنيم)، إن الوص (تس
ــارف عليها».وأوضح  ــددة واملتع ــر احمل لألط
كمالوندي أن الهجوم الذي أدى ملقتل كبير 
علماء إيران (محسن فخري زاده) والسماح 
ــي الوكالة الدولية للطاقة  بوصول مفتش
ــال كمالوندي: «ال  ــة غير مرتبطني.وق الذري
ــكل وثيق  ا بش ينبغي أن يكون هذا مرتبطً
(مبا حدث)».وأشار كمالوندي إلى دور وتأثير 
العالم النووي فخري زاده داخل وزارة الدفاع 
ــى درجتي  ــه حاصل عل ــة، قائالً إن اإليراني
املاجستير والدكتوراه في الفيزياء النووية، 

ــي وزارة الدفاع  ــية ف لكن وظيفته الرئيس
ــاث الصناعة  ــة أبح ــى منظم ــزت عل ترك
ــة في  ــي: متنوع ــكار، وه ــة واالبت الدفاعي
ــدي باللوم  ــع اجملاالت».وألقى كمالون جمي
على «التجسس اإلعالمي» و «الصهاينة» 
ــالح النووي، قائالً  ــة إيران عن الس في قص
ــالم الصهيونية والغربية  ــائل اإلع إن «وس
ــعي  ــت إيران بالس ــة واتهم ــت قضي خلق
ــن جانبه قال  ــلحة نووية».م ــالك أس المت
ــاحي هنغبي إنه  ــرائيلي تس ــر اإلس الوزي

ــن اغتال كبير علماء  «ليس لديه فكرة» م
ــن فخري زاده، لكنه  إيران النوويني، محس
ــة إليران». ــه «محرج للغاي ــف ذلك بأن وص

ــي القناة  ــالل حديثه ف ــي، خ ــال هنغب وق
ــاء امس  ــرائيلية، مس ــة اإلس ١٢ اإلخباري
ــدي أي فكرة عمن  ــبت: «ليس ل االول  الس
ــن االغتيال  ــم في طهران، لك اغتال العال
ــة إليران».وينتمي هنغبي إلى  محرج للغاي
ــه رئيس الوزراء  حزب الليكود الذي يتزعم
ــب وزير  ــغل منص ــني نتنياهو، ويش بنيام
شؤون املستوطنات.ويوم اجلمعة املاضي ، 

نتنياهو  قال مكتب 
ــق على  ــه لن يعل إن
زاده. ــري  اغتيال فخ

ــة  الطاق ــر  وزي وردد 
ــال  ــرائيلي يوف اإلس
ــو  وه ــتاينتس،  ش
ــي  ف ــو  عض ــا  أيضً
ــود، ما  ــزب الليك ح
ــي على  ــره هنغب ذك
 ،KAN News ــاة  قن
يعرف  ال  ــه  إن ــالً  قائ
ــن  ــؤول ع ــن املس م
ــري زاده. ــل فخ مقت

ــتاينتس:  ش ــال  وق
«ليس لدي أي فكرة 
ــك،  ذل ــل  فع ــن  عم
لكن ليس لدي شك 
ــذه ضربة  أن ه ــي  ف
كبيرة لبرنامج إيران 
ــم وزير  النووي».واته
ــوري،  الس اخلارجية 
ــداد،  املق ــل  فيص

ــرائيل و»من أيدوها»، السبت، بالوقوف  إس
ــني  ــران النووي ــاء إي ــر علم ــل كبي وراء مقت
ــفير  ــن فخري زاده.التقى املقداد س محس
إيران في سوريا جواد ترك آبادي، امس االول 
ــوريا الغتيال  ــبت، وأعرب عن إدانة س الس
ــؤدي إال إلى زيادة  ــري زاده، قائال إنه لن ي فخ
ــوريا  التوتر في املنطقة.وأكد املقداد أن س
تقف إلى جانب احلكومة اإليرانية والشعب 
ــة للنيل من  اإليراني ضد «احملاوالت اليائس
ــب ما  ــي» حس ــي والوطن ــا العلم تقدمه
ــائل إعالم  ــانا.ونقلت وس ــه وكالة س أوردت
رسمية عن مقداد قوله للمبعوث اإليراني 
ــوريا واثقة من قدرة إيران  ــق إن س في دمش
ــماه «أعماال إرهابية»  على مواجهة ما أس
ــي  ــا ف ــن يدعمه ــرائيل و «م ــا إس متهم

ــن  تل محس ــة القرصنة الدولية».قُ ممارس
ــح واجهة البرنامج  ــري زاده، الذي أصب فخ
ــي املثير للجدل، في منطقة  النووي اإليران
ــة املاضي ، في ما  ــرق طهران يوم اجلمع ش
ــه اغتيال.  ــؤولون إيرانيون بأن ــه مس وصف
ــن فخري  وأدان االحتاد األوروبي مقتل محس
ــران النوويني، اجلمعة،  ــر علماء إي زاده، كبي
داعيًا جميع األطراف املرتبطة باحلادثة إلى 
ممارسة «أقصى درجات ضبط النفس» من 
تحدث  ــد محتمل.وقال مُ ــل منع تصعي أج
ــي في االحتاد  ــم خدمة العمل اخلارج باس
ــبت:  الس األوروبي، 
ــؤول  مس ــل  ت «قُ
ــي  إيران ــي  حكوم
ــن املدنيني  ــدد م وع
ــلة  سلس ــي  ف
ــات  الهجم ــن  م
العنيفة. هذا عمل 
ويتعارض  ــي  إجرام
ــرام  ــدأ احت ــع مب م
ــان  اإلنس ــوق  حق
االحتاد  ــده  يؤي الذي 
ــاف  األوروبي».وأض
املُتحدث: «في هذه 
املضطربة،  األوقات 
ــر  أكث ــم  امله ــن  م
ــن أي وقت مضى  م
ــع  جمي ــظ  حتاف أن 
ــى  عل ــراف  األط
ــارس  ــدوء وأن مت اله
ــات  درج ــى  أقص
ــس  النف ــط  ضب
ــب  جتن ــل  أج ــن  م
ــي  ــون ف ــن أن يك ــذي ال ميك ــد ال التصعي
ــري زاده  تل فخ ــخص».وقُ ــة أي ش مصلح
ــول املدبرة  ــد العق ــر أح ــذي كان يعتب - ال
ــر للجدل - بعد  ــج إيران النووي املثي لبرنام
ــي منطقة  ــيارته لكمني ف ــت س أن تعرض
ــة املاضي  ــرق العاصمة طهران، اجلمع ش
ــال  ق ــبت،  الس االول   ــس  ام ــان  بي ــي  .وف
ــم وزارة اخلارجية البريطانية  متحدث باس
ــبكة CNN، إن احلكومة  ــث لش والكومنول
ــكل عاجل التثبت  البريطانية «حتاول بش
ــة باحلادث. وحتدث فواز  من احلقائق» احمليط
جرجس البروفيسور بكلية لندن لالقتصاد 
ــات مقتل  ــية حول تبع ــوم السياس والعل
كبير العلماء النوويني اإليرانيني فخري زادة 

ومستقبل العالقة األمريكية اإليرانية.

ÍÖaã@äÇœ@CÎÏ‰€a@ÊaäÌa@êcâD@›n‘fl@pbÓ«aÜm@Üïâ@›ïaÏm@NN@H@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@I@NN@Ô€aÏn€a@Û‹«@Ô„br€a@‚ÏÓ‹€
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Z@ÄÏ�‹mÎ@›Óˆaäça@µa@‚bËm¸a@…ibïbi@pâbëa@ÊaäÌa@

·Ën‹»œ@Û‹«@aÏflÜ‰Ó€@ÜÓËí€a@aàÁ@Ú‹n”@÷5€a@›rfl@läö‰ç@
ــى مراقبون أن مقتل العالم اإليراني محسن فخري زاده، الذي يشتبه  يخش

الغرب بأنه العقل املدبر لبرنامج سري لقنبلة نووية، قد يفجر مواجهة بني 

إيران وخصومها في األسابيع األخيرة من رئاسة دونالد ترامب، ويصعب املهمة 

ــمية  ــائل اإلعالم الرس على بايدن.قد يؤدي مقتل فخري زاده، الذي قالت وس

ــفى بعد أن أطلق عليه مسلحون النار  اإليرانية إنه فارق احلياة في املستش

في سيارته، إلى تعقيد أي جهد يبذله الرئيس األمريكي املنتخب جو بايدن 

إلحياء الوفاق الذي كان بني طهران وواشنطن خالل رئاسة باراك أوباما.

متابعة / البينة اجلديدة

ÊaäÌa@…fl@›ïaÏn€a@ÒÖb«bi@ÊÜÌbi@kÇn‰Ωa@ÔÿÌäfl˛a@èÓˆä€a@Ú‡Ëfl@Ü��‘»Óç@ÍÖaã@äÇœ@›n”@Z@bflbiÎ˛@âbínéfl@

@Ú”˝«¸@Z@ÊaäËü@
@äÇœ@›n‘fl@¥i
@fiÏïÏi@Äb‡é€aÎ
@Ú€b◊Î@Ôín–fl
ÚÌâà€a@Ú”b�€a

’Ó‹»n€a@oöœâ@›ÓˆaäçaÎ@ÚÓiäÀ@·ïaÏ«@Û‹«@·Ó±@o‡ñ€a@

êb‰€a@‚Ï‡Áêb‰€a@‚Ï‡Áêb‰€a@‚Ï‡Á êb‰€a@‚Ï‡Áêb‰€a@‚Ï‡Áêb‰€a@‚Ï‡Á êb‰€a@‚Ï‡Áêb‰€a@‚Ï‡Áêb‰€a@‚Ï‡Á

ــة خيرا بعد  ــو االجور اليومي ــر  موظف استبش
حتويلهم الى عقود حسب  قرار مجلس الوزراء 
ــذي  ــادف٩/١٧ /٢٠١٩   ال ــم ٣١٥ واملص ذي الرق
ــس النواب  ــعة من مجل ــهد معارضة واس ش
ــة حيث  ــرين االصالحي ــورة تش ــى اندالع ث حت
ــوزراء  ــل رئيس ال ــن قب ــة علية م ــت املوافق مت
ــدي ومت التوقيع عليه  ــد امله ــابق عادل عب الس
ــس العام اعاله  ــرين االول من نف ــوم   ٢٨/  تش ي

ــام٢٠٢٠ لكنه لم يرى  ــذا القرار الى ع ،ورحل ه
ــاد املالي  ــة كورونا والفس ــبب جائح ــو بس الن
ــل  ــار التفعي ــن بإنتظ ــى االن نح ــر وحت الكبي
ــتفيدين من االجراء اصبح  علما ان رواتب املس
ــراء اليوميني  ــتر كارد٠فاالج على بطاقة املاس
ــي الدولةعلى املالك  ــوة بجميع موظف هم اس
الدائم الذين يؤدون  واجباتهم بكل اتقان،غهم 
ــأ للزمن احملدد ويغادرون الدوائر مع  يحضرونوفق
ــدون احللقة االضعف فقد  ــن لكنهم يع االخري
ــم رواتبهم  ــي اي وقت برغ ــريحهم ف ــم تس يت

ــي التكفي اجور نقل فيما بحلمون  املتدنية لت
ــوة باملوظفني على املالك  بيوم يكونون فيه اس
الدائم  علمأ ان اغلبهم من اصحاب الشهادات 
ــي املناسب ومن ذوي اخلبرة  والتحصيل الدراس
ــوق ،فقد حجبت  ــم ادنى احلق ــي العمل وله ف
ــة واخلطورة  ــل االضافي ــاعات العم ــم س عنه
والتقاعد وهم يعدون اضعف حلقة في الدوائر 
ومؤسسات الدولة واالجير باختصار هو كل من 
ــتخدم في الدوائر للقيام بأعمال مؤقتة او  يس
موسمية او دائمية لقاء اجر يومي  وهو الى ذلك 
ــن ان اقول عنه انه املعدم الذي يعمل دخلل  ميك
دوائر الدولة ومؤسساتها وحتت غطاء امليزانية 
االنفجارية دون مراعاة البسط حقوقه الوطنية 
فهو ياخذ ابخس االجور( ناهيك عن السرقات 
لراتبه من قبل مسؤليه الفاشلني) ودون النظر 
ــه العلمي والعملي ٠ وقدينظر اليه  الختصاص
ــي الدائرة  ــف حلقة ف ــى انه اضع ــؤل عل املس
وميكن االستغناء عن خدماته دون مرعاة وضعه 
ــي وحتصيله  ــادي  واالجتماعي والعائل االقتص
ــي في العديد من الدوائر اخلدمية٠ مئات  العلم
االجراء يعملون باالجر اليومي منذ  سنني طوال 
بعضها تعدى اربعة عشر  سنة اوعشر سنني 
ــرون قانن موازنة  ٢٠٢٠م  ،،واليزال االجراء ينتظ

لتنتهي معناتهم الكبيرة.

ــاء مركز  ــنجار التابعة الى قض ــة س ــي منطق تعان
ــبب عدم  ــن االهمال بس ــل م ــة باب ــة محافظ احلل
ــبكة الكهربائية اذ ان الشبكة متر عبر  صيانة الش
ــرة اعطالها وعدم  ــاتني النخيل مما يؤدي الى كث بس
صيانتها بصورة دورية كونها انشئت منذ ستينيات 
ــدة الكهربائية هي  ــر االعم ــي وان اكث ــرن املاض الق
ــط من احملافظة  ــيلمان وايضا الطريق الراب من الش
ــفات  ــه الكثير من التخس ــدمي وفي ــى املنطقة ق ال
ــير املركبات  ــر واملطبات مما ادى الى صعوبة س واحلف
واالشخاص علما انه انشىء قدميا وان هيئة اثار بابل 
ــراء الصيانة عليه بحجة  متنع عملية اصالحه واج
وجود اثار تعود الى زمن حمورابي واشور ، وان السيد 
ــة وال يعطينا  ــار بابل يتحجج بحجج واهي مدير اث
سببا مقنعا وشافيا في اصالحه ، كما ان البساتني 
ــا هي للمواطنني  ــودة ضمن املنطقة عائديته املوج
من سكنة املنطقة مقاطعة (٢٧) بساتني سنجار ، 

عليه يرجون ايجاد حل ناجع لهذه االشكالية .

عنهم / اِّـواطن رسول الحمداني

@›ibi@≈œb™@ÂÌÜÓé€a@âbƒ„a@‚bfla
ÙÏÿë@NN@›ibi@ıbiäË◊@äÌÜflÎ

ÚÓflÏÿßa@äˆaÎÜ€aÎ@pbéç˚Ωa@ø@ÚÓflÏÓ€a@âÏu¸a@Ï–√Ïfl@Òb„b»flÎ@‚Ï‡Á

محمد الفوادي

ــدة بعثها  تلقت ( البينة اجلديدة) مناش
ــماوة  لفيف من مواطني محافظة الس
ــائر  ــيوخ عش ــا ش ــا " انن ــون فيه يقول
ــط نعمل  ــوب والفرات االوس عموم اجلن
ــعبه ضد الفتنة  الجل وحدة العراق وش
ــير العالقة مع  الطائفية ونعمل لتجس
ــن اجل  ــي االنبار م ــا ف ــيوخ ومعارفن ش
اللحمة الوطنية ومتتني النسيج الوطني 
ــف ان حتصل  ــتقرار ولكن مايؤس واالس
بعض املمارسات من قبل أناس الشعال 
ــيد وزير  ــة دعوة مخلصة للس نار الفتن
ــي بااليعاز الى  ــان الغامن ــة عثم الداخلي
قائد شرطة محافظة االنبار ومن خالله 
ــدم االعتداء  ــدادي بع ــر ناحية البغ مدي
ــة من الضيوف  ــن وخاص على كبار الس
ــات اجلنوب وان  ــني اليها من محافظ اآلت
ــن خالل مضيف  ــباب م يتم توجيه الش
الشيخ معدي في ناحية البغدادي واهللا 
ــد في عون  ــادام العب ــون العبد م ــي ع ف

أخيه .

@ÚÓ‹ÅaÜ€a@äÌãÎ@âbƒ„a@‚bfla
âbj„˛a@Úƒœb™@Úüäë@Üˆb”Î
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الحاقا باعالننا اِّـرقم ١٤٨٩ َّـ ٩ / ١١ / ٢٠٢٠ ...
تعلن محافظة (ذي قار) العقود الحكومية عن اِّـناقصات للمشاريع اِّـدرجة َّـ ادناه ضمن خطة 
ــتناداً لتعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم (٢) لسنة ٢٠١٤  تنمية االقاليم لعام ٢٠١٩ واس
ــذ اِّـوازنة العامة  ــا وتعليمات تنفي ــط والضوابط اِّـلحقة به ــن وزارة التخطي ــة الصادرة م اِّـعدل
ــة العامة لهذا  ــم العطاء (اإلعالن) عن اِّـناقص ــام ٢٠١٩ ان وثيقة الدعوة لتقدي ــة لع االتحادي

اِّـشروع سوف تنشر َّـ الجرائد الوطنية 
ــية  ــيتم العمل عند فحص وتقييم العطاءات وفق اإللية اِّـعتمدة للمناقصات الوثائق القياس  وس
ــرة  ــرتاك فيها كما هو محدد َّـ النش ــي تتيح ِّـقدمي العطاءات كافة من الدول اِّـؤهلة االش والت

التوضيحية الصادرة من األمم اِّـتحدة (الخاصة بتعريف الدول اِّـؤهلة)
ــم طلب تحريري اُّـ  ــة العربية بعد تقدي ــراء وثائق العطاء باللغ ــي العطاءات ش ــكان مقدم  وبإم
ــراء يقطع  ــيتم بموجب وصل ش ــلوب الدفع س ــوان اِّـحدد بالتعليمات ِّـقدمي العطاء ان أس العن
ــوف يتم عقد اِّـؤتمر الخاص باإلجابات  ــابات اِّـشاريع َّـ ديوان اِّـحافظة وس ــم حس من قبل قس
ــاعة (١٢) ظهراً من يوم االحد اِّـصادف ٦ /  ــاركني َّـ اِّـناقصة عند الس ــارات اِّـش على استفس
ــركات واِّـقاولني العراقيني  ــار) فعلى الراغبني من الش ــة ماء ذي ق ــة (مديري ١٢ / ٢٠٢٠َّـ بناي
اِّـؤهلني واِّـصنفني من الدرجة اِّـذكورة أدناه على األقل والشركات العربية واألجنبية من أصحاب 
ــخة من الوثائق الخاصة  ــراء نس ــم العقود الحكومية ِّـحافظة ذي قار لش االختصاص مراجعة قس
ــعر العطاء الواحد (وكما مؤشر أزاه) غري قابلة للرد على أن يتم تقديم هوية  ــروع علماً إن س باِّـش
التصنيف األصلية للشركات العراقية وأوراق التسجيل للشركات األجنبية عند شراء العطاء على 

أن يتضمن العطاء اِّـستمسكات التالية :-
١.متطلبات التأهيل اِّـطلوبة.

ج. الكوادر الفنية

د. اِّـتطلبات اِّـالية :-
اوال:- اِّـوارد اِّـالية (السيولة النقدية) َّـ الجدول ادناه

هـ ـ . اِّـتطلبات القانونية :-
ــركة مقدمة العطاء – ال يوجد تضارب باِّـصالح ، لم يتم  ــية الش ــمل (جنس أوالً :- األهلية وتش
ــتقلة  ــركات اِّـملوكة للدولة (أن تثبت أنها مس ــوداء ، الش ــركة اِّـقدمة َّـ القائمة الس وضع الش
ــا تعمل وفق القانون التجاري وأن ال تكون وكاالت تابعة لصاحب العمل) ، غري  ــاً ومالياً وإنه قانوني
ــتبعدة من قبل صاحب العمل أو استناداً اُّـ قرار صادر من قبل األمم اِّـتحدة / مجلس األمن  مس

للمشاركة َّـ اِّـناقصات)
ــخة مصورة) ونافذة صادرة من الهيئة العامة للضرائب  ــخة أصلية + نس ثانيا :- عدم ممانعة (نس

ومعنونة اُّـ ديوان محافظة ذي قار
ــركة مع مالحظة َّـ حال كون الشركة مقدمة العطاء أجنبية تقوم  ــهادة تأسيس الش ثالثا :- ش

بتقديم أوراقها كافة ومصدقة لدى وزارة الخارجية العراقية.
رابعا :- هوية تسجيل وتصنيف اِّـقاولني صادرة من وزارة التخطيط وتكون درجة وصنف اِّـقاول 

أو الشركات اِّـقاولة حسب ما مطلوب َّـ الجدول أدناه.
خامسا :- وصل شراء اِّـناقصة (نسخة أصلية+نسخة مصورة)

ــات األولية) ِّـقدمي العطاءات بموجب  ــاءات يجب أن تتضمن ضمان العطاء (التأمين ٢.كل العط
ــبة ١٪  ــفتجة صادرة من مصرف معتمد َّـ العراق وبنس خطاب ضمان بنكي أو صك مصدق أو س
ــم  ــروع ومعنون اُّـ جهة التعاقد ( ديوان محافظة ذي قار / قس من مبلغ الكلفة التخمينية للمش
ــن تاريخ غلق  ــون نافذ ِّـدة ١٥٠ يوم م ــم اِّـناقصة ويك ــة) ويذكر فيه رقم وأس ــود الحكومي العق
ــو عليه اِّـناقصة مباشرة بعد إصدار  ــركة أو اِّـقاول) الذي ترس اِّـناقصة وعلى اِّـناقص الفائز (الش
كتاب اإلحالة قبل توقيع العقد تقديم خطاب ضمان بحسن التنفيذ بقيمة ٥٪ من مبلغ اإلحالة 
ــداد أو اِّـحافظات الجنوبية  ــن أحد اِّـصارف العراقية َّـ بغ ــى أن يكون خطاب ضمان صادر م عل

نافذاً اُّـ ما بعد انتهاء فرتة الصيانة وتصفية الحسابات النهائية.
ــاءات اِّـقدمة من  ــن وزارة التخطيط وتكون العط ــادرة م ــية الص ــم اعتماد الوثائق القياس ٣.يت
ــروط القانونية  ــتجيبة عند تلبيتها ِّـعايري التأهيل اِّـحددة فيها بفروعها كافة والش اِّـناقصني مس
والفنية واِّـالية اِّـطلوبة َّـ شروط اِّـناقصة وَّـ حال عدم التزام مقدم العطاء ِّـا تتطلبه الوثيقة 

القياسية بكافة أقسامها يتم استبعاده ويعترب عطاءه غري مستجيب.
تبقى العطاءات نافذة وملزمة ِّـقدمي العطاءات بمدة (١٢٠) يوم اعتباراً من تاريخ غلق   .٤

اِّـناقصة.
٥.ان جهة التعاقد غري ملزمة بقبول أوطأ العطاءات .

ــر واإلعالن وألخر إعالن عن اِّـناقصة وأن تتحمل  ــو عليه اِّـناقصة أجور النش ٦.تتحمل من ترس
ــل الدولة وأي  ــوم التي تفرض من قب ــل كافة الضرائب والرس ــال بعهدتها العم ــركة التي يح الش

مصاريف أخرى تنص عليها التعليمات النافذة.
ــه العمالة الوطنية  ــل عن (٣٠٪) من عمالة موظفي ــغل ما ال يق ــزم الطرف الثاني بأن يش ٧.يلت
ــذار اِّـركز عن توفري األعداد واالختصاصات اِّـطلوبة  ــغيل إال َّـ حالة اعت عن طريق مراكز التش

وبكتاب رسمي مباشر وخالل مدة (٣٠يوم) من تاريخ استالم اِّـركز للطلب
ــؤوليتهم  ــد لتنفيذ العقد تكون مس ــص َّـ تقديم عطاء واح ــر من مناق ــرتاك أكث ٨.َّـ حال اش
ــاركة مصادق عليه أصوليا مع العطاء  تضامنية تكافلية َّـ ذلك لتنفيذه على أن يقدم عقد مش
ــزز بتعهد من قبلهم بعد  ــراكة مع ــراكة موقع من قبل اطراف الش ــوذج اتفاق اولي على الش او نم
ــراكة بينهما مصدق اصوليا  ــحاب َّـ رو اِّـناقصة عليهما على ان يتم تقديم الش التنازل او االنس
بعد توقيع العقد خالل مدة ال تتجاوز (١٤ يوما) من تاريخ توقيع العقد وَّـ حال انسحاب احد 

الشركاء فيتم معاملة اِّـشرتكني معاملة الناكل او اِّـخل وحسب واقع الحال.
٩.اِّـحافظة غري مسؤولة عن آلية وصول مواد العمل اُّـ اِّـوقع

ــف الفني اِّـعد من قبلها واعتدال أسعاره وكذلك  ــتفيدة مسؤولية الكش ١٠.تتحمل الدائرة اِّـس
تنفيذ العمل باعتبارها ممثالً لرب العمل بعقد اِّـقاولة 

١١.اِّـحافظة غري ملزمة بإعطاء سلفة تشغيلية
ــتكمال النواقص التي  ــى العطاءات باس ــني واِّـجهزين اِّـقدمني عل ــركات واِّـقاول ــزم الش ١٢.تلت

تسمح بها التعليمات خالل سبعة أيام من تاريخ فتح عطاءاتهم وبخالفه ال يمكن قبولها.
ــروع مع مراعاة االلتزام  ــون األولوية للمواد األولية اِّـصنعة واِّـجهزة داخل العراق للمش ١٣.تك
ــاب وزارة  ــب كت ــدى مطابقتها للمواصفات اِّـطلوبة حس ــزة م ــعر والنوعية اِّـجه ــط الس بالضواب

التخطيط العدد ١٦١٣٥/٧/٤ َّـ ٢٠١٧/٨/٣ .
١٤.ملكية التصاميم والخرائط واِّـواصفات التي تعدها الجهة اِّـتعاقدة تعود اُّـ صاحب العمل
١٥.ان أخر يوم لتقديم العطاءات نهاية الساعة (١١) ظهراً من يوم االحد اِّـصادف ١٣ / ١٢ / 
٢٠٢٠ اُّـ العنوان التالي محافظة ذي قار – قسم العقود الحكومية َّـ مقرها الكائن َّـ الناصرية 
ــابقاً) على  ــيد – فرع ذي قار ٥٣٥ (مبنى هيئة األعمار س – اإلدارة اِّـحلية – قرب مصرف الرش
ــتندات  ــعار اِّـقدمة بالدينار العراقي حصراً رقماً وكتابة وان يوقع على جميع مس أن تكون األس
ــون جميع األوراق مختومة بخت  ــطب وتك ــاء وتكون الكتابة واضحة وخالية من الحك والش العط
ــد االلكرتوني ويلتزم اِّـقاول بصحته  ــركة ورقم الهاتف والربي اِّـقاول مع ذكر العنوان الكامل للش
ــا يؤيد حجبها وهوية  ــا يقدم البطاقة التموينية وم ــغ من خالله ملزم وأصوليا وكم ــرب التبلي ويعت
ــيتم فتح  ــمح التقديم عن طريق الربيد االلكرتوني، وس ــكن وال يس ــوال اِّـدنية وبطاقة الس األح
ــور اُّـ ديوان محافظة ذي قار  ــاءات أو ممثليهم الراغبني بالحض ــاءات بحضور مقدمي العط العط
ــارع األمام علي (ع) وسوف ترفض العطاءات اِّـتأخرة، وإذا صادف يوم  مبنى اِّـحافظة الجديد ش
ــى ان تقدم العطاءات داخل ظروف  ــمية فيؤجل اُّـ اليوم الذي يليه عل ــح اِّـناقصة عطلة رس فت
ــاء وتوقيعه ورقم الهاتف  ــم مقدم العط ــم اِّـناقصة واس ــة ومختومة ومثبت عليها رقم واس مغلق

والعنوان االلكرتوني 
ــؤون القانونية َّـ ديوان محافظة ذي  ــم الش ١٦.على الطرف الثاني تقديم تعهد مصدق من قس
قار يتضمن اِّـباشرة واالستمرار بالتنفيذ بدون اِّـطالبة بأي تمويل لحني االنجاز أو توفر اإلمكانية 

للتمويل وبدون اِّـطالبة بأي تعويضات.
١٧.تسدد مبلغ اِّـشروع اِّـذكور أدناه لحني توفر التخصيصات اِّـالية والتمويل الالزم.

ناظم حميد الوائلي 
محافظ ذي قار

اُّـ / كافة اِّـقاولني والشركات العراقية واالجنبية
م /إعــــــــــادة إعــــــــــالن

 E-MAIL:GC.THIQAR@YAHOO.COM/ ايميل قسم العقود الحكومة
اِّـناقصة رقم (٢٣ و ٢٤ و ٢٥ و ٢٦ و ٢٧ و ٢٨) لسنة ٢٠٢٠ خطة اسرتتيجية التخفيف من الفقر  ٢٠١٩ 

العدد : ١٧٤٧ 
التاريخ : ٢٩ / ١١ / ٢٠٢٠

محافظة ذي قار
العقود الحكومية

جمهورية العراق

سعر الكشف  رقم المناقصة
الدائرة  اسم المشروع مدة العمل المصادق

التأمينات  الموقع المستفيدة
 ة/بالدينارالمطلوب

التصنيف 
 على األقل

سعر العطاء 
 بالدينار

 يوم ٥٤٠ ١,٩٦٠,٢٨٢,٣٩٤ ٢٣

انشاء مجمع ماء سعة 
/سا قرب مجمعات ٣م٤٠٠

الخمسة لتغذية مناطق حي 
اريدو حي سومر مجمع ماء 

/سا قرب المجمعات ٣م٢٠٠
السبعة لتغذية مناطق الفجوة 

 في الناصرية

مديرية 
ذي  ماء

 قار
قيمة % من ١ الناصرية

 الكشف التخميني

انشائية 
سابعة 

ميكانيكية 
 سابعة

١٥٠,٠٠٠ 
 الف دينار

الموارد المالية (السيولة 
 النقدية)

) مائة وثالثة عشر ١١٣,٩٧٠,٠٠٠الموارد المالية (السيولة النقدية) من خالل تقديم ما يثبت القدرة المالية لتنفيذ المشروع لمبلغ اكبر او يساوي (
 وسبعون الف دينار عراقيمليون وتسعمائة 

 يوم٤٥٠ ٢,٣٢٠,٢٩٤,٠٠٠ ٢٤

انشاء مجمع ماء سعة 
/سا قرب محطة ضخ ٣م٦٠٠

الفضلية لتغذية مناطق (ال 
حبوش والسكك وقرية عبد 

ميس خلف الكنازوة 
والمنصورية البوابة) في 

 الناصرية

مديرية 
ماء ذي 

 قار
% من قيمة ١ الناصرية

 الكشف التخميني

انشائية 
 السادسة

ميكانيكية 
 السادسة

١٥٠,٠٠٠ 
 الف دينار

الموارد المالية (السيولة 
 النقدية)

) مائة وثمانية ١٥٨,٧٠٨,٠٠٠الموارد المالية (السيولة النقدية) من خالل تقديم ما يثبت القدرة المالية لتنفيذ المشروع لمبلغ اكبر او يساوي (
 وخمسون مليون وسبعمائة وثمانية الف دينار عراقي

 يوم ٣٦٥ ١,٧٢٦,٥٨٧,٠٠٠ ٢٥

انشاء مجمع ماء سعة 
/سا لتغذية مناطق ٣م٤٠٠

(الصخيين والعلميين وحي 
في حي  ٣٠الرسول وشارع 

 اور) في الناصرية

مديرية 
ماء ذي 

 قار
% من قيمة ١ الناصرية

 الكشف التخميني

انشائية 
سابعة 

ميكانيكية 
 سابعة

١٥٠,٠٠٠ 
 الف دينار

ولة الموارد المالية (السي
 النقدية)

) مائة وخمسة ١٤٥,٦٠٠,٠٠٠الموارد المالية (السيولة النقدية) من خالل تقديم ما يثبت القدرة المالية لتنفيذ المشروع لمبلغ اكبر او يساوي (
 واربعون مليون وستمائة الف دينار عراقي

 يوم ٣٦٥ ٩٤٥,٩٠٠,٠٠٠ ٢٦
انشاء مجمع ماء سعة 

/سا لتغذية مع شبكات ٣م٢٠٠
 في سوق الشيوخ ماء

مديرية 
ماء ذي 

 قار
% من قيمة ١ الناصرية

 الكشف التخميني

انشائية 
تاسعة 

ميكانيكية 
 تاسعة

١٥٠,٠٠٠ 
 الف دينار

الموارد المالية (السيولة 
 النقدية)

) ثمانون مليون دينار ٨٠,٠٠٠,٠٠٠اوي (الموارد المالية (السيولة النقدية) من خالل تقديم ما يثبت القدرة المالية لتنفيذ المشروع لمبلغ اكبر او يس
 عراقي

 يوم ٣٦٥ ١,٦٣٦,١٠٠,٠٠٠ ٢٧

انشاء مجمع ماء سعة 
/سا قرب محطة ضخ ٣م٤٠٠

الفضيلية لتغذية مناطق (دور 
 –االسكان القديم  –االساتذة 

 مجمع الشموخ في الناصرية)

مديرية 
ماء ذي 

 قار
% من قيمة ١ الناصرية

 الكشف التخميني

انشائية 
عة ساب

ميكانيكية 
 سابعة

١٥٠,٠٠٠ 
 الف دينار

الموارد المالية (السيولة 
 النقدية)

) مائة وثمانية ١٣٨,٠٠٠,٠٠٠الموارد المالية (السيولة النقدية) من خالل تقديم ما يثبت القدرة المالية لتنفيذ المشروع لمبلغ اكبر او يساوي (
 وثالثون مليون دينار عراقي

 يوم ٤٥٠ ١,٧١٣,٢٦٥,٥٠٠ ٢٨
انشاء مجمع ماء سعة 

/سا مع خط ناقل ٣م٥٠٠
 وشبكة ماء في ناحية الطار

مديرية 
ماء ذي 

 قار
% من قيمة ١ الناصرية

 الكشف التخميني

انشائية 
سابعة 

ميكانيكية 
 سابعة

١٥٠,٠٠٠ 
 الف دينار

الموارد المالية (السيولة 
 النقدية)

) مائة وثمانية عشر ١١٨,٠٠٠,٠٠٠م ما يثبت القدرة المالية لتنفيذ المشروع لمبلغ اكبر او يساوي (الموارد المالية (السيولة النقدية) من خالل تقدي
 مليون دينار عراقي

 



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 (٣٥٤٠) - االثنني - ٣٠ - تشرين الثاني - ٢٠٢٠
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عبد الزهرة البياتي*

* رئيس التحرير التنفيذي

حزمة ضوء

حداد عىل ارواح شهداء الوطن 
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ــة تناولت فيه مخاطر  ــبوع املاضي كتبت مقاالً في هذه الزاوي األس
وتداعيات قانون « اجلرائم املعلوماتية» في حال اقراره من قبل مجلس 
النواب العراقي وقلت فيه بوضوح أن هذا القانون جوبه بالرفض من 
قبل قطاعات واسعة من الشعب ألنه يشكل انتهاكاً صارخاً حلرية 
ــع مضمون املادة  ــو مايتناقض جملةً وتفصيالً م ــرأي والتعبير وه ال
ــاس  ــي وقلت ايضاً أن املطلوب عدم املس ــتور العراق ( ٣٨) من الدس
ــت هبة من أحد وليست مكرمة حكومية واليوم  باحلرية ألنها ليس
اعود ألطرق ذات املوضوع واتناوله من زاوية اخرى فأقول أن اقرار قانون 
ــكوت وعدم  ــرياً على الس ــيعني اجبارنا قس جرائم املعلوماتية س
ــال ذلك انه في حال  ــق مهما كان الظلم صارخاً ومث ــول كلمة احل ق
ــع التطبيق الفعلي لن يكون مبقدورك حينها ان  وضع القانون موض
ــة املواطن يتخذها رئيس  ــد قرارات حكومية ال تصب في خدم تنتق
ــؤول  ــوزراء أو رئيس البرملان أو الوزير أو أي مس ــة أو رئيس ال اجلمهوري
ــلطان ..  كبير في الدولة لتفادي وقوع عقوبات ماأنزل اهللا بها من س
ــرت في عدة صحف  ــد كتبت مئات املقاالت الصحفية والتي نش لق
محلية يومية على مدى اكثر من عشر سنوات تناولت خاللها شتى 
ــن العراقي وطالبت عبرها احلكومات  املوضوعات التي تخصّ املواط
ــدمي كل ماميكن تقدميه  ــذا املواطن وتق ــة بوجوب احترام ه املتعاقب
ــن اصالً بأن  ــة الئم ألنني مؤم ــى لوم ــن خدمات له ولم اكن اخش م
ــه أن يحيد عنه قيد  ــي مبدأ اليجوز لصاحب ــالة وه الكتابة هي رس
ــون أمراً واقعاً المفر  ــم بأنني في حال أصبح القان ــة .. واصارحك أمنل
ــأواصل الكتابة على ذات النهج مهما كانت النتائج  منه فأنني س
ــا املهادنة أو  ــن الثالث لهما : ام ــأكون امام خياري ــية ألنني س قاس
ــتكون كتاباتنا  ــتتغير املعادلة حيث س ــا س ــالم .. وعنده األستس
ــعر البنات  ــة حول موضوعات من قبيل الزالبية والبقالوة وش منصبّ
ــراي وجبار أبو الشربت وشربت  لة بالدهن احلر وعلى كبة الس والباكَ
ــو العنبة  وباجة احلاتي وال أدري هل  ــاج زبالة وحيدر دبل وفالح اب احل
ــيقيمون علينا الدعاوى أمام احملاكم القضائية في حال  أن هؤالء س
ــة من دون كراعني وان كبة  لة بال بطنج وأن الباج ــة بأن الباكَ الكتاب
ــرى ان مجلس النواب مطالب  ــراي من دون بهارات ؟!. ومن هنا ن الس
ــة قراءته قراءة  ــة الى احلكومة بغي ــون جرائم املعلوماتي باعادة قان
ــدة وتخليصه من األلغام التي وضعت فيه والتي يراد من خاللها  جي
ــاني ..  ــود على التفكير األنس ــات العامة ووضع القي ــادرة احلري مص
وباملناسبة على البرملان أال ينسى بأن احملاكم اليوم تنظر في الكثير 
ــهير واالبتزاز وتصدر  ــر واالعالم والتش ــن الدعاوى في قضايا النش م
ــون العقوبات  ــودة في قان ــواد القانونية املوج ــا مبوجب امل احكامه
العراقي رقم (١١١) لسنة ( ١٩٦٩) وامتنى على البرملان في حالة قراءة 
ــريع قوانني كهذا ان يستعني بكبار السادة القضاة واألساتذة  و تش
ــان ونقابة الصحفيني  ــات حقوق االنس ــال القانون ومنظم في مج

العراقيني ومنظمات اجملتمع املدني ليولد قانون اليثير اجلدل .
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صباح الشيخلي*

بال مجاملة

*عضو نقابة الصحفيني العراقيني

متابعة / البينة الجديدة
ــو»  ــهدت مدينة «كيريش ش
ــة من  ــة غريب ــة واقع الكيني
ــتفاق شاب  نوعها، حيث اس
ــا،  ــر ٣٢ عام ــن العم ــغ م يبل
ــن الفريق الطبي  ــد أن أعل بع
ــمة»  موته. ونقلت قناة «نس
ــية عن وسائل إعالم  التونس
ــى  يدع ــاب  ش أن  ــة،  الكيني
ــن>>، كانت قد  ــر كيغ <>بيت
ــوم الثالثاء  ــه ي ــت وفات أعلن

ــا مت نقله إلى  ــي، بعدم املاض
ــت  كابكاتي ــفى  مستش

ــو،  الواقع في مدينة كيريش
ــر فقدانه للوعي في املنزل.  إث

ــاب  ــاة الش ــالن وف ــد إع وبع
ــرحة حلفظ  ــه إلى املش ونقل
ــأة  املفاج ــت  وقع ــان،  اجلثم
ــدة األلم  بصراخ امليت من ش
أثناء شق ساقه اليمنى. وقال 
شقيق كيغن إنه كان يعاني 
من مشاكل في املعدة، ونقل 
إلى املستشفى بعدما أغمي 
الفريق  ــه  أبلغ ــث  عليه، حي
قبل  ــى  ــه حت بوفات ــي  الطب

وصوله للمكان.  

ــباب،  توافدت آالف العوائل الكربالئية والش
ــط إهمال احلكومتني  الى بحيرة الرزازة وس
ــر اخلدمات  ــدم توف ــة من ع ــة واملركزي احمللي

ــون، احلكومة  ــب املواطن ــي البحيرة.وطال ف
ــام ب بحيرة الرزازة لكونها  املركزية بـاإلهتم

املتنفس الوحيد في احملافظة.

A@%˛a@Âfl@ÑäñÌÎ@È∞äím@ıb‰qc@’Ó–néÌ@CoÓflD@lbë

Òãaãä€a@Ò7°@ì»‰�m@ÚÓˆ˝iäÿ€a@›ˆaÏ»€a
ÔflÏÿßa@fib‡Á�a@·Àâ@

كربالء / البينة الجديدة

ــات وزارة املالية بأنها  ــات واختصاص ــور او اختزال مهام وواجب ــن اخلطأ الفادح تص  م
ــول ديباجتها والتي انقلها  ــا اكبر من ذلك بكثير حيث تق ــوش وتوزع فلوس»..انه «حت
ــات التخطيط املالي للدولة وحتديد  ــس واجتاه نصا : (تهدف وزارة املالية الى وضع اس
ــة العامة لها  ــة ضمن اطار السياس ــي لعناصر اخلطة املالي ــار العام والتفصيل االط
ــى تنفيذها ومن االهداف  ــراف عل ــائل اعداد اخلطة واالش وخطط التنمية وتهيئه وس
ذات االولوية االخرى : ١- ادارة وتنظيم اموال الدولة ومراقبة سالمة التصرف بها مبا في 
ــتخدام االمثل للسيولة النقدية املتاحة ما يتصل منها باالستثمار  ذلك حتقيق االس

او حتديد اوجه االستخدام وعناصره .
٢-ادارة اخلزينة العامة وتعزيز مصادر تغذيتها .

ــه واهدافها  ــط االئتمانيه والتأميني ــني وربط اخلط ــة والتأم ــم الصيرف ٣-ادارة وتنظي
ــر النظام الضريبي الكمركي .  ــة للدولة وخطة التنمية . ٤- ادارة وتطوي ــة املالي باخلط
ــريعات اخلدمة املدنية والتقاعد ضمن اطار السياسه العامة للدولة في  ٥- تطوير تش
مجالي الوظيفه املدنية واخلدمة العامة والضمان االجتماعي . ٦- تقدمي االستشارات 
ــة واالئتمانية واملصرفية  ــائل املالية والنقدي ــى دوائر الدولة والقطاع العام في املس ال
ــارة بأن واحدة  ــة وغيرها من االمور )وقبل اخلوض في التفاصيل البد من االش والتأميني
ــاس  ــه ريعيا ويعتمد بالدرجة االس ــاد العراقي هو ان ــاط ضعف االقتص ــن علل ونق م
ــواق العاملية بينما  على ما يتحقق من ايرادات مالية جراء بيع النفط املصدر في االس
ــي (العام واخلاص  ــيما القطاعني الصناع ــات االقتصادية االخرى اهملت الس القطاع
ــا او احادي اجلانب  ــياحي وعندما يكون اقتصادك ريعي ــط )والزراعي وحتى الس واخملتل
ــعار النفط بوصفه سلعة  ــوى حتمل التداعيات الكارثية النخفاض اس فما عليك س
ــوق وتداعيات االزمات العاملية اخملتلفة . ويؤكد  خاضعة للعرض والطلب وتقلبات الس
ــيد (علي عبد االمير عالوي )ان االزمات املالية في العراق ستكون مثل  وزير املالية  الس
املرض املزمن والعالج يكمن ببلوغ سعر برميل النفط الى (٧٠)دوالرا ولكن انى الرتفاع 
ــالوي انه في حال  ــه كورونا امللعونة .. ويرى ع ــم يعيش على وقع جائح ــعره والعال س
تعثرنا في ايجاد حلول فأننا سنتجه نحو االفالس وسيكون مصيرنا كمصير فنزويال 
وعندها سيكون ليس مبقدورك تناول «تشريب الباكلة « !! ويشكو الوزير احلال عندما 
ــة انه عندما يراد  ــدة مربوطة بوحدة « لدرج ــاكل العراق مترابطة «وح ــد بأن مش يؤك
ايجاد حل الحدى املشاكل يبرز بعض ممن يرى في نفسه النفوذ وتتملكه رغبة حتقيق 
املنفعة الذاتية ليعيق و»يخربط « ما انت عازم عليه ويكفي ان (١٠٪) فقط من ايرادات 
ــاد  ــبب الفس ــذ احلدودية والتي تبلغ (٨)مليارات تدخل الى اخلزينة العراقية بس املناف
ــة لصحيفة الغارديان البريطانية :  ــكو الوزير ايضا عندما يقولها بحرق والنفوذ ويش
ــند لدرجة ان مقعد  ــبوق» ال بالهند وال بالس ــاد غير مس (االقتصاد العراقي مير ب»فس
ــاع ما بني (٥٠-١٠٠) الف دوالر ولك ان تتخيل كيف  ــف في املنافذ احلدودية بات يب املوظ
ــدات خضر .. بالتأكيد سيكون كتلة من  ــيتصرف موظف يشتري مكانه ب (١٠)ش س
ــفط واللفط « !! ) ان احلالة احلرجة التي مير بها اقتصادنا  ــاط واللهب في «الش النش
العراقي ليست وليدة ايام او اشهر بل هي نتاج عقود طويلة من زمن االهمال والتخبط 
ــتقبلي وهنا يؤكد وزير املالية بالقول :  وغياب الرؤية والتخطيط لألتي من الزمن املس
ــينات من القرن املاضي  مايعانيه االقتصاد العراقي اليوم متتد جذوره الى عقد اخلمس
ــتراكية اضافة  ــريع قانون االصالح الزراعي وقرارات احلزمة االش وحتى االن وخاصة تش
ــاص واصبحت جميع موارد  ــة التي اضعفت القطاع اخل ــى فقدان الرؤية االقتصادي ال
ــه في جسد  الدولة بيد احلكومة وعليه فأن اجراء اصالحات اقتصاديه جذريه ملموس
ــنوات من دون «طربكة وكالوات « .. وذلك من  ــا املتصدع يحتاج الى خمس س اقتصادن
ــكل (٨٠-٩٠٪) من  ــبان ان الدين الكلي يش ــالل ايجاد بدائل لاليرادات واالخذ باحلس خ
الناجت الوطني العراقي اما الديون اخلارجية فقد وصلت الى (١٦٠)ترليون دينار بضمنها 
ــخصيا  ــة (٤٠)مليار دوالر !!.. احلل اذا كما اعتقد ش ــعودية البالغ ــون الكويت والس دي

ليس باجللوس على التل ولكن بالتخطيط نتجاوز كل «اخلريط»!!.

 كرم وكيل وزارة الداخلية لشؤون 
ــق عماد محمد  ــرطة  الفري الش
ــة من الضباط  محمود مجموع
ــاً  ومعنوي ــاً  مادي ــبني  واملنتس
ــب  الواج اداء  ــي  ف ــم  لتفانيه
ــوبني  ــل وجه واملنس ــى اكم عل
ــرور ومكافحة  ــة  امل ــى مديري ال
ــرطة  ش ــة  مديري ــرات  املتفج
ــاً اقرانهم الى بذل  كركوك داعي
املزيد من العطاء من اجل تقدمي 
ــا  ــاء بلدن ــات البن ــل اخلدم افض
العزيز. كما اجتمع السيد وكيل 
ــرطة مبدراء  ــؤون الش الوزارة لش
االختصاصية  والدوائر  املديريات 
ــث اخر  ــر الوكالة لبح ــي مق ف
ــتعدادات لالحتفال بذكرى  االس
ــرطة العراقية ( ٩  تأسيس الش

كانون ) ٢٠٢١.


