
ــبت، وفاة  نفى مصدر مطلع، امس الس
ــابق  ــتثمار بغداد الس ــس هيئة اس رئي
شاكر الزاملي.وقال املصدر ، انه ال صحة 

لالنباء التي اشارت اليوم الى وفاة شاكر 
الزاملي. يشار الى ان قوة امنية اعتقلت 
ــي الـ ١٧ من ايلول املاضي رئيس هيئة  ف

استثمار بغداد شاكر الزاملي.

رئيس مجلس االدارة
رئيس التحرير

جريدة يومية سياسية عامة  ال ترتبط بحزب او حر كة او اية جهة دينية او سياسية
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لدينا  املتوافرة  املعلومات  بحسب 
ــا بعد  ــة العراقية م ــان احلكوم ف
ــت وبهدف تطوير  عام (٢٠٠٣) قام
ــتوى  ــع مس ــط ورف ــة النف صناع
ــود خدمة  ــالل عق ــن خ ــاج م االنت
ــع العراق  ــث وق ــة االمد حي طويل
ــة  لغاي ــص  تراخي ــوالت  ج ــع  ارب
ــام (٢٠١٣) وكان  ــع االول من ع الرب
ــي العام  ــل العراق ف ــررا ان يص مق
ــاج يبلغ  ــتوى انت ــى مس (٢٠٢٠) ال
ــط / يوميا  ــون برميل نف (٧,٤) ملي
ــكوك  ولكن هناك الكثير من الش
ــوالت التراخيص  ــط بج ــي حتي الت
ــال جراء  ــك ناجمة اص ــي ال ش وه
ــات التي عقدت  ــروف واملالبس الظ
ــد اخلبير  ــا حيث يؤك ــي اجوائه ف
ــروف حمزة اجلواهري  النفطي املع
خالل مشادة على احدى شاشات 

ــم  ــب هيث ــع النائ ــات م الفضائي
اجلبوري بان اخلسائر التي يتكبدها 
ـــ (٢٤) مليار  ــنويا تقدر ب العراق س
ــوالت التراخيص هذه  دوالر جراء ج
ــة  ــب احلكوم ــا نطال ــه فانن وعلي
ــوالت التراخيص  ــف ج ــح مل بفت
ــعب بكل  ــفة الش كامال ومكاش
ــط .. وال ندري  ــا يتضمنه من لغ م
ــيتصدى  ــل الذي س ــن هو البط م
ــجاعة؟!  ــوة وش ــف بق ــذا املل له
ــق ان نبقي  ــن املنط ــس م ــه لي الن
ــص عقدت في  ــن جوالت تراخي ثم
ــوض وغابت  ــروف احاطها الغم ظ
ــا .. كما ال  ــا متام ــفافية عنه الش
ــن التعريج على قضية اخرى  بد م
ــاس اليومية تتمثل  متس حياة الن
بارتفاع غير مسبوق في الضرائب 
كل  ــى  عل ــة  املفروض ــوم  والرس
مراجع للدوائر احلكومية وال سيما 
البلدية والضريبة  املرور والوحدات 

ــا الكثير. وعليه  ــاري وغيره والعق
ــه االمر  ــو كل من يعني ــا ندع فانن
ــية  ــاة اوضاع الناس املعيش مبراع

الصعبة  ــة  االقتصادي ــم  وظروفه
ــوم  كي ال تتحول الضرائب والرس
الى سوط جللد املواطنني واملتعبني 

ــى  ــير ال ــى ان نش ــال ..وال ننس اص
ــر هذا  ــاو الكبي ــة ميناء الف قضي
ــاس  امليناء الذي وضع حجره االس

ــنوات  ــر س ــن عش ــر م ــذ اكث من
ــه ورغم  ــراوح مكان ــه مازال ي لكن
ــي اطلقت مؤخرا  التصريحات الت
ــا  ــروع محاط زال املش ــا  م ــن  لك
ــط صمت  ــرار والكتمان وس باالس
حكومي مطبق مع االسف وعليه 
ــروع  ــول اميطوا اللثام عن مش نق
ــفوا  ــر وكاش ــاو الكبي ــاء الف مين
ــري او يدور  ــا يج ــعب بكل م الش
حوله من خفايا ومؤامرات محلية 
واقليمية ودولية لم تتوقف حلظة 
ــعي محموم لتعطيل  وهي في س
املشروع حلسابات ال تصب بالطبع 
في مصلحة العراق وشعبه .. كما 
ال بد ان نعيد الطرق على موضوعة 
الفساد املالي واالداري املستشري 
في وطننا العراقي ونقول انه رغم 
ــات  والتلويح ــات  التصريح كل 
ــد او فوالذ  ــد من حدي ــرب بي بالض
ــدين والعابثني  ــى رؤوس املفس عل

باملال العام اال ان تلك التصريحات 
ــيط  ــبب بس ــد صداها لس لم جت
ــي العراق  ــاد عندنا ف هو ان الفس
ــو  ــة وه ــل دول ــة داخ ــح دول اصب
ــوار الساسة والقوى  محمي باس
احلزبية وعليه ال ميكن محاربة آفة 
الفساد بـ(جلان ورقية ) وامنا بلجان 
حقيقية وفعلية ولكن ما يؤسف 
ــة محاربة  ــا ان بدأت جلن ــه انه م ل
ــس  ــكلها رئي ــي ش الت ــاد  الفس
الوزراء مصطفى الكاظمي مؤخرا 
ــاد حتى  ــان الفس ــاقط حيت وتس
صرنا نسمع لغطا وتشويشا يثار 
ضد هذه اللجنة سواء في مواقع 
ــض  او بع ــي  ــل االجتماع التواص
الفضائيات ونقول لهؤالء كفاكم 
ــة  ــذه اللجن ــوا ه ــرة واترك شوش
تعمل الن ما يهمنا صراحة هو ان 
ــاد وحيتانه  ــاوى اصنام الفس تته

واحدا تلو االخر. 

كتب / رئيس التحرير
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ــواب محمد  ــس مجلس الن ــد رئي أك
ــبت، اتخاذ  ــس الس ــي، ام احللبوس
ــة  االزم ــة  ملعاجل ــة  مهم ــوات  خط
ــيتم قريبا  االقتصادية، مبينا انه س
ــي،  مترير قانون املوازنة.وقال احللبوس
ــل التأبيني  ــي كلمة له خالل احلف ف
ــهيد العراقي، ان  ــوم الش ــرى ي بذك
ــة التي  ــادي واالزم ــع االقتص التراج
ــيقوضان  ــهدها البالد حاليا س تش

ــاء الدولة. ــة لبن ــود املبذول كل اجله
واشار احللبوسي إلى أنه من الضروري 
ــق  بح ــاكات  االنته ــى  عل ــوف  الوق
ــالح املنفلت،  املواطنني بسبب الس
ــاد اخرا  ــا أن االرهاب والفس موضح
ــي وقت أكد  ــاء الدولة. ف ــروع بن مش
رئيس اجلمهورية برهم صالح، امس 
ــن  ــة م ــن للمنطق ــبت، ان ال أم الس
ــتقرار العراق، مبينا ان البالد  دون اس
ــب تكاتف  ــة حرجة تتطل متر مبرحل
ــي كلمة له  ــع. وقال صالح، ف اجلمي
ــرى يوم  ــل التأبيني بذك ــالل احلف خ

ــتذكر  ــي ، اننا نس ــهيد العراق الش
ــذي واجهوا  ــهداء العراق ال اليوم ش
االستبداد واالرهاب.وشدد صالح على 
أن العراق امام مفترق طرق، اما العودة 
ــات  ــات واصطفاف ــوراء بنزاع ــى ال ال
ــا التقدم نحو  ــة وقومية، وام مذهبي
ــيادتها وفرض  بناء الدولة وحفظ س
ــى اجلميع.واضاف، نحن  ــون عل القان
العملية  ــل  ملراجعة مجم ــة  بحاج
ــد  لعق ــيس  والتأس ــية  السياس
ــن تصحيح  ــد يضم ــي جدي سياس
ــارات ويلبي طموحات الشعب،  املس

ــب عدم التهاون في  موضحا انه يج
ــة وحتديداً  ــوات االصالحي إجناز اخلط
ــات. من جانبها دعت  إجراء االنتخاب
ــس  ام ــة،  األميركي ــة  اخلارجي وزارة 
ــى  إل ــة  التركي ــة  احلكوم ــبت،  الس
ــى  ــة، عل ــيادة العراقي ــرام الس احت
ــكرية التي  ــة العملية العس خلفي
ــي إقليم  ــي ف ــش الترك ــنها اجلي ش
بيان  ــي  ف ــوزارة  ال ــتان.وقالت  كردس
مقتضب، إنها مطلعة على التقارير 
ــات  بالعملي ــة  اخلاص ــة  اإلخباري
ــري  ــي جت الت ــة  التركي ــكرية  العس

ــتان،  ــم كوردس ــي إقلي ــل أراض داخ
ــكرية  ــطة عس مطالبة بأن أي أنش
ــب أن تراعي احترام  داخل العراق يج
ــة. في وقت  ــيادة األراضي العراقي س
شدد رئيس مجلس الوزراء مصطفى 
ــبت، على أن  ــس الس ــي، ام الكاظم
حكومته تتعامل بشفافية مع ملف 
ــاك اطرافا  ــات، مبينا ان هن االنتخاب
ــل أمام عمل احلكومة. تضع العراقي

ــة له  ــالل كلم ــي، خ ــال الكاظم وق
باحلفل التأبيني بذكرى يوم الشهيد 
ــع عوائل  ــه يحيي جمي ــي، ان العراق

ــر هو من  ــدم الطاه ــهداء ألن ال الش
يبني املستقبل. من جانب اخر أعرب 
ــبق رئيس ائتالف  ــس الوزراء االس رئي
ــن اعتقاده  ــاد عالوي ، ع ــة اي الوطني
بضرورة تأجيل االنتخابات الى ٢٠٢٢، 
ــس االمن ليس  ــد أن مجل ــا أك وفيم
ــى االنتخابات،  ــراف عل مهمته االش
ــالمم  ل ــام  الع ــني  االم ــة  ــد ممثل انتق
ــخارت، معتبراً  املتحدة جينني بالس
أنها ال تصلح أن تكون مبوقعها.وقال 
عالوي ، إن مجلس االمن ليس عمله 
ــات اما االمم  ــراف على االنتخاب االش

ــة باالنتخابات  ــي معني املتحدة فه
وميكن ان تسهام او تراقب االنتخابات 
ــة غير  ــاع طبيعي ــاج اوض ــي حتت الت
ــد جدد زعيم  ــرة في العراق. وق متوف
ــار احلكيم،  ــيد عم تيار احلكمة الس
ــبت، الدعوة لـبلورة عقد  امس الس
ــد بإزالة  ــي جدي ــي واجتماع سياس
ــة  االجتماعيّ ــاوف  واخمل ــات  التراكم
وتوسيع دائرة املشاركة السياسيّة.

ــن القبول  ــر أنّه ال ميك ــم اعتب احلكي
بتقسيم العراق إلى كانتونات.

التتمة ص«٣»
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ــن االجراءات الوقائية  ــبت، انها أعدت حزمة م ــدت وزارة الصحة والبيئة، امس الس اك
التي تساعد في قطع سلسلة انتقال العدوى بكورونا وتقليل نسب االصابات.الوزارة 
ــب اإلصابات بفيروس كورونا منذرةً مبوجةٍ  قالت ، انه في الوقت الذي تتصاعد فيه نس
ــى من االولى، وقد أشارت بياناتنا املتكررة طيلة األيام  ثانية من اجلائحة قد تكون اقس
ــتمرار بالتهاون باالجراءات الوقائية، اال انه ولالسف  املاضية محذرةً املواطنني من االس
ــعت لتشمل التجمعات  ــديد أصبح عدم االلتزام والتهاون ميثل ظاهرة عامة أتس الش
ــاالت الكبيرة بدون  ــة واالحتف ــة والنقابي ــرات اجلماهيري ــمية واملؤمت ــة والرس النخبوي
ــاع التفشي الوبائي و تبعاته اخلطيرة  االلتفات الى خطورة تلك التجمعات على أتس
ــؤوليتنا الوطنية و مهامنا مبوجب قانون  ــى صحة املواطنني.واضاف البيان من مس عل

الصحة العامة النافذ نكرر حتذيرنا للمواطنني كافة 

التتمة ص«٣»

بغداد /
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كتب اِّـحرر السياسي
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ــع حركة الدراجات  ــرطة بغداد، من قررت قيادة ش
النارية من الساعة ١٢ ليال وحتى الساعة ٥ فجرا.

ــرطة بغداد  ــرطة، أن ش ــر بيان مقتضب للش وذك

قررت منع حركة الدراجات النارية من الساعة ١٢ 
ــاعة ٥ فجرا، مردفا بالقول اخملالف  ليال وحتى الس
ــرطة  الش القانونية.ودعت  ــائلة  للمس ــرض  يتع

حسب البيان، اجلميع بـااللتزام بذلك.

كشف مستشار رئيس الوزراء مظهر محمد صالح، 
ــتثمارية  عن تضمن قانون املوازنة تخصيصات اس
ــة الصينية. ــاري دوالر ملصلحة االتفاقي بنحو ملي

وقال صالح، ان تشريع قانون املوازنة سيفصح عن 
ــار  بدء تطبيق االتفاقية الصينية.واضاف مستش
رئيس الوزراء، ان هناك توجه لتنفيذ ٢٠٠٠ مدرسة 

منوذجية حسب االتفاقية املوقعة مع الصني.
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كشفت خلية اإلعالم االمني، امس السبت، 
ــواد املمنوعة من  ــط كميات من امل عن ضب
ــب الضوابط الزراعية في  ــتيراد حس االس
ــيطرات محافظة كركوك.وقالت  إحدى س

ــات الصادرة  ــه تنفيذا للتوجيه اخللية ، ان
ــى  ــيطرة عل ــي والس ــوج احملل ــم املنت لدع
ــرح بها، تواصل  ــع دخول املواد غير املص من
ــا مديرية األمن  ــزة اخملتصة من بينه األجه

االقتصادي في جهاز األمن الوطني.
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ــن املهندس  ــالح الدي ــف محافظ ص كش
عمار جبر في لقاء متلفز لقناة الفضائية 
 uــركة ــة بان احملافظة مرهونة لش العراقي
craft وهي االن تطلب احملافظة ٧٠٠ مليون 
دوالر تقريباً  وان مديرية تربية صالح الدين 
ــد مئات املدارس  ــاداً حيث توج االكثر فس
ــا مئات املليارات  الوهمية التي رصدت له
من الدنانير واضاف ان اراضي ذوي الشهداء 
ــذ ويعطى املتنفذ  ــرقتها من متنف يتم س
استبداالً في منطقة متميزة بعد ان يقوم 

بشراء الوصل من هذه العوائل املفجوعة 
ــح مقاطعة كاملة  بـ (٢) مليون دينار ومين
في مكان مميز وكل ارض ال يقل سعرها عن 
٦٠ الى ٧٠ مليون دينار وان هناك جملونات 
بـ (١٦٠) مليار دينار ليس لها وجود وكذلك 
احلال بالنسبة لشارع القادسية واشار ان 
ــركة كار لتوليد الكهرباء  ــد مع ش التعاق
ــف مئات  ــزوح وكل ــاء فترة الن ــل اثن حص
ــن لها ان  ــن الدنانير كان ميك ــارات م امللي
ــد وتبني محافظتنا   تبنى العراق من جدي

لتكون مثل دبي وافضل منها.
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كركوك /

وكاالت /
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البينة الجديدة / هيثم مجيد
ــة  مفوّضي ــرص  ح ــن  م ــا  انطالق
ــراك عدد كافٍ  ــات على إش االنتخاب
ــب  ــاء الناخ ــحني؛ إلعط ــن املرشّ م
ــار  الختي ــرة  كبي ــة  فرص ــي  العراق
حني  ــب من بني املرشّ ح األنس املرشّ
ــدرة على  ــني، ممّن لديه الق املتنافس
ــالح والتنمية نحو  دفع عجلة اإلص
ــعب  األمام، وجتاوباً مع مطالب الش
ــات حرة  ــراء انتخاب ــي في إج العراق
ونزيهة،  عملنا على تسهيل عملية 
تسجيل االحزاب والتحالفات ومتديد 
فترة تسجيلها مبا يضمن مشاركة 
عادلة للجميع. حيث أصدر مجلس 
املفوضني باإلجماع  قرارًا ينصّ على 
ــات  ــجيل التحالف ــرة تس ــد فت متدي
ــدوام  ــة ال ــة نهاي ــية لغاي السياس

ــوم ٢٧ / ٢ / ٢٠٢١؛ بغية  ــمي لي الرس
ــات  ــع للتحالف ــال أوس ــح مج فس
السياسية إلجراء عملية التسجيل,  
ــزاب املنضوية  ــث بيانات األح و حتدي
ــجلة  ــات املس ــل التحالف ــي داخ ف
ــد  اجتماع   ــك  بع ــاء ذل ا. ج ــابقً س
ــي املفوّضية  ــني ف ــس املفوّض مجل
ــات في  ــتقلة لالنتخاب ــا املس العلي
ــاء مدة  ــي يوم انقض ــب الوطن املكت
ــية  ــات السياس ــجيل التحالف تس
األربعاء املوافق ١٠/٢/٢٠٢١؛ ملناقشة 
مت به دائرة شؤون  املقترح الذي تقدّ
األحزاب والتنظيمات السياسية في 
املفوضية بشأن متديد فترة تسجيل 
ــية الراغبة في  التحالفات السياس
ــاركة في االنتخابات البرملانية  املش
ــن مجلس املفوضني  املقبلة.قد اعل

ــد ١٠/ ٢ /  ــابق ان موع ــت س ــي وق ف
ــتقبال  نهائيا الس ــدا  ٢٠٢١هو موع
ــات  التحالف ــجيل  تس ــات  طلب
ــاد النظر في  ــه أع ــية إال ان السياس
ــاء املدد  ــبب انقض ــرار بس ــذا الق ه
ــجيل ولم  ــابقة لعملية التس الس
ــوى (٤) حتالفات  ــجل خاللها س يُس
منذ انطالقها في ٩ / ١ / ٢٠٢١، فضالً 
ــدت رغبتها في  ــات أب ــن (٦) حتالف ع
املشاركة في االستحقاق االنتخابي 
ــس املفوضني  ــا دعا مجل ــل، ممّ املقب
ــجيل مرّة ثانية  ة التس الى متديد مدّ
ــرورة ملحة في  ــك من ض ــا في ذل ، مل
ــدد ممكن من  ــاح اجملال الكبر ع افس
ــية الستكمال  التحالفات السياس
ــى الرغم ممّا  ــجيل عل اجراءات التس
ــد من  ــك التمدي ــى ذل ــيترتّب عل س

ــات للمفوضية في  ــات وصعوب ي حتدّ
ــي العملياتي  ــدول الزمن ــذ اجل تنفي
ــة   مفوضي .ان  ــات  االنتخاب ــراء  إلج
ــافة  مس ــى  عل ــف  تق ــات  االنتخاب
واحدة مع جميع الراغبني باملنافسة 
العادلة ومتثيل قطاعات من الشعب 

ــس النواب املقبل،  العراقي في مجل
ــو الطامحني بالدخول  لذا فهي تدع
ــة،  ــات املقبل ــرك االنتخاب ــي معت ف
ــراع في تقدمي  ــاون معها واالس التع
ــم  دخوله ــراءات  إج ــه  تتطلب ــا  م
ــا  جانبه ــن  م ــي  وه  ، ــات  لالنتخاب
ــهيل  تعمل بجهود حثيثة على تس
اجراءات التسجيل فقد عملت على 
ــات ذات العالقة  ــيق مع اجله التنس
ــة  (الهيئ ــل  مث ــا  لعمله ــاندة  الس
ــاءلة والعدالة،  الوطنية العليا املس
ــة النزاهة، وزارة  األدلة اجلنائية، هيئ
ــث العلمي،  ــم العالي والبح التعلي
وزارة التربية) املعنيّة بتدقيق الوثائق 
ــية  ــات السياس ــة بالتحالف اخلاص
ــكيل  ــحني  وانتهت الى تش واملرش
ــا؛  ــتركة معه ــات مش ــة عملي غرف

ــراع في  ــك الوثائق واإلس ــت بتل للب
ا، وكلّ  ة ال تتجاوز (١٥) يومً اإلجابة مبدّ
ا  ــا بعيدً ــب اختصاصه جهة بحس
اإلدارية. ــدات  والتعقي ــني  الروت ــن  ع
ــني في املفوضية  ان مجلس املفوض
ــات يأمل  من جميع  العليا لالنتخاب
ــة االنتخابية  ــركاء في العملي الش
اخذ زمام املبادرة باحلوار املباشرمعه 
ــي كل ما  ــه ف ــع قرارات ــل م والتفاع
ــار العملية  ــروري لتقومي مس هو ض
ــدم االكتفاء بإبداء  الدميقراطية ، وع
املالحظات او استغالل بعض وسائل 
ــة الناخبني في  ــي زعزة ثق االعالم ف
ــن ان تقومي  ــة فهو يؤم اداء املفوضي
ــار العملية االنتخابية وجعلها  مس
ــاً يتطلب احلوار  ــر عدالة وإنصاف أكث

والنقد واملتابعة املستمرة .

بغداد / البينة الجديدة
ــركة  ــل/ الش ــذت وزارة النق نف
العامة للنقل البري نقل  (٤٦٠٠)
ــمدة لصالح  ــن من مادة االس ط

ــرة ايام  وزارة الزراعة خالل العش
املاضية . و قال مدير عام الشركة 
:إن  ــحماني  ــرمي الش مرتضى ك
ملتابعة وزير النقل الكابنت ناصر 

ــه  ــبلي وتوجيهات ــني الش حس
السديدة األثر البالغ في دميومة 
ــق نقل  ــركة ،اذ حتق ــل الش عم
(١١٠)نقلة  ــع  بواق الكمية  هذه 

ــور الزبير  ــمدة خ من معمل اس
ــام  ــالل (١٠)اي ــرة وخ ــي البص ف
ــن العقد املبرم مع  املاضية ضم
وزارة الزراعة.  وبني الشحماني: 
إن اسطول الشركة أمن إيصال 
ــى مخازن  ــمدة الزراعية ال االس
ــن اخلطة  ــات كافة ضم احملافظ
املرسومة لتأمني توزيع االسمدة 
ــاء الذاتي الجناح  وحتقيق االكتف
ــتزراع حيث تاتي  ــم االس مواس
ــددت  ــد ان ج ــالت بع ــذه النق ه
ــة  ــا املبرم ــة عقوده وزارة الزراع
ــته من  ــع النقل البري ملا ملس م
سالمة وسرعة وصول البضاعة 
ــا  مخازنه ــى  ال ــأ  املنش ــن  م
املنتشرة في جميع محافظاتنا 

العزيزة.

البينة الجديدة /
 عامر عبدالعزيز 

ــركة العامة  اكد مدير عام الش
ــدس  املهن ــوب  احلب ــارة  لتج
ان  ــراوي  اجلويب ــن  عبدالرحم
اللجنة املركزية للتسويق قررت 
ــه متديد  ــة اخلامس ــي اجللس ف
ــن (٢٥)  ــلب م فترة تصنيع الش
ــارش  ــوم للمج ــى (٤٠) ي ــوم ال ي
ــي مت التعاقد معها  ــة الت االهلي
ــد  ــى للتعاق ــام االول ــالل االي خ
ــجيعي على نسبة  كحافز تش
االستخالص (٥٨،٥) لبدء عملية 
ــة ارتأت  ــع .وقال اللجن التصني
ــلمة  املس ــات  الكمي ــادة  زي ان 
ــدة  ــة املتعاق ــارش االهلي للمج
ــد  ــى للتعاق ــام االول ــالل االي خ
ــدل  ــع مع ــا رف ــي مت خالله والت
(  ٢٥٠) ــن  م ــلب  الش ــات  كمي

ــم  ــن كدع ــى (١٠٠٠) ط ــن ال ط

التي تتقدم للتعاقد  للمجارش 
مع الشركة لتصنيع الرز مبوجب 
نسبة االستخالص التي حددت 
(٥٨.٥) ، « اجلويبراوي « بني الى ان 
اللجنة املركزية للتسويق  ارتئت  
ــاز احملددة ب (٢٥)   متديد مدة االجن

ــى (٤٠) يوم كون من الصعوبة  ال
ــاز تصنيع (١٠٠٠) طن بجودة  اجن
عالية فوجدت اللجنة ان متديد 
ــمح بانتاج رز  مدة التصنيع يس
ــن جانب اخر  مثالي منوذجي  .م
و  ــة  احلكومي ــارش  اجمل ــل  تواص

ــع الرز احمللي لرفد  االهلية تصني
ــة  التمويني ــة  ــردات البطاق مف
وجتهيز املواطنني باحلصة االولى 
ــف جتهيز   ــرع النج ــل ف ، و واص
ــوكالء الغذائيه احلصه األولى   ال
رز محلي من مجرشة ابو صخير 
ــة  الكمي ــت  وبلغ ــه  احلكومي
«اجلويبراوي  ــن).  (٢١٣ط ــزة  اجمله
ــايلو  ــى مالكات س ــف ال « كش
خان بني سعد باشرت باستالم 
ــة احمللية  احملولة  كميات احلنط
ــيرفه حيث  مت  ــاحة مش من س
ــة اآلن ما  ــع لغاي ــتالم املوق اس
ــن إجمالي  ــن م ــارب ٨٠٠٠ ط يق
ــه  والبالغ ــة  اخملصص ــة  الكمي
ــرت  املالكات   ــا وباش ١٠,٠٠٠ كم
ــط الناقل  ــة بتصليح اخل الفني
لتجهيز املطاحن وال زال العمل 
ــال احلصة االولى  ــتمر الكم مس

 ٪ ٥٠ من الوجبة الثانية.

بغداد / البينة الجديدة

ــب  التدري ــرة  دائ ــتضافت  إس
ــددا من  ــة، ع ــوث الطاق و بح
ــتمر   ــؤولي التعليم املس مس
ــام الصادق  ــة االم ــي جامع ف
(ع) لألطالع على واقع العمل 
واالجهزة  ــدات  واملع التدريبي 
وورش  ــات  قاع ــي  ف ــرة  املتوف
ــرة.وكان في  ــرات الدائ ومختب
ــتقبال الوفد الزائر معاون  اس
ــؤون االبحاث  املدير العام لش
ــب كهرباء  ــز تدري ــر مرك ومدي
ــيد  الس ــد  أك ــث  بغداد.حي
ــرورة االنفتاح  املعاون على ض

التعليمية  ــات  املؤسس على 
ــواء  ــة س ــات العراقي واجلامع
ــة،  او أهلي ــة  ــت حكومي كان
ــدرات  ــاء ق ــى بن ــل عل والعم
ــبي وزارة الكهرباء في  منتس
اجملاالت التدريبية كافة، فيما 
يتعلق باجلانب الفني واالداري 
استمرار  والقانوني،فضال عن 
ــا دقيقة  ــع رؤي ــارات لوض الزي
تضمن بناء خطة استراتيجية 
تدريبية تطويرية، تسهم في 
صناعة جيل متسلح بالعلم 
ــن قيادة  ــه م ــة، متكن واملعرف
ــا  العاملية.كم ــو  نح ــراق  الع
ــع  في  ــاع موس ــد اجتم وعق

ــاء بغداد،  ــز تدريب كهرب مرك
ــاص  االختص ذوي  ــور   بحض
ــب من اجل  ــي مجال التدري ف
ــة حتديث  الي ــث حول  التباح
ــم  لتالئ ــا  وتطويره ــج  املناه
ــور احلاصل في  ــب التط وتواك
ــتخدام  ــب واس ــم التدري عال
ــا املعلومات.كما مت  تكنلوجي
دراسة املنهاج السنوي الذي 
اطلقته الدائرة والذي يضم كل 
واخلطط  واحملاضرين  ــدورات  ال
ــة لعام  ــة التفصيلي التدريبي
كامل  واإلطالع على العناوين 
الرئيسية للدورات التي تهتم 
بها اجلامعة،  وبحث امكانية 

ــدة  جدي ــدورات  ل ــم  تنفيذه
ــاج الدائرة   ــل ضمن منه تدخ
ــل علمي فني  لتحقيق تكام
ــاالت كافة  ــي اجمل ــري ف تطوي
ــص صناعة الطاقة  والتي تخ
ــر،  بالذك ــر  الكهربائية.جدي
ــنويا  ــتقبل س الدائرة تس ان 
ــود  الوف ــن  م ــرة  كبي ــداداً  اع
ــة  العلمي ــخصيات  والش
والطلبة  اجلامعات  ــاتذة  واس
ــة من  ــات احلكومي واملؤسس
ــرات ووضع  اخلب ــادل  تب ــل  اج
متخصصة  علمية  ــات  دراس
تنهض بواقع العمل املشترك 

في مجال التدريب.

بغداد / البينة الجديدة
أكـد وزير العمل والشؤون االجتماعية الدكتور عادل الركابي 
أن ملف شريحة ذوي اإلعاقة ملف إنساني بالدرجة األساس 
ــات الدولة كافة  وبحاجة جلهد تكاملي من الوزارات ومؤسس
ــريحة املهمة في اجملتمع.وقال  ــاعدة هذه الش إلنصاف ومس
ــون رعاية ذوي  ــية عن قان ــة نقاش ــه جلس الوزير خالل ترؤس
ــة بحضور رئيس هيئة رعاية ذوي االعاقة واالحتياجات  اإلعاق
ــطني واملنظمات  اخلاصة عصام عبداللطيف وعدد من الناش
ــخاص ذوي االعاقة يوم اخلميس املاضي،  املعنية بحقوق االش
ــون ذوي االعاقة مبا  ــل جديد لقان ــوزارة ماضية في تعدي ان ال
ــا ان هيئة رعاية ذوي  ــريحة، مبين يحقق متطلبات هذه الش
ــي موازنة ٢٠٢١  ــى تخصيصات جيدة ف ــة حصلت عل االعاق
ــعى إلجراء تعديل في راتب املعني املتفرغ ملراعاة اوضاع  ونس
هذه الشريحة التي هي بحاجة ألشكال عديدة من اخلدمات.
وأضاف ان مجلس ادارة هيئة رعاية ذوي االعاقة واالحتياجات 
ل وميضي مبتابعة حقوق االشخاص ذوي  اخلاصة يجب ان يفعَّ
االعاقة، موجهاً رئيس الهيئة باعادة النظر في مجلس االدارة 
ــن جميع احملافظات في  ــرورة حتقيق متثيل لذوي اإلعاقة م وض
ــة الكبيرة واملتواصلة  ــي انه نظرا للحاج اجمللس.وبني الركاب
ــتثنائية  ــريحة وخاصة ان حاالت طارئة واس لدعم هذه الش
تتطلب تدخالل عاجال، فان الوزارة ستعمل على فتح منصة 
ــريحة ذوي االعاقة، وكذلك التحرك نحو  الكترونية لدعم ش
ــات واملنظمات  ــات وباقي املؤسس ــة املرجعية واحملافظ ممثلي
ــاني لالشخاص الذين هم  املدني من اجل توفير الدعم االنس

بحاجة ماسة للمساعدة والعون.

كركوك / البينة اجلديدة
اوعز وزير النفط احسان عبد اجلبار اسماعيل الى شركة توزيع 
ــريحة قصار  ــز (١٠٠)  عائلة من ش ــات النفطية بتجهي املنتج
ــركة  ــوك. وقال معاون مدير عام ش ــي محافظة كرك القامة ف
ــركة في  ــني طالب ان فرع  الش توزيع املنتجات النفطية  حس
ــريحة قصار  محافظة كركوك قام بتجهيز  (١٠٠) عائلة من ش
ــر لكل عائلة  ــاً وبواقع (١٠٠) لت ــط االبيض مجان ــة بالنف القام
ــيد الوزير.واضاف ان هذه املبادرة تاتي  ــتنادا إلى توجيه الس اس
ــة التي تبادر  ــانية واالجتماعي ــلة الفعاليات االنس ــي سلس ف
ــركة والوزارة خدمة البناء بلدنا العزيز.من جهته اشاد  بها الش
ــوك علي خليل مببادرة  ــؤول جمعية قصار القامة في كرك مس
الوزارة وشركة توزيع املنتجات النفطية  واالهتمام االستثنائي 
ــن اجملتمع العراقي ، واضاف انها  ــريحة م من قبلهم  بهذه الش
ــت املبادرة االولى حيث سبقتها مبادرات مماثلة ، مثمناً دور  ليس
السيد الوزير ووكيل الوزارة لشؤون االستخراج ومدير عام نفط 
ــع املنتجات النفطية ،  ــركة توزي ــمال ومعاون مدير عام ش الش
ــم ومتابعتهم  ــوزارة الهتمامه ــي في مركز ال ــب االعالم واملكت
ــريحة قصار القامة في بغداد واحملافظات .ويذكر ان  ــؤون ش لش
ــاً ومعنوياً  ــة تقدم دعماً مالي ــركاتها النفطي ــط وش وزارة النف
لشرائح  اجملتمع العراقي في ظل التحديات املالية واالقتصادية 

و في اطار املساهمة واملبادرات الوطنية واجملتمعية .

البينة الجديدة / علي شريف 
ــني خضير  ــى الدكتور حس ــة ديال ــر زراعة محافظ ــرى مدي اج
ــن نطاق عمل  ــول احلنطة ضم ــة ميدانية في حق ــاس جول عب
ــعبة زراعة بهرز بحضوراملعاون الفني اياد ذياب احمد ومدير  ش
ــم خليل . ومت  ــاد والتدريب الزراعي الدكتور ابراهي ــم االرش قس
ــي في املنطقة  ــة والواقع الزراع ــذ اخلطة الزراعي متابعة تنفي
ــتراتيجية.  ــتعادت عافيتها في زراعة احملاصيل الس بعد ان اس
ــة االدغال  ــة مكافح ــاس على عملي ــرف الدكتورعب ــا اش كم
ــتماع الى  ــة والعريضة واطلع على واقع احملصول واالس الرفيع
ــى حلها.وفي ختام  ــني للوقوف عل ــاكل الفالحني واملزارع مش
ــى مديرالزراعة على اجلهود املبذولة من قبل املزارعني  اجلولة اثن
ــتوي احلالي والكوادر  ــم الش في تنفيذ اخلطة الزراعية للموس
ــياق  ــاكلهم . وفي س ــة التي تتابع مع الفالحني حلل مش الفني
ــاد والتدريب الزراعي في محافظة ديالى/  اخراقامت دائرة االرش
املركز االرشادي التدريبي ندوة ارشادية بعنوان ( السيطرة على 
ــي ناحية كنعان/  ــاره) ف ــرض انفلونزا الطيور واحلد من انتش م
ــل الطبيب البيطري  ــبانة .والقيت احملاضرة من قب ــة سيس قري
ــتوصف كنعان البيطري  ــاد مجيد الكرخي ممثال عن مس د. عم
ــادي و شعبة زراعة كنعان  وبحضرعدد من موظفي املركز االرش
ــني ممثال عن مديرية  ــدس الزراعي االقدم احمد طالل حس واملهن
ــن مربي الدواجن واصحاب  ــة محافظة ديالى وعدد كبير م زراع
ــم. وقدتناولت الندوة عدة  ــاج البياض وفروج اللح حقول الدج
جوانب شملت تعريف مرض انفلونزا الطيور وطرق انتقالة بني 
ــان وطرق الوقاية واالجراءات الصحيحة  الطيوروالعدوى لألنس

لتجنبه وتقليل مخاطر االصابات بهذا املرض.
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النجف األشرف / البينة الجديدة
ــن محمد  ــور حس ــة الدكت ــة والبيئ ــر الصح ــل وزي  وص
التميمي  محافظة النجف االشرف في زيارة رسمية  في 
ــاء امس االول اجلمعة  ملناقشة  ــاعات متأخرة من مس س
ــي جلائحة كورونا   واالطالع على االجراءات  املوقف الوبائ
ــة  ملواجهة اجلائحة،وعقد  ــذة من قبل دائرة الصح املتخ
ــور محافظ النجف  ــر صحفي بحض ــيد الوزير مؤمت الس
ــرة الصحة الدكتور  ــري ومدير عام دائ ــيد لؤي الياس الس
ــالل كلمته باملؤمتر  ــيادة الوزير خ رضوان الكندي ،وبني س
ــهد ازديادا في اعداد االصابات  الصحفي ان احملافظة تش
ــيطرة على انتشار  داعيا الى اتخاذ اجراءات صارمة للس
ــزة الطبية لتعزيز  ــدا رفد احملافظة باالجه الفيروس موك
ــيد  اجلهد الطبي ملواجهة جائحة كورونا ،بدوره ثمن الس
ــيد الوزير في  ــظ النجف جهود وزارة الصحة والس محاف
تقدمي الدعم الكامل للمحافظة وتوفير كافة احتياجاتها 
ــني احملافظة  ــيق كبيرين ب ــاك  تعاون وتنس ــدا ان هن مؤك
والوزارة وان هناك اجراءات قوية ستتخذ في احملافظة  من 
ــار الفيروس وتوعية املواطنني  ــيطرة على انتش اجل الس

بهذا اخلصوص .

بغداد / البينة الجديدة
ــاط  ــة الرياضية والنش ــام التربي ــر ع ــارك مدي ش
ــد إبراهيم  ــتاذ  محم ــي بوزارةِ التربية األس املدرس
ــهُ اللجنة العليا  ــودي في االجتماع الذي عقدت عب
ــة في العراق ،  ــز رعاية املوهبة الرياضي إلدارة مراك
ــار وزارة الشباب والرياضة لشؤون  برئاسة مستش
ــرمي وعضوية مدير  ــن علي ك الرياضة الدكتور حس
عام دائرة شؤون األقاليم واحملافظات السيد طالب 
ــر .وبينت الوزارة ان ، االجتماع نُوقش فيه عددًا  جاب
من اجلوانبِ التنظيمية واملالية والتنسيقية لعمل 
ــاندة في االحتادات الرياضية  املراكز مع اجلهات الس
ــرؤى الضرورية  ــن طرح ال ــالً ع ــة ، فض ووزارة التربي
لدميومة عمل املراكز فنيًا وإداريًا والشروع كمرحلةٍ 
ــية ملراكز األلعاب  ــة التأسيس ــى بترصني البني أول
ــروع أُفقياً نحو  ــعة املش ــا في بغداد وتوس انطالقً
احملافظات ، وكذلك تناول موضوع إعداد تقرير دوري 
ــتند على نتائج  ــتويات الالعبني مس ــامل ملس ش
ــة واملهارية التي جتري في املراكز  االختبارات البدني

من قبلِ جلان مختصة .
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بغداد / البينة الجديدة

ــة لصناعة  ــركة العام ــل الش تواصـ
األسمدة اجلنوبية إحدى شركات وزارة 
ــب منظومات  ــة واملعادن نص الصناع
ــني العملية  ــدات جديدة لتحس ووح
ــان  وضم ــركة  الش ــي  ف ــة  اإلنتاجي
ــركة  دميومتهـا .وذكـر مدير عام الش
ــي :  ــم ناجـ ــد كاظـ ــيد : خالـ الس
ــة  ــي الصيان ــركة ف ــوادر الش ــأن ك ب
باشر  والفحص الهندسي وبتنفيذ مُ
ــركة من  ــرة في الش ــت وألول م متكن
ــاه اخلالية  ــاج املي ــب وحدات إلنت نص
ــي  ــات ( Demi Water ) والت ــن األيون م
تُستخدم في املراجل البخارية إلنتاج 
النهرية  ــية  ــة األغش بتقني ــار  البُخ
تازة جداً وإيقاف العمل  ومبواصفات ممُ
ــتغناء عن وحدات الرزن األيوني  واالس

ــة  ــودا الكاوي ــتخدام الص ــدم اس وع
ــه قد  ــاً بأن بين ــدداً ، مُ ج ــض مُ واحلام
ــل والعمل  ــني بالعم ــال وحدت مت إدخ
ــدة الثالثة حيث  ــال الوح جاري إلدخ

ــروع في حتقيق  ــهم هذا املش سيُس
الل  ــركة من خِ مردود مالي كبير للش
إيقاف شراء احلامض والصودا الكاوية 
والرزن فضالً عن أثره في ضمان سالمة 

ــع القواعد  ــن التعامل م العاملني م
واحلوامض مُستقبالً وكذلك سهولة 
عملية التشغيل واستمرارهـا .يذكـر 
ــبق وان قامت بنصب  ــركة س ان الش
منظومة حقن املضافات الكيمياوية 
ــوى من  ــتفادة القص ــق االس لتحقي
ــاً وتقليل  ــتخدمة صناعي املياه املُس
ــاكل التآكل والترسبات وكذلك  مش
تكاملة  ــدة مُ ــة جدي ــب منظوم نص
ــد اندثار  ــواد الكيمياوية بع حلقن امل
ــات  ومبواصف ــة  األصلي ــة  املنظوم
طابقة  ــة مُ ــواد كيمياوي عتمدة ومب مُ
ــات  الكائن ــة  إلزال ــات  للمواصف
ــب  والطحال ــا  والبكتري ــة  العضوي
احلامضية  ــة  الدال ــى  ــة عل افظ واحملُ
متعادلة كي التؤثر سلباً على هيكل 

البرج واملُبادالت احلراريـة .
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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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ــات في الهيئة عدداً  ضبطت دائرة التحقيق
من املُتَّهمني في مديريَّة املوارد املائيَّة وبلديَّة 
تكريت في محافظة صالح الدين؛ إلقدامهما 
رِفَت مبوجبها وصوالتٌ  على تنفيذ مشاريع صُ
وهميَّةٌ بلغت قيمتها (٨٢٠,٠٠٠,٠٠٠) مليون 
دينارٍ.الدائرة أشارت إلى أن فريق عمل مكتب 
ــذي انتقل إلى مديريَّة  حتقيق صالح الدين ال
ن من ضبط  ــحاقي متكَّ ــوارد املائيَّة – اإلس امل
هندسني في املديريَّة؛ لقيامهم بتنفيذ  (٣) مُ

. ــوالتٍ وهميَّةٍ ــاريع مبوجب وص عددٍ من املش
 ، نفصلةٍ وأضافت إن الفريق قام، في عمليَّةٍ مُ
تَّهمني، من  ــبق و(٤) مُ دير بلديَّة أس بضبط مُ
ــي بلديَّة  ــر ف ــة التنفيذ املُباش ــاء جلن أعض
ــةٍ  ــغ ماليَّ ــرف مبال ــم بص ــت؛ لقيامه تكري
ــاريع  ــةٍ لتنفيذ مش ــوالتٍ وهميَّ مبوجب وص
ــه متَّ تنظيم محضري  ــت أنَّ ختلفة.وأوضح مُ
تا  ذَ ــني نُفِّ ــني بالعمليَّتني، اللت ــطٍ أصوليَّ ضب
رتني قضائيَّـتني، وعرضهما رفقة  ذكَّ مبوجب مُ
ــي التحـقيق  ــيّد قـاض ــني على الس املُتَّهم

ــي صالح الدين؛  ــصَّ بقـضايا النـزاهة ف ت اخملُ
الذي قرَّر توقيف املُتَّهمني وفقاً ألحكام املادَّة 
ــارُ إلى أنَّ املادَّة  (٣٣١) من قانون العقوبات.يُش
ت على العقوبة باحلبس وبالغرامة  (٣٣١) نصَّ
ــن كل موظف أو  ــدى هاتین العقوبتی أو بإح
مكلف بخدمة عامة ارتكب عمداً ما يخالف 
ــن أداء عمل من  ــات وظیفته أو امتنع ع واجب
أعمالها بقصد اإلضرار مبصلحة أحد األفراد 
أو بقصد منفعة شخص على حساب آخر أو 

على حساب الدولة.
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ــوم مهم في  ــهيد وهو ي ــوم يوم الش � الي
ــعوب واالمم فكيف اذا كان على  تاريخ الش
ــت  ــي احتضن الت ــرة  الطاه ــراق  الع ارض 
ــني  ــهداء االمام احلس ــيد الش ــد س جس
ــوم  الي ــذا  ه ــا  يضعن  �. ــالم  الس ــه  علي
ــؤولية  ــه العالية أمام مس ــر مبعاني الكبي
ــف لم يعد  ــخ الذي لألس ــخ .. التاري التاري
ــب وملاذا يكتب  ــض مهتماً كيف يكت البع
ــخ ، ألن دم  ــم التاري ــيكتبه.� نع ــن س وم
الشهيد السعيد محمد باقر احلكيم كان 
ــد باقر الصدر  ــهيد محم ا، ودم الش تاريخً
ــهيد محمد محمد  ــا ، ودم الش كان تاريخً
ا، ودماء اجملاهدين  ــدر كان تاريخً صادق الص
ــام البعثي  ــني الذين قارعوا النظ واملناضل
ــهداء الدفاع  ــوري هي تاريخ ، وش الدكتات
ــي تاريخ ..  ــاب ه ــه االره ــراق بوج ــن الع ع
ــوامت الصوت  ــهداء منهج االغتيال بك وش
ــب صدفة ..  ــخ ال يكت ــا ، والتاري كان تاريخ
ــه .� مؤلم ان  ــا ال يكتبه من ال يؤمن ب كم
ــا التاريخية مقترنة  ــب عناوينن تكون أغل

بالشهادة ، لكنه ألم يثير الفخر واالعتزاز 
ــل املنظومة الفكرية  ــهم في تأصي ، ويس
ــهداء  ــل الش ــي كل عوائ ــال.� احي لألجي
ــهداء يبني املستقبل ، وامامنا  وان دم الش
األمم  ــا كل  له ــدت  ــي تص الت ــؤولية  املس
ــي التاريخية  ــل املعان ــي حتوي ــة .. وه احلي
ــيس  ــى فعل إجناز وبناء وتأس ــهادة ال للش
ــهيد مقدسة تطالبنا  .� كل قطرة دم ش
ــاء الوطن، ونبتعد  ان ننجز بناء الدولة وبن
ــهداء دون  ــر واملتاجرة بدم الش عن التناح
ــها  ــق فعلي .� كل وقفة حزن عاش تطبي
الشعب العراقي طوال تاريخه تطالبنا ان 
ــجاعة لنوقف  ــي وان نقف بش ننجز ونبن
ــام من العام  ــل هذه األي ــار.� في مث االنهي
ــد  ق ــعبنا  ان ش ــع  اجلمي ــعر  ــي ش املاض
ــية  ــن العملية السياس ــه اليأس م اصاب
ــة بالدولة.� في مثل هذه االيام  وفقد الثق
ــدي البقاء  ــراق امام حت ــام كان الع ــل ع قب
ــر االحداث بطريقته  ــخص يفس .. كل ش
ــة املؤامرة ..  ــرة او غير نظري ــة املؤام بنظري

ــخصياً  ــة التي اؤمن بها ش ولكن احلقيق
ــى مرحلة  ــراق وصل ال ــعب الع ــي ان ش ه
ــة ان تنجز  ــن امكاني ــأس م ــاط والي االحب
ــؤولياتها جتاه شعبها.� ولهذا  الدولة مس
ــرفت  حتديداً رفعت هذه احلكومة التي تش
ــعار  الدولة منذ  ــتها ش ــي برئاس بتكليف
اليوم االول ، وعملت الستعادة منهج الدولة 
ــتعادة  ــي كل اجملاالت ، الن الغرض هو اس ف
ــعب  بالدولة ومؤسسات الدولة  ثقة الش
، وليس الغرض اضعاف القوى السياسية 
ــت ومازلت  ــراع .� كن ــة الص ــق حال او خل
افترض ان الصراع واملناكفات السياسية 
التي لم تتوقف خالل ٧ اشهر من تشكيل 
ــدم وجود  ــاج طبيعي لع ــة هي نت احلكوم
بيئة اجناز ولعدم وجود بيئة الثقة وحسن 
النية املتبادلة، ويجب ان نعمل لتجاوز هذه 
ــل بوجه  ــوم توضع العراقي ــة.� الي املرحل
ــق اجناز لصالح  ــة ملنعها من حتقي احلكوم
ــعبنا ، والبقاء هذا الشعب  ــتقبل ش مس
ــف.� اقول  ــأس لالس ــير االحباط والي اس

ــة وصدق .. انا غير معني باملزايدات  بصراح
ــى  عل ــرد  ال ــب  اجتن ــا  وان  .. ــة  االنتخابي
ــية  ــب واالتهامات  والتزمت سياس االكاذي
ــر البلد الى  ــدم الرد حتى الجن الصمت  وع
اجواء التناحر سواء بني القوى السياسية 
ــواب.� رغم  ــة ومجلس الن ــني احلكوم او ب
ــل واملمانعات .. حققنا العديد  كل العراقي
ــة في ملفات االزمة  من اخلطوات االيجابي
ــيتجاوز العراق  ــة وس ــة العاملي االقتصادي
ــة البيضاء  ــون اهللا ونطبق الورق االزمة بع
االصالحية ، وحققنا خطوات ايجابية في 
مالحقة االرهاب وتقوية املنظومة االمنية 
ــات الدولة ،  ــكرية ومتكني مؤسس والعس
ــي مكافحة  ــوات ايجابية ف وحققنا خط
ــازة على  ــوات ممت ــا خط ــاد ، وحققن الفس
ــاهمنا  ــات اخلارجية، وس ــتوى العالق مس
ــول بلدنا من جديد  بلغة احلوار في منع حت
ــات االقليمية  ــاحة خلفية للنزاع الى س
ــهم في حتقيق  ــة.� نحاول ان نس والدولي
ــة بني جميع االطراف  أعلى درجات التهدئ

ــات  ــى املناكف ــددا ال ــزالق مج ــع االن لنمن
ــواء الثقة  ــا اج ــل محله ــية وحت السياس
ــتطيع ان اقول  ــاء البلد.� اس ــرغ لبن ونتف
ــح مطلباً داخليا  ــب التهدئة اصب ان مطل
ــاً ، وان احلكومة العراقية  ــاً وعاملي واقليمي
ــر اجواء الثقة  ــاهمت وتساهم في نش س
بني دول املنطقة ، وهناك بيئة جديدة بدأت 
ــى حلول الزمات املنطقة.  تنمو للوصول ال
العراق يستعيد دوره كعامل لصنع السالم 
ــات هي املعيار  ــع ال مفرق.� االنتخاب وجام
ــذا  ــة وله ــات احلكومي ــي لاللتزام االخالق
ــذا امللف، دعمنا  ــفافية مع ه نتعامل بش
ــا  ــام بواجبه ــات للقي ــة االنتخاب مفوضي
ــود مراقبني  ــات نزيهة بوج ــراء انتخاب باج
ــتعادة  دولينب.� امامنا فرصة تاريخية الس
ثقة شعبنا بالدولة وبالنظام الدميقراطي 
ــر ، يجب ان  ــيلة تغيي وباالنتخابات كوس
ــتثمرها من أجل التصحيح والنهوض  نس

معاً واالنطالق الى املستقبل معاً.

بغداد /
ــات، عبد  ــؤون االنتخاب ــس الوزراء لش ــار رئي ــف مستش   كش
ــم مفوضية  ــراءات احلكومة لدع ــن إج ــني الهنداوي، ع احلس
االنتخابات. وقال الهنداوي إن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي 
ــتقلة  ــخصيا في دعم املفوضية العليا املس يولي اهتماما ش
لالنتخابات، وهذا الدعم جتسد في عدة قضايا منها استقبال 
ــور االجتماعات الدورية  ــاء مجلس املفوضني وحض دوري ألعض
جمللس املفوضية ويدعوهم دائما الى تقدمي طلباتهم ولعب ايضا 
ــريع التخصيصات املالية واطفاء الديون  ــيا في تس دورا اساس
املتراكمة بذمة املفوضية لبعض الوزارات.وأوضح الهنداوي أن 
الكاظمي لعب دورا في تفعيل مذكرات التفاهم وتوقيع اخرى 
ــوزارات كافة بإجابة  ــدار اعمام لل ــوزارات، فضال عن اص ــع ال م
املفوضية وتلبية رسائلها خالل ثالثة ايام كحد اقصى، مشيرا 
ــس الوزراء، من بينها  ــكيل مجموعة جلان بأمر من رئي الى تش
ــة االمنية االنتخابية وهي جلنة فعالة جدا تضم جميع  اللجن
الهيئات العسكرية واملؤسسات االمنية مبا فيها البيشمركة 
ــعبي وبدأت عملها منذ فترة طويلة وتقوم بزيارة  واحلشد الش
احملافظات وتنظيم اجلانب االمني لالنتخابات فيها وخاصة في 
املناطق النائية، مضيفا، عالوة على جلان اخرى، كلجنة تسريع 
ــوع البطاقات البايومترية وتوزيعها. ودعم املفوضية في موض
ــداوي، أن وزارة الداخلية بعثت حماية للفرق اجلوالة  وأكد الهن
ــهيالت  ــة للمفوضية، فضال عن تقدمي الكثير من التس التابع
وحتديث سجالت الناخبني من خالل برمجيات وزارة االتصاالت، 
ــؤولة عن توفير اخملازن االمنة  مضيفا، أن هنالك جلانا اخرى مس
ــة حتى ال تتعرض للهجمات والتخريب، مبينا أنه مت  للمفوضي

اعداد مخازن في بغداد واحملافظات االخرى.

ــح القروض  ــة اجلديدة ملن ــبت، اآللي ــكان، امس الس ــدوق اإلس ــف صن كش
للمواطنني الراغبني ببناء وحداتهم السكنية أو إضافة بناء إليها.مدير عام 
الصندوق التابع لوزارة اإلعمار واالسكان والبلديات، ضياء موجد عبد اهللا قال 
ــدد على مدى ٢٠ عاماً. ، إن احلد األعلى ملبلغ القرض هو ٧٥ مليون دينار، يس

واضاف، أن مبالغ القروض مختلفة بحسب املناطق واألقضية، فاحلد األعلى 
للقرض في بغداد ومراكز احملافظات هو ٧٥ مليون دينار، وفي أطراف بغداد ٦٠ 
ــراف احملافظات ٥٠ مليون دينار، بينما أصبحت مدة القرض  مليون دينار، وأط
٢٠ عاماً بعد أن كانت ١٥ عاماً.وتابع، أنه سيقع على عاتق صندوق اإلسكان 
حصراً، عمليتي البناء وإضافة البناء، بينما يقع على عاتق املصرف العقاري 
ــراء وحدات سكنية في اجملمعات االستثمارية مببلغ يصل إلى ١٢٥ مليون  ش
دينار، وخارج اجملمعات مببلغ قرض ١٠٠ مليون دينار، على أن تستقطع فائدة 

العمولة االدارية بقيمة ٥ باملئة وتؤخذ ملرة واحدة.
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بغداد /

ــاض، ان رئيس اركان  ــعبي فالح الفي ــد الش اكد رئيس هيئة احلش
ــد الشعبي السابق أبو مهدي املهندس ساهم ببلورة احلشد  احلش
ــييع قادة النصر  ــعب واألمة، الفتا الى ان تش ــظ ملصالح الش احلاف
ــي كلمة خالل  ــال الفياض ف ــاء االولى لهم.وق ــة الوف ــت صرخ كان
ــد الشعبي ان  محفل تأبيني نظمته مديرية االعالم في هيئة احلش
ــعبني العراقي  ــان اخوة الدم يأتي للعالقة الوثيقة بني الش ”مهرج
ــة برؤية  ــم اطر املنطق ــى ان ”محاوالت لرس ــيرا ال ــي“، مش واإليران
ــعبي  ــد الش ــتكبارية“.وأضاف الفياض ان “ رئيس اركان احلش اس
ــاهم ببلورة احلشد احلافظ ملصالح  السابق أبو مهدي املهندس س
ــادة النصر كانت صرخة  ــييع ق ــعب واألمة“، الفتا الى ان “ تش الش
ــليماني فقيدنا قبل  ــم س الوفاء االولى لهم“.وتابع ان ”احلاج قاس
ــا ان ”عالقاتنا وثيقة  ــالمية“، مبين ــون فقيد اجلمهورية اإلس ان يك
ــاض ان ”ايران دعمت  ــا“. واكد الفي ــة تصنع وحدتن ــة واحملب وتاريخي
ــوة الدم  ــا الى ان ”إخ ــاهمت بتطويره“، الفت ــعبي وس ــد الش احلش

عرابيها املهندس وسليماني“.

ــن القومي  ــارية األم ــا مستش ــاورية، أقامته ــة تش ــت جلس أوص
ــان ل مركز التميز  ــوع اجملتمعي. وأفاد بي ــكيل فريق وطني للتن بتش
ــية  ــارية األمن القومي اخللية النفس ــارية، أن مستش في املستش
ــبكة حتالف األقليات،  ــتراتيجية مركز التميز وبالتعاون مع ش الس
ــة األقليات  ــادارة التنوع وحماي ــاورية خاصة ب ــة تش أقامت جلس
ــة  ــي مبنى املركز.وأضاف البيان بأن اجللس ــهر املاضي ف نهاية الش
ــاورية، كانت برعاية مستشار االمن القومي قاسم األعرجي،  التش
ــارك في اجللسة طيف عراقي كبير من جميع االديان والطوائف  وش
ــات الرسمية الداعمة و املفوضية العليا حلقوق  مع بعض املؤسس
االنسان بحضور مستشار الشؤون اإلستراتيجية في مستشارية 
ــاورية خرجت  ــة التش ــى إن اجللس ــان ال ــد البي ــن القومي.وأك االم
بتوصيات عديدة و مركزة، تصب في دعم هذا الطيف العراقي املميز 
ــة الدارة التنوع اجملتمعي من  ــتراتيجية وطني من ضمنها إيجاد اس

خالل تشكيل فريق وطني ممثالً بجميع فسيفساء وطننا العراق.

@’Ìäœ@›Óÿíni@ÔïÏm@ÔflÏ‘€a@Âfl˛a
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  واملؤسسات الرسمية والنخب املثقفة واالعالمية 
في بلدنا احلبيب بااللتزام التام باالجراءات الوقائية 
ــا كانت  ــرية مهم ــات بش ــة اي جتمع ــدم اقام وع
دواعيها اذ ان الوضع الوبائي بات خطيرا ويحتمل 
استمرار تصاعد االصابات فيما اذا استمر التهاون 
ــراءات الوقائية وعدم االصغاء للبيانات التي  باالج
ــة العليا  ــة وقرارات اللجن ــدر من وزارة الصح تص
ــان،  ــب البي ــالمة الوطنية.وبحس ــة والس للصح
ــن االجراءات  ــدت حزمة م ــوزارة بانها اع ــدت ال اك
ــلة انتقال  ــاعد في قطع سلس الوقائية التي تس
ــب االصابات اذا مت االلتزام بها،  العدوى وتقليل نس
ــتمرت االصابات باالرتفاع  ــة انه في حال اس مبين
ــتضطر  ــذه االجراءات س ــدم تنفيذ ه ــة لع نتيج
ــامل  وزارة الصحة للتوصية باحلظر الصحي الش
ــة ذات  ــاة احليوي ــكل مرافق احلي ــام ل ــق الت والغل
ــرية حلماية النظام الصحي من  التجمعات البش
االخفاق في استيعاب العدد املتزايد من االصابات 
ــن تبعات اجلائحة. ــات وحماية املواطنني م والوفي
ــيطرة على هذا  ــؤولية الس ــان ان مس ــع البي وتاب
ــؤولية وزارة الصحة وحدها بل  الوباء ليست مس
ــؤولية اجلميع وان االلتزام باالجراءات الوقائية  مس
لهو الطريق االقصر للسيطرة على الوباء.واوضح 

ــتعدادات  البيان ان وزارة الصحة اكملت كل االس
ــن الوباء وذلك  ــة املوجة الثانية م ــة ملواجه الالزم
ــخيصية لذا  ــة والتش ــا العالجي ــز قدراته بتعزي
ــى مراجعة  ــراع ال ــب باملواطنني الكرام االس تهي
مؤسساتنا الصحية في حال ظهور اعراض مرض 
ــم احلالة  ــر حتى ال تتفاق ــدم التاخي ــا وع الكورون
ــان القنوات  ــا البي ــب انقاذها.ودع ــا يصع وعنده
ــات الدينية ومنظمات اجملتمع  االعالمية واملؤسس
ــة  ــاركة الفاعل ــائر للمش ــاء العش ــي ورؤس املدن
ــرعية حلث  ــة والش ــؤولياتها الوطني ــل مس وحتم
املواطنني لاللتزام باالجراءات الوقائية.واردف البيان 
ــكر واالمتنان لكافة الكوادر الطبية  نتقدم بالش
ــنا االبيض  ــراد جيش ــة من اف ــة و االداري والصحي
ــم يواجهون هذا الوباء الوبيل ويقدمون  البطل وه
ــى الراقدين في اصعب  اخلدمات الصحية للمرض
ــتعداد واجلاهزية التامة  الظروف ونؤكد على االس
ــة اخلدمات للمواطنني الكرام واملرضى  لتقدمي كاف
االعزاء، كما نتقدم بالشكر لكل اجلهات الداعمة 
ــذه اجلائحة  ــي تقارع ه ــة وه ــود وزارة الصح جله
العاملية اخلطيرة و نتمنى على اجلميع متكني وزارتنا 
ــكال  من القيام بدورها الوطني من خالل كافة اش

الدعم املادي واملعنوي للتصدي للجائحة.

ــوى االعتدال والدولة  ــراً على أحد، داعياً جميع ق ــت حك والدولة ليس
ــاح.ورأى احلكيم  ــرة للمكونات وتصنع معادلة النج ــى حتالفات عاب إل
ــب أن تطمئن اجلميع، لكننا نالحظ ضعفاً  أنّ االنتخابات املبكرة يج
ــات برغم دعمنا.  ــتقلة لالنتخاب ــراءات املفوضية العليا املس ــي إج ف
ــبت، ان الواقع يفرض ان يكون  ــار احلكمة الوطني، امس الس وأكد تي
هناك معادلة جديدة ملؤسسة حقيقية للدولة على اساس املواطنة، 
والقانون. وفي الشأن األمني نفت قيادة العمليات املشتركة، أي وجود 
ــم  ــة كركوك.وقال املتحدث باس ــمركة داخل محافظ لقوات البيش
العمليات املشتركة اللواء حتسني اخلفاجي، إن قوات اجليش العراقي 
ــيق بينها وبني  ــرطة االحتادية موجودة في كركوك، ويوجد تنس والش
ــمركة ال تتواجد داخل كركوك.  قوات البيشمركة، لكن قوات البيش
ــي البديري، امس  ــف عراقيون عل ــا النائب عن حتال ــن جانب اخر دع م
ــة مجلس النواب الى بيان السند القانوني  ــبت، احلكومة ورئاس الس
ــات  الذي يعمل فيه آالف املدراء العامني والوكالء بالوكالة في مؤسس
ــابقة  ــوت مجلس النواب ضمن تعديل املوازنة الس ــة بعد ان ص الدول
ــال البديري ، إن مجلس النواب  ــى الزام احلكومة بانهاء عملهم.وق عل
ــام ٢٠١٩ على الزام  ــوت ضمن تعديل قانون املوازنة ع ــبق له وان ص س
احلكومة في إنهاء عمل الوكاالت في مؤسسات الدولة ومت التصويت 
ــح اجملال للحكومة ملعاجلة  ــا على قرار مت فيه متديد الفترة لفس بعده
ــواب للتصويت عليهم،  ــماء الى مجلس الن ــال االس هذا امللف وارس
ــا ان ما حصل ان املدة انتهت واحلكومة ذهبت وجاءت اخرى لكن  مبين

القرار البرملاني كان وما زال ساريا ولم يلغ في قانون آخر.
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AA@Ú‰ç@à‰fl@kmaâ
ــة الدائمة جلمهورية  ــكلة موظفي املمثلي   نضع امام معاليكم مش
ــة والثقافة  ــكو املنظمة الدولية للتربي ــدى منظمة اليونس ــراق ل الع
ــدون رواتب  ــنة ب ــا حيث أكملوا أكثر من س ــوم في باريس/فرنس والعل
بالرغم من مطالباتهم املتكررة لوزير التربية.وبالرغم من موافقة وزارة 
ــفارة العراقية في  ــكورة وعن طريق الس ــة بدفع رواتبهم مش اخلارجي
باريس اال ان وزارة التربية تعرقل املوضوع والزال امللف جامدا لديها.باي 
ــم العراق في هذا  عرف يحرم موظفون عراقيون يعملون بجد لرفع اس
ــي املهم بعدم صرف رواتبهم ولهذه الفترة الطويلة حيث  احملفل الدول
تأزم وضعهم املادي وبدات الديون تثقل كاهلهم، باي عرف حترم عوائل 
ــالم وحرمانها من  ــى راتبها من العيش بس ــدة اعتمادا كليا عل معتم
ابسط حقوقها اال وهي صرف رواتبهم املستحقة.نناشدكم يا معالي 
ــخصي  ــكورا بتدخلكم الش دولة رئيس الوزراء ونرجو تفضلكم مش
ــش الكرمي في بلد  ــذه العوائل من العي ــكلة لتتمكن ه حلل هذه املش

بعيد وغريب، ومبستوى معيشي مرتفع جدا.

¥fl60a@ÚÓi6€a@äÌãÎÎ@ıaâãÏ€a@èÓˆâ@Ú€ÎÖ@‚bfla



تلقت إدارة نادي طرابلس 
ــن أحد  ــميا م عرضا رس
أندية الدوري العراقي، من 
ــب الفريق  ــل ضم الع أج
ــم،  ــني. وعل ــازي احلس غ
ــة  ــدرس رفق ــادي ي أن الن
العراقي،  العرض  الالعب 
رغم أنه ليس كبيرا، لكن 
باالحتراف  احلسني  رغبة 

ــال مؤثرا.  ــون عام قد تك
اللبناني  ــدوري  ال وتوقف 
منذ حوالي شهر، ضمن 
ــة  االحترازي ــراءات  اإلج

ملواجهة فيروس كورونا.
ــن  م ــس  ــر طرابل ويعتب  
ــلم  األندية اآلمنة في س
ــث  حي ــدوري،  ال ــب  ترتي
ــن  الثام ــز  املرك ــل  يحت

برصيد ١٣ نقطة.

حكيم شاكر عن فوز السويق: 
عاد الشعاع

ديمبلي يكلف 
برشلونة ٥ ماليني يورو

ريال مدريد يضع سيناريو صفقة هاالندريال مدريد يرحب ببيع نجمه إُّـ آرسنال

ــباق  ــى س ــد إل ــادٍ جدي ــم ن انض
ــد  محم ــري  املص ــع  م ــد  التعاق
ــالل  خ ــول،  ليفرب ــم  جن ــالح،  ص

امليركاتو الصيفي املقبل.
ــر  التقاري ــن  م ــد  العدي ــت  وربط
إلى  باالنتقال  ــالح  الصحفية ص
ريال مدريد، حال فشل األخير في 
ضم الفرنسي كيليان مبابي من 

باريس سان جيرمان.
ــم صالح،  ــط بايرن بض ــا ارتب كم
ــز  هاين كارل  ــات  تصريح ــب  عق
ــذي  ــس التنفي ــه، الرئي رومينيج

للبافاري، حول الالعب املصري.
 «le١٠sport» ــع  ملوق ــا  ووفقً
ــول  ــال ليفرب ــإن آم ــي، ف الفرنس
ــب الدوري  ــة على لق في املنافس
ــم  ــاز هذا املوس ــزي املمت اإلجنلي

ــتر  مانشس ــح  لصال ــت  تالش
ــار املوقع الفرنسي  ــيتي. وأش س
ــات مجبرًا على  إلى أن ليفربول ب
املنافسة حلجز مقعد مؤهل إلى 
ــم  ــا في املوس ــال أوروب دوري أبط
ــة  ــي حال أن ف ــح  ــل. وأوض املقب
ــى دوري  ــل إل ــي التأه ــل ف الفش
األبطال، سيكون ليفربول مهددًا 
ــف  ــي الصي ــالح ف ــارة ص بخس
املقبل. وقال «le١٠sport» إن ريال 
ــة، لكن  ــم بالصفق ــد مهت مدري
احلالة املادية للميرجني وبرشلونة 
ــتجبر صالح على البحث عن  س
ــاف أن باريس  ــرى. وأض وجهة أخ
ــب الصفقة  ــان يراق ــان جيرم س
ــمبر/كانون أول املاضي،  منذ ديس
كما يحافظ بايرن على اهتمامه 

بالالعب املصري.
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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

مزهر كاظم اِّـحمداوي

*األ ندية العاملية الكبيرة التي شغلت وما تزال تشغل عقول اجلماهير 
ــم وتنجذب اليها العيون وتتفاعل معها  الرياضية في كل بقاع العال
ــكل  ــكلت وتتش ــا هذه  اجملموعة او تلك وتش ــاعر و(تتحزب) له املش
ــذه اجملاميع الى درجة  ــط جماهيرية بحيث يصل اجلدل بني ه ــا رواب له
التعصب وحترص بشدة على متابعة مبارياتها الكروية,بشكل خاص,  
ــلة واليد وغيرها. هذه  ــاب االخرى كمباريات كرة الس ــا بعض االلع ورمب
ــول رؤوس االموال  ــق دخ ــم يأتي اال عن طري ــذا االجنذاب ل ــهرة وه الش
ــخاص او عدد من االفراد في ميدان استثمار  الضخمة التي ميلكها اش
ــه وصفقات  ــاء ملعب خاص ب ــادي وحتى بن ــراء الن ــة وتبني ش االندي
ــدوالرات .فما الذي مينع   ــوروات وليس ال ــراء الالعبني مباليني الي بيع وش
ــبيل االفضل ,ان لم يكن  ــي العراق الذي هو الس ــتثمار الفردي  ف االس
ــرى ونخرج من دائرة  ــاء بكرة القدم وبقية االلعاب االخ الوحيد, لالرتق

العوز وضيق احلال الذي تعاني منه جميع نوادينا  ؟
ــورين  هو  ــتثمار ودخول رأس املال الفردي من قبل امليس *  اذا كان االس
ــتخدام  ــتثمار باس ــد للحل, اذن ملاذا نعرقل هذا االس ــبيل الوحي الس
ــرى على من يدخل  ــة االعالمية تلو االخ ــيف(القانون) ونثير الضج س
ــادي او ذاك بعد ان  عجزت الدولة عن توفير  ــه اخلاص النقاذ هذا الن مبال
ــال واالهمال بحيث  ــحة امل ــبب ش ــتمرار والنجاح له بس البقاء واالس
ــات التنقل والطعام و  ــة لالندية التكاد تغطي نفق ــا متنحه الدول ان م
ــر احلال الذي اجبر عددا  ــكو من عس املبيت في دورينا املتعب الذي يش
من انديتنا ان تنسحب من الدوري او تهدد باالنسحاب بني احلني واالخر  
ــرك انديتهم لاللتحاق  ــن العبي هذه االندية الى ت ــا يضطر عدد م فيم
ــي , قليلة,كي يضمن  ــر وه ــبب او الخ ــك املال لس ــرى متتل ــوادي اخ بن
ــروعة لقاء عقد يتفق الطرفان على  احلصول على حقوقه املالية املش

شروطه.
ــادي الديوانية  ــي, مع ن ــني العنكوش ــيد ,حس *صحيح ان جتربة الس
ــد وتهدد وجود  ــي يراها البعض انها تقي ــابها بعض التصرفات الت ش
ــبب لهم ضغوطا نفسية ومادية عندما يتعرض الفريق  الالعبني وتس
ــي, بالفوز على الفريق  ــارة او عندما ال تتحقق رغبة ,العنكوش للخس
ــبها البعض من النقاد الى ن السيد ,العنكوشي, قد  اخلصم,وقد نس
ــا وتبنى فريقا صعد حديثا  ــل الرياضة عموما وكرة القدم خصوص دخ
ــق من االلف الى  ــؤولية الفري ــاف دوري الدرجة املمتازة وحتمل مس ملص
الياء ,امنا بسبب عدم او قلة اطالع ,العنكوشي, على ما  له وما عليه 
ــؤون النادي.ومع ذلك ارى ان بعض تدخالته  ــؤوليات في ادارة ش من مس
ــلوب اتبعه  هي حق من حقوقه باعتباره صاحب املال.ولعل افضل اس
ــا منحهم مبالغ  ــلوب حتفيز الالعبني ماديا عندم ــي هو اس العنكوش
ــرق ووعدهم في مرة  ــوزا ثمينا على احدى الف ــة عندما حققوا  ف مالي
ــيارة خاصة اذا ما حققوا الفوز على  اخرى ان مينح كل العب منهم س
ــتثمار يفعل ماال تفعله احلكومة  ــق جماهير كبير.هنا جند ان االس فري
ومؤسساتها الراعية للرياضة . * التجربة االستثمارية الفردية ما بعد 
ــيخ ,صباح  ــي لم تكتمل بعد هي جتربة الش ــي,  الت جتربة ,العنكوش
ــيل من االعتراضات, كان القانون هو السالح  الكناني, التي واجهت س
ــتخدمه املعارضون  ضد عملية استقالة رئيس نادي الطلبة  الذي اس
,عالء كاظم, ومنح الشيخ الكناني الضوء االخضر لتبوأ رئاسة  النادي 
ــتعداده لتحمل تسديد كافة ديون نادي الطلبة الثقلية  بعد ابداء اس
ــه املعروفة كنادي  ــا يؤهله للعودة الى مكانت ــز صفوف النادي مب وتعزي
ــة الناس ام وجد  ــاءل: هل وجد القانون خلدم ــري عريق..انا اتس جماهي
الناس خلدمة القانون؟..اليس من السهولة مبكان ان تتم دعوة الهيئة 
ــيخ صباح  ــم, الش ــة لالجتماع ويتم طرح اس ــادي الطلب ــة لن العام
ــة العامة ثم تعقد الهيئة اجتماعا  الكناني, كعضو جديد في الهيئ
بعد ذلك للموافقة على استقالة السيد عالء كاظم وانتخاب الشيخ 
ــغلون عدة  ــادي الطلبة؟..اال يوجد افراد يش ــا لن صباح الكناني رئيس
ــة الرياضية,فكيف متكن  ــي عدد من االحتادات واالندي مناصب ادارية ف

هؤالء واين هو القانون منهم ؟

االستثمار 
وسيف القانون!
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راموس يبلغ ريال مدريد بقراره النهائي

الزمالك مهدد بعقوبة من الكاف

ــباني،   ــر صحفي إس تقري ــد  أك
ــاب دفع  ــى أعت ــلونة عل أنَّ برش
ــبب جناحه  ــني يورو، بس ٥ مالي

الفرنسي عثمان دميبلي.
ــاركا»  «م ــة  لصحيف ــا  ووفقً
اإلسبانية، فإن برشلونة سيدفع 
لبوروسيا دورمتوند ٥ ماليني يورو، 
إذا شارك دميبلي أمام ديبورتيفو 

أالفيس، مساء اليوم بالليجا.
ــارت إلى أن العقد املبرم بني  وأش
الناديني يتضمن ١٠٥ ماليني يورو 
ــت للصفقة، باإلضافة  مبلغ ثاب

إلى العديد من املتغيرات.
وأوضحت أن أحد املتغيرات ينص 

على منح دورمتوند ٥ ماليني يورو 
ــروط  ــاركة دميبلي بش عند مش
ــكل  ــاراة ب ــي ٢٥ مب ــددة ف مح
موسم، ما قد يتحقق في مباراة 

ديبورتيفو أالفيس.
ــبانية،  اإلس الصحيفة  ــت  وقال
إنه بحصول دورمتوند على أموال 
ــم،  ــاركة دميبلي هذا املوس مش
تكون قيمة الصفقة وصلت إلى 

١٣٥ مليون يورو.
وأضافت أنه يتبقى في الصفقة 
ــدة، حيث  ــورو معق ــني ي ١٠ مالي
ــد، إذا فاز  يحصل عليها دورمتون
ــال أوروبا  ــدوري أبط ــلونة ب برش

مرتني.

وضع ريال مدريد خطة جديدة 
ــم  ــات املهاج ــر بخدم للظف
النرويجي إيرلينج هاالند، جنم 
بوروسيا دورمتوند، في الصيف 

املقبل. 
 ٢٠) ــد  هاالن ــم  اس ــط  وارتب
ــال للريال بعد  ــا) باالنتق عامً
ــاري، في  ــم اجل ــاء املوس انته
ــتويات املبهرة التي  ظل املس
ــليجا،  ــا في البوندس يقدمه
ــه إلى دورمتوند في  منذ انتقال

كانون الثاني ٢٠٢٠.

ــا  «ديفينس موقع  ــب  وبحس
واملقرب  اإلسباني،  سينترال» 
ــإن هناك  ــال مدريد، ف ــن ري م
ــي  امليرجن ــه  وضع ــيناريو  س
ــد  دورمتون ــاع  إلقن ــل  بالفع
ــي  ف ــد  هاالن ــن  ع ــي  بالتخل
ــر،  التقري ــاف  وأض ــف.  الصي
ــد مقتنعة  ــال مدري أن إدارة ري
ــة  ــة تبادلي ــد صفق ــأن عق ب
ــة إلى  ــد باإلضاف ــع دورمتون م
ــيكون كافيًا  ــغ مالي، س مبل
ــادي األملاني بعقد  ــاع الن إلقن

الصفقة.
 وأوضح التقرير، أن ريال مدريد 

ــون يورو إلى  ــد دفع ٤٠ ملي يري
دورمتوند، باإلضافة إلى تضمني 
ــو  ماريان أو  ــش  يوفيت ــوكا  ل
ــة، من أجل  ــي الصفق دياز ف
احلصول على خدمات هاالند. 
ــش وماريانو من  ــرج يوفيت وخ
ــابات مدربهم زين الدين  حس
ــي  ــال ف أن فش ــد  بع ــدان،  زي
ــتوى مقنع، حيث  ــدمي مس تق
ــابق  رحل األول إلى ناديه الس
ــورت على  ــت فرانكف آينتراخ
ــبيل اإلعارة، بينما يستمر  س
دون  ــق،  الفري ــي  ف ــي  الثان

مساهمة حقيقية.

ــويق العماني، عن  ــدرب اجلديد لفريق الس ــاكر امل عبر العراقي حكيم ش
سعادته بالفوز على عمان برباعية ضمن اجلولة ٩ لدوري عمانتل،

ــاكر عبر حسابه الرسمي على تويتر بعد املباراة، : «وعاد السويق  وقال ش
وعاد الشعاع بشعاعه وأهلها. ألف مبروك».

ــبب قضاء فترة  ــاكر مع فريقه في مباراة اليوم بس ولم يتواجد حكيم ش
احلجر الصحي، حيث مت التعاقد معه مؤخرا.

ــويق اعتبارا من املباراة  ــميا مع الس ــيبدأ املدرب العراقي مهمته رس وس
املقبلة في كأس السلطان أمام عبري يوم الثالثاء املقبل.

وبفوزه على عمان رفع السويق رصيده إلى ١٦ نقطة في املركز الرابع.

ــيلوتي،  ــزل اإليطالي كارلو أنش ــرض من تع
ــي إليفرتون، في مدينة ليفربول،  املدير الفن

للسطو من قبل لصوص ملثمني.
ــو» البريطاني،  ــع «ليفربول إيك ا ملوق ووفقً
ــيلوتي  ــزل أنش ــي من ــع ف ــادث وق ــإن احل ف

بامليرسيسايد، مساء اجلمعة املاضي
ــايد «متت سرقة  ــرطة امليرسيس وقالت ش
ــاء اجلمعة  ــطو مس ــي عملية س ــة ف خزن
ــاعة ٦٫٣٥  ــتدعاؤنا في الس املاضي . مت اس
ــول رجلني إلى عقار  ــاءً، لإلبالغ عن دخ مس
ــاعة  ــي Hall Road East في حوالي الس ف
٦٫٣٠ مساءً». وأضافت «وصف اجلناة بارتداء 

ــوداء مقاومة للماء، ورمبا عليها  مالبس س
كتابة بيضاء، باإلضافة إلى أقنعة سوداء.. 

لكن لم يصب سكان املنزل بأي ضرر».

ــيلوتي   وذكر موقع «ليفربول إيكو» أن أنش
ا أثناء السطو، لكن ابنته  لم يكن متواجدً

أخافت اللصوص حتى هربوا.

ــري،  ــك املص ــادي الزمال ــات ن ب
مهددًا بعقوبة مالية من جانب 
ــرة القدم  ــي لك ــاد األفريق االحت
ــع  ــه م ــب مواجهت «كاف»، عق

مولودية اجلزائر، .
ــخ  ف ــي  ف ــك  الزمال ــقط  وس
ــادل دون أهداف، مع ضيفه  التع
ــتاد  ــر، على س ــة اجلزائ مولودي
ــاء اليوم اجلمعة،  القاهرة، مس
ضمن اجلولة األولى للمجموعة 

الرابعة بدوري أبطال أفريقيا.
ــاء بتصوير  ــب اللق ــام مراق وق
حضور مجموعة من مشجعي 

ــات، ملؤازرة  ــك في املدرج الزمال
ــم إقامة املباراة بدون  الفريق رغ
ــن الكاف  ــر بتوصية م جماهي

لتفشي وباء كورونا.
ــب  ــدم املراق ــرر أن يق ــن املق وم
تقريرا حول احلضور اجلماهيري، 
ــرض الزمالك بغرامة  وهو ما يع
ــاد  االحت ــرار  ق ــة  خملالف ــة  مالي

األفريقي لكرة القدم.
ــة  وصاف ــك  الزمال ــل  واحت
النسخة املاضية لدوري أبطال 
ــارته أمام  ــا، عقب خس أفريقي
ــي،  ــدي األهل ــه التقلي منافس
ــتاد  س ــى  عل  ،(٢-١) ــة  بنتيج

القاهرة الدولي.

ــعى ريال مدريد لترتيب  يس
ــف  الصي ــول  بحل ــه  أوراق
ــم  ــل حس ــن أج ــل، م املقب
املهمة  ــور  األم ــن  م العديد 
ــه لدعم  ــف تعاقدات في مل
ــة  ــل األزم ــي ظ ــق، ف الفري
ــن  ع ــة  الناجم ــة  اخلانق

تداعيات فيروس كورونا.
ــف  ــياق، كش وفي هذا الس
ــباني  إس ــي  صحف ــر  تقري
ــة املاضي، عن موقف  اجلمع
ــه  العب ــاه  جت ــد  مدري ــال  ري
ــيبايوس، املعار إلى  داني س
آرسنال، حتى نهاية املوسم 

اجلاري.

ــيبايوس معارا من  ورحل س
ــنال، في  ريال مدريد إلى آرس
ــم  وملدة موس  ،٢٠١٩ صيف 
ــط، قبل أن تتجدد  واحد فق
تلك اإلعارة في صيف ٢٠٢٠ 

ملوسم آخر.
ــب موقع «ديفينسا  وبحس
سينترال» اإلسباني، واملقرب 
ــد، فإن النادي  من ريال مدري
ــكا  متمس ــس  لي ــي  امللك
ــي  ف ــيبايوس  س ــودة  بع
ــيكون  ــف املقبل، وس الصي

هناك اجتاه للتخلص منه.
ــال  ري أن  ــر،  التقري ــح  وأوض
ــع العديد  ــدرس بي ــد ي مدري

ــن لن يتم  ــن الالعبني الذي م
أجل  ــم، من  االعتماد عليه
االقتصادية  األزمة  مواجهة 
ــروس  في ــا  أحدثه ــي  الت

كورونا.
وأشار التقرير إلى وجود أنباء 
ــة ميكيل أرتيتا،  تفيد برغب
ــنال، في  ــر الفني آلرس املدي
ــيبايوس مبلعب  استمرار س
ــه  مع ــد  والتعاق ــارات  اإلم
ــم  ــا في نهاية املوس نهائي
ــم التقرير بأن  اجلاري. واختت
ــتعد حاليا  ريال مدريد مس
ــف التفاوض على  لفتح مل

بيع سيبايوس إلى آرسنال.
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واشنطن / وكاالت / البينة الجديدة
 نفى البيت األبيض أن يكون الرئيس 
األميركي جو بايدن قد تعمد جتاهل 
ــرائيلي بنيامني  الوزراء اإلس رئيس 
ــه حتى اآلن  ــو بعدم إدراج نتانياه
في قائمة اتصاالت هاتفية أجراها 
ــب منذ توليه  ــع قادة أجان بايدن م
ــي. ــون الثان ــي ٢٠ كان ــه ف منصب
ــر بني  ــاب االتصال املباش وكان غي
ــي  الدميقراط ــي  االميرك ــس  الرئي
ورئيس الوزراء اإلسرائيلي اليميني 
ــرائيل  ــببا في تكهنات في إس س
ــط بأن  ــرق األوس ــني خبراء الش وب
اإلدارة األميركية اجلديدة رمبا تشير 
ــتيائها من العالقات  بذلك إلى اس
ــو  نتنياه ــت  ربط ــي  الت ــة  الوثيق
ــابق  ــس الس ــدن الرئي ــلف باي بس

ــاكي  ــد ترامب.وقالت جني س دونال
املتحدثة باسم البيت األبيض في 
ــؤال  ــادة للصحفيني ردا على س إف
ــل «إنه  ــة احملتم ــد احملادث ــن موع ع
ــى التحدث مع  ــع إل ــدن) يتطل (باي
رئيس الوزراء نتانياهو ... بوسعي أن 
ــيحدث قريبا،  أؤكد لكم أن ذلك س
ــدا أو جدوال  ــدي موع ــن ليس ل لك
ــئلت هل  زمنيا محددا».وعندما سُ
كان يُقصد بتأخير االتصال جتاهل 
نتانياهو ردت قائلة «ليس متعمدا، 
فرئيس الوزراء نتنياهو هو شخص 
ــس (بايدن) منذ فترة»،  يعرفه الرئي
ــدن «يتطلع إلجراء  ــة أن باي مضيف
ــلفه  وس ــب  ترام ــة».وكان  احملادث
ــغل بايدن  ــا، الذي ش ــاراك أوبام ب
ــب الرئيس،  ــه منصب نائ في إدارت

ــام من  ــو خالل أي ــال بنتانياه اتص
ــدن  ــة.واتصل باي ــا الرئاس توليهم
ــاء الدول  ــن زعم ــدد م ــل بع بالفع
منها الصني واملكسيك وبريطانيا 
ــا واليابان  ــا وأملاني ــد وفرنس والهن
ــيا.ولم يعر  ــا اجلنوبية وروس وكوري
ــه القضية اهتماما  نتانياهو نفس
لكن جهات في اسرائيل متخوفة 
ــات تخفيف الضغوط  من سياس
ــدن في مواجهة  ــها باي التي ميارس
امللف النووي االيراني وتنامي نفوذ 
ــيات واجلماعات املسلحة  امليليش
املوالية لطهران في املنطقة.ويُنظر 
لبايدن في إسرائيل منذ فترة على 
ــنطن لكنه  ــي واش ــق ف ــه صدي أن
ــي بعض  ــع نتانياهو ف ــف م يختل
الوزراء  ــس  رئي ــيواجه  األحيان.وس

ــات  ــدن الوالي ــاد باي ــات إذا أع حتدي
املتحدة إلى االتفاق النووي اإليراني 
ــب، وإذا  ــه ترام ــحب من الذي انس
ــني العالقات «املدمرة» مع  قرر حتس
الفلسطينيني كما وعد، وإذا عارض 
ــرائيلي  ــتيطاني اإلس ــاء االس البن
ــعى  ــي احملتلة التي يس في األراض
ــم  ــة دولته ــطينيون إلقام الفلس
ــة  األميركي اإلدارة  ــت  فيها.وكان
ــى إعادة  ــا العمل عل ــت نيته أعلن
ــطينيني واإلسرائيليني الى  الفلس
ــث فهم انه  طاولة املفاوضات حي
جتاهل خلطة السالم التي اقترحها 
ترامب والتي عرفت بصفقة القرن 
ــدت اخلارجية  ــي املقابل أك لكن ف
ــى  ــاء عل االبق ــا  نيته ــة  األميركي

السفارة األميركية في القدس.

باريس / وكاالت / البينة الجديدة
ــدول األوروبية إن إيران   قالت كبرى ال
جتازف بفقدان فرصة مباشرة اجلهود 
ــذ اتفاق ٢٠١٥  ــية لتنفي الدبلوماس
ــا النووي  ــأن برنامجه بالكامل بش
ــاج اليورانيوم  ــي إنت ــد أن بدأت ف بع
ــدث انتهاك لالتفاق. املعدني في أح

ــا وأملانيا في  وقالت بريطانيا وفرنس
ــالل زيادة عدم امتثالها،  بيان «من خ
ــى  ــودة إل ــة الع ــران فرص ــوض إي تق
الدبلوماسية لتحقيق أهداف خطة 
ــاملة املشتركة بشكل  العمل الش
كامل» وهي التسمية التي أطلقت 
على اتفاق العام ٢٠١٥ والتي التزمت 
ــدود ال تتجاوز  ــران مبوجبها بح طه
ــب اليرانيوم  ــن تخصي ــة م ٣٫٦ باملئ

ــا ضاعفت  ــلمية لكنه ألغراض س
ــة ثم  ــى ٢٠ باملئ ــل إل ــرات لتص ٦ م
ــي  ــوم املعدن ــاج اليوراني ــدأت بإنت ب
ــاك لالتفاق.وأنعش  ــدث انته في أح
ــو بايدن  ــس األميركي ج ــي الرئي تول
األمل بإمكانية إحياء خطة العمل 
ــأن برنامج  ــاملة املشتركة بش الش
ــالل محادثات  ــن خ ــووي م ــران الن إي
جديدة بعد انسحاب سلفه دونالد 
ــام ٢٠١٨، بيد أنّ  ــب منها في ع ترام
ــادالن دعوة  ــنطن تتب ــران وواش طه
ــام باخلطوة  ــر إلى القي ــرف اآلخ الط
األولى الستئناف حوار جادّ.وأضافت 
هذه الدول املوقعة على اتفاق ٢٠١٥ 
ــيا والصني والواليات  إلى جانب روس
ــا عام  ــي غادرته أحادي ــدة الت املتح

ــي عهد دونالد ترامب «تلتزم  ٢٠١٨ ف
ــدم إنتاج  ــاق بع ــران مبوجب االتف إي
ــراء  ــدم إج ــي وع ــوم املعدن اليوراني
البحوث والتطوير في مجال تعدين 
ــت  ــدة ١٥ عاما».وكان مل ــوم  اليوراني
ــة  ــة الذري ــة للطاق ــة الدولي الوكال
أفادت بأنّ إيران بدأت إنتاج اليورانيوم 
ــا «حتققت»  ــي، موضحة أنه املعدن
ــباط من وجود «٣٫٦ غرامات  في ٨ ش
ــأة  ــن اليورانيوم املعدني في منش م
أصفهان» (وسط).وتعدّ هذه املسألة 
حساسة إذ أنّ اليورانيوم املعدني قد 
ــتخدم في إطار صناعة أسلحة  يس
ــا  بيانه ــي  ف ــدول  ال ــت  نووية.وقال
ــطة  ــد أنّ هذه األنش ــد التأكي «نعي
ــية في  ــكل خطوة أساس التي تش

ــر إلى أي  ــووي، تفتق ــالح ن تطوير س
ــه في إيران»،  ــوّغ مدني موثوق ب مس
ــه إلى  ــة إياها في الوقت نفس داعي
ــا دون إبطاء واالمتناع  «وضع حد له
ــا  ــر اللتزاماته آخ ــاك  انته أي  ــن  ع
ــذا االنتهاك اجلديد  النووي».ويؤثر ه
ــووي املهدد  ــاق الن ــلبا على االتف س
ــحاب األميركي  باالنهيار منذ االنس
منه وإعادة فرض عقوبات اقتصادية 
ــران ردّت على  ــى طهران.وكانت إي عل
ــوة األميركية بالتخلي تدريجا  اخلط
ــا. وتبرر ذلك  ــن التزاماته عن عدد م
ــمح ألي  بأنّ املادة ٣٦ من االتفاق تس
طرف بالتراجع عن التزاماته في حال 
وجد أن األطراف اآلخرين ال يحترمون 

التزاماتهم.

نجامينا / وكاالت / البينة الجديدة
ــية وتشادية أن تشاد   ذكرت مصادر فرنس
ــي املنطقة  ــف جندي ف ــر نحو أل ستنش
احلدودية بني ثالث دول هي النيجر وبوركينا 
ــوش  ــف اجلي ــز موق ــي لتعزي ــو ومال فاس
ــالميني  ــة التي حتارب متمردين إس الوطني
ــؤول  ــا وأوروبا.وقال مس ــن فرنس ــم م بدع
ــي  أمن ــؤول  ومس ــية  الفرنس ــة  بالرئاس
ــيتم اإلعالن عن نشر  ــادي كبير إنه س تش
ــي ١٥ و ١٦  ــة تعقد يوم ــوات خالل قم الق

ــادية جنامينا  ــي العاصمة التش ــباط ف ش
ــاحل  ــي منطقة الس ــة املوقف ف ملناقش
األفريقي.وتأتي هذه اخلطوة في وقت تدرس 
ــكل  ــا إدخال تغييرات على ش ــه فرنس في
ــتلزم ذلك  ــد يس ــكري. وق ــا العس وجوده
ــا البالغ  ــا من قواته ــحب باريس بعض س
قوامها ٥١٠٠ جندي يشاركون في عمليات 
ــاحل. الس ــة  مبنطق ــاب  اإلره ــة  مكافح

ــوات للمنطقة  ــلت ق ــت باريس أرس وكان
ــاعدة في صد املتشددين  في ٢٠١٣ للمس

ــمال مالي.ورغم  ــى ش ــيطروا عل الذين س
ــكرية  ــا حتقيق انتصارات عس ادعاء فرنس
ــالميني العام املاضي،  على املتمردين اإلس
ــتراتيجية للخروج.  إال أنها تبحث عن إس
ــة مليارات من  ــت العملية الطاحن وتكلف
ــيا، ومع  تل فيها ٥٥ جنديا فرنس اليورو وقُ
ــتمرا فيما تظهر  ــزال العنف مس ذلك ال ي
ــرات على متدده في منطقة الساحل  مؤش
ــي  ــؤول الفرنس ــرب أفريقيا.وقال املس بغ
الذي رفض نشر اسمه، إن الرئيس إميانويل 

ــابيع  ماكرون قد يقرر التأجيل لبضعة أس
ــكل القوات في  قبل إجراء تغييرات في ش
ــاورات مع  ــل فيه املش ــت الذي يواص الوق
ــني حول  ــركاء األوروبي ــاحل والش دول الس
ــؤول في  ــتقبلية.وقال املس اخلطوات املس
إفادة للصحفيني قبل القمة «وصلتنا اآلن 
إشارات مشجعة للغاية بخصوص النشر 
الوشيك للكتيبة التشادية»، مضيفا أنه 
ــريكة  جرى تأمني التمويل من البلدان الش
ــم  معظ ــا.وتركزت  فرنس ــن  م ــدات  واملع

املشاركة التشادية في العام املاضي على 
ــلحي حركة بوكو حرام والدولة  قتال مس
اإلسالمية في غرب أفريقيا مبنطقة بحيرة 
ــاد.وحتظى القوات املسلحة التشادية  تش
ــبتها املعارك  بقدر وافر من االحترام وأكس
ــا. وقد  ــرب إفريقي ــة غ ــة في منطق صالب
ــمعة بعد عقود من احلروب  نالت هذه الس
اإلقليمية وحركات التمرد، وجتلت قدراتها 
ــمال  بوضوح في حملة ٢٠١٣ بصحاري ش

مالي.

القاهرة / وكاالت / البينة الجديدة 

ــامح  ــر اخلارجية املصري س ــل وزي قل
ــؤولني  ــات املس ــن تصريح ــكري م ش
ــدى  ــوص منت ــرة بخص ــراك املتوت األت
ــذي انعقد في  ــا» ال ــة» فيلي الصداق
أثينا اخلميس مبشاركة وزراء خارجية 
ــعودية  والس ــا  وفرنس ومصر  اليونان 
ــال  وقبرص.وق ــن  والبحري ــارات  واإلم
سامح شكري في مقابلة تلفزيونية 
ــي مصر»  ــي س ــاة «ام ب ــي قن ــت ف بث
ــف  ــا» ملوق ــم « وزن ــرة ال تقي ان القاه
ــة  الرافض ــة  التركي ــة  اخلارجي وزارة 
ــدف  اله ان  ــدا  مؤك ــدى  املنت ــد  لعق
ــعوب  ــاون واخلير للش ــو التع ــه ه من
ــرف. وعبر وزير  ــتهداف أي ط وليس اس
ــتغرابه من  ــة املصري عن اس اخلارجي
ــال « مواقف انقرة  ــردود التركية قائ ال
ــن  ل ــا  لكنن ــتغربة  مس ــنجة  املتش
ــا وزنا». ــن نقيم له ــا ول ــت إليه نلتف

ــة التركية قد اتهمت  وكانت اخلارجي
املشاركني في املنتدى بانهم يسعون 
ــتهداف انقرة ومحاصرتها. وجاء  الس
في بيان اخلارجية التركية « ال ميكن ألي 
ــدى ال توجد فيه تركيا احملورية في  منت
املنطقة والقبارصة األتراك، أن يشكل 

ــح وفعال  ــاون ناج ــة وتع ــة صداق آلي
ــارات التي تواجهها  من ناحية االختب
ــة تركيا اقليميا  ــزداد عزل املنطقة».وت
ــاتها العدائية  ــبب سياس ودوليا بس
وسعيها للتدخل في عدد من امللفات 
ــواء في ليبيا او سوريا  في املنطقة س
ــروع  ــى التنقيب غير املش ــة إل إضاف

ــط.وبدأت الدول املتضررة  شرق املتوس
ــة في حتقيق  ــات التركي من السياس
ــدف  ــي يه ــكري وسياس ــاون عس تع
ــاكات التركية  ــع االنته ــاس ملن باألس
ــادة تركيا.ولم  ــر يثير انزعاج ق وهو ام
تعد أنقرة قادرة على املناورة مع صعود 
ــدة بقيادة جو  ــة اجلدي اإلدارة األميركي

ــرض مزيد من  ــي هددت بف ــدن والت باي
التركية  ــة  احلكوم ــى  عل ــات  العقوب
ــبب إصرارها على شراء منظومة  بس
ــا  وانتهاكه ــية  الروس ــخ  الصواري
ــان والدميقراطية.وتعرف  حلقوق اإلنس
العالقات بني مصر وتركيا توترا بسبب 
ــم  لتنظي ــة  التركي ــة  احلكوم ــم  دع
ــف إرهابيا  ــلمني املصن ــوان املس اإلخ
في مصر إضافة الى تداعيات التدخل 
التركي في اجلارة الشرقية ليبيا على 
ــي املصري.وحول العالقة  االمن القوم
ــكري التزام  ــامح ش ــع قطر أكد س م
ــة اخلليجية التي اعلن  بالده باملصاحل
ــهر املاضي في مدينة العال  عنها الش
ــعودية.وأضاف  باململكة العربية الس
«مصر ملتزمة بأي وثيقة توقع عليها 
وحتترم التزاماتها وتفي بها مضيفا « 
ــية  بالدنا أعادت العالقات الدبلوماس
ــران،  الطي ــر  ــت حظ وألغ ــر  ــع قط م
ــات بني  ــد اجتماع ــى عق ــعت إل وس
اللجان الثنائية للتباحث في خطوات 
ــر اخلارجية املصري  ــد وزي محددة».واك
ــر ردودا ايجابية من  ــرة تنتظ ان القاه
القيادة القطرية مضيفا «نحن نعمل 
ــى تقييم  إلى أي مدى هناك التزام  عل
بالتعهدات من قبل اجلانب القطري».

بريوت / وكاالت / البينة الجديدة
 قال رئيس الوزراء اللبناني املكلف 
ــكيل  ــعد احلريري، إن جهود تش س
ــفر  حكومة اختصاصيني «لم تس
ــى اآلن».جاء ذلك في  عن تقدم حت
ــه بالرئيس  ــه عقب لقائ تصريح ل
ــدا  ــر بعب ــي قص ــون، ف ــال ع ميش
ــات  ــه فضائي ــروت، بثت ــرقي بي ش
ــاورتُ  «تش ــري  احلري ــال  محلية.وق
ــأكمل  ــس اجلمهورية وس ــع رئي م
ــة  ــه الفرص ــرحتُ ل ــاور وش التش
الذهبيّة التي نحن فيها وكلّ فريق 
ــه منذ  ــؤوليّة مواقف ــل مس يتحمّ

ــوم». مضيفا «موقفي لن يتغير  الي
ــني  اختصاصي ــة  حكوم ــف  بتألي
ــني) من ١٨ وزيرا وال تقدم  (غير حزبي
احلريري «خالل  ــح  اآلن».وأوض حتى 
ــتُ حماسا  ــا ملس زيارتي إلى فرنس
ــة  اللبناني ــة  احلكوم ــكيل  لتش
ــام مبهام  ــني للقي ــن اختصاصي م
إصالحية».ويقود الرئيس الفرنسي 
ــود الدولية  ــرون اجله ــل ماك اميانوي
ــاذ لبنان من أعمق أزمة له منذ  إلنق
ــي دارت رحاها  ــة الت ــرب األهلي احل
ــاول  ــي ١٩٧٥ و١٩٩٠. ويح ــني عام ب
ــس التاريخي  ــتخدام نفوذ باري اس

ــيني  ــاع السياس ــان إلقن ــي لبن ف
ــة طريق  ــي خارط ــن بتبن املتناحري
وتشكيل حكومة جديدة الجتثاث 
ــي  أساس ــرط  ش ــو  وه ــاد،  الفس
للمانحني الدوليني، ومنهم صندوق 
ــاعدات  ــد الدولي، إلطالق مس النق
مبليارات الدوالرات.واألسبوع املاضي 
دعا وزير اخلارجية األميركي أنتوني 
ــي جان- الفرنس ــن ونظيره  بلينك
ــارعة  ــان لبنان إلى املس ايف لودري
في تشكيل حكومة، وهو الشرط 
ــي  ــم هيكل ــر «دع ــبق لتوفي املس
ــع الدولي  ــل األمد» من اجملتم وطوي
ــول جو بايدن إلى  لبيروت.ومنذ وص
البيت األبيض، تأمل باريس بتعاون 
إضافي مع واشنطن في هذا امللف.
اللبنانية،  ــة  الرئاس أفادت  بدورها، 
في بيان نشرته عبر حسابها على 
ــأن الرئيس عون  ــر»، ب ــع «تويت موق
املكلف  ــوزراء  ال ــس  رئي ــتقبل  اس
ــه حول  ــاور مع ــه، وتش ــب من بطل
ــة بعد  ــكيل احلكوم ــوع تش موض
ــارج البالد.وذكرت  جوالت األخير خ
ــأت بأي  ــف لم ي ــس املكل أن «الرئي
ــد احلكومي»،  ــى الصعي جديد عل

دون مزيد من التفاصيل.

@›ˆbñ–€a@ıb‘€@ø@Ùäu@à€a@bfl
_ÒäÁb‘€a@ø@ÚÓ‰Ó�é‹–€a

ــراً لتعدد القضايا اخلالفية وصعوبتها والتي تراكمت على  نظ
ــام باإلضافة إلى استمرار التدخالت  مدار ١٤ سنة من االنقس
ــطينية  ــي املعادلة الفلس ــى طرف ــة عل ــة الضاغط اخلارجي
ــد كان متوقعاً حوارات  ــة – حركتا فتح وحماس- فق الداخلي
ماراثونية وصعبة بني الفصائل الفلسطينية في القاهرة متتد 
أليام، إال أن جلسات احلوار بدأت وانتهت ، مبعنى أنها لم تستغرق 
ــاعات، ليصدر بيان ختامي مقتضب، وإن كان أشار  أكثر من س
ــية  ــض القضايا التي مت االتفاق عليها كاحلريات السياس لبع
ــراح املعتقلني السياسيني عند الطرفني ومحكمة  وإطالق س
ــة باالنتخابات إال أنه جتاهل القضايا اخلالفية الكبرى.ما  خاص
ــة العملية االنتخابية تدور  جرى يعطي بعض األمل بأن عجل
ــح وحماس عن  ــام يصبح تراجع حركتي فت ــه مع مرور األي وأن
ــل وارد  االلتزام بالعملية االنتخابية أكثر احراجاً، مع أن الفش
ــار االنتخابي كما صرح صالح العاروري  في أية حلظة من املس
نائب رئيس املكتب السياسي حلركة حماس في رده على سؤال 
ــيء حتى  ــن نتائج احلوارات، كما أنه من الوارد انهيار كل ش ع
ــرى بعد انتخابات كانون الثاني ٢٠٠٦. بعد االنتخابات كما ج

ولكن وألن الشعب في هذه املرة أكثر اهتماماً نسبياً مبا يجري 
ــابقة ونظراً  ــوان املصاحلة واالنتخابات من املرات الس حتت عن
لالنهيارات الكبرى داخلياً وفي اإلقليم وخصوصاً مع التطبيع 
ــي يصبح ضرورة، ومن  ــإن االنحياز للتحليل التفاؤل العربي، ف
ــرعة في إمتام حوارات القاهرة  ــير الس هذا املنطلق ميكن تفس
ــدة أو أكثر من الفرضيات التالية: األولى: إن حركتي فتح  بواح
ــيق مع مصر ودول عربية معنية باألمر وتلعب  وحماس، وبتنس
ــرائيل، اتفقت مسبقاً  ــيط مع اإلدارة األميركية وإس دور الوس
وبطريقة سرية على جميع أو أغلب القضايا اخلالفية وهذا ما 
ملح له السيد جبريل الرجوب رئيس وفد حركة فتح، واجتماع 
ــكل يضفي عليها  القاهرة كان إخراجاً لهذه التفاهمات بش

مظهر التوافق الوطني.
ــرة مت  ــة كبي ــة وعربي ــة وأوروبي ــاً أميركي ــة: إن ضغوط الثاني
ــن لتذليل كل العقوبات إلجناز  ــتها على احلزبني الكبيري ممارس
االنتخابات في املواعيد املقررة متهيداً لتحريك عملية السالم 
سواء من خالل مؤمتر دولي كما يطالب الرئيس أبو مازن أو عودة 
املفاوضات املباشرة بني الفلسطينيني واإلسرائيليني، وبالتالي 
لم يسمح الوقت ولم تسمح مصر للمتحاورين العودة لفتح 
ــل احلوارات  ــبباً في فش كل امللفات اخلالفية حتى ال تكون س
ــات احلوار طوال  ــرات جلس وخصوصاً أن مصر احتضنت عش
ــاركت في بعضها دون التوصل ألي نتيجة  عقد من الزمن وش
إيجابية، لذا مت االتفاق بني جميع األطراف الفاعلة على سرعة 
ــذي يتضمن  ــدار البيان اخلتامي ال ــات احلوار وإص ــاء جلس إنه
ــل بعض القضايا اخلالفية  ــور التي مت االتفاق عليها وتأجي األم
ــات. لثالثة: ميكن  ــرى إلى ما بعد االنتخاب ــهر القادم وأخ للش
ــة وطنية عقالنية  ــياق رؤي ــير ما جرى بأنه يندرج في س تفس
ــالف تدريجياً واحلفاظ على حالة االنفراج  لتفكيك قضايا اخل
في العالقة بني فتح وحماس وحالة التفاؤل الشعبي وإن كان 
ــرائيلي واألميركي واختبار  ــذراً، ورمي الكرة في امللعب اإلس ح

جديتهما جتاه العملية االنتخابية الفلسطينية.

د. ابراهيم ابراش

رأي

الرباط / وكاالت / البينة الجديدة 

ــتعد املغرب ملواجهة حترك دبلوماسي  يس
ــد أن تقدم  ــي بع ــنج وعدائ ــري متش جزائ
ــس األميركي  ــرة للرئي ــان اجلزائر مبذك برمل
ــو  ــرس يدع ــدن وللكونغ ــو باي ــد ج اجلدي
ــات املتحدة  ــى مراجعة قرار الوالي فيها إل
االعتراف مبغربية الصحراء وهو القرار الذي 
اتخذه الرئيس السابق دونالد ترامب وأكد 
ــا ومنطقيا للنزاع  ــه أن ال حلّ واقعي خالل
ــاريو إال  ــن قبل جبهة البوليس املفتعل م
مقترح احلكم الذاتي حتت سيادة اململكة.

ويعكس التحرك اجلزائري حجم التخبط 
ــتثناء في  ــع اس ــذي صن ــي ال الدبلوماس
سياقاته، فبعد االعتراف األميركي مبغربية 
الصحراء والذي سبقته سلسلة اعترافات 
ــركا الالتينية  ــن أمي ــة وم ــة وافريقي عربي
ــي األقاليم اجلنوبية  وافتتاح قنصليات ف
ــع اململكة في  ــرب دعما وتضامنا م للمغ

ــيادة  ــن وحدة وس ــا ع ــا دفاع كل حتركاته
أراضيها، أُسقط بيد اجلارة الشرقية التي 
ــر ودفع  ــا لتأجيج التوت ــدأ جهوده لم ته
ــة للتصعيد  ــة املعزول ــة االنفصالي اجلبه
ــة  ــج األزم ــى ضجي ــاء عل ــا لإلبق ميداني
ــبريس>  ــع <هس ــب موق املفتعلة.وبحس
اإلخباري فإن البرملان املغربي بدأ يُعد على 
مستوى رؤساء الفرق واجملموعات النيابية 
إلرسال مذكرة جوابية إلى البرملان اجلزائري 
والكونغرس األميركي بشأن مراسلة إدارة 
ــول قضية  ــي بايدن ح ــس الدميقراط الرئي
االعتراف األميركي مبغربية الصحراء.وعبر 
ــان املغربي احلبيب املالكي في  رئيس البرمل
ــى هامش اختتام الدورة  مؤمتر صحفي عل
ــرف  ــن التص ــتغرابه م ــن اس ــة، ع النيابي
ــري، موضحا أن البرملانات في العالم  اجلزائ
ــاء الدول بل تخاطب  ال تخاطب عادة رؤس
ــا بينها.ومبادرة  ــا وتتخاطب فيم نظراءه
البرملان اجلزائري تعتبر سوء تقدير وتعكس 

ــمي،  الرس ــنج  والتش ــط  التخب ــة  حال
ــر في  ــرض أن اجلزائ ــب املالكي.ويفت بحس
ــى عن توتير األجواء مع املغرب أو مع أي  غن
ــة العضو في منظمة  جهة أخرى، فالدول
ــية  ــك عالقة في أكثر من أزمة سياس أوب
ــرى بها أن  ــة واألح ــة واجتماعي واقتصادي
ــا بدل البحث  ــب على معاجلة أزماته تنك
ــع وأكثر  ــرى أوس ــات أخ ــال أزم ــن افتع ع
تعقيدا.وكان الدعم اجلزائري للبوليساريو 
ــة املالية الناجمة  ــبب األزم قد تراجع بس
ــات  ــط وتداعي ــرادات النف ــع إي ــن تراج ع
ــع  ــي م ــود سياس ــا وجم ــة كورون جائح
ــهر بسبب مرضه  غياب رئيس الدولة ألش
ــاد منها فيما  ــا التي ع ــه في أملاني وعالج
تنتظره قضايا داخلية حارقة.لكن الغرف 
ــرار اجلزائري  ــي دوائر صناعة الق املغلقة ف
وبينها الغرف العسكرية، عادت لصناعة 
ــازات  ــض االجن ــاه تقوي ــع باجت ــة والدف أزم
ــل  الكت ــت  املغربية.وكان ــية  الدبلوماس

ــعبي ومجلس األمة  النيابية باجمللس الش
ــس األميركي بايدن  ــر قد دعت الرئي باجلزائ
الذي تولى منصبه قبل اقل من شهر، إلى 
مراجعة قرار ترامب حول االعتراف بسيادة 
ــرة أن إعالن  ــى الصحراء، معتب املغرب عل
الرئيس األميركي السابق «خرق للمواقف 
األميركية حول هذه القضية املصنفة لدى 
ــتعمار». األمم املتحدة كقضية تصفية اس
ــرت نص  لكن األمم املتحدة في املقابل نش
االعتراف األميركي مبغربية الصحراء بست 
ــمي وضمنت  ــا الرس ــى موقعه لغات عل
ــيفها  ــراف األميركي في أرش ــق االعت وثائ
ــة  ــادال لقضي ــل ع ــب أن ال ح ــالن ترام وإع
ــن خالل مقترح  ــزاع في الصحراء إال م الن
ــيادة املغربية.ودعا  احلكم الذاتي حتت الس
ــر إلى العودة  ــان املغربي اجلزائ رئيس البرمل
ــن إضاعة الوقت  ــى الصواب والتوقف ع إل
ــتمرار النزاع  ــؤولية عن اس وحملها املس

في الصحراء املغربية.
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ــوقي الذي كتب  ــا ان ش يقين
ــر بل  ــم ينتح ــذه ل ــه ه روايت
ــة  ــر متعجل ــة غي دون بكثاف
ــه كجزء من  ــم صنع كل رقي
ــة في  ــردي للرواي ــاء الس البن
ــردوخ  م ــد  يع ــم  بابل.ل ارض 
ــيئا وهو ينثر لغته  يعنيه ش
املتصلة  ــة  االرواي عبرفصول 
ــالم  اح ــى  ال ــودك  تق ــي  الت
ــدية وترتقي  ــات اجلس الغواي
ــك الى احالم الكلمات التي   ب
يضيع فيها املنطق الظاهري 
ــا اخر  ــا روائي ــع منطق ليصن
ــى ال  ال ــه  ــة كلمات ,مصفوف
ــة القصد لكنها  لغة واضح
ــي ولنقرأ  ــة املرام ــة دقيق لغ
أن  معا هذا املقطع:((المجال 
ــرى غير  ــر ,المجال الن ت تفك
ــودك الضائع بني كل هذه  وج
ــياط  املباحة لس ــودات  الوج
السجانني وتبصر الذوات وهي 
تتخرب رويدا رويدا ,نافضة ود  
انسانيتها بني  أسنة املواجع   

وتراب األستذكار) ص٦٥
ــر) رواية تتكشف  (لبابة الس
ــرارها  تدريجيا ,سرأ بعد  اس
آخر,عندما يصبر القارئ على 
ــر  ــي غي ــيجها الدام كل نش
ــدور مجمل  ــذي ي ال ــل  املفائ
حواراته ومنولوجاته الداخلية 
املستمرة وسط بابل- املدينة 
ــي  الت ــة  احلضارة,املدين  –
ــة من  ــا اآلله ــت فيه تصارع
منهم. ــر,وبالضد  البش اجل 

أحد أبرز شخوص (لبابة الس) 
ــذي يدور هنا  امللك نبو نيد ال
ــرف وانثياالت  ــق احل في مطل
ــوي فيغدو قزما  التكرار اللغ
داللة  ــل...ال  التفاصي ــط  وس
ــو  ــه  وه ــة ل ــة فاعل تاريخي
ــل تاريخيا من ارض  الذي  اقي
ــلم  ليتس , بل با , كيته ملو
ــاء,  الغرب ــا  فيه ــم  احلك
والشخص الثاني الفعل متاما 
هو االنسان  البابلي  االصيل 
املدعو (شوقيا ) وهو يتعملق 

ــع االلهة  ــر م ــاش ح ــي نق ف
مدافعا عن (بابل ) التي كانت 
ــه ككاتب للرقم  وفي حوارات
ــاره رقاما يدون  الطينية بأعب
ــخ بابل.وكان ممن حاورهم  تاري
ــس)  ــيد (تودع ــوقيا  الس ش
التاريخ  الذي يعيش تساؤات 
ــورا  مح ــع   الوقائ ــار  وانتظ
ــئ بنتائج  ــر غاب ــه غي صاحب
ــي اال الى  ــوار الذي اليفض احل
ــوارات  ــئلة وح ــواه من اس س
ــوع  ــوقيا) املوج ــها (ش عاش
ببابل االسطورة وبابل االلهة 
املتصادمة واملتعايشة وسط 
ــي اصنعتها  ــدم الت ــا رال انه
ــي  الت ــا  امليثولوجي ــل   بفع
صنعت من مردوخ رب االرباب 
 ( ــوس  (زي ــم  الع ــل  مث ــا  هن
ــه  ــل االل ــان .يدخ ــد اليون عن
ــة البابلي  ــني ) اله احلكم (س
ــام البابلي   ــوقيا  الرق ــع ش م
ــي حوار  ف تودعس  ــاوره  ومح
ــياط  س ممتع,تقطعه  حلمي 
ــت بضرب  ــة غامضة قام فئ
روح  ــام   قي ــر  اث ــني  الواجف
شمش بالطواف حول معابد 
ــمش  يغادر ش ــث  ,جي ــل  باب
املدينة زاهيا بالنور وهي تغرق 
ــتمر  ــالم(ص٨١) تس ــي الظ ف
وتطوف  ــخوص  الش حوارات 
ــد مع  ــل وتتهج ــة بباب االله
ــوقيا  الذي يتوق الى  بناء  ش
يقف  دوما,حيث  اخلالدة  بابل 
ــني ما غرض ) في  احلكيم (س
ــك  ــع املل ــة م ــة مطول حواري

ــل  باب ــن  ع ــد)  اخمللوع(نبوني
ــا  ــل احلقيقة.هن ــة وباب الرؤي
ــى حوارية  ال الروائي  ــا  ينقلن
ــناء(مالو نيد)  أخرى بني احلس
وامللك نبوئيد تدور حول نظام  
ــل واالحالم واحلب  الكون وباب
ــراقات العشق وذلك في  واش
 ..٦ ــر  العاش ــم  الرقي ــة  نهاي
وتستمر احلوارات بني احلسناء 
ــن  وامللك  ــد واالله س مالوني
نبونيد وشوقيا الراقم البابلي 
ــة منفكر  ــي جل ف ــواهم  وس
ــن احلقيقة  يتصارع باحثا ع
ــط  ــر  وس التي يريدها البش
استخفاف االلهة بتطلعاته.

ان منولوجات املؤلف الطويلة 
ــر حدة النقاشات  التي تكس
ــد ووالدته  ــوقيا ونبوئي بني ش
ــم صائر  ــة حيث ــائر االله وس
بابل وسومر,واللغة الشعرية 
ــر صخب  التي يطلقها لكس
ــت رواية لبابة  ــوارات اعط احل
ــا  فيه ــوارى  تت ــرنكهة  الس
ــح  لصال ــا  حين ــداث  االح
غواية شعرية اللغة.ان لغة 
ــر ١٧(من  الرقيم احلادي عش
ص٤٤٤) تبدا بترتيل أول جاء 
فيه:ماسر الرغبة في أعالن 
ــر...اخلطو منايا – خلطو  الس
خطايا – اخلطو ضياع العم 
بني األغنية والقيثار – العمر 
ــف  فكي  – ــى  الفوض ــار  نث
ــات  والطرق ــرار  األس ــم  تت
ــؤال  ــرة املارة بس ــأل حنج مت
ــتمر  وتس بعناد-  ــوف  محف
ــعري حيث  ــذا الدفق الش ه
ــن  ــرح  م ــة املس ــل لغ تدخ
منتصف ص٤٤٧ عند جملة 
(ال جواب ) األولى حيث تنثال 
ــدا   هذا,لتب ــد  بع ــئلة  االس
ــت) احلوارية  ــة (قالوا وقل لغ
ــة  ــة اللغوي ــل املنظوم داخ
ــل  ــورة الترتي ــوال الى(ص وص
ــي على  ــي تنبن ــي) الت الثان
لغة مسرحية ضاجة تصور 
واألمنيات  ــة  القادم املصائر 

البابلية التي يعلنها شوقيا  
ــط جواب   .يدخل املؤلف وس
ــؤال يقول: وماذا عن  على س

ــيد  بلي س با
ــكيل  ــد تش ؟ ليعي ــى  مض
ــا-  نهايته ــي  –ف ــة  احلكاي
ــومر  س ــالم  أح ــتدعيا  مس
ــعرية موحية  وبابل بلغة ش

ــاب  بغي ــئلة  االس ــي  نه
ــاب  الصح ــائر  وس ــد  نبوئي
اخلامتة) على  ــورة  (ص ,لتأتي 
ــي  البابل ــوقيا:  ش ــان  لس
ــومري الفكرة  ــأ ,الس املنش
ــش  نفروكي ــن  والتكوين,أب
ــوركاء  وال وأوروك   ــش  ولك
ــك كل  ــي بذل ــور, ويعن وآش
ــواد.  الس أرض  ,كل  ــراق  الع
ــاء.. أن عمل  ــرة بالرج العام
ــي هذا  ــرمي الروائ ــوقي ك ش
يقدم صورة جديدة موجعة 
ــي  الروائ ــرة  ــى خب ــدل عل ت
ــل  املتص ــه  أدائ ــة  وحيوي
ــي  الروائ األداء  ــني  ب ــع  اجلام
احلركي احلواري والشطحات 
وتوظيف  الشعرية  الروحية 
بنية  لصياغة  ــا  امليثولوجي
روائية مبهرة وناجحة تعيد 
انتاج بابل احلضارة املأمولة.

ــر  ــي النهاية لم يعد الس ف
مغلقا بل حاضرا بيننا ابدا.

ـــ املنظمة الفالنية  ــمعُ إعالناتٍ تقول :ـ كثيراً ما نقرأُ ونس
حتتفي بالشاعر فالن الفالني للحديث عن جتربته اإلبداعية 
ــذا ليتحدث عن  ــاص ك ــي بالق ــة حتتف ــة العالّني ، واجلمعي
ــرى مثل :ــ تقيم  ــي مجال القصة ،،وهكذا ،،  وأخ جتربته ف
ــة الفالنية حفل توقيع للكاتب فالن ،، وغيرها! .هذا  الرابط
ــة واإلبداع نعم  ، ولكن البعض   ــل عافية وازدهار للثقاف دلي
ــل التوقيع ، حيث  ــازال ال مييّز بني التجربة اإلبداعية وحف م
ــاء الثقافة  ــماءَ جديدةٍ في فض ــيرُ إلى أس جند إعالناتٍ تش
ليس لها جتربة تُذكر وأخرى مازالت مبتدئة لم تبلغ احللم ،، 
ــيرُ إلى أسماءَ  لها جتاربٌ راسخةٌ وكبيرة ، وكأننا  مثلما تش
ــا ــ أقصد اجلديدة  ــا هذا علينا أن نحذو حذوه في احتفائن
ــر التجربة  ــوع إلى معايي ــا دون الرج ــلَ من جتربته ـــ  وننه ـ

وأسسها ونتائجها!.
ــفاف واالستهانة باإلبداع  ــ أيعقل إننا وصلنا إلى حد اإلس
واجنازاته  وجتاربه  ؟! حيث بتنا ال منيّز بني االحتفاء بالتجربة 
ــرٍ أدبيٍّ  ــة من عم ــة واإلبداعي ــة واملعرفي ــا احلياتي ومعاييره
ــهادات  اد والباحثني وش ــار لها في كتابات النقّ واجنازاتٍ يُش
اجملايلني واملعاصرين إضافةً إلى دراستها أكادميياً ، وبني حفل 
التوقيع لكاتب في الدرجة األولى من السلّم ومازال يخطو 
ــنقضي  ــي أننا بفعلنا هذا س ــه ، وصرنا ال نع ــى خطوات أول
ــتكون  ر فيه ،،وس ــارٍ لم يفكّ ده وفق مس عليه إبداعياً ونحدّ
ــا !! كذلك لم  ــن تكتملَ حتم ــك ناقصةً ول ــه بعد ذل جتربت
نعرف أن االحتفاء بالتجربة هو دراستها من جميع اجلوانب 
ــباب  ــى كل أجزائها ليغرف منها الش ــليط الضوء عل وتس
ــاقها من خالل تتبعهم  ــزودوا مبعاييرها ومعارفها وأنس ويت
ــا أنتجه  ــث عن كلّ م ــة والبح ــة واإلبداعي ــيرة الذاتي للس
ــيّ ،، وان حفل التوقيع  ــى به خالل عمره األدبيّ واحليات احملتف
ــاباً وتسليط  هو احتفال مبولودٍ جديدٍ أليّ كاتبٍ كبيرا أو ش
ــذا فقط من خالل قراءته وتوضيح ما  الضوء على منجزه ه
ــرف الكاتب (  ــاراتٍ كي يع ــه من نوافذَ وأبواب ومس جاء في
ــج ) أين وصل بكتابه هذا ، وما هي احملطة التي تنتظره  املُنْتِ
ــؤولية القائمني على  ــع على عاتق  ومس ــد ؟!كل هذا يق بع
ــا رغم قلّة  ــكل توجهاتها وأنواعه ــات الثقافية ب التجمع
ــرة عند البعض منهم في مجال اإلبداع واإلدارة وكأنها  اخلب
ــئت للتعارف والتقارب والوجاهة وتزجية الوقت فقط  أنش
متناسني إنها نوافذ ضوئية النعكاسات التجربة اإلبداعية 
ــد أو ذاك ، والصورة  ــذا البل ــا له ــا ومعرفي ــرقة  ثقافي املش
ــى للمحطة التي وصل إليها الوعي واملعرفة والتجارب  املثل
ــأنَّ قليالً وندرس وندقق  في  ــة أيضا . لهذا علينا أن نت اخلالّق
ــتغال على هذه الفعاليات وبرمجتها وفق أسسٍ  آلية االش
ومعايير تصبُّ في صالح املبدع واحملتفني به في الوقت ذاته 
، وأن ال نتسرع أبداً في إقامة هكذا جلسات ألننا سنقع في 
بؤرة النكوص الثقافي وترديد نفس األقوال واألفعال ، إضافة 
ــا إذا كان في أول الطريق في  ــى جعل احملتفى به وخصوص إل
ــد ذلك فيموت  ــكاك منه بع ــتطيع الف ــة وهمٍ لن يس دوّام
ــه وفاعليته ووقعه  ــاً !! حفل التوقيع له خصوصيت إبداعي
ــب وباألخص إذا كان في  ــية وروحية الكات اخلاص على نفس
م به العمر وإصداره األول هذا  ، ما علينا إالّ  أول الطريق أو تقدّ
ــعده ومننحه طاقة وشحنة جديدة للكتابة واإلبداع  أن نس

ليكون ذات يوم كما الكبير الذي احتفينا بتجربته !.
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على مقربة منكم

عبد السادة البصري
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التشبه هذه الرواية 

عمال آخر ,ال لشوقي 

كرمي وال سواه,واحسب 

ان هذا وحده سر 

جناحها رغم التفاصيل 

الكثيرة وانشغاالت 

التهجدات  وتفاصيل 

التوق الى عوالم اليدرك 

كنهها البايليون وال 

اهل لكش او سواهم 

.أنها بحث عن احلرية 

ومن اجلها,يعيش 

أبطالها في أرض 

بابل,أذهي (حقائق )

متخيلة وقعت 

بعدد عام٥٥٦ قبل 

امليالد,وشهود الوقائع 

متوارون وقد جاسوا 

زمن التهجد والتيه 

باالحالم املؤجلة 

.شوقي كرمي يقول في 

املقدمة التي اسماها 

(توضيح القصد)أن ما 

دون من باب الكشف 

عما هو مؤهل لالعالن 

فهي محض تخيالت 

لرجل حاصرته آثام 

احلب ,فانتحر بجنون!

باسم عبد الحميد حمودي

6ثقافية

علي حنون العقابي
لن أخونَ امللح

لن أخونَ الكأسَ التي في يدي
ا أعصر القلبَ قبل شهيّةِ العنب إمنّ

كي أمنحَ هذا الوجود بعضَ خصائصي
لذلك ال أبالي مبا يقال

حتى لو فتّتَ النصلُ خاصرتي
فقد مضيت رغم الريحِ بال هرطقة
ولم أسالْ عن اجلروحِ التي خبّأتها 

ألنني أيقنت أنَّ ذخيرتي لم تكفِ
وإنّي أعدّ اخلسارات على أصابعي .

سوف أمتثلُ اآلن أمامَ البحر
عسى أن يغفرَ لي بعضَ الظنون

فكم متنيت أن يظلَّ القلبُ شاهقاً
أن يشرقَ الفجرُ من احلماسة

فيا لي ومحنة هذا الطريق الذي ضيعني
يا لي والرحلة وسط املوج

س كلّما طفوت فوق ذلك الوجع املقدّ
اجتاحني الوقتُ

قبل أن أعثرَ على نفسي  
حيث انتهيت إلى الفخاخِ في قيلولةٍ من 

الغضب .
قَ روحي فلكيال حترمونني من احللم الذي طوّ

دعوني أصعد إلى آخر شهقةٍ
آخذ القصيدةَ ألقصى الشرفات

فماذا عساي أن أفعلَ في البالدِ التي أنكرتني
لمْ تبصرني حتى في املنام

وأنا الذي يعتريني النعاسُ مثل فراشةٍ وسط 
احلرائق .

أهال بكلِّ أغنيةٍ مرّتْ على القلب
أهالً برمادِ الروحِ قبل اجلسد

فسوف أرتدي الوضوحَ مثلما ارتديت الوجع
فال خوف على سومر 

طاملا هي معي بذات الشغفِ من الطني
وهي املعنى الذي ظلَّ يقلقني في السؤال .

هاتوا قضاتكم 
فلن أتراجعَ أبداً عن فضاءٍ ممزوجٍ بالعصف

ستْ تلك  سوف أكون الشاهدَ على كلِّ رئةٍ تنفّ
احلروف

ضعوا ما في جعبتكم من لباقةٍ
واتركوا مائدتي للشعراءِ وحدهم

فأنا هنا في انتظارِ من رحلوا
مَ الشكوى  لن أقدّ

حتى وإن يستعر في قلبي احلنني
أنا الوسيط بني الغصنِ والتراب

ما زلت هنا قبل العروجِ نحو املرجتى
فاألرض لنا

ولن يرثها غيرُ الشعراء .

البصرة / حاكم الشمري
ــرة  ــف البص ــر متح ــن مدي اعل
ــد املعموري عن  ــاري أحم احلض
ــال التأهيل  ــم أعم ــام معظ امت
ــال صيانة  ــل بأعم ــي تتمث الت
ــة  املغربي ــوش  والنق ــارف  الزخ
ــقوف القاعات  ــن س ــي تزي الت
الداخل، وتسليح شبابيك  من 
ــواب البناية بكتائب احلديد،  وأب
ــة  الرئيس ــواب  األب ــل  وتبدي
اخلارجية بأبواب أمنية حصينة 
ــف من  ــل التال ــة، وتبدي وصيان
سطح البناية.وأوضح املعموري 
أن كادر املتحف باشر ومبساعدة 

ــركة املنفذة ملشروع  كادر الش
ــف  التنظي ــال  بأعم ــل  التأهي
الطابق  ــي  املتحف ف ــات  لقاع
األرضي، والطابق األول، ومدخل 
ــارج  اخل ــن  م ــف  املتح ــة  بناي
ــتقبال  ــدء باس ــتعداداً للب اس
الزائرين والبدء بعملية فهرست 
الكتب التي أُهديت من اجلانب 
ــي ( مكتبة األكادميية  البريطان
ــداد) التي  ــي بغ ــة ف البريطاني
 ١٠٠٠٠ ــو  نح ــى  عل ــوي  حتت
ــن ممتلكات  ــزءٍ م ــع ج كتاب م
ــة وعاملة اآلثار  الكاتبة والروائي
البريطانية أجاثا كرستي.وقال 

ــة واآلثارية  ــالكات الفني : إنَّ امل
ــة املكتبة  ــت جتهيز قاع أكمل
ــيب  ــوف، وأجهزة احلواس بالرف
احلديثة،  ــات  املكتب ومتطلبات 
ــة أصدقاء  ــن جمعي ــمٍ م وبدع
البريطانية،  ــرة  البص ــف  متح
وسيتم اكمال تسلم اجملموعة 
ــن الكتب، وافتتاحها  الثانية م
ــد تدريب كادر املكتبة  قريباً بع
ــاص  )اخل ــا  (كوه ــام  نظ ــى  عل
ــة  ورقمن ــق،  وتوثي ــجيل،  بتس
ــراءات  ــهيل االج ــب وتس الكت
على  باحلصول  ــتفيدين  للمس

الكتب .

علي البدر

حاولت طبع كتابي فلم أستطع. 
ــةٍ  مكتب ــبُ  صاح ــيَّ  عل ــرح  اقت
ــام دائرتي أن يقرضني  معروفةٍ أم
املبلغ بشرط أن يقوم هو بتوزيعه 
ونتقاسم الربح معا وإن أرد مبلغ 
الدين من ربحه.  في اليوم التالي 

ــه لعدم احتوائه قصة  أبدى رفض
ــيء  ــدة أو مغامرة أو ش ــب واح ح
ك على األقل. هكذا كتاب،  يُضحِ
ــب بيعه. أقترح توزيعه  من الصع
ــترد  على زمالئك، ولكن كيف اس

؟ سكت حلظة وقال: ديني منكَ
ــغ كامالً.  ــك. تفضل املبل - ال علي

أمتنى لك التوفيق.

ــهر كان منشغالً بتوزيعه  بعد ش
ــاوالً  ــر، مح ــة للنظ ــن الفت بأماك
ــدوى. مفاجأة  ــه ولكن دون ج بيع
ــا وجدت معظم  صعقتني عندم
القريبة  ــدارس  امل طالبات وطالب 
يحملونه، يتوسطه بوسترٌ ملونٌ 
ــتنائي وثوب  ــعر كس ــرأة بش إلم
ــف وبصورة فاضحة  أبيض يكش

بَ  ــا. رَحَّ ــاحة صدره معظم مس
ــر مألوفة وبدا وكأن  بي بصورة غي

األرض لن تسعه.
ــتاذ. لن تقترض  - مبارك لك يا أس
ــة أرجوك.  ــه ثاني ــد االن. أطبع بع
ــرات فرحني وهم  كما ترى. ألعش

يحملون كتابك.
ــة صبري  ــد هللا. هذه نتيج - احلم

ــر  ــي. جيلٌ واعٍ أليامٍ تبش ومعانات
باخلير. ولكن قل لي.

- تفضل قل ما عندك أيها األديب 
املشهور.

- ماذ عملتَ لكي يتسابق اآلخرون 
على شراء كتابي؟

- لن أبيعهم بوستر نانسي، رغم 
توسالتهم، إال والكتاب معه.

ıaä»í€a@bËqäÌ@ûâ˛a
@âbößa@Òäñj€a@—znfl@›ÓÁbm@fib‡«c@fib‡◊a

Ôé„b„@NN@Ôé„b„

@bË‘‹�Ì@>€a@ÚÌä»í€a@ÚÃ‹€a
@o�«a@paâaÏßa@kÇï@äéÿ€
@ÚËÿ„äé€a@Úibj€@ÚÌaÎâ

@b‰Óy@taÜy¸a@bËÓœ@ÙâaÏnm
ÚÃ‹€a@ÚÌä»ë@ÚÌaÏÀ@3bñ€
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متابعة / البينة الجديدة

ــة  العراقي ــدار  ال ــت  أطلق
ــي  الثقاف ــج  البرنام ــاء  لألزي
والتنموي عبر منصة التدريب 
ــات  التدريب ــث  لب ــة  والتنمي
ــاملة  واحملاضرات والورش الش
ــاالت وبإدارة  ــي مختلف اجمل ف
أساتذة التخصص من العراق 
ــورة  الدكت ــت  وخارجه.وقال
ــر  مدي  – ــك  خاجي ــال  ابته
ــة لألزياء»  ــدار العراقي عام ال
ــب  التدري ــز  مرك ــود  «جه أن 
ــع  ــة جلمي ــة وملموس واضح
املتابعني عبر املوقع الرسمي 
ــة حيث  اإللكتروني ــة  واملنص

ــاطات وكان  ــدة نش ــا ع نفذن
فيها أكثر من ٢٥٠ متابعاً من 
ــوزارة». ال ــدار وموقع  ال داخل 

وأوضحت خاجيك» االن بدأنا 
بفتح املنصة لكل املشاركني 
ــوزارة وخارجها  ــل ال ــن داخ م
ــه إلجناح  ــن العراق وخارج وم
البرنامج التدريبي واحملاضرات 

استجابة  الهادفة،  الثقافية 
الراغبني  ــني  املتابع ــات  لطلب
ــات  املعلوم ــى  ــول عل باحلص
ــتوى  ــاهم برفع مس التي تس
اآلن  وأشارت خاجيك»  األداء» 
ــهر  ــا خطة ألربعة أش أكملن
ــوزع  مت ــاط  نش  ١٢ ــع  بواق
ــطة  أنش ثالثة  ــهر  ــكل ش ل
ــة  ــني دورات لتنمي ــة ب متنوع
املهارات البشرية ومحاضرات 
ــف  ــف الوظائ ــمل مختل تش
ــن  ــالً ع ــات فض واإلختصاص
ــات  واإلهتمام ــرأة  امل ــؤون  ش
ــتعمم  الفنية والثقافية وس
ــوزارة ومواقع  ــع ال ــى موق عل

التواصل االجتماعي «.

متابعة / البينة الجديدة

ــر   ــاب مص ــاد كت ــن احت ــدر ع ص
ــكون  ــوان اجلديد( رجل مس الدي
ــد  محم ــاعر  للش  ( ــة  بالزرق
ــد الديوان  ــذى يع ــحات وال الش
ــرون من اصداراته  احلادي والعش
الشعرية والتى بدأت عام ١٩٧٤ 
بديوان الدوران حول الرأس الفارغ 
ــم  الديوان  ــن دار احلرية ،ويض ع
ــاعر  الش ــا  كتابه ــدة  قصي  ٤٤
ــعرية    ــه الش ــتكمل جتربت ليس
ــان  والتي تدور حول هموم االنس
ــالص  ــه للخ ــر ومحاوالت املعاص
ــم فاضل خال  ــث عن عال والبح
ــه الناقد  ــرور.يقول عن ــن الش م
ــد  ــمير عب ــد س ــور محم الدكت
ــاعر املبدع  السالم يواصل الش
ــروعه  مش ــحات  الش ــد  محم

ــوازن فيه بني  ــذي ي ــي ال اإلبداع
الذاتية الغنائية، والتجريب في 
ــؤول موقف  ــور التي ت بنية الص
ــبي،  النس وجودها  ــن  م ــذات  ال
وبحثها عن إشكالية الهوية في 
ــة اليقظة، وحوار النفس /  أخيل

الذي ميتزج  ــعري  الش املونولوج 
ــف الذي  ــرد الكثي ــا بالس أحيان
ــي فضاء  ــة الذات ف ــور رحل يص
ــا عن  ــي، أو بحثه ــي داخل حلم
فضاء سيميائي مغاير، يستنزف 
ــة،  الواقعي ــات  احلتمي ــة  بني
فالصوت  ــمة؛  احلاس والنهايات 
ــا لفضاء  ــس هن ــم يؤس املتكل
ــال، ودائري،  ــعري متع ــي ش روح
يتجاوز مركزية الذاكرة، والهوية 
ــاذج الفنية  ــاه النم ــددة باجت احمل
ــة للخلود؛ والتي تذكرنا  املتخيل
بنتاج كارل يونغ، ونورثروب فراي 
ــتعادة األدب للنماذج  ــول اس ح
الكامنة في الالشعور اجلمعي، 
ــة اجلمعية مبا  الثقافي والذاكرة 
وأبنية  ــخصيات،  ــن ش حتويه م
والتحول، وعبور  ــرار،  التك تقبل 

الزماكانية.

ÚÓœb‘r€a@ÚÓ„Î6ÿ€¸a@bËnñ‰fl@’‹�m@ıbÌã¸a@âaÖ @âaÜïa

قصة قصرية   



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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مدرية التسجيل العقار العامة
دائرة التسجيل العقار َّـ واسط الثانية 

اعالن بيع عقار
التسلسل او رقم القطعة/ ٧٣٠

اِّـحلة او رقم و اسم اِّـقاطعة/ العزة  
الجنس/ ارض الدار  مع بنائها  اِّـفروز الدارين بصورة غري رسميه

النوع/ ملك صرف 
رقم الباب/ 

رقم البطاقة/ 
رقم الطابق/ 
رقم الشقة/

اِّـساحة/  ٢٠٠,٠٨م
ــق الثاني  ــوم و صحيات و َّـ الطاب ــتقبال و غرفة ن ــول و اس ــتمالت/ ه اِّـش

غرفتني وهول و استقبال   
اِّـوزعات او اِّـفروسات/ 

واردات و اِّـبيع السنوية/ 
الشاغل/ صاحب الدار

مقدار اِّـبيع / (١١٣,٠٠٠,٠٠٠) مائة و ثالثة عشر مليون دينار 
ــط الثاني   باِّـزايدة العلنية العقار  ــتبيع دائرة التسجيل العقاري َّـ واس س
اِّـوصوف اعاله العائد للرهني  (حسني لعبي كاظم )لقاء طلب الدائن اِّـرتهن 
ــه و اربعون  ــغ (٤٥,٥٠٠,٠٠٠) خمس ــاري) البال ــج التج ــرف الخلي (مص
ــرتاك مراجعة هذه  ــى الراغب َّـ االش ــف دينار فعل ــمائة ال مليون و خمس
ــر هذا االعالن  الدائرة خالل (٣٠يوما) اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ النش
ــه بصرفية ال تقبل عن  ــات قانونية نقدية او كفال ــتصحبني معهم تأمين مس
ــر مليون   ــدرة (١١٣,٠٠٠,٠٠٠) مائة و ثالثة عش ــن القيمة اِّـق ١٠٪ م

دينار وان اِّـزايدة ستجري َّـ الساعة (١٢) ضهرا من اليوم االخري. 
دائرة التسجيل العقاري َّـ واسط الثانية

جمهورية العراق 
وزارة العدل 
دائرة التنفيذ 

مديرية تنفيذ العزيزيه

العدد/٥١/ت/٢٠٢١
التاريخ/٢٠٢١/٢/١

اعــــــــــــــــالن

ــراء علي منجل) تبيع هذه اِّـديرية  ــة اعاله و الخاصة بالدائن (طارق خلوف فراس) و اِّـدينة (اس ــارة  التنفيذية اِّـرقم ــات االضب ِّـقتضي
ــم التحصيل  حصة اِّـدينة اعالها َّـ العقار ادناه لقاء الدين اِّـرتتب بذمتها و البالغ ٣٥٠,٠٠٠,٠٠٠ مليون دينار عراقي ما عدا رس
ــر وعلى الراغب بالشراء مراجعة هذه اِّـديرية مستصحبا  ــر َّـ الصحف اِّـحلية خالل (ثالثون يوما) من اليوم التالي للنش ــطة النش بواس
معه التأمينات القانونية البالغة ١٠٪ من القيمة اِّـقدرة للعقار َّـ الساعة الثانية عشره ضهرا َّـ يوم اِّـزايدة و اِّـستمسكات اِّـطلوبة 

خالل اِّـذكورة وفق اِّـادة (٩٣/اوال و اِّـادة ١٠٠ من قانون التنفيذ)
اِّـنفذ العدل

حيدر رحيم صكبان
اِّـواصفات:ـ

١-جنسه ونوعه:-  عباره عن عمارة تجارية مكونه من تسعة محالت تجارية و اِّـكونة من اربع طوابق غري مستخدمه و هيه عبارة عن 
ــركاء  َّـ العقار علما ان موقعه على شارع رئيسي و تجاري و جميع محالت  ــتخدم لبعض الش هيكل و هناك جزء من الطابق الثاني مس

مستغله حاليا 
٢-موقعة ورقمه :- ٥٤٧/٤م ١٨ عتبة 

٣ ـ مساحتة :ـ (٢٥٨,٥مرت مربع ) اسهام اِّـدينة منها( ١٢٩,٢٥ مرت مربع)
٨_القمية اِّـقدرة : الحصة للمدينة ٣٥٠,٠٠٠,٠٠٠ مليون دينار عراقي

مدرية التسجيل العقار العامة
دائرة التسجيل العقار َّـ واسط الثانية 

اعالن بيع عقار
التسلسل او رقم القطعة/ ٧٥٠

اِّـحلة او رقم و اسم اِّـقاطعة/ العزة  
الجنس/ ارض الدار  مع بنائها  

النوع/ ملك صرف 
رقم الباب/ 

رقم البطاقة/ 
رقم الطابق/ 
رقم الشقة/

اِّـساحة/  ٨٧,٤٨م
اِّـشتمالت/ غرفتني و هول و مطبخ و صحيات (عكادة)

اِّـوزعات او اِّـفروسات/ 
واردات و اِّـبيع السنوية/ 

الشاغل/ صاحب الدار
مقدار اِّـبيع / (٥٠,٠٠٠,٠٠٠) خمسون مليون دينار 

ــط الثاني   باِّـزايدة العلنية العقار  ــتبيع دائرة التسجيل العقاري َّـ واس س
اِّـوصوف اعاله العائد للرهني  (علي حسني محمد )لقاء طلب الدائن اِّـرتهن 
ــر  مليون و  ــعة عش (مصرف الخليج التجاري) البالغ (١٩,٥٠٠,٠٠٠) تس
خمسمائة الف دينار فعلى الراغب َّـ االشرتاك مراجعة هذه الدائرة خالل 
ــتصحبني  ــر هذا االعالن مس (٣٠يوما) اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ النش
معهم تأمينات قانونية نقدية او كفاله بصرفية ال تقبل عن ١٠٪ من القيمة 
ــتجري َّـ  ــون مليون  دينار وان اِّـزايدة س اِّـقدرة (٥٠,٠٠٠,٠٠٠) خمس

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

مدرية التسجيل العقار العامة
دائرة التسجيل العقار َّـ واسط الثانية 

اعالن بيع عقار
التسلسل او رقم القطعة/ ١٠٦/٣

اِّـحلة او رقم و اسم اِّـقاطعة/ ٤٦نصف الدجيل  
الجنس/ ارض الدار  مع بنائها  

النوع/ ملك صرف 
رقم الباب/ 

رقم البطاقة/ 
رقم الطابق/ 
رقم الشقة/

اِّـساحة/  ٢٠٠م
ــتقبال و غرفه َّـ االعلى و مجموعة  ــتمالت/ ٢ غرف نوم و هول و اس اِّـش

صحيات ومطبخ عكادة
اِّـوزعات او اِّـفروسات/ 

واردات و اِّـبيع السنوية/ 
الشاغل/ صاحب الدار

مقدار اِّـبيع / (١٢٠,٠٠٠,٠٠٠) مائة و عشرون مليون دينار 
ــط الثاني   باِّـزايدة العلنية العقار  ــتبيع دائرة التسجيل العقاري َّـ واس س
ــب الدائن اِّـرتهن  ــد للرهني  (علي رضا عكار )لقاء طل ــوف اعاله العائ اِّـوص
(مصرف الخليج التجاري) البالغ (٦٥,٠٠٠,٠٠٠) خمسه و ستون مليون 
ــالل (٣٠يوما)  ــذه الدائرة خ ــرتاك مراجعة ه ــار فعلى الراغب َّـ االش دين
ــتصحبني معهم  ــذا االعالن مس ــر ه ــوم التالي لتاريخ النش ــارا من الي اعتب
ــن ١٠٪ من القيمة  ــه بصرفية ال تقبل ع ــة نقدية او كفال ــات قانوني تأمين
ــار وان اِّـزايدة  ــون  دين ــرون ملي ــة و عش ــدرة (١٢٠,٠٠٠,٠٠٠) مائ اِّـق

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

جمهورية العراق
وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ الكوت

رقم االضبارة : ٢٠٢١/٢١
التاريخ : ٢٠٢١/٢/١١

اُّـ / اِّـنفذ عليه / ضرغام عبد الرحيم جرب

ــذة اِّـديرية من  انك مجهول محل االقامه وليس  لقد تحقق له
ــن اجراء التبليغ عليه ,  ــك موطن دائم او مؤقت اومختار يمك ل
ــرر تبليغك اعالنا  ــتناداً للمادة (٢٧) من قانون التنفيذ تق واس
بالحضور َّـ مديرية تنفيذ الكوت خالل خمسة عشر يوماً تبدأ 
ــرة اِّـعامالت التنفيذية بحضورك  ــر ِّـباش من اليوم التالي للنش
ــة باجراءات  ــذه اِّـديري ــر ه ــدم حضورك ستباش ــة ع وَّـ حال

التنفيذ الجربي وفق القانون.

منفذ العدل
غسان فهد غنيس التميمي 

اوصاف اِّـحرر:
ــوت اِّـرقم ١٧٦٦/ ــخصيه َّـ الك ــة االحوال الش قرار محكم

ش/٢٠٢٠ َّـ تاريخ ٢٠٢٠/١١/٢٩ 

اعــــــالن
وفق قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم ٢١ لسنة ٢٠١٣ اِّـعدل

 بالنظر لعدم تقدم راغب تعلن لجنة البيع وااليجار َّـ مديرية بلدية كربالء اِّـقدسة عن أيجار 
(العقارات) اِّـدرجة اوصافها ادناه وذلك بعد مرور (١٥) يوم تبدأ من اليوم التالي لنشر االعالن  
ــدة الحضور َّـ ديوان اِّـديرية َّـ  ــرتاك باِّـزاي ــدى الصحف اليومية فعلى الراغبني باالش َّـ اح
تمام الساعة العاشرة صباحا مستصحبني معهم صك او وصل التأمينات القانونية البالغة٣٠٪ 
ــة االحوال اِّـدنية او البطاقة الوطنية  ــخة من هوي من القيمة اِّـقدرة لكامل فرتة االيجار  ونس
ــو  ــالمة اِّـأجور ويتحمل من ترس ــكن على ان تبقى امانات الضم ضمانا لس اِّـوحدة وبطاقة الس
ــدة َّـ يوم عطلة  ــال حصول اِّـزاي ــغ االحالة وَّـ ح ــة ٢٪ من مبل ــدة اجور خدم ــه اِّـزاي علي
رسمية ستجري اِّـزايدة َّـ اليوم الذي يلي العطلة وال يجوز الدخول باِّـزايدة اال صاحب وصل 
التأمينات او من يخوله بتوكيل رسمي قانوني.. وفقا لقانون بيع وايجار اموال الدولة اِّـرقم ٢١ 
لسنة ٢٠١٣ اِّـعدل على ان يتم تسديد كامل بدل االيجار ولكامل فرتة االيجار مع اِّـصاريف  
ــتأجر بتقسيط  بدل  االيجار  وخالل ٣٠ يوما من تاريخ االحالة القطعية وَّـ حالة رغبة اِّـس

يتم تقديم كفالة عقارية ضامنة على ان تكون اِّـوافقات  ضمن اِّـدة القانونية.

م .ر. مهندسني 
عبري سليم ناصر 

مدير بلدية كربالء اِّـقدسة

العدد:٦٩٠٣ 
التاريخ: ٢٠٢١/٢/١١
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استنادا اُّـ كتاب قسم التخطيط واِّـتابعة َّـ محافظة البصرة اِّـرقم (٤٠٦ َّـ ٢٠٢١/٢/٤).
تسر (محافظة البصرة / قسم العقود الحكومية ) دعوة مقدمي العطاءات اِّـؤهلني وذوي الخربة لتقديم عطاءاتهم(اِّـغلقة) مشروع  (تجهيز 
ــات ربطها ومواد خطوط هوائية   ــتقيمة ونهاي ــواد مغذيات ١١ ك.ف قابلوات ارضية (٣*١٥٠ ) ملم ٢ مع وصالت ربطها اِّـس ــص م وفح

ِّـديرية توزيع كهرباء البصرة )
 - وبكلفة  تخمينية قدرها(٢,٦٩٩,٠٠٠,٠٠٠)  اثنان مليار وستمائة وتسعة وتسعون  مليون دينار عراقي

 - ضمن  مشاريع الخطة الطارئة ٢٠١٦واِّـدرجة ضمن الخطة اِّـستمرة لعام ٢٠١٩منهاج ( البرتودوالر )       
- مدة التنفيذ ( ١٢٠  يوم )  .                 -موقع اِّـشروع ( عام )

ــركات متخصصة َّـ هذا اِّـجال وان تكون  ــة  والصنف / كهرباء-ميكانيك - كيمياوي  –ش   - الدرجة والصنف اِّـطلوبة : الدرجة / السادس
الهوية نافذة   .

   -بتبويب (٢,٥,١٢,٢,١,٤٧,٣) وبعرض فني  
ــية الوطنية التي حددتها تعليمات تنفيذ العقود الحكومية العامة رقم  ــيتم تنفيذ العطاء من خالل إجراءات العطاءات التنافس   أوالً-  س

(٢) لسنة ٢٠١٤ والصادرة من وزارة التخطيط ، ومفتوح لجميع 
اِّـتناقصني.

  ثانياً- يمكن للمناقصني ذوي األهلية الراغبني أن يحصلوا على معلومات إضافية من (قسم العقود الحكومية  / شعبة اعالن اِّـشاريع) َّـ 
العنوان أدناه وذلك من  الساعة ٨:٠٠ صباحا اُّـ ٢:٠٠ ظهرا حسب التوقيت اِّـحلي ِّـحافظة البصرة

   ثالثاً- تشمل متطلبات التأهيل (على ان تكون العطاءات مستجيبة ِّـتطلبات صاحب العمل ) ما يلي :
*القدرة اِّـالية:على مقدم العطاء أن يقدم أدلة موثقة تثبت قدرته على القيام باِّـتطلبات اِّـالية اآلتية:

ــيولة النقدية : على مقدم العطاء ان يقدم سيولة نقدية بمبلغ اليقل قدره عن (٥٣٩,٨٠٠,٠٠٠) خمسمائة  متطلبات الس  -١
ــف مصرَّـ يبني حركة التدفق اِّـالي الخر سنة او كفاءة مالية باِّـبلغ  ــكل كش ــعة وثالثون  مليون وثمانمائة  الف دينار عراقي على ش وتس

اِّـطلوب من خالل التسهيالت اِّـصرفية وللفرتة التي تسبق تاريخ غلق اِّـناقصة 
٢ - الخربة والقدرة الفنية: على مقدم العطاء أن يقدم دليالً موثقاً يوضح إمكانيته على تلبية متطلبات الخربة الفنية اِّـدرجة أدناه:

اِّـشاركة بصفة مقاول , أو ادارة عقود, او كمقاول ثانوي َّـ ( ١) عقد وللسنوات( ١٠) العشرة السابقة وبمبلغ اليقل عن (٨٠٩,٧٠٠,٠٠٠) 
ثمانمائة وتسعة مليون وسبعمائة الف دينار عراقي 

لتنفيذ عقود مماثله ألعمال هذا العقد و تم أنجازها بنجاح  بالكامل. و يعنى باِّـماثلة  حجم العمل ، تعقيداته ، األساليب والتكنولوجيا 
اِّـستخدمة اِّـشار اليها َّـ الفصل السادس (متطلبات صاحب العمل)     

ـــــم  ــني َّـ  العنوان أدناه* ودفـــع رس ــل اِّـناقصني الراغب ــة العربية من قب ــاء الكاملة باللغ ــة وثائق العط ــراء مجموع ــاً- يمكن ش رابع
ــون الــــف دينــــار عراقـــي اعتبــــارا مــــن يــــوم االحد  اِّـصـــادف  ــتـــرد  قـــدرة (١٥٠,٠٠٠) مائـــــة وخمس غيــــر مس

.٢٠٢١/٢/١٤
•تلتزم الشركات بتقديم تعهد قانوني مصدق  من قبل كاتب العدل بصحة كافة األوليات اِّـقدمة من قبلهم وبخالفة يتحمل كافة التبعات 

القانونية 
•كتاب يؤيد حجب البطاقة التموينية

ــتحقات اِّـالية اال بعد اقرار قانون اِّـوازنة العامة  لسنة ٢٠٢١  او  ــرة بالعمل وعدم اِّـطالبة  باِّـس ــركات بتقديم تعهد باِّـباش •تلتزم الش
توفرالسيولة اِّـالية.

خامساً- سيتم عقد مؤتمر َّـ قاعة لجان الفتح واالحالة َّـ يوم االثنني   اِّـصادف ٢٠٢١/٢/٢٢   الساعة العاشرة صباحاً.
سادساً -يجب تسليم العطاءات َّـ أو قبل يوم االحد  اِّـصادف ٢٠٢١/٢/٢٨ الساعة ٢:٠٠ ظهرا حسب التوقيت اِّـحلي ِّـدينة البصرة  
ــمح بها). العطاءات اِّـتأخرة سيتم رفضها. سيتم فتح العطاءات فعليا  وبوجود ممثلني عن اِّـناقصني الذين  العطاءات اإللكرتونية (ال يس

إختاروا الحضور شخصيا َّـ العنوان التالي  :
 الوقت  : الساعة ٢:٠٠ ظهرا حسب توقيت اِّـحلي ِّـدينة البصرة .

     التاريخ : يوم االحد  اِّـصادف ٢٠٢١/٢/٢٨ 
 العنوان : ديوان محافظة البصرة / قاعة لجنة فتح العطاءات.

ــتة وعشرون مليون وتسعمائة وتسعون الف  دينار  ــابعاً - يجب أن يرفق بجميع العطاءات ضمان العطاء بقيمة ( ٢٦,٩٩٠,٠٠٠ ) س س
عراقي على شكل صك مصدق او سفتجة او خطاب ضمان نافذ ِّـدة ٢٨ يوم بعد تاريخ نفاذية العطاءات . 

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

ــية وجداول  ــم الرابع من الوثيقة القياس ــداول الكاملة اِّـطلوبة  والنماذج اِّـطلوبة وفق القس ــاء وملحق العطاء ٢-الج ــالة العط (١- رس
الكميات اِّـسعره وبموجب اِّـواد (١٢-١٤) من تعليمات ِّـقدمي العطاءات .

ــات اِّـحددة َّـ ورقة بيانات  ــاء.٤- الوثائق اِّـصادق عليها من الجه ــل مقدم العطاء اِّـخول بالتوقيع على العط ــض تحريري ِّـمث  ٣-تفوي
ــم الرابع للتحقق من  ــتمارات اِّـدرجة َّـ القس ــتمرارية أهلية مقدم العطاء  او وثائق التأهيل الالحق بموجب االس العطاء التي توكد اس

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

احدى عشر - اذا صادف يوم غلق اِّـناقصة عطلة رسمية يكون  موعد الغلق َّـ يوم الدوام الرسمي الذي يلي يوم العطلة .
ــب مقتضيات اِّـصلحة  ــة َّـ أي مرحلة من مراحلها وقبل االحالة وعدم اجراء اِّـفاضلة  وحس ــر - للدائرة الحق َّـ الغاء اِّـناقص ــى عش اثن

العامة و اليحق للمشركني َّـ اِّـناقصة اِّـطالبة  بأي تعويض جراء ذلك 
basra.gov.iq . ثالثة عشر –اِّـوقع الرسمي لديوان محافظة البصرة 

اِّـهندس
محمد طاهر التميمي 

النائب االول ِّـحــافــظ  البصــرة

ــر قرار بيع مخلفات الحنطة الوجبة  ــر كات وزارة الزراعة عن اعادة مزايدة وكس ــركة مابني النهرين العامة للبذور واحدى ش تعلن ش
الثاني اِّـذكورة َّـ معمل الرعد َّـ محافظة نينوى (تكليف) لبيع مخلفات الحنطة بكمية (١٤٠٠طن) وكسر قرار اِّـزايدة رقم (٥) 
َّـ معمل جنة الفرات َّـ محافظة بابل بكمية (٧٠٠طن) واعالن مزايدة للمرة االوُّـ رقم (٧) لبيع مخلفات الحنطة الوجبة الثالثة 
َّـ موقع تنقية البذور اِّـذكورة َّـ كركوك َّـ محافظة كركوك بكيمة (٤٠٠طن) قابلة للزيادة والنقصان وستباع َّـ اِّـواقع اِّـذكورة 
ــر صباحا من يوم االثنني اِّـوافق ٢٠٢١/٢/٢٢ وَّـ حالة مصادفة يوم اِّـزايدة عطلة رسمية  ــاعة الحادية عش وذلك َّـ تمام الس
ــتصحبني  ــرتاك َّـ اِّـزايدة الحضور َّـ الزمان واِّـكان اِّـعينني مس ــوم التالي هو يوم اِّـزايدة فعلى اِّـزايدين الراغبني باالش ــون الي يك
ــب  ــكن (اصلية ومصورة ملونة) مع تأييد اِّـجلس البلدي حس ــة االحوال اِّـدنية او البطاقة الوطنية اِّـوحدة وبطاقة الس ــم هوي معه
سكن اِّـزايد ودفع التأمينات والقانونية والبالغة ٢٠٪ من القيمة اِّـقدرة  للمال قبل االشرتاك َّـ اِّـزايدة واستنادا اُّـ الفقرة ثالثا 
من اِّـادة (٣٠) من قانون بيع وايجار اموال الدولة اِّـرقم ٢١ لسنة ٢٠١٣ بموجب بصك مصدق المر الشركة ودفع مبلغ (٥٠٠٠ 
دينار) غري قابلة للرد عن اِّـشاركة باِّـزايدة على ان تستكمل باقي التأمينات عند رسو اِّـزايدة ويتحمل من ترسو عليه اِّـزايدة اجور 
ــب االجراءات اِّـنصوص عليها بقانون بيع ويجار اموال الدولة اِّـرقم  ــر االعالن والداللية البالغة ٢٪ من بدل االحالة وذلك حس نش
ــدة اقصاها مدة (١٥) يوم من تاريخ  ــدل ومبلغ ١٪ تعظيم موارد الوزارة على ان يتم رفع الكميات خالل م ــنة ٢٠١٣ اِّـع ٢١ لس
تبليغ باالحالة وبخالف ذلك يتحمل من ترسو عليه اِّـزايدة اجور خزن مقدراها (٠,٥٪)عن كل يوم تأخري وِّـدة (١٥) يوم من تاريخ 
ــركة  ــتتخذ الش ــب الفقرات (اوال وثانيا وثالثا) للمادة ٣٦ (من القانون اعاله ) وبخالف ذلك س االحالة القطعية او مدة االمهال حس
االجراءات القانونية التي تراها مناسبة وان االشرتاك باِّـزايدة يعترب اقرار بمعاينة اِّـال بحالتة اِّـعروض بها ويعترب قبوال به وال يحق 

له االعرتاض الحقا» ولالستفسار عن قيمة التامينات القانونية مراجعة اِّـواقع اِّـذكورة الجدول.
                                                                                                                                                                                   اِّـدير العام 

ورئيس مجلس االدارة

(مناقصة عامــــة - إعـــــالن اول)
 مناقصة (١/  كهرباء توزيع /فرع شمال البصرة٢٠٢١)

(تجهيز وفحص مواد مغذيات ١١ ك.ف قابلوات ارضية (٣*١٥٠ ) ملم ٢ مع وصالت ربطها 
اِّـستقيمة ونهايات ربطها ومواد خطوط هوائية  ِّـديرية توزيع كهرباء البصرة)

القسم : العقود الحكومية / شعبة اعالن اِّـشاريع 

م/ اعادة اعالن مزايدة كسر القرار للمزايدة رقم (٥) واعالن مزايدة رقم (٧) للمرة االوُّـ
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دائرة العيادات الطبية الشعبية
اعــــــــالن

تعلن دائرة العيادات الطبية الشعبية عن حاجتها (لتصميم وانشاء وتشغيل برنامج  للتحقق من 
ــدى وزارة الصحة فعلى الراغبني  ــادر من اِّـختربات اِّـعتمدة ل ــات PCR كوفيد -١٩ الص فحوص
ــن ذوي الخربة  ــة واالجنبية م ــركات العربي ــني والش ــركات واِّـقاولني اِّـصنف ــن الش ــرتاك م باالش
واالختصاص تقديم عروضهم خالل اوقات الدوام  الرسمي وعلى العنوان التالي / دائرة العيادات 
الطبية الشعبية / شعبة العقود الكائن َّـ بغداد  الكرخ / االسكان غربي بغداد / مجاور مديرية  
ــم مقدم  ــم داخل ظروف مغلقة ومختومة ومثبث عليها اس ــرخ على  ان تقدم عروضه ــاء الك كهرب

العرض وعنوانه االلكرتوني ورقم الهاتف مستصحبني معهم البيانات التالية:ـ
١-التأمينات االولية البالغة ٥٪ من الكلفة التخمينية  اِّـقدمه على شكل خطاب ضمان او وصل 

مصدق او سفتجة نافذة لغاية ٢٠٢١/٤/١.

٢-ان يكون لديه رقم ضريبي وهوية ضريبية.
٣- شهادة تأسيس الشركة.

٤-شهادة تسجيل وتصنيف اِّـقاولني.
٥- وصل شراء وثائق االشرتاك النسخة االصلية.

 علما ان اِّـبلغ  شراء مستندات  التقديم (٢٥٠,٠٠٠) غري قابل للرد واخر موعد لالستالم عشرة 
ايام عمل من تاريخ النشر ويتحمل من ترسو عليه اِّـشروع اجور النشر واالعالن.

IEYADAT_INFO@YAHOO.COM الربيد االلكرتوني للدائرة :ـ

جمهورية العراق
ديوان محافظة واسط
مديرية بلديات واسط

لجنة البيع وااليجار
العدد : ٥٥٩
العدد :١ /٢٠٢١/٢

م/ اعــــــــالن
بالنظر لعدم حصول راغب

ــط (للمرة  ــار َّـ مديرية بلديات واس ــع وااليج ــن لجنة البي تعل
ــة اوصافها َّـ ادناه والعائدة  ــة) عن تأجري االمالك اِّـدرج الثاني
اُّـ مديرية بلدية النعمانية وفق قانون بيع وايجار اموال الدولة 
ــرتاك َّـ اِّـزايدة  ــنة ٢٠١٣ فعلى الراغبني باالش رقم (٢١) لس
ــرتة (١٥)  ــة النعمانية خالل ف ــة بلدي ــة مديري ــة مراجع العلني
ــرها َّـ الصحف  ــوم التالي لنش ــر يوما تبدا من الي ــة عش خمس
ــتصحبني معهم التأمينات القانونية البالغة (٣٠٪)  اليومية مس
ــدا ولكامل مدة االيجار  ــن قيمة التقديرية بصك مصدق او نق م
ــالن َّـ مقر  ــن مدة االع ــوم االخري م ــدة َّـ الي ــتجري اِّـزاي وس
ــاعة (العاشرة صباحا) اذا صادف يوم  البلدية اعاله َّـ تمام الس
اِّـزايدة عطلة رسمية تكون اِّـزايدة َّـ اليوم الذي يليه ويتحمل 
ــر واالعالن وكافة اِّـصاريف  ــو عليه اِّـزايدة اجور النش من ترس
ــة مصورة  ــة االحوال اِّـدني ــتاجر جلب هوي ــرى وعلى اِّـس االخ
ــات والضوابط الصادرة من  ــة ويتم االتزام بكافة التعليم واصلي

البلدية بهذا الصدد.
اِّـهندس 

حيدر جسام حمود
مدير بلديات واسط 

رئيس لجنة البيع وااليجار



ــذ العام(٢٠٠٧)  لت من ــكّ  كثيرة هي اللجان التي شُ
وحلد االن والتي تعنى مبحاربة الفساد املالي واالداري 
واسترداد اموال العراق اجملمده او املنهوبة ماقبل عام( 
ــرة هذه اللجان وتعدد  ــاله من اعوام ولكث ٢٠٠٣) ومات
ــى ليمكن القول  ــاب حت عناوينها( تاه) علينا احلس
ــد جلنة ولكن النتيجة  ــني جلنة واخرى كانت تول ان ب

كانت صفرا باليد حصان!!
ــل تلك اللجان  ــب مختصون وعارفون بان فش  ويذه
ــداف املتوخاة او املرجوه منها هو  او عدم حتقيق االه
غياب االرادة احلقيقية  واالنتقائية والطامة الكبرى 
ان هذه اللجان راحت تالحق بعض االشخاص وتترك 
ــية  ــة او جراء ضغوط سياس ــباب كيدي اخرين الس
فضال عن ان كون اجلهات القائمة على تلك اجلهات 
ــاذا حققت على  ــاب) ملعرفة م التقوم ب( جردة حس
االرض فعليا من نتائج. واالدهى ان تلك اللجان تُهمل 

ويُسدل عليها الستار وكأنك ماغزيت يابو زيد !!
ــابك والضبابي حد اللعنة  ــهد املتش وازاء هذا املش
ــة القاضي( عالء  ــس هيئة النزاهة االحتادي يؤكد رئي
جواد حميد) ان االستعانة بالشركات العاملية التي 
متلك اخلبرة والكفاءة في مجال استرداد االصول من 
ــو احد احللول  ــني احملكومني واالموال املهربة ه املدان
ــتلجا اليها الهيئة بعد اعداد ملفات دولية  التي س

بذلك.
ــار القاضي حميد خالل كلمة القاها في املؤمتر   واش
ــنوي  ــه الهيئة لالعالن عن تقريرها الس الذي عقدت
ــفرت عن االنتهاء  ــام(٢٠٢٠) ان جهود الهيئة اس لع
من اعداد االستراتيجية الوطنية ملكافحة الفساد 
لالعوام(٢٠٢١-٢٠٢٤) بالتنسيق مع االمم املتحده عبر 
ــى زيادة  زخم  ــيرا ال برنامجها االمنائي(U.N.D.P)مش
ــترداد االصول من املدانني  التعاون الدولي لغرض اس
احملكومني واالموال املهربة. واضاف ان هناك تصاعدا 
ــاد على  ملحوظا في جهود الهيئة ملكافحة الفس
ــا زيادة عدد  ــي جائحة كورونا مبين ــم من تفش الرغ
االحكام وعمليات الضبط واحالة عدد من املتهمني 
ــروع  ــب غير املش ــم االموال والكس ــة تضخ بجرمي
ــات واالخبارات  ــى االف البالغ ــن العمل عل فضال ع
ــتصدار آالف من اوامر القبض  والقضايا اجلزائية واس
ــق متهمني على خلفية  ــتقدام والتوقيف بح واالس
ــس هيئة  ــب  رئي ــاد مالي واداري بحس ــا فس قضاي

النزاهة االحتادية.
بصراحة اننا نتمنى اخبارا سارة.. اخبارا نشاهد من 
خاللها بام اعيننا بسقوط حيتان الفساد واحدا تلو 
االخر.. الشعب  وهذه حقيقة يريد استعادة ثقته مبا 
ــامعه.. والسؤال هل حتقق لنا  يقال او يردد على مس
الشركات العاملية احللم العراقي.. املنا كبير بها!!

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 (٣٥٩١) - االحد - ١٤ - شباط - ٢٠٢١
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عبد الزهرة البياتي*

* رئيس التحرير التنفيذي

حزمة ضوء

حداد عىل ارواح شهداء الوطن 

ــودي ان اقلب  ــك يصابر) ب ــل ( راحت فلوس ــى وزن املث عل
ــه اليوم وهو ( راحت  املثل لينطبق على واقع حال نعيش
فلوسك يفاسد) واعني هنا حتديدا مارأيته باألمس على 
ــي منطقة فقيرة  ــة احدى الفضائيات العراقية ف شاش
ــة  ــي محافظة نينوى حيث قام احدهم مبحاولة بائس ف
ــني مبكرا مقابل ثمن  ــراء اصوات الناخب ومفضوحة لش
ــن يُدلي  ــكل م ــدودات ( ١٠٠) دوالر ل ــم مع ــس .. دراه بخ
بصوته لهذا السياسي الذي عزم على خوض االنتخابات 
ــيا ومتناسيا ان الشعب هذه املرة لن يُخدع  املبكرة ناس
ــوم هو غيره  ــعب الي ــابقة وان الش ــي املرات الس كما ف
ــعب اليوم كشف االعيب الساسة وخبر  باألمس .. الش
ــاليبهم املاكرة التي دأبوا على ممارستها في الدورات  اس
ــق توزيع  ــتمالة الناس عن طري ــالل اس ــابقة من خ الس
هدايا عينية كالبطانيات واملدافىء وكارت الرصيد ووصل 
ــولة  ــحني الطالق وعود معس ــض من املرش ــال بالبع احل
ــكنية او توفير فرص العمل  ــة بتوزيع األراضي الس وكاذب
ــط  ــوم يعيش وس ــن الي ــح ان املواط ــني .. صحي للعاطل
ــن من غير  ــة ضنكا لك ــة صعبة ومعيش ــة مالي ضائق
ــاس او اصواتهم هذه  ــراء ذمم الن ــع ش ــح ان نتوق الصحي
ــا انه بحاجة الى األلف  ــهولة .. مواطن قال علن املرة بس
ــتلم مبلغ ( ١٠٠)  ــدة ان يس دينار ولكنه يأبى ويرفض بش
ــرى في ذلك خيانة  ــل بيع صوته ألنه ي ــر مقاب دوالر او اكث
ــرعي .. من هنا يحق لنا  ــره ولواجبه الوطني والش لضمي
ــى اكتاف  ــون الصعود عل ــذا البعض ممن يروم ــول له الق
ــل حفنة من املال :  ــراء اصواتهم مبكرا مقاب الناس وش
ــد) واكيد ان من يقوم بهذا البذخ  ( راحت فلوسك يفاس
ــب مرضاته او من  وتوزيع العطايا ليس لوجه اهللا او كس
ــه الوصول الى  ــعبه لكنه في نيت اجل خدمة وطنه وش
ــؤولية ليمارس من خاللها االعيبه في سرقة  سدة املس
املال العام .. نصيحتي ملن يقومون بتوزيع هذه األموال ان 
ر به من  يدركوا ان وعي الشعب في ارقى حاالته جراء مامّ
ــاطع ان  جتارب مؤملة اثبتت بالدليل القاطع والبرهان الس
من ركبوا املوجة وتسلقوا على اكتاف الناس كان همهم 
الوحيد هو احلصول على املكاسب واملغامن ليس اال .. وفي 
اخلتام اقترح ان يُصار مستقبال بحصر املقاوالت الكبيرة 
ــتويات  ــكلة من اعلى املس بلجان حكومية رصينة مش
ــتثمرون هذه  ــك لقطع دابر من يس ــلل اليها الش اليتس
املقاوالت الغراضهم ومصاحلهم النفعية وال سيما بعد 
ــؤوليات .. ونعلق اآلمال الكبيرة على  ــتالمهم للمس اس
الشرفاء واخمللصني واخليرين  فهم وحدهم من ينتشلون 

الوطن من محنته .

صباح الشيخلي*

بال مجاملة

*عضو نقابة الصحفيني العراقيني

ŸçÏ‹œ@oyaâ
ACÜçbœ@D@�Ì@

بغداد / البينة الجديدة
ــة الطفل ابراهيم  ــران اجليش امني ــق قائد طي  حق
احمد نهرو أبن الشهيد البطل الرائد الطيار أحمد 
نهرو.وذكر بيان لوزارة الدفاع ،ان قائد طيران اجليش 
ــمير زكي حسني، استقبل  الفريق الطيار الركن س

أحد أبناء الشهداء، وهو الطفل ابراهيم احمد نهرو 
أبن الشهيد البطل الرائد الطيار أحمد نهرو، حيث 
ــاهدة سرب وأصدقاء  كانت أُمنية هذا الطفل مش
وطائرة والده الشهيد. وبني انه قد مت حتقيق أمنيته 
ــث كان ألبطال  ــش، حي ــد طيران اجلي ــن قبل قائ م

ــب والكرم  ــش األولى األثر الطي ــدة طيران اجلي قاع
الرائع في احتضانه وتقدمي الدعم لعائلة الشهيد 
البطل وتقدمي الهدايا الرمزية وكانت عبارة الطفل 
ــهيد أمامي اآلن  ــى وجهه وكأني أرى والدي الش عل

وأراه في وجه كل ضابط من الطيارين.

ــة العراقية رحمة رياض  أطلت النجم
ــى احدى  ــي عل ــج تلفزيون ــي برنام ف
ــن  ع ــت  وحتدث ــة.  اللبناني ــوات  القن
برنامج  وانطالقتها ضمن  ــيرتها  مس
ــي». واعتبرت ان  ــتار اكادمي الهواة «س

أفضل جنوم املواسم في ستار أكادميي 
ــف عطية  ــف زيتون وجوزي ــم ناصي ه
ــياق احلديث،  ــي س ــعد رمضان.وف وس
كشفت عن اسماء النجمات العربيات 
املفضالت لديها، النجمة شيرين عبد 

الوهاب وأحالم الشامسي وإليسا. أما 
بالنسبة للنجوم العراقيني املفضلني 
ــا تفضل  ــة أنه ــت رحم ــا، فقال لديه
كاظم الساهر وماجد املهندس وعلي 

صابر.
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من منشورات نقابة الصحفيني 
ــرا الكتاب  العراقيني صدر مؤخ
القانونية في  املباديء  املوسوم( 
ــالم/ قرارات  ــر واالع قضايا النش
متييزية) من اعداد احملامي( خليل 
ــي(  ــاهدي) واحملام ــم املش ابراهي
ــي(  والقاض ــي)  الربيع ــة  نعم
ــهاب احمد ياسني) والكتاب  ش
ــة من  ــن(٢٥٥) صفح ــف م يتال
ــي  ــد الثان ــط يع القطع،املتوس
بعد الكتاب السابق والذي صدر 
ــكام محكمة  ــوان( اح حتت عن
ــرواالعالم/ القسم  قضايا النش
ــاب اجلديد  ــي) ويضم الكت املدن
ــرارات التمييزية الصادرة في  الق
ــالم وحوى  ــر واالع ــا النش قضاي
ــة مختلفة  ــرارات متييزي ايضا ق
ــرارا توزعت على  ــع( ١١٤) ق بواق
ــم الباب  ــواب حيث ض ــة اب اربع
ــة التمييز  ــرارات محكم االول ق

االحتادية /   القسم املدني والباب 
ــة  ــرارات احملكم ــم ق ــي ض الثان
ــورة/ الهيئة اجلزائية وضم  املذك
الباب الثالث محكمة  اجلنايات 
ــاب  والب ــة  التمييزي ــا  بصفته
ــع فتضمن قرارات محكمة  الراب
ــتئناف بصفتها التمييزية  االس
البينة اجلديدة تبارك هذا اجلهد 
ــد املكتبة  ــهامة  لرف وتعده اس

القانونية مبا هو جديد ومتميز
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ــى  ال ــون  ومراجع ــى  مرض ــون  مواطن
ــألورام  ل ــي  الوطن ــل  األم ــفى  مستش
ــكر والتقدير الى السيد  يتقدمون بالش
ــام مدينة الطب  ــة ومدير ع ــر الصح وزي
ــي  الوطن ــل  األم ــفى  مستش ــر  ومدي
ــودي)  ــم العب ــب كاظ ــور ( مصع الدكت
ــاص ( محمد نعمة  ــب األختص والطبي
ــم جنم) ورئيس  كاظم) والدكتورة ( ميس
ــعاعيني ( ساجت مجيد)  املعاجلني الش
ــود كبيرة  ــارى جه ــا يبذلونه من قص مل
ــهر على عالجهم  ــة املرضى والس خلدم
ــة .. وفق اهللا  ــارة ومهنية عالي ــكل مه ب

د خطاهم . اجلميع وسدّ
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بغداد / البينة اجلديدة
ــة  للفنان ــة  الصحي ــة  احلال ــورت  تده
العراقية نغم في االيام األخيرة املاضية، 
ــفيات  ــدى املستش ــى اح ــا ال ومت نقله
ــالم،  ــي العالج.وأفاد كرار فؤاد س لتلق
ــم، أن والدته متكث في  ــن الفنانة نغ اب
ــا حرجة، بعد  ــة املركزة وحالته العناي
ــن أزمة قلبية ونقص بالدم،  معاناتها م
ــرت على  ــن مضاعفات أث ــا تبعها م وم
وظائف اجلسم. الفنانة نغم ابنة الفنان 

ــالم في العناية املركزة  الراحل فؤاد س
ــث على التوالي، وابنها كرار  لليوم الثال

ــه ومحبيها على  يطلب من متابعي
وسائل التواصل االجتماعي، الدعاء 
ــرة الصعبة. ــي هذه الفت لوالدته ف
ــة وممثلة  ــر أن نغم هي مخرج يذك

ــرب العراقي  ــة، وابنة املط عراقي
ــالم  ــؤاد س ف ــل  الراح ــر  الكبي
وابنة املمثلة العراقية الكبيرة 

الراحلة مي جمال.  

ــة املاضية ،  ــت اجلمع أقيم
ــرمي ١٣٥٧ فتاة  ــم تك مراس
ــة  حلبج ــة  محافظ ــن  م
واألقضية والنواحي التابعة 
ــتان  ــي اقليم كردس لها ف
ــاج الذهبي التخاذهن  بـالت

احلجاب.وهذا  ــداء  ارت ــرار  ق
ــابع من  ــان هو الس املهرج
ــنوياً  نوعه، حيث ينظم س
ــة تنمية  ــل منظم ــن قب م
ــال  وق ــتان،  كردس ــالب  ط
ــة،  ــام للمنظم ــني الع األم

ــار  أعم إن  ــت  رفع ــوا  هي
ــني ١٤  ــت ب ــات تراوح الفتي
إلى ٢٥ عاماً، حيث سجلن 
في املهرجان بإرادتهن، وقد 
قدمنا لهن حجابات وكتباً 
ــجيع  ــاً رمزية لتش وتيجان

ــى تنفيذ هذا  ــات عل الفتي
ــالمي. وينتقل  الفرض اإلس
ــة  ــى محافظ ــان إل املهرج
ــن  ــام، وم ــة كل ع مختلف
ــي دهوك  ــام ف ــرر أن يق املق

العام املقبل. 
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