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ــة  ــوزاري للطاق ال ــس  ــد اجملل عق
ــة  ــة السادس ــته االعتيادي جلس
ــنة ٢٠٢١برئاسة  ــرون لس والعش
ــر النفط  ــس اجمللس وزي ــب رئي نائ
ــماعيل .  ــان عبد اجلبار اس احس
وبعد مناقشة  اجمللس للمواضيع 
ــدول اعماله ، وافق  املدرجة في ج
ــركة  ــس على دعم جهود ش اجملل
النفط الوطنية لفتح نقاش وحوار 
ــيفرون االمريكية  ــركة ش ــع ش م
بخصوص تنفيذ مشروع مقاطعة 
الناصرية النتاج النفط والغاز في 
ــافية مبحافظة  اربع رقع استكش
ذي قار ، الهميته في تعزيز وادامة 
ــهم في  ــي ، ويس ــاج الوطن االنت

ــاريع  دعم االقتصاد الوطني ومش
التنمية املستدامة .وفيما يتعلق 
ــروع نبراس للبتروكيماويات،  مبش
ــود  اجله ــم  بدع ــس  اجملل ــى  اوص
ــذ  ــي تنفي ــي ف ــتركة باملض املش
املشروع ، وذلك لآلثار  االقتصادية 
واملردودات  ــة  االيجابي ــة  والتنموي
ــى ان تقوم  ــة ، عل ــة املتوقع املالي
ــار  ــتركة باختي ــة االدارة املش جلن
استشاري عاملي لدراسة وتقييم 
ــذي ، للمقترح   ــاز املغ ــعر الغ س
ــركاء وفق  ــل الش ــن قب ــدم م املق
ــك  ــادي . - كذل ــوذج االقتص النم
ــيع  وافق اجمللس الوزاري على توس
ــة .- كذلك متت  ــى الديواني مصف
ــام وزارة النفط  ــة على قي املوافق
ــاء  م ــروع  مش ــي  ادارت ــز  بتجهي

ــروع  ــرة (قناة البدعة) ومش البص
شط العرب االروائية باحتياجاتها 
من الوقود دعماً جلهود وزارة املوارد 
ــاندة. - وايضا  املائية واجلهات الس
وافق اجمللس على التحول من الري 
ــدي الى الري املمكنن ، ومن  التقلي
ــوح الى االرواء املغلق.-  االرواء املفت
ــوزاري ايضاً على  ــق اجمللس ال وواف
ــادن  ــة واملع ــال وزارة الصناع اكم
ــأن تأهيل معامل  ــا بش الجراءاته
ــفات  للفوس ــة  العام ــركة  الش
ــغيلها وفق قانون االستثمار  وتش
وقانون االستثمار املعدني ، الهمية 
ــي الصناعة  ــك في دعم قطاع ذل
ــاد الوطني. من  ــة واالقتص والزراع
ــه وجه رئيس مجلس الوزراء  جانب
ــالة الى  مصطفى الكاظمي ، رس

االنتخابات.وقال  ــباب تخص  الش
ــدة عبر تويتر  ــي في تغري الكاظم
شبابنا هم الطليعة التي يعتمد 
ــعب، من أجل إحداث  عليها الش
ــم  .. بوعيك ــالح  ــر  واإلص التغيي
ووطنيتكم وبإصراركم على صنع 
ــات  ــح االنتخاب ــتقبل، تصب املس
ــا  ــاف مخاطب ــاً وطنياً.واض عرس
الشباب انتخب من يحفظ وحدة 
ــاره وسيادته، انتخب  العراق ومس
ــة العراقية،  ــن ميثل روح الوطني م
ــرين األول، لصنع  موعدنا ١٠ تش
التغيير. كما شدد رئيس الوزراء، 
ــس  ام ــي،  الكاظم ــى  مصطف
ــى التعامل بحزم مع  االثنني، عل
ــر، مؤكدا على  أي محاولة للتزوي
ــع التجاوزات  ــل قانونيا م التعام

ــحني  ــن قبل املرش ــات م واخلروق
ــزاب. وذكر مكتبه اإلعالمي  واألح
ــي اطلع امس، على  ، أن الكاظم
ــة ، التي  تطبيق احملاكاة اخلامس
ــات  ــراء انتخاب ــل إج بي ــذت قُ نُفّ
ــرين األول،  العاشر من شهر تش
ــيادته  ــالل زيارة س ــك خ ــاء ذل ج
ــتقلة  إلى املفوضية العليا املس
ــي،  الكاظم ــنيّ  لالنتخابات.وب
ــاح تنفيذ  ــب البيان، أن جن بحس
احملاكاة اخلامسة هذا اليوم، يدلّ 
على التحضيرات واالستعدادات 
نزيهة  انتخابات  الكاملة إلجراء 
ــات  ــن تطلع ــر ع ــفافة، تعبّ وش

العراقيني املستقبلية.

كتب اِّـحرر السياسي
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بغداد /
ــرين  ــهر تش ــرة بإطالق رواتب املتقاعدين لش أعلنت وزارة املالية، امس اإلثنني، املباش
ــالق رواتب املتقاعدين  ــا وجهت هيئة التقاعد الوطنية باط ــت الوزارة ، انه األول.وقال
املدني والعسكري لشهر تشرين االول اجلاري واعتبارا من اليوم الثالثاء.ووفقا للبيان، 
ــتكمال إجراءات دفع رواتب  ــيد والرافدين اس ــدت الوزارة على إدارات مصرفي الرش أك
ــكري للشهر احلالي عبر بطاقات الدفع االلكتروني.وأضاف  املتقاعدين املدني والعس
ــائل اإلعالم و مواقع التواصل  البيان، كما تنفي الوزارة كافة االخبار املتداولة عبر وس
ــث أن التأخر تزامن  ــيولة، حي ــأن تأخر إطالق الرواتب وعدم توفر الس االجتماعي بش
ــة ان تنظر الى رواتب  ــة العراق. ان على وزارة املالي ــع عطلة اليوم الوطني جلمهوري م
ــاباتها تهيئة  ــن بوصفها خطوطاً حمر وعليها أي املالية أن تضع في حس املتقاعدي
ــار « مودة» يدفع  ــهر لتفادي التأخير الذي ص ــب املتقاعدين قبل األول من كل ش روات

ثمنها املتقاعدون كل شهر.

الحلبوسي يلتقي الرئيس الرتكي اردوغان َّـ أنقرة امس
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خمسة ايام هي املدة الزمنية التي 
ــد االنتخابات  ــن موع ــا ع تفصلن
ــر من  ــررة في العاش ــة املق النيابي
ــرين االول احلالي والكل  شهر تش
يعرف بأننا صراحة امام انتخابات 
ــة ألننا نتطلع  ــة ومفصلي مصيري
ــية  ــم لنا خارطة سياس ألن تُرس
ــا تعني  ــكل م ــدة ب ــة جدي عراقي
ــردة من معانٍ ودالالت وألن  هذه املف
ــات الكبيرة ال  ــياء والطموح األش
ــات واجترار  ــق فقط باألمني تتحق
ــر ارادة  ــن تواف ــل البد م ــالم ب األح
ــعبي  ــة حقيقية واصرار ش وطني
على احداث التغيير املطلوب، وهذا 
ــى وعي  ــف اصالً عل ــك يتوق ال ش
الناخب ومتسكه بثوابته الوطنية 

ــتقبل  للمس ــة  الثاقب ــه  ونظرت
ــة  العالي ــؤولية  باملس ــعوره  وش
ــد الواحدة ال تصفق  واألهم أن الي
ــود هو حصيلة  وأن التغيير املنش
ــعبي متكامل.. املواطن  تالحم ش
مطالب بانتخاب من ميثله حقيقة 
ــه  بصوت واالدالء  دوره  ــارس  مي وان 
ــرعية  ــؤولية وطنية وش بكل مس
ــد على حقيقة  ــد من التأكي .. والب
ــد برملاناً متورطا  ــعب ال يري ان الش
باحلرام وملوثا بالكسل ومطبوعا 
ــوا  ــاً ليس ــد نواب ــل وال يري بالفش
ــوى معقبي معامالت وال شغل  س
أو مشغلة لهم سوى « التسكع» 
في دوائر الدولة ناسني أو متناسني 
ــه  واحتياجات ــعب  الش ــا  قضاي
ــة منها  ــي املقدم ــية وف األساس
ــرات من القوانني أو مشاريع  العش

ــت على حالها  ــني التي ترك القوان
ــوف العالية  ــى الرف ــي تنام عل وه
االداء  ــن  م ــس  يئ ــعب  الش وألن   ،
ــد لدوريه  ــي املتعثر والفاق البرملان
ــذي كان  ــريعي ال ــي والتش الرقاب
يجب ان ينهض بهما على خير ما 
ــعب يريد برملاناً  يرام فأن هذا الش
يسعى فيه النائب خلدمة املواطن 
ــس  ولي ــه  ألجل ــده  جه ر  ــخّ ويس
ــية.  ألجل حزبه أو كتلته السياس
ــر عليها  ــورة التي ظه ولعل الص
ــتة  ــالل الس ــواب خ الن ــس  مجل
ــالل عدم  ــن خ ــرة م ــهر األخي اش
ــات وانشغال  انتظام عقد اجللس
ــالت  باحلم ــاء  األعض ــم  معظ
ــتبقى حاضرة في  ــة س االنتخابي
ــم يتوجهون  ــني وه ــان الناخب اذه
ــالدالء  ل ــراع  االقت ــق  صنادي ــى  ال

بأصواتهم .. وفي اخلتام تأكدوا بأن 
ــعبنا اليوم ال يريد ثانية أن يرى  ش
صورة برملان هزيل أو مجرد ( ناطور 
ــان حقيقي بزخم  ــرة) بل برمل خض
ــادرة على تصحيح  « انتفاضة» ق
ــزال والضعف  ــاء وجتاوز اله األخط
والشللية .. نعم أن البرملان املقبل 
الذي يريده الشعب يجب ان يكون 
ــل الذي  ــة على كل الفش انتفاض
ــة احلالية التي  ــدورة النيابي الزم ال
ــفني .. ألنها  ــر آس ــنودعها غي س
ــوأ دورة انتخابية منذ  بصراحة اس
ــاً وهذا الكالم ليس جتنّياً  (١٨) عام
ــعب العراقي من  ــو رأي الش بل ه
ــرّر القول  ــى اقصاه .. نك اقصاه ال
ــوى  ــعب ال يريد س ــة أن الش ثاني
ــورة جديدة وعمالً آخر خالف ما  ص

اعتاد عليه.

كتب رئيس التحرير

قبل ان تغمس اصبعك بالحرب البنفسجي لتنتخب.. تذكر الواقع اِّـأساوي الذي انت فيه
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أكد النائب في برملان اإلقليم دياري أنور، 8
امس االثنني، استمرار عمليات التهريب 
الكبرى باملنافذ احلدودية في كردستان.
ــوكاالت كردية ،  ــور في حديث ل وقال أن

ــتمرا بالرغم  ــزال مس ــب ما ي إن التهري
ــال قوات أمنية  من اعالن احلكومة إرس
لضبط املنافذ واصالح الوضع، مبينا أن 
ــدو كونه دعايات  حديث احلكومة ال يع
ــاك  ان هن ــى  ال ــارا  ــة فقط.وش إعالمي

عمليات تهريب جتري بشكل واسع في 
ــط اإلقليم مع  ــذ التي ترب ــع املناف جمي
ــران، موضحا ان األموال تذهب  تركيا وإي
ــلطة  ــوب املتنفذين في أحزاب الس جلي

احلاكمة، وال تعلم بها حكومة بغداد. 

اكد مصدر مطلع في وزارة املالية، امس 
ــتقل  ــدوق التقاعد مس ــني، ان صن االثن
وميول ذاتيا من (توقيفات رواتب املوظفني) 
ــدوق في  ــا ان الصن ــاء اخلدمة، مبين اثن
ــن  ــاع ع ــدر ان «مايش ــر املص مأمن.وذك
ــد في ٢٠٢٣  ــوال صندوق التقاع نفاد ام
ــتقل  عار عن الصحة، النه صندوق مس

وميول ذاتيا من توقيفات رواتب املوظفني 
ــة»، مؤكدا ان «الصندوق في  اثناء اخلدم
ــجناء  الس ــب  «روات ان  ــاف،  مأمن».واض
ــه عالقة  ــاء ليس ل ــيني ورفح السياس
بصندوق التقاعد، وهذه الرواتب متول من 
ــن الصندوق»،الفتا  ــل الدولة وليس م قب
ــتقطاعات  الى انه «كلما كان هناك اس
ــني فأن  ــب املوظف ــن روات ــات) م (توقيف

ــن ان ينفذ». ــتمر وال ميك الصندوق مس
واوضح املصدر، ان «تطبيق قانون التقاعد 
ــذي نفذ في ١/١/ ٢٠٢٠  اجلديد رقم ٢٦ ال
ــن التقاعد من ٦٣  واخلاص بتخفيض س
ــى ٦٠ اضر بصندوق التقاعد، النه  عام ال
اوقف استقطاعات الرواتب من شريحة 
ــم الى  ــني الحالته ــعة من املوظف واس

التقاعد في وقت مبكر».

¥n‰ç@Ü»i@Ü«b‘n€a@÷ÎÜ‰ï@ê˝œa@Ú‘Ó‘y@|ôÏm@ÚÓ€bΩa@ÒâaãÎ

أعلنت وزارة العدل، امس اإلثنني، اإلفراج عن أكثر 
من ٥٥٠ نزيالً في السجون العراقية خالل شهر 
ــوزارة ، إن دائرة اإلصالح  ــول املاضي.وقالت ال أيل
ــراح  ــة التابعة لوزارة العدل أطلقت س العراقي
(٥٥٧) نزيالً خالل شهر أيلول املاضي لعام ٢٠٢١. 
وأضافت أن دائرة اإلصالح العراقية اتخذت كافة 
التدابير واإلجراءات التي من شأنها تسريع وتيرة 
ــام احملاكم. ــني النزالء إم ــفير وتأم ــة التس حرك

وتابعت أن مالكات الدائرة كل من التسفير ونقل 
ــات  ــزالء واللجان القانونية واآلليات واحلراس الن
والطوارئ تعمل بشكل يومي ولساعات تعدت 
ــاعات الدوام الرسمي بغية متابعة القضايا  س
ــة واجلهات ذات  ــع اجلهات القضائي والدعاوى م
العالقة للتسريع بإجراءات إطالق سراح النزالء، 
وحرصا منها على إمتام العمل بالشكل األمثل.

@UUW@Â«@xaäœ�a@Z@fiÜ»€a@ÒâaãÎ
RPRQ@fiÏ‹Ìc@äËë@fi˝Å@�̋ Ìå„

AAÚÓibÇn„a@ÚÌb«Ö@Û‹«@“˝Å@kjéi@ÚÌäïb‰€a@Ú‰ÌÜfl@åËÌ@âbv–„a
ــاراً هز مدينة الناصرية  أفاد مصدر أمني، بأن انفج
مركز محافظة ذي قار فجر امس االثنني.وبني املصدر 
، أن االنفجار الذي هز الناصرية، كان عبارة عن عبوة 
ناسفة حتمل مواد شديدة االنفجار مبنطقة حي أور 
وسط املدينة، مضيفا أن االنفجار استهدف محالً 
ــخص دخل بشجار يوم أمس االول  جتارياً ومنزال لش
ــقط جريحا، بسبب خالف على رفع  مع آخرين وس
ــار  ــة انتخابية إلحدى الكتل السياسية.واش دعاي
املصدر إلى أن االنفجار خلف أضراراً مادية فقط في 
موقع احلادث، ولم يتسبب بأي أضرار بشرية تذكر.

@·Ó‹”¸a@àœb‰∂@Òä‡néfl@kÌäËn€a@pbÓ‹‡«@Z@Öä◊@kˆb„
bËœb‘Ì�@ıaäug@c@àÇnm@%@ÚflÏÿßaÎ

bË‹Ác@Âfl@ÜÁbë@ÜËëÎ

Òä‘„c@ø@Ô◊6€a@èÓˆä€a@Ô‘n‹Ì@ÔçÏj‹ßa بغداد /

ــي،  ــواب محمد احللبوس ــس مجلس الن ــى رئي التق
ــب طيب اردوغان  ــني، بالرئيس التركي رج امس االثن
في العاصمة أنقرة.هذا ولم يذكر مكتب احللبوسي 
ــا حتى  ــارة واهدافه ــذه الزي ــول ه ــل ح ــة تفاصي اي
اللحظة، فيما ذكرت وكالة االنباء التركية الرسمية 
ــائل  ــول»، ان االجتماع جرى دون حضور وس «االناض

اإلعالم باجملمع الرئاسي التركي في أنقرة.

بغداد /

بغداد /

بغداد /

اربيل /
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البصرة / البينة الجديدة
ــة ملوانئ العراق  ــركة العام أكدت الش
ــاق ارصفتها  ــى أعم ــظ عل ــا حتاف انه
ــالل عمليات  ــا املالحية من خ وقنواته
ــطولها من  ــتمرة عبر اس ــر املس احلف
احلفارات التخصصية .وقال املدير العام 
للشركة العامة ملوانئ العراق الدكتور 
ــه  ان ــي  الفرطوس ــان  فرح ــدس  املهن
وحسب توجيهات وزير النقل الكابنت 
ــبلي بضرورة  ــدر الش ــني بن ناصر حس
ــي القنوات  ــى االعماق ف ــة عل احملافظ
ــطول  املالحية وارصفة املوانئ  فأن اس
املوانئ من احلفارت يعمل على حتسني 
ــق التصميمي  ــل العم ــاق لتص االعم
١٢.٥ وهو احلد املطلوب لدخول السفن 

وناقالت النفط الكبيرة ذات الغواطس 
ــئ مبينا» ان  ــة املوان ــة  الرصف العالي
احلفارة كربالء تعمل على حفر ( ٣٠٠٠) 
متر مكعب وهو ضمن حمولتها فيما 
احلفارتني ذي قار والكوفة تعمالن على 
ــر مكعب للحمولة  ــر  ( ٦٠٠٠ ) مت حف
ــم في حفر  نهر  ــدة خالل عمله الواح
ــمالية.  رقم ( ١ )  ام قصر األرصفة الش
ــر  ــم احلف ــر قس ــيد مدي ــاف الس وأض
البحري العراقي الكابنت ضياء هاشم 
احمد: أن إدارة الشركة العليا وجهت 
ــابقة  باجراء صيانة خالل الفترة الس
ــا نتج عنه  ــارات املتوقفة مم على احلف
ــل بطاقتها  ــارت للعم ــادة ( ٨ ) حف اع
ــات احلفر  ــت عملي ــة اذ وصل االعتيادي

خالل شهر اب ، ايلول من هذا العام الى 
اكثر من ( ١٣٠٠٠٠٠ ) متر مكعب بزيادة 
ــابقة وهذا  ــهر الس الضعف عن االش
ــفن وناقالت  نتج عنه دخول آمن للس
النفط وخصوصا ذات الغاطس العالي  
ــأن متصل باشر مبعوثو وزارة  . وفي ش
ــركة العامة ملوانئ العراق  النقل- الش
ــؤون  ــداد املدربني TOT وش ــي إع لدورت
ــم في  ــرية؛ تدريبه ــوارد بش ــراد م األف
ــة للتدريب والتطوير  االكادميية العربي
ــد  ــة بع ــر العربي ــة مص ــي جمهوري ف
وصولهم مساء يوم اجلمعة املاضي   . 
ــئ العراق الدكتور  وقال مدير عام موان
املهندس فرحان الفرطوسي: جاء ذلك 
ــب توجيهات وزير النقل الكابنت  حس

ــني بندر الشبلي وسياسة  ناصر حس
ــركة بضرورة العمل  اإلدارة العليا للش
اجلاد من أجل تطوير املالكات  العاملة 
في الشركة مبختلف صنوفهم اإلدارية 
ــية.  الفتا أن موانئ  ــة والهندس والفني
ــراق لديها تعاون مميز مع االكادميية  الع
ــب والتطوير في مصر  ــة للتدري العربي
ــم املوارد  ــاد مدير قس ــن جانبه اش .م
ــراق ورئيس الوفد  ــرية ملوانئ الع البش
احمد خلف ثجيل بالتعاون والتنسيق  
ــراق واالكادميية املصرية  بني موانئ الع
ــتطور من  ــدورات س ــذه ال ــاً ان ه مبين
ــركة  الش ــي  موظف أداء  ــات  قابلي
ــام  ــي إدارت عمل األقس ــا ف وخصوص

والشعب .

@ÙÏ‰Ó„@Úƒœb0@ÂÌÜ€a@Ä˝ï@Âfl@Ú�‰ßa@Ú‹”b‰fl@@âaä‡nça@Z@lÏjßa@Òâb£

@paâaãÏ€a@Ô–√Ïfl@kmaÎâ@@’‹�Ì@Ôfl˝ç¸a@ÂÌäË‰€a@“äñfl
fiÏ‹Ìa@äËí€@ÈÌÜ€@@·ËjmaÎâ@Ú‰üÏΩa

@Ú�»��”@H@VW@I@ó�Óñ•@Z@Ú�Ó«b‰ñ€a@Ú�Ó‡‰n‹€@Ú�flb»€a@Ú�ÌäÌÜΩa
Ô�ôbΩa@le@ä�Ëë@Ô�œ@ÒÜ�ÌÜu@Ú�Ó«b‰ï@…�Ìâbífl@ıb�í„�@ûâc

ميسان / ابو احلسن السعد
ــي دواي الزم    ــان عل ــظ ميس ــام محاف ق
ــراف  لإلش ــة  تفقدي ــة  ميداني ــة  بجول
ــاريع واخلدمات  ــدد من املش واملتابعة لع
ــروع فتح  ــي مركز احملافظة  منها (مش ف
ــة والتبليط  ــوارع واالرصفة اجلانبي الش
ملنطقة حي الصحفيني ومشروع تنفيذ 
ــى وعدد  ــي املصطف ــاري ح ــبكة مج ش
ــاء  ــدارس وصيانة واكس ــاريع امل من مش
شوارع متفرقة)  كذلك متابعة مستوى 
ــني من قبل  ــة للمواطن ــات املقدم اخلدم
ــيادته خالل  ــر اخلدمية . والتقى س الدوائ
ــتمع إلى  ــة بعدد من املواطنني واس اجلول
شكاواهم واستفساراتهم  وأوعز بإيجاد 
ــع  ــيق م ــا بالتنس ــبة له ــول املناس احلل
ــة والدوائر اخملتصة . رافقه  اجلهات املعني
في اجلولة املعاون الفني للمحافظ ومدير 

بلدية العمارة .

بغداد / البينة الجديدة
ــدس  محمد جابر  ــداد املهن ــن محافظ بغ أعل
ــاء  ــر وإكس ــال تطوي ــرة بأعم ــا، املباش العط
ــة في منطقة ابو شمع، وحيي  ــوارع رئيس ش
ــاء احملمودية. ــكري ضمن قض ــة والعس املزرع

ــة ميدانية  ــالل جول ــيد احملافظ خ ــال الس وق
ــال، «إن املالكات  ــير االعم ــة س ــا ملتابع أجراه
ــرت بأعمال تطوير وإكساء شوارع  الفنية باش
ــن ناحية  ــمع، ضم ــة في منطقة ابو ش رئيس
ــة  املزرع ــي  ــاء حي اكس ــك  ــفية، كذل اليوس
ــة اللطيفية».واضاف،  ــي ناحي ــكري ف والعس
ــويتها،  ــق الطرق وتس «أن األعمال تتضمن ش
ــوراع املتصلة باملدارس، واملناطق  وإكساء الش
ــكانية العالية»، الفتا إلى أن  ذات الكثافة الس
اغلب املناطق مشمولة ضمن اخلطة اخلدمية 
ــاريع األخرى والتي  لعام ٢٠٢١، إضافة إلى املش
ــبكات ومجمعات املاء، وخطوط  تتمثل مبد ش

اجملاري، وجتهيز محوالت الكهرباء».

البينة الجديدة / علي شريف 
ــر  ــد االمي ــدر عب ــور حي ــرأس الدكت ت
ــف بصالحيات مدير  ــي املكل البيرمان
ــل  ــة باب ــة محافظ ــرة صح ــام  دائ ع
ــان  ــفى مرج ــي مستش ف ــاً  اجتماع
ــفى  التعليمي بحضور مدير املستش
ــلطاني   ــل كاظم الس ــور فاض الدكت
ــاريع  ــة واملش ــم الهندس ــر قس ومدي
ــض املعنيني  ــدس ثائر فوزي وبع املهن
ــفى. ومت خالل  ــل املستش ــإدارة وعم ب
ــض اجلوانب  ــة بع ــاع مناقش االجتم
ــض  بع ــعة  وتوس ــر  بتطوي ــة  اخلاص
ــى  ــة ملرض ــة املقدم ــات اخلاص اخلدم

ــبل الكيفية  كوفيد (١٩) وحتديد الس
ــيتم نقل املرضى  ــي من خاللها س الت
املصابني بكورونا من الردهة الكرفانية 
ــينية املقدسة  التابعة للعتبة احلس
الى مستشفى االمام الصادق ( عليه 
السالم ) بعد ان مت تسجيل انخفاض 
ــدد االصابات في احملافظة  ملحوظ بع
ــة اجلوانب  ــر وتهيئ ــة الى تطوي اضاف
ــخيصية  والتش ــة  واخلدمي ــة  الطبي
ــعة  ــفى من ناحية توس في املستش
االنعاش الرئوي. كما ان العمل مستمر 
ــية في  ــل الردهة الوبائية الرئيس جلع
ــه  ــادق (علي ــام الص ــفى اإلم مستش

ــتغالل الطابق  ــالم) من خالل اس الس
ــفى  ــادس في املستش اخلامس والس
ــاع عدد  ــر االجتم ــد حض ــور. وق املذك
ــني  من االطباء االختصاص واملهندس
والصيادلة وذلك إلنضاج الرؤى اخلاصة 
ــبل  ــب لتقدمي افضل الس ــذا اجلان به
التي من شانها تقدمي افضل اخلدمات 
ــة للمواطنني. وفي  ــة والصحي الطبي
ــة  ــام بجول ــاع  مت القي ــام االجتم خت
ــام  اقس ــن  ــملت عدداًم ــة ش تفقدي
ــالع على  ــفى واالط ــات املستش ورده
ــات طبية  ــدم من خدم ــة مايق طبيع

وصحية الى املرضى.

بغداد / البينة الجديدة
تابعـت املُديرية العامة للتنمية الصناعية 
ــة واملعادن  ــكيالت وزارة الصناع ــدى تش إح
تخصيص ( ٦٧ ) قُطعة أرض إلنشاء مشاريع 
ــهر آب املاضـي  ــالل ش ــة جديدة خِ صناعي
ــيد : عزيـز  ــام املُديرية الس دير ع ـــارَ مُ .وأش
ــم عبـد في تصريح للمكتب اإلعالمي  ناظـ
ــة وبالتعاون  ــام املُديري ــى قي ــوزارة إل ــي ال ف
ــات في  ــر البلدي ــة ودوائ ــارات الدول ــع عق م

ــة تخصيص ( ٦٧ ) قُطعة  افظات مبُتابع احملُ
ــاريع الصناعية  ــاء املش ــدة إلنش أرض جدي
ــرة جاءت في  ــة البص حافظ ــأن مُ ــاً ب بين ، مُ
ــص تلتها  ـــ ( ٢٠ ) تخصي ــى ب ــة األول املرتب
حافظة بغداد بعدد ( ٧ ) تخصيص إضافة  مُ
حافظات األنبار وواسط ونينوى بـ ( ٥ )  إلى مُ
حافظات  م فضالً عن مُ ل منهُ تخصيص لكُ
ــان وديالى والتي حصلت على  ذي قار وميس
حافظتي كربالء املُقدسة  ( ٤ ) تخصيص ومُ

ما  ل منهُ وصالح الدين بـ ( ٣ ) تخصيص لكُ
حافظات  ل من مُ ــك ( ٢ ) تخصيص لكُ وكذل
ــوك و ( ١ ) تخصيص  ــل والديوانية وكرك باب
ــداً حرص  ــرف ، مؤك ــة النجف األش افظ حملُ
واصلة التعاون والتنسيق مع  املُديرية على مُ
تابعة  الدوائر واجلهات ذات العالقة من أجل مُ
ــتحقيها من  توزيع قُطع األراضي على مُس
ــي جميع  ــاريع الصناعية ف ــاب املش أصح

افظـات . احملُ

البينة الجديدة / هيثم مجيد
ــتمرار  اس ــارة  التج وزارة  ــت  اعلن
ــة لتجارة  ــركة العام ــع الش مواق
ــوى و ديالى و صالح  احلبوب في نين
ــن باحلصص  ــن جتهيز املطاح الدي
ــة . وقال  ــن احلنطة احمللي املقررة م
ــم العكيلي  ــم نعي املهندس باس
ــع  مواق ان  ــركة  الش ــام  ع ــر  مدي
ــة  التابع  ( ــور  مخم  _ ــر  تلعف  )
ــي نينوى جهزت مطاحن  لفرعنا ف
  (٪٥٠) ــة  الثاني بالوجبة  ــة  احملافظ
ــث مت  ، حي ــة  الثامن ــة  ــن احلص م
ــطة ٧٢  ــز ( ٢٩٣٧) طن / بواس جتهي
ــايلو مخمور وكمية  سيارة من س
ــيارة  ــطة ٤٤ س ( ١٦١٩ ) طن بواس
من سايلو تلعفر ليصبح اجمالي 
ــة الثامنة  ــة اجملهزة للحص الكمي
(٢٥.٢٤٧.٦٨٠ ) طن و بنسبة جتهيز 
ــا  ــى ان مالكاتن ــاف ال ( ٦١٪) . واض
ــايلو بعقوبة انهت  العاملة في س
جتهيز و تصفير الكمية اخملصصة 

ــة للمطحنة احلكومية  من احلنط
ــث مت  ــابعة حي ــة الس ــن الوجب م
ــة احلكومي بكمية  جتهيز املطحن
ــيارات  ( ٢٢٨،٩٤٠)طن»بواقع ١٠ س
ــز  جتهي ــت  واصل ــا  فيم  ، ــك  كذل
الثامنة  بالوجبة  األهلية  املطاحن 

ــة  ) بكمي  ٪٥٠ ) ــة  الثاني ــة  احلص
(١٤٣٤.٧٠٠) طن بواقع (٣٥ ) سيارة 
ــررة لدعم  ــة احمللية املق من احلنط
مفردات البطاقة . وبني ان صومعة 
ــزت مطاحن  ــعد جه ــان بني س خ
ــن من  ــه ١٥٢٢٫٣٠٠ط ــداد بكمي بغ

ــة الثامنة   ــة الثانية للحص الوجب
ــر  ــار مدي ــيارة . واش ــدل ٣٠ س مبع
ــركة الى ان مركز تسويق  عام الش
ــركة في  احلويجة التابع لفرع الش
ــن احملافظة   ــز مطاح ــوك جه كرك
ــع  ــن وبواق ــة (١٢١٤.٩٨٠) ط بكمي
ــيارة . واختتم العكيلى  ان  (٢٩) س
ــة لفرع صالح الدين  املواقع التابع
 - ــرقاط  - الش ــوز  - الط ــت  ( تكري
ــرت  ــامراء) باش بيجي- العلم - س
بتجهيز املطاحن بالوجبة الثانية 
من احلصة الثامنة وحسب اخللطة 
ــيطرة  ــم الس املقررة من قبل قس
النوعية ،و بلغت الكميةاجملهزة   ( 
ــف طن .ومن جانب اخر مت  ٢،٠٠٠) ال
ــة احلنطة احمللية  ــتئناف مناقل اس
ــن / مجمع  ــالح الدي ــرع ص ــن ف م
ــايلو تلعفر حيث  ــامراء الى س س
ــة  محمل ــيارات  س  (٨  ) ــت   وصل

بكمية ( ٣٤٦.٩٨٠) طن .

بغداد / البينة الجديدة

ــالمي  اطلق مصرف النهرين االس
(مصرف حكومي)  رواتب موظفي 
ــة رواتبهم  لديه  ــوزارات املوطن ال
لوحدة  ــان  بي ايلول.وقال  ــهر  لش
ــي،  احلكوم ــال  واالتص ــالم  االع
ــي  موظف ــب  روات ــع  رف ”مت  ــه  إن
ــملت  ــي ش ــة والت وزارة الداخلي
ــداد الرصافة  ــة احوال بغ (مديري
ــرخ  ــداد الك ــوال بغ ــة اح ومديري
ــة اجلنائية ومديرية  ومديرية االدل
االرهاب  ومكافحة  ــتخبارات  اس
ووزارة  الوطنية  البطاقة  ومديرية 
ــة  ــات ومديري ــة / االمتحان التربي
ــة الصدر و  ــاء /مدين ــع كهرب توزي
ــة /املقر  ــية العام مديرية اجلنس
ــل  ــية باب ــة جنس ــام ومديري الع
ومديرية جنسية ميسان ومديرية 
ــرس احلدود املقر العام ومديرية  ح
والشخصيات  ــآت  املنش حماية 
ــاع املدني الرصافة  ومديرية الدف
«.واضاف انه « مت ايضا رفع رواتب 
ــاع املدني  ــي مديرية الدف موظف

ــاع املدني / ــرخ ومديرية الدف الك
ــرطة  ــام ومديرية الش ــر الع املق
ــريع  ــة الرد الس ــة ومديري االحتادي
ــرطة الطاقة /شرطة  ومديرية ش
الكهرباء ومديرية شرطة الطاقة 
ــرطة النفط ومديرية شرطة  / ش
ــرطة بغداد  ــدة ومديرية ش النج
ــرطة محافظة بابل  ــة ش ومديري
ــؤون االحوال ومديرية  ومديرية ش
ــية ومديرية شؤون  شؤون اجلنس
اجلوازات  . واشار الى ،انه» مت ايضا 
ــب موظفي كلية العلوم  رفع روات
االسالمية وقسم تنفيذ املشاريع 
ــرطة  الش ــة  وكلي ــاء  /الكهرب
ومستشفى  االورام  ومستشفى 
ــفى غازي  دار التمريض ومستش
ــد  معه ــفى  ومستش ــري  احلري
ــة  حماي ــفى  ومستش ــعة  االش
الطفل ومحافظة بغداد ومديرية 
ــة ومديرية  ــرور العامة الرصاف امل
املرور العامة الكرخ ومديرية املرور 
ــد العالي  ــر واملعه ــة / املق العام
ــة ومقر وزارة  ــر وزارة الداخلي ومق
ــة رواتبهم لدى  ــاء املوطن الكهرب

ــرض  ــهر لغ ــذا الش ــرف له املص
تسلم رواتبهم عن طريق (بطاقة 
ــتر كارد)“. مصرف النهرين املاس
ــه « مت ايضا رفع  ــان ،أن ــني  البي وب
وزارة  ــة  وكال ــي  موظف ــب  روات
ــؤون االستخبارات  الداخلية لش
ــالح  االص ــرة  ودائ ــات  والتحقيق
العراقية وديوان الوقف الشيعي 
ــني ومديرية  ــوان الوقف الس ودي
صحة الرصافة / قطاع البلديات 
ــرس  وح ــر  املغاوي ــواء  ول ــي  الثان
ــواء حدود  ــف /١٢ ول ــدود النج ح
ــدود املنطقة  ــر قيادة ح /١١ ومق
ــة وكلية االمام الكاظم  اخلامس
ودائرة صحة بغداد الرصافة ولواء 
ــز  ــدود /٣ ومرك ــواء ح ــدود/٧ ول ح
ــرطة كمارك  تدريب /كوت /٦ وش
ــدود ٩  ــواء ح ــى ول ــة االول املنطق
ــاع  دف ــة  ــدود/٨ ومديري ــواء ح ول
ــرطة  املدني / النجف ومديرية ش
ــرطة ديالى    ــة ش ــط ومديري واس
ومركز  النجف  ــوازات  ومديرية ج
ــدود البصرة ومقر قيادة  تدريب ح
ــة ومقر حرس حدود  حدود الرابع

السواحل ومديرية شرطة كربالء.
ــان ،انه « مت ايضا رفع  وأوضح البي
ــب موظفي لواء حدود ٤ ولواء  روات
ــدود ١٥   ــار ٦ ولواء ح ــدود االنب ح
ومديرية شرطة البصرة   ومديرية 
ــرور  م ــة  ومديري ــار  االنب ــرطة  ش
ــف ومديرية دفاع مدني /ذي  النج
ــة الرصافة /م .  قار ومديرية صح
ــف ووزارة العمل /صحة  ــن الق اب
وسالمة مهنية ولواء حرس حدود 
ــدود /١٦ وقيادة  ــواء حرس ح /١ ول
ــوال النجف  ــرطة ذي قار واح ش
ــفى  ودفاع مدني كربالء ومستش
فاطمة الزهراء وشرطة الديوانية 
ــر قيادة حدود  ولواء حدود /٥ ومق
ــاع مدني البصرة  املنطقة /٢ ودف
وصحة الرصافة .م . الغدد الصم 
ــي ومرور كربالء  وعهد ادارة التقن
ومستشفى الكندي ومستشفى 
اليرموك وصحة الرصافة /قطاع 
ــة االدارة واالقتصاد  ــدر وكلي الص
ــروان  النه ــاع  قط  / ــة  والصح
ومستشفى الواسطي وم/ الصدر 

العام ودفاع مدني ديالى  .

ذي قار / كاظم العبيدي
ــي اخلفاجي حي  ــار الدكتور أحمد غن ــد محافظ ذي ق تفق
ــي ، و وجه باجناز  ــالع على واقع املنطقة اخلدم الزهراء لالط
ــي.وقال  ــتحدثة في وقت قياس ــة او املس ــاريع املتوقف املش
ــملت بعض  ــاريع، ش ــة متابعة املش ــالل جول ــي خ اخلفاج
ــت كل  ــة ذلل ــة احمللي ــريع ان « احلكوم ــف الس ــق خل مناط
ــاريع، واعطت  املعوقات التي تقف خلف تلكؤ او توقف املش
الضوء األخضر لكل الشركات واملقاولني الكمال التزاماتهم 
ــاريع التي بعهدتهم وتسليمها في  التعاقدية لتنفيذ املش

املدد احملددة».

البينة الجديدة / محمد الفوادي 

ــن  ــوراه ع ــهادة الدكت ــرمي، ش ــادل ك ــس ع ــتاذ ان ــال االس ن
ــات العامة   ــوان( توظيف العالق ــومة بعن ــه  املوس اطروحت
ــة  ــويق العالمة التجارية دراس ــة في تس ــة االعالني للرعاي
ــارض الدولية في بغداد )   ــركات الراعية للمع ميدانية للش
ــتاذ الدكتور باقر موسى  ــالة االس ــرف على الرس وكان املش
ــة بغداد، كلية  ــتاذ العالقات العامة في جامع ــم اس جاس
ــأ، وعضوية كل من األستاذ م. د كرمي منشد  االعالم  / رئيس
ــلوى العوادي  ــبيب ، و  أ.د س ــوي ، ا.م.د هدى مالك ش املوس
ــن و أ. د.م  ريا قحطان احمد/  ــاد زين العابدي ــد جي و أ.د محم
ــتاذ العالقات العامة ،اذ  جرت املناقشة في رحاب كلية   اس
ــة مبنح شهادة  االعالم جامعة بغداد ،واوصت جلنة املناقش
ــي ،اذ ان االطروحة تعد  ــداً عال ــد ج ــر جي ــوراه  بتقدي الدكت
ــتاذ انس  ــى من حيث املوضوع واالدوات البحثية ،واالس االول
عادل هو استاذ ( العالقات العامة ) في كلية اآلداب جامعة 

املصطفى االمني.

بغداد / البينة الجديدة
اكدت وزارة الزراعة ان السيد وزير الزراعة املهندس محمد 
اخلفاجي قد وجه دائرة البستنة بتجهيز فسائل النخيل 
ــيجية إلى املزارعني  ــائل النس االعتيادية فضالً عن الفس
ــراء من جانب  ــن أجل خلق بيئة خض ــني كافة م واملواطن
وتطوير وزيادة قطاع النخيل من جانب آخر. وذكرت الوزارة 
ــعار  ــتكون بأس ــائل س ــة التجهيز لهذه الفس أن عملي
ــني على زراعة النخيل  ــجيع املزارع مدعومة من اجل تش
واملساهمة بتطوير هذا القطاع احليوي، أذ توجد لدى دائرة 
ــائل نخيل بأعداد كثيرة وأصناف مختلفة  البستنة فس

في محطاتها املنتشرة في عموم مناطق العراق.
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ــتركة ، أن ٢٥٠  ــات املش ــادة العملي ــدت قي أك
ــي حماية  ــتركون ف ــر أمني سيش ــف عنص أل
ــتركة،  ــات. وذكر بيان للعمليات املش االنتخاب
ــتركة عقدت امس  ــات املش ــادة العملي أن قي
ــة الغربية  ــات االعالمي ــا مع املؤسس اجتماع
ــق عبد االمير  ــادة بحضور الفري ــي مقر القي ف
ــمري واللواء الدكتور سعد معن للحديث  الش
ــي اتخذتها القيادة  ــراءات االمنية الت عن االج
وكذلك التسهيالت االمنية للصحافة بشكل 
عام.وأكد الشمري أن أكثر من ٢٥٠ الف عنصر 

آمني سيتم نشره حلماية مراكز االقتراع، كما 
اعلن عن اكتمال وصول بعثة املراقبني الدولية 
ــار إلى أن  و تامني حماية تامة لتنقالتهم.  وأش
ــتكون مفتوحة ولن يكون هناك  ــوارع س الش
ــيارات احلمل  ــتثاء منع س حظر للتجوال باس
والدراجات النارية ، كما قال  «ستشهد ايام ٨ 
و ٩ و ١٠ انتشارا مكثفا لقوات االمن بالشوارع 
ــة دخلت في  ــول ان القوات االمني و ختم بالق
ــوات مكافحة  ــوى و ان ق ــذار القص ــة االن حال
ــة للجيش  ــوات اخلاصة التابع ــاب و الق االره

ستكون على اهبة االستعداد الي طارئ. 

 
ــفت االمانة العامة جمللس الوزراء، تفاصيل  كش
ــة مليارات  ــوزراء بتخصيص ثالث قرار مجلس ال
ــي بيان،  ــة ف ــرت االمان ــى وزارة الداخلية.وذك إل
ــته االعتيادية  ان»مجلس الوزراء وافق في جلس
ــي الثالثني من  ــني املنعقدة ف ــابعة والثالث الس
ــى تخصيص ثالثة مليار  ــهر أيلول /٢٠٢١، عل ش

ت  ــت: «ونصّ ــى  وزارة الداخلية».واضاف ــار إل دين
املوافقة على قيام  وزارة املالية بتخصيص ثالثة 
ــارات دينار إلى وزارة الداخليـة ضـمن موازنة  ملي
ــن احتياطي  ــاع املدني العامـة مـ ــة الدف مديري
الطوارئ للسنة املالية / ٢٠٢١؛ لتأمني أساسيات 
عمل املديرية املذكورة».واشارت الى، ان»موافقة 
ــادة (٥) من  ــتنادا إلى أحكام امل ــس تأتي اس اجملل
قانون املوازنة العامة االحتادية جلمهورية العراق 

للسنة املالية / ٢٠٢١».

 
دعا مستشار رئيس الوزراء لشؤون االنتخابات 
عبد احلسني الهنداوي، امس االثنني، الناخبني 
ــلم  ــراع بتس ــذي حدثوا بياناتهم إلى اإلس ال
ــالق  ــد اإلغ ــل موع ــة قب ــة البايومتري البطاق
ــق ألي  ــه «ال يح ــداوي، إن ــال الهن النهائي.وق
ــراع دون أن  ــوم االقت ــي ي ــت ف ــب التصوي ناخ
يكون لديه بطاقة بايومترية»، موجها الدعوة 
ــراع  «للناخبني الذي حدثوا بياناتهم الى االس
ــد  ــل موع ــة قب ــة البايومتري ــلم البطاق بتس

ــوم  الثالثاء».وأضاف، أن  ــي الي ــالق النهائ االغ
ــر جميع  ــات توف ــة االنتخاب ــز مفوضي «مراك
ــن يراجعون  ــام الناخبني الذي ــهيالت ام التس
ــار إلى أن «احلكومة  ــلم بطاقاتهم».وأش لتس
ــى اتخاذ  ــات عازمتان عل ــة االنتخاب ومفوضي
ــاول التزوير من  ــة بحق من يح ــات صارم عقوب
ــي التصويت  ــوق الناخبني ف ــل حماية حق اج
ــداوي أن «احملاكاة االخيرة التي  احلر».وأكد الهن
جرت بحضور رئيس مجلس الوزراء مصطفى 
ــكل جيد جدا»،  الكاظمي كانت ناجحة بش
ــملت البطاقتني  ــاكاة ش ــيرا الى أن «احمل مش

البايومترية والقصيرة االمد».
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ــير خليل  ــب نائب رئيس مجلس النواب، بش طال
ــوزراء بالتدخل  ــس ال ــس االثنني، رئي ــداد، ام احلـ
ــلحة اخلارجة عن  ــر املس ــوري إلنهاء املظاه الف
القانون في نينوى، وتأمني احلماية واحلرية الكاملة 
ــنجار كما  ــي قضاء س ــات ف ــحي اإلنتخاب ملرش
ــات مفوضية اإلنتخابات. كفله القانون وتعليم
ــوزراء القائد العام  ــداد، نطالب رئيس ال وقال احل
للقوات املسلحة مصطفى الكاظمي بالتدخل 
ــلحة اخلارجة عن  ــر املس ــوري إلنهاء املظاه الف
ــر  ــكل غي ــها بش ــت نفس ــي فرض ــون الت القان
قانوني  في قضاء سنجار التابعة الى محافظة 
ــحي احلزب الدميقراطي  ــوى، وقاموا مبنع مرش نين
ــاء ألجل  ــول الى القض ــن الدخ ــتاني م الكردس
ــم وعرض برامجهم في دوائرهم  تنظيم حمالته
اإلنتخابية.وأكد، أن هذه التصرفات واألعمال جتاوز 
ــون وتعليمات  ــي مخالفة للقان ــر مقبول وه غي
ــتقلة لالنتخابات.وانتقد  ــة العليا املس املفوضي
ــات األمنية في القضاء  نائب رئيس اجمللس، اجله
للتقصير في أداء الواجب وعدم حماية مرشحي 
ــة  اليومي ــاطاتهم  نش ــة  ملمارس ــات  اإلنتخاب
ــام بحمالتهم  ــم اإلنتخابية والقي ــل دوائره داخ
ــوة  ــات النيابية القادمة أس ــة لإلنتخاب الدعائي
ــات األخرى في  ــحي األحزاب والكيان بباقي مرش
احملافظة.ودعا احلداد، اجلهات احلكومية والقوات 
األمنية كافة داخل نينوى إلى ممارسة دورها إجتاه 
ــر والتهديد الذي  ــع التوت ــحني ومن ــع املرش جمي
ــزب الدميقراطي  ــحي احل تعرض له عدد من مرش
ــيؤثر على  ــتاني، وهذا األمر مرفوض وس الكردس

إستقرار احملافظة بشكل عام.

ــريان قانون  ــة الصحة النيابية بدء س أكدت جلن
ــة أن نتائج هذه اخلطوة  ــان الصحي، مبين الضم
ستتضح في شهر شباط من العام ٢٠٢٢ املقبل.  
ــي في تصريح  ــن خالط وقال عضو اللجنة حس
ــابقة  صحفي، إن ”اللجنة اجتمعت في فترة س
ــات الطبية  ــات املعنية والنقاب ــع اجله مع جمي
ــي وفروعها  ــة الضمان الصح ــة وهيئ والصيادل
وصندوق الضمان الصحي من أجل البدء بتطبيق 
إجراءات القانون الذي يعد من أهم القوانني التي 
ــني أن ”القانون دخل  ــواب“. وب ــا مجلس الن أقره
ــتكون  ــهر آب املاضي، وس ــز التنفيذ منذ ش حي
ــباط من  ــهر ش ــج التطبيق واضحة في ش نتائ
عام ٢٠٢٢ املقبل“, موضحاً أن ”هناك مراحل في 
ــرائح املوظفني ومن ثم  ــق القانون تبدأ بش تطبي
ــرائح االخرى للمجتمع،  املتقاعدين ومن ثم الش
ــوم  ــع الرس ــن دف ــتثناة م ــرائح مس ــاك ش وهن
ــة الفقيرة  ــون وهي الطبق ــروطة في القان املش
ــة والرعاية االجتماعية  وذوو االحتياجات اخلاص
ــجلة لدى  من خالل االعتماد على البيانات املس
ــة“. ولفت الى  ــؤون االجتماعي وزارة العمل والش
أن ”قانون الضمان الصحي من القوانني املتميزة 
ــذت وزارة الصحة على عاتقها تنفيذ  بعد أن أخ
ــكيل هيئة الضمان بجميع  هذا القانون، ومت تش
أعضائها من وزارات (التخطيط واملالية والعمل 
والشؤون االجتماعية) ونقابة االطباء والصيادلة 
ــارة بغداد  ــال وغرفة جت ــنان والعم ــاء االس وأطب

وغيرهم من اخلبراء اخملتصني“. 

بغداد /

ــني، وزير العدل  ــي، امس االثن ــي حميد الدليم ــتقبل وزير التربية عل اس
ــدأ تعزيز فكرة  ــث اجلانبان مب ــتار محمد، وبح ــاالر عبد الس القاضي س
ــجون .وبحسب  احلياة بعيداً عن االرهاب في نفوس احملكومني داخل الس
بيان لوزارة التربية ، أكد الدليمي خالل حديثه على أهمية زيادة التواصل 
ــادة التأهيل التربوي  ــتركة خاصة في موضوع إع ــي دعم اللجان املش ف
ــجون عن طريق التعاون مع  ــي للمحكومني داخل الس والفكري والنفس
ــوزارات واجلهات ذات العالقة، الفتاً الى ان وزارة التربية ماضية في فتح  ال
مراكز جديدة حملو االمية في السجون لنشر العلم واملعرفة للحد من آثار 

اجلرمية في اجملتمع.

بغداد /

ــت وزارتا التخطيط والنقل، امس  ناقش
ــركات العامة  ــل الش ــني، واقع عم االثن
ــتثمارية  ــاريع االس املش تنفيذ  ــات  والي
ــب  ــال املكت ــل. وق ــركات وزارة النق لش
االعالمي لوزارة التخطيط ، انه بحضور 
ــال النجم،  ــد بت ــط خال ــري التخطي وزي
والنقل ناصر حسني بندر الشبلي، عقدت 

الوزارتان، امس، االثنني اجتماعا مشتركا 
ــن  ــني واملديري ــي الوزارت ــاركة وكيل مبش
العامني للشركات التابعة لوزارة النقل 
ومدير عام دائرة تخطيط القطاعات في 
وزارة التخطيط.واضاف البيان، انه جرى 
خالل االجتماع عالي االهمية، مناقشة 
ــة لوزارة  ــركات العامة التابع ــع الش واق
النقل، واملشاريع املستمرة التي تنفذها 
هذه الشركات. وبحسب البيان، اكد وزير 
ــركات العامة  ــط، ان عمل الش التخطي

ــوزارة النقل او في  ــواء تلك التابعة ل س
ــوزارات، ينبغي ان يكون مجديا،  باقي ال
ــي دعم  ــركات ف ــذه الش ــهم ه وان تس
ــاجت احمللي االجمالي، من خالل حتقيق  الن
ــب وحجم املهام  ايرادات مالية، تتناس
ــاريع  ــيرا الى ان املش ــي تؤديها، مش الت
التي تنفذها هذه الشركات يجب ان يتم 
متويلها من االرباح املتحققة، وبالتالي، 
لن يتم تخصيص اي تخصيصات مالية 
ــركات ضمن املوازنات العامة  لهذه الش

للسنوات املقبلة.وذكر البيان، انه جرى 
ــاريع  ــة مش ــاع مناقش ــالل االجتم خ
ــد  احلدي ــكك  للس ــة  العام ــركة  الش
ــروع قطار  ــا مش ــن بينه ــة، وم العراقي
ــة ادراجه ضمن  ــق، واهمي ــداد املعل بغ
ــتكمال  ــي، بعد اس ــام احلال خطة الع
متطلبات االدراج، كما ناقش االجتماع، 
ــراء عدد من طائرات البوينغ  مشروع ش
ــوط اجلوية  ــركة اخلط لتطوير عمل ش

العراقية.

بغداد /

بغداد /

بغداد /

بغداد /

بغداد /

بغداد /

السنة السادسة عشرة / العدد (٣٧٣٢) الثالثاء  ٥ / ١٠ / ٢٠٢١

تتمة ص «١»

شحنات جديدة من "فايزر" تصل العراق
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ــاء األعلى،  ــس القض ــت أعلن مجل ــي وق ف
امس االثنني، تشكيل جلان قضائية للنظر 
في مخالفات ( يوم االنتخابات ). وذكر بيان 
للمجلس ، أن «مجلس القضاء االعلى قرر 
ــخ ٤ /١٠ /٢٠٢١  ــدة بتاري ــته املنعق بجلس
ــي جميع احملاكم  ــكيل جلان قضائية ف تش
التي تقع ضمن اختصاصها املكاني املراكز 
واالخبارات  ــكاوى  الش ــي  لتلق االنتخابية 
ــكلة من قبل  من قبل اللجان االمنية املش
ــالمة االنتخابات  ــوزراء حلماية س ــس ال رئي
ــد ترتكب  ــات القانونية التي ق ــن اخملالف م
ــي ١٠ /١٠ /٢٠٢١ «.  ــوم االنتخابات) ف في (ي
ــس توجيه  ــا قرر اجملل ــاف البيان: «كم وأض
ــراءات القانونية  ــديد االج ــم في تش احملاك
ــب جرمية االعتداء على صور  بحق من يرتك
ــس  ــات مجل ــحني النتخاب ــات املرش ودعاي
ــا ورد في  ــى تنفيذ م ــد عل ــواب والتأكي الن
ــاء االعلى بهذا  ــابق جمللس القض اعمام س
ــوص». وأكد النائب عن  حتالف الفتح  اخلص
ــني، ان بعض  ــداوي، امس االثن ــد البل محم
االطراف تقوم باستغالل نفوذها ومناصبها 
ــات املقبلة.وحذر  ــوز باالنتخاب من اجل الف
البلداوي ، من االشخاص الذين يستخدمون 
ــلطة من اجل الفوز  النفوذ واملنصب والس
ــى مقعد مجلس  ــات والوصول ال باالنتخاب
ــا ان البيئة النظيفة يجب ان  النواب، مبين
تكون جاهزة بني املرشح والناخب من اجل 
خلق الثقة املتبادلة وضمان اكبر مشاركة 
ممكنة بالعملية االنتخابية املرتقبة.وشدد 

ــق القانون ملنع  ــداوي على ضرورة تطبي البل
ــدرات الدولة او  ــب او مق ــتخدام املنص اس
ــلطة للوصول الى مقعد البرملان. على  الس
ــدوب جمهورية العراق  صعيد آخر أعلن من
ــفيرها لدى  الدائم في اجلامعة العربية وس
ــي، امس االثنني،  ــد نايف الدليم مصر احم
ــني العراق ومصر،  ــل االتفاقيات ب بدء تفعي

ــات القمم  ــة العليا ومخرج ــن اللجن ضم
التي عقدت في كال البلدين .وقال الدليمي، 
ــات، هو  ــذه االتفاقي ــروعات ه ــم مش إن اه
ــي والنقل البري، واملنطقة  الربط الكهربائ
الصناعية، واالعمار مقابل النفط، مشيرا 
ــرص على نقل التجربة املصرية الى  الى احل
ــودة عالية. ــا من رصانة وج ــراق ملا فيه الع

ــرة أو  ــس قاصرا باخلب ــراق لي ــأن الع ــوه ب ون
ــار الذي حدث  ــاءة، بيد ان حجم الدم الكف
فيه، يتطلب تكاتفا وتعاونا من الشقيقة 
مصر.وبني الدليمي ان هناك تنسيقا فعليا 
ــية،  مبجال األمن والدفاع واجملاالت السياس
الفتا الى ان هناك قمما (عراقية – مصرية) 
جديدة في القاهرة وبغداد، إضافة إلى زيارات 

ــؤوليهما .  ــا من قبل كبار مس عدة بينهم
من جانبها أعلنت وزارة اخلارجية اإليرانية، 
ــتمرار املفاوضات بني إيران  امس االثنني، اس
والسعودية في بغداد. وقال املتحدث باسم 
ــب زاده إن  ــعيد خطي اخلارجية اإليرانية س
ــتمرة  ــران والرياض مس ــني طه ــات ب احملادث
ــروط مسبقة بهذا  على أفضل وجه وال ش

ــات من  ــتئناف العالق ــاول اس ــأن ونح الش
ــعيد  ــني البلدين.وأضاف س خالل االتفاق ب
ــي تصريحات صحفية امس  خطيب زادة ف
ــعودية  االثنني، إن املفاوضات بني إيران والس
ــا  ــملت قضاي ــداد و ش ــي بغ ــتمرة ف مس
ــدث  ــى املتح ــر نف ــب آخ ــن جان إقليمية.م
ــة  ــى طهران ملناقش ــعودي إل ــارة وفد س زي
ــفارة.وأوضح زادة أن زيارة  ــح الس ــادة فت إع
ــالة واضحة  ــى الدوحة حتمل رس ــري إل باق
ــاء األولوية لدول اجلوار في عالقات  هي إعط
ــران اخلارجية. على صعيد آخر أكد رئيس  إي
ــح هادي العامري، امس االثنني،  حتالف الفت
أن رايات حترير القدس، ستنطلق من العراق.
ــب العامري مبؤمتر في محافظة صالح  وطال
ــاة التطبيع مع الكيان  الدين، بـ»اخراج دع
ــدا «ال نقبل احدا منهم  الصهيوني»، مؤك
ــن التطبيع  ــمح ألحد ان يتحدث ع وال نس
ــن  «نح ــع،  الصهيوني».وتاب ــان  الكي ــع  م
ــع القضية  ــطيني وم ــعب الفلس مع الش
ونحيا  ــتدركا «منوت  ــطينية»، مس الفلس
ــطينية». ــطني والقضية الفلس ــع فلس م
وِاشار العامري الى، أن «الرايات التي تنطلق 
ــن العراق»،  ــتنطلق م ــر القدس، س لتحري
ــأن الرايات التي  ــا أن «اليهود يؤمنون ب مبين
ــن العراق». ــتنطلق م ــتحرر القدس س س
وختم رئيس حتالف الفتح بالقول، «العراق 
ــن يطالب  ــكل م ــكان ل ــر، الم ارض التحري
ــان الغاصب لالرض  ــذا الكي ــع له بالتطبي

الفلسطينية».

 

ــس  ــادي، ام ــة االحت ــس اخلدم ــق مجل أطل
ــكوى وآخر للخطأ في  االثنني، رابطا للش
ــم.وذكر بيان للمجلس،  أن «مجلس  االس
ــق رابطا ملن لم يظهر  اخلدمة االحتادي اطل
اسمه ضمن االسماء املرفوعة على املوقع 

االلكتروني للمجلس».
وأضاف البيان، أنه «مبعنى كل شخص لم 
يظهر اسمه ضمن القوائم او كل شخص 

لم يستلم كود عليه بتقدمي شكوى على 
الرابط التالي 

HTTPS://TOPS.FPSC.GOV.IQ/PROB_OUT_ADD.
.«PHP?TAB=35

ــكاوى  ــط ش ــح راب ــا مت فت ــع: «ايض  وتاب
ــواردة من التقاعد،  بخصوص املعلومات ال
ــمه في  ــى ان اخلريج الذي وجد اس اي مبعن
قوائم املتعينني وهو ليس مبتعني يستطيع 

تقدمي اعتراض على الرابط التالي
HTTPS://TOPS.FPSC.GOV.IQ/PROB_TAQA_LIST. 
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ــف تقرير صحفي إسباني، امس  كش
ــودة الثنائي خوان  اإلثنني، كواليس ع
البورتا، رئيس برشلونة، ورونالد كومان 
مدرب الفريق من مدينة مدريد.وخسر 
برشلونة بثنائية نظيفة أمام أتلتيكو 
ــة  ــات اجلول ــن منافس ــد، ، ضم مدري
ا  ــباني.ووفقً ــن الدوري اإلس الثامنة م
ــباني،  ــيرجنيتو» اإلس لبرنامج «التش
ــان لم يتحدثا خالل  فإن البورتا وكوم
ــق الكتالوني من  ــودة الفري ــة ع رحل
ــات  ــي املباري ــا ف ــاد البورت مدريد.واعت

املاضية على إجراء جلسة مع كومان 
ــة  ملعرف ــلبية،  الس ــج  النتائ ــب  عق
ــلونة من  ــار برش ــباب عدم انتص أس

ــن التقارير  ــدرب. يذكر أن العديد م امل
ــم  ــان لن يكمل املوس ــم أن كوم تزع
ــؤولي  ــلونة، وأن مس ــي مع برش احلال
ــم  ــر من اس ــون أكث ــا يفاوض البارس
ــدرب الهولندي على مقاعد  خلالفة امل
ــا  ــج البارس ــت نتائ ــدالء. وتراجع الب
ــكل كبير في اآلونة األخيرة، على  بش
ــي، حيث  ــي واألوروب ــن احملل الصعيدي
ــي الليجا  ــع ف ــز التاس ــل املرك يحت
ــر في  ــاراة مؤجلة)، كما خس (وله مب
ــدور اجملموعات في دوري  أول جولتني ب

أبطال أوروبا.

ــس جابر  ــية أن ــة التونس ــت الالعب أضاع
ــق إجناز  ــة حتقي ــا فرص ــة ٢٦ عاملي املصنف
ــي في نهائي  ــا وللتنس العرب ــي له تاريخ
ــد أن  ــة) بع ــيكاغو (٥٠٠ نقط ــة ش بطول
ــبانية جاربني موجوروزا  انهزمت أمام اإلس
ــا مبجموعتني  ــعة عاملي التاس ــة  املصنف

جملموعة واحدة (٢_١).
دخول قوي ألنس جابر 

ــوة ومتكنت  ــس حابر املباراة بق ــت أن ودخل
ــبانية  لتتقدم في  ــر إرسال اإلس من كس

النتيجة  ٣_١ و  ٤_١.
ــالل اجملموعة األولى  ــس جابر خ ونوعت أن
ــت لوحات رائعة  ــن طريقة لعبها وقدم م
ــال كما أن جاربني  صفق لها اجلمهور طوي
ــدي للضربات  ــوروزا عجزت عن التص موج
ــاحقة  للبطلة التونسية التي فازت  الس

بنتيجة ٦_٣. 
تراجع غريب

ــبانية   ــة أخذت اإلس ــي اجملموعة الثاني ف
ــل أن تتمكن  ــبقية ٢_١ قب ــل ٢_٢ ثم افتكاك ألول مرة األس ــس جابر من  التعدي األسبقية ٣_٢ وكانت أمام فرصة التقدم أن

ــم التعادل اإليجابي موقعة ليفربول  حس
ــتر سيتي بنتيجة (٢-٢)،  وضيفه مانشس
في املباراة التي احتضنها ملعب األنفيلد  
ــن الدوري  ــابعة م ــة الس ــة اجلول ــي قم ف

اإلجنليزي املمتاز.
ــجل ثنائية ليفربول ساديو ماني (٥٩)  وس
ــجل هدفي  ــد صالح (٧٦)، بينما س ومحم
ــيتي كل من فيل فودين (٦٩) وكيفني  الس

دي بروين (٨١).
ــول رصيده إلى  ــك النتيجة رفع ليفرب وبتل
ــي، بينما رفع  ــز الثان ــي املرك ــة ف ١٥ نقط
ــيتي رصيده إلى ١٤ نقطة  ــتر س مانشس
في املركز الثالث. كانت بداية املباراة حذرة 
وأتت احملاولة األولى في املباراة في الدقيقة 

ــا  ــيتي، بعدم ــتر س ــح مانشس ٢١ لصال
تالعب بيرناردو بالعبي ليفربول في وسط 
ــل بينية مميزة لفودين  امللعب قبل أن يرس
الذي انفرد بأليسون، مسددًا كرة قوية من 
ــارس البرازيلي في  داخل املنطقة تألق احل

التصدي لها.
ــى دي بروين في  ــيلو الكرة إل ومرر كانس
ــزاء في  ــن منطقة اجل ــر م اجلانب األيس
ــي كرة  ــدد البلجيك ــة ٢٤، ليس الدقيق

ا عن املرمى. قوية ولكنها ذهبت بعيدً
ــجيل في  ــيتي أن يفتتح التس وكاد الس
الدقيقة ٣٤، بعدما أرسل فودين عرضية 
ــا دي بروين  ــر، تابعه ــب األيس ــن اجلان م
ــا داخل منطقة  ــن الرقابة متامً اخلالي م
ــى جوار  ــية مرت إل ــددًا رأس ــزاء مس اجل

القائم.

ــيطرته وزحفه جتاه  ــيتي س وواصل الس
ــتغالً ضعف اجلبهة  مرمى ليفربول مس
ــر، لينفرد  ــد ميلن ــر بتواج ــي لليف اليمن
ــون في الدقيقة ٤٥، وحاول  فودين بأليس
ــه إال أن احلارس البرازيلي جنح في  مراوغت
ــوط األول  ــرة، لينتهي الش افتكاك الك
ــوط  ــلبي. ومع بداية الش بالتعادل الس
الثاني، شكل ليفربول أول خطورة له في 
املباراة بتسديدة قوية من جوتا من على 
ــي الدقيقة ٥٠،  ــزاء ف ــدود منطقة اجل ح
ــون. وجنح ليفربول في  تصدى لها إديرس
ــجيل في الدقيقة ٥٩، بعد  افتتاح التس
ــالح في اجلانب  ــريعة من ص انطالقة س
ــل أن ميرر  ــيلو، قب ــن متالعبًا بكانس األمي
ــي، الذي انفرد  ــة داخل املنطقة ملان بيني
بإديرسون مسددًا كرة سكنت الشباك.

ــري،  ــي املص ــم الدول ــا زال النج م
محمد صالح، يدون اسمه بحروف 
ــول، ال  ــخ ليفرب ــب في تاري ــن ذه م
ــه املذهلة مع  ــيما بعد انطالقت س
ــم احلالي،  الفريق األحمر في املوس
ــي والقاري.  ــن احملل ــى الصعيدي عل
وواصل صالح ممارسة هوايته في هز 
السابعة على  للمباراة  ــباك،  الش
ــع ليفربول، في مختلف  التوالي م
ــابقات، عقب تسجيله هدفا  املس
ــه ٢/٢  ــادل فريق ــا خالل تع خرافي
ــيتي،  ــتر س ــه مانشس ــع ضيف م
أمس االول األحد، في قمة املرحلة 
ــابعة للبرمييرليج. كما شهد  الس

ــدف  ــه لله ــا صناعت ــاء أيض اللق
ــاء بقدم  ــذي ج ــول، ال األول لليفرب
السنغالي ساديو ماني. ورفع صالح 
ــي مع  ــده التهديف ــا) رصي (٢٩ عام
ــول، في الدوري اإلجنليزي هذا  ليفرب
ــم  ــم، إلى ٦ أهداف، ليتقاس املوس
ــابقة  ــب هدافي املس ــدارة ترتي ص
ــتر  مع جيمي فاردي، مهاجم ليس
ــم  ــدف رق ــذا اله ــيتي. وكان ه س
ــيرته بالدوري  ١٠٣ لصالح في مس
ــزي، ليصبح على بعد هدف  اإلجنلي
وحيد من معادلة الرقم القياسي، 
ــواري  ــم اإليف ــه النج ــذي يحمل ال
ــر  ــا، كأكث ــه دروجب ــزل ديديي املعت
الالعبني األفارقة تسجيال لألهداف 

في البطولة العريقة.

صالح اِّـبهر ينثر اِّـتعة َّـ أرجاء 
عالم كرة القدم

ــبانيول انتصارًا  ــق إس حقق فري
ــال مدريد بنتيجة  ثمينًا على ري
ــات اجلولة  (١-٢) في إطار منافس

الثامنة من الليجا.
دي  راؤول  ــبانيول  إلس ــجل  وس
توماس في الدقيقة ١٧، وأليكس 
ــة ٦٠، بينما  ــي الدقيق فيدال ف
ــال مدريد  ــجل كرمي بنزميا لري س

في الدقيقة ٧١.
ــبانيول  وبهذا االنتصار يرفع إس
ــي املركز  ــة ٩ ف ــده للنقط رصي
ــر، بينما جتمد رصيد  الثاني عش
ــد ١٧ نقطة في  ــال مدريد عن ري

صدارة الترتيب.

ــن ريال  ــاراة بتهديد م ــدأت املب ب
ــاب  الش ــرر  م ــث  حي ــد،  مدري
ــرة  ك ــور  جوني ــيوس  فينيس
ــل املنطقة لكرمي  ــب داخ بالعك
ــة  ــدد من ملس ــذي س ــا، ال بنزمي
واحدة لكن بني يدي دييجو لوبيز 
حارس إسبانيول في الدقيقة ٤.

ــبانيول في  ــن إس ــاء أول رد م وج
الدقيقة ٩، بتسديدة من إمباربا 
من خارج منطقة اجلزاء، تصدى 
لها كورتوا وحولها إلى الركنية.

ــيناريو مع ريال مدريد  وتكرر الس
ــيوس  مجددًا، حيث مرر فينيس
ــب لبنزميا  ــرة بالكع ــور ك جوني
ــدد بني  داخل املنطقة، والذي س
أحضان احلارس دييجو لوبيز في 

الدقيقة ١٤.
ــاء جنح راؤول  ــير اللق وعكس س
ــجيل هدف  ــاس في تس دي توم
ــبانيول في الدقيقة  التقدم إلس
ــث تلقى كرة عرضية من  ١٧، حي
ــن زميله إمباربا  الطرف األمين م
ــفل  ــدد أس ــل املنطقة وس داخ

يسار احلارس كورتوا.
ــل بنزميا تسديدة من خارج  وأرس
املنطقة في الدقيقة ٢٠، سيطر 
لوبيز  ــو  ــهولة دييج عليها بس

حارس إسبانيول.
ومرر إمباربا العب إسبانيول كرة 
ــاس، الذي  ــه راؤول دي توم لزميل
ــدد كرة بعيدة عن مرمى ريال  س

مدريد في الدقيقة ٣٩.

ــدم  ــوط األول بتق ــى الش وانته
إسبانيول بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني، جنح أليكس 
ــدف  ــجيل اله ــي تس ــدال ف في
ــبانيول في الدقيقة  الثاني إلس
ــن منتصف  ــث انطلق م ٦٠، حي
أن  ــل  ــو قب وراوغ ناتش ــب  امللع
يُسدد على  يسار كورتوا حارس 

مرمى ريال مدريد.
ــيميرو العب خط  ــل كاس وأرس
ــة  ــد، تصويب ــال مدري ــط ري وس
ــة، تصدى لها  من خارج املنطق
ــو لوبيز وحولها إلى ركنية  دييج

في الدقيقة ٦٣.
ــب  الع داردر  ــيرجي  س ــدر  وأه
ــجيل  تس ــة  فرص ــبانيول  إس

ــث في الدقيقة ٦٤،  الهدف الثال
حيث أضاع انفرادا تاما باحلارس 
ــب  بجان ــدد  وس ــوا  كورت ــو  تيب

القائم األمين.
ــجل كرمي بنزميا الهدف األول  وس
ــي الدقيقة ٦٧،  ــد ف ــال مدري لري
ــاراة ألغاه بداعي  لكن حكم املب

التسلل.
وجنح بنزميا في تسجيل الهدف 
األول للميرجني في الدقيقة ٧١، 
ــد مجهود فردي كبير، انطلق  بع
ــل أن  ــاع، قب ــرة وراوغ الدف بالك
ــار دييجو لوبيز  ــدد على يس يُس

حارس إسبانيول.
ــاراة ركلة  ــب حكم املب واحتس
ــال مدريد في  ــرة لري ــرة مباش ح

ــا  ــرى لتنفيذه ــة ٧٤، انب الدقيق
ــى مرمى  ــدد أعل ــذي س ــا ال أالب

إسبانيول.
ــدف  ه ــجل  يُس أن  ــا  بنزمي وكاد 
التعادل لريال مدريد في الدقيقة 
ــل  داخ ــن  م ــية  رأس ــرة  بك  ،٧٩
ــب القائم  ــة، مرت بجان املنطق

األيسر.
ــازارد  ــن ه ــل إيدي ــجل البدي وس
ــال مدريد في  ــدف الثاني لري اله
ــن ألغاه احلكم  الدقيقة ٨٤، لك

بداعي التسلل.
وفشلت محاوالت ريال مدريد في 
ــل امللكي تعثره  ــودة، ليواص الع
ــة  ــادل اجلول ــا تع ــا بعدم محليً

املاضية ضد فياريال.

ــني مهاجم  ــون هيوجن-م ــال س ق
ــبير، إن سر الفوز  توتنهام هوتس
(٢-١) على أستون فيال في الدوري 
ــي  ــل ف ــاز، يتمث ــزي املمت اإلجنلي

«اللعب دون خوف».
ــالث مباريات  ــد الهزمية في ث وبع
ــا  خالله ــتقبال  واس ــة  متتالي

ــجيل  ــعة أهداف مقابل تس تس
ــام  توتنه ــد  وج ــد،  وحي ــدف  ه
ــه في مأزق، وبدا أن أستون  نفس
ــيحاول استغالل  املتألق س فيال 
ــم الكوري  ــف. لكن املهاج املوق
ــة  مذهل ــاراة  مب ــدم  ق ــي  اجلنوب
وتسبب في هدفي الفوز، لينجح 
ــام في التخلص من تراجع  توتنه

ــبتمبر/ أيلول. وقال سون «هذا  س
ــا الكثير من الطاقة  الفوز مينحن
ــلوبنا في  ــة، كما أن أس اإليجابي
ــاف  مختلفا».وأض كان  ــب  اللع
ــى ذلك  ــدة إل ــاج بش ــا نحت «كن
ــف الدولي. إنه  خاصة قبل التوق
ــوز بهذه  ــع حتقيق الف ــعور رائ ش
ــع  ــا». وتاب ــي قدم ــاراة واملض املب

ــكل مختلف مقارنة  «لعبنا بش
ــا دون  ــة. لعبن ــابيع املاضي باألس
باألمر حتى  ــتمتعنا  واس ــوف  خ
ــا  تعرضن ــرة.  الك ــدان  فق ــد  عن
ــالث مباريات..  ــة في آخر ث للهزمي
ــة لكن  ــة منخفض ــت الثق وكان
النتيجة  ــت  بقوة».وترك تعافينا 
توتنهام في املركز الثامن برصيد 

١٢ نقطة، وبفارق أربع نقاط خلف 
ــبع  ــدر بعد س ــي املتص تشيلس
جوالت، بينما يتأخر أستون فيال 
بنقطتني إضافيتني ويأتي عاشرا.  
وتقدم توتنهام أوال بواسطة بيير-
ــن بعد أن أدرك  إميل هويبرج، لك
ــز التعادل  ــم أولي واتكين املهاج
ألستون فيال في الشوط الثاني، 

ــي  ــيصبح ف ــام س ــدا أن توتنه ب
موقف خطر خاصة مع انخفاض 

ثقته من اجلوالت السابقة.
ــون ركض بالكرة بشكل  لكن س
ــي  ــبب في هدف عكس رائع وتس
ــال،  ــب في ــت الع ــات تارج ــن م م
ــو  ــى نون ــط عل ــف الضغ ليخف

إسبيريتو سانتو مدرب توتنهام.
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علي رياح  

مثل كل مرة ، كانت وسائل التواصل االجتماعي امليدان الذي متَّ فيه 
ــان واإلمارات حتت  ــي قبل مواجهة لبن ــع قائمة املنتخب العراق وض
ــي إظهار التأييد واالختالف  ــة اجلدل والنقاش، وتبارى اجلميع ف مظل
وذهب التنازع على القائمة حدودا ال حتدث إال في العراق ، مع أن الدعوة 
إلى االنضمام للمنتخب – وفقا ملا هو متعارف عليه في العالم كله 
ــاعد، فعلى  ــؤول ومعه الطاقم املس ــة يقوم بها املدرب املس – مهم
ــتدور الدوائر وسينصب جام الغضب حني يقع  رؤوس هؤالء فقط س
ــطاط  ــر أو اإلخفاق ، في حني يتفرق مجد الفوز ويتوزع بالقس التعث
ــوى اجترار  ــاعديه س على كل من أدلى برأيه وال يتبقى للمدرب ومس

احلسرات على هذا الوضع الذي نحن فيه منذ أمد ليس قصيرا!  
ــالم أدانوا أوالً  ــتغلني في اإلع ــر، أن بعضا من املش ــرب ما في األم أغ
ــواء  ــة املنتخب األخيرة س ــريب قائم ــة التي يتمّ فيها تس الطريق
ــف باحلذف واإلضافة،  ــة حقيقية أو تنطوي على تزيي اكانت القائم
ــهم الذين يسعون إلى احلصول على حق االنفراد مبضمون  هم أنفس
ــريبها إلى  القائمة من دون النظر اجلدي في النتائج املترتبة على تس
الناس وجعلها في متناول كل من يجد في كرة القدم املتعة ، سواء 
اكانت هذه املتعة بريئة لوجه الكرة أو أن فيها أغراضا شخصية!  

ــوكات غيابه التام  ــجله على املدرب أدف ــع اإلقرار التام بأن ما نس وم
ــجلها  ــب واألندية العراقية ميدانيا وهي نقطة نس ــن رصد املالع ع
ــت في األمس واليوم  ــرم العقد معه، فإن رأيي الثاب ــا على من أب أيض
ــع منتخب ميثل بلدا،  ــرار العمل التدريبي م ــاء اهللا، أن أس وحتى يش
ــوز اإلفصاح عنه  ــر الذي يكمن وال يج ــي أن تظل في إطار الس ينبغ
ــال عن التباهي به.. في زمان بعيد مضى كان املدرب يقدم الئحة  فض
بأسماء الالعبني املنتدبني ألداء مهمة وطنية إلى االحتاد الكروي، ولم 
ــا – حتى النجوم أو مراكز القوى في املنتخب – يعلمون  يكن العبون
بفحوى الالئحة، كما أنهم ليسوا أبدا في وارد تسريبها أو فتح باب 
ــكل من األشكال.. مؤكد أن هذا األمر كان من  النقاش عليها بأي ش
فضائل أن وسائل التواصل االجتماعي لم تخترع بعد، أما في يومنا 
ــريبا وجدال ورفضا، تبدأ املمارسة  هذا، فالتفاصيل كلها مباحة تس
ــة وفقا لقناعة  ــماؤهم عن الالئح ــقطت أس من الالعبني الذين س
املدرب وال تنتهي عند اإلشهار في وسائل التواصل ثم التشهير في 
ــاحة مفتوحة من اآلراء حول من يستحق أو من ال يستحق متثيل  س
ــا خصوصا حني يتم تغييب  ــأن ذاته ، لدينا آراؤن املنتخب!   في الش
ــدد من العبينا احملترفني أو املغتربني في اخلارج ، وهذه نقطة نوهنا  ع
ــر في هذا احلجب لبعض – وال أقول كل  عنها كثيرا ، وال ادري ما الس
ــظ على الطريقة  ــارج – لكننا ومع التحف ــب املوجودة في اخل املواه
ــا ، ال ينبغي أن ننجرّ  ــدرب مع فئة من العبين ــي يتعاطى فيها امل الت
ــاحة من املساجالت بلغة فيها التشفي من املنتخب ، حتى  إلى س
ــرد أن الئحة الالعبني ال  ــارة املنتخب جمل ــض صار يتمنى خس أن البع

تعجبه!  
بحكم االعتياد وطبيعة العمل أيضا، أالحق شؤون املنتخبات األخرى، 
وال أجد مثل هذه الفوضى التي نحن فيها.. وإذا التمسنا للجماهير 
العذر في أن تطرح رأيها بخصوص غياب العبني مفضلني لديها، فإن 
ــه كإعالميني من اخلوض في أدق التفصيالت دون أية كوابح  ما منارس
ــة يقتضي مراجعة متأنية للحال ، ال بل يقتضي أيضا اإلدراك  مهني

بأن مساحة الرأي ال تعني اإلمعان في تصفية احلساب!  
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البينة اجلديدة / منال العزاوي

ــة  ــوب كروي بعمر الزهور من محافظة بابل بعمر السادس موه
ــى من يحتويه  ــق امنيته وهو بحاجه ال ــرة حلمه ان تتحق عش
ــني  ــل منه العبا كرويا تتغنى به دول العالم املوهوب حس ويجع
ــم يجيد  ــول الفارع الذي يبلغ ١٨٢س ــي اجلنابي يتميز بالط عل
ــديد ضربات قويه جدا  ــورة جيدة يتميز بتس ــة مرمى بص حراس
ــك  ــة خبرته له القابلية والقدرة على مس ــنه وقل رغم صغر س
الكرة بثقة عالية جدا وعدم االرتبارك هذا من جانب ومن جانب 
ــة كان  ــذ نعومة اظافره وهو بعمر السادس ــر احب الكرة من اخ
ــئني  ــوارع وازقة بابل العريقهة تدرب وترعرع مع ناش يلعب بش
بنادي القاسم يلعب ويتدرب باملدرسة الكروية بالقضاء نفسه 
ــاج املوهوب الى ناد كروي ومدرب عريق ليصنع منه احمد  اذ يحت
ــباب والرياضة  راضي اخر (رحمه اهللا)،وإذ نضع بني يدي وزير الش
ــدة لنحصل على يافعني ابطال كرويني فهو بحاجة  هذه املناش
الى مدرب ونادي يؤويه ويحتويه لكي يعمل للفوز ويسعد شعبا 
و شبابا باتوا يبحثون عن فرصا تنقذهم ملستقبل افضل  واكبر 
ــي) فاليوم نحن بحاجة  ــني علي اجلناب مثال ودليل (الالعب حس
الى من يجعل من الالعب حسني بطال كرويا وللفوز بذلك اليافع 
ــوب لعالم  ــاط الضعف ليدخل املوه ــن ازر نق ــد م الكروي لنش
الرياضة والذي اليتجاوز عمره السادسة عشرة  فأنه يحتاج الى 
خبير كروي ومدرب شخصي ملم بنوادي العراق فمن هنا نحتاج 
الى حتديد اهداف قصيرة املدى كلما كانت خطط االهداف بعيدة 
ــاب دوافع تزيد  كلما قلت دوافع االحباط لدى موهوبنا ، والكتس
احلماس من ذلك املوهوب فمن هنا نقول لوزير الرياضة والشباب 
ــة الى من  ــني ببلدي  فهم بحاج ــد من املوهوب ــأن هناك العدي ب
ــه دوليا ومحليا  ــة الكرة العراقي ــم بنادي. يليق ببصم يحتويه
ــيادته  ــيادة الوزير ان تكون هذه التفاتة من س ــس من  س فنلتم
ــام عينه مثل هذه املواهب لتصنع لنا العبا كرويا ميثل  ليضع ام

العراق محليا وعربيا ودوليا. 
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وفي مستهل املناورات، حذر قائد 
ــي اجليش اإليراني،  القوة البرية ف
ــدري، من  ــرث حي ــد كيوم العمي
ــم «داعش»  ــر في تنظي أن عناص
ــة نزاع قره باغ  جلبوا إلى منطق
(ملساعدة أذربيجان) خالل اجلولة 
ــراع بني اجلانبني  األخيرة من الص
األذربيجاني واألرمني هناك، الفتا 
إلى أن طهران ليست متأكدة من 
ــن املنطقة.وقال  ــؤالء م ــروج ه خ
ــاورات احلالية تزداد  حيدري إن املن
ــل «احلضور العلني  أهمية في ظ
ــرائيلي و»التواجد  ــي» اإلس واخلف
ــش» في  ــي داع ــوظ إلرهابي امللح
نكون  ــن  «ل ــا:  ــة، مضيف املنطق
ــن لن نتحمل  ــن يبدأ احلرب، لك م
ــبوهة عند  ــر مش ــد عناص تواج
ــى أن  ــادي إل ــار القي حدودنا».وأش
ــالل املناورات  ــي خ ــش اإليران اجلي
ــف ألول مرة عن طائرات  سيكش
ــيرة جديدة قادرة على ضرب  مس
ــافات  ــة على مس بدق ــداف  األه
ــار  ــى اختب ــة إل ــدة، باإلضاف بعي
ــد مضاد  ــالح جدي طرازين من س
ــذه املناورات على  للدروع.وتأتي ه
خلفية تصاعد اخلالفات بني إيران 
وأذربيجان في األيام األخيرة، بعد 
ــو تعريفات  ــة باك ــرض حكوم ف
ــاحنات التي  ــى الش ــددة عل مش

ــي إلى مدينة  تنقل الوقود اإليران
ستيبانكيرت عاصمة جمهورية 
ــن جانب واحد  ــره باغ املعلنة م ق
ــا.وكان  أرميني ــن  م ــة  واملدعوم
ــام  إله ــي،  األذربيجان ــس  الرئي
ــط إيران  ــدد بخط ــف، قد ن عليي
ــا  بينم ــاورات،  املن ــذه  ه ــراء  إلج

ــتغرابها»  أعربت طهران عن «اس
ــت  وحمل ــات،  التصريح ــذه  له
ــؤولية عن التعاون مع  باكو املس
ــة من احلدود  ــرائيل على مقرب إس
اإليرانية. واقعا تعيش إيران اليوم 
ــها،  ــوأ كوابيس ــن أس ــداً م واح
ــهر بالتمام احتاجها  ــرة أش عش

ــاس  لإلحس ــم  العمائ ــاب  أصح
ــيطرت  بأنّ حرب كاراباخ -التي س
اإلقليم  ــان على  أذربيج مبوجبها 
ــع أرمينيا- كانت  املُتنازع عليه م
ــفينا جديداً يُدقُّ بهذا اجلسد  إس
ــم من أنّ ذلك  املريض، وعلى الرّغ
األتراك،  اإلقليم يقطنه الشيعة 
ــك  ــي تل ــرة ف ــة املُنتص وأنّ الدول
ــيعية، غير  ــرب كانت دولة ش احل
د بها  ــي أصدر فتوى أكّ أنّ اخلامنئ
ــت إسالمية  أنّ أرض كاراباخ ليس
ــوى  حرّمة.فت مُ ــا  ألجله ــرب  واحل
ــا خامنئي  ــرمي التي أطلقه التح
ــن حرب  ــراك من ش ــع األت لم متن
ــا في كاراباخ، انتهت  على أرميني
ــان  أذربيج ــتعادت  واس ــرب  احل
ــاخ، اليوم  ــيطرتها على كاراب س
ــهر أحسّ ماللي  ــرة أش وبعد عش
طهران أن سيطرة أذربيجان على 
دمِّرة  ــتكون لها آثار مُ اإلقليم س
ــات الترك يُحيطون  على إيران، وب
ــران، ومن  ــمالية إلي ــدود الش باحل
ــان  أذربيج ــت  بات ــرى  أخ ــةٍ  جه
ــتطاعتها مدّ أنابيب النفط  باس
ــذه احلدود دون  والغاز عن طريق ه
ــة للمرور باألراضي األرمنيّة  احلاج
أو اإليرانية.اليوم؛ بدأ نظام املاللي 
اآلليات  ــرات  ندٍ وعش ــحن جُ بش
ــات ومضادات  ــي تتضمن دباب الت

ــيرة إلى احلدود  س طيران وطائرة مُ
ــان، ليؤكد أنّ املوضوع  مع أذربيج
ليس أكثر من مناورات عسكرية، 
ــري تلك املناورات  ويحقُّ له أن يُج
ــاء.الرئيس  ــاء ومتى ش ــا ش أينم
ــام علييف قال  ــي إله األذربيجان
ــاء  ــة أنب ــع وكال ــة م ــي مقابل ف
ــدث  ــه ح ــة «إنّ ــول التركي األناض
ــل هذه  ــة، ألن مث ــئ للغاي مفاج
ــالل فترة  ــدث خ ــداث لم حت األح
ــة ميكنها إجراء  ٣٠ عاماً، كل دول
ــكرية تريدها على  أي مناورة عس
أراضيها، هذا هو حقه السيادي، 

ــدث عن  ــتطيع التح ــد يس ال أح
ــا  «عندم ــف:  عليي ــع  ذلك».وتاب
ــي إطارها  ــذه املناورات ف نحلل ه
ــم يحدث  ــرى أن هذا ل ــي؛ ن الزمن
ــاذا اآلن وملاذا على حدودنا؟  أبداً، مل
ــا أنا، بل  ــئلة ال أطرحه هذه األس
ــتغرب  اجملتمع األذربيجاني»، واس
ــدم وجود  ــبب ع ــف عن س عليي
ــك املنطقة خالل  تدريبات في تل
ــي لكراباخ،  ــرة االحتالل األرمن فت
ــد أن حررنا هذه  ــاذا يتم ذلك بع مل
ــن  ــاً م ــا ٣٠ عام ــي وأنهين األراض
االحتالل.قناة مقربة من ميليشيا 

احلرس الثوري اإليراني على تلغرام 
نقلت عن قائد القوات البرية في 
ــي كيومرث حيدري  اجليش اإليران
ــاورات «فاحتو خيبر»  ــه، إنّ من قول
ــمال  ــي منطقة ش ــتنطلق ف س
ــدات  ــاركة وح ــالد مبش ــرب الب غ
مدرعة ومدفعية وطائرات مسيرة 
ووحدات احلرب اإللكترونية وبدعم 
ــش.ورداً  ــن مروحيات اجلي ــاري م ن
ــال حيدري: «منع  على علييف؛ ق
ــدول اجملاورة  ــر في حدود ال التغيي
ــتراتيجيات اجلادة  هو إحدى االس
ــن  ــالمية، نح ــة اإلس للجمهوري

نعتبر أي تغيير جيوسياسي في 
ــا الداخلي  ــاراً بأمنن ــة ض املنطق
ــه خط أحمر»  ــد أعلنا دائما أن وق
ــدري: «من  ــث حلي ــه، واحلدي وعلي
الواضح أننا ال يجب أن نكون غير 
ــرف احلكومات اجملاورة  مبالني؛ تع
ــخص آخر أسباب  أكثر من أي ش
ــة». اإليراني ــات  التدريب ــراء  إج

وأضاف حيدري: «تدريبات القوات 
ــة  املنطق ــذه  ه ــي  ف ــلحة  املس
ــزاء مختلفة من البالد تعادل  وأج
ــتند إلى  تخطيطاً تفصيلياً وتس
ــة إلجراء تدريبات  اخلطة التقوميي
الوحدات بهدف اختبار األسلحة 
ــة  اجلاهزي ــم  وتقيي ــدات  واملع
في  ــلحة،  املس للقوات  القتالية 
ــرت  ــران»، ونش ــكان من إي كل م
ــر  تُظه ــو  فيدي ــع  ــاة مقاط القن
ــكرية إيرانية  ــات عس ــه آلي توج
واستقرارها على احلدود الشمالية 
الغربية احملاذية ألذربيجان وتركيا.

ــمية للحرس الثوري  القناة الرس
ــرام قالت في  ــة تلغ ــى منص عل
ــران لن تتحمل  ــورٍ لها إنّ إي منش
أيَّ تغيير في جيوبوليتيك احلدود، 
وبكل قواها ستقف بوجه أهداف 
ــت: «نُحذر كل  ــا»، وأضاف أعدائه
ــن يحلمون بزعزعة  األطراف الذي
ــتقرار احلدود الشمالية، وإنّنا  اس

ــداف األعداء  ــزون إلحباط أه جاه
ــني  حس ــؤومة».الصحفي  املش
ــع احلرس الثوري  دليران العامل م
ــمي  ــكل رس وبش د  ــي هدّ اإليران
بقصف أذربيجان، وقال في تغريدة 
ــعلة احلرب  ــه: « لنفترض أن ش ل
اشتعلت واشتبكنا مع أذربيجان. 
ــالمية أن  ميكن للجمهورية اإلس
ــتهدف ١٠٠٠ نقطة رئيسية  تس
بدقة تصل إلى بضعة أمتار بألف 
ــي يوم واحد،  ــتي ف صاروخ باليس
ــوم واحد، لن  ــذا يعني حرباً لي وه
ــاك دور أليِّ أجهزة أخرى  يكون هن
ــائل  اإلطالق».وس ــى  عل ــل  للعم
إعالم إسرائيلية حتدثت عن إعالن 
ــتان وتركيا الوقوف  كل من باكس
ــان مبواجهة  ــب أذربيج ــى جان إل
إيران، ناهيك عن العالقات املُميّزة 
التي تربط أذربيجان بإسرائيل.إذا؛ 
ــران الطعم، وأصبحت  ابتلعت إي
ــكلٍ كامل  حاطة بش ــا مُ حدوده
ــان وتركيا، ناهيك عن  من أذربيج
ــني باملئة من  ــود أكثر من أربع وج
ــى العرقيّة  ــون إل ــني ينتم اإليراني
ــم  غالبيّته ــم  ويُقي ــة،  التركيّ
ــمالية للبالد،  ــق الش ــي املناط ف
ــلط  ــون بغالبيّتهم التس ويرفض
ــي على مقاليد السلطة  الفارس

واالقتصاد في البالد.
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5عربي ودولي

أطلق اجليش اإليراني، اجلمعة املاضية ، مناورات عسكرية كبيرة قرب حدود أذربيجان، على خلفية تصاعد التوترات بني اجلارتني.
وانطلقت املناورات التي حتمل اسم «فاحتو خيبر» في شمال غربي إيران مبشاركة قوات برية وجوية، منها لواء تدخل سريع 

ووحدات مدرعة ومدفعية وطائرات مسيرة وأدوات حرب الكترونية وبدعم ناري من مروحيات، وشملت تنفيذ عملية إنزال في 
منطقة بعد استطالعها من اجلو.

متابعة / البينة اجلديدة

الخرطوم / وكاالت / البينة الجديدة 
ــودان تصعيدا له تداعيات  ــهد أزمة شرق الس تش
ــى البالد  ــية واقتصادية كبيرة عل ــة وسياس أمني
ــة في البالد  ــه األوضاع األمني ــت مازالت في في وق
هشة خاصة مع في خضم خالفات متصاعدة بني 
ــكري واملدني في االئتالف االنتقالي  املكونني العس
ــرى محللون  ــودان منذ ٢٠١٩.وي ــم الس الذي يحك
ــودان التي  ــرق الس ــي ش ــة ف ــيون أن األزم وسياس
ــت بإغالق املوانئ والطريق الذي يربطها بالبالد  متثل
ــن تهميش منذ أكثر  ــا يعانيه اإلقليم م تعكس م
ــتني عاما، وقد أعاده اتفاق السالم املوقّع في  من س
جوبا إلى األضواء.ويضم إقليم شرق السودان ثالث 
ــال والقضارف. ويعتبر  واليات هي البحر احلمر وكس
استراتيجيا كونه يحدّ إريتريا ومصر وإثيوبيا. وميتد 
ــاحل على البحر احلمر طوله ٧١٤ كيلومترا  فيه س
ــة  توجد عليه مرافئ نفطية.ويضم اإلقليم خمس
ــف مليون هكتار  ــر وأكثر من ثالثة ماليني ونص أنه
ل هذه املوارد عناصر  ــكّ ــن األراضي الزراعية. وتش م
ــداع نتيجة  ــاد مت ــي من اقتص ــالد تعان مهمة لب
ــوء اإلدارة والعقوبات  ــنوات احلكم الطويلة وس س
في عهد الرئيس السابق عمر حسن البشير الذي 
ــول الكاتب املتخصص في  أطيح به في ٢٠١٩.ويق
ــة قدمية جدا (...).  ــا اإلقليم أمير بابكر «األزم قضاي
منذ استقالل السودان، عانت املنطقة من تهميش 
ــاق جوبا  ــع اتف ــن توقي ــي، لك ــادي وسياس اقتص
مت احتجاجات في ميناء بورتسودان  رها». ونُظّ فجّ
ــالم تاريخي وقّعته  ــبتمبر ضدّ اتّفاق س منذ ١٧ س
ــرين االول  ــودانيّة في تش احلكومة االنتقاليّة الس
ــن احلركات  ــة جوبا مع عدد م ــام ٢٠٢٠ في مدين ع
ــير  ــالح في عهد البش ــل التي حملت الس والقبائ
ــا على التهميش  ــد القوات احلكومية احتجاج ض

ــذه  ــني ه وب ــا.  ــي ملناطقه والسياس ــادي  االقتص
ــودان.  ــرق الس األطراف املتمردة، مجموعات من ش
ــالم ال يضمن متثيال  ــون إن اتفاق الس ويقول احملتج
ــودان.وأبرز منظمي االحتجاجات  عادال لشرق الس
ــن قبائل البجه، وهم من  ــاركني فيها أفراد م واملش
ــودون فيها  ــني للمنطقة، وموج ــكان األصلي الس
ــمون إلى  ــبعة آالف عام، وينقس ــر من س منذ أكث
ــي يتكلمونها:  ــة الت ــب اللغ ــات، بحس مجموع
ــاريون والعبابدة واألمرار واحللنقة  الهدندوة والبش
واألرتيقة والشاياب واجلميالب والبداويت، وهي لغة 
قدمية. باإلضافة إلى مجموعات البني عامر واحلباب 
ــر بينها من يتحدث  ــا ومجوعات أخرى أصغ واملاري
لغة التغري القدمية.ويقول سيد علي أبو آمنه، وهو 
بة،  من القياديني النافذين في املنطقة، «األزمة مركّ
مبعنى أن قضية إقليم شرق السودان في التهميش 
ــكان اإلقليم  ــدى س ــوق ل ــب باحلق ــة واملطال قدمي
ــار جوبا خلق  ــتقالل. واآلن، مس متواصل منذ االس
ــس البجه حزبا  ــنة ١٩٥٨، أسّ أزمة جديدة».في س
ــش عن اإلقليم.  ــم مؤمتر البجه إلزالة التهمي باس
وحملت اجملموعة السالح ضد حكومة البشير في 
ــوى تهميش اإلقليم  ــام ١٩٩٤ وظلّت تقاتله بدع ع
حتى وقّعت معه اتفاق سالم عام ٢٠٠٦ بالعاصمة 
ــعيد، رئيس وفد  ــمرا.ويقول أسامة س اإلريترية أس
ــودان الذي وقع على مسار  التفاوض عن شرق الس
ــوارد طبيعية».  ــر مب ــدوره إن اإلقليم «زاخ ــا، ب جوب
ــبيل املثال،  ش. على س ويضيف «مع ذلك، هو مهمّ
يخرج منه ستون في املئة من إجمالي إنتاج البالد 
من الذهب إضافة إلى إيرادات املوانئ».وتعتبر والية 
ــودان، ووفقا  ــة زراعية في الس ــارف أكبر والي القض
ــزرع فيها  ــودانية، ت ــاءات وزارة الزراعة الس إلحص

سنويا ثمانية مليون فدان.

الرياض / وكاالت / البينة الجديدة
ــة  ــدت جول ــا عق ــعودية أنه ــدت الس أك
ــرة أولى مع حكومة إيران  محادثات مباش
ــي إطار عملية  ــهر املاضي ف اجلديدة الش
ــن العام  ــابق م ــاوض بدأت في وقت س تف
ــاري خلفض التوتر بني الدولتني اجلارتني  اجل
ــان  ــان اخلصم ــتني.وبدأت الدولت املتنافس
ــت طويل واللتان قطعتا العالقات  منذ وق
بينهما في عام ٢٠١٦ احملادثات في نيسان 
ــدة وإيران  ــات املتح ــت الوالي ــا كان عندم
ــووي اإليراني  ــان إحياء االتفاق الن تناقش
ــه الرياض وحلفاؤها.وأجريت  الذي عارضت
ــعودية  ــات الس ــن احملادث ــوالت م ثالث ج
ــهور التي  ــراق في الش ــي الع ــة ف اإليراني
ــي الذي  ــب الرئيس اإليران ــبقت تنصي س
ــي  يعتبر من غالة احملافظني إبراهيم رئيس

ــل بن فرحان وزير  في آب.وقال األمير فيص
ــة األحدث  ــعودي إن اجلول ــة الس اخلارجي
ــول. ولم  ــدت يوم ٢١ أيل ق ــن احملادثات عُ م
يحدد مكان االجتماع. ويوافق تاريخ عقد 
ــة إلقاء رئيسي كلمته أمام الدورة  اجللس
ــة لألمم املتحدة  ــدة للجمعية العام اجلدي
ــعودي في  ــال الوزير الس ــي نيويورك.وق ف
ــترك مع جوزيب بوريل  مؤمتر صحفي مش
ــة اخلارجية في االحتاد  ــؤول السياس مس
األوروبي «ال تزال هذه احملادثات في املرحلة 
ــا  ــل أن تضع أساس ــافية. نأم االستكش
ــني الطرفني  ــة املواضيع العالقة ب ملعاجل
ــق  ــى حتقي ــل عل ــعى ونعم ــوف نس وس
ــنوات دعمت السعودية وإيران  ذلك».ولس
ــات إقليمية  ــا متعارضة في صراع أطراف
ــوريا ولبنان  ــي س ــية ف ــات سياس ونزاع

ــكريا  ــراق. وتقود الرياض حتالفا عس والع
يشن حربا على جماعة احلوثي املدعومة 
ــام ٢٠١٥. ــن منذ ع ــي اليم ــن طهران ف م

ــران إنهما  ــاض وطه ــن الري ــت كل م وقال
ــات التوتر  ــف احملادث ــي أن تخف ــالن ف تأم
ــأن توقعات  بينهما لكنهما هونتا من ش
ــي كبير. ولم تعلق  حدوث تقدم دبلوماس
ــة ٢١ أيلول من  ــى جول ــى اآلن عل ــران إل إي
ــت اململكة إنها  ــرة. وقال احملادثات املباش
ستحكم على حكومة رئيسي من خالل 
ــرة  ــت احملادثات غير املباش أفعالها.وتوقف
ــول إحياء  ــات املتحدة وإيران ح ــني الوالي ب
ــران.وكان األمير  ــي حزي ــاق النووي ف االتف
ــالل زيارة  ــدث خ ــن فرحان يتح ــل ب فيص
ــه أطلع  ــعودية والذي قال إن ــل للس بوري
ــتئناف احملادثات  ــركاء على بوادر اس الش

ــردون احلوثيون أخيرا  ــد املتم النووية.وصعّ
ــم على مدن جنوب اململكة  من هجماته
ــيّرة والصواريخ  ــطة الطائرات املس بواس
ــهر ايلول املاضي  ــتية. وشهد ش البالس
ــات كان أبرزها هجوم  ــبع هجم ــوع س وق
بصاروخ بالستي أسفر عن إصابة طفلني 
ــرقية الغنية  في الدمام في املنطقة الش
بالنفط.أعرب وزير خارجية االحتاد األوروبي 
ــوية للنزاع  ــل لتس ــه في التوص عن أمل
ــتمر منذ ٧ سنوات. وقال «ما  اليمني املس
ــة للناس  ــاة رهيب ــدث في اليمن مأس يح
ــرها». ــه تأثير على املنطقة بأس هناك ول
ــزاع على  ــع أطراف هذا الن ــد «جمي وناش
ــوية  ــدمي الدعم الكامل للتوصل لتس تق
ــرورة أنّ  ــيرا إلى ض ــلمية للنزاع»، مش س

«تبدأ املفاوضات بوقف إطالق النار».

واشنطن / وكاالت / البينة الجديدة
ــس األركان  ــاع ورئي ــر الدف ــر وزي أق
ــاءا تقدير  ــا أس ــان بأنهم األميركي
ــاط اجليش األفغاني الذي  مدى إحب
ــام األخيرة  ــي األي ــاره ف ــاح انهي أت
األجنبية  ــوات  الق ــحاب  انس ــن  م
ــان من  ــار طالب ــول، انتص ــن كاب م
ــا من احلرب  ــد ٢٠ عام ــاء بع دون عن
ــر الدفاع  ــتان.وقال وزي في أفغانس
ــنت «بنينا دولة  ــي لويد أوس األميرك
ــن إقامة أمة»،  ــا لم نتمكن م لكنن
ــام  ــرحه أم ــرض ش ــي مع ــك ف وذل
ــلّحة  ــوات املس ــة الق ــاء جلن أعض
ــات  ــيوخ مالبس ــي مجلس الش ف
ــي  ــرب ف ــة للح ــة الفوضوي النهاي
بأن «واقعة  أفغانستان.وأقر أوسنت 
انهيار اجليش األفغاني الذي بنيناه 
ــن دون إطالق  ــركائنا، غالبا م مع ش
ــا  مضيف ــا»،  فاجأتن ــة،  رصاص أي 
ــة  للحقيق ــا  مجافي ــيكون  «س
ــع «لم  ــس ذلك».وتاب ــاء بعك االدع
ــار ضباطهم  ــاد كب ندرك مدى فس
ر األضرار  وانعدام كفاءتهم، لم نقدّ
ــت عن التغييرات الكثيرة  التي جنم
ــي قرّرها الرئيس  ــرة الت وغير املفسّ
ــد القيادة،  ــرف غني على صعي أش

ــع أن يكون لالتفاقات التي  لم نتوق
ــع أربعة  ــا طالبان م ــت إليه ل توصّ
ــاق الدوحة  ــني بعد اتف ــادة محلي ق
ــج وال أن يكون اتفاق  تأثير كرة الثل
الدوحة قد أحبط اجليش األفغاني».
ــي  األميرك ــس  الرئي إدارة  ــت  ووقّع
ــباط ٢٠٢٠  ــد ترامب في ٢٩ ش دونال
ــا مع  ــا تاريخي ــة اتفاق ــي الدوح ف
ــحاب كل  ــص على انس ــان ن طالب
ــن  ــل األول م ــة قب ــوات األجنبي الق
ــي مقابل احلصول على  ايار ٢٠٢١ ف
ــالق مفاوضات  وإط أمنية  ضمانات 

ــرة بني املتمردين والسلطات  مباش
ــى جو بايدن  ــا تول األفغانية.وبعدم
ــة األميركية ودقق في  سدة الرئاس
ــهر، قرر  ــل االتفاق مدى أش تفاصي
ــد النهائي  ــأ املوع ــذه إمنا أرج تنفي
ــى ٣١ اب.من جهته  ــحاب إل لالنس
ــي  ــارك ميل ــس األركان م ــار رئي أش
ــارين  ــحب املستش ــى أن قرار س إل
العسكريني من الوحدات األفغانية 
ــر  ــي تقدي ــة ف ــي املبالغ ــاهم ف س
ــال  األفغاني.وق ــش  اجلي ــات  إمكان
ميلي إن بالده «لم جتر تقييما شامال 

ملعنويات القيادة وعزميتها، مصيفا 
ــرات  للطائ ــداد  تع ــراء  إج ــن  «ميك
ــاحنات والعربات والسيارات،  والش
لكن ال ميكن قياس القلب البشري 
ــطة آلة».وظهرت تباينات بني  بواس
ــس األركان ووزير الدفاع  موقفي رئي
ــأل عضو في اللجنة ما إذا  حني س
تسبب االنسحاب بـ»تضرر» سمعة 
ــات املتحدة.وجاء في رد رئيس  الوالي
األركان «أعتقد أن مصداقيتنا لدى 
ــم  ــي العال ــركائنا ف ــا وش حلفائن
ــادة النظر  ــدى خصومنا، قيد إع ول
ن»، مضيفا «ميكن  بكثير من التمعّ
ــرر، نعم»، إال  ــتخدام كلمة تض اس
ــرأي قائال  ــر الدفاع خالفه ال أن وزي
ــزال  ت ال  ــا  مصداقيتن أن  ــد  «أعتق
متينة».وفي تطور آخر، حذرت حركة 
ــه مؤخرا  ــان أصدرت ــان في بي طالب
ــات املتحدة من مغبة انتهاك  الوالي
اجملال اجلوي ألفغانستان.وقال ذبيح 
اهللا مجاهد املتحدث رفيع املستوى 
ــم حكومة طالبان في البيان،  باس
ــيرة دخلت  إن طائرات أميركية مس
ــال اجلوي األفغاني ، األمر  مؤخرا اجمل
الذي يتعارض مع جميع االلتزامات 
ــدت بها الواليات املتحدة  التي تعه

ــة وكل القواعد الدولية  في الدوح
ــاك  بانته ــح اهللا  ذبي ــدد  األخرى.ون
ــب  وطال ــالد  الب ــي  أراض ــدة  وح
ــات املتحدة بأن تبدي احتراما  الوالي
ــتان حتى يتم  متبادال جتاه أفغانس
ــى  ــيئة « عل ــب س ــع أي «عواق من
ــالل الوجود  ــتقبال .وخ أميركا مس
ــى  ــتان عل ــي أفغانس ــي ف األميرك
مدار العشرين عاما املاضية، كانت 
ــدى األدوات  ــيرة إح ــرات املس الطائ
ــتخدمة  املس ــرب  للح ــية  الرئيس
جلمع املعلومات االستخباراتية عن 
أنشطة طالبان ومخابئها. وقد أدى 
ــيرة إلى  ــتخدام الطائرات املس اس
ــلحني إلى حد كبير. درء خطر املس
ــتخدام الطائرات  ومع ذلك فإن اس
ــا األهداف  ــيرة لم يحقق دائم املس
ــببت في وقوع  ــوة، حيث تس املرج
ــني املدنيني من حني آلخر. إصابات ب

ــة أميركية  ــارة جوي ــت أخر غ وكان
ــا يبدو في  ــيرة على م ــرة مس بطائ
ــتان قد مت شنها في ٢٩ اب  أفغانس
ــول وخلفت ١٠  ــة كاب في العاصم
ــم أفراد من  قتلى مدنيني، جميعه
ــك رضيع  ــة مبا في ذل ــس العائل نف

يبلغ من العمر عامني.

طرابلس / وكاالت / البينة الجديدة
 أعلن رئيس احلكومة الليبي عبد احلميد الدبيبة 
ــروع في إنشاء مصفاة نفط  األحد املاضي الش
ــى ٦٠٠ مليون  ــل إل ــالد، بكلفة تص ــوب الب جن
ــال الدبيبة في مؤمتر  ــالل ثالثة أعوام.وق دوالر خ
صحافي من مقر املؤسسة الوطنية للنفط في 
ــس «نعلن اليوم بدء خطوة جبارة، بالبدء  طرابل
ــاة للنفط  ــروع مصف ــاء مش ــي في إنش الفعل
ــي املنطقة منذ  ــذي انتظره أهال ــي اجلنوب،ال ف
سنوات طويلة».من جهته،أكد رئيس املؤسسة 
ــاع احملروقات مصطفى صنع  املكلفة بإدارة قط

ــتغرق مدة تصل  ــاء املصفاة سيس اهللا بأن إنش
ــة  ــع اهللا «تكلف ــاف صن ــة أعوام.وأض ــى ثالث إل
ــى ٦٠٠ مليون دوالر،  ــروع تتراوح بني ٥٠٠ إل املش
ــى ٧٥ مليون  ــنوية تصل إل ــا س ــيوفر أرباح وس
دوالر».وعن حجم ونوع املنتجات التي ستوفرها 
املصفاة، أضاف «سيوفر أكثر من ١,٣ مليون لتر 
من البنزين وأكثر من مليون لتر من الديزل يوميا، 
ــينتج ٦٠٠ألف لتر من وقود الطائرات». فيما س

ــة للنفط  ــة الوطني ــس املؤسس ه رئي ــوّ كما ن
ــروع في تنمية اجلنوب  ــاهمة املش بأهمية مس
الليبي الغني بالنفط حيث قال في هذا الصدد 

ــرة  ــيوفر مواطن هامة للوظائف املباش إنه «س
وغير املباشرة».وبجانب مصفاة للنفط، سيتم 
ــهرا،  ــاز الطهي خالل ١٨ ش ــع لغ ــاء مصن إنش
ــطوانة  ــى ٨ آالف أس ــة تتخط ــة انتاجي بطاق
ــاة  ــروع مصف ــاء مش ــرة إنش ــود فك يوميا.وتع
ــي، لكنها  ــى ثمانينيات القرن املاض ــوب إل اجلن
ــباب غير معلومة. ــم تتحقق طوال عقود ألس ل
وجرى إحياء فكرة املشروع عام ٢٠١٧، بتكليف 
ــركة «زالف» للنفط والغاز (ليبية) بتنفيذه،  ش
ــة  ــة املاضي ــوام الثالث ــالل األع ــت خ ــد قام وق
باالنتهاء من كافة التصاميم الفنية للمصفاة 

ــاء  ــيتم إنش ــدوى االقتصادية.وس ــة اجل ودراس
ــرارة»  ــرب من حقل «الش ــاة اجلنوب بالق مصف
ــد ٩٠٠ جنوب  ــي مبنطقة أوباري على بع النفط
ــول النفطية في  ــرب طرابلس، وهو أكبر احلق غ
ــاج بطاقة ٣٠٠ ألف برميل  ليبيا من حيث االنت
ــه قطاع النفط، املورد الوحيد  يوميا.هذا ويواج
ــة واقتصادية  ــا، حتديات أمني ــي لليبي واألساس
ــول وموانئ  ــة مع تكرر إغالق حق متكررة خاص
ــلحة أو احتجاجات  نفطية نتيجة نزاعات مس
ــى حاليا  ــات إرهابية.ويتخط ــة أو هجم عمالي

إنتاج ليبيا اليومي من اخلام ١,٢ مليون برميل.
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العمودية  العربية  فالقصيدة 
اإليقاع  ــرار  تك ــى  عل ــة  قائم
ــذي  ال األس  ــو  وه ــري  الظاه
ــا والذي  ــي مبناه ــدهُ ف تعتم
ــد عنه  ــاً ال يحي ــح قانون اصب
ــرب .وهذا  ــعراء العمود الع ش
ــكل وضوح على  ــا ينطبق ب م
ــغيدل  ش ــد  حمي  ) ــاعرنا  ش
ــي قصائده التي  ــمري ) ف الش
احتوتها مجموعته الشعرية 
ــنابل )  ــومة ( أفياء الس املوس
ــي اختار لها عنواناً يحمل  الت
ــتند  ــن اخمليال املس ــر م الكثي
ــمري  الش ــد  ــوة حمي ق ــى  ال
ــي  ف ــى  املعن ــتيالد  اس ــي  ف
ــل القارئ من  ــار يطلق عق إط
ويذهب  ــة  املنطقي ــه  التزامات
ــعري  ــت تأثير الفن الش به حت
ــق  ــعة يحق ــاب واس ــى رح ال
ــاعر غائية عليا متثل  بها الش
ــن كتابة  ــد احلقيقي م القص
ــعرية وينجح في  الش اللغة 
ــى  ــة عل ــوة املوهب ــة ق ممارس
ــة  للكتاب ــادي  الع ــكل  الش
بشكل مقنن لينتج نصوصاً 
ــعر  الش عائلة  ــى  ال ــي  تنتم
ــر  عناص ــكل  ل ــتوفي  املس
ــعرية  اجلمال ... فاملوهبة الش
املوهوب بسالح  الشاعر  تزود 
فتاك ميارس به اقصى درجات 
ــف  والعن ــي  اخلدم ــاب  االره
ــى الكلمات  ــي عل التخصيب
ــال  ال ــى  املعن ــورة  ث ــع  لصن
.تصفحت مجموعته  مألوف 
الشعرية أعاله واخترت منها 
ــت عنوان ( همس )  قصيدة حت
ــتوقفتني رغم قلة  ــي اس الت
ــي رصدتُ  أبياتها لكنن ــدد  ع
ــة جمع  ــاكاة ظلي ــا مح فيه
ــددا وافرا من  ــاعر ع فيها الش
ــر عيون  تخام التي  ــاف  األطي
الروح ومتكن من ترجمتها في 
كلمات قصيدته ، واذا اتفقنا 
ــات هي مجرد  ــى ان الكلم عل
ــت إال  ــروف وان احلروف ليس ح
ــح امام  ــة تفت ــح رمزي مفاتي

املستمع سماءً من اإليقاعات 
ــؤدي الى  ــي ت ــيقية الت املوس
ــاعر أفلح في  املعاني فإن الش
ــق  ــوي ليحق ــف اللغ التوظي
ــة  لغ ــن  ــودة م املنش ــورة  الث
ــة النمط  ــعر على تراتبي الش
ــتُ  .ولس ــة  للكتاب ــي  الروتين
ــا ورد في  ــير م في مجال تفس

ــي تفحصتُ  ــدة لكنن القصي
الصور التي جاء بها الشمري 
الدالة على متكنه من جتسيد 
املعنى باستعارات وتشبيهات 
ــتخدامات  واس ــات  وتضمين
ألدوات  ــة  وموفق ــررة  متك
ــا في  ناجح ــه  ــان جعلت البي
ــود دون  ــى املقص ــالق املعن اط
ــى  ــخ الالمعن ــي ف ــع ف ان يق
ــر من  ــه الكثي ــع في ــذي يق ال
ــعراء ذوي اخلبرة القليلة  الش

ــم ثقافتهم  ــن ال تعينه الذي
ــطحة وخزينهم اللغوي  املس
القصيدة  ــاء  بن ــى  الفقير عل
وبالتالي  ــة  حرَفي ــلوبية  بإس

ونصوصهم  ــم  قصائده تقع 
ــام .. فقد  ــتنقع اإلبه في مس
ــاء  بن ــن  م ــض  البع ــن  يتمك
ــون غالباً  ــدة لكنها تك قصي
ــد ميتة  ــدة تول ــد جام قصائ
ــم يتمكن  ــا ل ــا م ال روح فيه
شاعرها من بعث الروح فيها 
، وهذه الروح هي ( فن الشعر) 

ــورة  لث ــة  كنتيج ــق  املتحق
ــط الكلمات  ــاعر على من الش
ــر قيودها  ــى كس ــه عل وقدرت
ــن جديد لتكون  وتخليقها م
املعنى الشعري  جديرة بوالدة 
الذي يريده منها .. وقد الشاعر 
ــف اللغوي  ــي التوظي أفلح ف
ــودة  املنش ــورة  الث ــق  ليحق
ــي قصيدة  ــعر ف من لغة الش
ــس ) أدعوكم لقراءته مع  (هم
ــدي أن النصوص االخرى  تأكي
ــعرية  الش ــه  مجموعت ــي  ف
ــي اكثر  ــنابل ) ه ــاء الس (أفي

جماالً وإتقاناً وشعراً ..
قصيدة ( همس )

ــفاهِ  ــرِ الش م ــى جَ ــسٌ عل هم

ريبُ غَ
جيبُ يونِ عَ وتناغمٌ بني العُ

بابةٌ تُعطي اخلُدودَ تورداُ وصَ
الوةٌ في املُقلتني تطيبُ وحَ

فتناثرَ الودقُ املُشعشع درهُ
فوقَ اللّبابةِ واالدمي خصيبُ
رَدت بَرِقتْ آللئ ثَغرها فتَمَ

ــفاهِ  الش ــى  عل ــابُ  الرض إنّ 

ليبُ حَ
ددتُ في وَجلٍ إليها إصبعاً ومَ

واالطفُ الوَجناتِ حني تؤوبُ
تْ نظرةً مجنونةً فلتْ وألقَ جَ

ــوَ  فه ــهِ  تَبغي ــا  م ــكَ  ن عَ دَعْ 
يبُ صَ عَ

رعاءْ خيلي ترادفت إني أنا فَ
ــونِ  ي العُ ــي  وف ــالِ  الرج ــني  ب

أصيبُ
وَتدلال أمشي أهزُ تَغنجاً

ــى الزهورِ  ــورِ عل ــسُ اخلص مي
أجوبُ

ــوا  ومل ــرتِكم  س بحَ ــوا  موت
زهوكمْ

فأنا اجلمالُ وفي اجلمالِ أذوبُ
رَ  ــومَ سَ أرضِ  ــن  م ــةٌ  فيف وعَ

نبتي مَ
بيبٌ )*أمي والعراقُ حَ (وأميسُ

لو أوقدوا نارَ احلَطيمِ وسقرهِ
ــقِ أهل احلُسنِ لستُ  عن عش

. أتوبُ
....

ــة  العراقي ــة  امللك  : ــس  *أمي
سمير أميس
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فنارات

6ثقافية

البينة الجديدة / مصطفى الغزي
ــراب عاد  ــاً من االغت ــون عام ــا كلكامش ثالث ي

حلمنا من جديد.!
ــامع أمه  ــى مس ــاه عل ــش) رؤي ــص (كلكام يق
ــالم، فيقول  ــير األح ــة بتفس ــون) العارف (ننس

لها: 
«يا أمي لقد رأيت حلماً الليلة املاضية

فقد ظهرت لي غيوم في السماء
ــماوي يتساقط  ــهاب س ــيئاً مثل ش ورأيت ش

... عليّ
كان أهل الوركاء يقفون من حوله

والرجال يتزاحمون عليه
والشباب يتدافعون عليه...»

ماذا قالت ننسون لولدها كلكامش ؟
ــوف يأتي  ــاً قوياً س ــك ان صاحب ــزى حلم «مغ

إليك
انه من يستطيع انقاذ حياة الصديق
ويكون صاحب أقوى ذراعني في البالد

وسيكون عزمه مثل عزم شهاب السماء...»
ــش وحتقق حلمك يا  ــراً يا كلكام  حلمت كثي
ــك أبناء أوروك  ــب ووقف حول لوح ملكنا احملب
ــك عاد جزء  ــي املنصف... بعودت واجملتمع الدول
من هويتنا الثقافية املشتتة، وعسى أن يكون 
ــراق صاحب أقوى ذراعني في العالم ويكون  الع
عزمه مثل عزم شهاب. تسلم العراق اخلميس 
ــنطن،  ــي «لوح حلم كلكامش» في واش املاض
ــمياً  ــكو حفالً رس وقد أقامت منظمة اليونس
ــتالم وزير  ــبة، وحضر حفل االس ــذه املناس به
ــن ناظم ورئيس الهيئة  الثقافة الدكتور حس
ــث مجيد  ــراث الدكتور لي ــار والت ــة لآلث العام
حسني وبحضور دبلوماسي للسفارة العراقية 
ــة، فضالً عن  ــدة األمريكي ــات املتح ــي الوالي ف
ــة  االكادميي ــخصيات  الش ــرات  عش ــور  حض

ــي. اعادت  ــأن الثقاف ــة واملهتمة بالش اخملتص
ــات املتحدة األمريكية لوحاً طينياً عمره  الوالي
ــم كلكامش»  ثل «حل ــام، ميُ ــر من ٣٥٠٠ ع أكث
ــذي يُعد أقدم النتاجات األدبية التي ضمتها  ال
ــا تُعرف بني  ــة كلكامش اخلالدة» أو م «ملحم
ــة العراق اخلالدة»  ــاط الباحثني بـ «أوديس أوس
ــه باقر (قارئ  ــتاذ ط ــر عنها املرحوم األس ويذك
األدب  ــي  ومؤرخ ــني  الباحث ان  ــى  عل ــني)  الط
ــي، إذ تُعد  ــوامخ األدب العامل يضعونها بني ش
ــول وأكمل ملحمة عرفتها حضارات  أقدم وأط

العالم القدمي، فليس هناك ما يُضاهيها ويقرن 
ــل األلياذة  ــي آداب احلضارات القدمية قب ــا ف به
ــة في األدب اليوناني، ويُكمل حديثه  واألوديس
ــا ال نبالغ إذا قلنا  ــن امللحمة فيقول: «ولعلن ع
ــيء  ــارة وادي الرافدين ش ــم يأتنا من حض لو ل
ــوى هذه  ــا ومعارفها س ــا وعلومه ــن فنونه م
ــة مرموقة  ئها مكان ــا أن تبوّ ــة لكفاه امللحم
بني حضارات العالم القدمي». من اجلدير بالذكر 
ــنة ١٩٩١م كما  ــن العراق س ــرق م أن اللوح سُ
ــعب العراقي،  ــن أحالم الش ــرقت الكثير م سُ
ــري كما  ــكل قس واغترب حلم كلكامش بش
ــتتوا في مشارق األرض  اغترب العراقيون وتش
ومغاربها. ان استعادت اللوح الفريد من نوعه 
يُعد خطوة كبيرة في االجتاه الصحيح، وتتويج 
ــن الزمن،  ــرة م ــت منذ فت ــة بُذل ــود حثيث جله
ــتركت فيها وزارة الثقافة والهيئة العامة  اش
لآلثار والتراث ووزارة اخلارجية العراقية وبتعاون 
ــن  واألم ــدل  الع ووزارة  ــة  االمريكي ــة  اخلارجي
ــكو التي وصفت  ــاعدة اليونس الوطني، ومبس
ــار الكبير في مجال  منظمة احلدث بـ (االنتص
ــروع باملمتلكات  ــر املش ــار غي ــة االجت مكافح

الثقافية).

هـيـثـم وسـام غـنـاوي

رِ    ـــنَ الـــــدُّ ــفــى مِ ــلْ أَصْ رُ بـَ ــكَ الــــدُّ ألنـَّ
ــرِ  ــمْ اْكِ وَالــجَ ــوَ ــلَـىْ األَشْ ــفــاً عَ آتِـــكَ زَحْ

ــتْ      ــلَـكَ ـاْ مَ ـيْ وَمَ ــسِ ـاْ نَــفْ ــلُـهَ ــمِ آتِـــيْــكَ أَحْ
ـبْــرِ   نْ صَ ـبْـرُ مِ ـلَّ الـصَّ ـةَ الـرُّوْحِ مَ ـاْيـَ اْ غَ يـَ

ـا      ــهَ بِــعِ
ْ ـرَا ـيْ مَ ـى فِ رْعَ ـقُ يـَ ـشْ ـوَ الـعِ اْ هُ ــذَ هَ

ــرِيْ ـاْ أَمْ ــتَـهَ ــلَّـكْ ــدْ مَ ـيْــلُ وَقَ ـبِ ــيَــفَ الـسَّ كَ
ــيْــنَ وإِنْ     ــقِ ــاشِ ـــالذُ الـعَ ـيْــنُ مَ ـسَ ــوَ الـحُ هُ

ــرِ  ـسْ ـيْ الـعُ ـاْهُ فِ ـنَ ـاْ األَرْضُ نَـاْدَيـْ ـتْ بِـنَ اْقَ ضَ
ــــــلَّ نَـــاْئِـــــبَــــةٍ     ــــنَّـــا كُ  عَ

ُ
ــــرِّجُ اهللا ــفَ يـُ

ــرِّ    ـنْ ضُ ـيْــقٍ وَمِ ـنْ ضِ ـمَ مِ ـمَّ ـفُ الـهَ ـشِ كْ وَيـَ
ــبْـــقَ نَــاْئِــبَـــة      هُ لـــمْ تـَ ـــنْـــدَ ـــهِ عِ ـــقِّ بِــحَ

ــرِ  بِالـبَــيْـتِ وَالـنَّـحْ
ـفْ ــيْــنًـا وَطُ ـسَ نَـاْدِيْ حُ

تْ      ــــدَ ــهِ ــاْ شَ  بِــمَ
ــاْنــاً ـمَ  إِيـْ

ـلِ األَرْضَ ــبـِّ وَقَ

ـرِ ـنْ الــنَّـصْ ـاْتٍ مِ ـرَاْمَ ـــوْفِ كَ ــفُ أَرْضَ الـطُ
ــبِ  ــ ـحِ ــبِ الـمُ ــلْــ ــيْ قَ ــ  فِ

ُ
ــمُ اهللا ــلْــهِ ـــــيُ سَ

لَــــهُ       
رِي  ــدْ ـــيْـــثُ ال يـَ ــنْ حَ ــهُ مِ ــرِّبـَ ــقَ ــبَّــاً يـُ حُ

ــتْ       ــرِحَ ــاْ بـَ ـــا وَاهللاِ مَ ـابــنَ الــبَـــتُــولِ أَمَ يـَ

ــبْــرِ ــمْ شِ كُ ــدِ عْ ـنْ بـُ ـيَـتْ عَ ْ رَضِ ـيْ وَالَ رُوْحِ
ـا       ــيِّ وَيـَ ــبْــطِ الـنَّــبِ ا سِ ـتُــوْلِ وَيـَ ـابْن الـبَ يـَ

ــرِي ــغْ ـن صُ ْهُ مِ ا ـــوَ مِ الــذي أَهْ ـرِيـْ ابـنَ الـكَ
ـــمُ       ــــكُ ـــبُّ رِ حُ

ْ ــــرَّا رَة الــكَ ــــيْـــدَ ـن حَ ابـْ يـَ

ـــرِ ــــرآنُ بِـالــذِّكْ ـــــرَّ بِــــهِ الــقُ ــــرْضٌ أَقَ فَ
ــلِــيْ       ــنَـى أَمَ اْ مُ يْ يـَ ـلـِّ ـتَ بِـكُ ــتَــزَجْ يْ امْ ـلـِّ كُ

ــرِ ــطْ رْدِ وَالـعِ ى لِـلْــوَ جِ الـنَّــدَ
ــزَاْ ـثْــلُ امـتِ مِ

بِــرَةٌ      
ـاْ ـبُـوْبِ صَ ـحْ ـلَىْ الـمَ ـبِّ عَ حِ ـسُ الـمُ نَـفْ

ــرِّي ـتْ بِـهِ سِ ـرَتْ افــشَ ـاْ اضمَ ـرْطِ مَ ـنْ فَ مِ
ـا      ــهَ ــلَــعِ ـطْ ْءِ مَ ــرَّا ـرَةِ الـغَ ـضْ  بِـالـحَ

ــوْفُ أَطُ
رِ  ــدْ ـوْضِ وَالـسِّ ـى وَالـحَ ــنْــتَـهَ ـلَـعِ الـمُ ـطْ ـمَ كَ

ـاْ      ـهَ ـعُ اْمِ ــدَ ــيْــنِـيْ مَ ــنْ عَ ــكَ مِ ْ شَ ـاْلَـتْ بِـالَ سَ
ـرِي ـكْ يْ فِ ْءِ فِ رَا ـوْ ـاْشُ مَ عَ وْ ـرَتْ يـَ ـضَ وَاستَـحْ

ــة      ــعَ ـــطَّ ـــقَ ْءً مُ ــــالَ ـــفِ أَشْ ـــــرُّ بِـالـــطَّ أَمُ

رِ
ــــذْ ْ عُ ــبٍ بِـــالَ ْ ذَنـْ ــلَـى بِــالَ ــكْ ـــاْءُ ثـَ نِــسَ

ـاْ       ــهَ ــتِ ــظَ رِ لَــحْ
ــاْ ــهَ ـــيَــمِ األَطْ ـــرُّ بِـالــخِ أَمُ

ـــرِ ـاْ أَسْ ــنْ بِــهَ ــرْ مَ ـؤْسَ ــرْقــاً وَيـُ وْبُ حَ ـذُ تـَ
ــزْنُ  ــ وَالـحُ ــمُ  ــ ـهُ ـعُ ــمْ جَ ــــاْقُ  ـسَ يـُ

ــمْ       ــهُ ــنُــقُ خْ يـَ
ــرِّ  ةِ الــحَ ـــدَّ ــنْ شِ ــمِ مِ ــهُ ـعُ ــمِ ــى جَ ــشَ ــطْ عَ
ــــدْ       ــيِّ وَقَ ـــمُ آلُ الــنَّــبِ ــاْؤُهُ ـــبَــى نِــسَ ــسْ تـُ

رِ ــدْ ـلَـى الـخِ ا عَ ـوْ ــمْ دَاْسُ ـهُ رِمَ
اْ ـحَ اْ مَ ــوْ ــتَـكُ هَ

ــتَـــهُ       ْيـَ ا مْ بِـــدَ
ْ أَ ا ـــــذَ ـــرُ هَ ـــشْ ــاْ الـحَ ـمَ ــأَنـَّ كَ

ــرِ ــشْ ــالــحَ اْث كَ ـــدَ ــاْنَــتِ األَحْ ــاْ كَ ـهَ مْ إِنـَّ
أَ

ـاْ       ـهَ ـتِ ـاْمَ ــيَ ـيْ قِ ـلِـنُ فِ عْ ــرُ يـُ ــوَ احلَـشْ لْ ذَاْ هُ بـَ

ــرِ ـصْ ــرِ لِـلْـعَ ـهْ ـــبَــيْــلَ الــظُّ ــرُّ قُ ــتَـمِ ـسْ وَيـَ
ــاْتِـــلَــهُ       ــــلَّ قَ ــالً شُ ــــتِ ــنَ قَ ــيــْ ـسَ أَرَى الـحُ

رِ ــدْ ـيْ الـصَّ ــاْحُ فِ ـعُ وَ األَرْمَ ـطَ ـقْ وَالـرَّأْسُ يـُ
ـــهُ      ـلْـــبَـــسَ ــــوْلِ اهللاِ يـَ ـــنْ رَسُ ـــهُ مِ بـُ ـــوْ وَثـَ

ـــرِ    ــفْ ـــرَ بِـالــكُ ــفْ ْدُوا الـكُ هُ وَزَا ـــوْ ــزَّقُ ـــدْ مَ قَ
ـــمْ       هُ ــدَ ـصَ ــقْ ــفُ مَ ـاْن الـطَّ ــيَّــة كَ ـنُــوْ أُمَ بـَ
رِ    ــــدْ ـأرٌ إِلَــى بـَ

ــاْ ثـَ ــنَ ــيْــنُ هُ ـسَ ــتْـــلُ الـحُ قَ
ـــمْ       ــهُ ــعُ ــاْمِ ــطَ ــــدْ زَاْدَتْ مَ ـــيَّــة قَ ـنُــوْ أُمَ بـَ

رِ ـــدْ رَ بِـالـغَ ــدْ ْدُوا الــغَ ــرُّوا وَزَا ـاْ اسـتَــقَ ــمَ فَ
ْدُوا لَــــــهُ       ـــاً أَرَا ـــقَّ ـــمْ حَ ــهُ رُوا إِنـَّ ـــــوَّ وَصَ
ــرِ  ــمْ ـنْ شِ ـقُّ مِ ـن الـحَ ـأَيـْ ــيْــمَ فَ ــتَــقِ ـسْ أَنْ يـَ

ــــهِ      ـــــتِ ْفَ ـــالَ ـــيْ خِ ـــدٌ فِ ـــزِيـْ ـــــقٍّ يـَ وَأَيُّ حَ
ـرِ   ــسْ ــيْــفِ بِـالـقَ لِ الـسَّ

ْ ـالَ ـتَ ظِ حْ ـمُ تـَ وَاحلُـكْ
ا      ــوْ ــتَــمُ ــدْ شَ ـوا وَقَ ــبُّ ــدْ سَ بِـرِ قَ

ـاْ ـنَ ـلَـىْ الـمَ عَ

ــتْــرِ ــرْضِ وَالـسِّ ـتْــكِ الـعِ ا بِـهَ ــوْ اْحُ ــدْ أَبـَ وَقَ
ـمْ       ـاْصَ بِـهِ ـصَ ـمَّ الـقَ ــمْ ثـُ ــبَّـهُ ا سَ ــوْ ــرَّضُ وَحَ

ــرِ ــكْ نَ بِـالــنُّ
ـاْ ــسَ ــلَ وَاإلِحْ ـضْ ا الـفَ ـلُــوْ ـاْبـَ وَقَ

ــيُّ بِــــهِ       ـــدْ آخَ الــنَّــبِ ــا وَقَ ــلِــيًّ ا عَ ــــوْ ـــبُّ سَ

ــرِ ــجْ ـعَ بِـالـهَ ـرِيـْ ا الـنَّـصَ وَالـتَّــشْ ــوْ ـاْلَـفُ وَخَ
ـــهِ      ـــتِ ـعَ ـــرِيـْ ــيْ شَ ـــاْمٌ فِ ــيِّ إِمَ ــــوْ الــنَّــبِ أَخُ

ـــرِّ ـــــرُّ الــنَّــاسِ بِــالــبِ ــتُـــوْلِ أَبـَ زَوْجُ الــبَ
ـرَة       ـخَ ـفْ ـيِـنِ مَ ــبْـطَ ـوْ الـسِّ ـنْــوُ الــنَّـبِـيِّ أَبـُ صِ

ـرِ ــهِ بِـالـبِــشْ جْ ـلْـقُ الـوَ ـاْئِــلِ طَ ـمَ ـلْــوُ الـشَّ حُ
ــــهِ      ـــتِ ــاْحَ ــمَ ــيْ سَ ــيٌّ فِ ـــيٌّ نَــقِ ــقِ لٌ تـَ ــــدْ عَ

ـــرِ ــالــبَــحْ ـــيْــرِ كَ ة لِـلْــخِ ــتَــدَّ ـــمْ ــاْهُ مُ ــفَّ كَ
ـــــلٍ      ــــطَ ـــــتَـــى بـَ ـــــنْ فَ ـــلِـــيٍّ مِ هللاِ دَرُّ عَ

ــرِّ  ـرْبِ وَالــكَ ــيْ الـحَ ــهُ فِ ــهُ ــبِ ـشْ ـيءَ يـُ ْ شَ الَ
ـا      ـنَــتُــهَ ـاْ وَزِيـْ ـيَ نـْ ــنِـيْ لَـهُ الــدُّ ـعْ ــيءَ تـَ ْ شَ الَ

ـــــرِّ  ـــيْــــرَهُ غُ ـــــرِّ غَ ــــغُ ـــلِــيٌّ فَ اْ عَ ــــذَ هَ
ــوا  ــاْنُــ خَ ــمُ  ــ ـهُ ــلـِّ ـــكُ فَ ــــاً  بِــئْــس

ـــمْ       ــاْنَـــتَــهُ أَمَ
ـــرِ  ــيْ األَمْ  فِ

َ
ا اهللا ـاْنُــوْ ــيَّ وَخَ ا الــنَّــبِ ـاْنُــوْ خَ

ــمْ       ــتَــهُ ــرْعَ ـرْعِ اهللاِ شِ ــيْــرَ شَ ا غَ ــبُــوْ وَنَـصَّ

ــرِ ــكْ ــرِ وَالــسُّ ــمْ ـــمْ بِـالـخَ ــنَــهُ يـْ ا دِ لُــوْ ـدَّ وَبـَ

ـمْ       ـهُ ـيْـنِ فَ ــتْــلَ احلُـسَ ا قَ ــوْ ـطُ ـطَّ ـنْ خَ ـلُّ مَ ـكُ فَ
ــرِ  ـعْ ـيْ الـقَ ـلَـوْن فِ ـمْ يُصْ ـهِ ـعِ ـمَ يْ الـنَّـارِ أَجْ فِ

ــمْ      هُ ـاْئِــدَ ـاْن قَ ــيْــنٌ كَ ـسَ ـيْـنُ حُ ـسَ ــمَ الـحُ نِــعْ
ــرِ  ــشْ ــيْ الـعَ ــفِ فِ مِ الـطَّ ءِ بِــيَــوْ

ْ الَ ـرْبـَ ـيْ كَ فِ
ـاْ      ــهَ ــتِ ــاْعَ ــبَّـاسِ سَ ــنْ عَ ــاْنَ مِ ـاْ كَ ــاْن مَ وَكَ

ــرِ ــهْ ودُ لِـلْـطُّ ــى وَالـــذَّ غَ ــرَاْشُ الـــوَ إالَّ افــتِ
رَةٍ     ــيْــدَ ــلُ حَ ْ نَـسْ ا ـــذَ ـلِ هَ ــضْ ــوْ الـفَ ْ أَبـُ ا ــذَ هَ

ــتْـــرِ ــيْ الـبَ ـــيُـــوْفِ اهللاِ فِ ــنْ سُ ـهُ مِ ــيْــفُ وَسَ
ــمْ       ــدَ لَـهُ رِيـْ

ــعٌ أُ ــمْ ــيَـة . جَ ـاْقِ ــلَّــةُ الـبَ وَالــثُّ
ـــرِ   هْ ـــرِ الــدَّ ـيْ آخِ ـــمُ فِ ـــرُهُ ــبْـــق ذِكْ إِنْ يـَ

ــــمْ       هُ ـــدُ ــــرَّ وَاْحِ ــاْ مَ ـــرَاْطِ إِذَاْ مَ ـلَـىْ الـسِّ عَ
رِ  ــبِ الـــدُّ ــوْكَ رِ الـكَ ـــنُـــوْ راً كَ ـــعُ نُــوْ ــشُ يـَ

ـــمْ      هُ ــدَ ــيـِّ ـــقِّ سَ ـــاْمُ الــحَ ــيْــنَ إِمَ ــسَ إِنَّ الـحُ

ــرِ ــخْ ـنْ فَ ــرَ مِ ـخْ ــدَ الـفَ ـعْ ــلُ الــنَّـبِـيِّ أَبـَ نَـسْ
ــهُ      ــلُـــبُ ـطْ ــئْــتَ تـَ ــاْ جِ ءِ إِذَاْ مَ

ْ ــالَ ــرْبـَ ــيْ كَ فِ
ــــرِ  عْ ـــنْ الــذُّ ــاً مِ ـــنَ ـــأً أَمْ ــلْـجَ ــداً مَ ــاْصِ وَقَ

ــفْ       ـلِّ وَطُ ـاْءَ صَ ـيْـضَ ــبَّــتَــهُ الـبِ ــتَ قُ ــتَـحْ فَ

ـيْــرِ ـرَّ بـالـخَ ـفَ الـشَّ ـتُــكْ حِ سَ ـرِيـْ ـوْلَ الـضَّ حَ
ــهُ       ـتُ ـرْبـَ ْءِ تـُ ـــرَا ـة الــزَّهْ ــمَ ــاْطِ ْ ابــنُ فَ ا ــذَ هَ

ــرِ ــرِ وَالــشَّ فْــعِ الـضُّ ءُ بِــدَ
ــاْ ــفَ ـاْ الــشِّ ــيْــهَ فِ

ـة       ـصَ ـاْخِ ـاْءُ شَ ـيْــضَ ــبَّــتُــهُ الـبِ ـفِ قُ ـيْ الـطَّ فِ

ــرِ ـرِ وَ الـيُـسْ ــسْ ــيْ الـعُ ـاْ فِ هَ ـدُ ـصِ ـقْ ـلُّ يـَ الـكُ

ــاْ       ـــوْسُ لَــهَ ــفُ ى الــنُّ ــوَ ـهْ ــيَــة تـَ اْقِ لِــآلنَ بـَ

ــبْـــرِ ــاْ الــنَّـاسُ لِـلْــجَ ـاْهَ ــــجٍ أَتـَ ــلِّ فَ ــنْ كُ مِ

ــمْ       ـكُ ـعَ ـاْ وَبَاْيـَ ـيَ نـْ ــلَّــق الــدُّ ـنْ طَ ى لِـمَ بـَ ــوْ طُ

ـــرِ ـــهْ ــيْ جَ ــــرٍّ وَفِ ــيْ سِ دَّ فِ ـلَــصَ الــوِ وَأَخْ

ـمْ       ـكُ بـُ ـدِ ْيَ أَنـْ الَ ــوْ اْ مَ ـــدِ يـَ ــهْ ــلَـىْ الـعَ قٍ عَ
ـاْ بـَ

ــرِ  ـــمْ ـــنْ عُ ــــرَّ مِ مٍ مَ ــوْ ــلَّ يـَ ــمُ كُ ــيْــكُ ـكِ أَبـْ

ـــيَـــتْ       ــقِ ـــاْ بـَ ْمُ اهللاِ مَ ــــالَ ـيْ سَ ــنـِّ إِلَــيْـــكَ مِ

ـبْــرِ ـيْ الـقَ ـتَ فِ عْ ـيـِّ يْ وَإِنْ شُ ـمِ ـسْ ـيْ بِـجِ رُوْحِ

ــتحدثة  ــوارد افكار مس ــراءة النص تت ــرع بق حني تش
ــى جوانب مهمة  ــاد عل ــة الكتابة واالعتم ــي عملي ف
ــاء الفكرة  ــوي وبن ــزج التركيب اللغ ــة م ــدا وكيفي ج
ــروط النص  إضافة إلى التجانس اإلبداعي في إمتام ش
ــارب الذهني بني  ــم التق ــة ورس ــن الناحية البالغي م
ــى خبرته اإلبداعية  ــات القصيدة ، واالعتماد عل مكون
ــورة أكثر  ــروض والوزن بص ــعر من الع ــي مجال الش ف
ــوالت حقيقية وفق  ــة ضمن تركيبة تعطي مدل جدلي
ــي وضع الفكرة  ــات تؤكد واالهتمام الواقعي ف معطي
ــدة على هيكلة  ــة تكوينية معتم ــا صياغ وصياغته
ــن جمالية الطرح  ــيات ثابتة ال تخلو م املبنى بأساس
ــس ، معاجلات  ــى النف ــق قريبة إل ــي مناط ــوج ف والول
ــتند بأسس عميقة ترتقي ملستوى االهتمام بهذا  تس
الشأن من كافة النواحي اإلبداعية املتفردة وبأسلوب 
ــد على اخليال في  ــاعر يعتم ــي بارع، حيث أن الش تقن
ــي املقارنة  ــظ والتلقائية ف ــص ضمن اللف ــم الن ترمي
ــوروث من تواريخ  ــة بني حداثوية القصيدة. امل احلقيقي
مهمة والرجوع واملساندة إلى ما اعتمد ضمن ضوابط 
ــب املصادر  ــد جابر بن حيان وحس ــعر العربي عن الش
ــعرية ضمن بحور  ــدت في بناء اجلملة الش التي اعتم
ــرة وامتزاج  ــم مع الفك ــرب، وكذلك التناغ ــوان الع دي
ــن الرؤية العميقة  ــاعر ميلك اإلرادة ضم الوانها فالش
ــفية املعتمدة في عملية البناء احلقيقي لتلك  الفلس
التركيبة في النص ،  واالستعارة والرمز واجملاز واالنزياح 
ــة التي ينتمي لها النص  ــع املراعاة احلثيثة للمدرس م
ــعري املتدفق بجمالية املعنى الواقعي .. الصورة  الش
ــن خالل  ــيلة ينقلها م ــاعر وس ــد الش ــعرية عن الش
ــكل ضمن  ــك األبعاد في وضع الش ــه وتهيئة تل جتربت
جتليات أنوية  واظهار الذات وعمق القضية ، سياسية 
ــب  ما مير عليه من ارهاصات  كانت او وجدانية ،  حس
ــية ألن النص  ــرة ضمن التركيبة العقلية والنفس مؤث
يعتمد كثيرا على حيثيات الواقع املعرفي والسلوكي 
ــد العالقة ما بني  ــاعر ، من هنا جن ــذي مير عليه الش ال
ــا لغايات  ــف قصدية النواي ــى والبوح اخملفي خل املعن
ــق الطبيعي و  ــودة،  هنا يظهر التدف ــا تكون مقص رمب
ــي ، وكيفية التعامل اإلدراكي  التوتر بني الذات واملتلق
ــية جديدة للتعبير عما يجول داخل  ملستويات قياس
ــرية وبطريقة يستطيع القارئ االلتحام  النفس البش
ــتجماع احلقائق بلغة مرمزة إليصال  مع مكنونات اس
ــا تؤول اليه التفاعالت الفكرية واملطالبات من خالل  م
ــيطرة الفعلية  ــياء، وكذلك الس ــرح الذاتي لألش الط
ــويق واإلثارة في مسار النص ، وإثارة  على عملية التش
ــة التعبير بشكل  ــكل يثير دهش الرؤى اإلبداعية  بش
ــاد الكلي على  ــات املبتغى  ..واالعتم ــر على حيثي مؤث
ــا دون غيره ،  ــاعر ضمن معاناة يحس به ــة الش كينون

بتجربته الكلية على مختلف مستوياتها.

@ıb‰iÎ@ÚÃ‹€a@@¥i@xåΩa@ÚÓ–Ó◊
@è„bvn€aÎ@Òäÿ–€a

رجب الشيخ

اعتاد الشعراء العرب في 

العصر احلديث أن ينهلوا 

من موروث امتهم الشعري 

الراسخ في وجدانهم منذ 

بدايات البناء املوسيقي الذي 

تشربت به انفسهم . هذا 

خ القاعدة  البناء الذي رسّ

اإليقاعية املستقاة من 

تركيبة الصوت في اللغة 

العربية وما نتج عنها 

من ثوابت حلنية وظفها 

الشعراء العرب منذ عشرات 

القرون وتوارثوها في صياغة 

القصيدة حتى يومنا هذا 

وستبقى كذلك حتماً الن 

طبيعة اللسان العربي جتيد 

نطق اجلملة املوسيقية 

نطقا جيدا ما دامت احلركة 

والسكون هما األساس في 

بناء الكلمة وبالتالي بناء 

اجلملة والنص وخصوصاً 

النص الشعري .

قراءة / علي حميد الحمداني

@ÜÌÜu@Âfl@b‰‡‹y@Öb«@la6À¸a@Âfl@�bflb«@ÊÏq˝q@Hìflbÿ‹◊I
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ä‡í€a@fiÜÓÃë@ÜÓª

�â �Ü�����€a@ �Ÿ�������„˛ @ÒÜÓñ”

@ÒÜÓñ”NNNp¸bËnia

@Û‰»Ωa@Üéu
@paâb»nçbi
@pbËÓjímÎ
@pb‰Ó‡ömÎ

@Òâäÿnfl@pbflaÜÇnçaÎ
@ÊbÓj€a@paÎÖ˛@Ú‘œÏflÎ
@ø@bzub„@Èn‹»u
ÖÏñ‘Ωa@Û‰»Ωa@÷˝üa

د .كاظم اِّـقدادي 
انت امرأة
كاملاء ..

كل ما فيك حي
حد االرتواء 

اتذكرين يوم التقينا؟
كان (فيفالدي) ..  قد انتهى

 من فصوله االربعة 
كنا نصغي إليه 
بحب .. باهتمام 
حتى اجتمعت ..

 في قلبينا موسيقى 
الوفاء ..

رُ ايضا  .. أتذكّ
اني قد قصصت عليك  

تاريخ الفن .. واجنيلو
الذي كان منشغال

وهو ينحت جسد روما ..
ليجعلها  امرأة

جتتمع فيها كل العصور  
 كان اجنيلو  يرى 
ان املدينة امرأة 
 ملّاحة ذكيّة ..

تنتظره بشغف 
كلما رفع ازميله

 الى السماء .

جرأة
مهدي اجلابري

ــدث كثيراً عن اخليانة! اطرق دور أبي رغال مبرارة، كان  حت
ــي وقتنا؟ هذا  ــؤال احلاضرين هل يحدث ماذكرته ف س
ــني أنامله، اطرق  لَّبَ قلمه ب ــح؟ صمت! قَ اإلعالم فاض
ــى هديته، ت ط ب ي  ــه، كانت احلروف واضحة عل رأس

ع.
شظية

محمد غازي النعيمي
ــللت  ــام وأنا أبحث عن جذور تكويني، تس منذ ألف ع
ــن األخبار.حملت  ــت عناوي ــخ، تتبع ــب التاري ــى كت إل

سيفي،هل من مبارز؟
كان اآلخر أعلى كعبا؛ رجعت على أعقابي.

وة طْ سَ
هيثم العوادي

ــي بِداللٍ  ــا تُغرياننِ ، كالهم ــةِ ــدَّ الثَّمال تُهما ح ــقْ عشِ
 ... رَّتُها بالغةً ، غارتْ ضَ الً مَ ما جُ رتُ إلحداهُ طَّ ، سَ وتغنُّجٍ
؛ استَحوذتِ القصيرةُ  مٍ

كَ حْ ردٍ مُ بينما أناغي األولى بسَ
ا على قلمي. جدً

إشارات
نزار احلاج علي

ــدى الكلمات كيف  ــي، رحتُ أراقب إح من نافذت
س بهدوءٍ في  تتجاوز املنعطفات اخلطرة، ثمّ لتندّ
ــتُ أشاهدها  احلديقة املقابلة لبيتي.أليامٍ جلس
ــة  ــتْ جمل ــا أصبح ــطء. عندم ــو بب ــي تنم وه
ــة كبيرة...احلديقة مغلقة  مفيدة، حجبتها الفت

للصيانة.

aÜu@Ò7ñ”@óñ”





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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8 الحصاد

ضبط حاالت تالعب واختالسات يف تقاعد ورعاية األنبار

لوجود مغاالة بأسعارها.. ضبط معامالت رشاء 
أدوية يف أحد مستشفيات واسط

الرشطة املجتمعية توقف   
حاالت ابتزاز الكرتوين 

يف بغداد واالنبار

االنبار / البينة اجلديدة
ضبطت هيئة النزاهة االحتاديَّة، حاالت 
ــالت ضحايا اإلرهاب،  تالعبٍ في معام
ــة  الـماليَّ ــغ  املبال ــي  ف ــاتٍ  واختالس
ــود  ــتفيدي عق س ــن مُ ــتـردَّة م س الـمُ
وزارة التربية في محافظة االنبار.دائرة 
ــي الهيئة، وفي معرض  التحقيقات ف
ــن عمليَّـتي الضبط اللتني  حديثها ع
ــني قضائيَّتني،  رت ذكَّ ــب مُ ــا مبوج نُفِّذت
يها  ــارت  في بيان صحفي، إلى تلقّ أش

حافظة  ديريَّة شهداء مُ معلوماتٍ من مُ
ةٍ  ــالتٍ خاصَّ ــار تفيد بوجود معام األنب
بضحايا العمليَّات اإلرهابيَّة متَّ إجنازها 
من قبل هيئة التقاعد الوطنيَّة – فرع 
ــاً للقانون والتعليمات،  احملافظة خالف
وأن هذه املعامالت غير أصوليَّـة.وتابعت 
ــى املعلومات  ــاءً عل ــا وبن ــرة، إنه الدائ
ــت فريقاً من مكتب  الواردة إليها، ألف
حتقيق األنبار انتقل إلى هيئة التقاعد 
ن  ــرع احملافظة، حيث متكَّ الوطنيَّة – ف

ةٍ  ــالتٍ خاصَّ ــس معام ــن ضبط خم م
زوَّرة)  ــر أصوليَّةٍ (مُ بضحايا اإلرهاب غي
بيّنةً أن تلك املعامالت متَّ  مع أوليَّاتها، مُ
إجنازها خالفاً للقانون والتعليمات، وأنَّ 
زوَّرة) وتعودُ  ــة معها (مُ القرارات املُرافق
إلى أشخاصٍ آخرين غير املذكورين في 
ــي متَّ ضبطها.وأضافت  ــالت الت املعام
ــل املكتب اخلاصَّ  ــرة إنَّ فريق عم الدائ
ــؤون  ــر وزارة العمل والش ــة دوائ مبتابع
ــدى  ول ــة،  احملافظ ــي  ف ــة  االجتماعيَّ

الـمبالغ  ــة  ومطابق ــق  بتدقي ــه  قيام
ـــتفيـدين من  ــن املُس ــتـردَّة م س الـمُ
ــة االجـتماعيَّـة فيـها  ــرة الـرعايـ دائـ
ــن العقود  ــماؤهم ضم ممَّن ظهرت أس
ــة  ــة العامَّ ــة – املديريَّ ــي وزارة التربي ف
ــف عن  حافظة األنبار، كش ــة مُ لتربي
ــتردَّة بعد  وجود نقصٍ في املبالغ املُس
مطابقتها مع الصكوك.وبيَّـنت أنَّه متَّ 
ــطٍ بالعمليَّتني،  تنظيم محضري ضب
ــي  قاض ــيد  الس ــى  عل ــا  وعرضهم

ة بقضايا  تصَّ ــق اخملُ التحقي محكمة 
ــار؛ التخاذ اإلجراءات  النزاهة في األنب
ــبة.وكانت الهيئة  ــة املُناس القانونيَّـ
ــرين  ــادس والعش ــد أعلنت في الس ق
ــؤول  ــن ضبط مس ــي ع ــن آب املاض م
ــم ضحايا اإلرهاب في مالحظيَّة  قس
ــج  ــه بتروي ــة؛ لقيام ــد الفلوج تقاع
ــرف  وص  ، ــزوَّرةٍ ومُ ــةٍ  وهميَّ ــالتٍ  معام
ــك  ــاب تل ــة ألصح ــب تقــاعـديَّ رواتـ

املعامــالت.

واسط / البينة اجلديدة
ــة  ــي هيئ ــات ف ــرة التحقيق ــفت دائ كش
النزاهة، امس االثنني، عن ضبط معامالت 
ــاالةٍ في  ــود مغ ــك لوج ؛ وذل ــةٍ ــراء أدوي ش
ــط أوامر  نت من ضب ــا متكَّ ــعارها، فيم أس
ــد املذاخر األهليَّـة في  زوَّرةٍ في أح ــةٍ مُ إداريَّ
ــي  ــارت ، ف ــط.الدائرة أش ــة واس حافظ مُ
ــي الضبط  ــن عمليَّت ــا ع ــرض حديثه مع
رتني قضائيَّتني،  ذكَّ ــا مبوجب مُ ت ذَ اللتني نُفِّ
ــط  ــى أنَّ فريق عمل مكتب حتقيق واس إل
ــفى العزيزيَّة  ــى مُستش ــل إل ــذي انتق ال

ــتند صرفٍ  س ــط (٣١) مُ ــام بضب ــام، ق الع
ــة  ــراء األدوي ــة بش ــالت اخلاصَّ ــع املُعام م
ــفى– وحدة احلسابات،  املُستش ملصلحة 
ــعار  ــود مغاالةٍ في األس ــام ٢٠٢٠؛ لوج لع
خالفاتٍ قانونيَّـة فيها.وأضافت الدائرة  ومُ
ــةٍ ثانيةٍ  ــن في عمليَّ ــق العمل متكَّ إنَّ فري
ــة من ضبط  ــة األهليَّ ــد مذاخر األدوي بأح
عاملة جتهيز أدويةٍ ملصلحة مُستشفى  مُ
ــوم  ــزوَّرة) مزع ــة (مُ ــر إداريَّ ــيٍّ وأوام حكوم
ــفى، فضالً  ــا عن ذلك الـمـستش صدوره
ــاذج أدويةٍ صادرةٍ عن  عن كتب فحصٍ لنم

زوَّرة.  ــوالت مُ ، وأختام ووص ــميَّةٍ جهاتٍ رس
وأوضحت أنَّه متَّ خالل العمليَّة ضبط ثالثةٍ 
ــي املذخر، فضالً  ــن املُتَّهمني العاملني ف م
ــة بفحص األدوية  عن أصل الكتب اخلاصَّ
ــز الوطنيِّ  ــن املرك ــا ع ــوب صدوره واملنس
ــة. وتابعت انه  ــة والبحوث الدوائيَّـ للرقاب
ــطٍ بالعمليَّـتني،  ــم محضري ضب متَّ تنظي
ــي محكمة حتقيق  ــا على قاض وعرضهم
ــة، الذي  ــة بقضايا النزاه تصَّ ــوت اخملُ الك
ــكام املادَّة  ــف املُتَّهمني وفقاً ألح قرَّرتوقي

(٢٨٩) من قانون العقوبات.

االنبار / البينة اجلديدة
ــة، امس  ــرطة اجملتمعي ــة الش ــت مديري أعلن
ــزاز الكتروني في  ــاالت ابت ــني، ايقاف ٥ ح االثن
ــرت املديرية ، أن  محافظتي بغداد واالنبار.وذك
ــي دائرة العالقات  ــرطة اجملتمعية ف مفارز الش
ــة أوقفت حالتي ابتزاز  واإلعالم بوزارة الداخلي
ــيدة وفتاة في العاصمة بغداد،  الكتروني لس
ــة األنبار. ــي محافظ ــرى ف ــاالت أخ ــالث ح وث

ــر  ــت، أن املبتزين هددوا ضحاياهم بنش وأضاف
ــع التواصل  ــى مواق ــائلهن عل ــن ورس صوره
ــال أو الرضوخ لرغباتهم  االجتماعي مقابل امل
ــت اجملتمعية من  ــاء متكن ــي األثن ــة، وف الدنيئ
الوصول للمبتزين واتخذت بحقهم اإلجراءات 
ــزاز وأمنت  ــات االبت ــت محتوي ــة وحذف الالزم

حسابات الضحايا.

بغداد / البينة اجلديدة
خمسة ايام تفصلنا عن اول انتخابات 
ــرة وبغير موعدها املعتاد،  برملانية مبك
كان  ــي  الت ــات  االنتخاب ــذه  ه ــري  وجت
ــام ٢٠٢٢،  ــي في الع ــا الطبيع موعده
ــد يعتمد  ــون انتخابي جدي ــا لقان وفق
ــددة والتصويت  ــة متع ــر انتخابي دوائ
ــد من  ــرض أن يح ــد، يفت ــح واح ملرش
ــهد  هيمنة األحزاب الكبيرة على املش
السياسي.ويبلغ عدد الناخبني في هذه 
االنتخابات ٢٥ مليونا يتوزعون على ٨٣ 
ــة و٨٢٧٣ صندوق اقتراع. دائرة انتخابي
ــحني،  ــع الدوائر واملرش ــب توزي وبحس
تنتخب كل دائرة بني ثالثة إلى خمسة 
ــكانها.الدوائر  ــا بعدد س ــواب، قياس ن
ــي ١٧ دائرة  ــت كالتال ــة وزع االنتخابي
ــي بغداد، و٤ في االنبار، و٨ في نينوى،  ف
ــوك، و٦ في البصرة، و٥ في  و٣ في كرك
ــان،  ــي بابل، و٣ في ميس ــار، و٤ ف ذي ق

ــي املثنى، و٣  ــط، واثنني ف ــي واس و٣ ف
ــالء، و٣ في  ــية، و٣ في كرب في القادس
ــى، و٣ في صالح  ــي ديال ــف، و٤ ف النج
ــي اربيل، و٥  ــن، و٣ في دهوك، و٤ ف الدي
ــحون  ــليمانية.يتنافس املرش في الس
على ٣٢٩ مقعدا، بينها ٨٣ مقعدا متثل 
٢٥ باملئة من اجملموع الكلي خصصت 
ــاء، باإلضافة إلى تسعة مقاعد  للنس
ــيحيني  املس ــني  ب ــة  موزع ــات  لألقلي
والكرد  واأليزيدين  والصابئة  ــبك  والش
أكثر  ــحني  املرش ــغ عدد  الفيليني.ويبل
ــرأة، أي  ــم نحو ٩٥٠ ام ــن ٣٢٤٠ بينه م
ــاء اللواتي  أقل بالنصف من عدد النس
ــات ٢٠١٨. يوجد  ــي انتخاب ــحن ف ترش
ــا  ــتقال، فيم ــحا مس ــا ٧٨٩ مرش أيض
ــم أحزاب  ــن قوائ ــون ضم ــوزع الباق ت
املفوضية  وأكدت  وحتالفات سياسية. 
العليا املستقلة لالنتخابات أن نتائج 
التصويتني العام واخلاص ستعلن خالل 

٢٤ ساعة.يذكر أن نسبة املشاركة في 
ــام ٢٠١٨ (٤٤٫٥٢) باملئة وفق األرقام  الع
ــدون أنه  ــرى منتق ــي ي ــمية، والت الرس

ــب مختصني فأن  ــغ فيها.وبحس مبال
االنتخابات املقبلة ستختلف اختالفاً 
واسعاً، إذ أن القانون االنتخابي اجلديد 

أعطى ضمانات جدية من خالل توسيع 
ــى ٨٣ دائرة انتخابية،  ــر من ١٨ إل الدوائ
ــد  ــتكون أش وهذا يعني أن الرقابة س
ــحني عبر وكالئهم في مراكز  من املرش
ــاً االهتمام  ــراع وأيض ــات االقت ومحط
ــكل  ــي في رقابة االنتخابات بش الدول
ــون االنتخاب  ــبوق.وينص قان غير مس
ــكل  ــي اجلديد أيضاً على أن تش العراق
ــات  س املؤسّ ــن  م ــة  جلن ــة  املفوضي
ــة  ملراقب ــاً،  فني ــة  اخملتصّ ــة  احلكومي
ــركة الفاحصة ألجهزة االقتراع،  الش
م تقريراً بذلك إلى البرملان. على ان تقدّ

ــياق الدعم الدولي لالنتخابات  وفي س
ــن ١٣٠ موظفاً  ــب االقتراع أكثر م يراق
دولياً ضمن بعثة األمم املتحدة، موزعني 
ــزاً انتخابياً في عموم  ــى ٨٢٧٣ مرك عل
ــر فنية، يقول  ــالد، إضافة إلى تدابي الب
ــن التالعب  ــتحد م ــا إنها س واضعوه

بنتائج االقتراع.

خبري يتوقع ظهور فريوس 
جديد ويقرتح مجلة من التدابري

الكعبي والسفري الرويس 
يبحثان امللفات ذات االهتامم 

املشرتك بني البلدين

متابعة / البينة اجلديدة
قال رئيس املركز الصيني ملكافحة األمراض والوقاية منها، غاو فو، 
ــيواجه بالتأكيد ظهور فيروس جديد في املستقبل،  إن العالم س
ــادئ ملواجهته. ــزام بجملة من املب ــي إلى االلت ــا اجملتمع الدول ودع

ــراض والوقاية منها، في  ــال رئيس املركز الصيني ملكافحة األم وق
كلمة ألقاها في املنتدى الدولي للعلوم والتكنولوجيا في اجملتمع، 
ــه أيضا عددا من  ــاء كورونا، بل يواج ــه فقط وب ــم ال يواج إن العال
ــكالت األخرى، مثل املغالطات اإلعالمية، عندما يكون هناك  املش
ــائعات  ــة والتضليل، وهذا يثير العديد من الش ــط بني املعلوم خل
ــيواجه  ــد جاو فو أن العالم س ــكالت التي يجب حلها.وأك واملش
ــذي ال تزال  ــروس X، ال ــمى بفي ــا يس ــتقبل م ــي املس ــد ف بالتأكي
ــخص وميكن أن حتدث في أي مكان  ــه غير معروفة ألي ش خصائص
ــتقبل البشرية، من الضروري  وفي أي وقت.وأضاف أنه من أجل مس
ــكالت، واقترح في هذا الصدد مبدأ  العمل معا حلل مثل هذه املش
ــة، والتواصل، والتنسيق.وأكد  العناصر األربعة التعاون، واملنافس
ــكالت،  ــي حلل مثل هذه املش ــات عنصر أساس ــادل املعلوم أن تب
ــن جانب الصني،  ــوح للمعلومات م ــادل املفت ــيرا إلى أن التب مش
سمح للعلماء في جميع أنحاء العالم بالبدء في تطوير لقاحات 

ضد فيروس كورونا في وقت قصير بعد ظهور وباء كورونا.

بغداد / البينة اجلديدة
ــن الكعبي، امس  ــب األول لرئيس مجلس النواب حس بحث النائ
ــات ذات االهتمام  ــد من امللف ــي العدي ــفير الروس االثنني، مع الس
ــة املقبلة.وذكر املكتب  ــف االنتخابات النيابي ــترك ومنها مل املش
ــس األثنني  ــتقبل، مبكتبه ام ــر اس ــي ، أن االخي ــي للكعب االعالم
ــيف والوفد املرافق له،  ــفير الروسي ب بغداد ايلبووس كوتراش الس
وجرى خالل اللقاء بحث العديد من امللفات ذات االهتمام املشترك 
ــب  ــات النيابية املقبلة.وقال الكعبي بحس ومنها ملف االنتخاب
ــط  بيان مكتبه، ان االنتخابات املقبلة تعد األهم كونها تأتي وس
ــد ان تأتي ملبية  ــرة بكونها اول انتخابات مبكرة والب حتديات كبي
ــة حتول في  ــالد، وهنا باتت نقط ــي عموم الب ــوح اجلماهير ف لطم
العملية الدميقراطية داخل العراق .ورحب الكعبي بـكافة البعثات 
ــية واألممية التي ستقوم  واجلهات واملنظمات الدولية والدبلوماس
ــتضيف الكثير  ــاركة س ــات، وهذه املش ــة مراقبة االنتخاب مبهم
ــلطة  ــلمي للس للعملية الدميقراطية وتكريس مبدأ التداول الس
ــى، ان االنتخابات املقبلة قد تكون  ــار ال وفق طموح اجلماهير.واش
خطوة أولى ملرحلة واضحة املعالم تتمثل مبعاجلة املشكالت التي 

تواجه البلد في مختلف القطاعات سيما األمنية واالقتصادية.
ــات االقتصادية  ــيف مجمل العالق ــي مع كوتراش ــش الكعب وناق
ــيع حجم  ــني واهمية توس ــن الصديق ــني البلدي ــتثمارية ب واالس
االستثمارات الروسية داخل العراق والتعاون في اجملاالت الصناعية 

والزراعية والتجارية والثقافية والعلمية.

بغداد / البينة اجلديدة
ــالح الدين العميد  ــة اإلعالمية األمنية في ص ــد رئيس اللجن أك
الركن خميس عبد بديوي، امس االثنني، أن اخلطة األمنية حلماية 
ــة. وقال بديوي  ــز التنفيذ في احملافظ ــز االقتراع  تدخل حيّ مراك
ــي محافظة صالح  ــة حلماية مراكز االقتراع ف ــة األمني ، إن اخلط
ــن دخلت حيّز التنفيذ، حلماية ٣١٥مركزاً انتخابياً في عموم  الدي
ــع القوات  ــه مت توزيع جمي ــي  احملافظة.وأضاف أن ــة ونواح أقضي
ــواق للمراكز،  ــراع وتطويقها بثالثة أط ــة على مراكز االقت األمني
ــكرية والقوات   ــى  دخول جميع القوات األمنية والعس أضافة إل
ــا من قبل اللجان  ــة حالة اإلنذار التام، و تدقيقه القتالية كامل
العليا املشرفة على االنتخابات، وبإشراف رئيس اللجنة األمنية  
ــات في العراق يوم  ــالح الدين. وتنطلق االنتخاب قائد عمليات ص
ــط إجراءات أمنية مشددة، وحتت  االحد من األسبوع املقبل، وس

إشراف رقابة دولية ومحلية لضمان نزاهة االنتخابات.

االنبار / البينة اجلديدة
ــة تهريب نحاس  ــن احباط عملي ــالم االمني، ع ــت خلية االع اعلن
ــة االنبار.وذكر بيان  ــي محافظ ــاة بالرمل ف ــالت بعجلة مغط وكيب
ــات اجلرمية املنظمة  ــاعيها ملالحقة عصاب ــة انه ضمن مس للخلي
ــتخبارية  ــاً ملعلومات اس ــاد الوطني، ووفق ــة االقتص ــة حماي وبغي
ــتخبارات الفرقة العاشرة احد مفاصل مديرية  دقيقة لشعبة اس
االستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع، وبالتعاون مع استخبارات 
ــاة ٣٨ وقوة منه مت احباط عملية تهريب كميات كبيرة من  لواء املش
ــاحنات ومغطاة  ــبائك النحاس والكيبالت محملة باحدى الش س
بالرمل لتضليل األجهزة االستخبارية واالمنية ومعدة للتهريب في 

سيطرة  الشهيد محمد الكروي بالرمادي.

حلامية ٣١٥ مركزا انتخابيا.. 
خطة صالح الدين اخلاصة 

باالنتخابات تدخل حيز التنفيذ

بعجلة حمملة بالرمل..
 احباط عملية هتريب نحاس 

وكيبالت يف الرمادي

مخسة أيام عىل موعد االقرتاع.. بامذا ختتلف انتخابات ٢٠٢١ عن سابقتها؟

رئاسة محكمة استئناف البصرة االتحادية
محكمة بداءة اِّـعقل

العدد: ٥٣/ اعرتاضيه /٢٠١٨
التاريخ :                ٢٠٢١/٩/٢٦

 اعالن
اِّـدعي / جودت كاظم مجيد وجماعته 
  اِّـدعى عليه / عبد الكريم كاظم مجيد

ــاحته ٢  ــدة العلنية العقار اِّـرقم ٤٤٠/١٩م١ الجبيلة مس ــع محكمة بداءة اِّـعقل باِّـزاي تبي
ــارع فرعي مبلط عليه دار درجة  ــع َّـ منطقة الجنينة (حي االنتصار) على ش ــك و٥٠ م يق اول
قديمة مفرزة اُّـ جزئني بصورة غري رسمية الجزء األول مبني من الطابوق ومسقف بالشيلمان 
ــغول من قبل أحد  ــاحة امامية ومش ــي نوم وحمام ومرفق صحي وس ــوي على صالة وغرفت يحت
ــتأجر. اما الجزء الثاني فله باب حديدي صغري  ــركاء والذي يرغب بالبقاء بالعقار بصفة مس الش
ــوزع صغري وغرفة  ــق صحي خارجي وم ــو ويحتوي على مرف ــقفه بالجينك ــتقل وطارمة مس مس
ــاء بالعقار بصفة  ــري والذي بني رغبته بالبق ــغول من قبل الغ ــتقبال ومطبخ وحمام وهو مش اس
ــة َّـ بناية قصر القضاء  ــراء الحضور امام هذه اِّـحكم ــة. فمن له رغبة بالش ــتأجر بعد بيع مس
ــتصحبني  ــر هذا اإلعالن مس ــر من ظهر اليوم الثالثني التالي لنش ــاعة الثانية عش َّـ تمام الس
ــبعون مليون  معهم التأمينات القانونية البالغة ١٠٪ من قيمة العقار اِّـقدرة مائتان واثنان وس

وسبعمائة وخمسون الف دينار وبصك مصدق ألمر هذه اِّـحكمة.
القاضي / علوان بربوت البزوني

جمهورية العراق 
وزارة العدل 
دائرة التنفيذ 

مديرية تنفيذ الكوت 
رقم االضبارة :  ١٩١٩ /٢٠١٨
التاريخ :  ٣٠ /٩ /٢٠٢١

مذكرة االخبار بالتنفيذ
لألموال غري اِّـنقولة

ــية  ــارات الهندس ــرق للمقاوالت العامة و االستش ــركة الغ ــر اِّـفوض لش ــن: اِّـدي اُّـ اِّـدي
اِّـحدودة اضافة  لوظيفته 

عنوانه: كوت / حي الحكيم / شارع اِّـيناء 
نخربكم بأنه حجز االموال غري اِّـنقولة القطعة اِّـرقمة ١/١١م ٢٨ الريميلة و الدبية

ــاء طلب الدائنني (احمد خضري كصيور/وقاص خضري كصيور) البالغ (٢٤,٠٠٠,٠٠٠)  لق
أربعة و عشرون  مليون دينار فيجب عليكم اداء اِّـبلغ اِّـذكور خالل مدة ثالثة ايام من اليوم 
ــتباع  ــي لتاريخ تبليغكم بهذا االخبار و اال فان االمول اِّـحجوزة بموجب هذا القرار س التال

وفقا للقانون و ذالك استنادا للمادة (٦٩) من قانون التنفيذ.
اِّـنفذ العدل
علي رضا علي الخطاوي

اعالناتاعالناتاعالناتاعالناتاعالناتاعالناتاعالناتاعالناتاعالناتاعالناتاعالناتاعالناتاعالناتاعالناتاعالناتاعالناتاعالناتاعالناتاعالناتاعالناتاعالناتاعالناتاعالناتاعالنات

NO.3732.TUE.5.OCT.2021العدد (٣٧٣٢) الثالثاء ٥ / ١٠ / ٢٠٢١ 

البصرة / البينة اجلديدة
ــة تهريب ٨  ــني، إحباط محاول ــذ احلدودية، امس االثن ــت هيأة املناف أعلن
ــط.وقال  ــتيراد في ميناء ام قصر األوس ــة لضوابط االس عجالت مخالف
املتحدث باسم الهيأة عالء الدين القيسي، انه بإشراف ومتابعة مباشرة 
ــر الوائلي وبناء على معلومات  ــن رئيس هيأة املنافذ احلدودية اللواء عم م
ــعبه االستخبارات والتراخيص متكن منفذ ميناء أم قصر األوسط من  ش
ــف والتدقيق تبني  ضبط حاويتني معدة للتهريب. وتابع، من خالل الكش
ــتيراد) مخبأة خلف  ــل ممنوعة من االس ــود (ثمانية عجالت دون املودي وج
ــكيل جلنة موسعة  ــي الى، انه مت تش ــار القيس املواد املصرح عنها. واش
ــا الى القضاء   التخاذ اإلجراءات  ــم محضر ضبط أصولي واحالته وتنظي

القانونية بحق اخملالفني.

إحباط حماولة هتريب 
(٨)عجالت خمالفة لضوابط االسترياد 

يف ميناء ام قرص



9 مقاالت
ج / ٢إضاءات قانونية

قانون اإلدعاء العام 

اِّـحامي / ماجد الحسناوي
ــه من قبل  ــق عند غياب ــي التحقي ــات قاض ــة صالحي     ممارس
ــؤون  ــم العمل وجلنة ش ــام محاك ــام واحلضور ام ــاء الع االدع
ــاء االداري  ــاء املوظفني ومحاكم القض ــاء ومحاكم قض القض
وجلان التدقيق في ضريبة الدخل او اي مجلس ذو طابع قضائي 
ــي واحلضور في الدعاوى املدنية التي تكون الدولة طرفا  او جزائ
ــئة للدولة عن الدعاوى  فيها او متعلقة باحلقوق املدنية الناش
ــة ومراجعة طرق الطعن في القرارات واالحكام الصادرة  اجلزائي
ــوى وتدقيق الدعاوى الواردة من محاكم اجلنايات  في تلك الدع
املعاقب عليها باالعدام او السجن مدى احلياة او السجن املؤبد 
ــم االحداث وتقدمي الطعون والنظر  والدعاوى الواردة من محاك
ــن ذوي العالقة او احملالة  ــكاوى املواطنني املقدمة اليه م في ش
اليه من اجلهات اخملتصة وارسالها الى املرجع القضائي اخملتص 
والرقابة وتفتيش املواقف واقسام دائرة االصالح لالحداث وتقدمي 
ــهرية والطعن بعدم دستورية القوانني واالنظمة  التقارير الش
ــاد  ــة العليا والتحقيق في جرائم الفس ــام احملكمة االحتادي ام
ــه بواجبات الوظيفه العامه  ــي واالداري وكافة اجلرائم اخملل املال
ــتحدث دائرة في رئاسة االدعاء العام تسمى دائرة املدعي  وتس
ــام ال تقل خدمته عن ١٥  ــام االداري واملالي ويديرها مدعٍ ع الع
ــنة تتولى االشراف على مكاتب االدعاء العام املالي واالداري  س
ــام املالي واالداري  ــس مكتب االدعاء الع ــي دوائر الدولة ويؤس ف
ــنوات في الوزارات  ــه مدعي عام ال تقل خدمته عن ١٠ س يرأس
ــتقلة ميارس اختصاصه طبقا الحكام القانون  والهيئات املس
ــخصية  وعلى االدعاء العام احلضور امام محاكم االحوال الش
ــاوى املتعلقة بالقاصرين  ــم املدنية في الدع وغيرها من احملاك
واحملجوز عليهم والغائبني واملفقودين ودعاوى الطالق والتفريق 
ــرى االدعاء العام  ــريد االطفال واي دعوى ي ــرة وتش وهجر االس
ــه احلق في  ــرة والطفولة ول ــه فيها حلماية االس ــرورة تدخل ض
ــكام وقرارات  ــورة من اح ــات املذك ــا يصدر عن اجله ــن مب الطع
ــى رئيس االدعاء العام اتخاذ االجراءات التي تكفل تالفي  ويتول
ــرق القانون او انتهاكه وفقا للقانون واذا تبني لرئيس االدعاء  خ
ــرار صادر عن اي محكمة  ــول خرق للقانون في حكم او ق حص
ــن جلنة قضائية او عن  ــدا احملاكم اجلزائية او في قرار صادر ع ع
ــرار مبصلحة الدولة   ــأنه االض ــر عام دائرة القاصرين من ش مدي
ــا او مخالفة النظام العام يتولى  ــر او اموال اي منهم او القاص
ــا الطعن في احلكم او القرار ملصلحة القانون رغم فوات  عنده
ــن ذوي العالقة قد  ــن اذا لم يكن احد م ــدة القانونية للطع امل
طعن فيه ولرئيس االدعاء العام ان يطلب من محكمة التمييز 
ــراءات التحقيق واحملاكمة مؤقتا او نهائيا في  االحتاديه وفق اج
ــدور القرار فيها اذا وجد  ــة حالة كانت عليها دعوى حتى ص اي
سبب يبرر ذلك على وفق احكام القانون وتلتزم اجلهات اخملتصة 
ــات ومجالس تتولى  ــكيل جلان وهيئ ــالم االدعاء العام بتش اع
ــة مبدة ال  التحقيق في القضايا التي تنظرها قبل موعد اجللس
ــخ من القرارات التي تصدرها  تقل عن ثمانية ايام وتزويده بنس
خالل ١٥ يوما من تاريخ صدورها وترسل محكمة االحداث الى 

رئاسة االدعاء العام دعاوى اجلنايات التي حسمتها.

اِّـستشار القانوني 
علي اِّـوسوي

عضو لجنة الرقابة 
الدستورية

ــلطة التنفيذية تعتبر من اهم  ان الس
السلطات كونها متثل اجلانب العملي 
جلميع السلطات االخرى وكونها تعتبر 
ــلطتني التشريعية  صمام االمان للس
ــتفد  يس ــم  ل ــا  ولواله  ، ــة  والقضائي
رع حيث  املواطن من القوانني التي تُشَ
ــا ويتابعها ، وكما  ال يوجد من يطبقه
ــر القوانني وما  ــوم   فما اكث يحدث الي
ــود من يالحق  ــق لعدم وج اقل التطبي
ويعتقلهم  القانون  بتطبيق  املقصرين 
ــم اخملتصة  لينالوا  ويقدمهم للمحاك
ــة  التنفيذي ــلطة  الس ان   ، ــم  عقابه
ــذا وامنا  ــت مبتكرة في عصرنا ه ليس
ــور املتقدمة  ــت موجودة في العص كان
ــة  ــر الدول ــي عص ــودة ف ــت موج فكان
ــومرية وحتى  ــورية البابلية والس االش
ــاً بعهد  ــة وموجودة ايض عند الفراعن
ــى اهللا عليه وعلى  ــي محمد ( صل النب
ــي  ــرَطة ف ــت الشَ ــلم ) وكان ــه وس ال
ــك في  ــني  وكذل ــق القوان ــره تطب عص
ــي طالب ( عليه  ــة االمام علي بن اب دول
ــودة  ــرَطة موج ــت الشَ ــالم ) كان الس
ــاس وهذا  ــني وحتمي الن ــق القوان لتطب
ــتمرار تطبيق  ــا يؤكد على وجوب اس م

ــدث الفوضى وهذا  القوانني  حتى ال حت
االمضاء في تطبيق القانون يعتبر امرا 
ضروريا ألن القوانني هي املنظمة  حلياة 
البشرية ، ولكن حتتاج الى من يطبقها 
ــلطة التنفيذية هي التي  ــاً الس وطبع
ــق القوانني واذا لم  ــى عاتقها تطبي عل
ــورة الصحيحة  ــق القوانني بالص ب تُطَ
لسادت الفوضى والهرج واملرج وهذا ما 
ــوم حقيقة ، فاحلكومة  نعاني منه الي
ــة نوعاً ما  ــد تعتبر ضعيف ــة ق العراقي
ــودة في  ــض االخطاء املوج ــبب بع بس
ــذه االخطاء  ــة وه ــلطتها التنفيذي س
ناجتة ، اما بسبب احملسوبيات او الرشوة 
في بعض مفاصل السلطة التنفيذية 
ــر  غي ــخاص  االش ــع  وض ــبب  بس او   ،
املناسبني في بعض االماكن احلساسة 
ــلطة التنفيذية قوية  ، فلو كانت الس
ــة ملا حصلت في العراق   ونزيهة ومهني
ــن تعذيب  ــا اجلبني م ــال يندى له اعم
ــاز قد يصل  ــز االحتج ــي بعض مراك ف
ــض مراكز  ــوة في بع ــوت والرش الى امل
ــة الكبرى.  ــاز والتي هي الطام االحتج
ــلطة  ــة هي س ــلطة التنفيذي ان الس
ــوزراء ، ويجب  ــة من قبل رئيس ال عين مُ
ان يتابع حتى  اصغر عنصر امني فيها 
ــه على قادتها  ، ويكون  مطلعا بنفس
ومؤسساتها وله كل الصالحية بإقالة 
ــدين من اصغر فرد في السلطة  املفس
ــاً عندما  ــى الوزير  طبع ــة ال التنفيذي
ــلطة  ــة ذلك ، والس ــي املصلح تقتض
التنفيذية يجب ان تكون سلطة مهنية 
ــل ان تكون مجرد  ــانية قب وطنية انس
سلطة تابعة للحكومة تنفذ القوانني 
ــب واي تهاون او تقصير مقصود  فحس
ــلطة فهو  او غير مقصود من هذه الس

ــرةً ، ويجب  ــن املواطن مباش ــر  بأم يض
ــلطة ان  على كل فرد ينتمي لهذه الس
ــدود صالحياته  ــون مثقفا يعرف ح يك
ــي له احلق  ــن العراق ــك ان املواط وكذل
ــه كل احلقوق  ــرمي ول ــش الك ــي العي ف
ــانية ويجب ان ال يعامل بقسوة  االنس
او بالكالم غير الالئق فإذا عرف العنصر 
ــوف يفرق  ــي هذه الصالحيات  س االمن
بني احلق والباطل ويعرف ماهو املعروف 
ــو املنكر فيزجره  ــجع عليه وما ه فيش
ــني مجرمني امامه ،  ــس كل املواطن ولي
ــط احلابل  ــت االوراق واختل واال الختلط
ــدث في بعض املناطق  بالنابل كما يح
ــلطة ان  ــوم ، ويجب على هذه الس الي
ــديدة مع املفسدين و اجملرمني  تكون ش
ــكل انواعه فمن  وحازمة مع االرهاب ب
روع مواطنا فهو ارهابي ومن آذى مواطنا 
ــرق هو ارهابي ومن  فهو ارهابي ومن س
ــو ارهابي ومن بث  ــدى على االخر ه اعت
ــاعات هو ارهابي   فاالرهاب ال حد  االش
له ، فعلى هذه السلطة ان تقدم هؤالء 
ــاء العراقي  ــى القض ــفافية ال بكل ش
ــراه بالقصاص العادل حتى  ليأخذ مج
ــاالرض ،  ــد ب ــكل مفس ــرة ل ــون عب يك
ــو محتاج لهكذا  ــراق اليوم كم ه والع
ــة زادوا عن  ــون االرهاب واخلون تصرف ك
ــن اجملرمني  ــدم القصاص م حدهم، وع
نَ  ــن أمِ ــة الضعف ( فم ــيكون مبثاب س
ــب تطبيق  ــاء االدب ) فيج العقاب أس
ــديدة وإال  القانون بصورة صحيحة وش
ــتطيع ان نبني دولة جديدة  لم ولن نس
ــى رجال  ــون يحتاج ال ــق القان ، وتطبي
مهنيني نزيهني اشداء على املفسدين 
ــس فنجد  ــاس ال العك ــاء مع الن رحم
ــداء مع  ــة اش ــزة االمني ــض االجه بع

الفقراء الذين ليس لديهم  حول وال قوة 
ــيني  ــدين والسياس ورحماء مع الفاس
وكل شخص له عالقة مبسؤول او اعتبار 
ــاس عند اهللا  ــوبيات والن ــض احملس بع
سواسية كأسنان املشط.وان القوانني 
ــة الكثير  ــوم في احلكوم ــودة الي املوج
منها اذا لم يكن االعم االغلب هي من 
احكام وضعية ، ولكن املشكلة تكمن 
في ان بعضها يطبق وبعضها اليطبق 
بسبب احملسوبيات والرشى واملزاجيات 
ــي عند عدم  ــود رادع حقيق ولعدم وج
ــري  تطبيقها ، ان القانون يجب ان يس
ــلطة بالدولة  على كل فرد من اعلى س
حتى اصغر فرد في القرى النائية وهذه 
القوانني منها تطبيق حلقوق املواطنني 
ــني لبناء  ــات على املواطن ــا واجب ومنه
ــارك  ــن يجب ان يش ــإن املواط ــد ف البل
ــاء البلد فهو  ــي بن ــرة ف ــورة مباش بص
مثلما يطالب الدولة بحصته الشهرية 
ــياحة الدينية وغيرها  من النفط والس
ــب عليه ان ينتج لهذا البلد  كذلك يج
ــى عدم  ــل عل ــب ويعم ــا يطل ــدر م بق
تخريب ما تبنيه الدولة ويكون املواطن 
مبثابة العني للدولة فإن الدولة لوحدها 
ال تستطيع النهوض ، فال تنهض الدول 
ــالء النظام ،  ــون واع ــق القان اال بتطبي
ــة للدولة هي لفائدة  وان البنى التحتي
ــب ان يحافظ  ــي فيج ــن العراق املواط
لِم  ــب ان نُعَ ــا بكل الطرق ، فيج عليه
ــال العام لكي  ــن احلرص على امل املواط
ــورة  ــة بص الدول ــي  نبن ان  ــتطيع  نس
ــن يخالف ويتعرض للمال  عصرية ، وم
ــة  التنفيذي ــلطة  الس ــوم  تق ــام  الع
ــليمه للعدالة ، وكذلك  بإعتقاله وتس
ــة بإعتقال  ــلطة التنفيذي ــوم الس تق

ــني الدولة بدون  ــع اخملالفني لقوان جمي
ــة قوية  ــون الدول ــك تك ــة ، وبذل تفرق
ــة ،  ــلطتها التنفيذي ــوة س ــبب ق بس
ــالح بيد الدولة    ــب ان يُحصر الس ويج
واملواطن سوف يقوم بتسليم السالح 
ــق القانون  ــة تطب ــوة حقيقي اذا رأى ق
ــى االرض بعدالة وحتميه هو وعياله  عل
ــدين ، واما اذا رأى ان سالحه  من املفس
ــر امينة فمن املؤكد  يذهب الى ايد غي
ــالحه وهذا ما عانته  ــلم س انه ال يس
ــان في حربها  ــن الدول كلبن الكثير م
ــودان والعراق  ــة واليمن والس الداخلي
ــي عانت وتعاني  ــا من الدول الت وغيره
ــة  التنفيذي ــلطة  الس ــف  ضع ــن  م
حقيقة في بعض املناطق.ومن وظائف 
ــي  ــة ه ــة الرئيس ــلطة التنفيذي الس
ــني وذلك من  ــاء القبض على اجملرم الق
ــتخباراتي  ــدور االس ــل ال ــالل تفعي خ
ــع بدون  ــون على اجلمي ــق القان وتطبي
ــن اعتبر ،  ــوبيات ليكون عبرة مل محس
ــة الى الدفاع عن الدولة وحماية  اضاف
ــيادتها واحلفاظ على حدود  امنها وس
البالد من التدخل اخلارجي وطرد جميع 
العمالء واخلونة من البالد ، ان السلطة 
ــا  ــون افراده ــب ان يك ــة يج التنفيذي
ــن واملواطن  ــم للوط ــني بوالئه معروف
ــون البالد متتلك قوة ضاربة تضرب  لتك
كل من يحاول االعتداء على املواطنني 
ــن البلد والتالعب مبقدرات  والعبث بأم
ــليح  تس ــب  العراقي.ويج ــعب  الش
السلطة التنفيذية بأحدث االسلحة 
ــد احلاجة  ــك كوننا بأش ــورة وذل املتط
ــو كان لدينا  ــوة اليوم فل ملثل هذه الق
ــاد  مثل هذه القوة اليوم ملا وصل الفس

لكل مفاصل الدولة.

ــن القصص الرمزية العابرة التي كانت  م
ــي الدواوين يقال بأن احد التجار  حتكى ف
ــي يوم من  ــب الفقراء كثيرا فف كان يح
ــر بصحبة بعض  ــذا التاج ــام كان ه األي
ــاء و التجار وهم مدعوون في بيته  األغني
و في تلك اجللسة دخل عليهم رجل رث 
الثياب تفوح منه رائحة غير مستساغة 
فنادى التاجر على الطباخني بان يحضروا 
ــر ان ضيفه الفقير  ــاء فرأى التاج العش
ــاركه بنفس صحنه لكن التاجر لم  يش

ــد ذاك الفقير و بعد ما  ــزز من قذارة ي يتق
ذهب الضيوف نادى التاجر على اخلدم بان 
يفرشوا له و لضيفه معا و ان يغتسل و 
يستبدلوا ثيابه , فضحك الضيف وقال 
ــن اهللا بقبض  ــل م ــا التاجر انا مرس أيه
ــا اكلت من صحنك و  روحك لكن حينم
ــدي دعوت رب العزة  سرى امللح في جس
ــك اهل للفقراء .تعالوا  ان ميد بعمرك ألن
ــداث و حديثي اليوم عن  هنا لنربط االح
املرشحني الذين يعدون وال يوفون بالعهد 
ــم يقل اهللا في كتابه الكرمي  ان العهد  ال
ــحينا الكرام ال  ــا مرش ــؤوال في كان مس
ــم اكلتم  ــذب ألنك ــاس بالك ــدون الن تع
ــح العراق اال تخافون عاقبة القدر  من مل
ــري ذاك  ــفاه من لم يس ــم فيا اس عليك

ــعة  ــده , مرت علينا تس ــح في جس املل
ــاردة وحينما  ــر عاما من الدموع الب عش
ننسى احلزن لساعة تزورنا االحزان ثانية 
, كلها كانت بسبب امللح الذي لم يسر 
ــتلموا  ــيني الذين اس في عروق السياس
دفة احلكم  ,, سادتي نحن اليوم نحتاج 
ــاة و مأساة بتنا  ــتراحة بني مأس الى اس
اليوم نرثي انفسنا ألننا تعبنا من املوت و 
ــا من العهود التي ال تنفع و ال تغني  تعبن
ــعب العراقي و  من جوع  اليوم رحل الش
ــبب  ــت معه اجلبال و الصحارى بس رحل
ــرة عاما  ــعة عش عهودكم الزائفة , تس
ــون لنا ( من افوز اداريك ) اية مدارات  يقول
ــوا بوعودكم ,  ــون عنها ان لم تف تتحدث
هنا ردكم سيكون اننا لم نستلم احلكم 

ــتلموه مدة  ــن اس ــن هم الذي ــد اذا م بع
ــعة عاما  ؟ أقول لكم الوجوه تتكرر  تس
بأقنعة أخرى و كلنا نعلم بان حملتكم 
ــويق لألكاذيب , أيها  ــة هو تس االنتخابي
ــم بفئات  ــحون من خالل لقاءاتك املرش
ــب الرياضة نراكم  ــباب و في املالع الش
ــون احلركة الرياضية  انتم فقط من يراع
ــع الكؤوس و  ــراق فتقومون بتوزي في الع
ــة املباراة و البطوالت و الكل يصفق  إقام
ــباب بانكم من  ــون الش ــم  فتواجه لك
ــا يتمنونه لكن  ــم كل م ــتقدمون له س
ما ان تفوزون ستذهب تلك الوعود ادراج 
ــن افوز  ــول االول ( م ــود للق ــاح و نع الري
ــرمي اليوم رأيت  ــحنا الك اداريك ) يا مرش
جارك يستجدي رغيف خبز ألنه لم يأكل 

ــك  تخرج  ــس و رايتك كذل ــذ ليلة ام من
ــاد و نحن من  ــد الفس ــن ض ــول نح و تق
يحارب الفساد , الفساد هو قبل ان تفوز 
ــت طرفك عن ذاك اجلار الذي  انك غضض
ــتجديك و حاملا تفوز ستنسى اقرب  يس
املقربني اليك فكفاك دجال و كفاك كذبا 
ــي ليس عليك عتبي على من  , لكن عتب
ــيختارك و يعلم بانك ال تفي بالوعود,  س
ــة، إن الكذب  ــي النهاي ــد قوله ف ــا نري م
السياسي الساذج وصل إلى مستويات 
ــال ينفع معها ملح العراق وماء  عالية، ف
ــول لك ان  ــا املواطن انا ال أق ــراق، أيه الع
ــتعد  ــي بصوتك لكن أقول لك اس ال تدل
ــي الذي اخترته واقم احلد  لذاك السياس

عليه فحاويات املزابل تسعهم.

صالح بامرني
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رائد عبداالله عباس

ان جلمال املرء وحيويته االثر الكبير في رقي 
ــا كانت البيئة  ــع وتطور البالد فكلم اجملتم
ــا اضمحلت  ــة كلم ــها مثالي ــي نعيش الت
ــاة  احلي ــرص  ف زادت  و  ــش  العي ــات  معوق
ــر  ــراق هو الذي علم البش ــة, ان الع الكرمي
ــر  ــف يجعلوا من االرض جنة ومن البش كي
ــد تكالبت  ــف ق ــة , لكنه وبكل اس مالئك
ــت في  ــاب منذ امد بعيد ونهش ــه الذئ علي
ــم اخملاطر التي جعلت  مقدراته فزادت حج
من اخلضرة رمادا ومن املعني رمال ,  وبالتالي 
ــا  ــح بلدن ــالت اصب ــب الوي ــبب تعاق وبس
ــدم وجود بيئة  ــا لالمراض واالوبئة وع موطن
ــة الكهربائية ادى  صاحلة وقلة توفر الطاق
ــذي كان تاثيره  ــى ارتفاع درجات احلرارة ال ال
ــعة فوق  ــلبيا على اجللد وباالخص االش س
البنفسجية التي تسبب مجموعة كبيرة 
من االمراض اجللدية التي يعاني منها كثير 

من الناس .
ــار ذات الهول حتترق ............. قومٌ  واألرض بالن

إذا ما دعا داعي الهدى نكصوا 
فإن أهاب بهم داعي العمى استبقوا  .... لم 

يبق من محكم التنزيل بينهم.
ــم  ــد أه ــي أح ــد الدهن ــاب اجلل ــد الته يع
ــرة  ــد تؤدي إلى ظهور قش ــباب التي ق األس
ــا قد تظهر  ــروة الرأس، كم ــميكة في ف س
ــي بالشعر،  ا على املناطق التي تكتس أيضً
ــن قد تزول  ــوارب، واحلواجب ولك ــل الش مث
ــد حتتاج للعديد  ــا دون عالجات أو ق لوحده
من العالجات لتزول، ال يعد سببها معروفا 
ــوع من الفطريات  ــا، إمنا قد يعزى إلى ن متامً
الذي يوجد في اإلفرازات الدهنية في اجلسم 
والذي يعرف باسم املالسيزية، أو بسبب رد 

فعل غير طبيعي من اجلهاز املناعي . 
سعفة فروة الرأس :

ــات فطرية  ــبب التهاب ــعفة بس تنتج الس
ــال الصغار  ــني األطف ــا ب ــة، خصوصً معدي
ــن األعراض  ــدارس، عنها عدد م ــال امل وأطف
ــروة الرأس  ــي ف ــميكة ف ــرة س أهمها قش
باإلضافة إلى بعض مثل بقع مستديرة من 
القشرة في فروة الرأس مع تساقط الشعر 

في تلك املنطقة .
زيادة حجم البقع وانتشارها بشكل بطيء 
ــتديرة وكذلك  ــرار منطقة البقع املس احم
ــودة في فروة  ــتديرة املوج طراوة البقع املس

الرأس مع ألم فيها
صدفية فروة الرأس :

ــميكة في فروة الرأس، قد  ــرة س تكون قش
ــى فروة  ــدة أو موزعة عل ــة واح ــون بقع تك
ــرة إلى خلف  ــك القش ــد متتد تل ــرأس وق ال
الرقبة أو خلف األذنني لكن غالبًا ما تقتصر 
فقط على فروة الرأس، يعد السبب تكونها 
ــا إمنا قد يكون رد فعل غير  غير معروف متامً

طبيعي من اجلهاز املناعي
ــعر ليس أحد مضاعفاتها  أن تساقط الش
ــرة املتكونة بشكل كبير قد  إمنا حك القش

يؤدي إلى تساقط الشعر بشكل مؤقت .
سرطان فروة الرأس :

ــرطان فروة الرأس أحد أنواع سرطان  يعد س
اجللد، وغالبًا تعد حاالت سرطان فروة الرأس 

ــرز أعراضه تكون  ــوع احلميد ومن أب من الن
قشرة سميكة في فروة الرأس، وغالبًا يعد 
السبب وراءه هو التعرض الشديد لألشعة 
ــعة  ألش ــرض  كالتع ــجية  البنفس ــوق  ف
ــرأس من أكثر  ــروة ال ــمس، كما تعد ف الش

أجزاء اجلسم املعرضة لتلك األشعة .
ــرة سميكة في فروة  ميكن عالج ظهور قش
ــد الدهني  ــن التهاب اجلل ــرأس الناجتة ع ال
ــامبوهات التي  ــتخدام الش ــالل اس من خ
ــاج إلى وصفة  ــرة والتي ال حتت تعالج القش
ــوي تلك  ــى أن حتت ــن احرص عل ــة، لك طبي

الشامبوهات على أحد املركبات املضرة .
ــرأس من خالل  ــعفة فروة ال ــم عالج س ويت
ــم  ــي يت ــات والت ــادة للفطري ــة املض األدوي
ــم، مثل التيربينافني  تناولها عن طريق الف
ــهر  ــراوح مدة تناول تلك األدوية بني ش , وتت
ــتخدام  ــا ميكن اس ــهور، كم ــى ثالثة ش إل
ــوي على  ــي حتت ــة الت ــامبوهات الطبي الش
ــيلينيوم باإلضافة إلى األدوية  كبريتيد الس

املضادة للفطريات .  
يعتمد عالج السرطان  على حدة السرطان 
ــن غالبًا  ــام، لك ــكل ع ــة املريض بش وحال
ــتئصال  ــى جراحة الس ــض إل ــاج املري يحت
ــد يحتاج إلى  ــرطان من فروة الرأس وق الس
ــد اجلراحة،  ــات األخرى بع ــدد من العالج ع
العالج اإلشعاعي , العالج الكيماوي وايضا 

العالج املناعي.

* د.نزار علي شريف
ــدرات  ــى اخمل ــان عل ــرون أن اإلدم ــد كثي يعتق
ــا، وأنها  نْ يعانيه ــإرادة مَ ــكلة تتعلق ب مش
ــي أي وقت،  ــا ف ــص منه ــن التخل ــادة ميك ع
ــي احلقيقة مرض يحتاج إلى عالج  ولكنها ف
ــان بأنه  ــفاء منه. يعرف اإلدم ــتمر للش مس
ــة كاملة ملادة مخدرة أو دواء معني تؤدي  تبعي
إلى رغبة قوية في احلصول عليها وتعاطيها، 
رغم علم املتعاطي بتأثيراتها اخلطيرة. إدمان 
ا اضطراب استخدام  ــمى أيضً اخملدرات، ويُس
ــخص  ــواد اخملدرة، مرض يؤثر على مخ الش امل
ــلوكه ويؤدي إلى العجز عن التحكم في  وس
ــدواء القانوني أو غير  ــتخدام العقار أو ال اس
ــل الكحول  ــر مواد مث ــا تُعتب ــي. كم القانون
ــن اخملدرات. عندما  واملاريجوانا والنيكوتني م
ــتمر في تعاطي اخملدرات  تكون مدمنًا، قد تس
على الرغم من األذى التي تسببه.ما املقصود 
باخملدرات و ماهي انواعها ميكن تعريف اخملدرات 
أو األدوية غير املشروعة على أنها األدوية التي 
ــرعية دون  ــم احلصول عليها بطرق غير ش يت
احلاجة الطبية لها، ودون استشارة الطبيب، 
ــح أدوية  ــى اخملدرات مصطل ــث يطلق عل حي
ــارع في بعض احلاالت، وجتدر اإلشارة إلى  الش
أن للمخدرات تأثيرات مختلفة وغير متوقعة، 
وهو ما قد يؤدي إلى معاناة مستخدميها من 
ــرة خصوصاً لدى  ــة خطي ــات صحي مضاعف
ــذه التأثيرات  ــباب واليافعني، وتعتمد ه الش
ة عوامل مختلفة، مثل  واملضاعفات على عدَّ
كمية املادة اخملدرة املستخدمة ونوعها، وعدد 
أنواع اخملدرات املستخدمة في الوقت نفسه، 
ــخص  للش ــية  والنفس ــة  الصحي ــة  واحلال
ــى ثالث فئات  ــتخدم.تصنف اخملدرات إل املس
ــم:  ــا في اجلس ــى تأثيره ــاءً عل ــية بن رئيس
ــات  ــطات أو املنبه ــز املنش ــطات: حتف املنش
اجلهاز العصبي املركزي في اجلسم. املهدئات: 
ــي املركزي  ــات أو اجلهاز العصب ــط املهدئ تثب
ــتخدام  ــات: يؤدي اس ــم. املهلوس في اجلس
ــراب حواس  ــة إلى اضط ــر املهلوس العقاقي

ــمع،  ــل: النظر، والس ــة، مث ــم اخملتلف اجلس
ــياء احمليطة.اسباب  باألش والشعور  والشم، 
التعاطي:إن خيار تعاطي اخملدرات يبدأ بشكل 
ــى اإلدمان يحدث  ــاد إل ــاري، إال أن االنقي اختي
ــى الدماغ،  ــة عل ــرات احلاصل ــة التغي نتيج
ــيطرة  ــي تؤدي إلى عدم القدرة على الس والت
ــخص ورغباته امللحة.  ــلوكيات الش على س
ر إدمان  ــاهم العديد من العوامل في تطوّ تس
اخملدرات مثل أي اضطرابات بالصحة العقلية 
ــية،  مثل العوامل البيئية، والوراثية، والنفس
ــان تكون  ــكلة اإلدم ــإن مش ــي الغالب ف وف
ــل مختلفة.  ة عوام ــن اجتماع عدَّ ناجمة ع
اعراض االدمان: تشمل أعراض إدمان اخملدرات 
وسلوكياته ما يلي: الشعور بضرورة تعاطي 
ــون ذلك على  ــكل منتظم، وقد يك اخملدر بش
ــي اليوم.  ــى عدة مرات ف ــاس يومي أو حت أس
ــث حتجب  ــدر بحي ــى اخمل ــة إل ــة امللحَّ احلاج
ــرى. احلاجة إلى  ــكار األخ ــي األف ــر ف التفكي
تعاطي مزيد من اخملدر للحصول على التأثير 
ــه مع مرور الوقت. تعاطي كميات أكبر  نفس
ــالل فترة زمنية أطول من اخملطط  من اخملدر خ
ــاظ بكمية إضافية  لها. احلرص على االحتف
ــدرات حتى  ــاق النقود على اخمل ــن اخملدر. إنف م
ــذه النفقات.  ــتطاعة حتمل ه ــد عدم اس عن
عدم الوفاء بااللتزامات ومسؤوليات العمل أو 
تقليل املشاركة في األنشطة االجتماعية أو 
الترفيهية بسبب تعاطي اخملدرات. االستمرار 
ــن  ــة املدم ــم معرف ــدر، برغ ــي اخمل ــي تعاط ف
باملشاكل التي تسببها في حياته أو األضرار 
ــية التي تصيبه. القيام  ــدية أو النفس اجلس

ــي األحوال  ــخص ف ــا الش ــياء ال يفعله بأش
ــل على  ــرقة، ليحص ــل الس ــة، مث الطبيعي
ــطة خطرة  ــدرات. القيادة أو القيام بأنش اخمل
ــر اخملدرات.  ــاء الوقوع حتت تأثي ــرى في أثن أخ
ــى اخملدر  ــي احلصول عل ــاء وقت طويل ف قض
ــل في  ــه أو التعافي من آثاره. الفش أو تعاطي
ــعور  محاوالت اإلقالع عن تعاطي اخملدر. الش
بأعراض االنسحاب عند محاولة التوقف عن 
ــة: يحتاج  ــدرات. العالج و الوقاي ــي اخمل تعاط
ــخص املدمن على اخملدرات إلى اخلضوع  الش
ــل  ــة، وتتمث ــة مطول ــة صحي ــالج ورعاي لع
ــتيعاب الشخص  اخلطوة األولى للعالج باس
ــلبي كبير على  املدمن أن للمخدرات تأثير س
ــة من العالج  ــدأ اخلطوة التالي ــه، ثم تب حيات
ــب  واملتمثلة في حتديد برنامج عالجي مناس
حلالة الشخص يساعد على استعادة حياته 
ــعور بالسعادة  الطبيعية، وقدرته على الش
والراحة النفسية دون احلاجة إلى استخدام 
ــن إدمان  ــة للوقاية م ــدرات. أفضل طريق اخمل
ا. وإذا وصف  العقاقير هي عدم تناولها مطلقً
ــارًا ويوجد احتمال إلدمانه، فإنه  الطبيب عق
ــار واتباع  ــاول العق ــاط عند تن ــب االحتي يج
التعليمات التي يعطيها الطبيب. ويجب أن 
ــذه األدوية بجرعات ومقادير  يصف األطباء ه
ــث ال  ــتخدامها بحي ــوا اس ــة وأن يتابع آمن
ــدة قصيرة  ــات مفرطة أو مل ــا بجرع يصفونه
ا. وإذا شعر املريض أنه بحاجة إلى جرعة  جدً
دواء أكبر من املوصوفة، فإنه ينبغي التحدث 

إلى الطبيب.
دكتوراه احياء مجهرية طبية 

إدمان املخدرات .. عادة أم مرض مزمن؟ اصابات فروة الرأس وعالجها
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حاورها / 
علي صحن عبد العزيز 

ــن  الف ــدارس  م ــة  جغرافي ــوع  تن  
ــن  م ــر  للكثي ــت  أتاح  ، ــكيلي  التش
ــة  ــكيليات فرص ــكيليني والتش التش
ــم ورؤياهم لكل  ــن أفكاره ــر ع للتعبي
ــيابية  ما يدور حولهم بكل حرية وانس
ــي ،  ــوع اجلغراف ــك التن ــة لذل ، ونتيج
ــكيلية  ــت ضيفتنا التش ــد وظف فلق
ــكار لوحاتها  ــزاوي أف ــة مالك الع نادي
ــريالية والتعبيرية  ضمن املدرسة الس
ــني  هات ــد  عن ــا  إبداعه ــف  يتوق وال   ،
املدرستني ، فهنالك لوحات في الرسم 
ــدي، ألنها تعتقد بأن  الواقعي والتجري
ــان  ــف عن اإلنس ــكيلي  ال يختل التش
ــاس  ــادي بطريقة التعبير واإلحس الع
ــلوب  ، وكذلك ال ميكن أن يوقفه أي أس
ــت  ــا ، فكان ــكيلية م ــة تش أو مدرس
ــرأة وحقوقها  ــا بالدفاع عن امل لوحاته
ــهادة تعلقها في كافة  أينما تكون ش
ــارك  التي تش ــكيلية  التش ــارض  املع
ــة العزاوي ) على  ــا ، وتعتمد ( نادي فيه

ــاة الكبيرة  ــيم الفرش ــات وتقاس ضرب
ــث عن  ــة، والبح ــا العفوي وانطباعاته
ــع التركيز  ــر العاطفي للوحة م التأثي
ــة الكاملة  ــي للمعاجل ــي واحلرف املهن

التي يفرزها اللون. 
ــتك  ــا الذي ميكن توظيفه من دراس * م

علم النفس في رسم لوحاتك؟
ــرد هواية  ــم والتلوين ليس مج - الرس
ــدرة على القيام  ــها ، بل له الق امارس
ــى  ــب عل ــال للتغل ــي فع ــدور نفس ب

ــية  النفس ــات  ــكالت واالضطراب املش
ــاس  ــي يزيد من االحس ــأي عمل فن ، ف
ــعر  ــة ويجعلني أش ــرور والبهج بالس
ــتطيع  ــة اس ــية إيجابي ــة نفس بحال
ــدور بداخلي  ــون ما ي ــر عن مكن إن أعب
ــكب ما في الداخل على  فهو حالة س
ــم  ــة ، وكذلك كوني معلمة رس اللوح
استفدت من دراستي لعلم النفس من 
ــوم تالميذي ومراحل  خالل حتليلي لرس

تطور الرسم لديهم.

ــة واضحا في أعمالك  ــر البيئ * أرى تأثي
التشكيلية ما الغاية من ذلك؟

- الفن والبيئة متالزمان فكالهما خلدمة 
ــة نقل لنا  ــان ، وخالل كل األزمن اإلنس
ــداث املاضي من حروب  الفن أخبار وأح
ــوس، واللوحة  ــد وطق ــادات وتقالي وع
ــل النفس وما  ــا يجيش في داخ مرآة مل
ترصده االعني ، ومبا إن كل ما في الكون 
ــال ،  ــب اجلم ــل يح ــل واهللا جمي جمي
فلقد أعطى لإلنسان من حبه للجمال 

ــاهد  ــر ومش ــور مظاه ــم أو يص ليرس
ــن حوله  ــة عليه م ــة منعكس جميل
ــأت وترعرعت في محافظة  وكوني نش
ديالى قضاء بهرز بالذات ، فكان جلمال 
ــي ألوان لوحاتي  ــي األثر األكبر ف مدينت
ــة ،وأرى اللوحة مبثابة املرآة التي  الزاهي
تعكس روح وجوهر البيئة التي يعيش 
 ، ــكيلية  التش أو  ــكيلي  التش ــا  فيه
ومبعنى أعمق تتجلى عناصر ومكونات 
ــوة واملعنوية من  ــود البيئي احملس الوج

خالل نتاج التشكيل املرئي.
 *ما مامدى استجابة اجلمهور وتفاعله 
حسب قناعتك بشأن حضور املعارض 

التشكيلية؟
ــورا في  ــاهد جمه ــم أش ــة ل - بصراح
 ، ــدا  ج ــة  القليل ــة  القل إال  ــارض  املع
ــاركني  ــم احلضور كان من املش فمعظ
ــة  ــك قل ــي ذل ــبب ف ــط ، وأرى الس فق
ــذه املعارض ،  ــي به ــام احلكوم اإلهتم
ــكيلية  ــرار األعمال التش ــك تك وكذل

املعروضة.
ــعى  يس ــة  فني ــة  قيم أي  ــى  إل  *
ــي  ف ــاركة  املش ــن  م ــكيليون  التش
ــى الرغم من  ــكيلية عل املعارض التش

بعض سلبياتها املتكررة؟
ــب إلثبات الذات  ــغف وح - قد يكون ش
ــالة  ــر في حياة الناس وهذه رس والتأثي
ــي ، وقد يكون بحثا عن  الفنان احلقيق
ــتخدام الفن في  ــة واس ــة املادي القيم

التجارة والربح املادي.

ــكيليني  ــاك توجه كبير من التش * هن
والتشكيليات نحو مدارس التشكيل 
ــة  املدرس ــن  ع ــاد  واالبتع ــرى  األخ

الواقعية؟
ــري  التعبي ــن  الف ــدارس  ــي م ف أرى   -  
ــر لإلبداع  ــاحات أكث ــريالي مس والس
ــعر به بكل  ــم ما أش والتعبير في رس
ــة الواقعية فتعتمد  حرية ، أما املدرس
ــن  ــر م ــي أكث ــق املوضوع ــى املنط عل
التعبير عن الذات وتصور احلياة اليومية 

ــادة أو نقصان ، فيتجرد  كما هي دون زي
الفنان من إحساسه وافكاره اخليالية 
لينقل املوضوع كما هو ،وهنالك نزعة 
ــر هدفها  ــع كل عص ــرز م ــة تب جتديدي
ــيس املتلقي ،  ــاعر واحاس حتريك مش
ــاوب بني احلس  ــتوى التج وتفعيل مس
ــن  ــي م ــكيلي واملتلق ــي للتش اإلبداع

جانب آخر .
ــكيلية أو  * اال تعتقدين بأن على التش

التشكيلي قراءة نبض الشارع؟

ــن  نح ــص  وباألخ ــرف  يع ــا  جميعن  -
التشكيليني ، في الشارع حياة كاملة 
ــكيلي إلى  بجميع زواياها ونظرة التش
ــوائية تختلف عن  ــاة العش ــك احلي تل
ــان العادي ، فترى  تلك التي يراها اإلنس
ــكيلي يجذبه منظر ما أو موقف  التش
ما ، فتثير فيه ملكته الفنية فمثال جند 
أشهر الفنانني العامليني قد جسد صورة 
متسول بائس مسكني فأخرج مكنون 
ــاعره بتلك اللوحة مستمدا أياها  مش

ــوائية ، وميكننا  ــاة العش من تلك احلي
ــتدل على تلك األشياء من خالل  أن نس
ــكيلي أو التشكيلية مع  تفاعل التش
ــي يعيش فيها ،  ــات املرحلة الت معطي
وعلى الفنان التشكيلي أو التشكيلية 
إن تتسم أعماله برصد تباين العوامل 
املؤثرة على اإلنسان لكي يحافظ على 

رسالته من تقلبات الزمن  .
* كيف ميكن للفن التشكيلي إن يغير 

من الواقع؟

ــرة  ــن وكث ــر الف ــي أعتب ــبة ل - بالنس
ــو دليل  ــع ما ه ــي مجتم ــه ف متذوقي
ــك اجملتمع  ــر ورقي ذل ــع على حتض قاط
ــح ، فالفن أداة  ــو الصحي ــس ه والعك
ــرية ذات  ــض ناجعة للنفس البش تروي
ــألة  ــات العنيفة ، لكن املس التناقض
ــدق ما يطرحه من أعمال  تكمن في ص
تشكيلية، وتقابلها في اجلهة األخرى 
ثيمة إبداعية متجددة عالية في حتمل 
مسؤولياته اإلنسانية والثقافية معا .

ــاد على حضور  ــل بعض النق * ملاذا ميي
املعارض التشكيلية للعنصر النسائي 

دون غيره؟
- املرأة ذلك العالم الغامض الذي يحاول 
ــراره ، فكيف  اجلميع الغور في بحر أس
بالناقد الباحث عن اغوار ذلك العالم ، 
لذلك عندما ينشغل بنقد فنان ما جتده 
يذهب إلى ساحته الفنية ليبحث عن 
ــأنها إن  كثب عن كل تفصيلية من ش
تثري نقده وتغني معرفته بذلك الفنان 
ــا اجملتمع  ــكاك مع قضاي ــا االحت ، لرمب
ــكيلية يسبب  الذكوري من قبل التش

لها احراجا.

التشكيلية نادية مالك العزاوي : املدارس الرسيالية والتعبريية متنح الكثري من مساحات اإلبداع والتعبري 

أرى يف مدارس الفن التعبريي والرسيايل مساحات أكثر لإلبداع والتعبري يف رسم ما أشعر به بكل حرية
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محكمة األحوال الشخصية َّـ الناصرية
العدد: ٦٧٥٩/ش/٢٠٢١

إُّـ/اِّـدعى عليه/ عمار عبد الجليل صخيل
م /تبليغ

ــرعية  ــة (امنة غضبان علي) الدعوى الش اقامت اِّـدعي
ــا تأييد حضانة وبالنظر  ــة أعاله والتي تطلب فيه اِّـرقم
ــم بالتبليغ  ــرح القائ ــب ش ــة محل إقامتك حس ِّـجهولي
ــني  يوميت ــني  محليت ــني  بصحيفت ــك  تبليغ ــرر  تق ــذا  ل
ــاح يوم اِّـرافعة اِّـوافق  بالحضور امام هذه اِّـحكمة صب
ــاعة التاسعة صباحا وعند عدم  ٢٠٢١/١٠/١٣ الس
ــال من ينوب عنك سوف تجري اِّـرافعة  حضورك او أرس

بحقك  غيابيا وعلنا ووفقا للقانون.
القاضي/عباس معني كاظم

مديرية شؤون االحوال اِّـدنية َّـ ذي قار
العدد:٢٤٧٤

 إعــــالن
بناء على طلب اِّـدعي فالح حسن علي والذي يطلب من 
ــتنادا  ــجيل لقبه من الفراغ اُّـ الزركاني واس خالله تس
ــنة  ــكام اِّـادة ٢٤ من قانون البطاقة الوطنية ٣ لس ألح
ــمية فمن له  ــر طلبه َّـ الجريدة الرس ٢٠١٦  تقرر نش
ــق االعرتاض على الطلب مراجعة اِّـديرية خالل ١٠  ح
ــرة ايام من تاريخ النشر وبعكسه سينظر َّـ الطلب  عش

وفق القانون .
العميد احمد صالح هادي
مدير شؤون االحوال اِّـدنية َّـ ذي قار

محكمة بداءة الشطر
العدد: ٩٩/ب/٢٠٢١

اعــــــــــــــالن 
ــطرة اِّـرقم اعاله  عطفا على قرار محكمة بداءة الش
ــفى  ــم ٨٣٣٧/٨ اِّـستش ــار اِّـرق ــع العق ــيتم بي س
ــراء مراجعة  ــى الراغب بالش ــة فعل ــدة العلني باِّـزاي
ــارا من اليوم  ــون يوما اعتب ــة خالل مدة ثالث اِّـحكم
ــني محليتني  ــالن َّـ صحيفت ــر هذا االع التالي لنش
ــم  ــتصحبني معه ــار مس ــعتي االنتش ــني واس يوميت
ــن القيمة اِّـقدرة  ــبة ١٠٪ م ــات قانونية بنس تأمين
ــة ويتحمل من  ــة الوطني ــد والبطاق ــت وضع الي وق

ترسو عليه اِّـزايدة اجور االعالن والداللية. 
القاضي/ عيسى عطوان عبد اهللا  
االوصاف : موقع العقار/الشطرة- مميزات العقار/

ــة – الوصف العام  ــطرة –منطقة الجري يقع َّـ الش
ــة  ــاحة ٢٠٠م٢ – القيم ــكن بمس ــار/دار س للعق
ــون  ملي ــون  وثمان ــة  اربع  ٨٤٥٠٠٠٠٠ ــدرة  اِّـق
ــاح  ــغ افتت ــي- مبل ــار عراق ــف دين ــمائة ال وخمس
ــون  ملي ــتون  وس ــبعة  س ــدة/٦٧٦٠٠٠٠٠  اِّـزاي

وستمائة الف دينار عراقي.  

اعالن مناقصة رقم (١ / ٢٠٢١) للمرة الثانية

ــام والخاص  ــركات القطاع الع ــا لش ــة دعوته ــود َّـ وزارة الداخلي ــة العق ــن مديري تعل
واِّـختلط ومن ذوي االختصاص لتقديم عطاءاتها الخاصة ِّـشروع ((االعمال التكميلية 
ــروط التي  لبناية متعددة الطوابق مع مصرف)) وفقا للمواصفات وجداول الكميات والش
ــعبة العطاءات َّـ مديرية العقود / وزارة الداخلية  واِّـمول  يمكن الحصول عليها من ش
ــتثمارية للوزارة وبكلفة تخمينية قدرها (١,٩١١,٩٥٥,٠٠٠) مليار  من اِّـوازنة االس
ــون  دينار عراقي لقاء مبلغ  ــعمائة واحدى عشر مليون وتسعمائة وخمسة وخمس وتس
ــري ملزمة بقبول  ــري قابل للرد والوزارة غ ــة الف دينار عراقي غ ــدره (١٠٠,٠٠٠) مائ ق
ــن تاريخ غلق  ــة (٩٠) يوما م ــاءات اِّـتقدم ــدة نفاذية العط ــاءات وتكون م ــأ العط أوط
ــون  ــبعة وخمس ــة ويقدم اِّـناقص تأمينات أولية مقدارها (٥٧,٣٦٠,٠٠٠) س اِّـناقص
مليون وثالثمائة وستون الف دينار عراقي وعلى شكل خطاب ضمان او صك مصدق غري 
مشروط صادر من مصرف عراقي معتمد معنون اُّـ وزارة الداخلية ـ مديرية الحسابات 
ــو عليه اِّـناقصة اجور  ونافذ ِّـدة (١٢٠) يوما من تاريخ غلق اِّـناقصة ويتحمل من ترس
ــاء اِّـوافق ٢٠ / ١٠ /  ــاءات يكون يوم االربع ــتالم العط ــر االعالن. وان آخر يوم إلس نش
ــاعة (١٢٠٠) وَّـ حال صادف يوم الغلق عطلة رسمية فيعترب اليوم الذي  ٢٠٢١ الس
ــة ومختومة بختم  يليه يوم الغلق على ان تكون جميع اوراق العطاءات مرقمة ومفهرس

مقدمي العطاءات.
اللواء الحقوقي

مدير عام العقود / وكالة 
وزارة الداخلية

وزارة الداخلية 
وكالة الوزارة لشؤون الشرطة

مديرية حماية اِّـنشآت والشخصيات َّـ بغداد 
قاطع حماية منشآت االستقالل

(شعبة االدارة واِّـالية) 
(القانونية)

العدد : ق ٨ / ٦٢٨٨
التاريخ : ٢ / ١٠ / ٢٠٢١

أعالن
ــطة هذا االعالن  ــمه وبما ان محل اختفائك مجهول اقتضى تبليغك بواس ــرة ازاء اس ــمه ادناه واِّـتهم وفق اِّـادة القانونية اِّـؤش اُّـ اِّـتهم الهارب اِّـذكور اس
ــخ تعليق هذا االعالن َّـ محل اقامتك وتجيب عن التهمة اِّـوجهة ضدك وَّـ حال عدم  ــر امام اِّـحكمة خالل ( ثالثون يوما) اعتبارا من تاري ــى ان تحض عل
ــقاطك من الحقوق اِّـدنية ويطللب من اِّـوظفني العموميني إلقاء  ــوف تجري محاكمتك غيابيا وتحجز اموالك اِّـنقولة وغري اِّـنقولة ويحكم بإس حضورك س
ــلطة وإلزام األهل الذين يعلمون بمحل اختفائك اخبار السلطات عنك وفق احكام اِّـادة (٦٩) من قانون  ــليمك اُّـ اقرب س القبض عليك أينما وجدت وتس

اصول اِّـحاكمات الجزائية لقوى االمن الداخلي رقم ١٧ لسنة ٢٠٠٨.

وزارة الكهرباء
الشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية

اِّـنطقة الوسطى

تنويه

(37/NT/2021 اِّـناقصة اِّـرقمة) / م
مشروع وتجهيز وتنفيذ خط رشيد ـ يوسفية (٢X١) ١٣٢ ك . ف

نود اعالمكم بأن اِّـناقصة اعاله قد تم تمديد غلقها (١٠ ايام عمل) ابتداء من تاريخ الغلق القديم اِّـوافق
 ٤ / ١٠ / ٢٠٢١ ليكون تاريخ الغلق الجديد َّـ يوم االحد اِّـوافق ١٠/١٧ / ٢٠٢١ .

لذا اقتضى التنويه.. مع التقدير.
اِّـهندس
رياض عريبي مكلف
اِّـدير العام ـ وكالة
رئيس مجلس االدارة

اِّـقدم
ميثم احمد محمد

رئيس اِّـجلس التحقيقي

فقدان وصل
ــم ١٣٤٥٦٢٨ َّـ  اِّـرق ــات  االمان ــل  ــي وص من ــد  فق
ــر  ــة النص ــة بلدي ــن مديري ــادر ع ٢٠١٨/٦/١٠ الص
ــم/ زهري جابر ديان. ــه ٨٠٠٠٠٠ الف دينار باس ومبلغ

على من يعثر عليه تسليمه ِّـصدره.



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 (٣٧٣٢) - الثالثاء - ٥ - تشرين االول - ٢٠٢١

حداد عىل ارواح شهداء الوطن 

 اللـواء الدكـتور  عدي سمـري الحساني  
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ــرة  ــي فك ــكاله ه اش ــكل  ب ــب  التعص
ــن قطيع ال  ــل منا عبارة ع ــة جتع متخلف
ــرة الفيلم  ــذه فك ــروب منه. ه ــن اله ميك
ــردار  ــفية. للمخرج س (القطيع ) الفلس

زنكنة الذي يقول عنها:
دوما ما يشعر اإلنسان انه ينتمي للقطيع 
ــب، العرق...  ــس، اللون، املذه األفضل(اجلن
الخ) فيدافع عن قطيعه وانتمائه ويرفض 

ــن في  ــكل الطرق..لك ــه ب ــر ويحارب االخ
ــاك قوى جتعل منه إداة او  االخير دائما هن
تابع  لها تسيطر عليه وحتركه مستغلة 
تعصبه وجهله. الفيلم من سيناريو والء 
املانع وإدارة االنتاج لعادل جاوشني وانتاج 

مؤسسة كركوك للثقافة والفنون.
ــك عمليات  ــم وحتري ــي تصمي ــارك ف وش
ــة  الذهبي ــة  البواب ــتوديو  س  : ــوم  الرس

ــوي.   لالنتاج الفني واالعالني / أنس املوس
ــة فهو متميز  ــن حيث الصناع الفيلم م
عن معظم افالم هذا العام بكون رسومه 
وحتريكه اصليتني بالكامل ،و غير مأخوذة 
ــله من حيث  ــت .. أما تسلس ــن االنترن م
ــر  ــث عش ــم الثال ــو الفيل ــة فه الصناع
ــركة البوابة الذهبية كجهة صناعة  لش

افالم رسوم متحركة.

ــرّع الدولة قوانينها التي من خاللها تستطيع السير  تُش
ــية  ــق مع املتطلبات االساس ــاه الذي يتواف ــد باالجت بالبل
التي تضمن العيش الرغيد واآلمن ملواطنيها، وهي بصدد 
ــيير اجملتمع  ــك تضع األنظمة والتعليمات الالزمة لتس ذل
ــة التي  ــاً للصالحي ــرع وفق ــمها املش ــرق التي رس بالط
ــة تلك الضوابط  ــلطة التنفيذية في صياغ خولها للس
ــة للمواطن  ــي تكون ملزم ــا والت ــات ومتابعته والتعليم

وواجبة التنفيذ.
ان هذه الضوابط تُصاغ وتُدرس من قبل اخملتصني باملواضيع 
املتصلة باملوضوع ضماناً خللق حالة توازن مجتمعي بني 
ــة والصالح العام من جهة  املتطلبات احلكومية من جه
ــي بذلك جتعل  ــخصية من جهة اخرى، وه ــات الش واحلري
املصالح العامة واخلاصة بتساوٍ في كفتي امليزان حفاظاً 

على احلقوق املكتسبة، ومبا ال يضر بالصالح العام.
ــط جانبا من  ــني والتعليمات والضواب ــد حددت القوان لق
ــلوكيات اجملتمعية، فقد  املواضيع التي تُنظم بعض الس
ــكل قاطع تواجد الشباب (بعمر املراهقة من  منعت وبش
ــني) في الكافيهات واملقاهي والبارات ومنعت  كال اجلنس
ــر وفرضت  ــن البيع لهم باملباش ــال اخلمر م اصحاب مح
ــذه االماكن في حال ضبط مثل  ــات على اصحاب ه عقوب
هذه احلاالت، ولكننا اليوم جند اغلب هذه االماكن تخالف 
ــغيل بعض  ــكل علني ذلك ال بل وصل احلال الى تش وبش
ــني في هذه احملال فال نستغرب ان  من هؤالء من كال اجلنس
ــتغرب عندما  ــات يخدمن في الكافيهات وال نس جند فتي
ــبابا ال تتجاوز اعمارهم ١٥ سنة وهم يقفون على  جند ش

منافذ محال بيع اخلمر لشراء ما يحلو لهم.
وال نستغرب ما يتم نشره في مواقع التواصل االجتماعي 
ــد مجموعة من  ــرها بتواج ــو يتباهى ناش ــع فيدي ملقاط
ــتيج بعض القاعات  ــات (القاصرات) يرقصن على س البن
ــعر له االبدان ويندى له اجلبني ألكبر  الليلية ومبنظر تقش
ــس الى انشاء  مدارس انحرافية لفئات عمرية والتي تؤس
ــراف واالجرام ومما  ــي مجال االنح ــع متخصصة ف مجامي
ــبباتها ومبختلف  ــار اجلرمية ومس ــى انتش ــؤدي حتماً ال ي

مسمياتها.
وحتتاج السلطات اخملتصة وهي بصدد رقابتها على تنفيذ 
ــيني  القوانني والتعليمات والضوابط الى عنصرين اساس
ــاني والرقابة على الذات  لدعم عملها هما الضمير االنس
ــى رقابة االهل  ــاب هذه االماكن، وكذلك ال من قبل اصح
ــم حفاظاً على اجملتمع  ــلوكيات ابنائه على تصرفات وس
من التشوهات السلوكية التي يرفضها الواقع االخالقي 
ــذه املواضيع  ــاول مثل ه ــا اذ نتن ــد. وانن ــي للبل واالساس
ــالة واضحة لبعض الشباب النهم  ــة فهي رس احلساس

رجال املستقبل القريب والعراق امانة في اعناقهم.

عبد الزهرة البياتي 

وجع يومي

* رئيس التحرير التنفيذي

البينة اجلديدة /خاص 
ــهرية،  الش ــاط)  (اخلطّ ــة  مجل ــدت  أوق
ــا املتواصل  ــة إلصداره ــمعتها الثاني ش
ــت أعدادها الثالثة  ــف، وقد طبع دون توق
ــدى رائعاً من لدن  ــى ورقياً.. والقت ص االول
ــه، إال أن  ــراق وخارج ــي الع ــني ف اخلطاط
ــاع الدوالر،  ــا وإرتف ــروف جائحة كورون ظ
ــتقرار  إقتصر إصدارها الكترونياً حلني إس
ــادي.. علماً انها بدون دعم  الوضع االقتص
ــمية أو نقابية. ــة رس ــن أي جه ــادي م م

ــها ورئيس حتريرها الناقد  وكتب مؤسس
التشكيلي علي الدليمي كلمة باملناسبة 
ــا... نحن بفضل اهللا ورعايته  قال فيها:-ه
نطفيء الشمعة الثانية.. لندخل السنة 
ــن واياكم قد حققنا الكثير  الثالثة، ونح
ــوع) املتواضع.. الذي أصبحت  بهذا (املطب

له الريادة الكبيرة والعظيمة في املشهد 
ــراق وخارجه.  ــي والفني داخل الع الثقاف
ــن أي  ــادي م ــم م ــد أي دع ــم.. ال يوج نع
ــرورون جداً ، بدعمكم  جهة.. ولكننا مس
ــذي كان له رد الفعل  ــوي العميق، ال املعن
ــل مهما كانت  ــوي والدافع ألن نتواص الق
ــروع  ــكل عام مش الظروف الصعبة. بش
ــل مثلما  ــس بالقلي ــة (اخلطاط) لي مجل
ــى فريق  ــي بحاجة إل ــع، فه ــم اجلمي يعل
عمل، ومكان عمل، وجهة رسمية كبيرة 
لغرض دعمها بالطبع والنشر والتوزيع، ال 
ــيما ونحن ال منتلك أصالً جهة كهذه،  س
مثلما كانت سابقاً الدار الوطنية للنشر 
ــة واإلعالم قبل  ــي وزارة الثقاف والتوزيع ف
ــى وتتكفل  ــام ٢٠٠٣، والتي كانت تتول ع
ــذا ال  ــن ه ــاريع ثقافية.ولك ــذا مش بهك
يعني أن نقف مكتوفي األيدي.. ونتشائم، 
ــل  ــو األفض ــي نح ــي املض ــادون ف ــل ج ب
واألحسن.. ولدينا مشاريع وخطط وأفكار 
ــا في خدمة  ــتقبلية تصب جميعه مس
ــي واخلطاطني داخل  ــيرة اخلط العرب مس
ــاول حتقيقها بعد تذليل  وخارج البلد نح
ــه التوفيق  ــإذن اهللا تعالى ومن العقبات ب

والسداد.

.. ولكي ال نندم ونعضّ االصابع، او يقع الفأس بالرأس ثانية فإن 
ــة دوره وإرادته احلرّة من  ــعب هذه املرة مصمم على ممارس الش
ــفافة ستجري، ان شاء اهللا، في اجواء غير  خالل انتخابات ش
ــالح واملال  ــدة بالغيوم ومظاهر التخويف وجعجعة الس ملبّ
السياسي والتأثيرات الداخلية او اخلارجية. فهناك اليوم من 
د بشرف اال يقوى املزوّرون هذه املرة على ارتكاب افعالهم  تعهّ
ــة، ولن يقوى  ــوات الناس بطرق لصوصي ــرقة اص الدنيئة بس
ــدل  ــذه املرة على حرق الصناديق ثم يُس ــرار املأجورين ه االش
ــتُعلن النتائج،  ــن درى) وس ــاف وال م ــتار وكأنهُ (ال من ش الس
ــد اغالق مراكز االقتراع  ــاعة من موع هذه املرة،  خالل (٢٤) س
ازو  والتصويت، كي ال يتاح للفأر ان يلعب بكيفه، وسيجد نهّ
الفرص ومحترفو التزوير انفسهم امام مهمة شاقة وخيبات 
ــا الناخب ..  ــم تتحقق !! ..  ايه ــوداء ل ــل، ألن نواياهم الس ام
ــرف،  ــد اعلنتها املرجعية الدينية العليا في النجف االش لق
ــيني  ــيد علي احلس ــة اهللا العظمى الس ــماحة آي ممثلة بس
ــجع اجلميع على املشاركة  ــتاني، صريحة بأنها تش السيس
الواعية في هذه االنتخابات وترى فيها الطريق االسلم للعبور 
بالبلد الى مستقبل منشود يكون في حال افضل مما مضى.. 
ــور اخلوانق  ــيتُاح للعراق عب ــات س ــذه االنتخاب ــن خالل ه وم
ــر الوقوع  ــي تفادي خط ــالم وبالتال ــادة بس ــات احل واملنعطف
ــي،  ــداد السياس ــون ومهاوي الفوضى والتعثر  واالنس في ات
ــى الناخبني االّ  ــا املرجعية بأن عل ــمح اهللا .. لقد قالته ال س
ــر والدروس من  ــني، وأن يأخذوا العب ــوص في الط ــرّروا  الغ يك
ــة اصواتهم ودورها املهم في  ــارب املاضية وان يعوا قيم التج
ــتقبل البلد .. وقالتها املرجعية ايضا، بأصواتكم  ــم مس رس
ــي الذي نريد  ــون التغيير احلقيق ــوف حتقق ايها الناخبون س
ــدون وانصاف  ــيُزاح الفاس ــم س ــة وبأصواتك ــي ادارة الدول ف
الردن والكسالى من غير الكفوئني من مفاصل الدولة ليحل 
محلهم (االسطوات ) وأصحاب اإلرادات واملؤمنني ببناء البالد 
ــنوا االختيار كي ال  ــعاد العباد .. وقالتها املرجعية احس واس
ــاعة مندم، وحينها ليس من حق  يتكرر اخلطأ ثانية، والت س
احد ان يلوم األداء احلكومي في اي مفصل من مفاصل الدولة 
ــة وغير صحيحة وغير واعية ..  ــت اختياراته غير دقيق اذا كان
ــيدي ايها الناخب، الى مركز االقتراع فتعال  وعندما تأتي، س
ــك الصدري) قلبا  ــني وتعال وانت تضع في (قفص بعزمية ال تُل
مشبعا ومؤمنا برسم مستقبل جديد للعراق .. ايها الناخب 
ــارات  ــق وحددّت املس ــمت لك الطري ــة رس ــر ان املرجعي تذك
ــة وألنها صمام أمان العراق وألنها ال  الصحيحة ألنها احلكم
تساند اي مرشح او قائمة انتخابية على االطالق، وهي بذلك 
ــحبت البساط من حتت اقدام من يريد املتاجرة باسمها او  س
ــتر بعباءتها  وهي عن فعلته براء .. باختصار .. املرجعية  يتس
ــيادة العراق  ــه واحلريص على س ــاب الصالح النزي ــد انتخ تري
ــاء او ممن ال يؤمنون  ــدون وغير االكف وأمنه وازدهاره، اما الفاس
ــتور فهؤالء  ــار الدس ــون خارج اط ــعب او يعمل ــت الش بثواب
ــن ال يُلدغ من  ــيان واالهمال ألن املؤم ــم في خانة النس ضعه

جحر مرتني !!.  
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تتقدم اسرة حترير جريدة (البينة اجلديدة) وعلى رأسها الزميل 
ــكر والتقدير والثناء  ــس التحرير بالش ــاب جبار رئي عبد الوه
ــعد باسم جميل) واملفوض (حسام قاسم  الى املالزم االول (س
شوحي) من مديرية  دفاع  مدني بغداد / الرصافة / مركز دفاع 
مدني الشيخ عمر وذلك لتقدمي التوجيهات اخلاصة بالسالمة 
ــأنه  املهنية  خالل زيارتهما ملوقع جريدتنا وابداء كل ما من ش
ــق. وتقدمي التوجيهات  ــالمة واألمان لتجنب احلرائ حتقيق الس
ــكل اجلهود اخليرة  ــك .. فبارك اهللا ب ــادات بخصوص ذل واالرش

التي من شأنها حتقيق السالمة للجميع .
مع التقدير

متابعة/ البينة الجديدة
ــى  ــض عل ــة، القب ــرطة األملاني ــت الش ألق
ــادة نازي  ــكر إب ــابقة في معس موظفة س
ــد أن حاولت  ــر ٩٦ عاما، بع ــن العم تبلغ م
الهروب من احملاكمة. وأكدت احملكمة احمللية 
ــدرت مذكرة  ــهويه أنها أص في مدينة إتس
ــارد فورخنر، ،  ــق املواطنة إرمغ ــال بح اعتق
ــس املاضي  عن  ــد أن غابت صباح اخلمي بع
ــن التوجه إلى  ــا. وبدال م ــة حملاكمته جلس
ــتدعت فورخنر، وهي من نزالء  احملكمة، اس
ــى  ــا إل ــرة اقتادته ــيارة أج ــنني، س دار مس

ــى وجهة غير  ــادرت إل ــرو، ثم غ ــة مت محط
ــم احملكمة  ــا باس ــر أن متحدث معروفة.غي
ــت من العثور  ــرطة متكن أكد الحقا أن الش

على السيدة املسنة ونقلتها إلى احملكمة. 
ــى القضاء  ــت إل ــد بعث ــر ق ــت فورخن وكان
برسالة قالت فيها إنها ال ترغب في حضور 
ــن اإلهانة  ــا، خوفا م ــات محاكمته جلس
واالستهزاء بها. وعملت فورخنر خالل فترة 
ــا بني يونيو ١٩٤٣ وأبريل ١٩٤٥ كأمينة في  م
معسكر شتوتهوف الذي قتل فيه النازيون 
ــة نحو ٦٥ ألف  ــرب العاملية الثاني خالل احل
ــنة اتهامات  ــجني.وتواجه السيدة املس س
ــة قتل  ــي ١١٤١٢ جرمي ــورط ف ــة بالت جنائي

ومحاولة قتل ١٨ شخصا آخرين.

متابعة / البينة الجديدة
أفادت وسائل إعالم محلية أن األطباء أزالوا 
ــامير والبراغي  ــر من كيلوغرام من املس أكث
ــل ليتواني.وقال  ــكاكني من معدة رج والس
ــياء معدنية ملدة  األطباء إنه كان يبتلع أش
ــول. ونقل  ــن الكح ــد اإلقالع ع ــهر، بع ش

ــاحل بحر  ــفى على س الرجل إلى مستش
ــعاف عندما اشتد  البلطيق في سيارة إس
ــياء  ــي بطنه.وكانت بعض األش ــه األلم ف ب
التي مت العثور عليها خالل عملية جراحية 
ــفى جامعة كاليبيدا بطول ١٠  في مستش
 .«LRT» ــم، وفقا إلذاعة ليتوانيا العامة س

ــاروناس ديليديناس هذه  ووصفها اجلراح س
ــي مقالها باللغة  ــا «فريدة».وف احلالة بأنه
ــر  ــورة تظه ــرت «LRT» ص ــة، نش الليتواني
ــة بالقطع املعدنية  ــة جراحية مليئ صيني
ــتغرقت ٣  ــة الطارئة التي اس ــد العملي بع

ساعات.
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لقطة اليوم / عدسة علي اِّـياحي
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البينة الجديدة / خاص


