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ــي، نترقب  ــعب عراق ــن، كش ونح
ــن كانون  ــع م ــوم األحد التاس الي
ــز هذه  ــي فإننا ننته ــي احلال الثان
ــبة لنوجه نداءنا الى زعيم  املناس
ــدى  ــيد مقت ــدري الس ــار الص التي
ــيقي  ــادة االطار التنس ــدر وق الص
بالعمل على انتاج حكومة وطنية 
ــعب  الش ــذا  ــات ه ــي طموح تلب
ــل  ــنوات طويلة من الفش بعد س
ــعب يناشد ايضاً  واخلراب وأن الش
ويقول  ــيني  السياس ــاء  الفرق كل 
ــداد  لهم باحلرف الواحد : أن االنس
السياسي وجتويع الشعب وتبديد 
ــاب  وغي ــاد  الفس ل  ــوّ وتغ ــه  ثروات
ــتنقعات  اخلدمات والغرق في املس
ــا بأيديكم فال  ــكالت حلوله مش

ــتمرارها أو عدم  ــوا إثم اس تتحمل
ــعب ما  ــام مبعاجلتها وأن الش القي
ــة  عاد يتحمل أوزار أخطاء الساس
ــل معقود  ــداً واألم ــن اآلن فصاع م
بعملية مراجعة شاملة لتصحيح 
ــرعة املمكنة..  تلك األخطاء بالس
ــية  السياس ــورات  التط ــي  وف
ــس حكومة  ــادر بأن رئي تؤكد مص
احلالي مصطفى  األعمال  تصريف 
ــبق  ــي ورئيس الوزراء األس الكاظم
ــظ البصرة  ــدر العبادي ومحاف حي
ــد توفيق  ــعد العيداني ومحم أس
ــحون األوفر حظاً  عالوي هم املرش
ــوزراء وقد  ــة ال ــي» رئاس لـ « كرس
تنحصر املنافسة بني اثنني من هذه 
األسماء وهما « الكاظمي وعالوي» 
وان قابالت األيام ستكشف جانباً 
ــن حراك ، في وقت  مما يجري اآلن م

ــية مطلعة  رجحت مصادر سياس
ــون الى  ــنة ذاهب ــرد والس ــأن الك ب
ــا اليها زعيم  ــة اغلبية دع حكوم
التيار الصدر السيد مقتدى الصدر 
ــادر ذاتها تولي  ــت املص كما رجح
ــي رئاسة البرملان  محمد احللبوس
ــدورة ثانية في ظل احاديث تتواتر  ل
ــكيل حكومة  ــة تش ــن امكاني ع
ــت الراهن مع  ــي الوق ــة ف األغلبي
ــتمرار احلوارات ما  ــارة الى اس االش
ــل قبل  ــة واربي ــداد واحلنان ــني بغ ب
ــوم .. ان  ــة البرملان الي ــد جلس عق
ــس الصبح  ــم الصبح ألي موعده
ــي  ــأن األمن ــي الش ــب ؟.. وف بقري
ــف  تطالب (البينة اجلديدة) بكش
ــف وراء  ــة التي تق ــع اخلفي األصاب
ــي اآلونة  ــي ارتكبت ف اجلرائم الت
ــوم بتنفيذها  ــي يق ــرة والت األخي

ــث قتلت  ــاب حي ــباح» االره « اش
عائلة منتسب باحلشد الشعبي 
ــة  العائل رب  ــة  واصاب ــل  بالكام
بجروح بليغة بعد قيام مسلحني 
ــام املنزل ضمن  ــني باقتح مجهول
منطقة حي االعالم .. وان املطلوب 
ــو تركيز اجلهود نحو الفعل  اآلن ه
األمني االستباقي ملنع أي تهديدات 
ــهدت منطقة  ــث ش ــة حي ارهابي
ــس  ــداد أم ــمال بغ ــة ش الطارمي
األول اشتباكات مسلحة عنيفة 
ــر داعش ..  ــش وعناص ما بني اجلي
ــد  ــدى ابطال احلش ــي وقت تص ف
الشعبي امس الى تعرض داعشي 
ــمال شرق  في ناحية العظيم ش
ــباح  ديالى.. ال تغفلوا رجاءً فاألش
ــية تتحرك وكفانا نزيف  الداعش

دم وازهاق ارواح عزيزة.
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بغداد /
ــلوب يتبعه أصحاب  ــبت، من أس رت مديرية املرور العامة، امس الس حذّ
الكراجات العشوائية بشأن الغرامات يتسبب بتراكمها على أصحاب 
ــح التصاريح لفتح  ــؤولة عن من ــددت اجلهات املس ــالت، فيما ح العج
الكراجات.وقال املتحدث الرسمي باسم املديرية العميد حيدر كرمي، ، إن 
هنالك تعاوناً مستمراً مع أمانة بغداد وقيادة العمليات املشتركة الزالة 
الكراجات العشوائية، مبينا أن موضوع الكراجات من اختصاص أمانة 
بغداد وقيادة العمليات املشتركة، ألنهما اجلهتان اخملتصتان مبنح رخص 
ــب املواطنني الذين  فتح الكراجات.وأضاف، أن مديرية املرور العامة حتاس

يتركون مركباتهم في الكراجات العشوائية

شعبكم بانتظار صناعة قرار عراقي تحت قبة الربِّـان اليوم يا نواب!!

@ÊbΩ5‹€@›ÅÜm@ÖaÜnfla@Ú◊äy
AA@C⁄Ïm@Ÿn€aD@�i@‚ÏÓ€a

ــة امتداد  ــول نواب حرك ــت املوافقة على دخ حصل
ــة البرملان باستخدام (٥) عجالت  اليوم االحد جلس
ــى بناية البرملان  ــن نفق الزيتون ال ــوع «تك توك» م ن
ــن الوطني ولليوم  ــم عجلتان من جهاز االم ترافقه

(االحد) فقط.

بغداد /

ــة جمللس  ــرة االعالمي ــت الدائ اعلن
ــى  األول ــة  اجللس ــدول  ــواب ج الن
ــوم  ــا الي ــرر انعقاده ــان املق للبرمل
األحد، وبحسب الوثيقة التي منها 
ــس النواب  ــام جملل ــإن األمني الع ف
ــيلقي كلمة للترحيب بالنواب  س
ــور ، وبعدها  ــماء احلض ــراءة اس وق
ــن ادارة اجللسة  يتولى رئيس الس
ــبق جمللس  ــيكون الرئيس األس وس
ــهداني ومن  ــواب محمود املش الن
ثم يؤدي النواب اليمني الدستورية 
ــيح ملنصب  ــح باب الترش قبل فت
ــن املقرر  ــس ونائبيه وم رئيس اجملل
ــاعة  ــي متام الس ــة ف عقد اجللس

ــرة اليوم األحد املوافق  احلادية عش
ــي اجلاري . من جانب  ٩ كانون الثان
ــيقي،  ــار التنس ــف االط آخر كش
ــبت، عن مجريات لقائه  امس الس
مع الوفد الكردي املشترك برئاسة 
ــي لالحتاد  ــو املكتب السياس عض
الوطني الكردستاني عماد احمد، 
والذي جرى امس في مكتب زعيم 
ائتالف دولة القانون نوري املالكي.
وذكر اإلطار ، إنه جرى خالل اللقاء 
ــية  ــث اخر التطورات السياس بح
ــهدها البالد،  ــي تش ــة الت واالمني
ــتعرضا  اس ــني  اجلانب ان  ــا  مبين
ــات  واملالبس ــات  االنتخاب ــف  مل
ــير  ــي رافقت س ــات الت واالعتراض
ــف  ومل ــة  االنتخابي ــة  العملي

ــكيل احلكومة املقبلة ،  واكد  تش
ــرورة  ــى ض ــا عل ــني اتفق ان الطرف
ــتركة  تفاهمات مش الى  التوصل 
ــكاليات  ــهم في معاجلة االش تس
ــة  ــى مرحل ــال ال ــة واالنتق الراهن
ــاون  ــر تع ــة عب ــكيل احلكوم تش
ــوى الوطنية  ــع األطراف والق جمي
ــاء والتهميش  ــن االقص ا ع ــدً بعي
ــعب  ــون من مكونات الش ألي مك
ــيرا الى أنه مت االتفاق  العراقي، مش
ــرام خصوصية املكونات  على احت
ــوف مع  ــدم الوق ــة، وع االجتماعي
ــاب طرف اخر، من  طرف على حس
ــية  اجل دميومة العملية السياس
ــى  التق ــا  كم ــا.  عليه ــاظ  واحلف
ــس  ــيقي، ام ــار التنس ــادة االط ق

ــترك  ــبت، الوفد الكردي املش الس
ــالف دولة  ــس ائت ــب رئي ــي مكت ف
ــوري املالكي.وأفاد مصدر  القانون ن
ــد  الوف ان   ، ــيقي  التنس ــار  باإلط
ــد اجتماعا  ــترك عق الكردي املش
ــيقي في  ــار التنس ــادة اإلط ــع ق م
ــة القانون  ــم ائتالف دول منزل زعي
ــداد، موضحا  نوري املالكي في بغ
ــة  مناقش ــن  تضم ــاع  االجتم أن 
ــية وبحث  آخر التطورات السياس
ــل  ــة قب ــتحقاقات االنتخابي االس
ــوم  الي ــان  البرمل ــة  ــاد جلس انعق
االحد.واشار املصدر إلى أن االجواء 
التي سادت االجتماع بني الطرفني 
كانت ايجابية للغاية. وافاد مصدر 
ــيقي،  ــأن اإلطار التنس ــع ، ب مطل

ــزل زعيم  ــي من ــا ف ــد اجتماع عق
ــة القانون نوري املالكي  ائتالف دول
ــدر ، إن اإلطار  في بغداد.وقال املص
ــا في  ــد  اجتماع ــيقي عق التنس
ــد اجتماعه مع  ــزل املالكي، بع من
ــر القيادي في  وفد كردي رفيع.وذك
ــتاني،  ــزب الدميقراطي الكردس احل
ــابق،  ــيار زيباري، في وقت س هوش
ــترك مع  ــالل مؤمتر صحفي مش خ
ــية للتيار  ــس الهيئة السياس رئي
الصدري، نصار الربيعي ، جرى لقاء 
ودي وصريح حول االستحقاقات ما 
ــات واجلميع مطالب  بعد االنتخاب
ــد اول  ــن فرصة عق ــتفادة م لالس

جلسة للبرملان.
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كتب اِّـحرر السياسي
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«داعش» االرهابي يطل برأسه ثانية ليحز رقاب العراقيني اآلمنني!! 
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ــبت  ــادر صحفية، امس الس ــادت مص أف
ــى الكاظمي  ــوزراء مصطف ــأن رئيس ال ب
ــباب  ــي فعاليات منتدى ش ــارك ف سيش
ــخته الرابعة التي ستنطلق  العالم بنس
ــيخ. ونقل  ــرم الش بعد غدٍ االثنني في ش
ــفارة العراقية  عن مصدر مطلع في الس
ــوزراء مصطفى  ــس ال ــر، إن رئي ــي مص ف
ــباب  ش ــدى  منت ــيحضر  س ــي  الكاظم
ــرم  ــيُعقد في مدينة ش ــم الذي س العال

ــيخ في مصر.وينطلق منتدى شباب  الش
ــق ١٠ كانون  ــني املواف ــوم االثن ــم ي العال
ــي، تليه  ــي باحلفل االفتتاح ــي احلال الثان
ــة عامة عن جائحة كورونا  جلسة رئيس
ــانية وأمل جديد لها.وتضمّ  كإنذار لإلنس
ــخة الرابعة عدداً من القضايا التي  النس
ــد جائحة  ــا بع ــح واقع م ــس مالم تعك
ــع املوضوعات  ــا، كما تنطلق جمي كورون
ــية للمنتدى،  ــاور الثالثة األساس ــن احمل م

وهي السالم واإلبداع والتنمية.

ــاق تكتل  ــداد، عن انبث ــن في   بغ اعل
ــن النواب  ــم عددا م ــي جديد يض نياب
ــتقلني.وقالت مصادر ان نوابا من  املس
ــون وجتمع صوت  ــراقة كان كتلتي اش
ــكيل  ــن تش ــفوا ع ــتقلني، كش املس

ــتقلني  ــراقة وصوت املس ــل االش تكت
ــي في بغداد. واضاف، ان التكتل  النياب
يضم ١٠ نواب، وان القائمني على هذا 
ــواب مفتوحة  ــف اكدوا ان االب التحال
ــواب  والن ــية  السياس ــل  الكت ــام  ام

لالنضمام اليهم. 

ÖaÜÃi@ø@ÜÌÜu@ÔçbÓç@—€b§@Â«@Ê˝«�a

ــي التميمي، عن  ــي عل ــر القانون ــف اخلبي كش
ــة مجلس النواب االولى  امكانية تأجيل جلس
ــال التميمي ، امس  ــرورة وأليام محددة. وق للض
ــة األولى  ــاء اجللس ــن ابق ــه ال ميك ــبت، ان الس
ــنة  ــة وفق قرار احملكمة االحتادية ٥٥ لس مفتوح

٢٠١٠ وإمنا ميكن أن تكون مستمرة اي تؤجل أليام 
للضرورة وفق املواد ٥٥ و ٥٩ من الدستور و٢٢ من 
النظام الداخلي للبرملان.واضاف ان التأجيل وارد 
ــتورية الضاغطة، حيث ال يجوز  امام املدد الدس
ــر من ١٥ يوما احملددة  ــون مدة التأجيل أكث ان تك
ــا أن من ميتلك  ــتور، موضح باملادة ٥٤ من الدس

حق التأجيل ورفع اجللسة باألغلبية البسيطة 
نصف عدد احلضور زائد واحد بعد حتقق النصاب 
ــي إلى انه ليس  ــار التميم هو رئيس السن.واش
ــوى  ــات رئيس اجلمهورية احلالي س من صالحي
ــس التأجيل الذي يكون  حتديد املوعد فقط ولي

من صالحية رئيس السن بالتصويت.

ــى امس  ــي حت ــون بريطان ــن ملي ــر م ــع أكث وق
ــام  ــحب وس ــة إلكترونية لس ــبت، عريض الس
ــبق توني  ــارس الرباط» من رئيس الوزراء األس «ف
ــي أطلقت على موقع  ــر.  وحتث العريضة الت بلي
ــي  البريطان ــوزراء  ال ــس  رئي  The Change.org
ــة امللكة بإلغاء  ــون على مطالب بوريس جونس

ــام الذي منحته قبل يومني لبلير.ومنحت  الوس
ــام  ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية، مؤخرا، وس
ــان  ــام للفرس ــو أرفع وأقدم وس ــية وه الفروس
نح معه لقب «سير»  باململكة املتحدة، الذي ميُ
ــب  ــميا، لبلير، ما أثار غضبا شعبيا.وبحس رس
ــس من  ــه لي ــة، فإن ــبرس احمللي ــة إكس صحيف
ــام من قبل  ــروري املوافقة على منح الوس الض

ــو العريضة  ــد أو البرملان.وتدع ــس وزراء البل رئي
ــبة بلير على جرائم احلرب»  إلى «ضرورة محاس
ــام ٢٠٠٣، بدال  ــان غزو العراق ع ــي ارتكبت إب الت
ــية.وتتهم أيضا بلير  ــام الفروس من منحه وس
ــن األبرياء  ــوت أعداد ال حتصى م ــبب مب بـ «التس
واملدنيني واجلنود» من خالل جر اململكة املتحدة 

إلى «صراعات مختلفة».

‚bÌ˛@µÎ˛a@ÊbΩ5€a@Úé‹u@›Óudni@|‡ém@ÚÓ„Ï„b”@ÚÓ€e@Â«@—íÿ€a
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HQPPI�€a@bÁÜÓ»i@‚Ï���Ó€a@›�–n�z�m@Ú�Ó�”aä�»�€a@Ú�üä�í�€a بغداد /

بغداد /

وكاالت /بغداد /



@Ú�»ç@ıb�fl@Êaå�Å@k� �ñ„Î@…�Ó‰ñm
k�»ÿ�fl@ä�nfl@“¸e@H@QP@I

@ø@‚b»€a@ÚÓ„aÜ‡ßa@Û–ínéfl@@
@Äb‘‹€bi@b‰üaÏfl@YYUY@|‘‹Ì@ÙÏ‰Ó„

@b„ÎâÏ◊@êÎ7–€@ÖböΩa

@“äñfl@ÙÜ€@¥–√ÏΩa@kmaÎâ@¥üÏm
Ôfl˝ç¸a@ÂÌäË‰€a
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@fiÏ�çc@bÁåv‰Ì@p¸Ï‡ßa@Âfl@@Âü@¥Ì˝fl@HWI
@HRPRQI@‚b«@fi˝Å@5€a@›‘‰€a
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البصرة / البينة الجديدة
ــة ملوانئ  ــركة العام ــت الش اعلن
ــالكات ميناء ام قصر  ــراق  ان م الع
الشمالي متكنت من تفريغ معدات 
ــركة غاز اجلنوب  ثقيلة لصالح ش
ــا  وفق ــا  ــا مت مناولته انه ــت  وبين
ــال مدير عام  ــالمة ، وق ملعايير الس
ــدس فرحان  ــئ الدكتور املهن املوان
ــات  توجيه ــب  حس ــي  الفرطوس
ــبلي  وزير النقل الكابنت ناصر الش
ــحن  متكنت مالكات التفريغ والش
ــمالي  من  ــي ميناء ام قصر الش ف
ــة  ثقيل ــدات  مع ــة  حمول ــغ  تفري
لصالح شركة غاز اجلنوب مبعدل ٣ 
ارساليات االولى حتتوي على غرفة 

ــة تبريد  ــيطرة وحتكم ومنظوم س
 (package) ــع ٨ وملحقاتهما بواق

ــة  منظوم ــم  فتض ــة  الثاني ــا  ام
ــاز ومعاجلته  ــخني الغ ــد وتس تبري

 package  ٩٠ ــع  بواق ــا  وملحقاته
ــة  ــالية الثالث ــني ان االرس ــي ح ف
تضم انابيب من النوع فيبرجالس 
ــع ١٨  ــرة بواق ــام الكبي ذات االحج
ــر العام ان  ــح املدي package واوض
ــا وفقا ملعايير  ــدات مت مناولته املع
بأمان  ــا  تخريجه ــالمة حتى  الس
ــة  ــف ٢٠ لصعوب ــة رصي ــن بواب م
ــة  ــة الرئيس ــن البواب ــا م خروجه
ــدات ،   ــر حجم املع ــاء  لكب للمين
ــم اإلنقاذ  كما متكنت مالكات قس
ــئ العراق من  ــري التابع ملوان البح
انتشال غارق أهلي  خاص بفحص 
التربة من احدى القنوات املالحية . 
وقال املدير العام للشركة الدكتور 

إن  ــي  الفرطوس ــدس فرحان  املهن
ــتمر  البحري مس ــاذ  االنق ــم  قس

ــن القنوات  ــال رفع الغوارق م بأعم
ــيراً الى أن  واملمرات املالحية ، مش

ــتطاعت رفع  ــم اس مالكات القس
ــة  ــة والتابع ــص الترب ــيارة فح س
ــية  الى القطاع اخلاص مبدة قياس
ــان .من  ــا بالبن ــار له وبجهود يش
ــم اإلنقاذ  ــر قس ــد مدي ــه اك جانب
ــني طالب  ــري رئيس مهندس البح
ــال  ــي إن عملية انتش حميد ثوين
ــة  ــطة الرافع ــت بواس ــارق مت الغ
Grove وطاقة الرفع فيها ( ١٥٠طن) 
ــة ( اباذر ١ )  ــة على اجلنيب واحملمول
بعد عمل ملدة يومني  .وأضاف مدير 
ــري أن الغارق  ــاذ البح ــم اإلنق قس
كان  في منطقة (النگعة) التابعة 
ألم قصر وقريب من جسر التحدي 

سابقاً .

Ú�‰ßa@Ú‹”b‰fl@›ïaÏm@lÏjßa@@Ú◊äë@…”aÏfl@NN@Òâbvn€a
@bËmÜïâa@åÌå»n€@ÚÓ‹0a@

البينة الجديدة / بلقيس البياتي
ــركة أبن ماجد العامة التابعة إلى  ـذت ش نفَ
وزارة الصناعة واملعادن أعمال عقدها املُبرم مع 
شقيقتها الشركة العامة لصناعة األسمدة 
ب خزان املاء  ــن تصنيع ونصُ اجلنوبية واملُتضم
كعـب .وقـالَ  ــر مُ ــعة ( ١٠ ) آالف مت املُفلتر س
ــدس : حيـدر طاهـر  ــركة املُهن دير عام الش مُ
ــني  ــركة من املُهندس ـــم ان كوادر الش جاس
ب  والفنيني تُواصل أعمال تصنيع وجتهيز ونصُ
ــتراتيجي  إس ــن  كخزي ــتخدامه  إلس ــزان  اخل
ــروع من املشاريع  للماء حيث يُعتبر هذا املش
املُهمة في الشركة العامة لصناعة األسمدة 
اجلنوبية ألهميتهُ في دميومة تشغيل الوحدات 
ــا في حال  ــركة وعدم توقفه ــة للش اإلنتاجي
ــي وتوقف الضخ من  ــاع التيار الكهربائ إنقط
ــاهمته في زيادة  س ــاء إلى جانب مُ محطة امل
ــدرة التخزينية للماء ، الفتاً إلى أنَ تصنيع  القُ
واصفات فنية عالية خلزن املاء  ــزان متَّ وفق مُ اخل
املُفلتر وانَ العمل في مراحله النهائية والذي 
ــبكات منظومة  ــام ش ــاً مد وحل ــنَ أيض تضم
منَ العقد  تفق عليه ضِ األنابيب وحسب ما مُ

املُبرم بني اجلانبيـن .

نينوى / البينة الجديدة
ــة العام التابع  ــفى احلمداني أعلن مدير مستش
ــالم امليرك بأن  ــوى الدكتور عالء س لصحة نين
املنفذ التلقيحي ومنذ إفتتاحه  في مستشفى 
ــام  ــن الع ــان م ــي ١٥ نيس ــام ف ــة الع احلمداني
ــى تقدمي خدماته وعلى  املنصرم.. دأب املنفذ عل
ــة ايام  ــائية ولكاف ــة واملس ــني الصباحي وجبت
ــمية تلقى من خاللها  ــبوع والعطل الرس االس
ــى  ــه األول ــاح بجرعتي ــزاء اللق ــا األع مواطنين
ــز اجلرعتني بأخرى  ــراً تعزي ــة وقد مت مؤخ والثاني
ثالثة، وقد شهد املنفذ التلقيحي  اول املتلقني 
ــذا وبلغ إجمالي عدد  ــة املعززة الثالثة  ه باجلرع

امللقحني في املنفذ للعام املنصرم ٩٩٥٩.

بغداد / البينة الجديدة
ــهد  ــالمي على ان عام ٢٠٢١ ش ــن االس ــدد مصرف النهري ش
ــرض توطني رواتب موظفيهم  ــع عقود توطني ٢١ دائرة لغ توقي
ــني رواتب  ــرض توط ــة (٥٩)دائرة لغ ــع مفاحت ــرف م ــدى املص ل
ــويق  ــة جلنة التس ــا «.وقالت رئيس ــدى مصرفن ــا ل موظفيه
ــادي في تصرح  ــيدة  ثورة صادق حم ــي مصرف النهرين الس ف
ــي ،ان» هذه الدوائر  ــالم االتصال احلكوم ــت به وحدة االع خص
ــملت (مدينة الطب /مستشفى  ٢١ التي مت التوقيع معها ش
ــض اخلاص   ــفى االورام ودار التمري ــال ومستش ــة االطف حماي
ــهيد غازي احلريري وعهد االشعة  وكذلك  ــفى الش ومستش
ــة  التربي ووزارة  ــاء  ووزارة الكهرب ــة  الداخلي وزارة  ــكيالت  تش
ــني وديوان الوقف  ــكيالت وزارة العدل وديوان الوقف الس وتش
ــة الشهداء / ــيعي /جامعة االمام الكاظم (ع)  مؤسس الش
مديرية شهداء مدينة الصدر والبنك املركزي /دائرة املدفوعات 
ــركة العامة  ــادن /الش ــة واملع ــكان ووزارة الصناع ووزارة االس
ــداد الرصافة ودائرة  ــة ودائرة صحة بغ ــات الكهربائي للصناع
ــرخ  واجلامعة التقنية /معهد االدارة التقني  صحة بغداد الك
وجامعة بغداد/ كلية الهندسة وجامعة بغداد / كلية الزراعة 
ــاد )».واضافت،ان»  ــة االدارة واالقتص ــة العراقية /كلي واجلامع
ــي هذه الدوائر  ــتتيح ملوظف ــذه العقود التي مت توقيعها  س ه
ــا مصرفنا وفق  ــات التي يقدمه ــتفادة من جميع اخلدم االس

الصيغ االسالمية ومبقدار ربحي مناسب.

بغداد / البينة الجديدة
ــة  العاصم أن   ، ــاء  الكهرب وزارة  ــدت  أك
ــزاً بالطاقة  ــل احملافظات جتهي ــداد أق بغ
ــم وزارة  الكهربائية. وقال املتحدث باس
الكهرباء أحمد موسى، إن وضع الطاقة 
ــيئ وما يزال حتديد احمال  في العراق س

ــلبا على  احملطات االنتاجية ينعكس س
ــاعات جتهيز الكهرباء، مشيرا إلى أن  س
الغاز املنقوص وتخصيصات مالية قليلة 
ال تكفي ملواكبة الطلب انعكست سلبا 
ــاع الكهرباء.وأضاف، أن اجلانب  على قط
ــتحقات  ــن له بغير مس ــي ال ندي اإليران

شهر كانون األول من العام املاضي، الفتا 
ــأن دفع  ــى أنه خاطبنا وزارة املالية بش إل
مستحقات الغاز اإليراني.واشار الى، أنه   
ــوأ احملافظات جتهيزا  العاصمة بغداد أس
بالطاقة الكهربائية ومحافظات الفرات 

األوسط.

بغداد / البينة الجديدة
ــركة العامة  ــطول الش أجنزَ أس
للنقل البري والشركات املؤتلفة 
ــتثنائية  إس ــود  وبجه ــا  معه
نقل(٧ ) ماليني طن   من مختلف 
ــوالت وبواقع (٨٩) ألف نقلة  احلم
خالل العام املاضي..هذا ما أكده 
مدير عام الشركة رئيس مجلس 
ــرمي  ك ــى  مرتض ــيد  الس اإلدارة 
ــحماني ، وقال: «على ضوء  الش
ــل الكابنت  النق ــات وزير  توجيه
ــبلي بضرورة  ــني الش ناصر حس
بذل أقصى اجلهود خلدمة املواطن 

ــة  كورونا  ــروف جائح ــم ظ ورغ
وتقلبات الطقس فقد إستطاع 
ــيابية وفق خطط  ــل بإنس العم
ــالل العام  ــومة بإحكام خ مرس

ــل مفردات  ــرم ،إذ قام بنق املنص
البطاقة التموينية وبذور احلنطة 
ــل  ونق ــارة  التج وزارة  ــح  لصال
ــح  ــة لصال الكهربائي ــدات  املع

ــالً عن نقل  ــاء ،فض وزارة الكهرب
األسمدة بنوعيها اليوريا والداب 
ــاف  ــة ، يض ــح وزارة الزراع لصال
الى ذلك نقل السكراب لصالح 
وزارة الصناعة بإنسيابية عالية 
ــود املبرمة « .وأضاف  ضمن العق
ــل  ــركة تعم ــيادته: « إن الش س
ــوم على  ــاملة تق وفق خطة ش
ــل  ــاء بالعم ــر األداء لإلرتق تطوي
نحو األفضل كونها متثل دعامة 
ــات  القطاع ــع  جلمي ــية  أساس
ــي  ف ــة  اإلقتصادي ــطة  واألنش

البلد».

البينة الجديدة / هيثم مجيد
اعلنت وزارة التجارة عن  استمرار 
ــة لتجارة  ــركة العام مواقع الش
احلبوب سايلو الطوز في كركوك و 
مجمع الطيب اخملزني في ميسان 
ــحيمية  الش ــويق  تس ــز  ومرك
ــة  ــة احلنط ــوت ، مبناقل ــي الك ف
ــركة في  ــروع الش ــى ف ــة ال احمللي
ــرة   .اوضح  ــليمانية و البص الس
ــركة املهندس  ذلك مدير عام الش
ــال  ــي ، وق ــم العكيل ــم نعي باس
ــي املواقع  ــالكات العاملة ف ان امل
ــة وفق  ــة احلنط ــتمرة مبناقل مس
ــم  خطة املناقلة املبلغة من قس
التسويق لتعزيز االرصدة . واضاف 
الى ان اسطول النقل البري واصل 
مناقلة  احلنطة من سايلو الطوز  
ــرون التابع  ــره مك ــايلو بي الى س

ــركة في  السليمانية  لفرع الش
ــة  ( ٢٢٢٫٤٦٠ ) طن بواقع  ، وبكمي
ــاحنات حيث مت تصفير  خمس ش
ــص مناقلتها عبر  ــة اخملص الكمي

ــري والبالغة  ــل الب ــطول النق اس
ــي الكمية  ــن من اجمال الفان ط
ــرة االف طن .» وتابع  البالغة عش
ــالكات  ــى  ان  امل ــي «  ال العكيل

ــع اخملزني في  ــي اجملم ــة ف العامل
ــان هي  الطيب التابع لفرع ميس
االخرى استطاعت ان تناقل كمية 
ــل الكمية  ــن اص ــن م (٧٠٠٠ ) ط
اخملصصة والبالغة ( ١٠٠٠٠) االف 
طن اخملصصة لتعزيز و دعم حصة 
ــن احلنطة  ــرة م ــة البص محافظ
اخملصصة لدعم مفردات البطاقة 
ــة  مناقل ومت  ــا  كم  ، ــة  التمويني
ــويق  احلنطه احمللية من مركز تس
لفرع واسط   التابع  ــحيمية  الش
ــع لفرع  ــايلو تلعفر التاب ــى س ال
نينوى وبلغت الكمية (٢٣١٥.٥٨٠) 
ــن  ــاحنة .م ــع (٥٠) ش ــن وبواق ط
ــى مواصلة   ــار ال ــر اش ــب اخ جان
ــتالم  ــايلو تلعفر اس ــالكات س م
وتفريغ كميات احلنطة احملولة من 

مركز تسويق الشحيمية.

اللواء الدكـتور
عدي سمـــــري الحســانـــي 

ــي على  ــع االجتماع ــتقرار الوض ــد اس يعتم
ــل  والتعام ــي  والعلم ــي  الثقاف ــتوى  املس
ــذا بطبيعة  ــراد اجملتمع، وه ــاني بني اف االنس
ــتقرار جميع نواحي احلياة  احلال يؤدي الى اس
ــون وقوة تنفيذه  ــك حكم القان اخملتلفة.كذل
ــكل مباشر في  ــاهم بش من خالل ادواته يس
ــو الغاية  ــن اجملتمعي وه ــة على االم احملافظ
ــا الفعاليات  ــق منه ــية التي تنطل االساس
ــض االفكار  ــود بع ــاندة.وقد تس االخرى املس
ــى فئات  ــيطر عل ــوهة وتُس ــة واملش املنحرف
معينة داخل اجملتمع مما يؤدي معها الى احداث 
ــؤدي الى اخالل  ــي االطار اجملتمعي ت ثغرات ف
ــارات منحرفة  ــات الفكرية وتولد مس التوازن
ــاب النفوس الضعيفة.وهذه  جتر معها اصح
االفكار عادة ما تكون دخيلة واخرى تنشأ مع 
ــاني،  ــخص ذاته وضمن تكوينه النفس الش
ــي غالباً ما تدخل العقول  فأما الدخيلة والت
ــية عادة  التي تكون في بواطنها ازمات نفس
ــتقبلة لكل موضوع من شأنه  ما تكون مس
ــص منها هنا ما  ــبع رغبات داخلية، ونخ يُش
احدثته بعض املواقع والقنوات غير املسيطر 
ــر على  ــع كبي ــر ذات وق ــي تُعتب ــا والت عليه
انحراف من يُتابعها، ال بل حتى بعض االلعاب 
االلكترونية التي قتلت روح الطفولة وخلقت 
ــرى الدماء  ــي عندما ت ــة ال تبال ــكار عدائي اف
تتناثر في لعبة (البوبجي) اي ان هناك تنمية 
ــة محترفة.واما  ــة بطريق ــس االجرامي للنف
التي تكون ضمن التكوين النفسي فهذه في 
التفسير العلمي تُعتبر حاالت مرضية حتتاج 
ــتئصالها ومبا يُساهم في  الى عالجها او اس
ــتقبلية. ــع من مخاطرها املس حماية اجملتم
ــي  ــيطانية الت ــة الش ــورات الفكري ان التط
ــل اجملتمعات والتي ادت الى  تزايدت ومنت داخ
ــدوث جرائم من نوع اخر واحدثت حالة من  ح
ــارم، ومنها  ــب جماهيري ع ــمئزاز وغض االش
ــاذة في اغتصاب طفلة بريئة، وكذا  حالة ش
ــيقته او  ــيقني لقتل زوج عش في اتفاق عش
ــه او الصاق التهم من صديق  حرق اب لعائلت
ــبب خالفات بسيطة تؤدي في  لصديقه بس
ــي حقيقته  ــى كارثة.املوضوع ف ــا ال نهايته
ــتركة  ــاهمة مجتمعية مش يحتاج الى مس
ــاهم في  مع الدولة في وضع احللول التي تُس
ــول، وتنفيذ  ــذه العق ــتئصال اصحاب ه اس
ــه ليكونوا  ــي بأقصى فقرات ــون العقاب القان
ــد  ــى جتدي ــاج ال ــك نحت ــرة لغيرهم.كذل عب
ــب والوضع  ــا يتناس ــة مب ــات اجملتمعي الثقاف
ــلوب  ــب واس ــي لألجيال اجلديدة تتناس احلال
تفكيرهم.طبعاً هذا يعتمد في اساسه على 
خلق روح املسامحة والتعاون وذلك من خالل 
ــي والذي معه  ــامح اجملتمع اقرار قانون التس
سنخلق افكاراً متجددة تساهم في السلم 

واالمن اجملتمعي.

ÚÓ„b�Óë@âbÿœa

بغداد / البينة الجديدة

الوزارة  وكيل  السيد  اجرى 
ــع  ــل والتوزي ــؤون النق لش
ــان  قحط ــزار  ن ــدس  املهن
ــة تفقدية  ــي، جول التميم
ــي  التاج ــاء  كهرب ــة  حملط
ــركة  للش التابعة  الغازية 
ــة  الطاق ــاج  النت ــة  العام
ــة  املنطق ــة  الكهربائي
ــالع على  ــطى، لالط الوس
ــي  الت ــة  الصيان ــال  اعم
ــة  ــالكات احملط ــا م تنفذه
على  والفنية  ــية  الهندس

ــة. التوليدي ــدات  الوح
ــل  الوكي ــيد  الس ــع  واطل
ــة  الصيان ــال  اعم ــى   عل
ــة للحمالة رقم (١)  الطارئ
ــدة التوليدية الثالثة  للوح
ــوع (H-25 )حيث مت اعادة  ن
ــة بأيد   ــذه احلمال تاهيل ه
عراقية.وجرى اجراء اعمال 
ــغيلية  التش الفحوصات 
للوحدة التوليدية املذكورة 
ــيد الوكيل  ــور الس وبحض
ــيتم ربطها بالشبكة  وس
(١٠) ــل  وبحم ــة  الوطني
ــادة  اع مت   ــا  ميكاواط.كم

تشغيل الوحدة التوليدية 
ــد ان مت معاجلة  الرابعة بع
ــة  ــى منظوم ــارض عل الع
الوحدة  ــذه  له ــيطرة  الس
(١٠) ــل  بحم ــغيلها  وتش
احلمل  ــح  ليصب ميكاواط 
ــي حملطة تاجي (١) هو   الكل
(٧٥)ميكاواط والصعود في 
ــي (٢ ) ــل محطة تاج حم

ــى (٦٠) ميكاواط  ال وصوالً 
ــل  احلم ــح  اصب ــك   وبذل
الكلي للمحطة مبعدل١٣٥ 
ــى  ــاداً عل ــكاواط اعتم مي
الضغط وكمية الغاز اجملهز 

ــيادته  من املصدر.ووجه س
ــى  عل ــة  احملافظ ــرورة  بض
استدامة الطاقة التوليدية 
ــي ١  ــي التاج ــي محطت ف
والتاجي٢ لكون احملطة في 
حمل الذروة الشتوي .وفي 
ــول في  ــياق جت ــس الس نف
ــة وناقش مع  ــة احملط اروق
املالكات الهندسية برامج 
الصيانة التي يتم اجراؤها 
ــيداً  حالياً من قبلهم، مش
ــي  الت ــة  املبذول ــود  باجله
ــالكات وحثهم  ــا امل تبذله

على املزيد من العطاء.

NO.3794.SUN.9.JAN.2022العدد (٣٧٩٤) االحد ٩ / ١ / ٢٠٢٢ 
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السنة السابعة عشرة / العدد (٣٧٩٤) األحد ٩ / ١ / ٢٠٢٢

ــتقبل رئيس احلزب الدميقراطي الكردستاني مسعود بارزاني،  اس
ــدم وعزم يضم الوفد محمد  ــتوى من ائتالف التق وفدا رفيع املس
ــر بيان ملكتب  ــر وأحمد اجلبوري.وذك ــي وخميس اخلنج احللبوس
ــورات في  ــح اآلراء حول التط ــاع فت ــي االجتم ــه مت ف ــي ، ان بارزان
ــية العراقية، وخطوات اجللسة األولى جمللس  ــاحة السياس الس
دَ في  ــة اجلديدة.وأُكَ ــكيل احلكومة العراقي النواب العراقي، وتش
ــارب بني مكونات العراق واالخذ بنظر  االجتماع على ضرورة التق

االعتبار مصلحة العراق واستقراره.

بغداد /

ــض على  ــبت، القب ــس الس ــة، ام ــت وزارة الداخلي أعلن
ــط  ــرية مرتبط بعصابة تنش ــار بيع أعضاء بش سمس
ــه بعد توفر معلومات  ــداد وأربيل.الوزارة قالت ، أن في بغ
ــة متخصصة باالجتار  ــتخبارية دقيقة بوجود عصاب اس
ــرية يتوزع سكن أفرادها في محافظات  باألعضاء البش
أربيل، وبغداد، وميسان، حيث تعمل على شراء األعضاء 
ــي احملدود،  ــن ذوي الدخل املال ــن املواطنني م ــرية م البش
ــفيات  ــي مراكز ومستش ــع الكلى ف ــراء عملية رف وإج
خاصة بهم، ويتواجد أحد أفرادها في محافظة ميسان 
ــابقا  إلجراء الفحوصات الطبية ملن مت االتفاق معهم س
ــرية لغرض إجراء العمليات،  على بيع أحد أعضائه البش
ــكيل فريق عمل  ــات القانونية مت تش ــد أخذ املوافق وبع
ــي  ــتدراجه ف ــم واس ــركات املته ــة حت ــص ومتابع مخت
ــة ونصب كمني محكم والقبض عليه،  منطقة ابو رمان
ــي االتصال  ــتخدمه ف ــه هاتف نقال يس ــط بحوزت وضب
ــه مت تدوين أقواله  ــر.وأضاف، ان ــبكة االجتار بالبش مع ش
ــع مجموعته  ــتراك م ــة باالش ــة بقيام ــرف صراح واعت
ــخاص الى محافظتي  ــال عدد من األش اإلجرامية بإرس
ــات بيع الكلى مقابل  ــليمانية إلجراء عملي أربيل و الس
ــق املادة ٦  من قانون  ــغ مالية ضخمة، مت توقيفة وف مبال

مكافحة االجتار بالبشر.

@“aÜËnçbi@’‘§@?fl˛a@‚˝«¸a
@8@Û‹«@âÏr»€a@Ü◊˚mÎ@Ú◊ä‡íÓj€a

ÉÌâaÏñ€a@÷˝ü¸@Ü«aÏ”

أعلنت خلية اإلعالم األمني ،  فتح حتقيق بحادثة اطالق 
صواريخ كاتيوشا باجتاه قطعات البيشمركة في التالل 
املقابلة للتون كوبري مبحافظة كركوك. وذكرت اخللية ، 
ــا في حادث إطالق ( ٧ )  ــوات األمنية فتحت حتقيق ان الق
ــوب ناحية التون كوبري  ــا من جنـ صواريخ نوع كاتيوش
ــوك  باجتـاه قطعـات    ــي قضـاء الـدبس مبحافظة كرك ف
ــون كوبري  ــة ملدينة الت ــالل املقابل ــمركة في الت البيش
ــاة  ـــؤولية الفوج الثاني في لواء املش ضـمن قاطع مس
ــقطت في أماكن متفرقة  ــة الثامنة، حيث س ٣١ بالفرق
ــور علـى ( ٨ ) قواعـد  ــائر. واضافت، انه مت العثـ دون خس
في مكـان إطـالق الصواريخ. وفي سياق متصل ، تسليم 
ــى تنظيم داعش اإلرهابي  ــاً متهماً باالنتماء ال ٥٠ عراقي
ــبت. وقالت خلية اإلعالم  ــوري امس الس من اجلانب الس
ــلم ٥٠ متهماً عراقياً ينتمون الى  ــي ، أن العراق تس األمن
عناصر عصابات داعش االرهابية من الذين القى القبض 
ــابقاً.وأوضحت أن  ــورية س ــل األراضي الس ــم داخ عليه
ــيق بني قيادة العمليات  ــليم جرت بالتنس عملية التس

املشتركة واجلانب السوري عن طريق منفذ ربيعة.

أكدت هيئة الطاقة والسيطرة على املصادر 
ــف  ــاج ١٢ أل ــراق النت ــعي الع ــعة ، س املش
ــية بحلول  ــن الطاقة الشمس ــاواط م ميغ
ــيتم  ــارت الى أنه س ــام ٢٠٢٥، فيما أش الع
ــال الطاقة  ــدة في مج ــرام تعاقدات جدي إب
ــال  ــة كم ــس الهيئ ــال رئي ــية. وق الشمس
ــز ، إن االقتصاد  ــح متلف ــني، في تصري حس
ــية  ــز األساس ــن الركائ ــح م ــر، أصب األخض
ــاع امللحوظ  ــد االرتف ــة بع ــم، خاص بالعال
النبعاثات الكربون الناجت من الوقود االحفوري 
ــف  ومختل ــة  الكهربائي ــة  الطاق ــاج  النت
ــني أن  ــح حس ــتخدامات االخرى.واوض االس
اتفاق باريس في العام ٢٠١٧ ألزم الدول على 
ــات، مبيناً أن  ــض االنبعاث ــه نحو خف التوج

العراق يسعى للتقليل من تلك االنبعاثات، 
السيما أنه يعد من املناطق الهشة وكثيرة 
التأثر في موضوع االحتباس احلراري العاملي.

ــر املقصود  ــى أن االقتصاد األخض ــار إل وأش
ــة قليلة  ــى مصادر الطاق ــه االعتماد عل من
ــل  ــالل تقلي ــن خ ــة م ــات الكربوني االنبعاث
ــتخدام الوقود االحفوري، مثل الطاقات  اس
ــال عن  ــاح ،فض ــمس والري ــة ،الش الطبيعي
ــة االنبعاثات. ــة كونها قليل ــة النووي الطاق

ــد من الدول العربية اجتهت  وأضاف أن العدي
ــة النووية مثل االمارات  نحو الدخول للطاق
التي انشأت ٤ مفاعالت نووية، باالضافة الى 
ــعودية، وهناك توجه  ــة العربية الس اململك
ــتثمارات كبيرة في  ملموس نحو اعتماد اس
مجال الطاقة النووية.وأكد أن هناك توجهاً 
ــو تقليل االنبعاثات من خالل  في العراق نح

مشروع الطاقة الشمسية عام ٢٠٢٥، إذ أن 
عقوداً وقعت مع دولة االمارات شركة مصدر 
وشركة توتال الفرنسية بهذا الصدد، فضال 
عن مجموعة عقود اخرى مستقبلية سيتم 
توقيعها مع دول راعية للطاقة الشمسية.

وتابع أن العراق يعتزم توليد ١٢ ألف ميغاواط 
لغاية ٢٠٢٥ وهذه ستسهم بشكل كبير في 
ــيدعم خليط الطاقة  تقليل االنبعاثات وس
ــنوات املقبلة.وأوضح أن دور  العراقي في الس
ــي هو  ــة العامة جمللس الوزراء األساس األمان
متابعة وتنفيذ القرارات الصادرة من مجلس 
ــرارات، وهناك  ــوزارات وتنفيذ الق ــوزراء وال ال
ــة العامة  ــام في األمان ــة واقس ــرة معني دائ
ــرارات الصادرة  ــا متابعة تنفيذ الق وظيفته
ــوزارات  ــع لها ال ــط وتخض ــب الضواب حس

اخملالفة للقرارات. 

ــة القانون  ــي ائتالف دول ــد القيادي ف اك
ــبت، أن  ــس الس ــود، ام ــد الصيه محم
ــزة وال ميكن الي  ــه من الكتل الفائ ائتالف
ــي  ف ــعدون  الس ــال  اقصاءها.وق ــرف  ط
حديث متلفز ، أن دولة القانون من الكتل 

ــاول  ــرف أن يح ــن ألي ط ــزة، وال ميك الفائ
إقصاءها أو عدم إشراكها ضمن تشكيل 
احلكومة، مبينا أن كل اآلراء املتبادلة بني 
األطراف سواء كانت سنية أو شيعية أو 
ــمية الرئاسات الثالث  كردية، بشأن تس
ــني أو توافق.واضاف انه  ــم تنته حلل مع ل

ــة  ــراف الى اجللس ــع األط ــتأتي جمي س
ــيء متوقع، أن  ــان، وكل ش ــى للبرمل األول
يتم حسم الرئاسات الثالث في اجللسة 
ــى للبرملان وميكن أن ال يتم طرح هذا  األول
ــا، ولرمبا تقتصر اجللسة  املوضوع أساس

فقط على ترديد القسم. 
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ــتاني، أن الوفد الكردي املشترك  أعلن احلزب الدميقراطي الكردس
ــألة مرشح منصب  ــم اليوم مس الذي يزور بغداد حاليا سيحس
ــق العرف  ــة املكون وف ــن حص ــذي هو م ــة، وال ــس اجلمهوري رئي
ــم احلزب  ــالد. وقال املتحدث باس ــول به في الب ــي املعم السياس
ــزب الدميقراطي  ــد، عقب اجتماع عقده رئيس احل محمود محم
مسعود بارزاني، مع رئيس حتالف تقدم محمد احللبوسي، ورئيس 
ــا في أربيل أن  ــس اخلنجر، والوفد املرافق لهم ــف العزم خمي حتال
ــي واخلنجر) كان مستعجال وعاد الى  الوفد (الذي يضم احللبوس
ــان مختلفان،  ــنة رغم أنهم قائمت ــداد، مردفا بالقول إن الس بغ
ولكنهم حاليا متفقون على املشاركة في احلكومة القادمة، وان 
ــتطرد بالقول  تكونا (القائمتان) قريبتني من الطرف الكردي.واس
اننا ننتظر العمل على أن يتفق االخوة الشيعة فيما بينهم، وأالّ 
ــتُعقد  ــية أكثر من ذلك، مؤكدا غدا س تتأخر العملية السياس
ــراف كافة.وحول  ــارك فيها األط ــل أن تش ــة البرملان، ونأم جلس
ــاء  ــد انه نحن لغاية املس ــس اجلمهورية ذكر محم ــب رئي منص
ــة اجلمهورية، مضيفا  ــم أمرنا في مسالة مرشح رئاس سنحس
انه اليوم سيتم حسم مسالة رئاسة اجلمهورية بحكم ان وفد 
حزبينا (الدميقراطي، واالحتاد الوطني) في بغداد ولديه الصالحية 
ــار إلى أن االولوية الكردية في  ــألة.كما أش ــم هذه املس في حس
ــي حكم البالد،  ــراكة احلقيقية ف ــكيلة القادمة هي الش التش

وايضا التوازن الدستوري. 
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ــنية من اجل  ــداد ، اجتماعني للكتل الس ــهدت العاصمة بغ ش
ــة اجلديدة.  ــكيل احلكوم ــات الثالث وتش ــمية الرئاس بحث تس
ــب بيان ملكتب رئيس حتالف تقدم محمد احللبوسي، فان  وبحس
ــتقبال الوفد الكردي املشترك.وظهر خالل  حتالفي تقدم وعزم اس
اللقاء محمد احللبوسي وزعيم حتالف عزم خميس اخلنجر جنبا 
الى جنبا.على جانب االخر، عقد النواب املنشقون عن حتالف عزم، 
ــدر ان النواب احلاضرين  ــة بغداد.وقال مص ــا في العاصم اجتماع
ــهداني لرئاسة مجلس النواب. واضاف، ان  رشحوا محمود املش
ــهداني  ــيحه لصالح املش ــب خالد العبيدي تنازل عن ترش النائ

وهذا االجتماع ميثل النواب الذين انشقوا عن اخلنجر.

ــالمي النيابية السابقة، امس السبت،  أعلنت كتلة االحتاد اإلس
عن ترشح رئيسها ملنصب نائب رئيس البرملان في جلسة اليوم.  
ــتناداً  ــس الكتلة مثنى أمني في مؤمتر صحفي ، انه اس ــال رئي وق
إلى مبادئ الدستور والدميقراطية التي تستوجب حضور أعضاء 
املعارضة في جميع اللجان وفي قيادة البرملان سنترشح ملنصب 
نائب رئيس البرملان العراقي.  وأضاف، بناء على دعم حزبنا واألمني 
ــتناداً لكفاءتنا  ــادة و اس ــالمي وأعضاء القي ــام لالحتاد اإلس الع
ــهادة األحزاب السياسية سنرشح انفسنا  وقدرتنا بناء على ش

لهذا املنصب. 
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ــدا جدا  ــوار كان مفي ــاف أن احل    وأض
ــوم  ي ــي  وطن ــتحقاق  اس ــا  وامامن
ــون الثاني.وأكد أن  ــن كان ــع م التاس
ــتحقاقات االنتخابية هي التي  االس
ــتكون احلكم في تقرير املصير.من  س
جانبه، قال رئيس الهيئة السياسية 
ــار الربيعي كان  ــار الصدري، نص للتي
ــة  ــا وجرى فيه مناقش ــاء اخوي اللق
ــية  السياس ــة  العملي ــورات  تط
ــية  السياس ــات  التحالف ــف  ومل
ــة.  احلكوم ــكيل  لتش ــة  التحضيري

ــترك، عن  ــن الوفد الكردي املش واعل
بالهيئة  ــه  اجتماع نتائج مخرجات 
ــي  ف ــدري  الص ــار  للتي ــية  السياس
ــس الوفد  ــة بغداد.وقال رئي العاصم
ــيار زيباري خالل مؤمتر صحفي  هوش
ــاء الذي  ــاع ، ان اللق ــب االجتم اعق
ــية  السياس بالهيئة  ــد  الوف ــع  جم
ــول  ح ــا  ودي كان  ــدري  الص ــار  للتي
ــد االنتخابات  ــتحقاقات ما بع االس
ــتفادة من  ــع مطالب لالس وان اجلمي
ــة للبرملان. من  فرصة عقد اول جلس

جهته اكد رئيس الهيئة السياسية 
ــار الربيعي، ان  ــدري نص ــار الص للتي
اللقاء كان اخويا وجرى فيه مناقشة 
ــية وملف  تطورات العملية السياس
ــية التحضيرية  التحالفات السياس
التطورات  وفي  ــكيل احلكومة.  لتش
السياسية اكد زعيم التيار الصدري، 
السيد مقتدى الصدر، امس السبت، 
ــة وطنية ،  ــكيل حكومة اغلبي تش
مشيرا الى انه ال مكان للمليشيات.

ــدة ، اليوم ال  ــي تغري ــدر ف ــال الص وق

ــة وال مكان للعرقية،  مكان للطائفي
ــة يدافع  ــة أغلبية وطني ــل حكوم ب
ــوق األقليات  ــيعي فيها عن حق الش
ــيدافع  س ــاف  والكرد.واض ــنة  والس
ــنة  الكردي عن حقوق األقليات والس
ــنّي عن  الس ــيدافع  ــيعة، وس والش
والكرد. ــيعة  والش ــات  األقلي حقوق 

ــاد  وتابع الصدر اليوم ال مكان للفس
ــف أجمع مناصرة  ــتكون الطوائ فس
ــتدركا واليوم ال مكان  لإلصالح، مس
للمليشيات.. فالكل سيدعم اجليش 

والشرطة والقوات األمنية، وسيعلو 
ــي نزيه.ومضى  ــون بقضاء عراق القان
ــدري بالقول، اليوم  ــم التيار الص زعي
سنقول نحن والشعب كالّ للتبعية.. 
ــني كردي  ــيعي س ــا عراقي ش قرارن
ــبكي  ــيحي فيلي ش ــي مس تركمان
ــاء عراقية  ــدي صابئي (فسيفس إيزي
وطنية ال شرقية وال غربية.من جانب 
آخر استقبل رئيس احلزب الدميقراطي 
ــعود بارزاني أمس  ــتاني مس الكردس
ــس حتالف تقدم محمد  في اربيل رئي

ــر  ــس اخلنج ــزم خمي ــي وع احللبوس
ــزب الدميقراطي  ــد احل ــي وقت اك ، ف
ــم  ــيتم حس ــه س ــتاني بأن الكردس
مرشح رئيس اجلمهورية اليوم . وفي 
التطورات ايضا دعا االطار التنسيقي، 
ــة الصدرية الى  ــواب املكون والكتل ن
ــة االكبر.وذكر االطار  ــكيل الكتل تش
ــيقي رقم  ــاع االطار التنس ، ان اجتم
ــش  ناق  ٧-١-٢٠٢٢ ــة  اجلمع ــوم  ي  ٦٦
قضية الكتلة االكبر ومسار اجللسة 
ــى التزام  ــى وعبر عن حرصه عل االول

ــتورية. ــياقات القانونية والدس الس
ــع نواب  ــا جلمي ــدد دعوتن ــاف جن واض
املكون االجتماعي االكبر وباخلصوص 
االخوة في الكتلة الصدرية لتشكيل 
الكتلة االكثر عدداً للمحافظة على 
هذا االستحقاق الدستوري واستقرار 
ــا ويتقدم  ــية كم ــة السياس العملي
ــكر جلميع  بالش ــيقي  التنس االطار 
ــي حرصت على  ــوى الوطنية الت الق
دعم التفاهمات وعدم املساهمة في 

تأزمي املوقف.
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ــوالت،  ــة بوص ــات مالي ــم غرام ــع له وتقط
ــات، لكن  ــك املركب ــى تل ــم عل ــا له وتتركه
ــات يقومون برفع الوصوالت  أصحاب الكراج
ــا  ــذه حيلة.ودع ــني وه ــى املواطن ــالً عل حتاي
املواطنني، إلى عدم مخالفة القوانني املرورية 
ــبب الكراجات العشوائية، والذهاب إلى  بس
ــل احلفاظ على  ــمية من أج الكراجات الرس
ــاً لفرض الغرامات  ــات من الضرر وجتنب املركب

ــون. كما أعلنت  ــة نتيجة خملالفة القان املالي
ــات  ــدمي مقترح ــة، تق ــرور العام ــة امل مديري
ــكلة  ــل مش ــارع وح ــى الش ــيطرة عل للس
الزحامات املرورية، فيما أكدت أن بيع اللوحات 
مستمر. وقال مدير املرور العامة، اللواء طارق 
ــتمراً،  ــماعيل ، إن بيع األرقام ما زال مس إس
ــقيط أي  ــأن نقوم بالتس ــا مقترحاً ب وقدمن
(تسجيل سيارة مقابل أخرى).وأضاف اللواء 

ــات  ــت مقترح ــة قدم ــماعيل، أن املديري إس
ــكلة  ــل مش ــارع وح ــى الش ــيطرة عل للس
ــيارات، وتنتظر  ــات وتقليل عدد الس الزحام
ــرار للمحافظة  ــا وإصدار ق التصويت عليه
ــى أن مجموعة  ــارع.ولفت إل على وضع الش
ــتيراد بعض  ــا منع اس ــت ومنه ــول اتبع حل
ــابق، واقتراح تسجيل  املوديالت في وقت س

سيارات مقابل تسقيط اخرى.
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ــدول  ال ــة  منظم ــس  رئي أدى 
املصدرة للنفط «أوبك» السيد 
محمد باريكندو  والوفد املرافق 

ــارة للمراقد  ــيم الزي له مراس
املقدسة في محافظة كربالء 
ــة . وكان باريكندو  قد  املقدس
وصل بغداد في زيارة تستغرق 
عدة ايام وتتضمن اللقاء بعدد 
ــي احلكومة  ــؤولني ف من املس
والوزارة ، اضافة الى زيارة  عدد 
من املواقع الدينية والتاريخية 

واملراقد املقدسة.



أعلن االحتاد الدولي لكرة القدم 
ــحني  «فيفا»  عن قائمة املرش
ــزة أفضل العب  ــة جلائ النهائي

في العالم لعام ٢٠٢١.
ــري  املص ــي  الدول ــد  ويتواج
ــد  محم ــول  ليفرب ــداف  وه
ــي  صالح بجانب ليونيل ميس
ــان جيرمان  ــس س ــب باري الع
ــدي روبرت  ــني، والبولن واألرجنت
ــداف بايرن  ــكي ه ليفاندوفس

ميونخ األملاني.
ــد  يتواج ــالح  ص ــد  محم
للمنافسة على جائزة األفضل 
ــة  النهائي ــة  القائم ــن  ضم
ــني، للمرة  ــن ٣ العب نة م املكوّ
ا  ــا كان متواجدً ــة، بعدم الثاني
ــام ٢٠١٨ بجانب رونالدو  في ع
ــا  ــاز به ــا ف ــش، عندم ومودريت

الكرواتي.
ــز  ــن الفائ ــالن ع ــيتم اإلع وس
بتلك اجلائزة في حفل سيُقام 
ــر من العام املقبل،  يوم ١٧ يناي

.٢٠٢٢
يُذكر أن روبرت ليفاندوفسكي 
ــي العام  ــزة ف ــك اجلائ ــاز بتل ف
ــى  ــوق عل ــد التف ــي، بع املاض
ــدو  ــتيانو رونال ــي كريس الثنائ

وليونيل ميسي.
ــادة  لقي ــالح   ص ــتعد  ويس
ــة  ــي بطول ــر ف ــب مص منتخ
 ،٢٠٢٢ ــة  األفريقي األمم  كأس 
الكاميرون  تستضيفها  والتي 
ــوم ٩ يناير اجلاري، حتى ٦  من ي

فبراير املقبل.
ــر في  ــب مص ــس منتخ ويناف
ــة  ببطول ــة  الرابع ــة  اجملموع
ــع كل  ــة، م كأس األمم األفريقي
ــا وغينيا  ــن منتخب نيجيري م

بيساو والسودان بالترتيب

ــرر أن يفتتح منتخب  ومن املق
ــي البطولة  ــواره ف ــر مش مص
مبواجهة نيجيريا يوم ١١ يناير 

اجلاري.
فريقه  ــكي  ليفاندوفس ــاد  وق
ــب  ــراز لق ــخ، إلح ــرن ميون باي
ــي، وحطم الرقم  الدوري األملان
ــداف في  ــي ألفضل ه القياس
ــابقة مبوسم واحد،  تاريخ املس
ــم  باس ــجال  مس كان  ــذي  ال

أسطورة بايرن جيرد مولر.
ــب  ــي املنتخ ــاد ميس ــا ق كم

ــوز بلقب كوبا  األرجنتيني للف
أمريكا ٢٠٢١، ونال مع برشلونة 
لقب كأس ملك إسبانيا، قبل 
ــان  ــس س ــى باري ــل إل أن ينتق

جيرمان.
ــا  ــدر حالي ــالح فيتص ــا ص أم
ترتيب هدافي الدوري اإلجنليزي 
ــول برصيد ١٦ هدفا،  مع ليفرب
ــي  ــا ف ثاني ــل  ــه ح بأن ــا  علم
ــب وراء مهاجم توتنهام  الترتي
ــباق الهدافني  هاري كني في س

باملوسم املاضي.

ــابقات في االحتاد  قررت جلنة املس
ــل  ــدم، تأجي الق ــرةِ  ــي لك العراق
ــعلة والنجدة  ــاراة فريقي الش مب
ــة الثانية، في  ــن دوري الدرج ضم
املقرر  ــة)  الثاني ــة  (املرحل ــداد،  بغ
إقامتها امس السبت، على ملعب 

الشعلة، إلى إشعارٍ آخر .
وذكرت إدارة نادي النجدة أن «مباراة 
فريقها أمام الشعلة بدوري أندية 
ــرة  لك ــة  الثاني ــة  للدرج ــراق  الع
القدم، كانت ستكون على ملعب 

الشعلة عكس ماهو متوقع»  .
وقال أمني سر نادي النجدة، حيدر 
ــدات خطيرة  ــي،  إن «تهدي العتاب

ــي نادي  ــر وإداري ــي وجماهي لالعب
ــا مؤخراً من  النجدة، جرى تلقيه
قبل بعض احملسوبني على جماهير 
ــعلة والعبيها، وهذا موثق ومت  الش
ــة االنضباط منذ  ــه إلى جلن تقدمي
ــخ ٢٠٢١/١١/٢٣ ولغاية اآلن لم  تاري
يتم اتخاذ أي قرار بذلك خصوصا 
ــي تقدمت بها  ــكوى الت بعد الش
إدارة النادي منذ التاريخ أعاله على 
الذهاب  ــاراة  مب ــداث  أح ــة  خلفي
ــدة  ــح النج ــت لصال ــي انته والت
بنتيجة ٢-١ في ٢٠٢١/١١/٢٢ والتي 

جرت على ملعب الكاظمية».
وأن  ــبق  س ــي،  العتاب ــاف  وأض
ــد  وبع ــاء  أثن ــاراة  املب ــهدت  «ش

ــاً على  ــاً واضح ــا تهجم انتهائه
العبي النجدة وجماهيرهم وأيضا 
احلكام، األمر الذي اضطر فيه قوة 
ــوة إضافية  ــن املالعب لطلب ق أم
ــالمة خروج  الوضع وس ــة  لتهدئ

احلكام» .
وتابع: «منذ ذلك التاريخ لم تتخذ 
ــرار بحقهم  ــة االنضباط أي ق جلن
ــة) ما بني  ــة فقدان (املعامل بحج
ــابقات وبني  جلنة االنضباط واملس
ــيارة األخ طه عبد حالته رئيس  س
جلنة االنضباط، بسبب عدم وجود 

غرفة خاصة بهم في االحتاد».
ــي، إلى أن «رغم ذلك  ولفت العتاب
ــدة منذ (٥) أيام  ــت إدارة النج قدم

نسخة أخرى من الشكوى معززة 
ــد  ــى عب ــدات إل ــور والتهدي بالص
حالته، الذي بقى مياطل باملوضوع 
ــوم األربعاء املاضي  ليحيل األمر ي
ــب ليتخذوا  ــن املالع ــى جلنة أم إل

قراراً بذلك».
ــابقات في  وكان رئيس جلنة املس
ــدر عوفي، قد قرر  احتاد الكرة، حي
ــة، إقامة املباراة على  أمس اجلمع
ــعلة، إال أن إدارة نادي  ــب الش ملع
النجدة، حملت جلنتي االنضباط 
ــابقات مسؤولية أي اعتداء  واملس
ــد يحصل في املباراة، األمر الذي  ق

أدى الحقاً إلى تأجيلها.

ــدي في لقاءٍ  ــدم، نظيرهُ األوغن ــراق لكرة الق ــفُ منتخب الع يضيّ
ــن املقررة أن يُقام في ملعبِ املدينة الدولي بالعاصمةِ  دوليّ ودي، م
ــق  بغداد، وذلك في ٢١ يناير/ كانون الثاني اجلاري.وهذه املباراة، نس
ــواره  ــتكمال مش لها ضمن إطار حتضيراتِ املنتخب العراقي الس
ــتعدادً  ــى كأس العالم، اس ــيويّة املؤهلة إل ــاتِ اآلس ــي التصفي ف
ــهر اجلاري، ومنتخب لبنان في األول  ملواجهتي إيران في ٢٧ من الش
من شهر فبراير/ شباط املقبل، وكذلك ضمن مساعي االحتادِ لرفعِ 
ــذا اللقاء، بعد جهودٍ  ــن مالعب العاصمة بغداد. ويأتي ه احلظر ع
ــباب والرياضة، رئيس االحتاد، عدنان درجال،  مكثفةٍ بذلها وزيرُ الش
ــك موافقة االحتادين  ــةِ االحتادِ الدولي، وكذل للحصول على موافق

األفريقي واألوغندي، خلوضِ املباراة في بغداد.

ــي املركزي  ــمى االحتاد العراق س
ــني  محترف ــني  العب ــودو  للج
ــي  ف ــاركة  للمش ــا  أوروب ــي  ف
ــالم  ــة جراند س ــة بطول بطول
ــة  ــي العاصم ــتقام ف ــي س الت
اخلامس  باريس في  ــية  الفرنس
ــباط املقبل. وذكر  ــهر ش من ش
ــمير  ــاد العراقي س ــس االحت رئي
ــان   ان «االحتاد  ــوي في بي املوس
ــتفيضة  ــد اجتماعات مس وبع
ــمى الالعب العراقي احملترف  س
في بلجيكا أمير هاتف ٢٥ عاما 
بوزن ٦٠ كيلو والالعب متار ميثم 

ــويد  ــرف في الس ــا احملت ٢٣ عام
ــل العراق  ــوزن ٨٠ كغم لتمثي ب
ــالم باريس  في بطولة غراند س
ــا أكثر من  ــارك فيه التي سيش
ــون ٣٤ دولة من  ــا ميثل ٢٢٢ العب
ــار الى  ــف القارات».  واش مختل
ان «اختيار العبني محترفني في 
ــة االحتاد  ــا جاء ضمن خط أوروب
ــع الالعبني  ــب جمي ــي تراق الت
سواء في داخل العراق وخارجه 
ــم  إمكانياته ــن  ــتفادة م لالس
ــة  اللعب ــة  خلدم ــخيرها  وتس
ــي مختلف  ــراق ف ــل الع لتمثي

البطوالت الدولية والقارية».

أثبتت الفحوصات التي أجراها 
ــة العب  ــي، إصاب ــالك الطب امل
ــرطة  ــب العراقي والش املنتخ
ــي  ف ــزق  بتم ــم  قاس ــد  محم
ــة  ــة األمامي ــة الرباعي العضل
ــرى، ما يستدعي  للقدم اليس
ــلبية قد  ــة س ــه لراح خضوع

تستغرقُ ثالثة أسابيع.
ــيكون محمد خارج  وبهذا س
ــي  ف ــش  بيتروفيت ــابات  حس
ــل ضمن  ــران على االق ــاء إي لق
كاس  ــات  تصفي ــات  منافس

العالم.
ــد  ــي عب ــج الطب ــال املعال وق
ــر، إن الالعب كان  الرحمن جاب
ــي  ــض اآلالم ف ــعر ببع ــد ش ق
ــرى،  الفخذ األمين للقدم اليس

ــت الفحوصات بعد ذلك  وأثبت
ــن الدرجة  ــه الى متزقٍ م تعرض
ــه  اراحت ــتدعي  يس ــة  الثاني

سلبياً ملدةِ ثالثة أسابيع.
ــيخضع  وأضاف، ان الالعب س
ــد  بع ــي  تأهيل ــج  برنام ــى  ال
ــلبية من  ــدة الس ــاء امل انقض
ــودة واللحاق مبباريات  أجل الع

الفريق في الدوري املمتاز .
ــن  ــدا ع ــيكون بعي ــذا س وبه
ــي لقاء  ــكيلة املنتخب ف تش
ــران يوم ٢٧ احلالي ولبنان في  اي
ــباط املقبل وعن  ــن ش االول م

مباراة ناديه لعدة ادوار .
يشار إلى ان الالعب حتامل على 
إصابته من أجل املشاركة مع 
الفريق في املباراة املاضية أمام 
ــتمرارِ في  الزوراء من أجل االس

الصدارة .
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ــني،  االثن ــدا  غ ــق  تنطل
ــة ١٨ من  ــات اجلول منافس
ــاز  املمت ــي  العراق ــدوري  ال
بإقامة  ــك  وذل القدم،  لكرة 
ــالث منها  ــات، ث ــع مباري أرب
ــاعة الثانية ظهراً،  في الس
جتمع فريقا أربيل مع ضيفه 
ــب دهوك،  ــى ملع نوروز عل
ــان يواجه على  ونفط ميس

ملعبه نفط البصرة.
ــب الصناعة،  ويضيف ملع
ــة  الصناع ــه  فريق ــاراة  مب
ــط،  الوس ــط  نف ــه  وضيف
ــيضيف ملعب  في حني س
ــي متام  ــي ف ــعب الدول الش
ــراً،  ــة عص ــاعة الرابع الس
ــرطة مع  ــاراة فريق الش مب

ضيفه النجف.
في  ــات  املنافس ــل  وتتواص
باقامة خمس  التالي  اليوم 
ــى يضيف  األول ــات  مواجه
فريق الديوانية على ملعبه 
ــاعة  ــداد في الس أمانة بغ
ــف ظهراً،  والنص ــدة  الواح

ــاعة ١:٤٥ ظهراً  ــي الس وف
ــدة جتمع  ــاراة واح ــري مب جت
ــامراء وزاخو على  فريقي س

ملعب األول.
ــتقام مباراة واحدة في  وس
الساعة الثانية ظهراً جتمع 

النفط  ــم مع  القاس فريقا 
ــب الكفل، وعلى  على ملع
ملعب الشعب الدولي تقام 
في الرابعة والنصف مباراة 
ديربي العاصمة بني فريقي 

القوة اجلوية والزوراء.

ــالء  ــب كرب ــن ملع ويحتض
الدولي، في السابعة مساءً، 
ــاء  الكهرب ــق  فري ــاراة  مب
وضيفه الكرخ، وتقام مباراة 
املقبل  ــاء  االربع يوم  واحدة 
ــابعة  الس ــاعة  الس ــي  ف

مساءً على ملعب الشعب 
ــني فريقي الطلبة  الدولي ب

وامليناء .
وكانت جلنة املسابقات في 
االحتادِ العراقي لكرة القدم، 
قد قررت إجراء مباراة فريقي 

ــزوراء على  ــوة اجلوية وال الق
ملعب الشعب الدولي، يوم 
ــاعة  بالس املقبل  ــاء  الثالث
عصراً،  ــف  والنص ــة  الرابع
بدالً من يوم غد االثنني   في 

. الساعة الثامنة مساءً

ــابق  ــب الدولي الس ــر الالع ذك
ــب جعفر  ــدرب احلالي حبي وامل
ــار  اختي أن  ــبت،  الس ــس  ام
ــرة القدم للمنتخبات  مدربي ك
ــالل  ــن خ ــح م ــة أصب الوطني
وال  ــن ميدحون  والذي ــات  العالق

يتحدثون بسوء عن االحتاد.

ــب جعفر  ؛ ان اغلب  وقال حبي
املدربني الذين يكلفون لتدريب 
ــات الوطنية ال ميلكون  املنتخب
ــم أن يكونوا  ــزاً» ميكنه «منج
ــي  ف ــا  فرقن ــادة  لقي ــني  مؤهل

محافل دولية.
ــون  ــد مدرب يوج ــه  ان ــح  واوض

أخذوا أماكن تدريبية ملنتخبات 
ــق تطبيل  ــرة القدم عن طري ك
التواصل  ــع  مواق ــي  ف ــدح  وامل

االجتماعي.
ــار الى أن االختيار لم يكن  وأش
فنياً وال وفق معايير متكن املدرب 
ــون قادرا على قيادة فريق  ان يك
ــتوى منتخب وطني  ــى مس عل

وهذا خلل كبير يؤثر سلبا على 
مستقبل الكرة العراقية.

ودعا احتاد الكرة العراقي للعمل 
ــكل صحيح في اختياراته  بش
ــة لتدريب  ــالكات التدريبي للم
املنتخبات وعدم االختيار بهذه 

الطريقة املرفوضة.
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نبض الشارع

مزهر كاظم اِّـحمداوي

*استبدلت كلمة الناس في اصل املثل املعروف بكلمة اجلمهور 
لتنسجم مع مضمون املقال الذي احتدث فيه عن واحدة من اكثر 
القضايا جدال لم يتصدى لها اال قليل, اال وهي التعصب املفرط 
ــرة العاملية جند صداها  ــة .هذه الظاه ــة الرياضية الكروي لالندي
ــدر كونها ظاهرة  ــا وانديتهم املفضلة ! وبق ــوة بني جمهورن بق
طبيعية ال تقتصر على احمللية فاننا جندها ايجابية ضمن حدود 
ــجيع  اللياقة االدبية في احلوار و التصرف العملي وطريقة التش

ومضمون الشعارات.
ــاوي  ــن االنصاف التعميم والقول ان كل اجلماهير تتس *ليس م
ــن هناك  ــرد والنقد لك ــب وال ــق والتعقي ــاليب التعلي ــي اس ف
ــردات اجلارحة  ــر يلجأ للمف ــن هذه اجلماهي ــددا ليس قليال م ع
ــوقية املبتذلة) في الرد والتعقيب وابداء الرأي .لقد  واحيانا(الس
ــوراتي في مناسبات كثيرة ولعل  جربت هذا عبر مقاالتي ومنش
ــام في تقييم  ــرته قبل اي ــى الذاكرة ما نش ــورات ال اقرب املنش
شخصي الحداث مباراة الشرطة والزوراء التي انتهت شرطاوية, 
هذا املنشور سأذكره في نهاية املقال .لقد جاءتني ردود ساذجة 
متعصبة حد الثمالة دون مراعاة واحترام ادب اخملاطبة والنقاش 
ــرة اتلقاها عبر  ــت املرة االولى ولن تكون االخي واحلوار وهي ليس
ــبّ على شيء  منافذ التواصل االجتماعي الن املثل يقول(من ش
ــاب عليه) ومع ذلك لعل هؤالء يدركون يوما ان الرياح ال جتري  ش
ــتهي انفسهم ويعودوا الى نبذ املفردات الدونية واللجوء  مبا تش
ــت ممن يجامل  ــى احلوار واحترام الرأي االخر ويعلمون انني لس ال
جمهور الفريق الفالني على حساب جمهور الفريق االخر مهما 
ــب اكبر عدد من املتابعني على  كان وزن هذا اجلمهور, حتى اكس

صفحتي في الفيس كما يفعل بعضهم لالسف.
ــوري قبل ايام مالحظات عامة عن احداث مباراة  * جاء في منش
ــرة عندنا على  ــجلت االتي: (١/حكام الك ــرطة س الزوراء_الش
ــب عليهم التردد  ــدوري العراقي فقط ويغل ــتوى ال مقياس مس
ــد الزوراء  ــة وضربة اجلزاء ض ــر القانوني ــة غي ــة والترضي واجملامل
ــكوك فيها بغياب الفار..٢ استخدام اضوية الليزر اخلضراء  مش
ــرطة عبد اجمليد  ضد العبي الزوراء ظاهرة مدانة ..٣/ محترف الش
ــر الدوري  ــي دوري غي ــاب لو لعب ف ــن وقص ــو بكر العب خش اب
العراقي لشبع بطاقات حمراء..٤/ تركيز عجيب من املعلق على 
ــو لعب في دوريات  ــواس _املواس_املواس وهو العب عادي ل امل
ــه ذكر او تأثير  ــن ذلك لضاع ولم يكن ل ــج وال اقول ابعد م اخللي
واملعلق هنا يذكرني بأحد معلقي, بي ان سبورت, الذي لم يغادر 
ــلونة:الزلزولي_الزلزولي_الزلزولي حتى وان  لسانه العب برش
ــم يحن الوقت ان يغادر املعلقون  ــم تكن الكرة بحوزته!.. ٥ / أل ل
ــي  ويلتزمون  ــرب العرب ــة معلقي املغ ــد لهج ــون تقلي العراقي
ــر مازن فياض في  ــة اجلميلة؟ واخيرا, ان تغيي ــة العراقي باللهج
ــغل  الدقائق االخيرة خطأ كبير ارتكبه مدرب الزوراء الن مازن ش

واربك دفاع الشرطة وهو صاحب هدف الزوراء الوحيد)...
ــعر احدهم بوجود نفس مع الزوراء  *في اخلتام اقول :حتى لو ش
في هذا املنشور هل يحق له التجاوز على الناشر مبفردات بذيئة 
ــيما انني كنت في هذا املنشور مراقبا وليس اعالميا  مبتذلة س
ــاوئ او ايجابيات احد  ولم اتطرق الى حتليل املباراة ولم اذكر مس
ــم والتعليق  ــات عامة عن التحكي ــني امنا كانت مالحظ الفريق
ــهادتي وهما في طليعة  ــران ال يحتاجان الى ش فالفريقان كبي

فرقنا الكروية .

رضا اجلمهور 

غاية ال تدرك 
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الرياض / وكاالت / البينة الجديدة
ــا قالوا  ــع فيديو مل ــردون مقط ــداول مغ  ت
ــي مهرجان  ــة راقصة ف ــه «تعري» فرق إن
ــعودية، ما أسفر  ــتاء جازان» في الس «ش
ــة بفتح حتقيق  ــر املنطق ــن توجيه أمي ع
ــو يُظهر إحدى  ــر مقطع يدي باألمر.وانتش
ــر بني  ــا مت ــة بينم ــة الراقص ــراد الفرق أف
ــازان» مرتدية  ــتاء ج ــاركني في «ش املش
ــا «غير الئقة»  ــس اعتبر البعض أنه مالب
ــعودي.ونظرا  ــع الس ــبة للمجتم بالنس
النتشار املقطع، وجه أمير منطقة جازان 
ــاركة فرقة  ــرعة التحقيق في مش بـ»س

ــط البلد في شتاء  راقصة بفعاليات وس
ــرته اإلمارة  ــا نش ــق م ــازان ٢٠٢٢»، وف ج
ــى تويتر. ــمية عل ــا الرس ــر صفحته عب
وشملت توجيهات أمير عسير «اتخاذ ما 
ــاوزات والرفع  ــزم من إجراءات ملنع أي جت يل
ــج التحقيق ، جاء ذلك تعقيبا على  بنتائ
ــن مقاطع أمس في  ــر ومت تداوله م ما نش
ــائل التواصل  ــة ووس ــع اإللكتروني املواق
ــا.وكان قد  ــب تعبيره االجتماعي»، حس
ــار املقطع غضب عدد من املغردين كما  أث
السعوديون  املعارضون  النشطاء  تلقفه 

لينتقدوا هذه املظاهر.

طرابلس / وكاالت / البينة الجديدة
أزالت املفوضية الوطنية العليا لالنتخابات 
ــرته في  الليبية، اجلمعة املاضي ، بيانا نش
ــا اإللكتروني،  ــى موقعه ــابق عل ــت س وق
ــة  الرئاس ــحي  ــد مرش أح ــه  ــت في اتهم
باستخدام «القوة القاهرة» ضد موظفيها.

وجاءت إزالة البيان ألسباب غير واضحة بعد 
ــاعة على نشره. ــاعة ونصف الس نحو س

ــي بيانها الذي  ــة دانت ف ــت املفوضي وكان
ــة،  ــحني للرئاس أزالته، «تدخل أحد املرش
ميلك جنسية أجنبية، باستخدامه للقوة 
ــة  املفوضي ــة  مؤسس ــد  ض ــكرية  العس
ــارت إلى  الوطنية العليا لالنتخابات».وأش
ــوة القاهرة  ــب عليه بوادر الق ــك «ترت أن ذل

ضد املدراء واملوظفني العاملني باملؤسسة، 
ــحني ميلكون تزويرا واضحا  مع وجود مرش
املفترض  اجلامعية».وكان من  لشهاداتهم 
ــية الليبية في  أن جترى االنتخابات الرئاس
ــق اخلطة التي  ــون االول املاضي، وف ٢٤ كان
ــة  ــر أن املفوضي ــدة، غي ــا األمم املتح ترعاه
ــرر بيومني، تعذر  ــل موعدها املق أعلنت قب
ــا، واقترحت تأجيلها إلى ٢٤ كانون  إجرائه
ــا اقترح مجلس النواب  الثاني اجلاري، فيم
ــهر.وجاء  أش  ٦ ــد  بع ــا  إجراءه ــان)  (البرمل
ــات، جراء خالفات بني  تعذر إجراء االنتخاب
ــمية ليبية، ال سيما بشأن  مؤسسات رس
ــي هذا  ــاء ف ــاب ودور القض ــي االنتخ قانون

االستحقاق.

موسكو / وكاالت / البينة الجديدة
ــية  الروس ــة  اخلارجي وزارة  ــت  وصف
ــر  لوزي ــخرية»  ــر للس املثي ــح   «التصري
اخلارجية األمريكي إنتوني بلينكن حول 
ــية في  ــالم الروس ــوات حفظ الس دور ق
ــة منوذجية». بأنه «فظاظ ــتان  كازاخس
ــر في  وجاء في بيان صدر عن الوزارة ونش
حسابها على «تلغرام»: اذا أحب إنتوني 
ــن دروس التاريخ، فيجب أن يتذكر  بلينك
الدرس التالي: إذا دخل األمريكيون منزلك 
فقد يكون من الصعب عليك جدا البقاء 
ــرقة  على قيد احلياة وعدم التعرض للس

ــارت الوزارة إلى تاريخ  أو االغتصاب».وأش
الواليات املتحدة على مدى القرون الثالثة 

األخيرة، حيث قامت خاللها بقمع العديد 
من الشعوب في الدول األخرى.وأضافت: 

«ميكن أن يتحدث كثيرا عن ذلك (التاريخ) 
ــكان  ــمالية، وس ــود قارة أمريكا الش هن
ــراق وبنما  ــام والع ــا وفيتن ــن كوري كل م
ويوغوسالفيا وليبيا وسوريا، والعديد من 
ــاء اآلخرين الذين لم  ــخاص التعس األش
ــؤالء الضيوف  ــم احلظ لرؤية «ه يحالفه
ــم».وكان وزير  ــن» في منزله غير املدعوي
ــي، إنتوني بلينكن، قد  اخلارجية األمريك
ــاعدة منظمة  قال في تعليقه على مس
ــتان:  ــدة األمن اجلماعي لكازاخس معاه
«عندما يدخل الروس منزلكم فقد يكون 

من الصعب إجبارهم على املغادرة».

وكاالت / البينة الجديدة
أعلنت جلنة األمن القومي بكازاخستان اعتقال 
ــيموف، بشبهة  ــابق، كرمي ماس ــها الس رئيس
ــة األمن القومي:  ــب بيان جلن «اخليانة».وبحس
ــام، أطلقت  ــذا الع ــن ه ــون االول م ــي ٦ كان «ف
ــرض احملاكمة  ــي حتقيقا لغ ــة األمن القوم جلن
في حقيقة اخليانة العظمى، وفقا للمادة ١٧٥ 
ــون اجلنائي جلمهورية  ــزء األول من القان من اجل
ــتباه  ــوم، لالش ــس الي ــي نف ــتان.. وف كازاخس
بارتكاب هذه اجلرمية مت اعتقال الرئيس السابق 
ــتان، كرمي  ــي في كازاخس ــة األمن القوم للجن
ماسيموف وأشخاص آخرين، ووضعوا في مركز 
اعتقال مؤقت».وكان يرموخاميت يرتيسباييف، 

املستشار السابق لرئيس كازاخستان السابق، 
ــرح مؤخرا إن  ــد ص ــلطان نزارباييف، ق ــور س ن
ــالد هو خيانة بعض  ــباب األزمة في الب أحد أس
ــي البالد  ــف ما حدث ف ــؤولني. ووص ــار املس كب
ــلح»،  ــة انقالب ومترد مس ــرا بأنه «محاول مؤخ
ــة االنقالب هذه والتمرد  وقال:»إن حجم محاول
ــة منظمة وقوية،  ــلح صادم، وهي محاول املس
ــة من  ــا دون خون ــتحيل تنفيذه ــن املس كان م
ــتويات السلطة، وخاصة السلطات  أعلى مس
التنفيذية».وكرمي ماسيموف يبلغ من العمر ٥٦ 
ــعوب  عاما، درس في جامعة الصداقة بني الش
ــون ، كما  ــة االقتصاد والقان ــكو في كلي مبوس
ــد بكني للثقافة واللغات (اللغة  درس في معه

ــة)، وفي معهد القانون الدولي  الصينية احلديث
بجامعة ووهان في الصني (القانون الدولي)، وفي 
ــتانية لإلدارة املالية  أكادميية الدولة الكازاخس
ــعينيات عمل في البنوك،  واالئتمان. وفي التس
وفي عام ٢٠٠٠ أصبح وزيرا للنقل بكازاخستان، 
ــوزراء، ثم كان  ــا لرئيس ال ــام ٢٠٠١ نائب ــي ع وف
ــابق نزارباييف (٢٠٠٣- مستشارا للرئيس الس

٢٠٠٦)، ثم رئيسا إلدارته (٢٠١٢-٢٠١٤)، وبعدها 
ــغل منصب رئيس وزراء كازاخستان (٢٠٠٧- ش

٢٠١٢ و ٢٠١٤-٢٠١٦)، وترأس جلنة األمن القومي 
ــذا املنصب بعد  ــام ٢٠١٦ ، واحتفظ به ــي ع ف
ــم جومارت توكاييف منصب رئيس  تولي قاس

كازاخستان خلفا لنزارباييف.

تل ابيب / وكاالت / البينة الجديدة
ــي  ف ــة  الصحي ــلطات  الس ــجلت  س
إسرائيل، حصيلة قياسية جديدة بعدد 

وزارة  ــت  ــروس كورونا.وأعلن ــات في إصاب
ــرائيلية تسجيل أكثر من  الصحة اإلس
١٦٠٠٠ حالة خالل الـ٢٤ ساعة املاضية، 

ــة  ــي الصح ــت وزارت ــني تناقض ــي ح ف
ــارات في املدارس. والتعليم حول االختب

ــد ١٦١١٥ إصابة جديدة بفيروس  ومت حتدي

ــا ٤٠٠٠ تقريبا عن  ــادة قدره ــا، بزي كورون
اليوم السابق، وهو ما ميثل بالفعل رقما 

قياسيا جديدا.

واشنطن / زكاالت / البينة الجديدة
ــة  واملالي ــة  اخلارجي ــي  وزارت ــراء  خب ــن  أعل
ــة من  ــة خائف ــني أن اإلدارة األمريكي األمريكيت
ــيا قد تؤدي  ــديدة جتاه روس ــات الش أن العقوب
ــبة القتصاد الواليات  إلى عواقب جدية بالنس
ــي إن إن»  املتحدة وبلدان أوروبا.ونقلت قناة «س
عن مصادرها من املسؤولني األمريكيني أن إدارة 

ــم حتدد حتى  ــي، جو بايدن، ل ــس األمريك الرئي
ــنطن  ــتلجأ واش اآلن قائمة العقوبات التي س
ــكو في حال تصعيد حدة  لفرضها على موس
ــوا أن العقوبات  ــا. وأضاف ــول أوكراني التوتر ح
ــمل مجال الطاقة واملصارف الروسية.  قد تش
ــب األمريكي  ــش اجلان ــى ذلك يناق ــة إل واضاف
ــى التجارة  ــيا إل ــال احلد من وصول روس احتم

ــيا عن نظام  ــي التزامات الديون، وفصل روس ف
ــراءات املراقبة على  ــديد إج الدفع الدولي وتش
ــن مصادرها أيضا أن  التصدير.ونقلت القناة ع
عددا من ممثلي إدارة بايدن خائفون من أن فرض 
ــكو  ــنطن للعقوبات الصارمة على موس واش
ــبة للواليات  ــة بالنس ــرارا مادي ــد يلحق أض ق
املتحدة نفسها وحلفائها األوروبيني.وأوضحوا 

ــة واملالية أجروا  ــراء في وزارتي اخلارجي أن «اخلب
ــن بحثني اثنني على  ــبوعني األخيري خالل األس
ــى أن العقوبات  ــا تدل عل ــل، وأن نتائجهم األق
ــدة ضد روسيا قد تلحق أيضا أضرارا  األكثر ش
باالقتصادات في جميع أنحاء العالم، وستثير 
ــاالت  ــتدمر االتص ــاز، وس ــعار الغ ــاع أس ارتف

التجارية واالستثمارية بني أوروبا وروسيا».
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نيويورك / وكاالت / البينة الجديدة
يعقد مجلس األمن الدولي األربعاء 
ــمي  رس ــر  غي ــا  اجتماع ــل،  املقب
ــورات في  ــر التط ــي آخ ــث ف للبح
السودان، حسب ما أعلنته مصادر 
ــس االول اجلمعة. ــية ام دبلوماس
ــة وراء أبواب  ــذه اجللس ــد ه وتعق
ــها  ــة، وقالت املصادر نفس مغلق
ــو  ــة عض دول ــل ١٥  ــن أص ٦ م إن 
ــا، هي  ــت عقده ــي اجمللس طلب ف
الواليات املتحدة واململكة املتحدة 
ــا والنروج وايرلندا وألبانيا. وفرنس
ــس برس» عن  ــت وكالة «فران ونقل
ــي طلب عدم ذكر اسمه  دبلوماس
أن صدور موقف مشترك عن اجمللس 
بشأن السودان هو أمر «غير متوقع 
ــيا». وروس ــني  الص ــتعارضه  وس
ــكو  ــدت كل من موس ــبق وأك وس
وبكني أن الوضع في السودان شأن 
داخلي يحله السودانيني، وال يهدد 

دبلوماسيون  ــار  الدولي.وأش األمن 
ــيتيح ملبعوث  إلى أن االجتماع س
ــودان فولكر  األمم املتحدة إلى الس
بيرثيس اطالع أعضاء اجمللس على 
ــتقالة  ــي البالد منذ اس ــع ف الوض
ــد اهللا حمدوك  ــوزراء عب ــس ال رئي

األحد املاضي.وكان حمدوك الوجه 
ــة االنتقالية التي  ــي للمرحل املدن
انطلقت بعد إطاحة عمر البشير 
ــي ٢٠١٩ على يد  ــلطة ف ــن الس م
ــارع،  الش ــن  م ــط  بضغ ــش  اجلي
ــن عودة  ــا مخاوف م ــود حالي وتس

ــم الديكتاتوري. ــى احلك ــالد إل الب
ــة متظاهرين بالرصاص  تل ثالث وقُ
ــان  ــي أم درم ــي ف ــس املاض اخلمي
ــع  ــوم م ــي اخلرط ــري بضواح وبح
ــي العاصمة  جتدد االحتجاجات ف
ــد  ــرى ض ــات أخ ــودانية ووالي الس
ــب  ــكرية، بحس ــلطة العس الس
ــع  ترتف ــهود.بذلك،  وش ــاء  أطب
ــذ انقالب ٢٥  ــة القتلى من حصيل
ــى أكثر  ــى ٦٠ إضافة إل ــر إل أكتوب
ــوا برصاص  ــح أصيب ــن ٣٠٠ جري م
ــيل  ــاز املس ــل الغ ــي وقناب مطاط
للدموع، وفق جلنة أطباء السودان 
ــات املتحدة  ــت الوالي املركزية.ودع
ــاد األوروبي واململكة املتحدة  واالحت
ــوداني إلى  ــش الس ــروج، اجلي والن
ــكل  عدم تعيني رئيس وزراء في ش
ــتقالة حمدوك  ــب اس ــادي عق أح
ووسط استمرار االحتجاجات ضد 

العسكريني.
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تونس / وكاالت / البينة الجديدة
طالبت حركة «النهضة» التونسية، باإلفراج 
ــور الدين  ــب رئيس احلركة، ن ــوري عن نائ الف
البحيري، واملسؤول السابق بوزارة الداخلية، 
ــى صفحتها  ــان عل ــي بي ــي البلدي.وف فتح
ــة، أمس االول  ــبوك» طالبت احلرك في «فيس
، نائب  ــنيْ ــراح اخملتطفَ ــة بـ»إطالق س اجلمع

ــؤول  رئيس احلركة نور الدين البحيري، واملس
السابق بوزارة الداخلية فتحي البلدي، فورا».
وأشارت إلى أن «البحيري والبلدي محتجزان 
ــي غياب إذن  ــار القانون وف ــريا خارج إط قس
ــيير  ــا أعلنه املكلف بتس ــي، خالفا مل قضائ
وزارة الداخلية».وأكدت حركة النهضة على 
ــتقوم بتتبع كل من سيثبت تورطه  أنها «س
ــانية  ــنيعة ضد اإلنس في هذه اجلرائم الش
ــقط بالزمن».كما انتقدت بشدة  التي ال تس
ــة،  ــلطة القضائي ــع الس ــاوالت تطوي «مح
ــاء،  للقض ــى  األعل ــس  اجملل ــل  ح ــوات  ودع
واستغالل احلالة االستثنائية للسيطرة على 
الرئاسية»،  ــيم  باملراس القضائية  السلطة 
حسب البيان ذاته.واالثنني املاضي، أعلن وزير 
ــي، توفيق شرف الدين، أن  الداخلية التونس
البحيري واملسؤول السابق بوزارة الداخلية، 
ــد اإلقامة اجلبرية  عا قي ــدي، وضِ فتحي البل
ــط  ــاب» ترتب ــبهة إره ــق بـ»ش ــم تتعل لته
ــية تونسية  ــتخراج وثائق سفر وجنس باس

لسوري وزوجته بـ»طريقة غير قانونية».

أتالنتا، / وكاالت / البينة الجديدة
ــض، طاردوا وقتلوا  كم على ٣ رجال بي حُ
األمريكي من أصول إفريقية أحمد أربيري، 
بالسجن مدى احلياة في محكمة بجنوب 
والية جورجيا، بتهمة قتل الشاب البالغ 
ــي عام ٢٠٢٠.حكم  ا ف ــن العمر ٢٥ عامً م
ــلي، امس االوال  ــي واملس ــي تيموث القاض
ــجن  ــام برايان بالس ــى ويلي اجلمعة، عل
ــروط بتهمة  ــراح مش املؤبد مع إطالق س

ــجن مدى  ــل أربيري، فيما قضى بالس قت
احلياة دون إفراج مشروط على جريجوري 
ماكمايكل. ــس  ترافي ــه  وجنل مكمايكل 
ــن العمر  ــود البالغ م ــداء الركض األس ع
ــر ٢٠٢٠. ــل في فبراي ت ــذي قُ ــا وال ٢٥ عامً

والتزم القاضي تيموثي واملسلي الصمت 
ا في  ــل املضي قدمً ــدة دقيقة واحدة قب مل
إصدار احلكم على الرجال الثالثة املدانني 
ــري في جورجيا.وقال قبل  بقتل أحمد أرب

ــل جزءًا  ــة متث ــذه الدقيق ــت: «ه أن يصم
ا من الوقت الذي كان فيه أحمد  ــيطً بس
ــورز».وقال  ــاتيال ش ــري يركض في س أربي
القاضي إن مطاردة أربيري استمرت نحو 
ــا فكرت  ــاف: «عندم ــس دقائق.وأض خم
ــن زوايا مختلفة،  ــي هذا األمر، فكرت م ف
ــذي كان  ــى الرعب ال ــت العودة إل وواصل
يجب أن يكون في ذهن الشاب الذي كان 

يركض عبر ساتيال شورز».

وكاالت / البينة الجديدة
ــتان قربان قولي بردي محمدوف،  أمر رئيس تركمانس
ــرف بـ»بوابة اجلحيم»  ــاء ما يع ــاد طريقة إلطف بإيج
ــذ حوالي  ــتمرار من ــتعل باس ــي حفرة كبيرة تش وه
ــرب للغاز  نصف قرن في صحراء كاراكوم نتيجة تس
ــتاني أثناء اجتماع  ــال.وأمر الرئيس التركمانس املس
ــاخيم أبراخمانوف،  ــب رئيس الوزراء ش حكومي، نائ

ــاز بالعمل على  ــط والغ ــع النف ــؤول عن مجم املس
ــتعلة في هذه احلفرة.وأشار  بردي  إطفاء النيران املش
ــيء على  ــذا الوضع له تأثير س ــدوف إلى أن «ه محم
البيئة وصحة األشخاص الذين يعيشون في اجلوار».
ــم «بوابة جهنم» وهي عبارة  وتعرف هذه احلفرة باس
ــره حوالي ٦٠ مترا وعمقه ٢٠  عن منخفض يبلغ قط

مترا، تتصاعد منها النيران.
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ــا الالهثة  ــا راحت حلوقن  ( فيم
وهي  الفضية  ــتدارة  االس تتابع 
ــطء ، لتهبط ببطء  تتصاعد بب
ــرة  املعج  ، ــة  ثاني ــد  وتتصاع  ،
ــا  رأيته ــد  فلق ــال  فع ــت  حدث
ــاب  ــاك الذي ش ــوح االرتب بوض
ــاء التابوت  ــودي ، اندفع غط وج
ــو ، وامتدت اليد املغطاة  الى عل
ــلة من احملابس امللونة ،  بسلس
ثم امتدت اليد االخرى املتشحة 
ــث الرأس ان  ــران ، وما لب بالزعف
ــرت  ــال ، فتطاي ــرأب ، محوق اش
ــا  ــاء مخاوفه ــي فض ــل ف االرج
الوحيد  ــارع  الش ــواد  ــر س وعب
ــرطة الفارغ). ــاه مركز الش باجت

القصة القصيرة لها هدف فني 
ــذا جند  ــة ، ل ــة اجتماعي ووظيف
القصة الناجحة هي التي تترك 
ــارئ وتبتعد  ــيا في الق أثرا نفس
ــوقي  ــاص ش ــرة ، الق ــن الثرث ع
ــه عتمة  ــن في قصت كرمي حس
ــية  ــن االزمة النفس ــدث ع يتح
ــان.يصف  ــها االنس التي يعيش
ــن  ــرمي حس ــوقي ك ــاص ش الق
ابطال قصته وصفاً دقيقاً كأنه 
ــل : املعلم  ــم مث ــش معه يعي
ــور / عليوي  ــرج االع ــع / ف االصل
ــود نه ،  ــة املس ــور / موح املقه
ــاهد القصة  ــك عرض مش كذل
ــرحية على خشبة  وكأنها مس
ــرح ، ومتكن القاص ببراعة  املس
ــخص الذي عاد  االسطورة الش
ــاة بعد ٣٠ عاما وكذلك  الى احلي
ــة من خالل  ــخصية الديني الش
شخصية السيد ارحيمة توفي، 
اخرج يديه  من التابوت وعاد الى 
ــاة بعد خروجه من النعش .  احلي
تظل حكايات العائدين من املوت 
ــا لذيذة ، حاولت  مبهمة، لكنه
ــة لكنها  ــم موح بع ــال  االتص

رفضت ، ألنه قرر عدم استقبال 
كائن من كان ال سأل عن معنى 
ــر ،  املوت ، وحده كان يعرف الس
ــم كما تقول  ووحده كان يبتس
ــات  صراخ ــى  ال ــت  ينص ــني  ح
ــن املوت ،  ــني م ــني اجلزع املنكوب
ــا  ــيد ارحيمة رافس تبرغث الس
ــه فامتدت  ــا قدمي بكلت االرض 
يد املعلم االصلع احملدق بالفراغ 
ــد محاوال امساكه)). الى اجلس

القاص شوقي كرمي حسن أبدع 
ــوار ،  ــتخدام تقنية احل ــي اس ف

ــة لها واقع  ــت لغة مكثف فكان
في دالالت النصوص ، مما يجعلها 
تبدو أكثر جماالً ومشوقة تبعد 
ــي  ف ــوار  القارئ.احل ــن  ع ــل  املل

القصة القصيرة ال يختلف عن 
ــرحي .((يقول الرجل  احلوار املس
ــاك  املعروف ــ بل علينا االمس
ــث كان ...  ــه الى حي ــه وأعادت ب
ــر  ــت ان يثي ــل مي ــن لرج ال ميك
ــو املوت !!  ــى  .. املوت ه الفوض
ــم ، بعد ان  ــيد هاش يقول الس
بسمل وحوقل ، واستعان باهللا 
ـ يا لها  من شياطيننا املازحة :ـ 
اشارة .. لقد حدثني جدي .. عن 
جده ..عن جده ..عن جده ، حتى 
ــاوزا اجلزيرة  ــاء متج اخر جد ج

ــفون ) ان نهوض  ــاه ( طيس باجت
ــراب النفوس  ــة خ ــوات دالل االم
..وتعلق بأذيال الدنيا!!)) القصة 
في طياتها استذكارات احلرب ، 

احلرب التي أطاحت بالكثير... من 
العجب ان جثث موتى عادوا الى 
احلياة ، جندها نوع من الغرائبية 
( الفنتازيا )  تناول الواقع اخليالي 
ــر مألوفة ، مبعنى أن  من رؤية غي
ــتحيل  أحداث القصة من املس
ــودة اجلثث  ــق ... بعد ع أن تتحق
ــن املوتى  ــاة تتحدث  ع الى احلي
ــيها  وتصرفاتهم  ، احلرب ومآس
ــار  ص ــوداوية  الس ــا  وتداعياته
ــرف بعضهم  ــا يع ــى فيه املوت
ــض .(( حتدثنا  ( موحه ) عن  البع
عمها الذي عاد من موته االبدي 
ــا بكاملها وهو  ــد ثالثني عام بع
ــل اثار فتوى الرصاص الذي  يحم
مأل جسده ايام احلرب االول ، ظل 
يتبرغث وسط الصحراء املمتدة 
بني الفريقني مستنجدا ، ولكن 
ليس ثمة من احد ، كان يصغي 
ــتغاثات املوتى ، استدار  الى اس
ــن املوت الذي  ــاوال االفالت م مح
امسك بخناقه  ، لكن الرصاص 
احلار مثل لسعة بعوضه ما لبث 
ــتقر القلب))  ــل الى مس ان وص
ــل  ــة حتم ــة عتم ــك القص كذل
ــنة ... الفراغ ال  في طياتها أنس
يتكلم لكن أضفى عليه صفة 

االنسان  النطق والتكلم . 
(( يقول املعلم بهدوء من يحدق 
ــا ال ادري من أين  ـــ ان ــراغ ـ بالف
ـ  !! يقول  ــت ؟!! يرد الفراغـ  جئ
ــرف ؟ يرد  ــي أع ــم ــ ليتن املعل
ــاذا والصورة  ـ تعرف م ــراغـ  الف
ــا االن!! )) الوصف  تكرر معناه
ــة  ــق لألمكن ــة دقي ــي القص ف
ــداث كون  ــخاص  واالح ولألش

ــن  ــوقي كرمي حس ــاص ش الق
ــى  ــاعده عل ــس س ــف احل مره
ــة  قص  ، ــات  بالكلم ــم  الرس
انعكاس  البناء وهي  متكاملة 
ــي احلياة  وما  ــان ف الزمة االنس
ــر  ــش وقه ــن تهمي ــه م يعاني
واستالب بسبب احلرب والوضع 
ــت  فكان ــردي  املت ــادي  االقتص
ــا  .((علمتن ــة  موفق ــة  القفل
ــس ثمة من فائدة  احلروب ان لي
ــوق ، وتعالت  ، ارجتف حلق الس
ــت اخملاوف ،  التكبيرات ... تالش
تالشت االناث اللواتي يشبعن 
العسل ، وحدنا شياطني سوق 
ــن من  ــث ع ــا نبح ــة كن احلوري
ــود املوت الينا  ــا  ملاذا يع يحدثن
تركنا  يرفض  ــتمرار...وملاذا  باس
التي  ــياطني  ــب الش منارس لع
ــات  ــاء احلكاي ــر م اراوي بغي ال 
ــاث اللواتي ينظرن  ــل االن وعس
ــم ))كانت هذه  ــا برضا واه الين
ــص أبداع  ــراءة النقدية ، ن الق
ــن  ــوقي كرمي حس ــاص ش الق
ــة  للحال ــا  ومضمون ــكال  ش  ،
ــاوف من عودة  ــانية  واخمل االنس
ــاة ، ثيمة املوت  ــت الى احلي املي
ــدارة ، اضافة الى  ــت الص احتل
احلوار الذي اطلق عليه نكهة 
ــتنكارات احلرب ،  ــرد واس الس
ــرد  متيزت القصة ( عتمة ) بس
ــى احلوار  ــيطة  وغن ولغة بس
ــه  بوصف ــة  التعبيري ــه  وقوت
ــات احلياة  من تناقضات   مجري
ــة وخيالية   ــة  وواقعي حقيقي
ــلوبه  بأس ــا   يترجمه كان 

اخلاص .

خطبة
طارق الصاوى خلف

 نظرت له بعمق، تستحثه عيناها 
ــا حجة لقبوله،  أن يتكلم، مينحه
ــألته  ــت، س ــود الصم ــرت رك كس
ــقط عليه سؤالها  عن  ماضيه، س
ــى عليه،  كحجر أصاب رأس مغش
ــه، راح فى  ــى حلق ــانه ف طوي لس
ــه  ــارح نفس ــه، ص ــة مؤقت غيبوب
ــده ال ميلك فى  ــة تكوى جل بحقيق
ــه أمامها، تدلى  حياته ما يفتخر ب
ــى نخلة ثقته بنفسه،  من شواش
ــه، انحنت  ــه بعرق ــت مالبس غرق
ــة  ــت رائح ــة، فاح ــة التحي مقدم
ــرة،  املغام روح  ــه  ألهمت ــا،  أنوثته
ــه،  ــره بإخفاقات ــف ظه ــى خل ألق

ــا كأس العصير،  ــن عينيه تناول م
ــامتها،   عانق وجهها املتوج بابتس
ــتان اهداها  ــانه  فى بس ــال لس ج
ازهاره، أنصتت، رمح بها فى ميدان 
البطولة، ولف قصصا عن شخص 
ــه ضحكاتها  ــكن ثيابه، دلت ال يس
املرحة أن طريق رضاها صار معبدا.

وفاء 
حسن هادي الجنابي

ــهُ  .. أهملت ــامْ ــللِ الت ــٓب بالش أُصي
.. لم يبق ٰ  ــرهِ ــمْ تكترث ألم ..ل زوجتهُ
ــذي يباريهِ في حلهِ  ــوى كلبهُ  ال س
.. كآن شديد الفرح عندما   وترحالهِ
ــا جوني)..  ــم كلبه (أب ينادونهِ بأس
ــمهُ  ــي وصيتهِ أن يكتب أس ترٓك ف

. اجلديد علٰى قبرهِ

أسالك شائكة
محمد غازي النعيمي

ــألني  املتواضعة،تس ــي  خيمت في 
ــى  أقص ــي  ه ــا  الصحافه،م
ــر ثم أبحث عن  أمنياتك،رحت أفك
ــوى ذلك  ــل أيامي،فلم أجد س أجم
ــي خاليا  اليوم،الذي يكون فيه رأس

من أي شيء،إال رغيف اخلبز.

إفراط
احسان علي العارضي

ــورد بأقدام  ــدود ال ــى خ ــوا عل داس
ــة  املئذن ــت  بك ــت،  املقي ــس  الرج
ــاب  ــاد الرق ــى حص ــب عل والصلي
ــن جديد،  ــق الغراب م ــة، نع الغض

فرح الدفان بطابور الضحايا!.

متابعة / البينة الجديدة
ــوان   بعن ــاب  كت ــا  حديث ــدر  ص
ــة) تأليف نخبة  (احلضارة احلثي
ــني األجانب، ترجمة  الباحث من 
الدكتور صالح رشيد الصاحلي، 
ــا  بحث  (٣٢) ــاب  الكت ــاول  يتن
منشورا من قبل اساتذة أجانب 
ــاركات في التنقيبات  لهم مش
ــة  االثري ــع  املواق ــي  ف ــة  االثري
ــة وعاصمتها  ــة احلثي للمملك
ــول  ــالد االناض ــي ب ــا ف حاتوش
(تركيا احلالية)، أو بحوث تتناول 
ترجمة النصوص القدمية احلثية 
ــن  ــا مم ــيفات حاتوش ــي ارش ف
اللغتني احلثية واألكدية،  يجيد 
ــروع  ــذا املش ــرت به ــد باش وق

ــر   ــي منذ ما يقارب عش الثقاف
ــا عملت على  ــنوات، وخالله س
ــي ترجمتها  ــوع  البحوث الت تن
لتشمل بعض مفردات حضارة 
ــة، وكان البد من  ــة احلثي اململك
ــة لتضم  ــوث بدق ــار البح اختي
ــة بهذه  ــاالت املعرف ــتى مج ش
ــأت من (١٦٢٠- الدولة التي نش
ــذه اململكة  ١٢٠٠) ق.م، وكان له
ــرق األدنى القدمي  وجود في الش
سواء في  النشاط العسكري، 
ــاط  النش أو  ــي،  الدبلوماس أو 
اخلبرات  ــادل  تب التجاري، وحتى 
ــتوردة من ممالك اقدم منها  املس
ــالد الرافدين، أو  ــن ب ــا م حضاري
ــني، كما اقتبس  مصر، أو احلوري

ــماري ودونت  احلثيون اخلط املس
ــتعانت  ــه لغتهم احلثية فاس ب
ــالد الرافدين أو من  ــة من ب بكتب

ــام،  ــالد الش ــمال ب ــدارس ش م
ــي الكتابة  ــدت ف ــا اعتم وأيض
ــة لتدوين  ــواح الطيني على االل

ــائلهم، وحوليات ملوكهم،  رس
ــت  ــاطيرهم، كما اقتبس واالس
اخلط الهيروغليفي ونقشت به 
ــة التي متجد  ــب الصخري النص
ــة،  احلربي ــم  ملوكه ــزات  منج
النحت  ــلوب  أس اقتبسوا  كما 
ــالة من  ــاك رس ــل فهن ــن باب م
احلثي  امللك  الثالث  حاتوسيلي 
ــمان-انليل  كدش ــن  م ــب  يطل
الثاني ملك بابل ارسال نحاتني 
ــا العاصمة احلثية،  إلى حاتوش
كما تاثرت اساطيرهم بالثقافة 
ــوا  فعرف ــة  والرافديني ــة  احلوري
اسطورة كلكامش، وقد ورد في 
ــم املتبادلة مع  ــائل ملوكه رس
ملوك بالد الرافدين ذاكرين فيها 

ــماء الكتبة من بابل وآشور،  أس
واألطباء من بالد الرافدين ومصر، 
واملعزمني،  النحاتني، كما جرت 
ــوك حاتتي  ــني مل ــرات ب مصاه
ــرات بابليات من  ــن جهة وامي م
ــاك مصاهرة  ــرى، وهن اخ جهة 
ــيس الثاني فرعون مصر  رعمس
من ابنة حاتوسيلي الثالث امللك 
ــدت معاهدت  ــي،  كما عق احلث
ــالم وصداقة مع بابل، وايضا  س
ــر  مص ــني  ب ــالم  س ــدة  معاه
واحلثيون وال زالت بعض فقراتها 
ــد مدخل  ــا عن ــة حالي منقوش
ــورك  ــي نيوي ــن ف ــس االم مجل
باعتبارها افضل معاهدة سالم 

وصلتنا حلد االمن. 

زيد الشهيد

ردَةُ للنَحلَةِ : قالَت الوَ
؟ ني روحيَ ْتَصّ ما الذي يَجعلُكِ متَ

ردَةِ :  قالَت النَّحلَةُ للوَ
يواتِنا . ن حَ ك تَكمُ في روحِ

...

لِمةِ احلْانيةِ نادِنْي بالكَ

قْتُ  أيُّها الوَ
ويَتي . فاحلُزنُ هَ

...
زِعٍ . لبٍ جَ مرَّ األلمُ على قَ

لى روحٍ يَتألَّم  مرَّت األحزانُ عَ
نا تَعدُّ اجلِّراح  ابعُ مرَرَنا وأصْ

بةً اعاتُ غاضِ مرَّت السّ
أَخذتْنا احليرَةُ

مزَّقتنا األيام
لِ  عَ هذا نَتَعلَّق باألمَ وَمَ

احبُنا أيوب . يُصْ
...

باحِ : ادقُ للصَّ قالَ القلبُ الصّ
أراكَ تترمنَّ باحلُبورِ ؟

باحُ  : أجابَ الصَّ
ما أنا عليكَ أنْ تفرحَ كَ

الفرحُ ماكنةٌ تصنعُ الفراشات 
ْرحُ متَ

بُ تَتدثَّرُ  وَعندما تَتعَ
فلٍ  فو في ثَوبِ طِ وتَغْ

يَنتظرُ بَدلةَ العيد 
خٍ  رْسَ تلوحُ على بُعدِ فَ

ر. جْ من دَبيب الفَ
...

ضيتِه : نُ بقَ قالَ املْؤمِ
ويتي  اميْانْي هَ

ريقي الى اخلُلود . وَهوَ طَ
ماءُ : قالَت السَّ

ناءَك بُ هَ تكسَ سَ
راحٍ وألَم  ولَو على جِ

عادةٌ . إنَّ االميانَ سَ
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فنارات

6ثقافية

ــا بعد مرحلة  ــي العراق، م ــات الكتابات النقدية ف ــذ بداي من
ــي بطرائق  ــا النقد العلم ــاوي اللذين افتتح ــي والزه الرصاف
ــراق مبراحل عدة،  ــي الع ــة النقدية ف ــة، مرت الكتاب مختلف
رسمت خطوطها أسماء مهمة مثل جعفر اخلليلي والدكتور 
ــم جيل آخر كان  ــر ونازك املالئكة، ليتبعه ــي جواد الطاه عل
ــة  ــني والبعض اآلخر كان خارج املؤسس ــم من األكادميي جله
األكادميية، لكنهم مع هذا متسكوا بالشروط العلمية للنقد 
األدبي، ليس ابتداء بالدكتور عناد غزوان وليس انتهاء بفاضل 
ــة مهمة لظهور  ــط كانت مرحل ــذا اجليل الوس ــر، غير ه ثام
ــور عبد اهللا إبراهيم  ــهم الدكت جيل حقيقي يقف على رأس
ــودة والدكتور علي حاكم  ــعيد الغامني والدكتور ناظم ع وس
صالح وغيرهم الكثير.هذه املراحل جعلت من النقد العراقي 
ــتوى العربي، وعلى الرغم من وجود  ة على املس مدرسة مهمّ
ــوا أعماالً  م ــون لم يقدّ ــاد ثانوي ــماء كان هناك نق ــذه األس ه
ــة النتاجات  ــم منصبَّاً على متابع ــل كان عمله حقيقية، ب
ــيرة النقدية  ــات التي لم تؤثر في مس احلديثة وبعض الدراس
ل  العراقية، استمرت الكتابة النقدية بهذا الشكل حتى حتوّ
ــاد، فلم يعد  ــد العام ٢٠٠٣ إلى نقّ ــر من الكتّاب ما بع الكثي
ر له ولغيره  الكاتب يصدر نتاجه األدبي فحسب، بل كان ينظّ
ــاً عن علم  ــد ابتعد متام ــر جيل جدي ــاب، حتى ظه ــن الكتّ م
ــواه من دون أي مرجعيات علمية أو  النقد وصار يكتب على ه
ــاب على األكادمييني إحالة  اد ع ــة، إلى درجة أنَّ أحد النقّ فكري
ــني  بعض تنصيصاتهم إلى مفكرين ونقاد معروفني ومؤسس
ــراق على مصراعيه  تِح باب النقد في الع ــة األدبية.فُ للنظري
منذ أكثر من عشر سنوات، حتى عدّ األمر موضة عند الكثير، 
ــعراء كتباً نقدية ال تستند إلى  فأصدر كتّاب قصة ورواية وش
ننا من تسمية ما ينشرونه  أي مرجعيات أو أسس علمية متكّ

نقداً، فما الذي حصل للعقل النقدي العراقي؟.
سطحية املعرفة

يرى الدكتور عبد الستار جبر أن الكثير من الكتابات النقدية 
ــتوى األفكار،  ــى مس ــوض عل ــطحية أو الغم ــم بالس تتس
ــياقات  ــا، واضطرابها في ترتيب س ــوائيّة في تناوله وبالعش
الكالم التي تعبّر فيها.ويرجع األسدي أسباب هذا إلى هبوط 
ــط كتابة  ــة في ضب ــات العراقيّ ــي للجامع ــتوى العلم املس
ــة النّقديّة؛ حتّى على  ــث العلمي في ما يتّصل بالكتاب البح
.وهنا، تكمن إحدى أُسس  ــتوى كتابة مقالٍ نقديٍّ بسيطٍ مس
ــام العلميّة  ــة العلميّة في األقس راس ــل البنيويّ في الدّ اخلل
ــل األوّليّة  ــة، منذ املراح ــام الّلغة العربيّ ــة كأقس ل ذات الصّ
ــوراه، في كونها ال  كت ــتير والدّ ــة املاجس إلى العليا؛ في دراس
ــتقبليّني  ادٍ أو باحثني مس الب الذين ميثّلون نواةً لنقّ ن الطّ متكِّ
ــبابٌ  .ولهذا أس ــليمٍ من حتليل النّصوص األدبيّة، على نحوٍ س
ة، في مقدمتها ضعف املستوى العلمي لعددٍ ال يستهان  عدّ
ــة في إيصال  ــق التّدريس املتّبع ــاتذة، وفقر طرائ ــه من األس ب
ارمة في مراقبة البحوث  ــؤوليّة الصّ املادّة، وعدم اجلديّة واملس
ــيوع ظواهر سلبيّة  ــمح بش الب، ممّا س مة لهم من الطّ املقدّ
ــة اجلاهزة بطريقة  ــى األنترنت، والكتاب ــاد اجملّاني عل كاالعتم
”الكوبي بيست“ في تناول االقتباسات، ومن مصادر بعضها 
ــكالت علميّة أصالً.فضال عن ذيوع ظاهرة الزّبائنيّة  فيه مش
ــب  ــاتذة ومكاتب بيع البحوث وكتابتها حس بني بعض األس

الب. لب للطّ الطّ

Úibnÿ€a@ozjïc@›Á
_ÚôÏfl@Ú�ÌÜ‘‰€a@

صفاء ذياب

الكتابة النقدية دائما 
تنطلق من العنوان ، 

باعتباره مدخل للنص 
املراد الكشف عنه في 

العملية النقدية ،  قصة 
عتمة للقاص شوقي 
كرمي حسن ، العتمة 

تشير الى الظالم واخلوف 
واالنعزال ، تعالج قضية 
نفسية مضطربة ،  يوم 

وفاة السيد ارحيمة  ، 
رنني احترق الصمت ، 
فراحت الوجوه تشير 
الى تعاليه ، قال فرج 

االعور: انها اشارة ربانية 
فلقد كان الراحل موقراً 

شديد التدين يعرف الفرق 
بني اخليط والصراط 

املستقيم ) وبالتالي تلك 
العتمة التي تلبست 

العنوان لتشكل حضورا 
في الواقع االجتماعي 

لألشخاص الذين يعانون 
من اخلوف الذي تلبسهم 
بعودة امليت للحياة حتى 

قالوا عنه بأن جسد 
ارحيمة تلبس بالشيطان 

فحاذروا منه ، جندها في 
االسطورة .

قراءة / اياد  خضريالشمري

@÷aä»€a@—‹Å@b‰‹�◊
ÒÜÓñ”

لفَ العراق توّحدتْ أجيالهُ        خَ
د شموخ شبابه أشبالهُ  أُحُ

خلف العراق وطوعَ أمرَ بنانه     
أبناؤهُ ,أعمامهُ , أخواله 

م  العراقُ بذاتة ولذاته         نعَ
نا افضالهُ    فاملشرفاتُ على الّدُ

كلتا يداهُ راحتانِ لنعمةٍ            
 مبسوطتانِ وبالفدا أبطالهُ

حرُ الطبيعة من رؤى أحالمهِ   سِ
 واملاءُ من عذبِ الفراتِ زاللهُ

عيناهُ سورٌ عاصمٌ بسهامها       
نَ عقالهُ غْ ويداهُ من كرمٍ يَصُ

يه يسري فعلهُ       فّ لٌ على خُ رَجُ
لو قال صمتاً حتتفي أقوالهُ 

لَكَ السماحةَ والرجاحة والنهى    مَ
 إيهٍ كأنّ املكرماتِ نوالهُ

عنيِ جمالهِ       لغةُ اجلمالِ من مَ
 والغامناتُ زهوهُ وداللهُ

حاشا ملرآهُ الكرميةِ تندرس     
 فالدارساتُ الباقياتُ ظاللهُ 

وهو الذي يختارُ كلّ ثمينةٍ       
نَ خصالهُ دْ مسِ سُ وعلى جبنيِ الشّ

الوردُ همسٌ يصطفيه ونورسٌ    
هِ اشكالهُ ذهبُ اجلناحِ بشطّ

مرحُ احلياةِ على ضفافِ مياههِ    
حلمٌ تندرّ بالغرامِ مآلهُ  

والسارحاتُ البيضُ يسرجها الضيا  
 والقارعاتُ الضاحكاتُ نصالهُ 

ما مرّ يومٌ في البرية مثمرٌ         
 إالّ ألن احلاضناتِ ساللهُ 

وطنٌ بهِ اجملموعُ أصبحَ واحداً     
طيباً يفيضُ جنوبهُ وشمالهُ 

البينة الجديدة / علي شريف 
ــارك البيت الثقافي في الفلوجة باالحتفالية التي  ش
ــي األنبار  ــة والفنون ف ــة قصر الثقاف ــت في قاع إقيم
ــدأ احلفل بقراءة  ــبة إفتتاح املقر اجلديد لهم.وب مبناس
سورة الفاحتة ترحما على ارواح شهداء العراق. ثم كلمة 
ــان حمادي رحب  ــاد الدكتور محمود فرح ــس االحت لرئي
ــاطات  ــا باحلضور جميعا مبينا الفعاليات والنش فيه
ــي انتهجها االحتاد باالضافة الى  الثقافية واالدبية الت
ــاد في الغربية واعالن جتمع  مبادرته بافتتاح فرع لالحت
ــاء االنبار للشاعرات واالديبات في احملافظة. كما  خنس
ــيد مستشار محافظ االنبار  كانت هنالك كلمة للس
ــيد محافظ  ــؤون الثقافية نقل فيها حتيات الس للش
ــاطات والفعاليات  ــار معبرا عن دعمه لكل النش االنب
الثقافية ومباركا لالحتاد افتتاح مقره اجلديد مستهال 
الفرصة للتعبير عن سعادته بحضور وفد االحتاد العام 
ــال بافتتاح املقر  ــر العام لالحتف ــاء والكتاب املق لألدب
اجلديد. منوها بأن االنبار تشهد تطورا ثقافيا ملحوظا 
مثلما هنالك تطور عمراني باالضافة الى سعي االدارة 
ــياحة واآلثار  ــع وزارة الثقافة والس ــة بالتعاون م احمللي

ــن التراث غير  ــى ادراج حرفة النواعير ضم بالعمل عل
ــكو. املادي والتصويت املرتقب لها في منظمة اليونس
ــعراء بقصائد شعرية  ثم صدحت بعدها حناجر الش
ــن وللمحافظة.وحضر  ــا للوط ــن حبه ــرت فيها ع عب
ــار  ــليمان مستش ــتاذ علي س ــاح األس ــل االفتت حف
ــتاذ لطيف  ــؤون الثقافية واألس ــظ األنبار للش محاف
ــتاذ مظفر خلدون  ــر القصر واألس ــة محارب مدي عطي
ــعراء  ــراً من الش ــدداً كبي ــة وع ــة املركزي ــر املكتب مدي
ــن جميع مدن  ــاركوا االحتفال م ــاب وفنانني ش والكت

األنبار وبغداد.

سالم ابراهيم حسن    

ÜÌÜ¶a@·Áä‘fl@Äbnnœbi@lbnÿ€aÎ@ıbiÖ˛a@Öb§a@fib–nya@ø@⁄âbíÌ@@ÚuÏ‹–€a@øb‘q aÜu@Ò7ñ”@óñ”

ÚÓrßa@Òâbößa@NN@@@âaÜïa

@Ú–Ó√ÎÎ@?œ@“ÜÁ@b:@Ò7ñ‘€a@Úñ‘€a
@Úzub‰€a@Úñ‘€a@Ü¨@aà€@@ÚÓ«b‡nua
@˘âb‘€a@ø@bÓé–„@aäqc@⁄6m@>€a@ÔÁ

Òäqär€a@Â«@Ü»njmÎ

اياد خضير الشمري

شوقي كرمي حسن

p�äfl@ �pb ��0a@ø@�ÚjÓ‘y
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albaynanew@yahoo.com

عملوا هنا في (                    ) ورحلوا

املرحوم اخلبير اللغوي
 كرمي توفيق الزبيدي

املرحوم الكاتب اللواء 
ماضي اخلزاعي

املرحوم مـاجد الصكر  
رئيس القسم الرياضي

لهم الذكر الطيب
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بغداد / البينة اجلديدة
ــت األمانة العامة جمللس النواب،  أعلن
ــع  ــتكمال جمي ــبت، اس ــس الس ام
ــة  اجللس ــاد  النعق ــتعدادات  االس
ــني  ــال األم ــان اليوم.وق ــى للبرمل األول
ــيروان عبداهللا  العام جمللس النواب س
ــة جمللس  ــة العام ــيريني، إن األمان س
ــات بدأنا  ــدء االنتخاب ــل ب ــواب قب الن
ــور الفنية  ــط للعمل باألم بالتخطي
ــتية واالستعداد للجلسة  واللوجس
ــة العامة  ــاً أن «األمان ــى «، مبين األول
ــوم عملت محاكاة  جمللس النواب الي
ــة اليوم األحد «.وأشار الى أنه  جللس
«بفضل جهود املوظفني استكملت 

ــيراً الى أن  ــات «، مش ــة اجلهوزي كاف
ــتكون للنواب الفائزين  ــة س «اجللس
ــط وليس هناك دعوة أو احتفالية  فق
للشخصيات السياسية واحلكومية 
ــة  ــية».وأوضح أن «مهم والدبلوماس
انعقاد اجللسة األولى ترشيح رئاسة 
ــن اخلالفات  ــم م ــى الرغ ــدة عل جدي
ــم تصل الكتل  ــودة وحلد اآلن ل املوج
ــل بالتوصل  ــج نهائية ونأم الى نتائ
ــل انعقاد  ــني الكتل قب ــاق ب الى اتف
ــة».وأضاف سيريني أن «دخول  اجللس
ــن  ــيكون للمعتمدي ــني س الصحفي
ــالل  ــن خ ــواب وم ــس الن ــدى مجل ل
تواصلهم مع الدائرة اإلعالمية جمللس 

النواب وسيكون تواجدهم في املركز 
ــة وال حتى  ــم دخول اجللس وال ميكنه
ــم الدخول  ــي اجمللس ال ميكنه موظف
ــاً أن» الدوام في  ــة»، مبين الى اجللس
ــر  ــيكون للدوائ ــواب س ــس الن مجل
ــى ال تكون  ــة حت ــة في اجللس املعني
هناك فوضى ،وحتى النواب ال ميكنهم 
ادخال أحد معهم في هذا اليوم ألنه 
ــاذ كافة اإلجراءات التنظيمية  مت اتخ
ــاك نافذة  ــتكون هن ــد أنه «س «.وأك
ــر وفي مكان واحد  واحدة لكل الدوائ
لالهتمام باألمور اللوجستية للنواب 
ــية أمور اجللسة وال يحتاج الى  ومتش

التنقل بني دوائر اجمللس». 

وكاالت / البينة اجلديدة
ــو بايدن، اجلنرال  ــار الرئيس األميركي ج اخت
ــن الوحدات  ــد واحدة م ــكل كوريال، قائ ماي
ــي متلك أكبر اخلبرات القتالية في اجليش  الت
ــادة عمليات الواليات املتحدة  األميركي، لقي
في الشرق األوسط.وإذا أقرّ مجلس الشيوخ 
تعيني كوريال، سيتولى اجلنرال املظلي قيادة 
القيادة املركزية للجيش األميركي سنتكوم 
ــة املارينز  ــاة البحري خلفا للجنرال في مش
ــى  ــنتكوم عل ــرف س ــث ماكنزي.وتش كيني
ــوريا  ــكرية في العراق وس ــات العس العملي

ــبما أعلنت وزارة  ــتان واليمن، حس وأفغانس
ــة البنتاغون.من هو مايكل  الدفاع األميركي
ــمية  ــة الرس ــيرة الذاتي ــد الس كوريال؟تفي
ــه يتولى حاليا  ــرال كوريال ٥٥ عاما بأن للجن
ــول جوا  ــر احملم ــق الثامن عش ــادة الفيل قي
ــراغ بوالية  ــورت ب ــي قاعدة ف ــذي يضم ف ال
ــزء األكبر من قوات  ــمالية، اجل كاروالينا الش
ــات املتحدة.وكوريال  ــة للوالي ــل البري التدخ
ــكرية  ــت بوينت العس خريج أكادميية ويس
ــتان والعراق  ــوفو وأفغانس ــل في كوس وقات
حيث أصيب بجروح خطيرة بالرصاص خالل 

هجوم في املوصل في ٢٠٠٥، حسبما نقلت 
فرانس برس.كما تولى مسؤوليات في هيئة 
األركان العامة للجيش األميركي وقاد فرقة 
ــاركتها  املظالت ٨٢ املرموقة واملعروفة مبش
في عمليات اإلنزال في النورماندي في ١٩٤٤.

ــش األميركي منظم في خمس قيادات  واجلي
ــل إفريكوم في إفريقيا ويوكوم  جغرافية مث
ــب االختصاصات مثل  ــا، وكذلك حس ألوروب
القيادة االستراتيجية ستراتكوم املسؤولة 
ــكوم  ــلح النووي للبالد أو سبيس عن التس

املسؤولة عن الفضاء.

بغداد / البينة اجلديدة
ــة  دول ــالف  ائت ــن  ع ــب  النائ ــد  اك
ــد الصيهود، ان االطار  القانون محم
ــكيل  ــى تش ــادرة عل ــيقي ق التنس
ــا ال يريد  ــة النيابية األكبر امن الكتل
ــار الصدري. ــون مبعزل عن التي ان تك

ــوى  ــود انه لم يبقِ س ــال الصيه وق
يومني اثنني لعقد اجللسة األولى في 
ــن املفترض  ــان اجلديد والتي م البرمل
ــس  ورئي ــان  البرمل ــس  رئي ــاب  انتخ
االن  ــى  ال ــه  ان ــاف  اجلمهورية.وأض

ــكلة التوافق ليست فقط في  مش
املكون الشيعي كما يحاول البعض 
ــني لم يتفق  ــا، املكون الس ايصاله
على رئاسة البرملان، واملكون الكردي 
ــة اجلمهورية  ــى رئاس ــم يتفق عل ل
ــار الى ان االطار التنسيقي  بعد.وأش
ــدده واال يعلن  ــى االن ع ــدد حت ال يح
ــن قدرته على  ــى الرغم م ــا عل عنه
ــكيل الكتلة األكبر، النه اليريد  تش
ــكل الكتلة األكبر مبعزل عن  ان يش

التيار الصدري.

بغداد / البينة اجلديدة
ــبت،  الس ــس  ام ــل،  النق وزارة  ــفت  كش
ــد مدرائها  ــال اح ــة اغتي ــل محاول تفاصي
ــه في خبر  ــت الوزارة ، ان ــداد. وقال ــي   بغ ف
ــاعة الثانية من صباح  ــف وفي الس مؤس
ــبت تعرض املهندس كرمي كاظم  امس الس
ــركة العامة لنقل  ــني مدير عام الش حس
ــي  ــتهداف ارهاب ــود الس ــافرين والوف املس

ــتقالن دراجة  جبان على ايد مجهولني يس
ــان، من هنا نود ان نوضح  نارية.واضاف البي
ــتهدف منزل  ــام ان االنفجار اس ــرأي الع لل
ــدس كرمي كاظم  ــركة املهن مدير عام الش
ــطة قنبلة يدوية، ان احلادث  ــني بواس حس
وهللا احلمد لم يلحق اضرارل بشرية و خلف 
ــزل والزجاج  ــي محيط املن ــرارا مادية ف اض
الداخلي، اضافة الى اضرار مادية في بعض 

الدور اجملاورة وقد كان صوت االنفجار شديد 
وسمع في مناطق واسعة من   بغداد.وتابع، 
ــد على ايد القوات االمنية التي هرعت  نش
ــتهداف  ــادث للتحقق حول االس ملكان احل
وكشفت املالبسات واملتورطني بهذا الفعل 
ــتهدافا واضحا  ــر اس ــذي يعتب ــان وال اجلب
ــل مبهنية واخالص  ــا لكل من يعم وصريح

خلدمة عراقنا احلبيب.

بغداد / البينة اجلديدة
ــي حميد  ــاز األمن الوطن ــل رئيس جه وص
ــى محافظة  ــبت، إل ــطري، امس الس الش
ــان مقتضب للجهاز  ــف. وجاء في بي النج
ــة  ــة احمللي ــى باحلكوم ــطري التق ، أن الش
ــز التعاون  ــة لبحث تعزي ــادات االمني والقي

ــي احملافظة. يذكر  ــتخباري ف االمني واالس
ــى الكاظمي زار  ــوزراء مصطف ــس ال أن رئي
ــات احلكومية  ــه اجله ــف ، حيث وجّ النج
ــة خاصة باملدينة  ــكيل بلدي اخملتصة بتش
ــال الكاظمي  ــة. وق ــي احملافظ ــة ف القدمي
ــق وزاري  ــة جئت بفري ــه احملافظ ــدى زيارت ل

ــن أجل  ــريعة؛ م ــرارات س ــاذ ق ــر التخ كبي
ــات،  التحدي ــل  وتذلي ــكاليات،  اإلش ــل  ح
ــأكون  ودعم احملافظة مبا حتتاجه، مردفا س
ــور محافظة النجف،  ــرفاً ومتابعاً ألم مش
ــا مت توجيه الوزراء ببذل اجلهود، وتذليل  كم

العقبات أمام ما حتتاجه احملافظة. 

بغداد / البينة اجلديدة
اللواء يحيى رسول  أعلن 
ــد  القائ ــم  باس ــق  الناط
ــلحة،  العام للقوات املس
ــل  قت ــبت،  الس ــس  ام
ــا  حزام ــدي  يرت ــي  ارهاب
ــة  ــة امني ــفا بعملي ناس
ــمالي  ــة ش ــي الطارمي ف
 ، ــول  رس ــال  بغداد.وق
ــات  معلوم ــق  وف ــه  أن
ــة من  ــتخبارية دقيق اس
ــتخبارات وأمن  قسم اس
عمليات بغداد، نفذت قوة 

ــتركة من اللواء (٥٩)  مش
ــة  ــاة السادس فرقة املش
ــادة  قي ــر  مغاوي ــواج  واف
عملية  ــداد  بغ ــات  عملي
أوكار  ــد  ألح ــة  مداهم
عصابات داعش اإلرهابية 
الطارمية. ــة  ــي منطق ف
ــوات  الق أن  ــاف،  واض
ــالل  خ ــت  متكن ــة  االمني
ــة من قتل إرهابي  العملي
يرتدي حزاما ناسفا، فيما 
أوضح ان العملية ما تزال 

مستمرة. 

مناشدة أمام قيادة عمليات بغداد .. 
من يفتح هذا الشارع بعد اغالقه منذ 

(٢٠٠٣)
تلقت ( البينة اجلديدة) مناشدات بعثها مواطنون يقولون 
ــي الذي ميتد من منطقة  ــدة) الرئيس ــارع الس فيها ان ( ش
ــر ذي الطابقني  العرصات الى جامعة بغداد مروراً حتت جس
مغلق بالكتل الكونكريتية منذ (٢٠٠٣) وحلد اآلن مما تسبب 
بخلق ازدحامات واختناقات مرورية في الطريق املوصل الى 
ساحة احلرية حيث يستغرق اجتياز املسافة ساعة كاملة 
جراء تلك االزدحامات كما يناشد املواطنون ايضاً من يهمه 
ــيع الشارع ذهاباً واياباً  ــطية وتوس األمر بازالة اجلزرة الوس
ــاب ومثلها في االياب ألجل امتصاص  بواقع (٣) ممرات للذه
ــات بغداد قد  ــادة عملي ــارة بأن قي ــم املروري مع االش الزخ
ــارع عصياً  ــوارع لكن ظل هذا الش فتحت العديد من الش

ألسباب غير معروفة .. فهل من حل رجاءً؟.

بغداد / البينة اجلديدة
اكد عضو حتالف العزم عبد الوهاب البيالوي، امس السبت، 
ــي الى اربيل جاءت للبحث عن  ان زيارات اخلنجر واحللبوس
املصالح والرئاسات.وذكر البيالوي ، ان االمور ال تزال غامضة 
ــاء التحالفات  ــوالت املكوكية لرؤس ــر واضحة وان اجل وغي
ــا ال نتوقع ان يخطئ الكرد  ــبب، مبينا انن ازدادت لهذا الس
ــاب االخر.واضاف  ويكونون بجانب أحد  االطراف على حس
ــيعية  ــرد ملتزمون مبوقفهم حتى تقرر الكتلة الش ان الك
وضعها، وان احللبوسي واخلنجر ينظران الى رئاسة البرملان 
ــك ضغوطا  ــة للبالد.وتابع ان هنال ــح العام ــى املصال ال إل
ــة يقابلها  ــي لوالية لثاني ــيح احللبوس اقليمية على ترش

رفضا من االغلبية في الداخل العراقي.  

بغداد / البينة اجلديدة
ــدد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ، مالمح حكومة  ح
االغلبية التي أكد على تشكيلها. وقال الصدر في تغريدة 
ــوق كل الضغوطات  ــر ف ــعب احل ــر، ان ارادة الش ــر تويت عب
ــرقية.واضاف،  ــن الش ــا، فضال ع ــة منه ــة الغربي اخلارجي
ــا نحو  ــا وعزم ــا وتقدم ــتزيدنا تصميم ــدات س ان التهدي

الدميقراطية العراقية.

العزم : ال اتفاق رسمي مع تقدم واجلميع 
يبحثون عن مصاحلهم اخلاصة

الصدر يكشف مالمح حكومة االغلبية: 
التهديدات ستزيدنا تصميام وتقدما 

وعزما نحو الديمقراطية

أصيب بجروح خطرية يف العراق .. 
تعرف عىل القائد اجلديد لعمليات الواليات املتحدة

دولة القانون:  االطار قادر عىل تشكيل الكتلة األكرب
 لكنه يريد مشاركة التيار الصدري

النقل تكشف تفاصيل حماولة اغتيال احد مدرائها يف بغداد

رئيس جهاز األمن الوطني يصل إىل النجف

يف الطارمية.. القوات االمنية تداهم وكرا وتقتل انتحاريا كان بداخله

قاعة املجلس تستعد الستقبال النواب اجلدد وال دعوات 
لشخصيات سياسية او دبلوماسية
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وزارة الداخلية
مديرية شرطة بغداد

امرية قوات حفظ القانون 
اُّـ/ كافة اعضاء الضبط القضائي

اِّـوضوع / مذكرة قبض
ــة لقوات االمن  ــول اِّـحاكمات  الجزائي ــة  لنا بموجب احكام اص ــات  اِّـخول ــتنادا للصالحي اس
الداخلي اِّـرقم (١٧) لسنة ٢٠٠٨اِّـادة (١٢) منه انكم مأذونون بالقبض والتحري عن اِّـتهم 

اِّـذكور ادناه :-
١.االسم الرباعي اللقب : حسن سعدون محسن سلمان الجنابي

٢.التولد : الشامية / القادسية /١٩٩٧/٨/٣
٣. اسم والدته : سعدية شعالن كاظم

٤. مهنته : منتسب امرية قوات حفظ القانون
٥. محل اقامته : محافظة القادسية / الشامية / الوارشية 

٦.التهمة اِّـوجه له : الهروب
ــمي وفق اِّـادة (٥) قانون قوى االمن الداخلي  ٧. نوع الجريمة اِّـادة القانونية : الغياب الرس

رقم (١٤) لسنة ٢٠٠٨ اِّـعدل 
٨. االوصاف : ابيض البشرة اسود العينني

واحضاره امامنا َّـ حال كونه متهما َّـ اِّـجلس التحقيقي اِّـقام ضده َّـ هذ الدائرة.
وزارة الداخلية / قيادة شرطة بغداد _ آمرية قوات حفظ القانون

العقيد علي عاصي موسى 
رئيس اِّـجلس التحقيقي

 العدد:   ٢٧٣٧/٧/٣
التاريخ: ٢٠٢١/٩/٢٤

(مذكرية قبض وتحري)
ــات الجزائية لقوى االمن الداخلي  ــتنادا ألحكام اِّـادة (٨) من قانون اصول اِّـحاكم اس

اِّـرقم (١٧) لسنة ٢٠٠٨ 
اُّـ كافة اعضاء الضباط القضائي وافراد الشرطة انكم مأذونون بالقبض على اِّـتهم :

١. االسم الرباعي واللقب : نور صالح مهدي مهلهل الالمي 
٢. الرتبة : شرطي اول 

٣. اسم والدته : نوشة عبد الرضا محمد
٤. محل اقامته بغداد/ مدينة الصدر م/٥٤٩ ز/٣٧ د/٦٤

٥. مهنته منتسب امرية قوات حفظ القانون
٦. اوصافه : ابيض البشرة متوسط القامة

٧. نوع الجريمة  اِّـادة القانونية : الغياب الرسمي وفق اِّـادة (٥) من قانون قوى االمن 
الداخلي رقم (١٤) لسنة ٢٠٠٨ اِّـعدل 

واحضاره امامنا َّـ حال القاء القبض عليه
العقيد علي عاصي موسى 
رئيس اِّـجلس التحقيقي

اِّـستشار القانوني د.علي اِّـوسوي
عضو لجنة الرقابة الدستورية

بال شك هنالك اوجه تشابه بني االشتراك باملساعدة 
ــرى ، واول ما يتبادر الى  ــاهمة التبعية االخ وصور املس
ــأن هذا التشابه هو إنضمام هذه الوسائل  الذهن بش
في بودقة واحدة متمثلة في كونها وسائل لالشتراك 
ــائل تتحقق في  ــذه الوس ــة ، كذلك فإن ه ــي اجلرمي ف
اجلرائم العمدية واجلرائم غير العمدية على حد سواء.

ــتراك  ــف عن االش ــاعدة يختل ــتراك باملس اال ان االش
ــاق من عدة وجوه  ــتراك بالتف بالتحريض وكذلك االش
ــدوداً بني  ــاء يضعون خ ــاك بعض الفقه ــا ان هن ، كم
ــمى بالفاعل بالدخول ،  االشتراك باملساعدة وما يس
وهذا ما سوف نحاول أن نبحثه في املطالب التالية:ـ

ــض :  ــتراك بالتحري ــاعدة واالش ــتراك باملس ١ـ االش
يالحظ في البداية ان االشتراك باملساعدة من املمكن 
ــاء الفاعل  ــة ، كإعط ــيلة مادي ــا بوس ــق إم ان يتحق
ــيلة معنوية ، كإعطاء  ــالح في القتل ، وإما بوس الس
الفاعل معلومات ، أو ارشادات ، او توجيهات تساعده 
ــال يتحقق اال  ــه ، أما التحريض ف ــى ارتكاب جرميت عل
ــة ، يتجه به  ــه ذو طبيعة معنوي ــية ألن ــة نفس بطرق
ــية الفاعل فيؤثر عليه ، ويدفعه الى  احملرض الة نفس
ــتراك باملساعدة  ارتكاب اجلرمية.كذلك يالحظ أن االش
ــداد القنبلة  ــة كإع ــا بطريقة إيجابي ــق إم قد يتحق
ليستعملها في ارتكاب اجلرمية ، واما بطريقة سلبية 
كاالمتناع عمداً عن القيام بفعل كان القانون يوجب 
ــاً منه في  ــك عنه إمعان ــريك إتيانه فأمس ــى الش عل
مساعدة الفاعل ، اما التحريض فال يتحقق اال بطريقة 
ايجابية ألنه يعني خلق فكرة اجلرمية لدى شخص ثم 
تدعيمها كي تتحول إلى تصميم على ارتكابها لذلك 
ال يقوم التحريض باالمتناع ألن سلوك احملرض ينطوي 
ــتفزاز واحلمل  ــث والدفع واالس ــاً على معاني احل دائم
ــر عن اإلرادة  ــائل للتعبي ــكاب اجلرمية ، وكلها وس الرت
ــلبي ألن طبيعته  ــن املوقف الس ــا م ــور إتيانه ال يتص
ــي.أي انه  ــن أي من هذه املعان ــع االفصاح ع تتنافى م
ــاط يتضح  ــة اللبس بني هذيني النوعني من النش إلزال
أنه إذا انصرف النشاط اإلجرامي بصفة أساسية الى 
ــتراك باملساعدة أما إذا أجته الى ارادة  تنفيذها فهو إش
ــي اإلعداد  ــية ف ــل االصلي فأفاد بصفة اساس الفاع
ــاط هنا  ــزم عليها فالنش ــة وفي الع ــي للجرمي الذهن
ــاعدة  حتريضي (١) ، اي ان هناك فارقا جوهريا بني املس
املعنوية والتحريض فالفكرة اإلجرامية في االشتراك 
ــلفاً ثم جاء  ــاعدة يكون الفاعل مقتنعاً بها س باملس
املساعد بعد ذلك ليمنحه تأييده وتشجيعه بتقدميه 
ــاعدته التي ترتكب بناءً عليها اجلرمية ، بينما في  مس
ــرة االجرامية  ــتراك فاحملرض هو الذي اوجد الفك االش
ــا فنفذها.ويالحظ ايضاً  ــل وأقنعه به ــي ذهن الفاع ف
ــا أو الحقاً  ــرض معاصراً إلرتكابه ــلوك احمل أن يكون س
ــى وقت لينتج أثره  ــا والتحريض يحتاج دائماً ال عليه
ــتراك باملساعدة  ــية الفاعل بينما يقع االش في نفس
ــاعدة  ــابقاً على اجلرمية أو معاصراً لها غير أن املس س
ــى ارتكاب  ــع الحقة عل ــن أن تق ــا ال ميك ــكل صوره ب

اجلرمية.
٢ـ االشتراك باملساعدة واالشتراك باالتفاق :

ان اوجه االختالف بني االشتراك باملساعدة واالشتراك 
باالتفاق ، حيث يختلف االشتراك باملساعدة بالفعل 
ــتراك  ــلبي أما االش ــا يقع بالفعل الس ــي كم االيجاب
باالتفاق فال ميكن تصوره بالفعل السلبي أي عن طريق 
ــاوب بني إرادتني وال  ــاع ألن االتفاق يقتضي التج االمتن
ــك ان ذلك يتطلب فالً ايجابياً وال يتصور باالمتناع. ش
ــاعدة ال يكون اال سابقاً  ــتراك باملس وكذلك فإن االش
على وقوع اجلرمية او معاصرا لها أما االتفاق فال يتحقق 
الى سابقاً على وقوع اجلرمية ، ألن جوهره يقتضي ذلك 
ــريك  ــه من تقابل االرادتني بني الفاعل والش مبا يتطلب
ــى أركان اجلرمية التي تكون  باالتفاق تقابالً صريحاً عل
محالً له.وكما سبق واشرنا فإن أي وسيلة من وسائل 
ــاهمة التبعية تكفي لتحقيق معنى االشتراك  املس
ــترط لتحقق  في اجلرمية اذا وقعت هذه االخيرة فال يش
ــك اتفاق  ــاعدة ان يكون هنال ــق املس ــتراك بطري االش
ــريك على ارتكاب اجلرمية بل  ــابق بني الفاعل والش س
يكفي ان يكون الشريك عاملاً بإرتكاب الفاعل للجرمية 
وان يساعده في االعمال اجملهزة او املسهلة او املتممة 
ــض املصرية في  ــت محكمة النق ــا وقد ذهب إلرتكابه
ــترطه القانون  ــول بأن « كل ما اش ــم لها الى الق حك
ــتراك باملساعدة ان يكون الشريك عاملاً  لتحقيق االش
ــاعده بقصد العاونة  بإرتكاب الفاعل للجرمية وان يس
ــهلة او  على امتام ارتكابها في االعمال اجملهزة او املس
املتممة الرتكابها ، واليشترط قيام االتفاق بني الفاعل 
ــو كان ذلك الزما ملا كان  ــريك في هذه احلالة اذ ل والش
هناك معنى الن يفرد القانون فقرة خاصة يعني فيها 
ــتراط بها  ــروط حتقق االش ــاعدة ، وش ببيان طرق املس
ــبق النص في الفقرة الثانية على حتققه مبجرد  مع س

االتفاق على ارتكاب اجلرمية».

الرشيك يف اجلريمة
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الرشطة العراقية حتتفل بعيدها الـ(١٠٠)

ــالتها الصحفية َّـ دعم األقالم والطاقات الشبابية الواعدة  ــتها اِّـهنية ورس َّـ إطار سياس
ــة نتاجات  ــتقبال كاف ــتحداث زاوية الس ــدة (البينة الجديدة) اس ــر جري ــررت هيئة تحري ق
ــباب وخاصة من خريجي قسم االعالم أو غريهم ممن يمتلكون ملكة الكتابة  وابداعات الش
ــدة على بريدها  ــلة الجري ــن الجريدة لهم وعلى من يعنيه األمر مراس ــرها دعماً م بغية نش

albaynew@yahoo.comااللكرتوني التالي:ـ
هيئة التحرير

زاوية أقالم وطاقات شبابية

مالحظات:ـ
* يجب تعزيز الحوار او اللقاء بصور مع اِّـتحدثني وعدم اعتماد الصور اِّـأخوذة من مواقع التواصل االجتماعي ويجب تصحيح اِّـادة لغويا قبل ارسالها. مع التقدير..

طاقة شبابيةطاقة شبابيةطاقة شبابيةطاقة شبابيةطاقة شبابيةطاقة شبابيةطاقة شبابيةطاقة شبابيةطاقة شبابيةطاقة شبابيةطاقة شبابيةطاقة شبابيةطاقة شبابيةطاقة شبابية

لقاء مع العب كامل األجسام احلاصل عىل بكلوريوس 
يف الرتبية البدنية جامعة بغداد (حسني محد)

ــطات على العب كمال  *  ماهي اضرار املنش
االجسام ؟

ــذه  ه ــوهت  ش ــطات  املنش ــة  بصراح  _
ــل الالعب من  ــي تنق ــة الت ــة اجلميل الرياض
ــاط والقوة حتى  ــل والنش ــول والكس النح
على املستوى االدراكي والذكاء فاملنشطات 

افة دخلت على رياضة كمال االجسام .
ــات كبيرة من البروتني  *  هل يجوز اخذ كمي

قبل التمرين .
ــة الذين  ــذه الرياض ــالء على ه ــاك دخ _هن
واملالية  ــخصية  الش ــم  ــم منفعته تهمه
بغض النظر عما يتعرض له الرياضي من اثار 
سلبية قد تؤدي بحياته الى الوفاة او العقم 

وتنخر العظام والعصبية .
*كيف يتم اخذ هذه املنشطات ؟

ــن  ــا احلق ــني ام ــى نوع ــا عل ــم اخذه _يت
ــي يتناولها  ــض احلبوب الت ــة او بع املوضعي
ــلبية هي احلقن  الرياضي فالتأثير االكثر س
ــه مصادرها  ــدم معرف ــبب ع املوضعية بس

واثارها .
ــال  ــة كم ــتند رياض ــوم تس ــى اي العل *  ال

االجسام ؟

ــام خاضعة للعلم  _   رياضة كمال االجس
ــب ان يطبق على االداء والذي هو  والعلم يج
ــة معروفة  ــذه الرياضة اجلميل ــي فه الرياض
ــا علم  ــوم منه ــى عدة عل ــع ال ــا تخض انه

التشريح وعلم التغذية. 
ــدول غذائي  ــزام بج ــالزم االلت ــن ال ــل م *   ه

صحي ؟
_اكيد فرياضي كمال االجسام يلتزم بجدول 
ــي ميده بالطاقة الكافية والالزمة لبناء  صح
ــض والدجاج  ــم ومتده بالبروتني كالبي اجلس

جميعها مكمالت غذائية .
ــي حصل عليها  ــي اهم االجنازات الت  *  ماه

في مسيرتك كرياضي كمال اجسام ؟
ــذي يعد مبثابة  ــل مدربي وال _متكنت بفض
والدي من املشاركة ببطولةالشباب لكمال 
ــام واحلصول على املركز الثاني ونيل  االجس

امليدالية الفضية .
ــب ان توجهها من خالل  ــة اخيرةحت  *   كلم

مقابلتنا؟
_شكرا جزيال حلضرتك وامتنا لك مستقبال 
ــيرتك  ــك كل التوفيق في مس ــرا وامتنال باه

االعالمية.

*   ماهي أسباب الزخم املروري ؟ 
ــاكل    ـ  يعتبر االزدحام املروري من أكثر املش
ــى االختناق  ــائقون ال ــرض الس ــث يتع حي
ــي الصباح الباكر  املروري عندما يذهبون ف
الى مراكز عملهم مما يسبب لهم االنزعاج 

.
*  ما اهمية االستدارة اآلمنة في الطريق ؟ 
ــتدارة  ــائقني   يقوم   باس ــر من الس ـ  كثي
ــة  مخصص ــر  غي ــن  أماك ــي  ف ــة  خاطئ
ــددة للعالمات  ــتدارة وتكون غير مح لالس
املرورية ويجب على سائق السيارة االنتباه 
وان يعرف ويتأكد من أساليب وثقافة املرور 

وينتبه من احلوادث التي حتدث .
ــادة قصيرة   ــاس أثناء القي ــر النع *  مخاط

ــوان وقد  ــى أربع ث ــة ال ــني ثاني ــراوح ماب تت
ــون هذه الغفوة خطيرة للغاية فما هي  تك

أسبابها وكيف ميكن تفاديها ؟
ـ   قد يكون الشخص متعبا وهذه احلوادث 
ــائق  ــل وعندما يكون الس ــل في اللي حتص
يحتاج الى النوم او بعد تناول الطعام اذ ان 
ــير مرتبطة بالنعاس  ٢٥٪ من حوادث الس
ــائقني يؤكدون  ــن الس ــاق وان ٦٤٪ م واالره

مرورهم بتجربة النعاس اثناء القيادة.
*  ماهي مخالفات الدراجات (التكتك ) ؟

ــذون التكتك  ــض يتخ ــون البع ــا يك  ـ  رمب
ــب الرزق والعيش وهم الذين  وسيلة لكس
ــواب العمل حيث  ــت بوجوهم أب ــد أغلق ق
ــهلة  ــيلة س يقول البعض ان التكتك وس

ــاعدة  ــوارع الضيقة ملس للوصول الى الش
كبار السن واملرضى في التنقل بألتاكيد ان 
ــاكل  املنفعة   ال تعني جتاهل اخملاطر واملش
ــي تقليل  ــاده النظر ف ــببها وأع ــي تس الت
ــن أطر واضحة حتقق  دخولها الى البلد وم

املنافع وجتنب البالد اخملاطر .
ــجيل الدراجات النارية  ــرور توجه بتس * امل
ــهرين ،كيف يتم  ــل أصحابها مدة ش ومته

تسجيل الدراجات ؟
ــة املواطنني  ــرور العام ــة امل ــت مديري ـ  دع
ــجلة  ــات غير املس ــجيل   املركب ــى تس ال
ــام ) حيث أن القرار  ــات  (بدون ارق أو الدراج
أالخير شمل  أستحداث تسجيل الدراجات 
ــوق معتبرة  ــي فما ف النارية من ٤٠ سيس

هذا التوجيه ضروري لتعزيز االمن وتنظيم 
حركة السير بعد ماجاء قرار ٤٨من املوازنة 
ــي النهاية يجب  ــنة ٢٠٢١.وف ــم ٢٣لس رق
ــة رجال املرور من  ــم جيدا بأن وظيف أن نعل
ــك يجب  ــة لذل ــاقة للغاي ــف الش الوظائ
ــي عمله من  ــرور ف ــرطي  امل ــاعدة ش مس
ــرور الى  ــد وقوانني امل ــالل االلتزام بقواع خ
ــاكل  ــب ذلك يجب جتنب اختالق املش جان
ــوارع ويفقد  والنزاعات حتى ال تزدحم الش
شرطي املرور القدرة على السيطرة عليها 
ــرق االخرى  ــى العديد من الط ــة ال باالضاف
ــرور من  ــرطي امل ــاعد ش ــي ميكن ان نس الت
ــؤدي دوره دون  ــتطيع  ان ي خاللها حتى يس

عوائق او مشكالت.

 حتتفل الشرطة العراقيّة اليوم االحد بذكرى مرور ١٠٠ عاماً على تأسيسها الذي يوافق ٩ كانون الثاني ١٩٢٢، وباركت الفعاليات 
ــرطة وعناصرها البطلة التي  ــكات والتهاني جلميع قطعات الش ــمى آيات التبري ــية هذه الذكرى ورفعت أس األمنية والسياس
ــا في التصدي للجرمية وحماية أمن املدن واملواطنني، كما وقفت حائط صد إلسناد القوات العسكرية في  ــكلت عامال رئيس ش

محاربة اإلرهاب والتطرف بشراسة وقدمت االف التضحيات حرصاً على أمن الوطن.

ان تنظيم املرور هو أحد وأهم أولويات كل دولة متقدمة حيث تنفق الدول ماليني من الدوالرات في توفير اشارات املرور وكاميرات 
مراقبة للشوارع   الن تكدس الشوارع وازدحامها دون تنظيم احلركة داخلها عادة ما يؤدي الفوضى واضطراب السير .

حاورته / ضحى صربي كاظم

وقفة رسيعة مع أحد ضباط رشطة املرور (حسن صربي كاظم اخلفاجي ) 
يف أحد شوارع بغداد (الكرخ الثانية )

في مقابلة صحفية مع العب  كمال االجسام حسني حمد احلاصل على امليدالية الفضية 
للشباب حتدث فيها عن اخلطوات التي يجب اتباعها لتصبح رياضي كمال اجسام

حاوره /  مصطفى محمد

ــة الثانية مللكة  * زينة الوصيف
جمال العراق أم اإلعالمية زينة . 

كيف حتبني تقدمي نفسك؟  
ـ  أن الوصيفة كانت جتربة مؤقتة 

أما مهنتي فهي الدائمة 
ي لنا جتربتك في مسابقة   *  صفِ

ملكة جمال العراق ٢٠٢١؟ 
ــت  عليّ   ــدة كان ــة جدي ـ   جترب
ــا لكني اكيد  ــة نوعاً م ومجازف

لن  اكررها .
* ما الذي أضافه لقب الوصيفة 

الثانية لزينة اليوسف ؟  
ــت الذي  ال يوجد  أي  ـ  في الوق
دعم من املكان واملؤسسة التي  
ــي الصفة أو  اللقب في  ال تعط
ــت الذي  ــون ان ــة تك ــذه احلال ه
اضفت له وليس  اللقب اضاف 
لك  .من مشاريع قدمتها وحدي 
ــاعدة أي  وحمالت  من غير مس

شخص من املؤسسة 
* برأيك مسابقات ملكات اجلمال 
ــى اجلمال  ــد عل ــي تعتم العراق

فقط وتستثني الثقافة؟  
ـ  بالبداية هي جلنة مكونة من 
ــده  ــم عن ــخاص كل منه ٦ أش
ــل  ــض يفض ــر البع ــة نظ وجه
ــة واآلخر  ــى الثقاف ــال عل اجلم

عكس .
* هل تعتقدين أن اجملتمع أصبح 
ــة  واملثالي ــال  باجلم ــا  مهووس
ــن منظور  ــاء م ــر للنس وال ينظ

الثقافة والعلم؟  
ــد  ــت   يوج ــت قلب ـ   اذا خلي
ويهتمون  ــون  مثقف ــخاص  اش
ــم ،الثقافة موجودة  ــا هو مه مب
واجلمال موجود  والعلم موجود 
ــؤولون عن  ــن املس ــم ونح ومه
كيف  نريد الناس ان تنظر لنا .

* ما الذي تعاني منه نساء صالح 
الدين؟ وماذا قدمتِ لهن؟  

 ـ  تكلمت سابقاً عن ما تعاني 
ــن وهي  ــاء صالح الدي ــه نس من
ــم  ــداً . وأه ــرة ج ــاكل كثي مش
ــا اجملتمع  ــياء التي يفقده األش

ــة االختيار .  ــي حري ــاك ه هن
ــدي مجموعة من حمالت  عن
ــن عنها  ــاً اعل ــة قريب التوعي
ــاء العراق بشكل  تهتم بنس
ــر اكيد  ــز األكث ــام والتركي ع

على  نساء صالح الدين .
ــك  جتربت ــت  كان ــف  كي   *

اإلعالمية في «الشرقية»؟  
ــة  ــات جميل ــا محط ـ  كله
ــي  لكن ما حصلت  وصنعتن
ــا آلي  ــي انتظره ــة ال الفرص

االن.
ــا  ــرة توجهينه ــة أخي * كلم

للنساء العراقيات؟ 
ــي قوية  امتنى ان يكون  ـ  كون
ــق  ــي حتقي ــم ف كل تفكيره
تبني  أهداف مهمة  وصناعة 
لهم،و كل  ــتقبال مهما  مس
ــون مختلفة  ــا تك ــدة من وح
ــئمنا  بنجاحها ومجالها س
من التكرار والنسخ املتعددة  

«االختالف هو سر النجاح».

إعالمية عراقية تقرر خوض جتربة ملكات جمال العراق وتسجل اسمها في آخر حلظة لتصبح في ما بعد الوصيفة 

الثانية، أنها الفاتنة زينة اليوسف التي استطعت من خالل جتربتها في ملكات  جمال العراق أن توصل صوت الفتيات 

بصورة عامة و فتيات صالح الدين بصورة خاصة  والتي ترى أنها جتربة جديدة ومجازفة في نفس الوقت .  
حاورتها /  سكينة تحسني 

الوصيفة الثانية مللكة مجال العراق زينة اليوسف لـ(                                      ) :  
حمطتي االعالمية مجيلة وصنعتني ولكن لـم احصل عىل فرصتي
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* محمد عناد جويد
ــؤول  ــر فرصة قيام مس ــا ننتظ ــف صرن لالس
ــارى له  ــني لنتب ــل مع ــام بعم ــذ للقي او متنف
ــوي عليه هذا  ــل و ما ينط ــل و التهوي بالتحلي
ــل ان كان دقيقاً او غير دقيقاً ... و نكثر  التحلي
االقوال البصرية و السمعية او الورقية . ولعل 
ــر املالية  ــيد وزي ــذي ادلى به الس ــح ال التصري
ــى الكاظمي هو االحدث  في حكومة مصطف
ــاحة حاليا ، ملا له من وقع كبير  واالبرز في الس
ــع رغم انها جاءت  ــارع العام واجملتم على الش
ــعب  ــمي لعموم الش ــالغ الرس ــة الب بصيغ
واحلكومة القادمة ،  بعرض مشاكل حكومته 
و معاناتها في تنفيذ خططها املرحلية.و لعل 
ــريح  ــكلة االبرز و كما على ذكره هي تس املش
ــاءت  ــي ج ــنة و الت ــد( ٥-١٠) س ــني بع املوظف
ــاس في مصارحة  ــة على عموم الن كالصاعق
ــع ريعي مثل  ــا خاصة ، في مجتم قل نظيره
ــياء عبر  ــاول هذه االش ــرى تن ــا اذ ج مجتمعن
ــى محمل من  ــة و مهنية و عل ــة دقيق مراجع
ــذه االمور مع  ــنناقش ه ــي ، وس ــد احلقيق اجل
ــة للنقاش ، أو  ــيطة املطروح املقترحات البس
ــي كمواطن من  ــق . و لكن ــض ، أو التطبي الرف

واجبي ان اقول كلمتي في هذا الشأن:ـ
ــركات الغربية  ــيد الوزير ان الش اوالً:- ذكر الس
ــن انتاج  ــي عام ٢٠٣٠ ع ــتتوقف ف الكبرى س
السيارات العاملة بالبنزين، الستغناء معظم 
ــوري و ذلك  ــود االحف ــن انتاج الوق ــدان ع البل
ــه كالطاقة النظيفة  ــتخدام البدائل عن باس
ــية التي  ــة الشمس ــى الطاق ــدة عل و املعتم
ــات مصنوعة من مادة  ــم جمعها في بطاري يت
ــكل خام  ــذي يندر وجوده بش ــوم ال (LI) الليثي
ــاح كمصدر  ــتخدام الري ــده ، و كذلك اس وح
ــنحتاج  ــة النظيفة.لذا س ــادر الطاق من مص
ــات هائلة من مادة الليثيوم في حالة  الى كمي
ــن للطاقة و  ــدر تخزي ــه كمص ــاد علي االعتم

ــكل خيالي ، وكلفة  ــوف تقفز اسعاره بش س
ــة مقارنة  ــتكون عالي ــة س ــة النظيف الطاق
ــة  الطاق ــدادات  ام ــة.ان  النفطي ــات  بالعملي
ــوري و ان تعددت  ــى الوقود االحف املعتمدة عل
ــتخداماته كالبنزين  ــكاله و اس انواعه ، و اش
،و النتروجني باملستقبل القريب جدا ستبقى 
هي احملور الرئيس للطاقة ، مع السعي احلثيث 
الستخدامات الطاقة النظيفة مبا يتيسر وفق 
ــابقا و قبل ١٠٠  ــات املتوفرة.حتدثوا س االمكان
ــتغناء عن الفحم بعد ظهور  ــنة عن االس س
ــود و الطاقة و ال زال الى  ــط كمصدر للوق النف
ــة الثانية بعد  ــل الفحم يحتل املرتب االن يحت
ــب الطلب  ــي بعده الغاز  حس ــط ثم يأت النف
ــيبقى  ــات الطاقة س ــي ،و مبوجب دراس العامل
ــي و لقرنني  النفط قائما كمصدر طاقة رئيس
ــيد الوزير  ــكلت لدى الس ــن الزمن.ثانياً:- ش م
ــبة ١٥٪ من ميزانية  ــة املتقاعدين نس معضل
ــت من العراقيني  الدولة و كأن احللول قد تالش
ــود)  ــالك ، عق ــني (م ــع املوظف ــا ان جمي ، و مب
ــغ التوقيفات  ــتقطع من مدفوعاتهم مبل تس
ــتثمار  ــكان وزارة املالية اس ــة ، فبأم التقاعدي
ــيولة هذه التوقيفات و جلميع املوظفني  مبا  س
ــة و املكلفني بخدمة  ــات الثالث فيهم الرئاس
ــاريع نفعية و  ــروع او مش ــة ،و عمل مش عام
ــتقبل في تأمني رواتب  ربحية لتكون هي املس
ــى تخصيصات من  ــن دون احلاجة ال املتقاعدي

ميزانية احلكومة.
ــرادات املتحققة من  ــزت االي ــل عج ــاً:- ه ثالث
ــذ الدولة (كمارك ، ضرائب، جباية  جميع مناف
ــع وزارات و هيئات  ــوم، ... الخ ) و من جمي ، رس
ــتثمارات  الدولة من حتقيق ايرادات رواتب و اس
داخلية و خارجية مبشاريع تشغيلية و جلميع 
اخلريجني ملساندة احلكومة بسد النفقات ؟!.

ــيئة على مدى اكثر من ١٨  رابعاً :- االدارة الس
ــيئ  عاما التي تخللتها احملاصصة ، و توزيع س
للمناصب ، و تفعيل املساءلة و العدالة البعاد 
ــتغاللها بتعمد البعاد  القتلة و البعثيني و اس
ــالل العناصر  ــاءات الوطنية و اح ــرد الكف و ط
ــوادر و انتفاع  ــرة الك ــيئة محلهم ، هج الس
ــة التي  ــيولة النقدي ــن الس ــاورة م ــدول اجمل ال
ــياحة ،  يصرفها العراقيون للمعاجلة ، او الس

و السكن.
ــي  ف ــة  احلكوم ــراءات  اج ــطء  ب ــاً:-  خامس
ــي بدال من  ــاز العراق ــل للغ ــتخدام االمث االس
ــى انفاق  ــذي ادى ال ــر ال ــتورد االم ــاز املس الغ

ــتيراد الغاز لتشغيل  ماليني الدوالرات على اس
ــدم نقاوة  ــالوة على ع ــاء ع ــات الكهرب محط
ــبب  ــة الذي يس ــتقات النفطي ــة املش تصفي
ــة و تاثيرها على  ــاوئ الصحي الكثير من املس
ــبب سرعة استهالك  املعدات و االليات مما يس
ــة مصحوبة  ــراء الصيان ــدوارة و اج االجزاء ال

بصرف اموال غير منظورة.
ــاً:- ان ما طرحه السيد وزير املالية هي  سادس
رؤية مستقبلية بدون حلول منطقية السيما 
ــك الدولي  ــي البن ــول خبير ف ــا يق ــه و كم و ان
ــاهل مع العراق في سياسة االقراض  الذي تس
ــي حددتها  ــراق باملعايير الت ــزام الع ــدون الت ب
ــروط االقتراض و منها االقالل في التوظيف  ش
العشوائي غير املدروس و ان تكون هناك فرص 
متكافئة جلميع املواطنني ضمن دراسات وزارة 
التخطيط و مجلس اخلدمة االحتادي للتوظيف 
ــابقاً في  ــول به س ــا كان معم ــي ، كم احلقيق
ــابعاً:- التدخل  ــبعينات و الثمانينات.س الس
ــوزارة و  ــذة بعمل ال ــات املتنف ــر للجه املباش
ــد الطولى في  ــة و التي لها الي ــة العام املديري
ــذه الدائرة او تلك  ــتحواذ على مقدرات ه االس
ــو ألعوبة  ــؤول االول ه ــذي جعل املس ــر ال االم
ــاءلة  بيد هذه اجلهة او تلك و اال تعرض للمس
ــؤولة ،  ــة عند اجلهات الرقابية املس الالقانوني
ــوي جعل من اغلب الدوائر  هذا االبتزاز الفوض
ــات املتنفذة فقط. ــمية محتكرة للجه الرس
ــي خلجات  ــح الوزير دوياً ف ــدث تصري لقد اح
النفوس العراقية و ساور القلق االف العراقيني 
ــني اذ ال زال الضعف  ــرف حرج ــت و ظ ــي وق ف
ــع املرافق العامة  احلكومي و اخلدمي في جمي
ــاغل للناس يرافقه صعوبة  ــغل الش هو الش
ــريفة في اجواء ملبدة  احلصول على لقمة ش
بالفساد ، و كان حرياً به طرح  هذه املعضالت 
ــته بتأني  ــور بتقرير جمللس الوزراء لدراس و االم
ــات الوطنية  ــا و املعاجل ــع احللول و الرؤي و وض
ــؤول عن اخلطط  ــون مجلس الوزراء هو املس ك
و رسم السياسة العامة الداخلية و اخلارجية 
ــاء املواطن الضوء االخضر  للحكومة مع اعط
ــات و احللول و  ــي املقترح ــوه ف ــي بدل ــان يدل ب
مبشاركة طيف واسع من اجملتمع فما يصيبك 
ــا ان نبني بلدنا معاً  ــوم يصيبني غداً ، فام الي
ــى بارقة األمل  ــن للتأمالت و العيش عل او نرك
ــل يأتي و يكون قريباً عندما نتكاتف و اال  فاألم

ال يبقى ال بلد او مأوى لنا.
* خبري نفطي

صافيناز عالء الدين
تأملت كثيرا في هذا املوضوع الذي 
ــدا والذي  ــغل بالي ج ــة ش حقيق
ــتغراب  بدوره قادني ايضا الى االس
ــتهجان في ذات  ــب واالس والتعج

ــو ان موضوع الوظائف  الوقت ، وه
واملهن التي يشترط أصحابها الى 
وضع شرط العمر كشرط اساسي 
ــتقبل  مس ــف  ويتوق ــل  ب ــم  ومه
او  ــة  للوظيف ــدم  املتق ــر  ومصي
ــة للوظيفة عليه  باألحرى املتقدم
ــاب بعض  ــترط أصح ــث يش ، حي
ــن و األمثلة كثيرة  ــف و امله الوظائ
ــر  ــن نختص ــوص ولك ــذا اخلص به
ــليط  هنا في زاويتنا هذه على تس
ــذه الظاهرة  ــط على ه الضوء فق
ــاؤالت  تس ــر  تثي ــت  اصبح ــي  الت
ــي  ــرة ف ــتفهام كثي ــات اس وعالم
ــؤالء ، حيث يحدد  ماحتمله نوايا ه
ــرط العمر من  ــل ش صاحب العم
٢٠ - ٣٥ عاما للمتقدمة للوظيفة ، 
وعند الدخول إلى مواقع وصفحات 

التي تختص  االجتماعي  التواصل 
ــرط  ــا ان ش ــد أيض ــف جن بالتوظي
ــاس في التقدمي  ــر يكون األس العم
باملوضوع  للوظيفة. واألكثر غرابة 
ــماح لعمر فوق ال ٣٥  انه عند الس
ــة ما ، وهنا  ــا بالعمل في مهن عام
ــدد على املتقدمات االناث على  اش
ــل عمرها إلى  الوظائف والذي يص
ــا فما فوق يكون هذا العمر  ٤٠ عام
ــل أصحاب املهن  محددا له من قب
ــرة منزل  ــف ومدب ــف التنظي وظائ
ــذه املهن  ــا من ه ــص هن ، وال ننتق
ــه  ــؤال يطرح نفس اال أن هناك س
ــا الرابع  ــق ملن تبلغ عقده : اال يح
واخلامس والسادس ان متارس حقها 
في العمل اإلداري او ان تكون بائعة 
ــة .....  ــة او مذيع ــال جتاري ــي مح ف

ــب احدهم : « قد  ــخ ؟ ، وقد يجي ال
ــترط بها  ــون هناك وظائف يش تك
ــه من هي  ــد تتحمل ــر معني ق عم
ــي والثالث وقد ال  ــي عقدها الثان ف
ــي الوظيفة من  ــل العمل ف تتحم
ــع او اخلامس  ــي عقدها الراب هي ف
ــادس بسبب تقدم العمر ؟ ،  او الس
وميكن الرد على هذا الكالم بسؤال: 
ــدول املتقدمة واحملترمة  وهل في ال
ــرط العمر عند التقدمي  يضعون ش
ــة وظيفة كانت ؟ ، هل أصبحنا  ألي
ــرب كي  ــا من الغ ــر تقدم ــد اكث بل
ــروط الغريبة؟  نضع مثل تلك الش
في الغرب ينصب اهتمام أصحاب 
ــل فقط اي على  العمل على العم
ــي العمل وعلى املهنية  الكفاءة ف
ــترط اخلبرة اال مبهن معينة  وال يش

ــن ، واليهتم الغرب  وليس كل امله
بشكل املتقدمة للعمل او بعمرها 
او بخصرها وبجسدها ، وهنا يكمن 
ــر تقدمهم عن الدول النامية .»  س
ــب فهذا معناه  ــا ينبض القل لطامل
ــرء حي ويجب عليه ان يعيش  ان امل
ــا وهو الذي  ــكل تفاصيله احلياة ب
ــل وينتج وينجز  ــتطيع أن يعم يس
ــيدات  ــت احدى الس ــذا قال « هك
العامالت في معمل للحلويات في 
مونتريال الكندية وهي في عقدها 
ــغ ال ٨٥ عاما عندما  الثامن اي تبل
ــد العاملني  ــل أح ــن قب ــألت م س
ــي العمل  ــتمرارها ف ــر اس ــن س ع
ــس في  ــي ال أجل ــت : « انن ، وأضاف
ــوت ، فلي احلق في  بيتي وانتظر امل

ان اعيش احلياة».

وظـــائـــف عـلـــى صـفـيــــح عـمـر ســــاخـــــن 

قراءة واقعـية يف ترصيح السيد وزير املالية

اِّـحامي / ماجد الحسناوي اِّـحامي / ماجد الحسناوي
ــر  ــذا القانون على الفئات من األس ــري احكام ه    تس
ــن العراقيني ورعاية  ــراد وممن هم دون خط الفقر م واالف
ــورة دائمة  ــراق بص ــي الع ــني ف ــرى املقيم ــدول االخ ال
ــو األتي : ذوي  ــمل على النح ــتمرة وقانونية ويش ومس
ــل واملطلقات  ــة واالرام ــات اخلاص ــة واالحتياج االعاق
ــاة البالغة وغير  ــات املفقودين والفت واملهجورات وزوج
ــل او املودع اذا  ــر النزي ــه والعزباء واليتامى وأس املتزوج
زادت مدة محكوميته عن سنة واحدة والطالب املتزوج 
ــة الدخل  ــر معدوم ــة االعدادية واالس ــة الدراس ولغاي
ــة  ــد بالعزباء املرأة غير املتزوجة وبلغت اخلامس ويقص
والثالثني من العمر ٠ ويهدف هذا القانون لتحقيق حياة 
كرمية البناء اجملتمع وتعزيز التكافل االجتماعي وضمان 
ــز واالعاقة  ــم في حالة العج ــراد وعوائله الدخل لالف
ــل وهيئة  ــى العم ــدرة عل ــدان الق ــيخوخة وفق والش
ــخصية املعنوية  ــع بالش ــة تتمت ــة االجتماعي احلماي
واالستقالل املالي واالداري وترتبط بوزارة العمل والشؤون 
االجتماعية ومقرها في بغداد وفتح اقسام وشعب في 
ــها موظف بدرجة خاصة ويعني وفقا  احملافظات ويرأس
للقانون ويكون مدير عام احلماية االجتماعية نائب اول 
ــة االجتماعية للمرأة  ــس الهيئة ومدير عام احلماي لرئي
ــكيالت التالية  ــة من التش ــا وتتكون الهيئ ــب ثاني نائ
:دائرةاحلماية االجتماعية ودائرة احلماية للمرأة والدائرة 
القانونية واالدارية واملالية وصندوق احلماية االجتماعية 
ــم التدقيق والرقابة  ومركز تكنولوجيا املعلومات وقس
الداخلية ومكتب رئيس الهيئة وقسم شؤون املواطنني 
ــكيالت بنظام داخلي يصدره رئيس  ويحدد مهام التش
ــرة ممن هم دون خط الفقر احلق  الهيئة ولكل فرد او أس
ــات النقدية واخلدمات االجتماعية  احلصول على االعان
ــول على  ــترط في احلص ــون ويش ــكام القان ــا الح وفق
ــن الدولة وليس  ــات ان اليتقاضى املتقدم راتبا م االعان

لديه مورد خاص.

قانون احلامية االجتامعية 
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طرق محاسبة التكاليف

ــبة التكاليف  ــدة طرق حملاس هناك ع
ومن أهمها:

ــى  عل ــد  وتعتم ــة:  الكلي ــة  الطريق
احتساب كافة التكاليف التي تقوم 
ــروع ككل، وال  ــركة في املش بها الش
ــزء علي  ــاب كل ج ــد علي حس تعتم

حدى.
ــى  ــد عل ــة: وتعتم ــة اجلزئي  الطريق
ــر  العناص ــني  ب ــزء  ج ــاب كل  احتس
اخلاصة باملشروع منفردا، وتتكون من 

ثالث طرق وهي:
•طريقة التكاليف املتغيرة.
•طريقة التكاليف املباشرة.
•طريقة التكاليف املعيارية.

التكاليف  ــبة  ــر محاس تعتب ــك  لذل
ــي لقيام  هي العمود والركن األساس
ــروعات وبناء الكثير من األعمال  املش
ــن أن يعتمد  ــا ميك ــب أنه ــذا بجان ه
ــروعات  عليها في حتديد ميزانية املش

مبختلف أنواعها.

دور محاسبة التكاليف َّـ الرقابة على 
االنفاق الحكومي

ــليط الضوء       تهدف الورقة الى تس
ــي الذي  ــز على الدور االساس والتركي
ــة الرقابة  ــبة في عملي تلعبه احملاس
ــاق املالي احلكومي ،  املالية على االنف
حيث أن توفر املعلومات عن االجتاهات 
ــي  ــره ف ــام وأث ــاق الع ــة لالنف اخملتلف
ــي إال خدمات  ــاد القومي ما ه االقتص
أساسية تقدمها احملاسبة احلكومية 
ــم االقتصادي واملالي  ــي إطار التقيي ف

للخدمات واملشاريع العامة.
كما أن االستعمال املناسب حملاسبة 
التكاليف في حتليل عناصر التكلفة 
للخدمات واألعمال التي يتوالها اجلهاز 
ــي حتليل  ــع ف ــة والتوس اإلداري للدول
ــات العامة  ــر التكلفة للخدم عناص
ــائل  ــن أهم الوس ــد م ــة ، يع املتماثل
ــية التي يتم االعتماد عليها  األساس
ــة العامة للدولة وفق  في إعداد املوازن
ــيا  االجتاهات احلديثة ، وعنصرا أساس
ــرض الرقابة  ــي  لف ــب املال ــد الرقي بي
ــة ، إذ أن  ــى أداء الوحدات احلكومي عل
ــا موضوعيا  ــل فحص ــة األداء متث رقاب

ــم  ــات والنظ ــه السياس ــخص ب تش
ــاط  في  وإدارة العمليات ونتائج النش

ــة للرقابة وتقارن من  اجلهات اخلاضع
ــط والنتائج  ــازات باخلط ــه االجن خالل
ــات بالسياسات ،  بالقواعد واملمارس
بهدف الكشف عن االنحرافات وبيان 
ــبابها والتأكد من كفاءة وفاعلية  أس

إدارة املوارد االقتصادية .
ــبة  ــدور الرقابي حملاس ــان ال وميكن بي

التكاليف من خالل االتي :
ــة  ــدات احلكومي الوح أداء  ــاس  ١. قي
ــطة والبرامج  ــط االنش ــن طريق رب ع
ــا  تنفيذه ــة  تكلف ــع  م ــة  احلكومي
ــة  تكلف ــع  م ــة  احلكومي ــات  واخلدم
ــر اقتصادية  ــا لتحديد معايي تقدميه
ــي  ف ــة  احلكومي ــدة  الوح ــاءة  وكف
ــا  له ــة  اخملصص ــوارد  امل ــتعمال  اس
ــا من خالل  ــة حتت تصرفه واملوضوع
ــل االنحرافات ميكن تقومي  حتديد وحتلي
ــه  أوج ــة  ومعرف ــة  الفعلي ــج  النتائ
ــاعد على  ــبابه مما يس ــور وأس القص

تقومي االداء .
ــبة املسؤولية  ٢. اعتماد نظام محاس
ــف  ــبة التكالي ــام محاس ــن نظ ضم
ــامل من خالل تبويب التكاليف  الش
ــف  تكالي ــى  ال ــتوى  مس كل  ــد  عن
خاضعة للرقابة واخرى غير خاضعة 
ــوم  ــى مفه ــاد عل ــة ، واالعتم للرقاب

ــدة الى  ــن القاع ــات م ــير املعلوم س
ــه خطة عمل هرمية  القمة وتضمين

للمحاسبة على التكاليف واملنفعة 
ــى تنفيذ  ــكام الرقابة عل ــدف إح به
البرامج وتقدمي اخلدمات احلكومية .  

٣. التوسع في حتليل عناصر التكلفة 

النشطة الوحدات احلكومية املتماثلة 
ــاط بعد حتديد األوجه الرئيسة  النش

ــف  تكالي ــة  مقارن ــم  ث ــاطها  لنش
ــي تقدمها هذه الوحدات  اخلدمات الت
ــر ثابتة  ــى معايي ــل ال ــدف التوص به
ــتعمل في تقييم  ــبه ثابتة تس أو ش

أدائها ، ومن االمثلة على ذلك وحدات 
ــفيات  ــدارس- املستش امل ــة –  البلدي

وغيرها.

التــوصـــيــــات

التكاليف في  ــبة  •استعمال محاس
قياس تكاليف اخلدمات التي تقدمها 

ــا من دور  ــة ملا له ــدات احلكومي الوح
فاعل في ترشيد نفقات تلك الوحدات 
ــال العام  ــة احلفاظ على امل وبالنتيج

من الهدر واالسراف.
ــف  التكالي ــبة  محاس دور  ــل  •تفعي
ــة العداد  ــات الضروري ــد املتطلب كأح
ــتجابة مع  املوازنة العامة للدولة اس

التوجهات احلديثة العداد املوازنة .
ــتفادة من مزايا نظام محاسبة  •االس
ــي الوحدات  ــه ف ــؤولية وتطبيق املس
ــة  ــق الرقاب ــان حتقي ــة لضم احلكومي
الفاعلة لالداء وحتديد االنحرافات فور 
ــا ومحاولة منع تكرار حدوثها  حدوثه
ــا املؤثر في  ــتقبال فضال عن دوره مس

حتفيز العاملني .
ــة  ــة احلديث ــل االداري ــق املداخ •تطبي
ــاب  ــلة القيمة واحتس ومنها سلس
ــطة  االنش ــاس  اس ــف على  التكالي
ــطة التي تضيف  ــك لتعزيز االنش وذل
ــطة التي ال  ــتبعاد االنش ــة واس قيم
ــبيل تخفيض  ــة في س ــف قيم تضي
ــتبعاد النفقات غير  ــف واس التكالي

الضرورية .
ــي  ف ــة  املرجعي ــة  املقارن ــق  •تطبي
ــا  ــا بينه ــة وفيم ــدات احلكومي الوح
ــز لالدارات  ــا كموجه محف واعتماده

احلكومية في ترشيد االنفاق .
•اللجوء الى اتباع اساس االستحقاق 
املعدل كبديل عن االساس النقدي في 
وذلك  احلكومية  ــبة  احملاس تطبيقات 
ــي منها  ــوب التي يعان ــة العي ملعاجل
ــة  ــق العدال ــدي وحتقي ــاس النق االس
ــة املصروفات  ــجم مع مقابل مبا ينس

بااليرادات.

نشأت مبادىء املحاسبة منذ بداية األنشطة التجارية من اجل تسهيل عملية قياس األرباح
الحلقة االخريةتأريخ نشأة وتطور محاسبة التكاليف

تـــأمــــــالت

 اعتامد نظام حماسبة املسؤولية ضمن نظام حماسبة التكاليف الشامل من خالل تبويب التكاليف عند كل مستوى اىل تكاليف خاضعة للرقابة 

اسمهان ذنون عزيز

ــي اجلمهورية  ــي احلكم ف ــتفيضة ف ــي قراءات مس  ف
التركيه فان من بقايا أذرع الدولة العميقة في تركيا من 
 Müsiad واملوسياد Tüsiad فئة املال واألعمال التوسياد
ــي ومتلك قوه  ــم باالقتصاد الترك ــات تتحك امبراطوري
بإمكانها إسقاط حكومات مبجرد بيان. التوسياد : يظن 
بعض الناس أنه مجرد اسم جلمعية رجال أعمال تهتم 
ــوا كذلك فحسب بل مجموعة  بالتجارة لكنهم ليس
ــاع أقوى  ــتطيعون إخض ــال األعمال الذين يس من رج
حكومات تركيا، وقد أسقطوا من قبل حكومة أجاويد 
وحكومة اربكان. التوسياد تشكل ٥٠٪ من الناجت احمللي 
ــركات، ويعمل حتت مظلتها ٥٠٪ من  ، وتضم آالف الش
ــتحوذ على قرابة٨٥٪ من  القوى العاملة التركية، وتس
ــياد  ــي جتارة تركيا اخلارجية. كيف وصلت التوس إجمال
ــر تاجرا من  ــام ١٩٧١ أدرك اثنا عش ــذه القوة؟ في ع له
أثرى وأغنى رجال األعمال في تركيا أن قوتهم ونفوذهم 
ــي قد يصبح في خطر بعد الصعود املفاجئ  السياس
ــيني احملافظني وأحزابهم احملافظة، ورفضهم  للسياس
ــى االقتصاد  ــيطر عل ــود قوى علمانية معينة تس لوج
ــاء تكتل اقتصادي مستقل بعيدا  التركي، فقرروا إنش
ــتطيع بقوته االقتصادية ونفوذه  ــة، ويس عن السياس
فرض أجندته على حكومات تركيا، وتقدر على إخضاع 
احلكومات التركية لسياساته ونفوذه إن لزم األمر فتم 
ــياد وضم  ــمي الحقا ب التوس ــاء تكتل ضخم س إنش
ــش وصاباجني  ــل عائلة كوت ــدا مث ــالت الثرية ج العائ
حيث بقيت امبراطورية التوسياد بعيدا عن السياسة 
ــنوات، لكن بعد ثمان سنوات من تأسيسها  بضعة س
ــة بشكل علني وذلك بسبب  بدأت بالتدخل بالسياس
ــروا  ــن حكومة اجاويد، فقاموا مبا يلي:ـ نش غضبها م
ــة اجاويد  ــوا فيه حكوم ــف طالب ــات في الصح إعالن
ــتقالة – كما يحصل اليوم باملطالبة بانتخابات  باالس
ــث قاموا  ــتقالة. حي ــي ضمنيا االس ــره وهي تعن مبك
ــات فاحتكروا  ــالل افتعال األزم ــق احلكومة من خ بخن
ــون في طوابير  ــوا املواطنني يقف ــواد الغذائية وجعل امل
ــية -ورمبا كانوا يسعون  ــتلزمات األساس ــراء املس لش
ــببوا  ــنبني.– تس لذلك اليوم لكن لم يتم األمر كما س
ــعار  ــا يفعلون اليوم بارتفاع األس ــعار – كم برفع االس
ــاع اآلن مختلفة وتركيا اليوم غير  اجلنوني- لكن األوض
ــى متكنوا أخيرا من اإلطاحةبحكومة  تركيا األمس حت
ــكلها حزب  ــارية -اول وآخر حكومة يش ــد اليس اجاوي
ــباب  ــول األس ــة ح ــن رواي ــر م ــاك أكث CHP منفردا.هن
ــة بحكومة اجاويد من قبل  احلقيقة التي أدت لإلطاح
ــياد منها رواية تقول أن السبب غضب الواليات  التوس
املتحدة األمريكية من حكومة اجاويد املتراكم بسبب 
غزو قبرص، ورواية اخرى تقول ان السبب رفض حكومة 
ــس على  ــر الواليات املتحده لطائرات جتس اجاويد نش
روسيا في األراضي التركية أثناء احلرب الباردة وأيا كانت 
الرواية الصحيحة فإن النتيجة واحدة: امريكا حركت 
ــق حكومة اجاويد  ــياد الفتعال ازمات وخن لوبي التوس
ــياد  ــال وكان التوس ــقاطها فع ــا أدى إلس ــا م اقتصادي
ــالب ١٩٨٠ وبدأ  ــي حركت اجليش النق ــدى القوى الت إح
ــي الفعلي على السياسة في اخلفاء  نفوذها السياس
ــة الطوابير بعد  ــوا بعدها فورا بانهاء ازم انذاك، فقام
سقوط اجاويد، كما فرضوا على احلكومة املوالية لها 
ــحاب من مشاريع القطاعات اخلاصة  كمكافـأة االنس

وتركها للتوسياد.

التوسياد واملوسياد يف تركيا!  

صالح الحسن

ج / ١
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جمهورية العراق
وزارة العدل 
دائرة التنفيذ 

مديرية تنفيذ سدة الكوت
رقم االضبارة: ١٣١٨|٢٠٢١

التاريخ: ٢٠٢٢/١/٥ 
اعالن 

ــل ٧٤/٢م ٣٧ ام هليل  الواقع َّـ الكوت  العائدة اُّـ  ــدة الكوت العقار التسلس تبيع مديرية تنفيذ س
اِّـدين(احمد علي عبد  ) اِّـحجوز لقاء طلب الدائن (كاظم شمران مطر)البالغ (٢,٠٠٠,٠٠٠) مليونني 
ــر  ــذه اِّـديرية خالل مدة (٣٠ يوما ) تبدأ من اليوم التالي للنش ــراء مراجعة ه ــار فعلى الراغب بالش دين
ــتصحبا معه التأمينات القانونية عشرة من اِّـائة من القيمة اِّـقدرة وشهادة الجنسية العراقية وان  مس

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

اِّـواصفات: 
١-موقعة ورقمه : كوت / ام هليل / طريق بغداد ـ كوت  اِّـرقم ٧٤/٢ م ٣٧ ام هليل 

٢-جنسه ونوعه : ارض زراعية تسقى بالواسطة
٣-حدوده واوصافه  : 

٤-مشتمالته :-  
٥-مساحتة :- 

٦-درجة العمران : 
٧– الشاغل :- 

٨- القيمة اِّـقدرة : (١,٨٠٠,٠٠٠) مليون و ثمانمائة الف دينار

جمهورية العراق 
وزارة العدل 
دائرة التنفيذ 

مديرية تنفيذ سدة الكوت 
رقم االضبارة : ٦٩١|٢٠٢١
التاريخ:  ٢٠٢٢/١/٥

اعالن 
ــع َّـ الكوت   ــل ٧٠/٢م ٣٧ ام هليل  الواق ــار التسلس ــدة الكوت العق ــة تنفيذ س ــع مديري تبي
ــن (فاضل عباس وناس)البالغ  ــمران مطر  ) اِّـحجوز لقاء طلب الدائ ــدة اُّـ اِّـدين(كاظم ش العائ
ــذه اِّـديرية خالل مدة (٣٠  ــراء مراجعة ه ــار فعلى الراغب بالش ــني دين (٢,٠٠٠,٠٠٠) مليون
يوما ) تبدأ من اليوم التالي للنشر مستصحبا معه التأمينات القانونية عشرة من اِّـائة من القيمة 

اِّـقدرة وشهادة الجنسية العراقية وان رسم التسجيل والداللية على اِّـشرتي .
اِّـنفذ العدل / فائد عبد الكريم احمد

اِّـواصفات:ـ 
١-موقعة ورقمه : كوت / ام هليل / طريق بغداد ـ كوت  اِّـرقم ٧٠/٢ م ٣٧ ام هليل 

٢-جنسه ونوعه : ارض زراعية تسقى بالواسطة
٣-حدوده واوصافه  : 

٤-مشتمالته :-  
٥-مساحتة :- 

٦-درجة العمران : 
٧– الشاغل :- 

٨-القيمة اِّـقدرة : (٢,٠٠٠,٠٠٠) مليونني دينار 

جمهورية العراق 
وزارة العدل

دائرة التنفيذ 
مديرية تنفيذ سدة الكوت 

رقم االضبارة |١٠٧٦|٢٠٢١
التاريخ/٢٠٢٢/١/٥

أعالن 
ــل  الواقع َّـ الكوت   ــل ٢١٠/١م ٣٧ ام هلي ــدة الكوت العقار التسلس ــع مديرية تنفيذ س تبي
ــمام و جماعته ) اِّـحجوز لقاء طلب الدائن (عزيز كريم عبد اهللا  العائدة اُّـ اِّـدين(معن باني ش
ــراء مراجعة هذه اِّـديرية خالل مدة  ــغ (١٨,٠٠٠,٠٠٠) مليون دينار فعلى الراغب بالش )البال
ــتصحبا معه التأمينات القانونية عشرة من اِّـائة من  ــر مس (٣٠ يوما ) تبدأ من اليوم التالي للنش

القيمة اِّـقدرة وشهادة الجنسية العراقية وان رسم التسجيل والداللية على اِّـشرتي .
اِّـنفذ العدل / فائد عبد الكريم احمد

اِّـواصفات:ـ 
١-موقعة ورقمه : كوت / ام هليل / طريق بغداد ـ كوت  اِّـرقم ٢١٠/١ م ٣٧ ام هليل 

٢-جنسه ونوعه : ارض زراعية تسقى بالواسطة
٣-حدوده واوصافه  : 

٤-مشتمالته :-  
٥-مساحتة :- 

٦-درجة العمران : 
٧– الشاغل :- 

٨- القيمة اِّـقدرة : (١٦,٥٠٠,٠٠٠) ستة عشر مليون و خمسمائة الف دينار

جمهورية العراق 
وزارة العدل

دائرة التنفيذ 
مديرية تنفيذ سدة الكوت 

رقم االضبارة |١٠٨٥|٢٠٢١
التاريخ/٢٠٢٢/١/٥

أعالن 
ــل ٢٠٢/١ و ٢٠٣ و ٢٠٦ و ٢٠٧ و ٢٠٨ م ٣٧ ام هليل   ــدة الكوت العقار التسلس ــع مديرية تنفيذ س تبي
الواقع َّـ الكوت  العائدة اُّـ اِّـدين(معتصم باني شمام) اِّـحجوز لقاء طلب الدائن (معن باني شمام و جماعته 
)البالغ (١٨,٠٠٠,٠٠٠) مليون دينار فعلى الراغب بالشراء مراجعة هذه اِّـديرية خالل مدة (٣٠ يوما ) تبدأ 
من اليوم التالي للنشر مستصحبا معه التأمينات القانونية عشرة من اِّـائة من القيمة اِّـقدرة وشهادة الجنسية 

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

اِّـواصفات :ـ
ــم ٢٠٢/١ و ٢٠٣ و ٢٠٦ و ٢٠٧ و ٢٠٨  ــدادـ  كوت  اِّـرق ــوت / ام هليل / طريق بغ ــه : ك ــة ورقم ١-موقع

م ٣٧ ام هليل 
٢-جنسه ونوعه : ارض زراعية تسقى بالواسطة

٣-حدوده واوصافه  : 
٤-مشتمالته :-  

٥-مساحتة :- 
٦-درجة العمران : 

٧-  الشاغل :- 
٨- القيمة اِّـقدرة : (١٦,٥٠٠,٠٠٠) ستة عشر مليون و خمسمائة الف دينار 

جمهورية العراق
وزارة العدل

دائرة التنفيذ 
مديرية تنفيذ سدة الكوت 

رقم االضبارة : ١٠٨١|٢٠٢١
التاريخ:     ٢٠٢٢/١/٥

اعالن 
ــل ٢٠٢/١ و ٢٠٣ و ٢٠٦ و ٢٠٧ و ٢٠٨ م ٣٧ ام هليل   ــدة الكوت العقار التسلس ــع مديرية تنفيذ س تبي
الواقع َّـ الكوت  العائدة اُّـ اِّـدين(مهلهل شمران باني) اِّـحجوز لقاء طلب الدائن (معن باني شمام و جماعته 
)البالغ (١٨,٠٠٠,٠٠٠) مليون دينار فعلى الراغب بالشراء مراجعة هذه اِّـديرية خالل مدة (٣٠ يوما ) تبدأ 
من اليوم التالي للنشر مستصحبا معه التأمينات القانونية عشرة من اِّـائة من القيمة اِّـقدرة وشهادة الجنسية 

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

اِّـواصفات:ـ 
ــم ٢٠٢/١ و ٢٠٣ و ٢٠٦ و ٢٠٧ و ٢٠٨  ــدادـ  كوت  اِّـرق ــوت / ام هليل / طريق بغ ــه : ك ــة ورقم ١-موقع

م ٣٧ ام هليل 
٢-جنسه ونوعه : ارض زراعية تسقى بالواسطة

٣-حدوده واوصافه  : 
٤-مشتمالته :-  

٥-مساحتة :- 
٦-درجة العمران : 

٧– الشاغل :- 
٨- القيمة اِّـقدرة : (١٦,٥٠٠,٠٠٠) ستة عشر مليون و خمسمائة الف دينار

وزارة العدل
مديرية التسجيل العقاري العامة

دائرة التسجيل العقاري َّـ الهندية
اعالن بيع عقار

التسلسل او رقم القطعة : ٢
اِّـحلة او رقم واسم اِّـقاطعة : ١٤١ تويهة عزوز

الجنس : ارض زراعية تسقى سيحا 
اِّـساحة : ٧٢ دونم و(٤) اولك و(٥٠) مرت مربع

الشاغل : ثمينة حيذور عزوز 
مقدار البيع  : ٢٤٠ سهم من اصل االعتبار الكلي ٢٣٠٤ سهم

ــة العقار اِّـوصوف اعاله  ــجيل العقاري َّـ الهندية باِّـزائدة العلني ــتبيع دائرة التس  س
ــرف الزراعي َّـ  ــاء طلب الدائن اِّـرتهن اِّـص ــن (ثمني حيذور عزوز) لق ــد للراه والعائ
ــرتاك فيها مراجعة هذه  الهندية البالغ (١٥٠٠٠٠٠٠) دينارا فعلى الراغب َّـ االش
ــتصحبا  ــر هذا االعالن مس الدائرة خالل (٣٠) يوما اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نش
ــن ١٠ ٪ من القيمة اِّـقدرة  ــة نقدية او كفالة مصرفية التقل ع ــه تأمينات قانوني مع
ــر مليون وسبعمائة وسبعة وتسعون الف  للبيع والبالغة (١٨٧٩٧٠٠٠) ثمانية عش

دينار وان اِّـزايدة ستجرى َّـ الساعة (١٢) ظهرا من اليوم االخري.
ليث شاكر جرب / مدير التسجيل العقاري َّـ الهندية

وزارة العدل
مديرية التسجيل العقاري العامة

دائرة التسجيل العقاري َّـ الهندية
اعالن مدين مجهول محل االقامة
اُّـ الراهن / ماجدة محمد جواد

نوع التبليغ / اول
التسلسل او رقم القطعة : ٢٤ / ٤٠٩ 

اِّـحلة او رقم واسم اِّـقاطعة : ٤ الرشيدة
الجنس : دار

مقدار البيع : ٤٠٣٠٠٠٠٠٠
اسم الدائن اِّـرتهن : اِّـصرف الزراعي َّـ الهندية ٧٥٥

تاريخ االستحقاق : ٢٤ / ١١ / ٢٠٢١
وصف سجل التأمينات العينية : مفرزة بالعدد ٥١٦ َّـ ٢٦ / ٤ / ٢٠١٢ جلد ٨

بناًء على استحقاق الدين اِّـبني اعاله وطلب الدائن تحصيله وبالنظر لعدم اقامتك َّـ 
ــة معلوم غريه فتعترب بذلك مجهول محل  ــل اِّـبني بالعقد وانه ليس لك محل اقام اِّـح
ــزوم دفعك الدين وتوابعه خالل (١٥) يوما اعتبارا من  ــة فعليه قررنا تبليغك بل االقام
ــر االعالن واال فسيباع عقارك اِّـوصوف اعاله باِّـزايدة العلنية  اليوم التالي لتاريخ نش

وفقا للقانون.
ليث شاكر جرب / مدير التسجيل العقاري َّـ الهندية

جمهورية العراق 
وزارة العدل 
دائرة التنفيذ 

مديرية تنفيذ سدة الكوت 
رقم االضبارة: ١٠٧٥|٢٠٢١
التاريخ:     ٢٠٢٢/١/٥

اعالن 
ــل ١/٢١١م ٣٧ ام هليل  الواقع َّـ الكوت  العائدة  ــدة الكوت العقار التسلس تبيع مديرية تنفيذ س
ــد اهللا )البالغ  ــز كريم عب ــب الدائن (عزي ــوز لقاء طل ــه) اِّـحج ــمام و جماعت ــي ش ــن بان اُّـ اِّـدين(مع
ــالل مدة (٣٠ يوما )  ــراء مراجعة هذه اِّـديرية خ ــار فعلى الراغب بالش ــون دين (١٨,٠٠٠,٠٠٠) ملي
ــة من القيمة اِّـقدرة  ــرة من اِّـائ ــتصحبا معه التأمينات القانونية عش ــر مس تبدأ من اليوم التالي للنش

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

اِّـواصفات:ـ 
١-موقعة ورقمه : كوت / ام هليل / طريق بغداد ـ كوت  اِّـرقم ١/٢١١ م ٣٧ ام هليل 

٢-جنسه ونوعه : ارض زراعية تسقى بالواسطة
٣-حدوده واوصافه  : 

٤-مشتمالته :-  ال يوجد
٥-مساحتة :- 

٦-درجة العمران : 
٧– الشاغل :- 

٨-القيمة اِّـقدرة : (١٦,٥٠٠,٠٠٠) ستة عششر مليون و خمسمائة الف دينار 

جمهورية العراق 
وزارة العدل 
دائرة التنفيذ 

مديرية تنفيذ سدة الكوت 
رقم االضبارة |٩٦٧|٢٠٢١
التاريخ/٢٠٢٢/١/٥

أعالن 
تبيع مديرية تنفيذ سدة الكوت العقار التسلسل ٩٨/٢م ٣٧ ام هليل  الواقع َّـ الكوت  العائدة اُّـ 
ــد اهللا عزيز)البالغ (١٨,٠٠٠,٠٠٠)  ــد) اِّـحجوز لقاء طلب الدائن (كريم عب ــادي رحيم ضم اِّـدين(ه
ــة خالل مدة (٣٠ يوما ) تبدأ  ــراء مراجعة هذه اِّـديري ــون و ثمانمائة الف دينار فعلى الراغب بالش ملي
ــر مستصحبا معه التأمينات القانونية عشرة من اِّـائة من القيمة اِّـقدرة وشهادة  من اليوم التالي للنش

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

اِّـواصفات:ـ
١-موقعة ورقمه : كوت / ام هليل / طريق بغداد ـ كوت  اِّـرقم ٩٨/٢ م ٣٧ ام هليل 

٢-جنسه ونوعه : ارض زراعية تسقى بالواسطة
٣-حدوده واوصافه  : 

٤-مشتمالته :-  
٥-مساحتة :- 

٦-درجة العمران : 
٧– الشاغل :- 

٨-القيمة اِّـقدرة : (١٥,٢٠٠,٠٠٠) خمسة عشر مليون و مائتان الف دينار 

جمهورية العراق 
وزارة العدل 
دائرة التنفيذ 

مديرية تنفيذ سدة الكوت 
رقم االضبارة |١٣٢٠|٢٠٢١
التاريخ/٢٠٢٢/١/٥

أعالن 
تبيع مديرية تنفيذ سدة الكوت العقار التسلسل ٢٠٩/١م ٣٧ ام هليل  الواقع َّـ الكوت  العائدة اُّـ 
اِّـدينني(عائدة جري شمام و قتيبه و بريق و مهلهل ابناء شمران باني) اِّـحجوز لقاء طلب الدائن (ولدان 
باني شمام)البالغ (٧,٠٠٠,٠٠٠) مليون دينار فعلى الراغب بالشراء مراجعة هذه اِّـديرية خالل مدة 
(٣٠ يوما ) تبدأ من اليوم التالي للنشر مستصحبا معه التأمينات القانونية عشرة من اِّـائة من القيمة 

اِّـقدرة وشهادة الجنسية العراقية وان رسم التسجيل والداللية على اِّـشرتي.
اِّـنفذ العدل / فائد عبد الكريم احمد

اِّـواصفات:ـ 
١-موقعة ورقمه : كوت / ام هليل / طريق بغداد ـ كوت  اِّـرقم ٢٠٩/١ م ٣٧ ام هليل 

٢-جنسه ونوعه : ارض زراعية تسقى بالواسطة 
٣-حدوده واوصافه  : 

٤-مشتمالته :-  
٥-مساحتة :- 

٦-درجة العمران : 
٧– الشاغل :- 

٨- القيمة اِّـقدرة : (٤,٩٠٠,٠٠٠) أربعة ماليني و خمسمائة الف دينار

جمهورية العراق 
وزارة العدل 
دائرة التنفيذ 

مديرية تنفيذ سدة الكوت 
رقم االضبارة |١٠٧٦|٢٠٢١
التاريخ/٢٠٢٢/١/٥

أعالن 
ــل ٢١٠/١م ٣٧ ام هليل  الواقع َّـ الكوت  العائدة  ــدة الكوت العقار التسلس تبيع مديرية تنفيذ س
ــد اهللا )البالغ  ــز كريم عب ــب الدائن (عزي ــوز لقاء طل ــه ) اِّـحج ــمام و جماعت ــي ش ــن بان اُّـ اِّـدين(مع
ــالل مدة (٣٠ يوما )  ــراء مراجعة هذه اِّـديرية خ ــار فعلى الراغب بالش ــون دين (١٨,٠٠٠,٠٠٠) ملي
ــة من القيمة اِّـقدرة  ــرة من اِّـائ ــتصحبا معه التأمينات القانونية عش ــر مس تبدأ من اليوم التالي للنش

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

اِّـواصفات:ـ
١-موقعة ورقمه : كوت / ام هليل / طريق بغداد ـ كوت  اِّـرقم ٢١٠/١ م ٣٧ ام هليل 

٢-جنسه ونوعه : ارض زراعية تسقى بالواسطة
٣-حدوده واوصافه  : 

٤-مشتمالته :-  
٥-مساحتة :- 

٦-درجة العمران : 
٧– الشاغل :- 

٨- القيمة اِّـقدرة : (١٦,٥٠٠,٠٠٠) ستة عشر مليون و خمسمائة الف دينار

جمهورية العراق 
وزارة العدل 
دائرة التنفيذ 

مديرية تنفيذ سدة الكوت 
رقم االضبارة :١٠٨٠|٢٠٢١
التاريخ:  ٢٠٢٢/١/٥

أعالن 
ــل ٢٠٢/١ و ٢٠٣ و ٢٠٦ و ٢٠٧ و ٢٠٨ م ٣٧ ام  ــدة الكوت العقار التسلس تبيع مديرية تنفيذ س
هليل  الواقع َّـ الكوت  العائدة اُّـ اِّـدين(علي بدر محمد) اِّـحجوز لقاء طلب الدائن (معن باني شمام 
ــراء مراجعة هذه اِّـديرية خالل  ــه )البالغ (١٨,٠٠٠,٠٠٠) مليون دينار فعلى الراغب بالش و جماعت
ــرة من اِّـائة من  ــتصحبا معه التأمينات القانونية عش ــر مس مدة (٣٠ يوما ) تبدأ من اليوم التالي للنش

القيمة اِّـقدرة وشهادة الجنسية العراقية وان رسم التسجيل والداللية على اِّـشرتي.
اِّـنفذ العدل / فائد عبد الكريم احمد

اِّـواصفات:ـ 
ــم ٢٠٢/١ و ٢٠٣ و ٢٠٦ و ٢٠٧ و  ــوت / ام هليل / طريق بغدادـ  كوت  اِّـرق ــه : ك ــة ورقم ١-موقع

٢٠٨ م ٣٧ ام هليل 
٢-جنسه ونوعه : ارض زراعية تسقى بالواسطة

٣-حدوده واوصافه  : 
٤-مشتمالته :-  

٥-مساحتة :- 
٦-درجة العمران : 

٧– الشاغل :- 
٨- القيمة اِّـقدرة : (١٦,٥٠٠,٠٠٠) ستة عشر مليون و خمسمائة الف دينار 

وزارة العدل
مديرية التسجيل العقاري العامة

دائرة التسجيل العقاري َّـ الهندية
اعالن بيع عقار

التسلسل او رقم القطعة : ١٧
اِّـحلة او رقم واسم اِّـقاطعة : ١٤٣ تويهة عزوز 

الجنس : ارض زراعية 
النوع : مملوكة للدولة 

اِّـساحة : ٦٧ دونم و (٢٠) اولك و (٥٠ ) مرت مربع
الشاغل : ثمينة حيذور عزوز  

مقدار البيع  : ٢٤٠ من اصل االعتبار الكلي ٢٣٠٤ سهم 
ــة العقار اِّـوصوف اعاله  ــجيل العقاري َّـ الهندية باِّـزائدة العلني ــتبيع دائرة التس س
ــرف الزراعي َّـ  ــاء طلب الدائن اِّـرتهن اِّـص ــن (ثمني حيذور عزوز) لق ــد للراه والعائ
ــرتاك فيها مراجعة هذه  ــغ (١٥٠٠٠٠٠) دينارا فعلى الراغب َّـ االش ــة البال الهندي
ــتصحبا  ــر هذا االعالن مس الدائرة خالل (٣٠) يوما اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نش
ــن ١٠ ٪ من القيمة اِّـقدرة  ــة نقدية او كفالة مصرفية التقل ع ــه تأمينات قانوني مع
ــعة وخمسون  ــرون مليون ومائتان وتس للبيع والبالغة (٢٨٢٥٩٠٠٠) ثمانية وعش

الف دينار وان اِّـزايدة ستجرى َّـ الساعة (١٢) ظهرا من اليوم االخري.
ليث شاكر جرب/ مدير التسجيل العقاري َّـ الهندية

وزارة العدل
مديرية التسجيل العقاري العامة

دائرة التسجيل العقاري َّـ الهندية
اعالن بيع عقار

التسلسل او رقم القطعة : ٢٤ / ٩١١ 
اِّـحلة او رقم واسم اِّـقاطعة : ٤ الرشيدة

الجنس : دار مفرزة اُّـ ثالثة دور بصورة غري رسمية
النوع : ملك صرف

اِّـساحة : ٣٠٠ مرت مربع  
الشاغل : سليمة لطيف حسن

مقدار البيع  : تمام العقار 
ــة العقار اِّـوصوف اعاله  ــجيل العقاري َّـ الهندية باِّـزائدة العلني ــتبيع دائرة التس س
ــن) لقاء طلب الدائن اِّـرتهن اِّـصرف الزراعي َّـ  ــليمة لطيف حس والعائد للراهن (س
الهندية البالغ (١٢٧٠٠٠٠٠٠) دينارا فعلى الراغب َّـ االشرتاك فيها مراجعة هذه 
ــتصحبا  ــر هذا االعالن مس الدائرة خالل (٣٠) يوما اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نش
ــن ١٠ ٪ من القيمة اِّـقدرة  ــة نقدية او كفالة مصرفية التقل ع ــه تأمينات قانوني مع
ــف دينار وان  ــائة ال ــتون وخمس ــة (١٦٢٥٠٠٠٠٠) مائة واثنان وس ــع والبالغ للبي

اِّـزايدة ستجرى َّـ الساعة (١٢) ظهرا من اليوم االخري.
ليث شاكر جرب / مدير التسجيل العقاري َّـ الهندية

جمهورية العراق 
وزارة العدل 
دائرة التنفيذ 

مديرية تنفيذ سدة الكوت 
رقم االضبارة : ١٠٧٣|٢٠٢١
التاريخ:     ٢٠٢٢/١/٥

أعالن 
ــل ١/٢١٤م ٣٧ ام هليل  الواقع َّـ الكوت  العائدة  ــدة الكوت العقار التسلس تبيع مديرية تنفيذ س
ــد اهللا)البالغ  ــز كريم عب ــب الدائن (عزي ــه  ) اِّـحجوز لقاء طل ــمام وجماعت ــي ش ــن بان ــن (مع اُّـ اِّـدي
ــة خالل مدة (٣٠ يوما  ــراء مراجعة هذه اِّـديري ــني دينار فعلى الراغب بالش (١٨,٠٠٠,٠٠٠) مليون
ــرة من اِّـائة من القيمة اِّـقدرة  ــتصحبا معه التأمينات القانونية عش ــر مس ) تبدأ من اليوم التالي للنش

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

اِّـواصفات:ـ 
١-موقعة ورقمه : كوت / ام هليل / طريق بغداد ـ كوت  اِّـرقم ١/٢١٤ م ٣٧ ام هليل 

٢-جنسه ونوعه : ارض زراعية تسقى بالواسطة
٣-حدوده واوصافه  : 

٤-مشتمالته :-  
٥-مساحتة :- 

٦-درجة العمران : 
٧– الشاغل :- الشركاء

٨-القيمة اِّـقدرة : (١٦,٥٠٠,٠٠٠) ستة عشر مليون و خمسمائة الف دينار

جمهورية العراق 
وزارة العدل 
دائرة التنفيذ 

مديرية تنفيذ سدة الكوت 
رقم االضبارة |١٠٧٤|٢٠٢١
التاريخ/٢٠٢٢/١/٥

أعالن 
ــل ١/٢١٣م ٣٧ ام هليل  الواقع َّـ الكوت  العائدة  ــدة الكوت العقار التسلس تبيع مديرية تنفيذ س
ــد اهللا)البالغ  ــز كريم عب ــب الدائن (عزي ــوز لقاء طل ــه  ) اِّـحج ــمام و جماعت ــي ش ــن بان اُّـ اِّـدين(مع
ــالل مدة (٣٠ يوما )  ــراء مراجعة هذه اِّـديرية خ ــار فعلى الراغب بالش ــون دين (١٨,٠٠٠,٠٠٠) ملي
ــة من القيمة اِّـقدرة  ــرة من اِّـائ ــتصحبا معه التأمينات القانونية عش ــر مس تبدأ من اليوم التالي للنش

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

اِّـواصفات:ـ
١-موقعة ورقمه : كوت / ام هليل / طريق بغداد ـ كوت  اِّـرقم ١/٢١٣ م ٣٧ ام هليل 

٢-جنسه ونوعه : ارض زراعية تسقى بالواسطة
٣-حدوده واوصافه  : 

٤-مشتمالته :-  
٥-مساحتة :- 

٦-درجة العمران : 
٧– الشاغل :- 

٨- القيمة اِّـقدرة : (١٦,٥٠٠,٠٠٠) ستة عشر مليون و خمسمائة الف دينار 

جمهورية العراق 
وزارة العدل 
دائرة التنفيذ 

مديرية تنفيذ سدة الكوت 
رقم االضبارة |١٣٢١|٢٠٢١
التاريخ/٢٠٢٢/١/٥

أعالن 
ــل ٢٠٩/١م ٣٧ ام هليل  الواقع َّـ الكوت  العائدة  ــدة الكوت العقار التسلس تبيع مديرية تنفيذ س
اُّـ اِّـدينني(معن باني شمام و محمد معن باني) اِّـحجوز لقاء طلب الدائن (معتصم باني شمام )البالغ 
ــراء مراجعة هذه اِّـديرية خالل مدة (٣٠ يوما ) تبدأ  (٧,٠٠٠,٠٠٠) مليون دينار فعلى الراغب بالش
ــر مستصحبا معه التأمينات القانونية عشرة من اِّـائة من القيمة اِّـقدرة وشهادة  من اليوم التالي للنش

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

اِّـواصفات:ـ
١-موقعة ورقمه : كوت / ام هليل / طريق بغداد ـ كوت  اِّـرقم ٢٠٩/١ م ٣٧ ام هليل 

٢-جنسه ونوعه : ارض زراعية تسقى بالواسطة 
٣-حدوده واوصافه  : 

٤-مشتمالته :-  
٥-مساحتة :- 

٦-درجة العمران : 
٧– الشاغل :- 

٨- القيمة اِّـقدرة : (٤,٩٠٠,٠٠٠) أربعة ماليني و خمسمائة الف دينار

جمهورية العراق 
وزارة العدل 
دائرة التنفيذ 

مديرية تنفيذ سدة الكوت 
رقم االضبارة |١٠٨٣|٢٠٢١
التاريخ/٢٠٢٢/١/٥

أعالن 
ــل ٢٠٢/١ و ٢٠٣ و ٢٠٦ و ٢٠٧ و ٢٠٨ م ٣٧  ــار التسلس ــدة الكوت العق ــع مديرية تنفيذ س تبي
ــمران باني) اِّـحجوز لقاء طلب الدائن (معن باني  ام هليل  الواقع َّـ الكوت  العائدة اُّـ اِّـدين(بريق ش
ــمام و جماعته )البالغ (١٨,٠٠٠,٠٠٠) مليون دينار فعلى الراغب بالشراء مراجعة هذه اِّـديرية  ش
ــر مستصحبا معه التأمينات القانونية عشرة من اِّـائة  خالل مدة (٣٠ يوما ) تبدأ من اليوم التالي للنش

من القيمة اِّـقدرة وشهادة الجنسية العراقية وان رسم التسجيل والداللية على اِّـشرتي .
اِّـنفذ العدل / فائد عبد الكريم احمد

اِّـواصفات:ـ
ــم ٢٠٢/١ و ٢٠٣ و ٢٠٦ و ٢٠٧ و  ــوت / ام هليل / طريق بغدادـ  كوت  اِّـرق ــه : ك ــة ورقم ١-موقع

٢٠٨ م ٣٧ ام هليل 
٢-جنسه ونوعه : ارض زراعية تسقى بالواسطة

٣-حدوده واوصافه  : 
٤-مشتمالته :-  

٥-مساحتة :- 
٦-درجة العمران : 

٧– الشاغل :- 
٨- القيمة اِّـقدرة : (١٦,٥٠٠,٠٠٠) ستة عشر مليون و خمسمائة الف دينار 

جمهورية العراق 
وزارة العدل 
دائرة التنفيذ 

مديرية تنفيذ سدة الكوت 
رقم االضبارة :١٠٧٩|٢٠٢١
التاريخ:    ٢٠٢٢/١/٥

أعالن 
ــل ٢٠٢/١ و ٢٠٣ و ٢٠٦ و ٢٠٧ و ٢٠٨ م ٣٧ ام  ــدة الكوت العقار التسلس تبيع مديرية تنفيذ س
ــل  الواقع َّـ الكوت  العائدة اُّـ اِّـدين(زينب بدر عبد اِّـجيد) اِّـحجوز لقاء طلب الدائن (معن باني  هلي
ــمام و جماعته )البالغ (١٨,٠٠٠,٠٠٠) مليون دينار فعلى الراغب بالشراء مراجعة هذه اِّـديرية  ش
ــر مستصحبا معه التأمينات القانونية عشرة من اِّـائة  خالل مدة (٣٠ يوما ) تبدأ من اليوم التالي للنش

من القيمة اِّـقدرة وشهادة الجنسية العراقية وان رسم التسجيل والداللية على اِّـشرتي .
اِّـنفذ العدل / فائد عبد الكريم احمد

اِّـواصفات:ـ
ــم ٢٠٢/١ و ٢٠٣ و ٢٠٦ و ٢٠٧ و  ــوت / ام هليل / طريق بغدادـ  كوت  اِّـرق ــه : ك ــة ورقم ١-موقع

٢٠٨ م ٣٧ ام هليل 
٢-جنسه ونوعه : ارض زراعية تسقى بالواسطة

٣-حدوده واوصافه  : 
٤-مشتمالته :-  

٥-مساحتة :- 
٦-درجة العمران : 

٧– الشاغل :- 
٨- القيمة اِّـقدرة : (١٦,٥٠٠,٠٠٠) ستة عشر مليون و خمسمائة الف دينار 

وزارة العدل
مديرية التسجيل العقاري العامة

دائرة التسجيل العقاري َّـ الهندية
اعالن بيع عقار

التسلسل او رقم القطعة : ١٠ / ٢٩ 
اِّـحلة او رقم واسم اِّـقاطعة : ٣٦ قصبة الهندية

الجنس : كراج وستة محالت وعلوة مفرزة بصورة غري رسمية
النوع : ملك صرف

اِّـساحة : ٦ اولك و٨٤ مرت مربع  و٢٩ سنتمرت مربع  
الشاغل : حامد ومحمود ولدي نعمة رشيد

مقدار البيع  : ٢ سهم من اصل ٨ سهم 
ــة العقار اِّـوصوف اعاله  ــجيل العقاري َّـ الهندية باِّـزائدة العلني ــتبيع دائرة التس س
ــيد) لقاء طلب الدائن اِّـرتهن اِّـصرف  ــد للراهن (حامد ومحمود ولدي نعمة رش والعائ
ــرتاك  ــارا فعلى الراغب َّـ االش ــغ (٥٤٧٢٠٠٠٠٠) دين ــة البال ــي َّـ الهندي الزراع
ــر هذا  ــا مراجعة هذه الدائرة خالل (٣٠) يوما اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نش فيه
االعالن مستصحبا معه تأمينات قانونية نقدية او كفالة مصرفية التقل عن ١٠ ٪ من 
ــع والبالغة (٤٠٨٣٥٠٠٠٠) اربعمائة وثمانية مليون وثلثمائة  القيمة اِّـقدرة للبي

وخمسون الف دينار وان اِّـزايدة ستجرى َّـ الساعة (١٢) ظهرا من اليوم االخري.
ليث شاكر جرب/ مدير التسجيل العقاري َّـ الهندية

وزارة العدل
مديرية التسجيل العقاري العامة
دائرة التسجيل العقاري َّـ الحر

اعالن بيع عقار
التسلسل او رقم القطعة : ١ / ٦٥٠٥ 

اِّـحلة او رقم واسم اِّـقاطعة : ٢١ حيدرية
الجنس : دار / مسلح قديم

النوع : ملك صرف
اِّـساحة : ٢٥ / ٢٠٤ مرت مربع  

ــام ومرافق ومطبخ  ــول وغرفة وحم ــتقبال وه ــات خارجية وكليدور واس ــتمالت : صحي اِّـش
تحتاني وغرفة فوقاني 

الشاغل : مستأجر
مقدار البيع  : تمام العقار 

ــوف اعاله والعائد  ــدة العلنية العقار اِّـوص ــاري َّـ الحر باِّـزائ ــجيل العق ــتبيع دائرة التس س
ــي َّـ الهندية البالغ  ــاء طلب الدائن اِّـرتهن اِّـصرف الزراع ــني) لق للراهن (فرحان دخل حس
ــذه الدائرة خالل (٣٠)  ــرتاك فيها مراجعة ه ــارا فعلى الراغب َّـ االش (٢٧٧٣٤٣٢٥) دين
يوما اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشر هذا االعالن مستصحبا معه تأمينات قانونية نقدية 
ــع والبالغة (٩٥٠٠٠٠٠) وان  ــة التقل عن ١٠ ٪ من القيمة اِّـقدرة للبي ــة مصرفي او كفال

اِّـزايدة ستجرى َّـ الساعة (١٢) ظهرا من اليوم االخري.
عباس عبد اِّـنتظر علي / مدير التسجيل العقاري َّـ الحر

جمهورية العراق
وزارة العدل 
دائرة التنفيذ 

مديرية تنفيذ سدة الكوت 
رقم االضبارة : ٩٦٦|٢٠٢١
التاريخ:  ٢٠٢٢/١/٥

أعالن 
ــل ٩/٣م ٣٧ ام هليل  الواقع َّـ الكوت  العائدة اُّـ  ــدة الكوت العقار التسلس تبيع مديرية تنفيذ س
اِّـدين(حسن غانم حسني ) اِّـحجوز لقاء طلب الدائن (اركان عوض جابر)البالغ (٨,٠٠٠,٠٠٠) مليون 
ــر  ــراء مراجعة هذه اِّـديرية خالل مدة (٣٠ يوما ) تبدأ من اليوم التالي للنش ــار فعلى الراغب بالش دين
ــتصحبا معه التأمينات القانونية عشرة من اِّـائة من القيمة اِّـقدرة وشهادة الجنسية العراقية وان  مس

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

اِّـواصفات:ـ 
١-موقعة ورقمه : كوت / ام هليل / طريق بغداد ـ كوت  اِّـرقم ٩/٣ م ٣٧ ام هليل 

٢-جنسه ونوعه : ارض زراعية تسقى بالواسطة
٣-حدوده واوصافه  : 

٤-مشتمالته :-  
٥-مساحتة :- 

٦-درجة العمران : 
٧- الشاغل :- 

٨-القيمة اِّـقدرة : (٥,٧٠٠,٠٠٠) خمسة ماليني  و سبعمائة الف دينار

جمهورية العراق 
وزارة العدل 
دائرة التنفيذ 

مديرية تنفيذ سدة الكوت 
رقم االضبارة : ١٠٧٧|٢٠٢١
التاريخ:    ٢٠٢٢/١/٥

اعالن 
ــل ٢١٢/١م ٣٧ ام هليل  الواقع َّـ الكوت  العائدة  ــدة الكوت العقار التسلس تبيع مديرية تنفيذ س
ــد اهللا )البالغ  ــز كريم عب ــب الدائن (عزي ــوز لقاء طل ــه ) اِّـحج ــمام و جماعت ــي ش ــن بان اُّـ اِّـدين(مع
ــالل مدة (٣٠ يوما )  ــراء مراجعة هذه اِّـديرية خ ــار فعلى الراغب بالش ــون دين (١٨,٠٠٠,٠٠٠) ملي
ــة من القيمة اِّـقدرة  ــرة من اِّـائ ــتصحبا معه التأمينات القانونية عش ــر مس تبدأ من اليوم التالي للنش

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

اِّـواصفات:ـ
١-موقعة ورقمه : كوت / ام هليل / طريق بغداد ـ كوت  اِّـرقم ٢١٢/١ م ٣٧ ام هليل 

٢-جنسه ونوعه : ارض زراعية تسقى بالواسطة
٣-حدوده واوصافه  : 

٤-مشتمالته :-  
٥-مساحتة :- 

٦-درجة العمران : 
٧– الشاغل :- 

٨-القيمة اِّـقدرة : (١٦,٥٠٠,٠٠٠) ستة عشر مليون و خمسمائة الف دينار

جمهورية العراق 
وزارة العدل

دائرة التنفيذ 
مديرية تنفيذ سدة الكوت 

رقم االضبارة :  ١٣١٩|٢٠٢١
التاريخ:      ٢٠٢٢/١/٥

اعالن 
تبيع مديرية تنفيذ سدة الكوت العقار التسلسل ٢٠٩/١م ٣٧ ام هليل  الواقع َّـ الكوت  العائدة اُّـ 
ــمام) ــب و مها و علي  ومحمد ابناء بدر عبد اِّـجيد) اِّـحجوز لقاء طلب الدائن (وداد باني ش اِّـدينني(زين
البالغ (٧,٠٠٠,٠٠٠) مليون دينار فعلى الراغب بالشراء مراجعة هذه اِّـديرية خالل مدة (٣٠ يوما)
ــة من القيمة اِّـقدرة  ــرة من اِّـائ ــتصحبا معه التأمينات القانونية عش ــر مس تبدأ من اليوم التالي للنش

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

اِّـواصفات:ـ 
١-موقعة ورقمه : كوت / ام هليل / طريق بغداد ـ كوت  اِّـرقم ٢٠٩/١ م ٣٧ ام هليل 

٢-جنسه ونوعه : ارض زراعية تسقى بالواسطة مملوكه للدوله
٣-حدوده واوصافه  : خاليه من اِّـشيدات 

٤-مشتمالته :-  
٥-مساحتة :- 

٦-درجة العمران : 
٧- الشاغل :- 

٨-القيمة اِّـقدرة : (٤,٩٠٠,٠٠٠) أربعة ماليني و خمسمائة الف دينار

جمهورية العراق 
وزارة العدل 
دائرة التنفيذ 

مديرية تنفيذ سدة الكوت 
رقم االضبارة : ١٣٢٠|٢٠٢١
التاريخ:     ٢٠٢٢/١/٥

اعالن 
تبيع مديرية تنفيذ سدة الكوت العقار التسلسل ٢٠٩/١م ٣٧ ام هليل  الواقع َّـ الكوت  العائدة اُّـ 
اِّـدينني(عائدة جري شمام و قتيبه و بريق و مهلهل ابناء شمران باني) اِّـحجوز لقاء طلب الدائن (ولدان 
باني شمام)البالغ (٧,٠٠٠,٠٠٠) مليون دينار فعلى الراغب بالشراء مراجعة هذه اِّـديرية خالل مدة 
(٣٠ يوما ) تبدأ من اليوم التالي للنشر مستصحبا معه التأمينات القانونية عشرة من اِّـائة من القيمة 

اِّـقدرة وشهادة الجنسية العراقية وان رسم التسجيل والداللية على اِّـشرتي .
اِّـنفذ العدل / فائد عبد الكريم احمد

اِّـواصفات:ـ
١-موقعة ورقمه : كوت / ام هليل / طريق بغداد ـ كوت  اِّـرقم ٢٠٩/١ م ٣٧ ام هليل 

٢-جنسه ونوعه : ارض زراعية تسقى بالواسطة 
٣-حدوده واوصافه  : 

٤-مشتمالته :-  
٥-مساحتة :- 

٦-درجة العمران : 
٧– الشاغل :- 

٨القيمة اِّـقدرة : (٤,٩٠٠,٠٠٠) أربعة ماليني و خمسمائة الف دينار 

جمهورية العراق 
وزارة العدل 
دائرة التنفيذ 

مديرية تنفيذ سدة الكوت 
رقم االضبارة :  ١٠٧٨|٢٠٢١
التاريخ:      ٢٠٢٢/١/٥

أعــــالن 
ــل ٢٠٢/١ و ٢٠٣ و ٢٠٦ و ٢٠٧ و ٢٠٨ م ٣٧ ام  ــدة الكوت العقار التسلس تبيع مديرية تنفيذ س
ــد) اِّـحجوز لقاء طلب الدائن (معن باني  ــع َّـ الكوت  العائدة اُّـ اِّـدين(مها بدر عبد اِّـجي ــل  الواق هلي
ــمام و جماعته )البالغ (١٨,٠٠٠,٠٠٠) مليون دينار فعلى الراغب بالشراء مراجعة هذه اِّـديرية  ش
ــر مستصحبا معه التأمينات القانونية عشرة من اِّـائة  خالل مدة (٣٠ يوما ) تبدأ من اليوم التالي للنش

من القيمة اِّـقدرة وشهادة الجنسية العراقية وان رسم التسجيل والداللية على اِّـشرتي .
اِّـنفذ العدل / فائد عبد الكريم احمد

اِّـواصفات:ـ
ــم ٢٠٢/١ و ٢٠٣ و ٢٠٦ و ٢٠٧ و  ــوت / ام هليل / طريق بغدادـ  كوت  اِّـرق ــه : ك ــة ورقم ١-موقع

٢٠٨ م ٣٧ ام هليل 
٢-جنسه ونوعه : ارض زراعية تسقى بالواسطة

٣-حدوده واوصافه  : 
٤-مشتمالته :-  

٥-مساحتة :- 
٦-درجة العمران : 

٧– الشاغل :- 
٨- القيمة اِّـقدرة : (١٦,٥٠٠,٠٠٠) ستة عشر مليون و خمسمائة الف دينار 

جمهورية العراق
مجلس القضاءاألعلى

رئاسة محكمة استئناف واسط ا التحادية
محكمة األحوال الشخصية َّـ الحي 

العدد: ١٠٢١/ش/٢٠٢١
التاريخ :٢٠٢٢/١/٤

إعالن
اِّـدعية / نغم خلف علي

 اِّـدعي عليه/ رسول خضر صلبي  
ــؤرخ  اِّـ و  ١٠٢١/ش/٢٠٢١  ــم  اِّـرق ــا  قراره ــة  اِّـحكم ــذه  ه ــدرت  اص
٢٠٢١/١٢/٢٦ و اِّـتضمن الحكم  بتأييد حضانتها الوالدها كل من (نرجس 
ــبه  ــمية و ش ــا بمراجعة كافة الدوائر الرس ــه) و االذن له ــه و فاطم و معصوم
ــطة بصحيفتني  ــمية  و ِّـجهولية محل اقامتك   قرر تبليغك اعالن بواس الرس
ــوف  ــني لالعرتاض على الحكم اِّـذكور ضمن اِّـدة القانونيه و بعكس س محليت

يكتسب القرار الدرجه القطعيه و وفقا لالصول.
القاضي تحسني علوان الخيكاني

جمهورية العراق/ مجلس القضاء األعلى / رئاسة استئناف واسط االتحادية/ محكمة بداءة الكوت
العدد: ٧٩٧/ب/٢٠٢١
التاريخ: ٢٠٢٢/١/٥

اِّـوضوع/اعالن بيع عقار باِّـزايده
اِّـدعي (الدائن)/ (صادق عبد علي لهمود) 

ــن عبد علي)  ــب وصايته على ابن اخيه القاصر (مؤمل حس ــني عبد علي لهمود / حس اِّـدعى عليه (اِّـدينني)// ١ـ حس
ــخصية  ــة / ٢٠١٥ َّـ ٢٠٢١/٨/٢ و الصادر من محكمة االحوال الش ــة ٢٨٧/وصاي ــة الوصية اِّـرقم ــب حج بموج

َّـ الكوت 
٢ـ السيد مدير عام دائرة رعاية القاصرين / اضاقة لوظيفته 

ــيوع العقار  ــرار الحكم الصادر من هذه اِّـحكمة بالعدد ٧٩٧ /ب/٢٠٢١ واِّـتضمن اعالن اِّـزايده الزالة ش ــذا لق تنفي
ــرار االعالن  عن  ــهامه ٠فقد تق ــب س ــركاء كال حس ــه) وتوزيع صاَّـ الثمن بني الش ــم (١١٥٢/١م ٤٥ ام حالن اِّـرق
ــراء  ــر َّـ صحيفتني محليتني فعلى الراغبني بالش ــه باِّـزايده العلنيه خالل (١٥) يوما اعتبارا من اليوم التالي للنش بيع
ــتصحبني معهم التامينات القانونيه البالغه ١٠٪ من القيمه التقديريه للعقار بصك ممنوع  مراجعة هذه اِّـحكمة مس
ــرا وذا صادف اليوم االخري  ــر ضه ــاعه الثانية عش ــوف تجري اِّـزايدة َّـ اليوم االخري الس اُّـ(محكمة بداة الكوت ) وس
ــه اِّـزايدة أجور  ــو علي ــمي موعدا للمزايده و يتحمل من ترس ــرب اليوم الذي يليه من الدوام الرس ــمية فيعت عطلة رس

االعالن واِّـزايده.
القاضي االول  /   محمد حران السراي

مواصفات العقار:ـ
ــاحتها ٢٠٠م٢ تتكون من طابقني يشتمل الطايق االول طارمة  ــكن تقع َّـ منطقة حي الحوراء مس ــه:/ دار س جنس
ــي نوم لكل واحده  ــة و صحيات و َّـ الطابق الثاني غرفت ــول داخلي و غرفة نوم و صال ــتقبال وه ــة و غرفة و اس خارجي
ــرياميك و مجهز باِّـاء  و الكهرباء درجة  ــي الس ــلح و ارضية الدار مبلطة بالكاش ــقف بالكونكريت اِّـس بيتونة و الدار مس
ــتأجر  ــغول من قبل اِّـدعوة (رغد ناصر رحيم) و التي ال ترغب بالبقاء َّـ العقار بصفة اِّـس ــط ومش عمرانه فوق اِّـتوس

بعد البيع.
اِّـساحه :/ ٢٠٠م٢ 

 الشاغل :/  رغد ناصر رحيم/ ال ترغب بالبقاء َّـ العقار بصفة اِّـستأجر بعد البيع
القيمة التقديرية :/ ٨٠,٠٠٠,٠٠٠ مليون دينار قيمة الدار ارضا و بناءا



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 السابعة عشرة) العدد (٣٧٩٤) - االحد - ٩ - كانون الثاني - ٢٠٢٢
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عبد الزهرة البياتي 

وجع يومي

* رئيس التحرير التنفيذي

ــوان (مالحظات  ــذي كتبتهُ حتت عن ــي العمود الصحفي ال ف
استباقية قبل عقد اول جلسة برملانية) ونُشر في هذه الزاوية 
بالعدد (٣٧٩٢) الصادر في الرابع من كانون الثاني احلالي اشرت 
فيهِ الى بعض من املالحظات التي وددت طرحها كعراقي يُريد 
ــدود» كي ال يأكلنا  ــاتية وبرملان «گدها وگ ــة دولة مؤسس رؤي
ــدود كمثل اجلثث في اللحود !! اليوم اعيد طرح جانب اخر  ال
ــي االعادة افادة   ــن القول املأثور ( ف ــن املالحظات انطالقا م م
ــى جمللس النواب  ــة االول ــوية بعد زوادة )، فأقول ان اجللس وش
ــهر كانون  ــع من ش قد اليوم االحد التاس ــا  ان تعُ ــرر له واملق
الثاني احلالي بناء على دعوة وجهها السيد رئيس اجلمهورية 
برهم صالح مبوجب املرسوم اجلمهوري املرقم (٦٦) الى اعضاء 
اجمللس بحسب مقتضيات املادتني (٥٤و٧٣/رابعاً) من الدستور 
ــد خاللها البرملان بأنهُ  ــة اليوم يجب ان يؤك العراقي .. جلس
(يقظان)وليس (نعسان) وان ينجح بإعادة ثقة الشعب بهذه 
ــلبية  ــطب كامل الصورة الس ــريعية ويش ــة التش املؤسس
القامتة واملعيبة التي طبعت االداء التشريعي والرقابي طيلة 
ــع املاضية وان يعكس صورة ايجابية اعتباراً من  الدورات االرب
جلسة اليوم التي يرأسها اكبر االعضاء سناً وملا كان النائب 
(محمود املشهداني ) يبلغ من العمر (٧٤)عاماً فإنهُ بالتأكيد 
ــبق للرجل ان رأس مجلس النواب في  سيتولى رئاستها وس
دورته عام (٢٠٠٦) .. في هذه اجللسة مطلوب انتخاب الرئيس 
ــة  ــريعية اخلامس ــي دورته التش ــان ونائبيهِ ف ــد للبرمل اجلدي
وبحسب خبراء قانونيني فإن احملكمة االحتادية كانت واضحة 
ــذه ألكثر من (١٤) يوماً  ــة ه اذ ألزمت بعدم جواز متديد اجللس
ــات  ــرعية ومعطالً ملؤسس ألن ذلك ان حصل يعد فاقدا للش
ــواب الـ(٣٢٩)  ــؤدي الن ــة اليوم ي ــداء من جلس ــة .. وابت الدول
القسم القانوني امام رئيس مجلس القضاء االعلى القاضي 
ــأن احملكمة االحتادية  ــارة ايضاً ب ــدان ) والبد من االش (فائق زي
قضت بعدم دستورية اجللسة املفتوحة كي ال تتحول االمور 
ــعب يطالبُ  حينها الى (لعب باملرجوحة) .. من هنا فأن الش
ــموح ألحد بالتغيب  ــور الكامل وغير مس كل النواب باحلض
ــم فليأتوا به محموالً  ــبب وحتى من كان مريضاً منه الي س
ــراق او  ــافراً داخل الع ــن كان مس ــعاف )وم الة اس ــى (نقّ عل
خارجه فليأت بأقرب صاروخ عابر للقارات.. والشعب يطالب 
ــابقاً بأن تُنقل جلسات البرملان ابتداء من هذا  كما قلتها س
اليوم على الهواء مباشرةً ليطلع عليها املواطنون وتتناقلها 
ــموعة واملقروءة ) جتسيدا ملبدأ  ــائل االعالم (املرئية واملس وس
ــماع  ــاهدة وس ــعبنا يريد مش ــفة واملصارحة ألن ش املكاش
ــابقة التي  ــا يجري حتت قبة البرملان بخالف الدورة الس كل م
ــكتاوي ) وان من يخاف من شعبه  ــغل الس ــمت بـ( الش اتس
ليس جديرا بأن ميثلهُ .. نريد اجللسة االولى للبرملان هذا اليوم 
ــة ان الديك  ــد حقيق ــات وليجس ــا ملا فاته من جلس امنوذج
ــن البيضة يصيح ولنغادر الى االبد والية بطيخ!!  الفصيح م
ــام حيثُ يتوجب عليه وخالل  ــؤوليات جس البرملان امام مس
ــاب رئيس للجمهورية والذي  ــاً ابتداء من اليوم انتخ (٣٠) يوم
ــيكلف رئيسا جديدا للحكومة خالل مدة ال تتجاوز  بدوره س
الـ ( ١٥) يوماً من تاريخ انتخابه كما ينص على ذلك الدستور 

تب عام (٢٠٠٥) ..  العراقي الذي كُ
ــان وليتذكر  ــرة االن في ملعب البرمل ــام اقول ان الك ــي اخلت وف
اجلميع ان مصلحة العراق وشعبه يجب ان تكون هي الغالبة 
ــم فلنتوكل على  ــع هذا العراق نصب اعينه وان يضع اجلمي
اهللا ونقول : حان وقت البناء واالعمار وكفانا شر لعبة (القط 

والفأر) !!.  

@ÂüÏ€a@Úñy@NN@‚ÏÓ€a

د كاظم اِّـقدادي

ــة  جلس ــتعقد  س  .. ــوم  الي   
تاريخية .. لتغيير مسار املشهد 
ــاء   وانه  ، ــي  العراق ــي  السياس
ــي ، بعد  هزالة الوضع السياس
سنيّ اجلمر والقهر .. والتجاوزات 
ــن ، ونهب  ــية الوط ــى قدس عل
ــة  والعمال  ، ــرقات  والس ــالد  الب

لالجنبي .
 .. ــر  االخي ــي  االنتخاب ــهد  املش
ــع اخلريطة  ــن واق ــال م ــر قلي غيّ
ــن التحم   ــة .. وربح م االنتخابي
مبصير وطنه ، ومستقبل شعبه 
ــان  ــتهان وأه ــن اس ــر م .. وخس
شعبه ، وباع وطنه بثمن بخس 

.. اال ساء  ما فعلوا  ويفعلون .
اليوم ..  ستعقد جلسة البرملان 
.. ولنطلق عليها (جلسة شباب 
ــرين )  ألن شباب تشرين هم  تش
ــات املبكرة ..  من نادوا باالنتخاب

ــببا  في تغيير   ــم من كان س وه
ــل  ــية .. فه ــة السياس البوصل
ــور  (اريد  ــعارهم املأث ــى ش ننس
ــوا مئات  ــد ان قدم ــن ) بع .. وط
ــى  اجلرح واالف   .. ــهداء  الش

واملعوقني ..؟
ــي قلوبهم  ــن ف ــب .. ان م الغري
ــن املؤلفة جيوبهم ..  مرض .. وم
يتناسون هذه احلقيقة .. ونراهم 
 ، ــون  يتبجح ــات  الفضائي ــي  ف
ــى  ــون عل ــون .. وال يتباك ويتباك
التي  اخلالدة  االنتفاضة  شهداء 
ــة وطنية» ممكن  تركت لنا «حال
ــة حلظة ،  ــي اي ــود ف ــا ان تع له

وساعة ، ويوم .
ــن يبحث  ــذا .. فهناك م ــع ه م
ــة مزيفة ، وعن  ــن مقاعد زائف ع
ــا ، منتصرا  دريهمات .. متحمس
 ، ــه  ــتجدي حصت .. يس ــه  حلزب

وينسى حصة تشرين والوطن .
ــتدق  اجراس املدارس  اليوم .. س
ــم  العل ــع   ويرف  .. ــات  واجلامع
ــون  ــرض ان تك ــي .. ويفت العراق
ــجمة   ــة البرملان ..  منس جلس
ــذه االجيال العراقية   مع امال ه
ــم  ــا وانت ــت عيونه ــي فتح الت
تتقاتلون من اجل  تتخاصمون.. 

الكراسي .
ــدة من  ــوا ملرة واح ــوم .. كون الي
ــن حصة   ــن .. ال م ــة الوط حص

ــج ،  ــا ، ودول اخللي ــران ، وتركي اي
وامريكا وبريطانيا وفرنسا .

ــباب  ــنرى جيل الش ــوم.. س الي
ــل  .. وجي ــة  ــداد» الناصري « امت
ــة  ــم فتي ــليمانية .. ومعه الس
ــتقلني   امنوا بوطنهم ، من املس
ــون اروع  ــم يضرب ــني وه الوطني
ــي التالحم بني العرب  االمثلة ف

والكرد .
ــر اخلريطة  ــا  ان تتغي ــوم.. ام الي
ــون متناغمة  ــية ، وتك السياس
ــة  ــارة وعظم ــخ وحض ــع تاري م
ــدر  ــى ق ــد ، وعل ــراق   املوح الع
ــاحاته وعمقه .. من ( زاخو  مس
ــاو ) او يبقى العراق دولة  الى الف

فاشلة .. تتحكم به العصابات 
، وامليلشيات ، والسالح املنفلت 
ــكا..  متهال  .. ــا  ممزق ــل  ويظ  ..

متشطيا .
االغلبية الوطنية .. تعني انهاء 
ــرقات  ــاء  س ــة .. وانه احملاصص
اللجان االقتصادية ..وانهاء دولة 
ــيس  ــؤولني .. والبدء  بتأس املس

دولة املواطنة .
ــة الوطنية.. تعني انهاء  االغلبي
ــة العراقية..  ــة ) السياس ( لبنن
ــيم الطائفي  ممثلة  بهذا التقس
ــي توزيع  ــي والعرقي .. ف واملذهب
 .. ــالث  الث ــات  الرئاس ــب  مناص
ــان  .. والبرمل ــرد  ــة للك اجلمهوري
ــوزراء  ال ــة  ورئاس  .. ــنة  للس

للشيعة ..
فهذا  هو اجلرم بعينه ، ان استمر 
عرفا .. ولم يكن دستورا . اليوم .. 
اتركوا حصصكم ..ملرة واحدة  .. 

حلصة الوطن .. 
ــا متلكونه زائل .. وكل ما  فكل م
ــاق .. واما الزبد فيذهب  للوطن ب
ــع  الناس  ــا ينف ــا م ــاء.. وام جف

فيمكث في االرض .
ــذه  ــل ه ــيتم  فض ــل تناس فه
ــم .. وانتم جتردونها  االرض عليك
من زرعها .. وصناعتها ، وجتارتها 
.. وخيرها خدمة لالجنبي ،،!؟    

ــي يواجهها املواطن  ــاكل واملتاعب الت يبدو أن املش
ــن مجاالت  ــي كل مجال م ــتمر ف ــي ستس العراق
ــدأ من أزمة  ــك كثيرة تب ــه اليومية، وهي ال ش حيات
ــات واملواصالت  ــكن والصحة والتربية واخلدم الس
ــكلة  ــول لتضاف اليها مش ــل والقائمة تط والنق
ــمها انقطاع األنترنيت أو ضعف « النت»  اخرى اس
ــتركني من هذه املشكلة  حيث يعاني اغلبية املش
ــل اضافة  ــزل أو اماكن العم ــي املن ــواء أكانوا ف س
ل مصالح الناس  ــن تعطّ ــى ما يترتب على ذلك م ال
واملؤسسات في القطاع اخلاص واحلكومي ال سيما 
اذا ما عرفنا بأنه ال ميكن االستغناء عن هذه اخلدمة 
ــبة  ــبه بأهمية املاء والهواء بالنس ــي صارت اش الت
ــان العراقي خصوصاً وانه يعيش اليوم ثورة  لالنس
ــود طويلة لم يكن  ــت أو االتصاالت بعد عق االنترني
ــا الكبيرة ..  ــة ذات املزاي ــا تلك اخلدم ــرف خالله يع
ــركات  ــكل صراحة أن بعض ش ــودي أن اقولها ب وب
ــي ال تلتزم باحلُزم اخلاصة بالنت حيث  االنترنيت الت
ــا التي  ــوار مثل تركي ــى دول اجل ــا ال ــري تهريبه يج
ــتخدمها ألغراض السياحة، إضافة الى ما بات  تس
يعرف مبشكلة سرقة األطباق الالقطة للخدمة مع 
ــع مبالغ باهظة  لقاء  ــارة هنا بأن املواطن يدف االش
هذه اخلدمة هي األغلى بالنسبة لدول اجلوار وحتى 
ــركات  ــة وهو ما يجعل ش ــدول املتقدم ــي تلك ال ف
ــام إذ أن عليها أن تعيد  ــص االته ــت في قف األنترني
النظر بسياقات عملها احلالية وان تفي بالتزاماتها 
كاملة غير منقوصة جتاه ( املواطنـ  املشترك) وعدم 
ــائعة وهي ( راح النت  ــال كاهله مبفردة باتت ش اثق
ــش في دوامة  ــل املواطن يعي ــه النت) وأالّ جتع ـ اج
الصدمات أو املفاجآت عندما يقوم بتصفح أي موقع 
الكتروني أو تكون اخلدمة ال تلبي الطموح أو عندما 
تتأخر معاملته خاصة بالنسبة للدوائر احلكومية 
التي اعتمدت « احلوكمة األلكترونية» وهكذا احلال 
للمصارف والشركات والكثير من املؤسسات التي 
ــى االنترنيت بوصفه  ــي عملها عل صارت تعتمد ف
ــن .. وفي اخلتام  ــي اختزال الزم ــرع واألفضل ف األس
ــركات املعنية بخدمة االنترنت أن ترتقي  ادعو الش
ــود في دول  ــا هو موج ــتوى م ــا لنكون مبس بعمله
االً على مدار (٢٤) ساعة  ــغّ العالم .. نريد « النت» ش
ــبه متاماً  و ال نريد ان تكون هذه اخلدمة في حال يش
ــتاء  انقطاعات التيار الكهربائي في الصيف أو الش

.. نأمل أن تكون البرقية قد وصلت .

صباح الشيخلي*

بال مجاملة

›‘rm@Ú‹ÿífl@o‰€a@ b�‘„a
_›y@Âfl@›Ëœ@NN@ÂüaÏΩa@›Áb◊@

/ عضو اتحاد الصحفيني العرب*عضو نقابة الصحفيني العراقيني
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هيئة حترير جريدة «البينة اجلديدة» وعلى رأسها 
الزميل رئيس التحرير /  عبد الوهاب جبار  تتقدم 
بالتهاني والتبريكات الى  العقيد (محمد لطيف 
ــبة  ــعب ملناس ــمري ) مدير قاطع جندة الش الش
ــه التوفيق  ــد .. متمنني ل ــى رتبة عمي ــه ال ترقيت

والنجاح في عمله .

متابعة  / البينة الجديدة
ــتطاع الشاب حسن  اس
ــة  محافظ ــن  م ــان  فرح
ــان، الذي لم يتجاوز  ميس
ــن  ــاً، م ـــ١٧ عام ــره ال عم
ــن  ف ــي  ف ــال  أعم ــاز  إجن
ــم باخليط واملسمار  الرس

(الـفيلوغرافيا).
ــه «طالب  ــال فرحان ان وق
ــس  اخلام ــف  الص ــي  ف
ــن  ف ــق  ويعش ــي،  العلم
ــاً  واصف ــا»،  الفيلوغارفي
الوحيد  «الفنان  ــه   نفس
ــط  باخلي ــم  يرس ــذي  ال

واملسمار في ميسان».
ــن  ــذا الف ــاف، أن «ه وأض
ــة قليلة  ــل عليه قل يعم
ــي ١٦- ــراق وحوال في الع

ــمون بهذه  ــا يرس ١٧ فنان
الطريقة «.

ــه «اجنز  ــان، ان ــع فرح وتاب

ــت قبوالً  ــاالً فنية الق أعم
ــعاً من قبل اجلمهور  واس
ــل  األه ــن  م ــجيعاً  وتش
ــاً، الى انه  ــني، الفت واملعني
ــوق في  ــى التف ــز عل «يرك

الدارسة والفن معاً».
ــن  ــر، أن الفنان حس يذك
ــارك في العديد  فرحان ش
واملهرجانات  املعارض  من 
ــة  احملافظ ــي  ف ــة  املقام
ــد  العدي ــى  عل ــل  وحص
ــهادات  والش اجلوائز  ــن  م

التقديرية.

fiå‰Ωa@èÓjy@fiaãbfl@È‰ÿ€@Ô”aä»€a@Ü‰v‹€@bjñ„@à�–‰Ì@Êb‰œ
بغداد – إنعام العطيوي

ــرمي حمد  ــان  علي ك ــذ الفن نف
ديالى  ــة  ــن محافظ اخلزرجي م
نصبا تذكاريا يجسد   شجاعة 
احتفاءً  البطل  العراقي  اجلندي 
بذكرى تأسيس اجليش العراقي 
ــل. والتمثال مصنوع من  الباس
ــمنت  مادة احلديد مع مادة االس
ــادة  ــن م ــط م ــن خلي ــالً ع فض
ــق البرياكتني  ــمنت الالص االس
واالسمنت االبيض والرمل .كما 
ــات علي كرمي  ــتخدم النح واس

طالء النصب مبادة البولستر.
ــدة  ــن قاع ــب م ــون النص ويتك
ــادة  مب ــلحة  مس ــة  كونكريتي

ــم*١١٠  ــد بقياس ١١٠ س احلدي
ــا اجلندي  ــم وينتصب عليه س
ــم العراقي  ــارية العل حامالً س
  ٢٠ و  ــر  ٢مت ــدي   اجلن ــاس  وقي
ــارية   ٣متر و ٢٠  ــم  مع الس س
ــد النصب جندي  ــم .  وجس س
عراقي شجاع يقف فوق ثعبان 
ــدو  ــان الع ــل الثعب ــه ميث ليقتل
واالرهاب ويتميز اجلندي العراقي 
ــر  تظه ــة  بحرك ــجاعة  الش
ــه  وقوت ــجاعة  الش ــل  تفاصي
ــة في محاربة  البدنية والعقلي
ــار عليه.  وجاء  اإلرهاب واالنتش
ــذا  ــذ ه ــان لتنفي ــار الفن اختي
ــهِ اخلاصة  ــى نفقت ــب عل النص

ــوالت  والبط ــم  املالح ــد  ليخل
للجيش العراقي منذ تأسيسهِ 

في ٦  كانون الثاني عام ١٩٢١.
ــذا العمل  ــدم طلبا الهداء ه وق
ــد العام للقوات  البطولي للقائ

ــلحة مصطفى الكاظمي  املس
ــات  ــرده اي معلوم ــم ت ــن ل لك
ــجاع  للقبول وبقي جنديهُ الش
ــي ديالى، راغباَ  حبيس منزلهِ ف
ــذا التمثال مكانه  ــون له أن يك
ــالة وكرامة  الذي يليق به وببس
ــن اجلهات  ــي م العراق ــش  اجلي
املعنية.  والفنان علي كرمي حمد 
ــد بغداد لم  ــي من موالي اخلزرج
يكمل دراستهِ في معهد الفنون 
ــداد املنصور وانتقل  اجلميلة بغ
ــارك في  ــش في ديالى وش للعي
ــات ومعارض فنية  عدة مهرجان

في بغداد واحملافظات.
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القبض  ــبانية  اإلس الشرطة  ألقت 
على زعيم مافيا إيطالي بعد هروبه 
ــبانية،  ــي بلدة إس ــدة ٢٠ عاما، ف مل
ــه على موقع  ــك من خالل تعقب وذل

.Google Street View

ــض  القب ــرطة  الش ــتطاعت  واس
ــينو غامينو، وهو قاتل  على جيواش
ــال العصابات  مدرج ضمن أكثر رج
املطلوبني في إيطاليا، في غاالباخار، 
ــد،  ــن مدري م ــرب  بالق ــدة  بل ــي  وه
ــمه  ــام بتغيير اس ــزوج وق ــث ت حي

ــل طاهيا وامتلك  ــى مانويل، وعم إل
متجرا للفواكه واخلضراوات. وأجرت 
ــدة حتقيقات في  ــرطة صقلية ع ش
ــوب غامينو، ٦١  ــن املطل ــا ع بحثه
عاما، وصدرت بحقه مذكرة اعتقال 

أوروبية في عام ٢٠١٤.

الكاظمي في زيارة ملرقد االمام علي (عليه السالم) الكاظمي يستقبل سيدة عراقية تركمانية من اهالي تلعفر ام لـ(٧) شهداء الكاظمي يحضر مجلس العزاء املقام على اروح شهداء (جبلة )


