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جريدة يومية سياسية عامة ال ترتبط بحزب او حركة او اية جهة دينية او سياسية
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ــي) املعروف  ــد العراق ــح محم ــال (صال ق
ــه ما نصه:  ــر الصدر) في تغريدة ل بـ (وزي
ــرق  ــني وبالط ــن احملبِّ ــض م ــعى البع يس
ــاع ( الكتلة الصدرية)  القانونية الى إرج
ــي رأيي في  ــل أن أعط ــان . وقب ــى البرمل ال
ــد كان أول النتائج  ــألة أقول : ق هذه املس
ــدّ كافة  ــحابهم هو س املتوخاة من إنس
ــمى : « اإلطار  ــرق للتوافق مع مايس الط
ــق معهم  ــي ال يتواف ــيقي» فمثل التنس
ــوع الكتلة الى مجلس  ــة . ثم إن رج البت
النواب فيه إحتمال ولو ضعيف في إيجاد 
هذا التوافق .. وهو ممنوع عندنا وفي حال 
ــداداً  ــتكون إنس منعه ، فإن عودتهم س
سياسياً مرة أخرى . فإن قيل : إمنا عودتهم 
ألجل حلّ البرملان ال ألجل التوافق معهم 
ــون احللّ  ــال بد أن يك ــا ف ــول : إذا عدن . أق

ــنة والكرد  ــاً عند حلفائنا من الس مرضي
ــإن كان : فال داعي  ــك ، ف ــه كذل ، وال أظن
ــحابهم سيفقد  لرجوعنا بل مبجرّد إنس
ل مباشرة . إننا  ــيحّ البرملان شرعيته وس
نعي كثرة الضغوط على حلفائنا .. لكن 
ــعب  التضحية من اجل إنهاء معاناة ش
ــود ومطلوب ..  ــر محم ــه ايضاً أم بأكمل
ــن يرفض تدوير  ــار هو م ــعب ال التي فالش
ــدة  ــوه وإعادة تصنيع حكومة فاس الوج
ــي ملعب احللفاء ال  ــرة أخرى . فالكرة ف م
ــة . أما الرأي  ــة الصدري ــي ملعب الكتل ف
النهائي في مسألة عودة الكتلة الصدرية 
الى مجلس النواب : فهو ممنوع منعاً باتاً 
ــاً وحتت أي ذريعة كانت . إذ يرفض  ومطلق
ــرقية وال غربية  ــدون حكومة ال ش الفاس
ذات أغلبية وطنية ونحن نرفض حكومة 
توافقية رفضاً قاطعاً . وحلّ البرملان ممكن 
ــيما مع  ــة الصدرية الس ــال عودة الكتل ب

وجود حلفائها في مجلس النواب وبعض 
املستقلني الذين لآلن هم على التّل !! لذا 
ــتقلني ملوقف شجاع  أدعو احللفاء واملس
ــون احللّ  ــا . ولن يك ــة برمته ــي األزم ينه
ــلّ البرملان  ــيكون ح ــذ تيارياً بل س حينئ
وطنياً : سني وشيعي وكردي ومستقلني 
ــس الوزراء  ــس اجلمهورية ورئي ليبقى رئي
ــال  ــف األعم ــة لتصري ــى رأس حكوم عل
ــات املبكرة أو  ــى اإلنتخاب ــراف عل ولإلش
ــني . ومن  ــن عراقيني أو دولي ــة آخري مبعون
ــا الداعي للجوء الى التيار أو اإلطار في  هن
ــكلة ، فاملفاتيح عند أولي احللّ  حلّ املش
والعقد ال عند (القضاء املسيّس) وال عند 
(احملاكم اخلائفة) وال عند (الكتلة الصدرية 
ــياق ذي صلة أكدت  ــحبة) . وفي س املنس
ــون عالية  ــالف دولة القان ــب عن ائت النائ
ــة  ــف، أن كتلتها حتاول عقد جلس نصي
ــول احلالي.وقالت  ــة في الـ٢٠ من ايل نيابي

نصيف، أن احلل احلالي لألزمة السياسية 
التي يعيشها العراق، يجب أن يكون عبر 
ــن يجب تفعيل  ــات املبكرة، لك االنتخاب
ــل، مبينة أن  ــواب املعط ــس الن دور مجل
ــوم ٢٠ من  ــة ي ــا حتاول عقد جلس كتلته
ــت أن اجلهود الدولية  ايلول اجلاري.وأضاف
ــاعية لتهدئة األوضاع في البالد، مبا  الس
ــدة األميركية وبعثة  فيها الواليات املتح
ــتئناف العمل  األمم املتحدة، تطالب باس
ــد القيادي في التيار  النيابي. في وقت أك
ــة  ــب العميري، ان أي جلس الصدري غاي
ــا  ــرعية وفق ــر ش ــتكون غي ــان س للبرمل
ــال العميري في  ــة االحتادية.وق للمحكم
بيان، ان احملكمة االحتادية صحيح لم حتل 
مجلس النواب ،لكنها اقرت ضمناً بعدم 

شرعيته.

كتب اِّـحرر السياسي

CıÙâb�€a@·«Ü€aD@paä‘œ@Úœb◊@bÁàÓ–‰m@Ü�◊˚mÎ@âÏu˛aÎ@ÖÏ‘»€a@p˝flb»fl@Êdíi@| �ôÏm@CÚÓ€bΩaD@NN@laäÃnç˝€@Ò7rfl@pb∞äñm@Û‹«@�aÖâ
ــم (٢٦٣٧٧) بتاريخ  ــى اعمامها املرق ــير وزارة املالية ال تش
ــوزارات  ــة ال ــى كاف ــا عل ــن تأكيده ٢٠٢٢/٨/٢٣ واملتضم
ــا  ــات ، تزويده ــوزارة واحملافظ ــة ب ــر املرتبط ــات غي واجله
ــنة ٢٠١٩  ــمولني بقرار (٣١٥) لس ــداول اخلاصة باملش باجل
ــب ماتضمنه  ــنة ٢٠١٩ بحس ــدل بالقرار (٣٣٧) لس واملع
قانون الدعم الطارئ لالمن الغذائي والتنمية ،  بعد اعادة 
ــلة  ــون بعض البيانات املرس ــا ، لك ــا ومراجعته تدقيقه
ــة  .وفيما يتعلق بقرار  ــن قبل تلك اجلهات غير صحيح م

إيقاف معامالت العقود واألجور.

بغداد /

\3^ò@Ú‡nn€a

\3^ò@Ú‡nn€a بعد يومني من رحيل والدته اليزابيث الثانية .. حفل لتنصيب تشارلز ملكا لربيطانيا رسميا

A_ä–Ωa@ÂÌdœ@NN@âb»ç˛a@ b–mâaÎ@Ú€b�j€aÎ@p¸bÓnÀ¸a@Âfl@“ÎbÇΩa@èuaÏÁ@ìÓ»Ì@Ô”aä»€a@NN@ÂüÏ€aÎ@ÂüaÏΩa@Úz‹ñfl@aÏ�j‹À

_âaä‘€a@lbzïc@bÌ@ÊÏ‹«bœ@·n„c@aáb‡œ@NN@ÒâbÌå€a@Ü»ibfl@›”˝”Î@ÚÓ‰flc@pbiaä�ôg@fiÏñy@…”Ïnm@âÖbñfl
‚ÏÓÃ€a@Âfl@ıaÏu˛a@ÚÓ‘‰mÎ@p˝ÿíΩa@7–ñn€@·‹ç˛aÎ@›rfl˛a@›ßa@ÏÁ@ÊÏ„b‘€aÎ@âÏnçÜ€a@µa@‚bÿny¸a
pbÓy˝ñ€a@›flbÿi@ÒÜÌÜu@ÚflÏÿy@›Óÿím@Ü»i@Âÿ€Î@Òäÿjfl@pbibÇn„a@…fl@ÚÓj‹À˛a

بات واضحاً ان أفضل الظروف التي 
ــوش « الطابور  ــط فيها جي تنش
ــائعات  اخلامس» وتكثر فيها الش
ــي  الت ــك  تل ــيما  الس ــة  املغرض
تهدف الى ارباك املواطن العراقي 
ــن اخلوف  ــة م ــي دوام ــه ف وادخال
والقلق هي تلك التي تغيب فيها 
ــعب أو ال تكون  احلكومة عن الش
ــر معه  ــى خط التماس املباش عل
ــمية  من خالل التصريحات الرس
ــمية  ــة أو البيانات الرس املطمئن
ــأن  ــه ايضاحاً بش م ل ــدّ ــي تق الت
مايدور حوله من أمور السيما تلك 
ــوض وخاصة  ــا الغم ه ــي يلفّ الت
ــهد  في ظرفنا الراهن حيث املش
ــأزوم وامللتبس حد  ــي امل السياس

ــب ان  ــب الغري ــة .. والعجي اللعن
ــس يعمل ليل نهار  الطابور اخلام
ــوادة  ــال ه ــر ب ــائعات تتطاي والش
أثناء وبعد الزيارة األربعينية التي 
نعيشها هذه األيام حيث يتوافد 
ــني الزائرين من  ــالء مالي ــى كرب ال
ــه .. وال بد أن  داخل العراق وخارج
ــير بأن مصادر تتوقع حصول  نش
أضطرابات أمنية وقالقل بعد تلك 
ــتدعي موقفاً  ــارة وهو ما يس الزي
صارماً وشجاعاً إليضاح احلقيقة 
ــعب مبا يحصل  ــفة الش ومكاش
ــدالً من التزام الصمت أو الهروب  ب
ــة  ــي بصراح ــذه ه ــام وه ــى أم ال
ــاب القرار .. كما البد  مهمة أصح
ــير الى ضرورة احتكام كل  أن نش
ــية الفاعلة في  ــوى السياس الق
الدستور  الى  العراقية  ــاحة  الس

والقانون فهو احلل األمثل واألسلم 
لتصفير املشاكل وتنقية األجواء 
ــير ايضاً  من الغيوم امللبّدة .. ونش
ــول : صحيح ان األغلبية من  بالق
ــي هي مع  ــعب العراق ــاء الش أبن
ضرورة اجراء انتخابات مبكرة وما 
يسبق ذلك من حل للبرملان احلالي 
ــون هناك  ــريطة أن تك ــن ش ولك
خطوة أساسية وجوهرية تتمثل 
بتشكيل حكومة جديدة بكامل 
ــا أردنا  ــة إذا م ــات خاص الصالحي
ــية  ــاء عملية سياس ــة بن حقيق
ــان قادرين  ــدة وحكومة وبرمل جدي
ــا كاملة غير  ــى اداء واجباتهم عل
منقوص كي يستطيع شعبنا أن 
ــعر بأن هناك حكومة وبرملان  يش
ــه  وملصلحت ــه  لصاحل ــالن  يعم
ــعيان خلدمته واإلرتقاء بهذا  وتس

ــاة  ــداف املتوخ ــو األه ــد نح البل
وأكيد أن ذلك ال يتحقق باألمنيات 
ــعارات بقدر ما يتم  أو اجترار الش
ــالل تغليب مصلحة  اصالً من خ
ــن أوالً .. والتذكير  ــن والوط املواط
بأن املواطن العراقي يعيش اليوم 
ــن االغتياالت  ــاوف م هواجس اخمل
والبطالة وارتفاع األسعار وغياب 
ــم  نع ــر؟!..  املف ــن  فأي ــات  اخلدم
مطلوب إشاعة أجواء اإلطمئنان 
ــذا  ه ــعر  يش ــي  ك ــكينة  والس
الشعب باإلستقرار ويتطلع نحو 
ــعيدة .. فهل ان  آفاق مشرقة وس
ــادرة على  ــية ق الطبقة السياس
ــق ما يطمح اليه العراقي أم  حتقي
ــل على الغارب  ــتترك احلب إنها س
ــذ حذرك ان  ــول للمواطن : خ وتق

الهاوية أمامك.

كتب رئيس التحرير

ÚÓ„Ï„b‘€a@÷ä�€bi@ÊbΩ5€a@µa@\ÚÌâÜñ€a@Ú‹nÿ€a@^@ buâ�@¥j0a@Âfl@ú»j€a@Ô«béfl@Û‹«@�a�Öâ@

ÚÓ‰Ó»iâ˛a@ÒâbÌå€a@Ü»iÎ@ıb‰qc@ÒÖaÏÁ@˝i@äÌb�nm@pb»ˆbëÎ@âbË„@›Ó€@›‡»Ì@èflbÅ@âÏibü

ماليني الزائرين يتوافدون اُّـ كربالء من كل انحاء العالم ألداء زيارة اربعينية االمام الحسني «ع»

o„b◊@Ú»Ìâá@c@o§Î@�b‘‹�flÎ@�bmbi@�b»‰fl@ Ï‰æ@laÏ‰€a@è‹©@µa@ÒÖÏ»€a@Ú€défl@ø@ÔˆbË‰€a@cä€a@Z@âÜñ€a@äÌãÎ

÷aä»€a@µa@÷ÎäéΩa@âÏé€a@¡–‰€a@Âfl@ÒÜÌÜu@Ú»œÖ@›‘‰m@ÚÓÿÌäfl˛a@paÏ‘€a@Z@ÚÌâÏç@âÖbñfl@NN_@âÏüb„bÌ@NN@·Ìb„@NN@Ôybï
âa�ä¶a@Û‹«@›jßaÎ@NN@\ÚÓ«äí€a@7À@^@�i@bË–ñÌ@âÜñ€a@âbÓn€aÎ@NN@Ô€bßa@fiÏ‹Ìc@H20I@ø@Úé‹u@Ü‘»€@Û»é„@Z@ÊÏ„b‘€a@Ú€ÎÖ

ÂÌäª@ø@ÚÌÏu@Úiäöi@\Ú‡übœ@Ïic^@Î@\Ú–Ìày@Ïic^@¥Óí«aÖ@¥ÌÖbÓ”@›n‘fl

›Óiâc@ø@7ç@tÖby@ıaäu@Úq˝q@ÚibïgÎ@óÇë@ äñfl@
ــخص  أعلنت مديرية مرور أربيل، مصرع  ش
ــن عائلة   جراء حادث  ــة ثالثة افراد م واصاب

سير في احملافظة.وذكرت املديرية ، أن احلادثة 
وقعت   عندما انقلبت السيارة التي تقلهم 
في قضاء كوية، ما تسبب  مبصرع شخص 

ــم من عائلة  ــة ثالثة آخرين جميعه وإصاب
واحدة.وأضافت، أن العائلة من أهالي قضاء 

جومان التابع ألربيل.
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ÚÌâÏnçÜ€a@ÖaÏΩbi@äƒ‰€a@ÒÖb«�@Ï«ÜÌÎ@ÊbΩ5€a@›y@÷äü@Ö �Ü∞@Û‹«˛a@ıbö‘€a@è‹©@èÓˆâ

!a@ämbé€aÎ@NNÚnÿ„
ــر احلكومية ال  ــض الدوائ ــي بع ف
ــك معاملتك من  ــتطيع حتري تس
ــى آخر اال بدفع (املاالت)  موظف ال
ــك بذلك  ــدم قيام ــال ع ــي  ح وف
ــوا وجوهاً  ــيضطرون الن يلبس س
ــتغرب أن  ــو) وال تس ــن  (چينك م
ــم عندما يطلب  ــول لك احده يق
ــر يريد  ــأن مديره املباش ــوة) ب (رش
ــهرية  ــة) يومية او ش ــه (حص من
مبوجب اتفاق مبرم بني االثنني وفي 
ظل هذه االجواء عليك ان تتخيل 
ــاد الذي يفتك بنا ..  حجم الفس

انها نكتة.. والساتر اهللا.

بغداد/

ــاء األعلى، اربيل/ ــس القض د رئيس مجل ــدّ ح
ــبت،  ــدان، امس الس ــق زي ــي فائ القاض
ــس النواب، فيما دعا إلى  طرق حل مجل
ــتورية املعرقلة  إعادة النظر باملواد الدس
ــببت  ــي س ــلطات والت ــكيل الس لتش
ــي.وقال زيدان  ــداد السياس حالة االنس
ــة اجلديدة»  ــه «البين ــال تابعت ــي مق ف

ــل اي مواطن في  ــه مث ــي مثل إن القاض
ص اخلطأ او سلبية ظاهرة  اجملتمع يشخّ
ــة  ــية أو اقتصادي ــة أو سياس اجتماعي
ويعاني من أثرها السلبي باعتباره جزءاً 
ــذه تكون  ــن معاناته ه ــن اجملتمع، لك م
بدرجة اكبر ألنه يجد نفسه عاجزا عن 

. ممارسة دوره كقاضٍ

بغداد/

ÚÓ„br€a@sÓiaåÓ€g@Úÿ‹Ωa@›Óyäi@ÒÜznΩa@Úÿ‹‡Ωa@�å»Ì@÷aä»€a
ــازي للمملكة  ــراق التع ــدم الع ق
ــة إليزابيث  ــدة برحيل امللك املتح
ــوزارة ، أن وزارة  ــرت  ال الثانية.وذك

ــدم بأحرِّ  العراقيَّة تتق ــة  اخلارجيَّ
ــة  حلكوم ــاة  واملواس ــازي  التع
ــعبها  وش ــدة  املتح ــةِ  اململك
ــل امللكة إليزابيث  الصديق، برحي

ــورٌ  ــا حض ــي كان له ــة، الت الثاني
ــات التأريخيَّة،  ــي أهمِّ احملط في ف
ــيّة  والسياس ــة  االجتماعيّ

للمملكةِ وأصدقائها. 

بغداد/

ــس  ام ــة،  اخلارجي وزارة  ــدرت  اص
ــل  ــأن عم ــا بش ــبت، توضيح الس
ــارج.  اخل ــي  ف ــة  العراقي ــات  البعث
ــودُّ وزارة اخلارجيَّة  وذكرت الوزارة ، ت
إحاطة الرأي العام والتأكيد على أنَّ 
البعثات العراقيَّة في اخلارج تعمل 
ــتجابة خدمةً  ــى درجات اإلس بأعل

ملصالح البلد.  وأضافت بشأن منح 
ــمات الدخول لألراضي العراقيَّة  س
ــم عبرَ  ــرام، فإنها تت ــن الك للزائري
النافذة األلكترونية الواحدة، عمالً 
اة  ــراءات التدقيق األمني املتوخّ بإج
ــيق مع  ــب وبالتنس ــذا اجلان ــي ه ف

اجلهات الوطنيَّة ذات اإلختصاص. 
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بغداد / البينة الجديدة
ــات دولة  ــتنـاداً إلى توجيه إس

ــوزراء ، وجـه  ــس ال رئيس مجل

ــيد  وزير الصناعة واملعادن الس

ــاز ، كافة  ــز اخلبـ ــل عزيـ منهـ

ــة للوزارة في  ــركات التابع الش

ــتنفار  بإس البصرة  ــة  حافظ مُ

جهودها وتسخير آلياتها لنقل 

ــالء  ــة كرب حافظ ــى مُ ــزوار إل ال

ــاً إلحياء  ــاً وإياب ــة ذهاب املُقدس

ــني  ذكرى أربعينية اإلمام احلُس

ـــالم ) وحلني إنتهاء  ( عليـه الس

مراسيم الزيـارة .وقـال املكتب 

ــان  بي ــي  ف ــوزارة  لل ــي  اإلعالم

ــركات الوزارة في  ــمي ان ش رس

حافظة البصرة والتي تشمل  مُ

ــمدة  ــركات ( األس ــن ش كال م

ــد العامة  ــن ماج ــة وإب اجلنوبي

ــب والصناعات  ــد والصل واحلدي

ــرت  باش  ( ــة  البتروكيمياوي

بتنفيذ توجيهات السيد الوزير 

ــدى ثالثة  ــت على م ــث قام حي

حافظة  ــزوار إلى مُ أيام بنقل ال

ذكرى  ــة إلحياء  املُقدس كربالء 

أربعينية اإلمام احلُسني ( عليـه 

ــاً خلدمة  ـــالم ) ذهاباً وإياب الس

ــتُواصل جهودها  وس ــن  الزائري

ــيم الزيـارة  ــى إنتهاء مراس حت

وزارة  ان  ــى  إل ــارة  اإلش ــدر  .جتـ

ــه  ــادن وبتوجي ــة واملع الصناع

ــر من  ــر تُعتب ــي الوزي ــن معال م

ــي تنفيذ  ــباقة ف الوزارات الس

التطوعية  ــالت  واحلم املُبادرات 

أثناء  والزائرين  املُواطنني  خلدمة 

ــةً  ــة وخاص الديني ــبات  املُناس

ذكرى عاشوراء وزيارة األربعيـن.
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2محليات

بابل / البينة الجديدة
ــريع الفريق احلقوقي ثامر محمد  أجرى قائد فرقة الرد الس
ــرطة بابل اللواء  ــماعيل احلسيني، الى جانب قائد ش إس
ــارة ميدانية ضمن القاطع  ــمري، زي خالد تركي جهاد الش
الشمالي للمحافظة لالشراف ومتابعة خطة تأمني زيارة 
ــالم) .حيث تضمنت  ــني (عليه الس ــة اإلمام احلس أربعيني
زيارة وحدة كاميرات املراقبة الفيديوية في قضاء املسيب، 
ــير الزائرين ضمن قاطع املسؤولية،  واستطالع  محاور س
ــير  ــور الرئيس ملس ــة للمح ــة ميداني ــهدت جول ــا ش كم
ــمالي، ولقاء اآلمرين املكلفني  ــن ضمن القاطع الش الزائري
ــف اجلهود والتواصل  ــذ اخلطة، والتأكيد على تكثي بتنفي
مع أصحاب املواكب اخلدمية، والتعامل املهني مع الزائرين 
ــم نحو مدينة  ــة في تفويجه ــيابية عالي ــا يضمن انس مب

كربالء املقدسة .

بغداد / البينة الجديدة
أكد وكيل وزارة النفط لشؤون التوزيع 
ــة احتياجات  ــوزارة على تلبي حرص ال
ــة  ــات الناقل ــن واملركب ــب الزائري مواك
ــات االخرى ،  ــود واملنتج ــم من الوق له
ــاعة على تقدمي  والعمل على مدار الس
ــة   ــات املعني ــناد للجه ــم واالس الدع
ــدف  ــة به ــة الوقودي ــالل اخلط ــن خ م
ــة  للزائرين  ــات املقدم ــاء باخلدم االرتق
ــؤون  ــط لش ــل وزارة النف ــال وكي . وق
ــع حامد يونس خالل  التصفية والتوزي
ــتودعات ومحطات  جولة تفقدية ملس
ــائل  ــطوانات الغاز الس ــاحات اس وس
ــطى  والوس ــة  اجلنوبي ــات  للمحافظ
ــؤولني  ــا عدد من املس ــى خالله ، التق
ــدف  اله ان   ، ــني  واملواطن ــني  والعامل
ــة امليدانية  ــذه اجلولة هو املتابع من ه
ــة الزائرين من والى  خلارطة طريق حرك
املدينة املقدسة ،  للوقوف على اخلطة 
ــارة االربعينية واالطالع  ــة للزي الوقودي
على  تنفيذ آليات عملها بإشراف  وزير 
ــان عبد اجلبار اسماعيل  النفط احس
ــرة  مباش ــي  النفط ــاع  القط ــادة  وقي
ــيابية  ــق انس ــى  حتقي ــل عل والعم  ،
ــى  عل ــة  النفطي ــات  املنتج ــع  توزي
ــاندة ، من خالل  املواكب واجلهات الس
أستمرار عمل  محطات تعبئة الوقود 
ــائل  ــطوانات الغاز الس ــاحات اس وس
ــس  ــار يون ــتودعات وغيرها.واش واملس

الى اهمية ماتقوم به غرفة العمليات 
ــراءات  اج ــن  م ــوزارة  ال ــي  ف ــادي  القي
ــبة ، بعد  ــر للمناس ــتعداد املبك االس
ــات الواقعية للزيارة  ــة االحتياج دراس
املليونية ، مؤكداً بإن الوزارة جنحت في 
ــبات من خالل  تطبيق  مثل هذه املناس
ــن كاف من املنتجات  خطة توفير خزي
ــارة  للزي ــية  الرئيس ــتهالكية  االس
املليونية ، فضالً عن تسخير مالكاتها 
البشرية وامكانياتها اللوجستية من 
املركبات بإنواعها لتقدمي خدمات نقل 
ــن ، فضالً عن تعزيز دعم  قطاع  الزائري
ــاء الوطنية ، واملولدات االهلية  الكهرب
ــات الزيارة  ــيق مع غرف عملي ، بالتنس
ــاد  ــات املعنية. وأش ــة واجله االربعيني
ــتثنائية  ــود االس ــوزارة باجله ــل ال وكي
ــركات  الش ــؤولني في  واملس للعاملني 
ــة املعنية .هذا وقد رافق وكيل  النفطي
الوزارة في جولته التفقدية التي بدأت 
ــملت عدد  ــة البصرة وش ــن محافظ م
ــة  ــة اجلنوبي ــات واالقضي ــن احملافظ م
ــركة  ــطى، كل من مديرعام ش والوس
توزيع املنتجات النفطية حسني طالب 
ــوط االنابيب  ــركة خط ــر عام ش ومدي
ــي ومدير عام دائرة  وكالة ماجد الكنان
ــة الداخلية زياد احلمد وعدد آخر  الرقاب
ــاع التصفية  ــي قط ــؤولني ف من املس

والنقل والتوزيع والغاز .

البينة الجديدة / علي شريف 
ــام اصالن اجلبوري  ــد النائب االول حملافظ بابل املهندس وس اك
ــة لتأمني  ــة خدمية متكامل ــة اعدت خط ــة احمللي ان احلكوم
ــع الدوائر ذات  ــركنا جمي ــن وقد اش ــة للزائري ــات الالزم اخلدم
العالقة في احملافظة.وقال املهندس اجلبوري: ان طريق الزائرين 
ــتة محاور مابني الشمال والوسط واجلنوب  في بابل مير عبر س
ما يجعل احملافظة تتحمل العبء االكبر في استقبال الزائرين 
ــى( ٥٠٠ كم ) وهو  ــوال احملاور في بابل يصل ال ــوع اط وان مجم
يحتاج الى خطة خدمية متكاملة.واضاف:ان اخلطة اخلدمية 
ــر اخلدمية ما  ــة من جميع الدوائ ــراك   ٤٦٠ عجل تتضمن اش
ــات نفاية وسيارات حوضية وعدد من  بنب عجالت نقل وكابس
ــيقع على دائرتي  ــاء.وان الثقل االكبر س عجالت دوائر الكهرب
البلديات والبلدية في تسخير عجالتها لالشتراك في اخلطة 
ــداد خطة خاصة  ــدس اجلبوري عن اع ــف املهن اخلدمية.وكش
ــة خالل فترة الزيارة عند  بنقل الزائرين من والى كربالء املقدس
ـــ٩٠ عجلة من  ــترك فيها قرابة ال ــدود مدينة طويريج وتش ح

دوائر النقل وبعض الدوائر االخرى في احملافظة.

البصرة / البينة الجديدة
ــرة  البص ــظ  محاف ــور  بحض
ــعد العيداني أعلن  ــدس اس املهن
ــركة العامة ملوانئ  مدير عام الش
ــدس فرحان  ــراق الدكتور املهن الع
ــتعداد التام  الفرطوسي عن االس
للتعاون والتنسيق مع القطاعات 
ــراق  ــة الع ــل خدم ــن أج ــة م كاف
ــع املدير  ــا .وتاب ــرة خصوص والبص
ــركة  ــئ العراق ش ــام «ان موان الع
ــاريع عمالقة وهي  وطنية لها مش
على استعداد تام للتعاون بكافة 
االصعدة وتذليل الصعاب . مؤكدا 
ــاريع ميناء الفاو  على أهمية مش
ــهم بدورها  والتي ستس ــر  الكبي
ــاد  االقتص ــة  تنمي ــي  ف ــال  الفع
ــير  الوطني ، مبينا ان األعمال تس
ــى  ــن عل ــدة ونح ــرة متصاع بوتي
ــاء  ــز إلنش ــرق الركائ ــارف ط مش

ــاء  املين ــي  ــة ف ــة اخلمس األرصف
.وأضاف املدير العام مت اليوم تقدمي 
ــركات   ــن قبل احدى الش عرض م
ــاء مصفى  ــازت بعقد إنش التي ف
ــذي يعد  ــوزارة النفط وال ــاو ل الف
االكبر في العراق بسعة تصل الى 
ــا ، مبينا  ــف برميل يومي (٣٠٠ ) ال

ــى يعد من اكبر املصافي  ان املصف
ــاريع  في العراق وهو من أهم املش
ــرة الفاو التي  ــبه جزي اخلاصة بش
ــة العراق  ــز مكان ــهد تعزي ستش
ــة  ــات التحويل ــة بالصناع الدولي
«ان  ــار  .واش ــة  والبتروكيمياوي
املصفى سيكون له دورا فعاال في 

ــتدامة وسيوفر آالف  التنمية املس
ــل للكفاءات العراقية  فرص العم
وقد حضر العرض محافظ البصرة 
العيداني ومدير  ــعد  املهندس اس
ــوب وفريق  ــي اجلن ــركة مصاف ش
ــات ذات العالقة  ــن املوانئ واجله م
.كما اعلنت إدارة الشركة العامة 

ــدء بعملية  ــئ العراق  عن الب ملوان
التخصصية  ــدة  للمع الركائز  دق 
ــة مليناء الفاو  في األرصفة اخلمس
ــر  ــوم واخ ــني ي ــر ب ــر .وتتغي الكبي
ــب  ــير نس ــح امليناء ، اذ تس مالم
ــاريع بخطى ثابتة تفوق  إجناز املش
ما مخطط لها هذا ما قاله  مدير 

ــدس  ــور املهن ــئ الدكت ــام املوان ع
ــدا ان  ــي ، مؤك ــان الفرطوس فرح
ــة احلاويات وفي  العمل في محط
ــة  لالرصف ــي  الكونكريت ــدار  اجل
اخلمسة فضال عن الطريق السريع 
والقناة  الداخلية للميناء  والطرق 
ــابق الزمن  ــة جميعها تس املالحي
والتوقيتات التي وضعت لها .وقد 
ــة االولى من  ــت معالم املرحل قارب
ــاء منظومة االرصفة اجلديدة  إنش
ــر واملكونة  ــاء الفاو الكبي في مين
ــة تخصصية  ــة أرصف من خمس
ــا صرحت  ــق م ــوح وف ــى الوض عل
ــار الى  ــركة املنفذة .ويش ــه الش ب
ــتزداد  س ــئ  املوان ــية  تنافس ان 
باملستقبل القريب بعد استكمال 
اجناز األرصفة اخلمسة واالمر الذي 
ــيا  ــيجعل الفاو مقصدا رئيس س

وبوابة للممر التجاري الدولي .

بغداد / البينة اجلديدة
ــة املهندس محمد  ــرأس وزير الزراع ت
اخلفاجي، اخلميس املاضي، اجتماعا 
ــة  للمجلس الوطني للبذور ملناقش
موقف إستالم بذور احلنطة للموسم 
ــن  ــالً ع ــي ٢٠٢١ - ٢٠٢٢، فض الزراع
ــة  بالعملي ــة  املتعلق ــع  املواضي
ــر اخلدمات للفالحني  الزراعية وتوفي
واملزارعني.وأكد اخلفاجي على أهمية 
ــني للنهوض  ــم الفالحني واملزارع دع
بالواقع الزراعي، حيث وجه بتجهيز 
بذور احلنطة واألسمدة ملزارعي األبار 
ومنظومات الرش أبتداء من األول من 

ــرين األول للموسم احلالي  شهر تش
ــني واملزارعني  ــم للفالح ــادة الدع وزي
ــي محافظة نينوى من خالل توزيع  ف
ــر  ــم وتوفي ــة رش عليه ٢٠٠ منظوم
ــتلزمات الزراعية الالزمة، وذلك  املس
ــي كماً  ــتوى اإلنتاج احملل ــع مس لرف
ــة الزراعية.وجرى  ــادة الغل ونوعاً وزي
ــى  عل ــة  املوافق ــاع،  االجتم ــالل  خ
ــع، ومنها املصادقة  عدد من املواضي
ــة التوجيهية  ــر اللجن ــى محض عل
ــج إكثار  ــي لبرنام ــص املال والتخص
ــول احلنطة  ــذور الرتب العليا حملص ب
 ،٢٠٢٣  -  ٢٠٢٢ ــي  الزراع ــم  للموس

ــت على طلب إضافة املبالغ  التصوي
املالية لدائرة فحص وتصديق البذور 
ــاط اإلضافي  ــرض تغطية النش لغ
ــى  عل ــة  املوافق ــذور،  الب ــات  لكمي
طلب تعديل تبويب لتغطية حملة 
الفحوصات اخلاصة بالبذور والتقاوي 
ملوسم ٢٠٢١ - ٢٠٢٢، التصويت على 
ــاص بالبرنامج  ــر النهائي اخل التقري
ــاند لبرنامج تنمية  ــادي الس اإلرش
العراق.واطلع  ــي  ف ــة  احلنط ــة  زراع
اجمللس على املوقف النهائي إلستالم 
ــي  ــم الزراع ــة للموس ــذور احلنط ب
٢٠٢١ - ٢٠٢٢ واملوافقة على إستالم 

الكميات اإلضافية البالغة (٥٠) ألف 
ــركة ما بني النهرين العامة  طن لش
املوضوعات  ــس  اجملل ــش  للبذور.وناق
التي تتعلق بتحسني الواقع الزراعي، 
ــة بذور  ــل تنقي ــع معام ــا توزي ومنه
احلنطة اجملازة في النواحي واألقضية 
ــاع  للقط ــدة  العائ ــات  للمحافظ
احلكومي واخملتلط واخلاص، صالحية 
ــارية  ــع املكاتب االستش التعاقد م
ــراء لبرنامج  ــرض التعاقد مع خب لغ
ــا للحنطة  ــذور الرتب العلي ــار ب إكث
ــا والذرة والرز  ــعير وفول الصوي والش

وتنمية احلنطة.

البينة الجديدة / هيثم القيسي
استنادا الى توجيهات وزير االتصاالت 
ــد  أحم ــهاب  ش أركان  ــدس  املهن
ــركة  ــر عام الش ــيباني ، و مدي الش
ــة  واملعلوماتي ــاالت  لالتص ــة  العام
ــم  قاس ــاد  جه ــامة  أس ــدس  املهن
الهماشي ، واملتضمنة حث مالكات 

ــود  ــة اجله ــى مضاعف ــركة عل الش
لتقدمي خدمات تلبي طموح املواطنني 
ــن جانب ،  ــات م ــة احملافظ ــي كاف ف
ــة الداخلة  ــرادات املالي ــز االي ولتعزي
ــي هذا  ــب اخر . وف ــن جان ــوزارة م لل
ــن املهندس محمد قيس  الصدد اعل
ــاالت ومعلوماتية   اتص مدير مديرية 

ــالث مواقع  ــتالم ث ــن اس ــوك ع كرك
ــق ( النصر وتبة  ــي مناط ــية ف رئيس
ــروع تقدمي  ــطي  ) ضمن مش والواس
ــي للمواطنني  خدمة الكابل الضوئ
والذي تنفذه شركتي ( سيمفوني – 
ــيرا الى ان مالكات  ايرث لنك ) ، مش
ــغيل  التش باجراء  ــت  قام ــة  املديري

ــي للخدمة ، ودعا املواطنني  التجريب
ــروع واالستفادة  لالشتراك في املش
ــق .  ــك املناط ــي تل ــه ف ــن خدمات م
ــار مدير  ــل، اش ــى صعيد متص وعل
ــان اخملتصة  ــى قيام اللج املديرية ال
ــركة العامة لالتصاالت  من مقر الش
ــاالت  اتص ــة  ومديري ــة   واملعلوماتي

كركوك بإجراء جولة تفقدية ملتابعة 
ــل الضوئي  ــد الكاب ــال حفر وم اعم
ــي مناطق  ــروع ف ــن نفس املش ضم
ــني  (حي بريادي واملصلى واخي حس
ــكان)، حيث مت نصب كابينات  واالس
ــروع  ــوالت خاصة باملش ــب منه وص

خدمة ألبناء احملافظة .
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البينة الجديدة / هيثم مجيد
ــتمرار فرع  ــن اس ــارة «ع ــت وزارة التج اعلن
ــة لتصنيع  ــركة العام ــف العائد للش النج
ــن  ــني ضم ــوكالء بالطح ــز ال ــوب جتهي احلب
ــالل فترة  ــة خ ــة التمويني ــردات البطاق مف
ــر عام  ــك «مدي ــد ذل ــة .اك ــارة االربعيني الزي
ــده  ــالل تفق ــلمان خ ــر داود س ــركة أثي الش
ــرع النجف، وقال : إن العمل متواصل في  لف
ــة النجف الواقعة  مطاحن احلبوب مبحافظ
على خط سير الزائرين املتوجهني الى مدينة 
ــات وزخم  ــم القطوع ــة رغ ــالء املقدس كرب
حركة الزائرين،مضيفا «ان شركته اعتمدت 
ــام الزيارة  ــالل فترة اي ــة جتهيز بديلة خ خط
ــادة العمليات  ــيق مع قي االربعينية بالتنس
في احملافظات التي تشهد بعض القطوعات 
ــن، حيث  ــيرة الزائري ــى خط مس ــون عل وتك
ــي بعض  ــورة مكثفة ف ــع بص ــون التوزي يك
ــير الزوار فيما يتم  املناطق خارج خطوط س
التعويض باملناطق ذات الزخم االكبر حلركة 
الزائرين،مؤكدا على «توجيه اللجان الرقابية 
والنوعية للتواجد واالشراف امليداني ملتابعة 
ــع الطحني لدى  ــن ونقل وتوزي ــل املطاح عم
ــام خالل  ــى» املدير الع ــذا والتق ــوكالء، ه ال
ــرع وتناول اللقاء  ــإدارة ومالكات الف الزيارة ب
ــي تقدمها  ــتوى اخلدمات الت عرضا عن مس
وزارة التجارة ألبناء احملافظة واجلهود الكبيرة 
ــركات الوزارة في توفير  التي تبذلها دوائر وش
مفردات السلة الغذائية والطحني بالكميات 
والنوعية التي تلبي طموحات الوزارة في هذا 
اجملال وباالمكانات املتوفرة،واشاد املدير العام 
ــيق بني تشكيالت الوزارة  «بالتعاون والتنس
ــة النجف من أجل تقدمي افضل  في محافظ
ــددا في الوقت  اخلدمات البناء احملافظة،مش
ذاته  على تلبية احتياجات املوظفني والنظر 
ــام  ــات املقدمة واحالتها الى االقس بالطلب
ــتحقاقات  االس ــح  ملن ــة  اخملتص ــان  واللج
ــات  والتعليم ــط  الضواب ــق  وف ــة  الوظيفي

النافذة.

@xbn„g@›ïaÏm@lÏjßa@…Ó‰ñm@Z@Òâbvn€a
@Âfl@·Àä€bi@—v‰€a@ø@¥z�€a@åÓË£Î
ÚÓ‰Ó»iâ¸a@ÒâbÌå€a@·ÅãÎ@pb«Ï�‘€a

NO.3953.SUN.11. SEP .2022العدد (٣٩٥٣)  األحد  ١١ / ٩ / ٢٠٢٢ 

lÏ‰¶aÎ@¡çÏ€a@pbƒœb™@pb�™@Ü‘–nÌ@¡–‰€a@ÒâaãÎ@›Ó◊Î

بغداد / البينة الجديدة
ــس الوزراء  ــيد رئيس مجل ــاء على توجيهات الس بن
احملترم االستاذ مصطفى الكاظمي  ، لوزارة الكهرباء  
ــة،والنجف  ــي كربالء املقدس ــتثناء محافظت مت إس
األشرف من القطع املبرمج ،وجتهيز احملافظتني بكامل 
الطاقة وحسب القدرة األستيعابية املتاحة خلطوط 
ــة الكهربائية،وحلني  ــع الطاق ــل وتوزي ــبكات نق وش
انتهاء زيارة أربعينية االمام احلسني (عليه السالم) .

بغداد / البينة الجديدة

ــافرين والوفود ،  ــركة العامة لنقل املس اعلنت الش
ــركة من بغداد صوب  امس االول ،انطالق باصات الش
ــة زاور اربعينية  ــة لنقل وخدم مدينة كربالء املقدس
ــني (ع). واكد مدير عام الشركة الدكتور  االمام احلس
ــر من وزير النقل  ــد العظيم كرمي : بتوجيه مباش عب
ــرة مالكات  ــني البندر، عن مباش الكابنت ناصر حس

الشركة في القطاعات باخراج اسطولها من بغداد 
واحملافظات االخرى الى مدينة  كربالء املقدسة لنقل 
ــني (ع).واوضح  ــي االحرار االمام احلس ــة زوار اب وخدم
ــركة من فنيني واداريني  املدير العام : ان مالكات الش
وسواق قد استنفروا كل اجلهود واالمكانيات لغرض 
ــالت واخراجها الى كربالء  ــز اكبر عدد من احلاف جتهي
ــارة االمام  ــن الى زي ــزوار الوافدي ــة خلدمة ال املقدس

احلسني (ع) .
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رئيس مجلس االدارة
رئيس التحرير
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أسسها الراحل  

ÖaÜÃji@ÚÓ‰ÿé€a@paÜyÏ€a@ø@…iäΩa@6Ωa@ä»ç@ÜÌÜzn€@ÚÓ‰œ@Ú‰¶@›Óÿím

÷aä»€a@aÏ‹ÅÖ@ÂÌà€a@¥Ó„aäÌ�a@ÂÌäˆaå€a@ÖaÜ«a@Â«@—íÿm@ÚÌÖÎÜßa@àœb‰Ωa
ÊbΩ5€a@Âfl@b‰ibzé„a@…‰π@Ü”@·Ó‹”�a@…ôÎ@ZâÜñ€a@Û‹«@�ÖäÌ@Ôüaä‘πÜ€bi@Ïö«

Íb‰jfl@Ú„bÓñ€@7„b„Ü€a@paâbÓ‹fl@“äï@Ô–‰Ì@laÏ‰€a@è‹©

علّق عضو احلزب الدميقراطي الكردستاني، 
ــار  ــم التي ــوة زعي ــى دع ــالم ، عل ــني س ريب
ــه الكرد  ــدر حللفائ ــدى الص ــدري مقت الص
ــس النواب  ــحاب من مجل ــنة لالنس والس
العراقي.وقال سالم من الصعب على احلزب 
ــحب من  ــتاني ان ينس الدميقراطي الكردس
ــباب، االول  البرملان في هذه املرحلة لعدة اس
ــيعي  ــارع الش ــب موجود في الش ان الغض
بسبب االعتراض على أداء احلكومة، والثاني 
ــراء االنتخابات  ــنة قبلوا بإج ان الكرد والس
املبكرة في العاشر من تشرين الثاني ٢٠٢١ 
ــا إلى  ــى مجاريه ــاه ال ــود املي ــدف ان تع به
ــاف ان وضع اقليم  ــا الطبيعي.واض وضعه
ــة املكونات  ــبه وضع بقي ــتان ال يش كردس

ــاك الكثير من  ــنية ألن هن ــيعية والس الش
ــوت املواطنني في  ــق بق ــات التي تتعل امللف
ــى حلها مع  ــل ال ــم التوص ــم يت ــم ل االقلي
ــع احلزب  ــا مين ــذا م ــة وه ــة االحتادي احلكوم
ــحاب  ــتاني من االنس ــي الكردس الدميقراط
ــا يُعرف  ــية.وكان م ــة السياس ــن العملي م
ــد صالح محمد العراقي املقرب  بـوزير القائ
ــدى الصدر،  ــار الصدري مقت ــم التي من زعي
ــور على  ــابق، في منش ــال في وقت س قد ق
ــي إننا نعي كثرة  مواقع التواصل االجتماع
ــن التضحية  ــى حلفائنا، لك ــوط عل الضغ
ــعب بأكمله أيضاً  من أجل إنهاء معاناة ش
ــعب ال التيار  ــوب، فالش ــر محمود ومطل أم
ــوه وإعادة تصنيع  ــو من يرفض تدوير الوج ه
ــا إلى أن  ــرى، الفت ــدة مرة أخ ــة فاس حكوم
ــي ملعب  ــاء ال ف ــب احللف ــي ملع ــرة ف الك

ــوره، أن حلّ  الكتلة الصدرية.وتابع في منش
ــودة الكتلة الصدرية وال  البرملان ممكن بال ع
سيما مع وجود حلفائها في مجلس النواب 
ــم على  ــن لآلن ه ــتقلني الذي ــض املس وبع
ــتقلني ملوقف  ــو احللفاء واملس ــلّ لذا أدع الت
شجاع ينهي األزمة برمتها، ولن يكون احللّ 
حينئذ تيارياً بل سيكون حلّ البرملان وطنياً 
ــتقلني ليبقى  ـــنّيا وشيعيا وكرديا ومس س
ــوزراء على رأس  ــس اجلمهورية ورئيس ال رئي
ــراف على  حكومة لتصريف األعمال ولالش
األنتخابات املبكرة أو مبعونة آخرين عراقيني 
ــة االحتادية العليا  ــت احملكم أو دوليني.وأعلن
ــواب العراقي  ــل مجلس الن ــن رد دعوى ح ع
ــا بل من  ــس من اختصاصه ــون األمر لي لك
اختصاص مجلس النواب نفسه أو رئيسي 

اجلمهورية واحلكومة.

ملعاجلة هذا اخلطأ ومساءلة مرتكبه 
باعتبار ان ذلك من صميم واجباته 
ــار إلى أن «هذا العجز  ».وأش كقاضٍ
ــتوري  ــود نص دس ــببه عدم وج س
ــتوري او عدم وجود  ازاء اخلرق الدس
نص قانوني ازاء الفعل الذي يعتقد 
ــاءلة  ــه فعل يجب مس البعض ان
ــي مقيد  ــك ان القاض ــه ذل مرتكب
ــوص  ــتورية املنص ــدة الدس بالقاع
ــا) من  ــادة (١٩/ ثاني ــي امل ــا ف عليه
ــنة  ــة العراق لس ــتور جمهوري دس
ــي تنص على (ال جرمية وال  ٢٠٠٥ الت
ــك القاعدة  ــة اال بنص) كذل عقوب
ــا في  ــوص عليه ــة املنص القانوني
ــون العقوبات رقم  املادة (١) من قان

ــي  ــدل الت ــنة ١٩٦٩ املع (١١١) لس
ــى فعل او  ــص على (ال عقاب عل تن
ــون ينص  ــاء على قان ــاع اال بن امتن
ــى جترميه وقت اقترافه)».وبني، ان  عل
ــتورية او االفعال  ــات الدس «اخلروق
غير املقبولة اجتماعيا واخالقيا ال 
ــاءلة مرتكبها  ميكن للقاضي مس
ــواء مؤسسات او افراد اال بوجود  س
ــا وفق  ــب عليه ــح يعاق ــص صري ن
التي ينظمها  القانونية  ــروط  الش
ــي،  القانون او  ــتوري  الدس ــص  الن
ــك ان القضاء يدرك  ــال على ذل ومث
ــلبية للخروقات  ــار الس االث ــا  متام
ــد  ــت بع ــي حصل ــتورية الت الدس
االنتخابات التشريعية في تشرين 

ــدم  ــة بع ــنة ٢٠٢١ املتمثل االول س
ــتورية  ــات الدس ــزام بالتوقيت االلت
ــلطة التنفيذية  ــكيل الس في تش
ــة  اجلمهوري ــس  رئي ــقيها  بش
ومجلس الوزراء بحسب نص املادة 
(٦٦) من الدستور، ورغم وضوح هذا 
ــتوري اال ان القضاء لم  اخلرق الدس
ــى معاجلة هذا اخلرق  يكن قادرا عل
ــاءلة مرتكبيه بسبب عدم  او مس
ــتوري يجيز له ذلك». وجود نص دس

ــناه جليا  ــع زيدان «هذا ما ملس وتاب
ــة العليا  ــرار احملكمة االحتادي في ق
ــا ١٧ دعوى/ ــدد ١٣٢ وموحداته الع
ــادر بتاريخ ٧ /٩  ــة/٢٠٢٢ الص احتادي
ــوى طلب حل  /٢٠٢٢ بخصوص دع

ــم ان القضاء  مجلس النواب اذ رغ
ــي تلك الدعوى  ــق مع املدعي ف يتف
ــتورية  ــا بوجود خروقات دس واقعي
ــس النواب  ــن قبل مجل مرتكبة م
ــكل  ــك اخلروقات بش ــخص تل وش
ــتوري رد  واضح اال ان القضاء الدس
الدعوى بطلب حل مجلس النواب 
ــل اجمللس)  ــذا اخلرق (ح ــزاء ه الن ج
ــتور  ــن الدس ــادة (٦٤) م ــه امل اوكلت
ــواب ذاته بان يحل  ــى مجلس الن ال
ــة لعدد  ــة املطلق ــس باالغلبي اجملل
اعضائه اما بناء على طلب من ثلث 
اعضائه او طلب من رئيس مجلس 
الوزراء ومبوافقة رئيس اجلمهورية».
ــة  احملكم ــررت  ب ــك  «كذل وأردف 

ــة  قرارها - وهي على صواب  االحتادي
في ذلك- بان اختصاصاتها محددة 
دستوريا مبوجب املادة (٩٣) وال يوجد 
بينها صالحية حل مجلس النواب، 
ــاغ  وازاء وضوح هذا النص فال مس
ــا ورد فيه».وأمت  ــاد بخالف م لالجته
ــة وغيرها توجب  ــذه احلال زيدان»ه
اعادة النظر بصياغة مواد الدستور 
ــلطات  الس ــكيل  لتش ــة  املعرقل
ــببت حالة  ــي س ــتورية والت الدس
االنسداد السياسي وما رافقها من 
احداث مؤسفة بان يتم النص على 
ــتوري  ــة اي نص دس ــزاء مخالف ج
بنفس النص بصياغة واضحة غير 

قابلة لالجتهاد او التأويل».

@ÊbΩ5€a@›y@÷äü@ÖÜ∞@Û‹«¸a@ıbö‘€a@è‹©@èÓˆâ
ÚÌâÏnçÜ€a@ÖaÏΩbi@äƒ‰€a@ÒÖb«�@Ï«ÜÌÎ

بغداد /

ــبت، عن اعداد  ــفت هيئة املنافذ احلدودية امس الس كش
الزائرين االيرانيني الذين دخلوا العراق الداء الزيارة االربعينية.
ــواء عمر الوائلي ، إن  ــال رئيس هيئة املنافذ احلدودية الل وق
ــة مت اقرارها ضمن  ــول الزائرين عبر املنافذ احلدودي آلية دخ
ــر الداخلية، الفتاً الى أن  ــة وزي اخلطة األمنية العليا برئاس
ــير وفق اآللية التي وضعت من خالل تفتيش  االجراءات تس
كافة الزوار الوافدين وكذلك ختم اجلوازات وال يسمح مبرور 
ــمية معتمدة تدخل بنظام اجلوازات  أي زائر إال بوثيقة رس
ــراء عملية تفويجهم  ــام (البايزز) العراقي ومن ثم إج ونظ
ــة.وأضاف نطلب من اجلانب  ــى محافظة كربالء املقدس ال
ــال الزائرين دفعة  اإليراني بإجراء عملية تفويج وليس إرس
واحدة ألنه يؤثر على صحة وسالمة الزائرين كما ندعوهم 
ــا الى االلتزام باألعداد املقررة بني اجلانبني على وفق ما  أيض
ــت عليه االتفاقية األمنية العراقية اإليرانية، مبيناً أن  نص
ــر املنافذ احلدودية  ــن اإليرانيني الذين دخلوا عب عدد الزائري
ــذا املوضوع  ــة ه ــغ مليوني زائر لذلك يحتاج الى دراس بل
بشكل جيد. وأشار الى وجود تنسيق عال بني هيئة املنافذ 
احلدودية ووزارة الداخلية والقيادات املشتركة واحملافظات.

ــن واملغادرين  ــدد الزائرين الوافدي ــي إحصائية بع وفيما يل
ــمولة بالزيارة األربعينية ولغاية يوم أمس  في املنافذ املش

اجلمعة.. 
منفذ زرباطية احلدودي.

أعداد الوافدين ٩٤٩،٤١٧ / أعداد املغادرين  ١٨٣،٧١٦
منفذ الشالمجة احلدودي

أعداد الوافدين ٥٢٤،٩٨٥ / أعداد املغادرين ٩٥،١٢٢
منفذ الشيب احلدودي

أعداد الوافدين ٢٢٢،٠٢٨/ أعداد املغادرين ٥٤،٨٦٧
منفذ املنذرية احلدودي

أعداد الوافدين ١٤٢،٢٦٩ / أعداد املغادرين١٢،٣٩٧
مطار النجف الدولي 
أعداد الوافدين ٧٤،٧٠٣
منفذ سفوان احلدودي

أعداد الوافدين١٣،٨٧٤ / أعداد املغادرين ٥،٨٣٢
مطار بغداد الدولي / أعداد الوافدين٦،٦٦٢

اجملمع الكلي
أعداد الوافدين ١،٩٣٣،٩٣٨/ أعداد املغادرين٣٥١،٩٣٤

بغداد /

ــارات الدنانير لصيانة  ــاء التي حتدثت عن صرف ملي ــى مجلس النواب ، األنب نف
ــاه. وقالت الدائرة اإلعالمية للبرملان في بيان، تداولت بعض صفحات مواقع  مبن
ــرف املليارات على  ــام مجلس النواب بص ــأن قي ــل االجتماعي خبرا بش التواص
ــرة االعالمية في  ــذا الصدد تود الدائ ــس النواب.وأضاف البيان، وبه ــى مجل مبن
ــأن هي اخبار عارية عن  ــس النواب ان تبني ان جميع ما مت تداوله بهذا الش مجل
ــادة تنظيف والصيانة  ــا مت القيام به هو إع ــاس لها ، وان جل م ــة وال اس الصح
ــر ومن امليزانية االعتيادية للمجلس  ــيئا يذك الدورية ملبنى اجمللس لم تكلف ش
ــاد على كوادر  ــرض حيث مت االعتم ــات مالية خاصة لهذا الغ ــس تخصيص ولي
ــائل االعالم الى توخي الدقة في نقل  ــة العامة للمجلس.ودعا البيان وس االمان

االخبار واالعتماد على املصادر الرسمية.

شكلت هيئة استثمار بغداد جلنة فنية مختصة لتحديد سعر 
املتر املربع الواحد من الوحدات السكنية وإلزام املستثمرين به. 
وقال رئيس الهيئة حيدر األنصاري إن اللجنة التي حددت األسعار 
ــتوى  ــروع التي تبني مس ــة الفنية للمش اعتمدت على الدراس
التكنولوجيا املستخدمة في البناء والدراسة املالية املتضمنة 
ــاح املقدمتني  ــاب التكاليف واألرب ــعري الحتس ــل الس للتحلي
ــتثمر، فضالً عن  ــة اجلدوى االقتصادية من قبل املس ضمن دراس
ــائية واملعمارية  ــة لألعمال االنش ــات التفصيلي ــداول الكمي ج
ــأ.  ــعر واملنش والكهربائية وامليكانيكية وغيرها املتضمنة الس
وأضاف األنصاري ، أن تعليمات الهيئة الوطنية لالستثمار ألزمت 
ــة اجلدوى االقتصادية وبخالفه  املستثمر بالسعر املثبت بدراس
ــتوجب تطبيق املادة ٢٨ من قانون االستثمار  يعد إخالالً منه يس
ــعار  ــنة ٢٠٠٦ املعدل. وأوضح األنصاري أن حتديد أس رقم ١٣ لس
ــتثمارية  ــكنية االس ــكنية ضمن اجملمعات الس الوحدات الس
ــون عمالً  بكتاب  ــتثمار بغداد تك احلاصلة على اجازة هيئة اس
ــرين األول ٢٠٢٠ واملتضمن  ــة جمللس الوزراء في تش األمانة العام
منع املستثمرين من املضاربة في أسعار الوحدات السكنية، إذ 
أصدرت الهيئة الوطنية لالستثمار تعليماتها في تشرين األول 
ــعر املثبت  ــتثمر بالس مـن العام التالي ٢٠٢١ والتي ألزمت املس

في دراسة اجلدوى االقتصادية.

بغداد /

ــى الهيتي ، عدد  ــني، مصطف ــب الصيادلة العراقي ــى نقي احص
ــراق يتذيل الواقع  ــار الى ان الع ــي العراق، فيما اش ــة ف الصيادل
ــراق يعاني من  ــدول العربية.وقال الهيتي، إن الع ــي في ال الصح
ــداد الصيادلة، اذ ان احلاجة الفعلية هي ١٦ ألف  التخمة في اع
ــف صيدلي.وأضاف أن هناك  ــي بينما منتلك أكثر من ٣٠ أل صيدل
كليات للصيدلة في العراق ال ميتلك عميدها شهادة الدكتوراه، 
ــاتذة يحملون هذه الشهادة، وهذا االمر  فيما تخلو اخرى من اس
ــذا امللف.وبني أن العراق  ــث ال يوجد اهتمام به غير صحيح، حي
ــة، اذا ال يوجد دعم  ــدول العربي ــي ال ــع الصحي ف ــل الواق يتذي

حقيقي لوزارة الصحة ومتويلها ضعيف جداً.

@…”aÏ€a@›ÌànÌ@÷aä»€a@Z@Ú€ÖbÓñ€a@kÓ‘„
ÚÓiä»€a@fiÎÜ€a@¥i@Ôzñ€a

بغداد /

أعلنت مديرية شرطة الطاقة، القاء القبض على متهم وضبط 
ــمية في محافظة نينوى.وذكرت املديرية ،  محطة وقود غير رس
ــيني مبتابعة  ــب توجيهات املدير العام اللواء غامن احلس أنه حس
ــتقاته واخملالفني، متكنت  ومالحقة عصابات تهريب النفط ومش
ــض على متهم  ــن القاء القب ــابع م ــوة تابعة إلى الفوج الس ق
ــت، انه مت  ــي نينوى.وأضاف ــمية ف ــط محطة وقود غير رس وضب
ــرطة النفط  ايداعه التوقيف وحجز املضبوطات داخل مركز ش
ــبتهم وفق  ــا على القضاء ومالحقة اصحابها ومحاس لعرضه

قانون تهريب النفط ومشتقاته رقم ٤١ لسنة ٢٠٠٨. 

ÙÏ‰Ó„@ø@ÚÓ8â@7À@ÖÏ”Î@Ú�™@¡jô
بغداد /

NN@laäÃnç˝€@Ò7rfl@pb∞äñm@Û‹«@�aÖâ
@âÏu˛aÎ@ÖÏ‘»€a@p˝flb»fl@Êdíi@|ôÏm@CÚÓ€bΩaD@
CıÙâb�€a@·«Ü€aD@paä‘œ@Úœb◊@bÁàÓ–‰m@Ü◊˚mÎ

@@ buâ�@¥j0a@Âfl@ú»j€a@Ô«béfl@Û‹«@�aÖâ
ÚÓ„Ï„b‘€a@÷ä�€bi@ÊbΩ5€a@µa@CÚÌâÜñ€a@Ú‹nÿ€aD

ــتمرار بعض وحدات االنفاق من بعض  فقد لوحظ اس
ــر قانون  ــتمرارها بالتعاقد قبل وبعد نش اجلهات اس
ــة للقانون  ــكل مخالف ــو مايش ــي وه ــن الغذائ االم
ــع  ــارض م ــا تتع ــا لكونه ــر اليه ــى النظ (٣١٥) ويراع
ــأن الذين  ــول بها.اما بش ــياقات واالنظمة املعم الس
ــبي  ــم بعد تاريخ ٢٠١٩/١٠/٢ من منتس جرى تعيينه
شركات وزارة الصناعة واحملاضرين في التعليم العالي 
ــاف ، فقد مت مفاحتة  ــم ودواوين االوق ــق التعلي وصنادي
ــأنهم .كما  ــس الوزراء للنظر بش ــة العامة جملل االمان
ــود الـ (١٠٠٠) ــا، ان موضوع العق ــوزارة علم وحتيط ال

ــق قانون االمن الغذائي ،  اخملصصة لكل محافظة وف
ــتغرب  الوزارة  من  ــموال بأعمامنا هذا .تس ليس مش
تصريحات بعض الشخصيات التي تهدف الى حتقيق 
ــاس لها من  ــخصية وهي ال اس اهداف واملصالح الش
الصحة ومثيرة لالستغراب اذ انه ال توجد اي تاخير من 
ــوزارة حيث الوزارة في ما يخص تنفيذ قرار٣١٥  قبل ال
و٣٣٧ لسنة  ٢٠١٩ تعمل بكافة طاقتها وتؤكد الوزارة 
حرصها على تنفيذ كافة فقرات قانون الدعم الطارئ 
ــذي يضمن حتقيق  ــرعة املمكنة،وعلى النحو ال بالس

العدالة خملتلف الشرائح والفئات الواردة ضمنه.

ــتعقد تكون غير  وأضاف، أن اي جلسة س
ــواب  ــس الن ــات جملل ــرعية، و اي مخرج ش
ــتكون غير شرعية، مضيفا ان ما يصدر  س
ــرعي  ــرعي، غير ش ــان غير الش ــن البرمل م
ــه.واختتم  اكيداً، ما عدا حل اجمللس نفس
ــل اال باحلل. على صعيد  بيانه بالقول ال ح
ــورية سانا، أن  آخر ذكرت وكالة األنباء الس
القوات األمريكية سرقت دفعة جديدة من 
النفط السوري من حقول اجلزيرة ونقلتها 
إلى قواعدها في األراضي العراقية.ونقلت 
ــن ريف  ــة م ــادر محلي ــن مص ــة ع الوكال
ــكة أن رتال للقوات  اليعربية في ريف احلس
ــن ٨٨ صهريجا معبأ  ــاً م ــة مؤلف األمريكي

ــروق خرج امس من  ــوري املس بالنفط الس
ــي العراقية. ــر احملمودية ودخل األراض معب

ــادر األراضي  ــادر أن الرتل غ وأوضحت املص
ــد  ــاه القواع ــات باجت ــى دفع ــورية عل الس
ــأن  ــمال العراق. وفي الش األمريكية في ش
ــة اإلعالم األمني، امس  األمني أعلنت خلي
ــبت، تفاصيل مقتل قياديني اثنني في  الس
ــي جبال  ــة جوبة ف ــش بضرب ــم داع تنظي
ــه من خالل  ــة ، أن ــرت اخللي ــن.   وذك حمري
ــتخباراتية التي زودت بها  املعلومات االس
وكالة االستخبارات والتحقيقات االحتادية 
في وزارة الداخلية إلى سالح اجلو العراقي 
ــه دك أوكار عصابات داعش  والذي نتج عن

في سلسلة جبال حمرين ضمن محافظة 
ــالح الدين بتاريخ ٢٠ آب ٢٠٢٢ واملتواجد  ص
بداخلها قيادات مهمة من تلك العصابات 
االجرامية.وأوضحت أنه  مت التأكد من مقتل 
ــم املكنى  ــيد جاس ــد رش ــي محم االرهاب
ــكري والية  ــو فاطمة عس ــو حذيفة واب اب
ــن االرهابيني اخلطرين  ــن وهو م صالح الدي
ــة ضد القوات  ــترك بعمليات إرهابي واملش
ــالل الفترات املاضية  األمنية واملواطنني خ
ويعتبر أحد قيادات داعش االرهابي.وأشارت 
ــتخبارات ما زالت تالحق  إلى أن وكالة االس
عصابات داعش اإلرهابية للقصاص العادل 

والعاجل منهم. 
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أكد  مدرب املنتخب األوملبي العراقي 
ــل، ، أن  ــي شنيش ــرة القدم راض لك
ــب أصبح  للمنتخ ــداده  إع ــج  برنام
جاهزاً، ولم يتبق سوى بدء التجمع، 
ــم يغنب حق أي  ــار إلى أنه ل فيما أش
ــرعة  ــب مش ــواب املنتخ ــب، وأب الع
لألكفأ. وقال شنيشل، إن «برنامجه 
ــتعداداً  ــإدارة املنتخب اس ــيبدأ ب س
ــمية  لبطولة األردن، حيث جرت تس
ــم  ــة وه ــة تام ــن قناع ــني ع الالعب
ــني  واحملترف ــباب  الش ــن  م ــط  خلي
ــابقني». وأضاف  ــي منتخب س والعب
ــة لالعبني لم  ــيمنح الفرص أنه «س
ــتحقاقهم  يأخذوا فرصهم رغم اس
متثيل املنتخب»،  مبيناً أن «املنتخب 
ــيتجمع  في الرابع عشر  الوطني س
ــهر احلالي مبعسكر تدريبي  من الش
البطولة  ــاركة في  للمش استعداداً 
الرباعية املقررة في األردن للمدة ٢٣-

٢٧ من الشهر احلالي».
ــل، إلى أنه «تعاقد مع  وأشار شنيش
االحتاد لتدريب االوملبي ثالث سنوات، 
ــيبداً بوضع  ــالل هذه املدة س وانه خ
ــب  للمنتخ ــة  خاص ــتراتيجية  س
ــاد الكرة،  ــاون مع احت ــي، بالتع األوملب
ــيعتمد في مشروعه  السيما أنه س

على أعمار حقيقية»، مردفاً بالقول: 
ــرة  ــار صغي ــتكون العم ــي س «دعوت
ــى ٢٠ عاماً،  ــني ١٩ إل ــا ب ــر م تنحص
ــاد بعد ثالثة  ــزة لألوملبي لتكون جاه
أعوام». وخلص شنيشل، إلى القول 
ــي  األوملب ــل  متثي ــتحق  يس ــن  «م إن 
ــق»، موضحاً  ــن الفري ــيكون ضم س
ــرعة  ــتبقى مش أن «أبواب الفريق س
ــه الالعب في  ــأ خالل ما يقدم لألكف
ــرر انطالقه مطلع  الدوري املمتاز املق
ــهر املقبل». وكان اجلهاز الفني  الش
ــرةِ القدم، قد  للمنتخب الوطني لك
ــتدعاة  املس الالعبني  ــة  قائم ــن  أعل
ــت  وضم ــة.  الدولي األردن  ــة  لبطول
القائمة (٣١) العباً هم كل من : جالل 
حسن ، أحمد باسل ، حسن أحمد ، 
ــن حبيب ، مارتن حداد ، رسالن  حس
ــاف يونس ، كاردو صديق ،  حنون ، من
ــني ، مهند جعاز  علي فائز ، زيد حتس
ــكي ، حمزه عدنان ،  ، ميرخاس دوس
حسني عمار ، اآلي فاضل ، أحمد عبد 
احلسني ، أمجد عطوان ، محمد علي 
ــهاب رزاق ، أمير العماري ،  ــود ، ش عب
هيران أحمد ، محمد قاسم ، إبراهيم 
ــني علي ، بسام شاكر ،  بايش ، حس
ــد الكرمي  ــن عب ــد فرحان ، حس أحم
ــو  ــني ، اس ــيركو كرمي ، أمين حس ، ش

رستم، وكاع رمضان.
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ــعودي  توج نادي الهالل الس
ــوبر لوسيل،  بلقب كأس س
ــى فريق  ــر عل ــا انتص بعدم
ــركالت الترجيح  ــك ب الزمال
ــاء الوقت  ــب انته (٤-١)، عق
األصلي في املواجهة القوية، 
ــي بهدف  ــادل اإليجاب بالتع
ــيل  ــتاد لوس ملثله، على اس
ــب مونديال قطر  أكبر مالع

.٢٠٢٢
ــمت ركالت الترجيح  وابتس
ــالل  اله ــادي  ن ــح  لصال
السعودي، الذي متكن جنومه 
من حسمها، بنتيجة (٤-١)، 
ليتوج «الزعيم» بلقب كأس 
سوبر لوسيل، عقب تفوقه 
ــك  الزمال ــه  منافس ــى  عل

املصري، في املواجهة القوية 
التي جمعت بينهما.

ــو  ــيل ه ــوبر لوس وكأس س
ــاراة كرة  ــي ملب ــدث رياض ح
قدم ودية دولية حتت إشراف 
ــرة القدم  ــاد الدولي لك االحت
ــة  دول ــي  ــام ف ــا) تق (الفيف
ــار حتضيراتها  ــي إط قطر ف
ــة  والتجريبي ــتعدادية  االس
جلميع العمليات التشغيلية 
نهائيات كأس  ــتضافة  الس

العالم ٢٠٢٢.
ــد طرفي  ــرر حتدي تق ــث  حي
ــني  ــيل ب ــوبر لوس كأس س
ــعودي  الس ــدوري  ال ــل  بط
ــوج  ت ــذي  وال ــني  للمحترف
ــعودي  ــادي الهالل الس به ن
وبطل الدوري املصري املمتاز 

الذي توج به نادي الزمالك.

  

ــمي  الرس ــدث  املتح ــن  أعل
ــباب  الش وزارة  ــم  باس
ــة محمد  املصري ــة  والرياض
ــدرس مع  ــالده ت ــوزي، أن ب ف
السعودية واليونان الترشح 
ــم  لتنظي ــترك  مش ــف  مبل

مونديال ٢٠٣٠.
وقال فوزي في مداخلة على 
ــي» املصرية؛  قناة «دي إم س
ــل  تعم ــالث  الث ــدول  «ال إن 
بشكل كبير جدا واملوضوع 

مازال محل دراسة.
ــتكون  ــاف أن «مصر س وأض
ــم  العال دول  ــل  أفض ــن  م
ــا» ملثل  ــتضافة وتنظيم اس
ــيرا إلى  ــذه البطولة، مش ه

بطوالت  ــتضافت  اس ــا  أنه
ــنوات  عاملية عدة خالل الس

الثالث األخيرة.
وسبق ملصر تقدمي ترشيحها 
كأس  نهائيات  ــتضافة  الس
ــم ٢٠١٠ لكنها منيت  العال
بخيبة أمل كبيرة بخروجها 
خالية الوفاض وفشلها في 
ــوت واحد  ــول على ص احلص
في منافسة املغرب وجنوب 
إفريقيا التي حظيت بشرف 
ــى  األول ــخة  النس ــم  تنظي
ــي  ف اآلن  ــى  حت ــدة  والوحي
القارة السمراء وذلك بنيلها 
ــا مقابل ١٠ أصوات  ١٤ صوت

للمملكة املغربية.
ــت  أعلن ــي  املاض ــهر  والش

ــني  ــواي واألرجنت دول األوروغ
ــواي  والباراغ ــيلي  وتش
ترشيحها املشترك لتنظيم 
ــرة القدم  ــم لك كأس العال
ــادف  ــذي يص ــام ٢٠٣٠ وال ع
ــابقة  الذكرى املئوية للمس
ــختها  نس ــت  أقيم ــي  الت

األولى في مونتيفيديو.

ــبانيا والبرتغال  ــت إس وكان
 ٢٠٢١ ــو  يوني ــي  ف ــا  أعلنت
ــترك  املش ــيحهما  ترش

الستضافة نسخة ٢٠٣٠.
وإيرلندا  بريطانيا  وتراجعت 
ــيح مشترك  عن فكرة ترش
آخر للتركيز على استضافة 
ــارك  ــا ٢٠٢٨. وش كأس أوروب

ــي  ف ــط  فق ــا  منتخب  ١٣
 ١٩٣٠ عام  األولى  ــخة  النس
ــة بأكملها  ومت لعب البطول
مونتيفيديو  ــة  العاصم في 
ــي ثالثة مالعب فقط. أما  وف
ــهد  فستش  ٢٠٣٠ ــخة  نس
ــا،  منتخب  ٤٨ ــاركة  مش
ــة  األميركي ــدول  ال ــع  وتتوق
ــحة  ــع املرش ــة األرب اجلنوبي
ــة  إقام ــتضافتها  الس

مبارياتها في ١٥ ملعبًا.
ــى التي يصل  وهي املرة األول
ــحة  ــا عدد الدول املرش فيه
ــتضافة إلى أربع، علما  لالس
ــتقام  س  ٢٠٢٦ ــخة  نس أن 
ــي الواليات  ــالث دول ه في ث

املتحدة واملكسيك وكندا.

ــي االحتادِ  ــةُ التراخيص ف ــت جلن دع
ــدم، أنديةَ الدوري  ــيّ لكرةِ الق العراق
ــي إكمالِ رفع  ــراعِ ف املُمتاز إلى اإلس
عاجلة النقوصاتِ  ــات، وكذلك مُ امللف
ــخيصها  ــي متّ تش ــات الت واملُالحظ
ــاراتِ امليدانيّة لألندية قبل  أثناء الزي
موعدِ اإلغالق النهائيّ الذي سيكون 

في 2022/9/15 .
ــد حيدر  ــس اللجنة محم ــالَ رئي وق
ــون في بيان إن «هناك أنديةً لم  حس
تكمل رفعَ ملفاتها لغاية اآلن، وهذا 
ــادِ عن  ــر االبتع ــرُ يُعرضها خلط األم

مُسابقةِ املوسم املقبل».
ــرى  أخ ــةً  أندي ــاك  «هن أن  ــاف  وأض
ــرعة  الس ــهِ  وج ــى  وعل ــةٌ  مطالب
مبعاجلةِ النقوصات واملالحظات التي 
ــةِ على  ــل اللجن ــن قب صت م ــخّ ش
ــة لألنديةِ  ــارات التفقديّ هامش الزي
ــي األيام  ــا اللجنةُ ف ــي قامت به الت

املاضية».
ــارَ إلى إن جميع األندية مطالبةٌ  وأش
ــة واإلداريّة  ــالِ إجراءاتها الفنيّ بإكم
ــهر أيلول  ــة قبل منتصفِ ش واملاليّ
احلالي، وبخالفه فإن النادي املتلكئ 
سيكون مصيرهُ االبتعاد عن بطولةِ 

املوسم املُقبل من دون أدنى شك».

ــص،  ــة التراخي ــس جلن ــمَ رئي واختت
ــه  حديث ــون،  حس ــدر  حي ــد  محم
بالقول: إن «اللجنة ماضيةٌ بالعملِ 
ــابقاً،  وفقاً للمواعيد التي أقرتها س
ــتقبل أي ملفٍ  ــذا فإنها لن تس وبه
بعد منتصف الشهر احلالي حتت أي 

ظرفٍ كان».

ه رئيس االحتاد الدولي  وجّ
ــة  اجلمع ــباحة،  للس
ــاد  ــم االحت ــي ، بدع املاض
العراقي وجتهيزه بشاشة 
ــرف  ــورد» و ص ــكور ب «س
االستحقاقات املالية له.
ــاد  االحت ــس  رئي ــال  وق

ــد  ــة، خال ــي للعب العراق
ــان، إن «رئيس االحتاد  كبي
ــني  املعني ــه  ــي وج الدول
ــي  الدول ــن  االحتادي ــي  ف
واجمللس األوملبي اآلسيوي 
ــي  ــاد العراق ــم االحت بدع
ــل  أج ــن  م ــباحة،  للس
ــباحة  ــر لعبة الس تطوي

في العراق».
ــاف أن «لقاءً جمعه  وأض
مع حسني املسلم رئيس 
ــى  ــي  ، عل ــاد الدول االحت
العربية  البطولة  هامش 
حاليا  املقامة  للسباحة 

في مصر».
ــلم،  ــار إلى أن «املس وأش

ــبح  ــز مس ــه بتجهي وج
ــي  ف ــي  األوملب ــعب  الش
ــة عمالقة  العراق بشاش
ــورد)  ب ــكور  (س ــة  حديث
منحة  ــرف  بص ــك  وكذل
ــراء  مالية دفعة أولى لش
ــتلزمات  ومس ــزات  جتهي
ــة  لعب ــص  تخ ــة  رياضي

السباحة في العراق».
ــاد  االحت ــس  رئي ــدم  وق
ــباحة  للس ــي  العراق
ــة تذكارية» لرئيس  «هدي
ــي، وعبر عن  االحتاد الدول
تثمينه لـ»موقف املسلم 
للمبادرة بدعم السباحة 

العراقية».

ــن حتقيق أول فوز في  ــن فريق نادي الزوراء  م متك
ــة في مرمى  ــكره املقام في تركيا بثالثي معس

فريق جاكالي سبور.
وفي اولى مبارياته الودية والتي جرت مبعسكره 
ــوط  ــي بأنطاليا ، أنهت «النوارس» الش التدريب
ــجلهما  ــة بهدفني دون مقابل س االول متقدم

عالء عباس وعلي يوسف.
ــوان الهدف  ــوط الثاني أضاف جنم ش وفي الش
ــوز الزوراء  ــاراة بف ــزوراء لتنتهي املب ــث لل الثال

بثالثية نظيفة.

 متابعة / 

�

زوروا موقعنا على االنرتنت:

WWW.albayyna-new.com Ú����ôbÌ@ä€aâÏjç@Ô€b◊bu@Ûfläfl@ø@ÚÓq˝ri@ÚÓ◊6€a@bÓ€b�„c@ıb8@ø@’‹§@êâaÏ‰€a

RPSP@fibÌÜ„Ïfl@Úœbönç¸@|ë6€a@ÊÏçâÜÌ@Êb„ÏÓ€aÎ@ÚÌÖÏ»é€aÎ@äñfl@NN⁄6ífl@—‹fl

 متابعة / 

 متابعة / 

 متابعة / 

 متابعة / 
 متابعة / 

NO.3953.SUN.11. SEP .2022العدد (٣٩٥٣)  األحد  ١١ / ٩ / ٢٠٢٢ 

CÔˆbË‰€a@÷˝À�aD@›j”@pbïÏ‘‰€a@Ú¶b»Ω@ÚÌÜ„˛a@Ï«Üm@CÒäÿ€a@Öb§a@óÓÅaämD

ÚÓ€bfl@pb‘znéfl@“äïÎ@Ô”aä»€a@Öb§¸a@·«Üi@ÈuÏÌ@Úybjé‹€@Ô€ÎÜ€a@Öb§¸a

d–◊ˇ€@Ú«äífl@kÇn‰Ωa@laÏicÎ@ÚÓ‘Ó‘y@�aâb‡«c@·öÓç@=ΩÎ˛a@Z›íÓ‰ë نبض الشارع

مزهر كاظم 

 ما بعد اجنازي اوملبياد اثينا ٢٠٠٤ وكأس امم اسيا ٢٠٠٧ 
ــوقون  ــتوى طيب يتش كان مدربون اجانب على مس
للتعاقد مع العراق لقيادة منتخبه وكانت منتخبات 
ــاة منتخبنا وديا,لكن احتادنا الكروي  عاملية تود مالق
نفخ في جلده وصار ينظر الى االخرين من برج زجاجي. 
ــمعة منتخبنا  ــتثمر تلك الفرص لتعزيز س ولم نس
ــك االجنازات  ــا عند حدود تل ــي وكرتنا وتوقفن الوطن
ــا الريح,كما اهملنا  ــتبقى ثابتة ال تهزه وكانها س
ايجاد بدائل لتغذية املنتخب واالعتماد تدريجيا على 
ــتوى الذي ارتقينا  ــابة جديدة تدمي ذلك املس دماء ش
ــى االمام  ــة اخرى ال ــوات تدريجي ــه ونتقدم خط الي
ــون مواهب مئات الالعبني  ــر مدرينب اكفاء يصقل عب
ــاحاتنا ومالعبنا  ــم  يكونوا االف, تعج بهم س ,ان ل
ــم  ــعبية و دورينا ,على ما فيه من علل.لم نرس الش
ــرة العراقية ونعتمد  ــتقبل الك خطوط بيانية ملس
ــة في منهاج  ــاءة واملوهبة واالخالص والعلمي الكف
ــدى له االيادي النظيفة  احتادي واضح ومدروس تتص
ــة, التي ابتلينا  بعيدا عن التمركزات واحملاور البائس
ــي, التي فعلت ما فعلته  ــهد السياس بها في املش
وما تزال في مجتمعنا املتشظي.الذي حصل هو اننا 
بقينا نتغنى مبجد ٢٠٠٤ و٢٠٠٧ حتى مل منا فاعادنا 
الى الوراء بدل ان نتقدم الى  االمام. ولم نحقق اجنازا 
ــهدته  بعد االجنازين اللذين طوى صفحتيهما ما ش
ــرات في عقلية االحتراف  ــيوية من متغي القارة االس
ــادة واالدارة والفن الكروي الذي عملت عليه  في القي
ــتثمار منتخبات شرق القارة  واستثمرته افضل اس
على وجه اخلصوص اضافة الى ما اصابته منتخبات 
ــتظل الكرة  اخرى في غرب القارة وفي احضانها.. س
العراقية عرضة للصدمات والتراجع ورمبا الذوبان ما 
ــالل اصالح حال ادارتها الن  لم نصلح واقعها من خ
ادارة الكرة ليست حقل جتارب تخضع الهواء (التوافق 
ــكل منها احلكومة. ــة الوطنية)حتى تتش واملصاحل

ــبة  الرياضة يجب ان تبتعد ,ان لم نقل كليا ,فبنس
معقولة, عن االصطفافات القومية والطائفية حتى 
تبقى فعال هي املرآة التي نرى من خاللها وجه العراق 
الطبيعي.وبدون مراجعة حقيقية, ال لفظية اعالمية 
ــدم نتيجة الهمال  ــاء ما ته ــتهالكية, العادة بن اس
ــلوب الترقيع الذي ال  طويل متراكم واالبتعاد عن اس
ــاهده االن وما وصل  يجدي نفعا, فال نتوقع اال ما نش
ــه املنتخب والكرة عموما وعدد كبير من االلعاب  الي
ــة).. منتخب كالذي  الرياضية التي اصبحت(كمالي
نشاهده سيكون طعما ملنتخبات, لم تتشكل بعد 
ــة الى منتخبات بحجم  ــيوية ,اضاف في القارة االس
ــوان وكمبوديا وجزر القمر ومنتخب( باب  فيتنام وتاي

الطوب) مع احترامنا جلميع االسماء .

lbi@kÇn‰fl
@lÏ�€a@
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6ثقافية

كتب / عبد الزهرة البياتي  
رئيس التحرير التنفيذي 

ــهُ صراحة من خالل  ما اعرف
ــع  يق ــا  مل ــة  اليومي ــراءة  الق

ــب ومجالت  ــري من كت ــام ناظ ام
ــتغلُ  وصحف   واالخبار التي اش
ــر  ــدى اكث ــى م ــا عل ــى وقعه عل
ــراً  ــا نظ ــاعات يومي ــن (١٠) س م
ــس حترير  ــي كرئي ــة عمل لطبيع
ــة اجلديدة  ــذي جلريدة «البين تنفي
«ان الدول املُهابة واالمم الشامخة 
ــي تلك  ــرة ه ــعوب املتحض والش
ــرم قاماتها من املبدعني  التي حتت
ــاء واملفكرين في مختلف  والعلم
شؤون املعرفة االنسانية والعلوم 
ن لهم حياة  وتؤمّ واالختصاصات 
ــم وجتعلهم في  ــق به ــة تُلي كرمي
ــن خاللها  ــات   يفيضون م مناخ
بعطائهم الثرّ الزاخر .. ألن هناك   
ــي حتقق  ــك ك ــول ان ــة تق حقيق
ر ابداعات االخرين او  اجنازاً او تفجّ
جتعلهم يبتكرون في كل مجاالت 
ــة واالدب  العلم والطب والهندس
ــاالت احلياة وفي  ــا من مج وغيره
ــد  الب ــا  ميادينه ــن  م ــدان  مي اي 

ــواء  ــباب واالج ــر كل االس ان توف
ــا انت تريد  ــة كي يولد م االيجابي
ــأن االهمال  ــس ذلك متاماً ف وبعك
املسؤولية  روح  وغياب  والالابالية 
ــهم في اخلراب  ــا عوامل تُس كله
وموت الطاقات وضمور االبداعات 
ــيان .. اي  ــا في زوايا النس وانزوائه
باختصار شديد هنا ال شعار يتردد 
ــح) واللبيب  ــح راي ــوى (الطاي س
باالشارة يفهم .. اقول ذلك وااللم 
يعتصرني وانا اشاهد ومعي طبعا 
ــبوع  ــني قبل اس ــني العراقي مالي
ــرقية )  ــة الش تقريباً عبر (شاش
ــعبي (كرمي العراقي  الشاعر  الش
ــرير املرض  ــددُ على س ــو يتم ) وه
دولة  ــفيات  ــدى مستش اح ــي  ف
ــكاً  االمارات العربية املتحدة ممس
ــىً وهو  ــدة تقطر اس بيده بقصي
ــوح من خالله  ــا بصوت يب يقرؤه
ــراق عن الوطن  ــم الغربة والف بأل
ــادرهُ في ظروف  _ العراق الذي غ
ــدة  ــام (١٩٩١) .. قصي ــرية ع قس

يقول فيها :
ضاقت علي كأنها تابوتُ 

لكنما يأبى الرجاء ميوتُ
والصبر يعرفُ من انا منذ الصبا 
وشمٌ لهُ في اضلعي منحوتُ

ــمهُ  واس ــي  العراق ــرمي  وك
ــر  ابص  ( ــودة  ع ــرمي  احلقيقي(ك
ــرادة مرمي  ــة ك ــي منطق ــور ف الن
/١٨) ــي  ف ــداد  ببغ ــاكرية)  (الش
شباط/١٩٥٥) ومبرور الزمن تبلورت 
ــعرية وملع جنمهُ أيام  ملكته الش
ــة  ــة قتيب ــي ثانوي ــا ف كان طالب
ــة (الثورة) الصدر  للبنني في مدين
ــة التي  ــي ذات الثانوي ــا وه حالي
درست فيها. وولدت اولى قصائدهُ 
عام (١٩٧٢) واصدر دواوين شعرية 
ــرة»  الضفي وام  ــر  «للمط ــا  منه
ــطوعه في  ــت انطالقتهُ وس وكان
كتابة االغنية  مع الفنان املطرب 
ــعدون جابر ) وفي نهاية عقد  (س
ــرن املاضي  ــن الق ــات م الثمانيني
ــى اغاني الفنان الصاعد  كتب اول

ــاهر)  ــاروخ (كاظم الس مثل الص
وكانت حصيلة نتاجاته اكثر من 
ــعر  ــاً تباينت ما بني ش (١٥) نتاج
ــة ولم  ــرحية ورواي ــعبي ومس ش
ــماً  يكن كرمي العراقي خاللها اس
محلياً حسب بل عبر احلدود وذاع 
ــهُ ليكتب كلمات اغانٍ اداها  صيت
مطربون ومغنون عرب امثال (وديع 
ــعيد وديانا  ــميرة س الصافي وس
ــام (٢٠١٩) على  ــداد ) وحصل ع ح
ــد اهللا الفيصل  ــزة االمير عب جائ
ــم مغادرته  العراق  العاملية .. ورغ
ــل (ينوحُ على  ــي ) ظ اال ان (العراق
ق )  ــوحُ احلمام املطوّ وطنه كما ين
ــر من قصيدة اذكر  وبكاهُ عبر اكث

منها تلك التي يقول فيها :
 باالمس رأيتهُ في دائرة الهجرة 

باالمس رأيتهُ يتقدم الطابور 
املتعب اجلريح مدمن احلروب 

رأيتهُ .. رآه كل الناس 
تقدم العراق حامالً اوراقه

تقدم العراق طالبا مرحمة 

اللجوء 
صار العراق خارج العراق 

مخلفاً وراءهُ النيران والدخان 
مخلفاً وراءهُ جمجمة احلضارة 

ــي  ــاك ف ــي االن هن ــرمي العراق .. ك
ــن العراق ينهش  ــة بعيداً ع الغرب
ــتلقيا  ــرطان .. مس ــده الس جس
ــدا فريدا  ــرير الوجع وحي على س
لكن ال احد يتحركُ من املسؤولني 
ــي  ف ــا  هن ــد  واقص ــراق  الع ــي  ف
احلكومة ووزارة الثقافة حتديدا.. ال 
احد يُكلّف نفسهُ عناء زيارته في 
ــهُ  ــفاه .. ال احد يكلّف نفس مش
ــول لهُ  ــريره ويق ــف بجوار س ليق
ــلونك  ــاعدك.. ش : (كرمي اهللا يس
ــون محتاج  ــك .. ك ــه اخوت .. احن
ــي ؟) ولكن اعود القول انهُ زمن  ش
الطايح رايح والكل في هذا الوطن 
ــغول بجمع الغنائم واملغامن  مش
ــؤولني  .. اال يخجلكم يا كل املس
ــراق وهي  ــرون قامات الع ــم ت وانت

تتمدد على اسرة املرض!.

 

فنارات

ــة في اختيار الكلمات وترتيب اجلمل  لكل قاص طريقته اخلاص
وتنسيق احلوادث .. والبد ان يتميز األسلوب القصصي في القصة 
ــيلة لتحقيق  ــي ذاته ، أي وس ــيلة وليس غاية ف ــه يأتي وس بأن
ــه ، عندئذ يكون  ــد القاص حتقيقها في عمل ــراض الذي يري األغ
ــا الكلمات واجلمل  ــة دورها احملدد في ذلك أم ــكل كلمة وجمل ل
ــن أغراضها ، فإنها مهما  ــهم في حتقيق أي غرض م التي ال تس
تكن قيمتها من الناحية البالغية واجلمالية تغدو زائدة ، فهناك 
كتاب يرون ان يجمع األسلوب القصصي بني الفائدة القصصية 
ــة البالغية التي  ــة ، والنزع ــراض الفنية للقص ــق األغ أي حتقي
ــة والبيانية في لغة القصة  تقوم على حتقيق النواحي اجلمالي
ــلوب  ــاقة األس . لكن مع ذلك تظل العناية بجمال العبارة ورش
ــة عيباً وخلالً في  ــق اغراض القصة الفني ــراث لتحقي دون األكت
ــلوب القصصي . أما احلوار فهو وسيلة تعبيرية مهمة في  األس
ــلوب القصصي يستخدمها القاص في رسم شخصياته  األس
وتطوير احداث قصته .. واحلوار الناجح هو ما توافر فيه شرطان 
ــا أن يندمج احلوار في صلب القصة حتى ال يبدو للقارىء  اولهم
كأنه عنصر دخيل عليها ، وهذا يعني أنه يجب أن يحقق فائدة 
ملموسة في تطوير احلوادث ورسم الشخصيات والكشف عن 
ــؤدي وظيفة من هاتني  ــن األحداث ، واحلوار الذي ال ي مواقعها م
ــي . وثانيهما أن  ــى العمل القصص ــد دخيالً عل ــني يُع الوظيفت
ــيقاً ، مناسباً للشخصية  ــاً ، رش يكون احلوار طبيعياً ، سلس
ــتوى الثقافي  ــجماً مع املس ــف . أي يجب أن يكون منس واملوق
ــخصية ، ومنسجماً مع طبيعة املوقف الذي  واإلجتماعي للش
يقال فيه . تقوم الشخصية القصصية عادة على وفق تناسقها 
وانسجامها مع العمل كالً ، وإتزان وتوافق أفعالها مع ما نفهم 
ــى وفق تطابقها امنوذجاً  ها عل ــه نقومّ عنها . وفي الوقت نفس
ــرياً مع وظيفتها في العمل القصصي .. وأعني هنا تقوميها  بش
ــة وظيفتها في القصة من حيث دورها وتأثيرها  عن طريق دراس
ــدة اجليدة هي التي  ــداث القصة . إن العق ــاهمتها في أح ومس
تتحرك بطريقة طبيعية خالية من الصدفة واإلفتعال ، وتكون 
ــا بآلية العمل  ــعر فيه مركبة بطريقة مقبولة ومقنعة ال نش
ــدة ،، العقدة املفككة فهي  ــكالن من العق القصصي .. ثمة ش
ــلة من احلوادث أو املواقف املنفصلة التي  التي تبنى على سلس
ال تكاد ترتبط برباط ما وال تعتمد وحدة العمل القصصي فيها 
على تسلسل احلادثة بل على البيئة التي جتري فيها القصة أو 
على الشخصية األولى فيها أو النتيجة العامة التي ستنجلي 
عنها األحداث في النهاية .. أما العقدة املتماسكة فتقوم على 
ــير في خط  ــذ بعضها برقاب بعض وتس ــوادث مترابطة يأخ ح
مستقيم حتى تبلغ مستقرها .. من هنا نصل أنه يتوجب على 
القاص أن يرّكز على العناصر الرئيسة في كتابة القصة لينتج 
لنا نصاً قصصياً مثمراً .. أوالً : احلدث ، وهو اخلبر أو الواقعة التي 
ــخصية . اذ ان احلث في القصة يقع  ترويها القصة . ثانياً : الش
ــخاص معينني وتصور القصة دوافعهم إللقاء الضوء على  ألش
ــة معنىً أو فكرة  ــاً : املعنى فلكل قص ــم باحلدث . ثالث عالقته
ــخصيات ويكتمل املعنى بإكتمال القصة  .  يبرزها احلدث والش
رابعاً : األسلوب ووظيفته هو تصوير احلدث وتطويره حتى يصل 

الى الذروة النهائية.

@lÏ‹ç˛a@Ú”bëâ
Ôññ‘€a

احمد البياتي
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حيدر عبد الخضر 

بجرأةِ طفلٍ
يداعب الهواء
أو ريشة غافية

على اجلدار

أحلمُ بوطنٍ
بال ندوب

وامرأة بطعم 
الشغف

خرجتُ معتّقا
باحلناء والنذور

ومهروالً.. باجتاه 
الضفاف.

املرايا التي كنت 
أراوغها
مبا خبأتهُ

من احلقائق واألخطاء
وجدتها تترصدني
وتدون لي ما تركتُه
من نوايا وعثرات

أترك احلافلة متضي
وأتأرجح بغبار 

العابرين
أصدقائي الذين 
تقاسموا معي..
الوطن والديون..

واألقمار واألرغفة

تساقطوا في مقاهٍ
ة دَّ هات عِ وجِ

ومنهم من روَّضته 
الفاجعة

فأختار قبراً دافئاً
وأرملة مهووسة

بالشكِ والتجاعيد
أنسلخُ من املدينة

وأعود اليها

نادماً ومكبالً
باخليبة واحلنني،
ال وقتَ لدي ألدوّن

ما تركه الليل
من طعنات وندوب،

وال رغبة لي
للبوح أو الصراخ

فكل ما تركتْه ليَ 
احلبيبة

وأصدقائي 
املنكسرون

سأتغاضى عنه
مثل سنواتي احملترقة

وعمري الذي
أكلته احملطاتُ 

واألناشيد
متكوراً ومحشوراً

في تلك الزاوية
ي على قلبي ألضعَ يدِ

املعانِد والغيور
مُصغياً الى كلّ

ما يطوف حولي ...

بعمقٍ وخشوعٍ
متأمالً تلك اللحظة
الهاربة من أدغال 

احلياة
كطفل عارٍ ومرجتف
وأغمض عيني وانا 

أحلم
بالبرقِ والعاصفة
وبأُمي التي كانت
تَدسُّ حتت وسادتي
دعواتها ودموعها

وبكلِّ ما نزفتهُ الروح

من أغانٍ

وعتبٍ
ومواويل.

متابعة / القسم الثقاَّـ
صدر حديثا لالستاذ الدكتور اديب علوان كاظم كتابه 
ــليم كاتبا مسرحيا)  ــوم (شاكر مصطفى س املوس
ــادق الثقافية.يتحدث املؤلف  ــة دار الص عن مؤسس
ــرحي لعالم االنثروبولوجيا العراقي  عن املنجز املس
ــليم) بوصفه كاتبا  ــاكر مصطفى س ــور ( ش الدكت
ــرحيا إذ كتب مسرحية ( الطيش القاتل) سنة  مس
ــطة  ــة املتوس ١٩٣٥  وهو حينذاك طالب في الدراس
ــرحية بقدر كبير  ــي لواء العمارة.وقد حظيت املس ف
ــني بعد عرضها  ــان املتفرج من االهتمام واستحس
ــطة العمارة وبحضور   ــرح متوس ألول مرة على مس
ــد احلميد بك عبد اجمليد)  ــرف لواء العمارة  (عب متص
وحشد من أساتذة املتوسطة وأولياء األمور حينها. 
ــرحية على نفقته اخلاصة  وأمر املتصرف بطبع املس
ــنة ١٩٣٥ تكرميا  ــة الهدى في لواء العمارة س مبطبع
ــف والتمثيل. ــة املبكرة في التألي ــه اإلبداعي ملوهبت
ــعاه  ــتاذ الدكتور كاظم في مس ويأمل املؤلف االس
ــليم في  ــاكر مصطفى س ــذا إنصاف الدكتور ش ه
ــرحي  بعد أن عرفناه   أستاذا  التعريف مبنجزه املس
ــم االنثروبولوجيا في كلية  ــا في عل أكادمييا مرموق
ــراء متعة االطالع  ــة بغداد ومنح الق اآلداب / جامع
ــادرة ذات الطابع الوعظي  ــرحية الن ــى هذه املس عل
ــى إدراجها  ــذا حرصنا عل ــا ل ــادي وحيثياته واإلرش
ــد حتليل بنيتها  ــل الثالث من الكتاب بع في الفص
ــف أو الضياع قاصدا في  ــة حلفظها من التل الدرامي
ــرحي املبكر  ــق اإلرث املس ــد املضني توثي ــذا اجله ه

للمدن العراقية واخص بالذكر لواء العمارة.
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نجيب صالح طه

مازالت تلك النصوص العارية  تلد من 
رحم الشهوة املغلف باحلداثة املادية، 
ــروح، متارس غوايتها  التي تخلو من ال
ــدية، ذات اآللهة  ــذة اجلس ــق الل ببري
ــل، وتتكاثر، وتتجدد،  املتعددة، تتناس
ــى، أو أنثى  ــوم، بأقالم رجل األنث كل ي

ــم الفضيحة،  الناطقني باس الرجل، 
ــرر من كل  ــهوة، والتح ــارة، والش واإلث
ــة والقيمية...كل يوم  القيود األخالقي
ــق الكلمات،  ــاد ضحاياها، ببري تصط
ــتجيبة،  املس والرغبات  النزوات،  ونزق 
ــري الداعم لكل  لعهر االنحالل الفك
ــددة  ــات متع ــخ!ومن وراء حجاب تفس
ــد من  ــر اجلس ــا حتري ــوان، مهمته األل
ــد!  ــه  الواح ــن اإلل ــروح م ــروح، وال ال
وتعبث  ــث،  العب ــتنطق  نصوص، تس
ــتلذ بتعذيب اآلخرين،  ــاعر، تس باملش
ــي  ــم، بأنفاس التلس ــي غرائزه وتذك
ــر  القيم!والتحض ــي  تدع ــم  املبتور!ث
ــم امللتزم مبداد  ــدم وتصف القل والتق
القيم واألخالق والفضيلة، بالتخلف، 
ــث، ومحاكمة  ــا اخلب ــة، ورمب والرجعي
ــك النصوص مرآتهم  النوايا أيضا! تل
التي تعكس حقيقتهم ال اكثر!تفضح  

ــرح  مبعناهم...تش ــرف  نواياهم.تع
مفاتن الرغبة املكبوتة، في عقولهم 
ــفات  ــة خلف فلس ــة، املتواري الباطن
ــن ثقافة  ــة، الداعية للتحرر م احلداث
ــاب  ــروا حس ــا أضم ــه القدمي!ورمب اإلل
ــم وما  ــم بأقالمه ــه أقس ــم، ألن ربه
ــطرون! أو أنكروا السبعني خريفا،  يس
ــن، وعبادة  ــة الفن للف ــن أجل خراف م
ــترضون،  ــهوة اجلسد،يس األهواء، وش
ويتسولون لعاب اللذة باإلعجاب،على 
ــو  نح ــة  الالهث ــاد  األجس ــرة  ذاك
الشهرة، دون ستر لعوراتهم ،وعورات 
ــراع نعمة اهللا  ــي لم ت ــات، الت الكلم
ــوا  ــحره، فوظف ــان وس ــم بالبي عليه
ــفور،  والس ــود  باجلح ــة  النعم ــك  تل
اجملون،  ــخافة  بالعصيان...س واجملاهرة 
ــي يقال لها ثقافة!بال  والفحش احلس
أدنى أدب ،ويسمونه أدب الفن للفن..! 

ــرية  والتي ترفضه كل الثقفات البش
ــة األخالقية!أما رقيب وعتيد،  القيمي
ــا، وال يحرصون  ــم ال يبالون بهم فإنه
ــي تصور  ــا، ألنهما ف ــى إعجابهم عل
ــن ثقافة اإلله القدمي.!غير  احلداثيني م
ــده الصادق، بأن  املقبولة خياالت وعي
ــاهدة  ــتنطق ش أيديهم، وأرجلهم س
ــوا، خياالتهم  ــوا وقال ــا كتب ــرة مب مق
ــتمنية  املس ــة  الفوضوي ــة  العبثي
ــم،  نظره ــي  ف ــا  وحده ــات  بالكلم
ــول والتبرير!  ــا القب ــال وله ــي اجلم ه
ــت مؤدجلا وال  ــا يكتبون!لس ــاء م فس
متطرفا، كما قد يتصوره أحد الكتاب 
ــارض   وأع ــات،  بالكلم ــتمنني  املس
ــل معارضتي  ــج والتطرف، بدلي التأدل
ــاوز حدود األدب،  اآلن لكل تطرف يتج
ــانا مبدعا  ويخدش كل حياء،كن إنس

بقيمك!.

حامد حسن الياسري 

ــائد فوق  ــي ان تنامَ الوس ينبغ

القبور ...

ــل  بحف ــى  املوت ــر  يحض وأن 

الزفاف 

ــافات مثل  ــك تصلي املس كذل

املباني ...

 ، ــد  القصائ ــل  خي ــل  وتصه

راكضة في الغروب ...

مباهجنا قلعة صامتة ... وليلُ 

املنافي كفحم صقيل 

ــد ... يلوح  ــيفٍ صهيلٍ بلي وس

ويغمض عينيه من 

ــد ماتت  ــرة ... لق ــطوة املقب س

الذكريات ...

ــى الصيف برداً ... وحفالً في  بق

بيتنا 

ذات يوم .... وضاء مسيراً يحفُّ 

به اآلخرة ...

ــدار ، مات الهواء  كتبنا على ال

...

وعاشت على بابه الدائرة ...

من احلب جاء املسيح ، وجاءت 

مساءاتنا السافرة ...

ــج الليل بني النهار ....  كلنا نول

وصمت الصالة 

ــول .... ارى  ــماءنا والذه يردد اس

قمراً في اعالي 

ــه  اجلبالْ ... يضيء على شمس

لونها األملعي ...

وقفت بجانب صمت النهار .... 

وردد صوتي ذهول 

ــمعت تراتيل حلنٍ  املغيب ... س

تعالى ...

ــمٌ من  ــه نَغَ ــى على جرف وصل

ساللة قومٍ نيامْ ...

ــهول ،  ــوب املواعيد كلّ الس جت

وحتفر قلب املرايا مشاعل 

ــفاء  جرحٍ متاثل في نبضه للش

... كتبت فصول املنايا 

شراعاً وباخرة خاسرة ...

ــماءنا في  مضينا نكفكف اس

دياجير امسية قائمة 

ــكان ...  ــب ذاك امل ــا نقل رجعن

فليس هناك سوى 

ــكب الوقت  الذاكرة ... هنا يس

آالمه النادرة ...

ــى لوعة  ــطور عل ــي الس وتبك

الصيف عند املغيب 

وتذهب ايامنا اآلخرة ...

لتلك احلداثة شعرية القلب .... 

تنفلت الهمسات 

ــن  ــة م ــاوز متحول ــا التج ورؤي

عناصر جزئية الكون ...

ــحاب املتون ...  وميلي عليها س

قرائن ماء تساقط 

ــي في  ــو الح ل ــر كما ل ــن ثم م

... سماء الطريق ترابْ

ــى  ــوى ودار عل ــار اله ــج ن تأج

نفسه البرق حتى السماء 

ــينا ملؤمتر املوت ذات نهار ...  مش

ولم جندْ البارحة 

وقفنا على قبة االمس ... حتى 

مللنا البكاء 

ــاعةٍ فادحة ... هذه ليلة  وال س

الصمت 

دقتْ كساعة وقتٍ على الئحة 

وجارت علينا الليالي كمن مات 

سهواً 

على جائحة .

Ho‡ñ€a@Ú‹Ó€I

كاظم الساهر يزور الشاعر كرمي العراقي من االرشيف العراقي  على فراش املرض





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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البينة اجلديدة / قاسم حوشي 
ــية والفنية  تواصل املالكات الهندس
ــي العامة  ــركة حموراب ــة لش التابع
ــدى  اح ــائية  االنش ــاوالت  للمق
ــكان  ــار واالس ــكيالت وزارة االعم تش
والبلديات واالشغال العامة باعمالها 
ــاس - غماس  ــروع طريق غم ــي مش ف
ــول ٤٠كم حيث  ــرقي بط احلمزة الش
ــزء االول  ــركة اجل ــزت مالكات الش اجن
ــم بالكامل  ــروع بطول ٢٢ك من املش
ــة  ــات               ( طبق ــالث طبق بث
ــة وطبقة  ــاس قيري وطبقة رابط اس
 ٨,٢٥ ــرض  بع  ( ــة  بومليري ــطحية  س
ــور  ــة جس ــث يحتوي على خمس حي
ــع املذكور  ــرين في املقط مت اجناز جس
ــرة و٤٨٠٠ م٣ من  ــرة و٧٨قنط و٣٢ قنط
ــه وثنائية  ــر الصندوقيه (احادي قناط
ــى تأثيث  ــة اضافة ال ــة) نصفي وثالثي
ــارع بالكامل من عالمات مرورية  الش
ــتدارات وغيرها ويعتبر  وتخطيط واس
الطريق من الطرق املهمة حيث يربط 

احملافظات اجلنوبية مبحافظات الفرات 
ــيا في  ــط  ويعتبر طريقا رئيس االوس
ــي النجف و  ــم زيارة محافظات مواس
ــى محافظة بابل  ــالء باالضافة ال كرب
ــالك ملرور  ــن الطريق س ــزء االول م واجل
ــام املقبلة  ــالت وننتظر في االي العج
ــميا والعمل مستمر في  افتتاحه رس

ــبة  ــي بطول ١٨كم وبنس ــزء الثان اجل
ــي ٨٨٪ واخملطط ٧٥ ٪ حيث  اجناز فعل
مت اجناز االعمال الترابية اعمال احلصى 
اخلابط بالكامل واكساء ١٥كم طبقة 
ــاس قيري و ٢ كم جاهزة لالكساء  اس
ــركليبي ١٠٠٪  ــرين جس . واجناز جس
وجسر املوجد ١٠٠٪ واستمرار العمل 

ــور املتبقية جسر غماس ٩٧٪   باجلس
وجسر النكارة ٩٦٪  وجسر احلفار ٩٤ 
ــي ما يخص القناطر االنبوبية  ٪ اما ف
ــركة منتوجاتها من  استخدمت الش
ــب التابع  ــن معمل االنابي ــب م االنابي
ــركة  ــل ادارة الش ــركة , وتتواص للش
مع كوادرها املنفذة من خالل الزيارات 

ــات العمل  ــني متطلب ــة وتأم امليداني
ــن خالل التوجيهات  وبصورة يومية م
ــيد مدير عام الشركة  املستمرة للس
ــتاذ املهندس سعدالدين محمد  االس
ــروع ومن املؤمل  امني ومديرهيئة مش
ــروع قبل  ــزء الثاني من املش ــاز اجل اجن

نهاية هذا العام.

;ÎÑ\Äb;\Ê⁄�÷à;U;ÈŸ˜àb;ÍÑÊ‚µ
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وكاالت / البينة اجلديدة
ــف إدارة إيران لقضية  ــالمي ضع انتقدت صحيفة جمهوري إس
ــع وكبير  ــد أن روّج لها النظام على نطاق واس ــارة األربعني بع زي
ــياً، بحسب الصحيفة  ــتثمارها سياس في الفترة األخيرة الس
ــه املواطنني بأعداد غفيرة إلى احلدود  وقالت الصحيفة ، إن توج
ــكل كبير  ــم معاناتهم بش ــمي ث ــالم الرس ــة اإلع ــرا بدعاي تأث
ــائمني جتاه احلكومة ودعايتها.   وتعرضهم لألذى يجعلهم متش
ــيرات  ودعت الصحيفة احلكومة إلى التخلي عن إدارة هذه املس
ــوا إدارة هذه  ــاس بأن يتول ــمح للن ــت في املقابل أن يس واقترح
ــيرة  الفعالية الدينية، مؤكدة أن ترك الناس أحرارا في إدارة مس
ــي تالحظ اآلن على  ــاكل واألزمات الت ــيقلل من املش األربعني س
ــة.  وانتقدت صحيفة  ــر واملنافذ احلدودي ــع في املعاب نطاق واس
ــارت  ــيق والتنظيم، وأش جهان صنعت هذا التخبط في التنس
ــاءلت بالقول ما  ــي املنافذ احلدودية، وتس ــى حيرة املواطنني ف إل
أسباب حيرة زوار األربعني؟.  كما لفتت بعض الصحف اإليرانية 
ــبب هذا  ــؤولني اإليرانيني الذين أرجعوا س ــات املس إلى تصريح
ــتقبال  ــة اإلمكانيات الالزمة الس ــى افتقار العراق لقل القرار إل
الزوار اإليرانيني، وعنونت أبرار بكالم وزير الداخلية اإليراني، أحمد 
وحيدي الذي قال ليس لدى العراقيني اإلمكانيات الالزمة لتقدمي 

اخلدمات في احلدود واملنافذ.  

بغداد / البينة اجلديدة
أكد جهاز مكافحة اإلرهاب ، أن العراق يتمتع 
بدرجة عالية من األمان، وأن عصابات داعش 
فقدت املبادرة. وقال املتحدث الرسمي باسم 
ــان ، إن تعزيز احلدود في  اجلهاز صباح النعم
ــع دول اجلوار وخاصة مع  ــتوياته م أعلى مس
سوريا، مبيناً أنه في السابق كان هناك توافد 

ــورية، ولكنه  كبير لالرهابيني من احلدود الس
ــزات أصبح الوضع في  اآلن ومع وجود التعزي
ــار الى أن  ــدود افضل واكثر استقرارا.وأش احل
ــيطرة  ــاع العراقي اآلن مس ــة الدف منظوم
على احلدود مع دول اجلوار، الفتاً الى أن العراق 
يتمتع اليوم بدرجة عالية من االمان مقارنة 
ــنوات املاضية،  ــالل الس ــه خ ــا كان علي عم

ــش فهي مجموعة من  ــا تبقى من داع وأن م
ــاف أجنهاز مكافحة اإلرهاب  العصابات.وأض
لديه يومياً عمليات نوعية في كافة املناطق 
ــتباقية عززت من  ــات يومية واس متثل عملي
ــتحالة  القدرات األمنية والوضع األمني واس
ــة بعمل خطير  ــادر العصابات اإلرهابي أن تب

كما كان في السنوات املاضية.

وكاالت / البينة اجلديدة
ــي مع نظيرتها  ــلطة الطيران املدن بحثت س
اإليرانية ، آليات العمل لتفويج زوار أربعينية 
اإلمام احلسني عليه السالم.وذكرت السلطة 
ــلطة الطيران املدني  ــه بتوجيه رئيس س ، أن
ــد الهادي،  ــعد عب ــي الكابنت نائل س العراق
ــلطة الطيران  ــترك بني س عقد اجتماع مش

املدني العراقي ونظيرتها اإليرانية لبحث عدة 
ــران املدني  ــع عمل الطي ــع تخص واق مواضي
ــني البلدين.وأكد  ــتركة ما ب ــات املش والعالق
معاون رئيس سلطة الطيران املدني علي تقي 
وفقا للبيان أن الهدف من االجتماع املشترك 
هو لتنسيق آليات العمل بهدف تقدمي جميع 
التسهيالت املمكنة في تفويج زوار أربعينية 

ــر تنظيم  ــالم عب ــني عليه الس ــام احلس اإلم
ــيق الرحالت اجلوية من كافة املطارات  وتنس
اإليرانية وإلى مطاري بغداد والنجف األشرف 
ــاك اجتماعات  ــتكون هن ــني، كما وس الدولي
دورية بني السلطتني لتنسيق أداور العمل مبا 
ــالمة اجلوية خلدمة  يخص النقل اجلوي والس

املسافرين ما بني البلدين.

وكاالت / البينة اجلديدة
ــس  ام ــة،  اخلارجي وزارة  ــدت  أك
ــبت، أن منح سمات الدخول  الس
ــذة  الناف ــرَ  عب ــم  يت ــراق،  للع
ــراء  إلج ــدة،  الواح ــة  األلكتروني
ــيق مع  ــق األمني وبالتنس التدقي
ــال املتحدث  ــات اخملتصة. وق اجله
ــد الصحاف  ــوزارة أحم ــم ال باس
ــة تود  ــان، إن وزارة اخلارجيَّ ــي بي ف
ــة الرأي العام والتأكيد على  إحاط

ــة في اخلارج  ــات العراقيَّ أنَّ البعث
ــات  درج ــى  أعل ــس  لعك ــل  تعم
ــتجابة خدمةً ملصالح البلد. االس

وأشار إلى، أن منح سمات الدخول 
ــن،  للزائري ــة  العراقيَّ ــي  لألراض
ــة  ــذة األلكتروني ــرَ الناف ــم عب يت
ــدة، عمالً بإجراءات التدقيق  الواح
ــذا اجلانب  اة في ه ــي املتوخّ األمن
ــيق مع اجلهات الوطنيَّة  وبالتنس

ذات االختصاص. 
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بغداد / البينة اجلديدة
ــبت،  الس ــس  ام ــاء،  الكهرب وزارة  ــددت  ح
ــع األردن،  ــط الكهربائي م ــاز الرب ــد إجن موع
ــعودية  ــى أن الربط مع الس ــا لفتت إل فيم
ــوق  ــة بس ــواً مهم ــراق عض ــيجعل الع س
ــال املتحدث  ــة اخلليجي والعربي. وق الطاق
ــى ، إن الربط مع  ــم الوزارة  أحمد موس باس
ــة - قائم  ــوط ريش ــالل خط ــن خ األردن مت م
ــة والعمل أحيل  ــة القائم التحويلي ومحط
ــام اخلط  ــرال الكتريك المت ــركة جن ــى ش إل
ــاط الرباط وحددنا  ــة نق بعد أن أجنزنا دراس
مسارات اخلطوط.وأضاف اتفقنا مع اجلانب 
األردني على إجناز العمل بشكل سريع ومن 
ــول الصيف  ــط بحل ــي الرب ــل أن ينته املؤم
املقبل.وفي ما يخص الربط مع تركيا أوضح 
ــدة) وجزرة  ــلوبي – فاي ــوط (س ــا خط أجنزن
ــة ٤٠٠  ــك بطاق ــة الكس ــل ومحط - موص
ميغاواط بجميع تفرعاتها، ووقعنا اتفاقية 
التشغيل النهائية مع اجلانب التركي والتي 
ــاواط كمرحلة  ــى توفير ٣٠٠ ميغ نصت عل
أولى للمحافظات الشمالية.وتابع أن إكمال 
ــر الغاز  ــبب أزمة توفي ــوع توقف بس املوض
عاملياً بعد زيادة الطلب عليه نتيجة الشح 
ــبب احلرب الروسية - األوكرانية  املوجود بس
ــعار وحالياً  ــاع األس ــى ارتف ــا أدى ال وهو م
ــرد االتفاق  ــة ومبج ــوع التعرف نبحث موض

ــتدخل االتفاقية  ــعار معقولة س ــى أس عل
ــز التنفيذ.وعن الربط  العراقية التركية حي
ــى أن العراق  اخلليجي وما أجنز منه بني موس
ــد) و (فاو أبو  ــوط (فاو رقم واح ــاز خط أمت إجن
فلوس رقم اثنني)، ونأمل اآلن بأن يجري اتفاق 
على خط الربط بني محطة الفاو العراقية 
ــيكون  ــة والذي س ــزور الكويتي ــة ال ومحط
ــتكون  ــم منها س ــم ، ٨٠ ك ــول ٢٢٠ ك بط
ــراق والباقي في الكويت وحصلنا  داخل الع
ــعار ال بأس بها.وتابع  على تعرفة جيدة وأس
ــعودية فقد  ــط مع الس ــا بخصوص الرب أم
ــا اتفاقية تنص على أن تربط اخلطوط  وقعن

ــعودية من خالل  الناقلة ما بني العراق والس
ــفية، وهناك  ــة اليوس ــذ عرعر ومحط منف
ــد نقاط الربط  ــات فنية لتحدي حالياً دراس
ــدوى االقتصادية  ــوط واجل ــارات اخلط ومس
ــاريع الربط مع  ــت إلى ان مش ــة. ولف والفني
ــتعطي موثوقية  ــعودية س ــت والس الكوي
ــة للمنظومة  ــتقرارية عالي ــة واس وجاهزي
ــون العراق عضواً  ــة ومتهد ألن يك الكهربائي
ــوق الطاقة اخلليجي والعربي مع  مهماً بس
استثمار موقعه االستراتيجي ليكون رابطاً 
وحاكماً على خطوط النقل وممراً للطاقة ما 

بني اخلليج ودول غرب آسيا.

بغداد / البينة اجلديدة
ــم  ــار األمن القومي قاس طالب مستش
ــاف  بانص ــي  الدول ــع  اجملتم  ، ــي  األعرج
ــى أن  ــار ال ــا اش ــاب، فيم ــا اإلره ضحاي
ببرامج  ــت  ــة انطلق العراقي ــة  احلكوم
ــع  جلمي ــي  وصح ــي  نفس ــفاء  استش
ــيطرة  ــت حتت س ــي كان ــات الت اجملتمع
ــب  ملكت ــان  بي ــر  داعش.وذك ــم  تنظي
ــن القومي  ــار األم ــي، أن مستش األعرج
ــارك في املؤمتر العاملي األول لضحايا  ش
ــدة  ــر األمم املتح ــد مبق ــاب، املنعق اإلره
ــرة التلفزيونية  ــي نيويورك، وعبر الدائ ف
ــني العام  ــاركة نائب األم ــة، مبش املغلق

ــب مكافحة  ــر مكت املتحدة،مدي ــألمم  ل
ــيدفالدميير فورنكوف ووزير  اإلرهاب، الس
ــباني، كما شغل مقعد  الداخلية اإلس
ــدة املندوب الدائم  ــراق في األمم املتح الع
ــر العلوم. ــني بح ــفير، محمد حس الس
وألقى األعرجي، كلمة العراق في املؤمتر، 
والتي أكد فيها، أن العراق واجه اإلرهاب 
والتطرف على مدى سنوات، حيث حاول 
ــعال الفتنة  تنظيم داعش اإلرهابي إش
ــاء  ــدن وقتل الرجال والنس واغتصب امل
ــرة اكثر  ــبب بهج ــوال وتس ــرق األم وس
ــة ألف مواطن، لكن  من مليون وأربعمائ
ــلوا مخططاته بوعيهم  العراقيني أفش

ومتاسكهم االجتماعي.وأضاف األعرجي، 
ــم  مكوناته ــع  بجمي ــني  العراقي أن 
ــوا معارك بطولية ضد  وأطيافهم خاض
ــوى اجلهاد  ــي، وكان لفت ــش اإلرهاب داع
الكفائي التي أصدرتها املرجعية العليا 
ــى اإلرهاب،  ــي النصر عل ــر الكبير ف األث
ــش اإلرهابي  ــى أن تهديد داع ــيرا إل مش
ــات  تضحي ــل  بفض ــدودا،  مح ــح  أصب
القوات األمنية بكل صنوفها ومساعدة 
ــة. ــدول الصديق ــي وال ــف الدول التحال
ــة العراقية  ــي، أن احلكوم ــني األعرج وب
ــي  ــفاء نفس ببرامج استش ــت  انطلق
ــي كانت  ــع اجملتمعات الت ــي جلمي وصح

ــيطرة تنظيم داعش، مضيفا أن  حتت س
ــارية  ــية التابعة ملستش اخللية النفس
األمن القومي واصلت مهامها بدعم من 
ــات اجملتمع  ــة العراقية ومنظم احلكوم
ــالج  ــدمي الع ــدة، لتق ــي واألمم املتح املدن
ــي  النفس ــوازن  الت ــادة  إلع ــح  والنصائ
ــتخدام  ــا اإلرهاب، من خالل اس لضحاي
ــن  م ــن  للعائدي ــية  النفس ــادات  العي
ــوري وبقية مخيمات  مخيم الهول الس
النزوح، ملساعدة الضحايا على التأقلم 
ــى، أن  إل ــت  ــتيعاب مخاوفهم.ولف واس
احلكومة العراقية شرّعت قانون ضحايا 
ــنة ٢٠٠٩، وكذلك  ــم ٢٠ لس ــاب رق اإلره

ــات،  ــات االيزيدي ــاف الناجي ــون إنص قان
ــون واالقتصاص من  من أجل إنفاذ القان
ــي،  األعرج ــب  اإلرهابيني.وطال ــني  اجملرم
اجملتمع الدولي، بـإنصاف ضحايا اإلرهاب 
ــع، من خالل  ــم باجملتم ــادة اندماجه وإع
زيادة برامج دعم الضحايا وإعادة تأهيل 
ــوري،  ــم الهول الس ــن من مخي العائدي
ــال، وكذلك  واألطف ــاء  النس ــا  خصوص
ــدرات العاملني في  ــى رفع ق التركيز عل
ــدا أن  ــي، مؤك ــل النفس ــال التأهي مج
ــتراتيجية  ــى وضع إس ــراق يتجه إل الع
ــن اخلدمات  ــة متكاملة م تتضمن حزم

لتغطية احتياجات ضحايا اإلرهاب.
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ــل القناة  ــن ملراس ــد املتظاهري ــال أح ــحابهم ، ق ــد انس   بع
ــألنا ماذا  التلفزيونية مبرارة : « ألم يفكر أحد من القادة ان يس
نريد ؟ ملاذا يتوقعون منا الطاعة فقط ؟ «...كان السؤال خطيرا 
كما أظن ، فمن كان يعتصم ويهتف في مبنى البرملان ثم امام 
ــر اجلمهوري ليس  ــوار املنطقة اخلضراء وبعدها في القص اس
متظاهرا ينفذ اوامر قادته بسبب الوالء والطاعة فقط ولم يكن 
هدفه االنتعاش في مسابح القصور الرئاسية أو التلذذ ببرودة 
مكيفات الهواء أو حتى اقامة الشعائر احلسينية فهو معتاد 
على حرارة اجلو ولديه مايكفي من االماكن ملمارسة طقوسه 
ــريع  ولكنه خرج للتظاهر بحماس ألنه متلهف اليجاد حل س
ــكيل احلكومة التي طالت وتعقدت بشدة وتعقدت  ألزمة تش
ــب بل  ــيطة فهو ال يحلم مبنصب او مكس معها حياته البس
ــبثون  ــق املظلم الذي قاده اليه املتش ــر خروجا من النف ينتظ
ــلطة واملتكالبون عليها ، وعندما يسقط ابناؤه ورفاقه  بالس
ــم الغالية حتت رصاص اليعرف أحد مصدره أو  وتفيض أرواحه
ــم قربانا للوطن  ــدره احلقيقي فهو يعتبره ــرح أحد مبص اليص
ــروب والنزاعات التي  ــن ذاق طعم احل ــداء للقادة ، فم ــس ف ولي
ــعب من أجل القادة ولم يحصل اال على اخلسائر  خاضها الش
ــى حتما من تكرار التجربة ألن الشعب هو  واخليبات سيخش
ــم القادة باملديح  ــر الوحيد في كل النزاعات بينما ينع اخلاس
وااللقاب وتخليد التاريخ ..لقد دأب القادة والزعماء على خداع 
ــعوب باحلرية املنتظرة واالماني احملققة ليخرجوا معهم  الش
ــواه البنادق ورؤوس الصواريخ والدماء  ،فهل تقبع احلرية في أف
البريئة ، وهل سأل الزعماء اتباعهم يوما ان كانوا مستعدين 
ــم الذين  ــا، وهل يعل ــون عواقبه ــرة واليعرف ــات خطي ملواجه
ــلم واحلرية والرخاء ان هناك من  يخرجون للتظاهر طلبا للس
ــى تصعيدها مبا  ــاخنة ويعمل عل ــاش على االحداث الس يعت
ــن يتحينون الفرص البراز  ــود الى دق طبول احلرب ، وهناك م يق
ــية حل البرملان وضياع فرصهم  عضالتهم ( االنتخابية) خش
ــعوبهم عما  ــأل القادة ابناء ش ــي انتخابات جديدة...هل س ف
يريدونه حقا قبل أن يستفزوا فيهم مشاعر العداء والكراهية 
؟..ألم يفكروا في الذين ارتبطوا مبصائر السبيل الى انفصامها 
ــيجعل  ــراكة في العمل ، وكيف س كالزواج والصداقة والش
منهم احلقد والرغبة بالثأر اعداء؟ملاذا حتاول الزعامات ان تقود 
شعبها الى مصيرال يستحقه وهو الشعب الذي عانى الكثير 
ــيتحقق ذلك مالم  ــم باحلياة واحلرية احلقيقية ، وهل س ويحل
ــع قلبه للجميع  ــع بالعيش بوئام في بلد يتس يحظى اجلمي
ــون الى العقل  ــذه املرحلة بالذات الى الرك ــاج اذن في ه ..نحت
ــية في بلوغ  ــى الديبلوماس ــة االمور وال ــة في معاجل واحلكم
ــا خوض مواجهة  ــية وجتنيب مواطني بلدن االهداف السياس

قسرية ستكون الشعوب فيها فقط ..هي اخلاسر الوحيد!!.

ÎÅzzzzzzå]zfizzŸ
ــط نلتمس باملنبر  ــة الثالث متوس ــف من اهالي طلب نحن لفي
ــدة وزارة  ــاعدتنا ملناش ــي صحيفة «البينة احلديدة» مبس الوطن
ــرة درجات وما كان  التربية مبنح ابنائنا الطلبة الدور الثاني عش
ــابقة نتيجة الظروف التي مير بها  معمول به في السنوات الس
ــرة  ــث اعلمتنا وزارة التربية ال وجود مبنح عش ــا احلبيب حي بلدن
ــنة راجني وكلنا امل اليصال صوتنا الى  درجات لطالب هذه الس
معالي وزير التربية احملترم بأنصاف اوالدنا ابناء العراق لهذا العام 

والنظر لهم بعني االنسانية واالبوية الصادقة.
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بغداد / البينة اجلديدة
تلقت وزارة العمل والشؤون االجتماعية أكثر من ٦٢٠ ألف طلب 
ــة، فيما تدرس  ــتمارة  اإللكترونية لذوي اإلعاق ــمول باالس للش
ــة لذوي اإلعاقة.  ــيق مع وزارة التربي فتح مدارس خاصة بالتنس
ــد هادي بنيه ، إن  ــس هيئة ذوي اإلعاقة في الوزارة احم ــال رئي وق
ــمول اجلديد باالستمارة االلكترونية  عدد طلبات املتقدمني للش
ــن ٦٢٠ ألف طلب موزع  ــنة ٢٠١٣ بلغ أكثر م لقانون رقم ٣٨ لس
ــيراً إلى أن هناك تنسيقاً بني اللجان  بني بغداد واحملافظات، مش
الطبية ومنصة أور إلرسال رسالة للمتقدمني وإعالمهم بتاريخ 
الفحص. وأضاف أن الهيئة تدرس إمكانية فتح مراكز أو مدارس 
خاصة بذوي اإلعاقة تؤمن لهم التعليم وفق مناهج وزارة التربية 
ــة العامة  ــوق، ومفاحتة األمان ــة تراعي نوع الع ــع مواد إضافي م
ــوزارات اخملتصة  ــل الهيئة وال ــكيل جلنة متث ــس الوزراء لتش جملل
ومفوضية حقوق اإلنسان على أن تقدم توصياتها جمللس الوزراء 
ضمن سقف زمني محدد . وبني أن الهيئة فاحتت األمانة العامة 
ــتثمار  جمللس الوزراء لتوجيه وزارة املالية والهيئة الوطنية لالس
وهيئات االستثمار في احملافظات لعدم ترويج أي طلب الستثمار 

العقارات اخملصصة خلدمة األشخاص من ذوي اإلعاقة.

بغداد / البينة اجلديدة
ــتهداف  ــاط مخطط إرهابي الس ــعبي ، احب ــد الش اعلن احلش
ــد ، أن قوة من اللواء ٤٦ ضمن قيادة  زائري األربعينية.وذكر احلش
ــتخبارية، متكنت من إفشال  عمليات اجلزيرة ووفق معلومات اس
ــت قوة اللواء  ــتهداف الزائرين، حيث كمن ــط أرهابي الس مخط
ــن محافظة االنبار  ــرزازة قادمة م ــي صحراء ال ــرزة ارهابية ف ملف
كانت بصدد تنفيذ عمليات على طريق الزيارة.واضاف، انه يجدد 
ــعبي في مختلف قواطع العمليات عهده باحلفاظ  احلشد الش
ــتهداف  ــاعية الس ــن العام وضرب خاليا االرهاب الس ــى االم عل

حشود الزائرين املتوجهة لكربالء.

بغداد / البينة اجلديدة
ــني  ــرور زوار اربعينية االمام احلس ــاع، تأمني م ــدت وزارة الدف عق

(عليه السالم) من بغداد الى باقي احملافظات وصوال الى كربالء.
ــش الفريق أول قوات خاصة  ــرت الوزارة ، أن رئيس أركان اجلي وذك
ــيد يار اهللا ونائب قائد العمليات املشتركة  الركن عبد االمير رش
الفريق أول الركن عبد االمير الشمري، ترأسا مؤمتراً امنياً موسعاً،  
ــتركة  ــادة العمليات املش ــول ٢٠٢٢، في قي ــس ٨ أيل ــوم اخلمي ي
ــتركة، ومعاون رئيس  بحضور رئيس أركان قيادة العمليات املش
ــة، وقائد عمليات  ــات، وقائد القوات البري ــش للعملي أركان اجلي
ــامراء ،وقائد املقر املتقدم الكرخ، وقائد  بغداد ،وقائد عمليات س
ــتخبارات  ــرطة االحتادية،ومدراء هيئات االس الفرقة الثانية الش
ــان، ان  ــتركة.وأضاف البي ــات املش ــادة العملي ــط لقي والتخطي
ــاح القطعات مبا يؤمن  ــر تناول مجمل الوضع االمني وانفت املؤمت
العاصمة بغداد واملعاضل التي تواجه سير العمل باالضافة الى 
تأمني مرور زوار اربعينية االمام احلسني (عليه السالم) من بغداد 

الى باقي احملافظات وصوال الى كربالء.
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جمهورية العراق
وزارة الداخلية

مديرية االحوال اِّـدنية والجوازات واالقامة العامة
مديرية االحوال اِّـدنية والجوازات واالقامة العامة 

ِّـحافظة واسط 
مكتب اِّـدير

شعبة الشؤون القانونية
العدد : ١١٣١/٢٠٢١/٣٥

التاريخ : ٢٠٢٢/٩/٤ 
اُّـ/ مركز شرطة بدرة

م/اعالن
ــف بالحضور الصادر من  ــخة من قرار التكلي نرافق اليكم نس
ــة/  ــن الداخلي الثانية / اِّـنطقة الخامس ــة قوى األم محكم
ــدد / ٣٤٦٨ َّـ ٢٠٢٢/٧/٢١  ــاوي ذي الع ــم الدع قس
ــرطي  ــوبا بنا اِّـتهم الغائب الش لتعليقه َّـ محل إقامة منس
ــكن  ــي) الذي يس ــش الراين ــاس طريم ــان يس ــعد فيخ (س
ــط / قضاء بدرة / قرية العقر استنادا إلحكام  محافظة واس
ــنة ٢٠٠٨  ــادة (٦٨ / اوال) من ق . ا . د من رقم ١٧ لس اِّـ

تزويدنا ما يؤيد تعليق اإلعالن. مع التقدير.
اللواء الحقوقي

مرتضى هادي عبد
رئيس محكمة قوى األمن الداخليه

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعلى

رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية
محكمة بداءة الكوت

العدد: ٢٢٦٢ /ب/٢٠٢٢
التاريخ :            ٢٠٢٢/٩/٧

اُّـ اِّـدعى عليها / دوخة سهيل ياسني 
اعــــــــــالن

ــاً غيابياً َّـ  ــوت حكم ــداءة الك ــدرت محكمة ب اص
ــة ٢٢٦٢ /ب/٢٠٢٢ واِّـؤرخ َّـ  ــوى اِّـرقم الدع
ــيوع العقار  ٢٠٢٢/٩/٤ اِّـتضمن الحكم بازالة ش
ــفحة وِّـجهولية محل  ــم ١٨٧٧/٢ م ٤٤ الس اِّـرق
اقامتك تقرر تبليغك بمضمون الحكم الغيابي ونشر 
ــني محليتني ولك حق االعرتاض على  ذلك بصحيفت
ــرة  الحكم الغيابي خالل اِّـدة القانونية البالغة عش
ايام اعتباراً من اليوم من تاريخ النشر وَّـ حال عدم 

حضورك سوف يكتسب القرار الدرجة القطعية. 

القاضي / محمد نوري عواد الطائي

جمهورية العراق
وزارة العدل 
دائرة التنفيذ 

مديرية تنفيذ سدة الكوت
رقم االضبارة: ١٧٣٤|٢٠٢٢
التاريخ:     ٢٠٢٢/٩/٨ 

أعــــــــــــالن 
تبيع مديرية تنفيذ سدة الكوت سهام اِّـدين َّـ العقار التسلسل ٩٦/١م 
ــان علوان حسن)  ٣٧ ام هليل  الواقع َّـ الكوت العائدة اُّـ للمدين(غس
ــني علي )البالغ (١٥,٠٠٠,٠٠٠)  ــاكر حس اِّـحجوز لقاء طلب الدائن (ش
ــراء مراجعة هذه اِّـديرية  ــر مليون دينار فعلى الراغب بالش ــة عش خمس
ــتصحبا معه  ــر مس ــوم التالي للنش ــدأ من الي ــا ) تب ــدة (٣٠ يوم ــالل م خ
ــرة من اِّـائة من القيمة اِّـقدرة وشهادة الجنسية  التأمينات القانونية عش

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

اِّـواصفات:ـ 
ــهام اِّـدين َّـ العقار اِّـرقم ٩٦/١م ٣٧ ام هليل  ١-موقعة ورقمه :- س
البالغ ٥٠٠سهم من اصل األعتبار الكلي ٢٥٠٠سهم و العائده للمدين 

اعاله  
ــيد عليه عدد  ــارع العام و تش ــه ونوعه : العقار قريب على الش ٢-جنس
ــيدات وقت اجراء  ــكنية و القطعه موضوع االضباره خاليه من اِّـش دور س

الكشف 
٣-حدوده واوصافه  : 

٤-مشتمالته :-  
٥-مساحتة :- مساحتها ١٠ دونم 

٦-درجة العمران :
٧- الشاغل :- الشركاء

٨-القيمة اِّـقدرة : ٢٥,٠٠٠,٠٠٠ خمسة و عشرون مليون دينار 

جمهورية العراق
وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ الكوت
رقم االضبارة :  ٢٠٢٢/١١٨
التاريخ : ٢٠٢٢/٩/٨

اُّـ / اِّـنفذ عليه / (صادق عباس جياد)
لقد تحقق لهذه اِّـديرية من جهة ذات اختصاص 
انك مجهول محل االقامة وليس لك موطن دائم 
ــراء التبليغ عليه ,  ــت او مختار يمكن اج او مؤق
ــون التنفيذ تقرر  ــتناداً للمادة (٢٧) من قان واس
تبليغك اعالنا بالحضور َّـ مديرية تنفيذ الكوت 
ــر  ــن اليوم التالي للنش ــالل (١٥) يوماً تبدأ م خ
ِّـباشرة اِّـعامالت التنفيذية بحضورك وَّـ حالة 
ــر هذه اِّـديرية باجراءات  عدم حضورك ستباش

التنفيذ الجربي وفق القانون. 
اِّـنفذ العدل /سراج منري يوسف

اوصاف اِّـحرر:  دين

إضاءات قانونية

;Ïê]£\;k]›]⁄ï’\
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ــن ان يتعرض له  ــص من اي ضغط ميك ــة التصويت التخل ــي حري   وتقتض
الناخب وميكن تصنيف الضغوط الى جسدية وهي اقدم واكثر استعماال» 
في معظم البلدان التي تتشبه بالدميقراطية حيث يلجأ بعض املرشحني 
الى حتريض مؤيديهم الى افتعال املشاكل واغتيال وضرب املرشحني وضرب 
واغتيال مؤيدي املرشح االخر او اطالق نار قريب من احد املكاتب االنتخابية 
ــحني من اجل تعطيل ماكنته االنتخابية او حمل سالح داخل  الحد املرش
ــوى االمنية  ــر الق ــي فترة االنتخابات تنتش ــت ونالحظ ان ف ــرف التصوي غ
ــن الضغوطات اما  ــة الناخبني وجتنيبهم اي نوع م ــة من اجل حماي بكثاف
ــينات منطقية  ــات املعنوية فهي عبارة عن وعود واغراءات وحتس الضغوط
ــحب  ــامن كبيرة او تهديد التجار بس ــف او ايهامهم مبغ ــد بالتوظي او الوع
ــى مصاحلهم اذا  ــلبية عل ــون من االثار الس ــية ويخش املعنويات السياس
ــوا عن الوالء  ــل عملهم اذا خرج ــي قد يؤدي الى ش ــع الغطاء السياس رف
ــى ارادة  ــيؤثر عل ــن وهذا الضغط س ــحني النافذي ــد املرش ــي الح االنتخاب
ــح وهناك ضغوط مالية وقد يبذل  ــني ويدفعهم النتخاب هذا املرش الناخب
ــب تأييدهم اما الضغوطات  ــح املال والعطاءات على الناخبني لكس املرش
ــد او بعض  ــد احتكار اح ــا نهائيا عن ــاء عليه ــب القض ــة فيصع االعالمي
ــحني للدعاية االعالمية ويخالف مبدأ املساواة بني املرشحني وتختل  املرش
دقة الدعاية السمعية والبصرية والكتابية لصالح املتحكمني بالوسائل 
ــج االعالمي عبر االعالن التجاري  ــي  التروي االعالمية ومينع القانون الفرنس
سواء بالصحف او الوسائل السمعية او الصوتية وهذا منع عام لكل انواع 
الترويج   ولكن ال يوجد نص مينع من حق الصحافة باتخاذ موقف سياسي 
ــح مستقل ينظم حملة  من املعركة االنتخابية  ومن حق كل حزب ومرش
ــدودة لتعريف الناس باحلزب او  ــة قبل موعد االنتخابات بفترة مح انتخابي
ــح وبرنامجه االنتخابي بعد الفوز والنظرة التي تهم اجملتمع واحلمله  املرش
ــائل  ــى اخرى ومن حزب الى اخر ومن الوس ــف من دوله ال ــة تختل االنتخابي
ــعارات احلزبية  ــح وبعض الش ــرض الصور للمرش ــة ع ــة االنتخابي للحمل
ــني  ــه ومواقفه البارزة وتنظيم مناظرات مع املنافس ــات من اقوال ومقتطف
ــة الى فوضى يعمل  ــى التتحول احلمالت االنتخابي ــرات عامة وحت ومحاض
ــة االنتخابية  ــي حتكم الدعاي ــا ووضع ضوابط الت ــون على تنظيمه القان
ــحني وحتديد مكان االعالنات وان لوسائل االعالم دور  ــموح بها للمرش املس
كبير اليصال املعلومات عن املرشحني وتلميعهم والدعاية االنتخابية حق 
ــواع االنتخابات ولكل  ــي اي نوع من ان ــحني ف مكفول قانونا جلميع املرش
ــي بحرية  ــة لبرنامجه االنتخاب ــه والدعاي ــر عن نفس ــح حق التعبي مرش
ــون وعلى الدوله توضيح اهمية  ــه ضمن الضوابط واالجراءات في القان تام
االنتخابات واملشاركة فيها ووقوفها على احلياد واستخدام وسائل االعالم 
ــحني لعرض برامجهم  ــاوي من املرش ــمية الوقوف بالتس احلكومية الرس
ــائل ومينع  ــتخدام الوس االنتخابية حتت مبدأ حتقيق تكافؤ الفرص في اس
ــة االنتخابية ومينع  ــن الدعاي ــهير باالخرين ضم ــلوب التجريح والتش اس
استخدام السلطة الوظيفية بالقيام بنشاط دعائي مباشر او غير مباشر 

بهدف التاثير على الناخبني لصالح اي من املرشحني.

* أ.د. علي هادي عطية 
الهاللي

قد ترد الدعوى الدستورية ألسباب 
عدة ويخسر املدعي طلباته فيها ، 
ــب املدعى عليه  ــن هل سيكس لك
كامل الدعوى أم قد يقيده القاضي 
 – ــي  قانون ــزام  بالت ــتوري  الدس
ــتوري أو أكثر في احلكم ذاته؟إذا  دس
كان القضاء مطلوبا ويتقيد بحدود 
ــد أن القضاء  ــني ، بي ــات املدع طلب
ــذا القيد  ــتوري يتحلل من ه الدس
ــا: التصدي  ــوال كثيرة أخصه بأح
ــلطات بأداء  ــر للس ــه أوام ، وتوجي
ــرك عمل معني ، لذا  عمل معني و ت
ــإن احلكم الصادر منه برد الدعوى  ف
الدستورية لعدم االختصاص أو ألي 
ــبب آخر ال يعني خلو احلكم من  س
ــة ومن بينها توجيه  مضامني ملزم
ــلطات أو تقريره  ــة للس أوامر ملزم
ــة أو حالة قانونية أو  لوصف لواقع
ــية أو اقتصادية أو الكشف  سياس
ــتوري  ــيره لنص دس ــا أو تفس عنه
ــك. إن انكار  ــوى ذل أو قانوني وما س
سلطة القاضي الدستوري بتوجيه 
ــلطات  ــائر الس ــة لس ــر ملزم أوام
بحجة مبدأ الفصل بني السلطات 
ــة  ــة العام ــع الوالي ــتقيم م ال يس
ــة  ــي حماي ــتوري ف ــاء الدس للقض
الدستور ، وحمايته ال يحدها حد وال 
يقيدها قيد وتتسع كلما الح عدوان 
على الدستور ، وتنبسط في ساحة 
ــالً عن  ــه ، فض ــن الحكام اجلاحدي
ــة جتزئة احلكم الصادر  عدم امكاني
ــتوري فجميعه  ــن القاضي الدس م
ملزم ، وبالنتيجة تكون مشتمالت 

ــتقر  احلكم كافة ملزمة كون املس
ــتوري باتة  أن احكام القضاء الدس
ــر  األوام ــة  طبيع ــف  ملزمة.وتختل
ــتوري  التي يوجهها القاضي الدس
ــادرة برد  ــه الص ــالل احكام ــن خ م
ــاً فضالً  ــكالً أو موضوع الدعوى ش
ــا ، فبعضها  ــن احكامه بقبوله ع
ــلطات إتيان عمل  يوجب على الس
ــني أو ترك عمل معني ، وبعضها  مع
ــة أو يحدد توصيفاً  يقرر حتقق واقع
ــؤدى حتققها يوجب على  لواقعة م
ــلطات إتيان عمل معني  إحدى الس
أو موجبة ألن تنتهي عن االستمرار 
بفعل أو امتناع معني ، وبالنتيجة ال 
فرق أن تكون مقاصد أوامر القاضي 
ــزم احدى  ــة :تل ــتوري ايجابي الدس
ــل معني ، أو  ــلطات بإتيان عم الس
سلبية: تنهي احدى السلطات عن 
ــلطة  عمل معني ، وال يقبل من الس
ــر أن تدعي أن  ــه اليها االم التي وج
ــتوري قد تسلل الى  القاضي الدس
ــدأ الفصل  ــاق عملها واهدر مب نط
ــلطات الثابت دستورياً.من  بني الس
ــتند احملكمة  ــة املتقدمة تس الزاوي
ــا  توجيهه ــي  ف ــا  العلي ــة  االحتادي
ــانيد  ــلطات الى أس ــر إلى الس أوام
ــا في حماية  ــدة أخصها: واجبه ع
ــتور بوصفه كتلة واحدة غير  الدس
ــس، ومهام  ــيج متجان مجزأة ونس
واختصاصاتها  ــلطات  الس ــائر  س
ــخاص  األش ــز  مراك ــن  ع ــالً  فض
ــات  ــص مكون ــن أخ ــم م وحقوقه
ــإن التقاعس عن  ــذا ف ــتور ، ل الدس
ــن قبل  ــات م ــرة االختصاص مباش
ــلطات أو جحودها عن  ــائر الس س
ــخاص  إتيان ما يضمن حقوق االش
ــة أن  ــب للمحكم ــة موج املكفول
ــني عن  ــر الى املتقاعس ــه أوام توج
ــرة مهامهم وللجاحدين عن  مباش
ــتورياً؛  ــة احلقوق املكفولة دس تلبي
ــة االحتادية الى  ــتند احملكم وقد تس
واليتها التكميلية بانفاذ احكامها 
ــبق وأن أصدرتها متضمنة  التي س
ــلطات  ــد أن الس ــي بي ــر ونواه أوام
ــكام مبواجهاتها  ــي صدرت االح الت
ــزم في  ــان ما يل ــن إتي ــت ع تقاعس
تنفيذ تلك االحكام.    وجند ما تقدم 

شاخصاً في حكم احملكمة االحتادية 
ــنة ٢٠٢٢  العليا بالقضية /١٣٢ لس
ــا حل  ــون فيه ــب املدع ــي طل ، الت
ــن  ــاً ، ولك ــواب قضائي ــس الن مجل
ــد ردت الطلب  ــت احملكمة ق وإن كان
لعدم اختصاصها متقيدة بأحكام 
الدستور، بيد أنها وجهت عدداً من 
األوامر امللزمة الى سائر السلطات ، 
وبالنتيجة تكون تلك السلطات قد 
كسبت الدعوى بنتيجتها بيد أنها 
ــن األوامر القضائية  تقلدت بعدد م
ــذ ، ومن بينها األوامر  واجبة التنفي
ــات إيجابية  ــت التزام ــي تضمن الت
ــلطات مبباشرتها منها:  تلتزم الس
ــات القانونية  ــزام بالصالحي « االلت
ــدم التدخل في  ــلطة ، وع ــكل س ل
ــلطات  والس ــات  املؤسس ــؤون  ش
الداخلية  ــة  األنظم والوزرات خارج 
ــالح متكاملة  ــة اص ــدمي خط ، وتق
ــباب  ــكل أس ــدي ل ــد ، والتص للبل
ــى  ــل عل ــاد ، والعم ــار الفس انتش
ــا مت انتخابهم الجله وهو  حتقيق م
ــعب.كما أن احملكمة  مصلحة الش
ــا  ضمنته ــرى  أخ ــر  أوام ــت  وجه
ــلبية ، أي: نواهي تقع  ــات س التزام
على عاتق باقي السلطات االمتناع 
ــتمرار فيها من بينها  عنها أو االس
ــلطة التشريعية  : « عدم قيام الس
ــتورية وخصوصاً  ــا الدس بواجباته
ــدم اكتمال  ــرار قانون املوازنة ، ع إق

ــلطة التنفيذية رغم  ــن الس تكوي
ــتورية».واظن  ــاوز كل املدد الدس جت
ــا الدقيق  ــة رغم التزامه أن احملكم
ــتور اخلاصة  ــاظ الدس ــح الف بصري
ــريعية  ــلطة التش ــة حل الس بآلي
ــن توصيف  ــم تتوانى ع ــد أنها ل بي
ــي  تعط ــاف  بأوص ــي  احلال ــع  الواق
ــررات طلب حل  ــا دقيقا ملب مفهوم
ــي غاب وصفها  مجلس النواب الت
ــتور((٤)) حيث قضت:» ان  في الدس
الوضع العام في البلد بتراجع كبير 
ــيما مع عدم اكتمال تكوين  ... الس
ــلطة التنفيذية ... وعدم قيام  الس
بواجباتها  ــريعية  التش ــلطة  الس
ــي  ــار القضائ ــتورية». وباملس الدس
ــد نظرت  ــون احملكمة ق املتقدم تك
ــرة تكاملية  ــتور نظ الى مواد الدس
ــني تقيدت بآلية احلل  غير مجزأة ح
ــدم اختصاصها  ــالء ع ــت بج وبين
ــرك واجبها في  ــه ، بيد أنها لم تت ب
ــتور  ــوص الدس ــي نص ــة باق حماي
ــا وبخاصة  ــاع عنه ــة بالدف املوكل
ــم ووحدة  ــراد وحقوقه ــز االف مراك
ــالمتها وحماية السلم  الدولة وس
ــى توجيه أوامر  األهلي مما دفعها ال
ــلطات بااللتزام بواجباتها  الى الس
املؤطرة دستورياً ، ولكن تلك األوامر 
ــر  ــة غي ــيرات فقهي ــت تفس ليس
ملزمة أو إثراء للمكتبة الدستورية 
ــل بل تتصف بالبتات  أو كالم مرس

ــرة احلكمية  ــوة بالفق ــزام اس واالل
النهائية برد الدعوى ، مما يحتم على 
ــلطات التقيد بها.ولكن  سائر الس
قد يستمر تردد وتقاعس السلطات 
ــك األوامر مما يجعلها  عن تنفيذ تل
ــود الكامل أو  ــن اجلح ــة م في حال
ــة االحتادية ،  ــر حلكم احملكم املبتس
األمر الذي يبقي التساؤل شاخصاً 
ــن احملكمة  ــة الطلب م عن إمكاني
ــتكمال  ــي اس ــا ف ــة العلي االحتادي
ــا أو  ــاذ احكامه ــى انف ــا عل واليته
ــة ضد  ــاءلة القضائي ــك املس حتري
ــني ((٦))  أو توصيف اإلصرار  املمتنع
ــر القاضي  ــذ اوام ــدم تنفي ــى ع عل
ــة احلنث باليمني  ــتوري بجرمي الدس
الدستورية ((٧)) ، وبخاصة ان حكم 
القاضي الدستوري وما تضمنه من 
أوامر يقرر حكم الدستور ونصوصه 
ــم  للحك ــلطات  الس ــود  جح وان 
ولتلك األوامر ميثل جحودا للدستور 
نفسه ، أو قد يطلب حلول احملكمة 
ــة ، مرة  ــلطة املتقاعس محل الس
ــرى ، في تنفيذ األوامر القضائية  أخ
ــتلجأ  ــل س ــذ ، فه ــم تنف ــي ل الت
احملكمة الى اجلزاءات السياسية أم 
ــتحل محل السلطات في إنفاذ  س

احكام الدستور.

* عميد كلية القانون - جامعة بغداد
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اعـــــالن
ــم اِّـجرد من (عمر)  بناء على الدعوى اِّـقامة من قبل اِّـدعي (عمر فزاع كريم) الذي يطلب تبديل االس
اُّـ (عمار) فمن لديه اعرتاض مراجعة هذه اِّـديرية خالل مدة اقصاها (١٥) يوما وبعكسه سوف تنظر 

هذه اِّـديرية َّـ الدعوى وفق احكام اِّـادة (٢٢) من قانون البطاقة الوطنية رقم (٣) لسنة ٢٠١٦ .
اللواء رياض جندي الكعبي

مدير االحوال اِّـدنية والجوازات 
واالقامة العامة / وكالة

اعالن
بناء على الدعوى اِّـقامة من قبل اِّـدعي (مشتاق كريم عبد) الذي يطلب تبديل االسم اِّـجرد عن أبنه 
القاصر من (مقتدى) اُّـ (أمري) فمن لديه اعرتاض مراجعة هذه اِّـديرية خالل مدة اقصاها (١٥) يوما 
وبعكسه سوف تنظر هذه اِّـديرية َّـ الدعوى وفق احكام اِّـادة (٢٢) من قانون البطاقة الوطنية رقم 

(٣) لسنة ٢٠١٦ .
اللواء رياض جندي الكعبي

مدير االحوال اِّـدنية والجوازات واالقامة العامة /وكالة

أعالن
بناء على الدعوى اِّـقامة من قبل اِّـدعي (كريم دشر كواد) الذي يطلب أضافة اللقب من(الفراغ) اُّـ 

(النعيمي) فمن لديه اعرتاض مراجعة هذه اِّـديرية خالل مدة اقصاها (١٥) يوما وبعكسه سوف تنظر 
هذه اِّـديرية َّـ الدعوى وفق احكام اِّـادة (٢٢) من قانون البطاقة الوطنية رقم (٣) لسنة ٢٠١٦ .

اللواء رياض جندي الكعبي
مدير االحوال اِّـدنية والجوازات 

واالقامة العامة /وكالة

أعالن
بناء على الدعوى اِّـقامة من قبل اِّـدعي (حسني جواد نعيمه) الذي يطلب تغيري اللقب من(الالمي) اُّـ 
(الكناني) فمن لديه اعرتاض مراجعة هذه اِّـديرية خالل مدة اقصاها (١٥) يوما وبعكسه سوف تنظر 

هذه اِّـديرية َّـ الدعوى وفق احكام اِّـادة (٢٢) من قانون البطاقة الوطنية رقم (٣) لسنة ٢٠١٦ .
اللواء 

رياض جندي الكعبي
مدير االحوال اِّـدنية والجوازات واالقامة العامة /وكالة

أعالن
بناء على الدعوى اِّـقامة من قبل اِّـدعي (ناجي نعيمه علي) الذي يطلب تغيري اللقب من(الالمي) اُّـ 

(الكناني) فمن لديه اعرتاض مراجعة هذه اِّـديرية خالل مدة اقصاها (١٥) يوما وبعكسه سوف تنظر 
هذه اِّـديرية َّـ الدعوى وفق احكام اِّـادة (٢٢) من قانون البطاقة الوطنية رقم (٣) لسنة ٢٠١٦ .

اللواء 
رياض جندي الكعبي

مدير االحوال اِّـدنية والجوازات واالقامة العامة /وكالة
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Announcement 

CNOOC Iraq Limited, a company existing under the laws of British Virgin 

Islands, acting as lead contractor of the Technical Service Contract for 

Missan Oil Fields entered into by and between Missan Oil Company, TP 

Missan Limited and Iraqi Drilling Company, is pleased to make the 

following public tender announcement: 

1- Tender Details  

Tender 

title 

5 Old Crude Oil Storage Tanks Calibration Service 

Tender 

number 

CMIT-PRT-10.30-220062 

 

 

Tender 

Announc

ement 

Website 

ITT documents and all Bulletins during the tender period 
will be published on the following website: 
https://www.cnoociraq.com/share/page/site/BiddingDoc/

documentlibrary#filter=path%7C%2FITT%2520F
or%2520220062%7C&page=1 

  
 User name: contractor      
Password: contractor 
The user name and password for access ITT are prohibited 
to change by Tenderer. 

Composit

ion of 

Invitation 

to Tender 

(ITT) 

packages 

Tender Announcement 

Section 1 INSTRUCTION TO TENDERERS 

Section 2 PROPOSAL CONTENTS AND FORMS 

Section 3 TECHNICAL REQUIREMENT 

Section 4 SCHEDULE OF COMPENSATION 

Section 5 PRO FORMA CONTRACT 

ITT 

Section 1. 

Claus 9.0 

Bid Closing Date: no later than 16:00 (Baghdad Time), on 
or before [ October11, 2022] 

ITT 

Section 1. 

Clause 

4.2 

The bid document purchase receipt must be received by 
emails to MustafaSabahJabar@cmitfod.com 
ex_abderrahm@cnoociraq.com ; 
badreddinelarafi@cmitfod.com ; 
chafikbenlamri@cmitfod.com  ; 
ex_rafkhat.r@cnoociraq.com ; 
ex_mohamed.a@cnoociraq.com ; 
 (“Tender Contact Emails”)on or before deadline. 

ITT 

Section 1. 

All clarification and correspondences from Tenderers must 

be sent to all aforementioned Tender Contact Emails with 

                 

 

 

 

 أعالن مناقصة

إن شركة سينوك عراق المحدودة و القائمة بموجب قوانين جزر فيرجين البريطانية 

بوصفها المقاول الرئيسي لعقد الخدمات الفنية في حقول ميسان النفطية و الموقع بين 

ميسان المحدودة و شركة الحفر العراقية، يسرها   TPشركة نفط ميسان و شركة 

 صة التالية بطريقة االعالن العام.االعالن عن المناق

 تفاصيل المناقصة -1

خدم���ة مع���ايره خمس���ه ص���هاريج تخ���زين ال���نفط الخ���ام  اسم المناقصة
 القديمة

 CMIT-PRT-10.30-220062 رقم المناقصة
 
 
 
 
 

 إعالن مناقصة
 

 الموقع االلكتروني

إن جميع وثائق المناقصة و النشرات المتعلقة بها سيتم 
قع االلكتروني التالينشرها على رابط المو : 

https://www.cnoociraq.com/share/page/sit
e/BiddingDoc/documentlibrary#filte
r=path%7C%2FITT%2520For%252
0220062%7C&page=1 

 contractor : اسم المستخدم   
  contractor:     كلمة المرور

تجدراإلشارة انه يحظرتغييراسم المستخدم وكلمة 
 المرورمن قبل العارض.

 
 

مكونات وثائق 
 المناقصة

 

 اعالن مناقصة

 تعليمات للعارضين 1القسم 

 محتوي المقترحات و اشكالها - 2القسم 

 ات الفنيةالمتطلب 3القسم 

 جدول األسعار 4القسم 

 نموزج العقد 5القسم 
ITT 
 

 9.0،  بند  1القسم 

         16:00موع�������د إغ�������الق المناقص�������ة قب�������ل الس�������اعة 
 )11/10/2022( (توقيت بغداد) في أو قبل

 
ITT 

 4.2،  بند  1القسم  

يس���توجب اس���تالم ف���اتورة الرس���وم ع���ن طري���ق البري���د 
لكترون�����ي الخاص�����ة اإللكترون�����ي ("عن�����اوين البري�����د اإل

   بالمناقصة") في موعد إغالق المناقصة أو قبل الموعد
MustafaSabahJabar@cmitfod.com 
ex_abderrahm@cnoociraq.com ; 
badreddinelarafi@cmitfod.com ; 
chafikbenlamri@cmitfod.com  ; 
ex_rafkhat.r@cnoociraq.com ; 
ex_mohamed.a@cnoociraq.com ; 

ITT 
 5،  بند  1القسم 

على الشركات التي تود تقديم عرض في إطار هذه المناقصة 

إرسال جميع المراسالت واالستفسارات بكتاب رسمي إلى 

كافة عناوين البريد اإللكتروني الخاصة بالمناقصة والمذكورة 

 ث�����الثية مرس�����نوك ف�����ي ص�����حف تنوي����ه / تنش�����ر إعالن�����ات ش�����ركة س�����ي
نفط وش�����ركة نف�����ط ميس�����ان وش�����ركة والموق�����ع االلكترون�����ي ل�����وزارة ال�����

            غير مسؤولين عن النشر في غير هذه المواقع.     سينوك

Attention : CNOOC Iraq LTD announcing the bids on three official a 

newspaper and websites for MoO , MOC , and CNOOC Iraq LTD and 

we are not responsible for other announcements except the said above.  

  CNOOC Iraq LTD 

محدودة شركة سينوك العراق ال                                                      

 
 

Clause 5 official letter. 

 

ITT 

Section 1. 

Clause 

10.2 

Bid Proposals must be delivered to Iraqi Office 

Attention: Mr. Mustafa Sabah  Mr. Abderrahmane 
Zanoun, Mr. Badreddine Larafi, Mr. Chafik 
Benlamri, Mr. Rafkhat Rakhmetov, Mr. Mohamed 
Ali 

Address: Room 239, FOD Administrative Building. 
Work Base, CNOOC Camp, Missan Oil Fields. 

Tel: +9647703132282/+964 781 398 1554 / +964 781 080 
8814/ +964 782 506 0675/ +964 782 880 3687 / : 
+9647828800342 

ITT 

Section 1. 

Clause 

11.1 

Tenderer’s bid Proposal shall be irrevocable for a 
period of 240 calendar days (“Bid Validity Period”).                     

 

 

 

 

 

ITT 

Section 1. 

Clause 

12.1 

Fail to meet any of below key factors will lead to 

disqualification: 

1) Scope of Business must be related to the scope of work of 

the tender. 

2) Legal Entity and Qualification of Bidder 

3) Bid proposals are in properly sealed condition 

4) Bid Proposal Period of Validity shall be as required in this 

TENDER DATA SHEET (TDS) (aforementioned Clause 

11.1). 

5) Bid Bond submission 

6) Signed & Stamped Cover Letter (as per Section 2 
PROPOSAL CONTENTS AND FORMS, Attachment 
2A: Proposal Format of Cover Letter) 
7) Price proposal is separate from Technical & 
Commercial proposal. 
proposal. 
8) Key Items:  
1. The Contractor must provide at least 3 similar 
projects experience with documentation. 
2. The contractor must provide Quality 
Management System Certification ISO9001, 
Environmental Management System Certification 
ISO14001, Occupational Health and Safety 
Management System Certification 
ISO18001/ISO45001. 

ITT 

Section 1. 

Clause15.1 

Bid bond: [6, 00.00 USD; US Dollars], The Bid Bond 
must be presented to Company in a separated and sealed 
envelope and duly marked and stamped on outer 
envelope. 
The original validity of the bid bond shall be the same as 
aforementioned Bid Validity Period in Clause 11.1. 

 أعاله.
 
 
 
 

ITT 
 10.2،  بند  1القسم 

يجب على جميع الشركات الراغبة في المشاركة في 
لمناقصة تقديم جميع وثائق المناقصة في مكاتب ا

 -: الشركة في العراق
        السيد:مصطفى صباح عبدالجبار/ السيد أرمان 

شفيق   /لعرافي الدين بدر :  /زانون  نالرحم عبد
     محمد علي  / رفخت رخمتوف /   لعمريا بن

 مبنى المحدودة، شركة سينوك عراق :العنوان
 العراق ميسان، ان،كبزر مخيم االدارة،

 398 781 964+  9647703132282+:هاتف
1554 + /964 781 080 8814+ /964 782 506 
0675+ /964 782 880 3687  : /

+9647828800342 
 

ITT  بند  1القسم  ،
11.1 

يجب أن يكون العرض المقدم غير قابل لإللغاء لفترة 
 يوما ("فترة صالحية العطاء"). )240(

 
 
 
 
 

 
 
 

ITT 
 12.1،  بند  1القسم 

 

سيتم إعتبار أي مشترك غير مؤهل في حالة عدم تقديم 
 الوثائق حسب ما مطلوب بالمناقصة.

العمل  بمجال مرتبًطا األعمال نطاق يكون أن يجب -1
 بالمناقصة. المطلوب

 لمقدم والمؤهالت الالزمة القانوني توفرالمؤهل -2
 العطاء.

أن تكون مغلقة بشكل  العروض المقدمةيجب على  -3
 .صحيح

عرض العطاء تكون كما هو مطلوب  مدة صالحية -4
 المذكور أعاله. 11.1في تفاصيل المناقصة  (بند

 .للعطاء خطاب الضمان تقديم -5

 المحتوي����ات ٢(وفق����ا للقس����م  تق����ديم الخط����اب -6
العط����اء) موقع����اً  أ: خط����اب٢والمقترح����ات،الملحق 

 ومختوماً.

و العرض  الفني رضالسعرعن الع فصل عرض -7
 .التجاري

 :العناصر الرئيسية-8
مشاريع  3يجب على المقاول توفير ما ال يقل عن  -1

 مماثلة خبرة مع الوثائق.
يجب على المق�اول تق�ديم ش�هادة نظ�ام إدارة الج�ودة  -2

ISO9001  وش������������هادة نظ������������ام اإلدارة البيئي������������ة ،
ISO14001  وش��هادة نظ��ام إدارة الص��حة والس��المة ،

 ISO18001 / ISO45001   CNOOC Iraq LTDالمهنية 

محدودة شركة سينوك العراق ال                                                      

 
 

 

ITT 

Section 2. 

Clause3.6 

Joint bidding is NOT accepted by Company. 

2. Tender Fee : 
Tender Fee Amount 100USD 

Tender Fee is required only for the bidder who decides to submit Tender 

Proposals, and the invoice shall be received at Contact Emails before submitting 

Tender Proposals. Failure to do so may lead to rejection. Payment can be cash or 

T/T to our financial department: 

For T/T payment, Tenderer must mention the tender number and title in the bank 

payment receipt, any receipt without the tender number and title will not be 

accepted. 

Dubai office: Mr. Tamer Nawwar   E-mail: Tamernawwar@cnoociraq.com 

 •Tel: +971-50-3245664 

Address: Room 3100, 7WB, Dubai Airport Free Zone, Dubai, U.A.E Iraq Office: 

•Contact person: Mr. Qassim Wajid Hashim /Mr. Hisham Abdulkareem 

•Tel: +9647805492468 (Mr. Qassim Wajid Hashim), +9647827200099 (Mr. 

Hisham Abdulkareem)  E-mail: Qassimwajid@cmitfod.com / 

HishamAbdulkareem@cmitfod.com /Address: CNOOC Buzurgan camp, Missan 

3.This announcement is made both in English and in Arabic, if there is any 

discrepancy, the English version shall prevail. 

 
 

ITT 
 15.1،  بند  1القسم 

 اميركي   دوالر  US [6, 00.00  ]  : خطاب الضمان
جب تقديم خطاب الضمان في ظرف مستقل و عليه ختم ي

يج���ب أن تك���ون .  الش���ركة وأن يك���ون مغل���ق ومخت���وم
ص����الحية خط����اب الض����مان األص����لية ه����ي نف����س فت����رة 

 11.1صالحية العطاء المذكورة في البند.
 ITT 2 القسم ، 

 3.6 بند 
 .العطاءات المشتركة ال تقبلها الشركة

 -: مبلغ رسوم المناقصة -2
 )USDدوالر امريكى ( 100 رسوم المناقصة

رسوم المناقصة مطلوبة فقط للشركات التي تود وتقررتقديم عرض في اطارهذه المناقصة، اذ 

كتروني وذلك قبل تقديم العطاء. عدم القيام يستوجب استالم فاتورة الرسوم عن طريق البريد اإلل

 لى قسم المالية ،اعن طريق تحويل ممكن  وأ بذلك قد يؤدي إلى رفض العطاء. الدفع نقدا

بالنسبة للدفع عن طريق تحويل ، يجب أن يذكر مقدم العطاء رقم و اسم المناقصة في إيصال الدفع 

  صة و االسم.المصرفي ، ولن يتم قبول أي إيصال بدون رقم المناق

 3245664-52-971+ / السيد تامر نوار   :قسم المالية (مكتب دبي)

 TamerNawwar@cnoociraq.com : البريد االلكتروني•

  3100رقم   , 7WBالعنوان :االمارات العربية المتحدة ، دبي، المنطقة الحرة بدبي ، بناء •

 ريمالسيد قاسم هاشم  / السيد هشام عبد الك : مكتب العراق

(السيد هشام عبد   9647827200099(السيد قاسم هاشم )، + 9647805492468هاتف: +•

 / Qassimwajid@cmitfod.comالبريد اإللكتروني:  الكريم)

HishamAbdulkareem@cmitfod.com 

 ان، ميسان، العراقكالدارة، مخيم بزرالعنوان: شركة سينوك عراق  المحدودة، مبنى ا

هذا االعالن مصاغ باللغتين االنجليزية والعربية، إذا كان هناك أي تناقض بين النسختين يجب  -3

 إعتماد النسخة اإلنجليزية.
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هيئة التحرير: ٠٧٧٠٧٨٦١٥٠٥ــ ٠٧٩٠٢٥٥٨٤٦٥لإلعالن َّ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 (٣٩٥٣) - األحد - ١١ - ايلول - ٢٠٢٢

حداد عىل ارواح شهداء الوطن 
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ــي، عند  ــي البداية ال بد أن اصارحكم بأنه ال يوجد في قاموس ف
الكتابة بشأن أي قضية أو موضوع أو ظاهرة أو حالة، التعميم أو 
خلط احلابل بالنابل بل دائماً ما انحاز لثوابتي األخالقية ونظرتي 
ــطرة إلعطاء  لألمور من منطلق العدل واإلنصاف وفق نظام املس
ــي الدارج  ــعبي العراق ــه وكما يقول املثل الش ــق حق كل ذي ح
ــاوية) وعليه فإنه في كل  ــت متس (أن أصابع يدك الواحدة ليس
ــني» ولهذا عادة ما منيل الى استخدام  مهنة هناك « الزين والش
ــي مهنة الطب أو  ــع ف ــردة «البعض» عند تناول ظاهرة اجلش مف
الصيادلة وكما يعرف اجلميع بأن الطب مهنة انسانية لها وملن 
ــع وكلنا نعرف عن  ــة ومرموقة في اجملتم ــها مكانة خاص ميارس
ــم ( ابقراط) وهو نص عادة ما يقسم به األطباء املتخرجون  قس
ــن كليات الطب قبيل القيام مبزاولة مهنة الطب عملياً ولكن  م
اليوم ال يوجد بصفة عامة ما يجبر األطباء على هذا القسم ألن 
مهنة الطب في عصرنا الراهن صارت محدودة بنصوص قانونية 
ــب الهاجس الديني  ــت النصوص من دول الى أخرى وحس وتنوع
ــرف النقابي  ــدول العربية هناك ( ميثاق الش ــالً في بعض ال فمث
ــدد بأطر أخالقية  ــول أن الطبيب مح ــي) لكن خالصة الق العرب
ــكل أمانة  ــى تأديتها ب ــي يحرص عل ــرف املهنة الت ــة وش وديني
واخالص لسبب بسيط هو أنه يتعامل مع أرواح الناس وأغلى ما 
ــون أال وهي الصحة .. وأذكر جيداً أن هناك «باجات» تلصق  ميتلك
على الزجاجة األمامية لسيارة الطبيب صادرة من نقابة األطباء 
ــتدعي الضرورة وان على رجل  ــيارته حيث تس تتيح له إيقاف س
ــاً وتقديراً ملهنته وهناك من األطباء من  املرور مراعاة ذلك احترام
اشتهروا بتخصيص يوم معني للفحص اجملاني للفقراء أو هناك 
ــار فقط بهدف  ــة آالف دين ــفية» خمس من يجعل مبلغ «الكش
ــف لكل  ــطاء واملعوزين ولكن مع األس ــوف مع الناس البس الوق
ــواذ وهذا الذي أنا بصدده اليوم حيث راجعت قبل أيام  قاعدة ش
ــت أجرة املعاينة (٢٥) ألف دينار ثم عدت  أحد أطباء العيون وكان
ــا ملتهبة وحتتاج  ــال لي أنه ــص أحدى عينيّ فق ــه ثانية لفح ل
ــراج أو القذى)  ؟. فأجابني : أنها تكلف (١٠٠) ألف  الى إزالة ( اخل
ــت ورقتني فئة  ــدي الى جيبي فأخرج ــت ي دينار وبالفعل دسس
ــتني  (٥٠) ألف دينار ولكن املفاجأة الصادمة التي اذهلتني وأنس
حتى األلم في عيني هي رفض الطبيب هاتني الورقتني وقال لي : 
ــد من احلمر  من فئة الـ (٢٥) ألف دينار أو (معجونية) كما بات  اري
ــعبياً .. وبالفعل رضخت لألمر وقلت في نفسي  يطلق عليها ش
ــل مثل ما تعمل  ــفيات حكومية تعم ــت هناك مستش : لوكان
ــا لذلك  و أي  ــن منها ملا احتجن ــفيات االهلية او احس املستش
د  ــذا الذي وصل اليه البعض من األطباء حتى صار يحدّ تعامل ه
ــتوفيها؟ .. وليس هذا فحسب بل  حتى الفئة النقدية التي يس
ــعة أو أدوية سبق  أن بعض األطباء عندما تأخذ له حتليالت أو أش
وأن راجعت بها طبيباً ما سرعان مايقول لك : كل هذه إلقها في 
سلّة املهمالت وابدأ من جديد ولكم أن تعرفوا ماذا تعني أن تبدأ 
من جديد ؟.. دوامة من الفحوصات وهدر مال وروح وتعال، وتسأل 
ــاء يتعامل مع الناس  ــار البعض من األطب ــن أعماقك : هل ص م
بعقلية صاحب البقالة في الشورجة مع احترامنا لكل اخليرين 

منهم ؟. أنه مجرد سؤال ؟.

صباح الشيخلي*

بال مجاملة

@ÚÓ„bé„g@@Ú‰Ëfl@@@k�€a
@bÁÎÜé–m@¸@NN
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/ عضو االتحاد الدولي للصحفيني*عضو نقابة الصحفيني العراقيني

« القسم االول «
واحدة وعشرون سنة مضت .. وانا الوذ بالصمت من ذكر حادثة مزعجة مؤملة 
..  اتذكرها كلما وضعت رأسي على وسادة.. فيها افتقدت طعم النوم على 
ــوة الزنزانة الضيقة ، جعلت من «احذيتي»  وسادة  ــادة ..  فقس فراش و وس
ــتثنائية ، لكتابة  ــن .. وانا ابحث عن قدرة اس ــذ ذلك اليوم  احلزي ــة . من خرق
سطور  مبتلة بالدموع ، لتاريخ مقطوع ، لكنه ظل يشغلني بصوت  مرفوع 
ــك  في ٦ /٩ — ٢٠٠١ .. منذ عقدين ونيف .. كنت مضطرا  لتأجيل  ــدث ذل . ح
الكتابة ،  ألني ال اريد ان اكون بطال ، وسط انظمة قمعية متعجرفة متتليء  
سجونها باالبطال اجملهولني . االيام متر مسرعة ، والسنني عجاف ، حتفر في 
ــرعة احلوادث .. كنت اشعر باالسى  ــوتها على خفاف ..  ومع س الذاكرة قس
ــم  والقلق وكأن قصتي صارت مثل االفالم  .. وكوابيس ال تغيب ،  ترافق  واألل
نومي مع االحالم  .. تتحول احيانا  الى هلوسة  واضطرابات نفسية  غطت 
ــة مزحومة باملفارقات  ــي اليومية. ذاكرتي ..  ظلت  مثقل ــاحة من حيات مس
ــينمائيا عن رجل  ــريطا  س ــاهدت صورة او ش والعذابات واالهانة  .. كلما ش
ــألت نفسي .. ملاذا ال اتسلح بالكتابة ، لعلي  بات وحيدا في زنزانة . وكم س
ــي ، ومن ذكريات ظلت الصقة تالحقني ،  اخفف من وطأة احلدث على نفس
بفعل  زنزانة غيرت من طعم حياتي ، وتكون ثأرا مشروعا ، وبراءة .. من تهمة 

التطاول على سيادته ، وذريته ، وحاشيته وجواريه .
ــيارة « الدوج» نحو املنفذ احلدودي الذي  كان نصيبي ان انتظر  .. ألنطلق بس
ــن نصيب .. ان اقف مرغما  ــا ال حبا / انه نصيب  الدنيا .. ويا له م ــت كره نع
ــم  واللقب .. وال حق لي  ــل مجردا من حقوقي .. متهما  باالس ــت طوي ، ولوق
ــبب .. وإن طلبت  إذن الرجوع والعودة  من حيث اتيت .. ينتابهم  مبعرفة الس
الغضب والعجب . بعد مضي ثالثة عشر سنة  .. ايقنت ان «حراس احلدود» 
ــي كل يوم  موعود ..  ــتقبلوننا  ف ــة « الرزالة» اخلالدة .. من الذين يس ــي ام ف

انهم يحرسون  كل شيء .. اال كرامة املواطن .
ــي دائرة  ــان العادي ف ــف واالنس ــب واملثق ــف الكات ــدود .. يق ــي نقاط احل ف
ــاول على  ــو متهم بالتط ــتطير ، فه ــر مس ــتجواب والعذاب ، وفي ش االس
ــغوال   نظامهم األجير .. كما يظنون ويدعون  .. ويظل الكاتب  مهموما مش
بالبحث عن سطور قدمية ، او مقالة عتيدة ، بني مئات املقاالت .. يفترض انه 

صاحبها .. برغم تقادم السنني واملناسبات .
ــعبه ،  ــجون ش ــؤون وش ــا .. وهو الكاتب الذي انغمس بش ــر صاحبن ويتذك
وسخر قلمه لوطنه وشرف مهنته ، ولم يلتفت  يوما الى الشهرة واملال ، وال 
ــلطة واخليال .. و لم تكن هوايته  اصال التندر  كتابة مقاالت املديح عن  الس
بالرؤساء واملسؤولني ، و هم عنه بعيدو املنال . بعد انتظار طويل .. وضعوني 
ــرعة .. وال اعرف الى اي  مكان .. وبعد  ــيارة عسكرية قدمية ، حتركت بس بس
ان اسدل الظالم على بالد الشام .. فقدت الشعور باألمن واالمان . يا لها من 
ــائحا في «بالد العرب اوطاني»  فيمسي   ورطة.. و نكبة ان يدخل الضيف س
متهما وعدوا النظمة القائد الفالني .. ويا لها من مفارقة وتعاسة ان تطوق 
ــوى كتابة هموم  وآالم الناس  ــة  « الكلبچة»  اليد التي لم تعرف س اجلامع
ــي ظلت عقودا  وعقودا ،  ــها  الت ــن اجيال الى اجيال .. وهي االنامل نفس ، م
تنتقل من الطبشورة الى القلم  وحمل احملفظة  .. وبني اليدين كتب املعرفة 
ــة يجب  ــاروا  بصاحبنا  من دون احترام ، كفريس . في ليل كئيب وحزين .. س
ــليمها الى  صاحب االمن الهمام .. تنقالت  متعبة ومرعبة .. من ناحية  تس
ــال عند احد معتقالت  ــى فناء .. حتى حطوا  الرح ــى قضاء ، ومن قرية ال ال
ــيارة نحو  العاصمة بانتظار  مدن اخليبة واخليام .. وفي الصباح حتركت الس
ــان . عندما  ــق ، ورمبا التعذيب املدان .. دون ادنى احترام حلقوق االنس التحقي
وصلنا اطراف العاصمة .. تذكرت املكان والزمان .. يوم كنت  قادما من باريس 
ــياحة في  ــتاذي د . زكي اجلابر عن «اهمية الس ــاء محاضرة برفقة اس .. اللق
ــى  ــد  العالقات العربية»  يومها  قلت ومتنيت من كل قلبي : ان تتالش توطي
ــدة .. وان ينتقل املواطنون  ــالة اخلال ــني ابناء االمة الواحدة ، والرس ــدود  ب احل
ــي  ــاؤالت .. غير اني  وجدت نفس ــيرة والجواز وال هوية وال تس العرب بال تاش

مخفورا  محطم اخلطوات .. بتهمة غبية .. وتلكم هي شر البلية ./ يتبع

د كاظم اِّـقدادي

رأي

Ú„aå„å€a@Âfl@xÎä®a@

جريدة يومية سياسية عامة مستقلة

متابعة / البينة الجديدة
ــالها  اعلنت امانة بغداد عن ارس
ــات اخلدمية  اآللي ــن  ــطوالً م اس
اجلهود  ــم  لدع ــري  البش واجلهد 
ــة كربالء  ــي محافظ ــة ف اخلدمي
ــة االجواء املالئمة للزائرين  وتهيئ
املتوجهني الحياء اربعينية االمام 

احلسني (ع) .
ــة ان « اكثر من  ــر بيان لالمان وذك
ــة  ــة تخصصي ــة خدمي (٤٨) آلي
ــالهم  ارس مت  ــبا  منتس و(٨٠) 
حملافظة كربالء بتوجيه من رئيس 
مجلس الوزراء وباشراف من امني 
ــة  ــة اخلدمي ــم اخلط ــداد لدع بغ
ــة».  االربعيني ــارة  بالزي ــة  اخلاص

ــلت  واضاف ان « امانة بغداد ارس
ــود  ــة وق ــاذ وحوضي ــة انق عجل
وورشة إدامة و ٣٣ حوضية لنقل 

ــة جلمع النفايات  املاء و ١٤ كابس
ــينية  ــدف دعم املواكب احلس به
ــة  مبحافظ ــة  اخلدمي ــر  والدوائ

كربالء املقدسة عبر جتهيز املياه 
ــرب ورفع النفايات  الصاحلة للش
واخمللفات وتقدمي اخلدمات البلدية 

للزائرين «.
ــداد  ــة بغ ــى ان « امان ــار ال واش
ــدمي اخلدمات  لتق ــة  ــدت خط اع
حملاور مرور الزائرين املتوجهني من 
مدينة بغداد باجتاه مدينة كربالء 
ــيما ضمن طريق  ــة الس املقدس
ــتنفار  ــل وتتضمن اس ــداد باب بغ
حشد خدمي كبير لدعم املواكب 

احلسينية «.
امانة بغداد

املديرية العامة للعالقات 
واالعالم

متابعة / البينة الجديدة

ــركة كندية  قالت تقارير إعالمية  إن ش
ــع ضخم في دبي  ــط لبناء منتج تخط
على شكل قمر عمالق صممته شركة 
ــركة «مون  معمارية كندية. وأكدت ش
وورلد ريزورتس»  القائمة على املشروع 
ــص بأخبار  ــع «أريبيان بزنس» اخملت ملوق

ــا قيد اإلعداد  ــال ومقره دبي، أنه األعم
ــتبلغ كلفته ٥ مليارات  للمشروع وس
ــور على  ــا للتصميم املنش دوالر. ووفق
ــم  ــع اإللكتروني الذي يحمل اس املوق
ــه ٢٢٤ مترا،  ــيبلغ ارتفاع ــع، س املنتج
على أن يتم بناؤه في غضون ٤٨ شهرا، 
ــذب ٢٫٥ مليون زائر  ــث يتوقع أن يج حي

سنويا.

ــني  ــارة أربعينية اإلمام احلس زي
ــت كباقي  ــذا العام ليس (ع) ه
ــد  ..فق ــرّت  م ــي  الت ــنوات  الس
ــا من كل  ــهدت حضورا الفت ش
ــم .. والالفت أن من  ــاء العال أنح
ــخصيات جاءت  ــزوار ش ــني ال ب
ــم لتؤدي زيارة  من اصقاع العال
ــني (ع)  ــام احلس ــة اإلم أربعيني
ــع أنه ليس  ــت الوقائ الذي أثبت
رجل ثورة واصالح يخص طائفة 
ــه بل  ــعب بذات ــة أو ش أو قومي
ــانية أجمع  ــو للعالم ولإلنس ه
ــذا العام  ــن ه ــني الزائري ــن ب وم

ــار) حفيد الزعيم الهندي  (توش
و(مانديال) حفيد  غاندي  املهامتا 
ــم جمهورية جنوب أفريقيا  زعي
الراحل نيلسون مانديال وكذلك 
ــهيد الطفل  ــد الش وال حضور 
ــدرة)  ــد ال ــطيني ( محم الفلس
ــل هناك  ــب ب وليس هذا فحس
معلومات متداولة تؤكد حضور 
ــة  والسياس ــاع  اإلجتم ــم  عال
ــني)  دوغ ــندر  الكس  ) ــي  الروس
القائمة  ــول  تط ــن  مم ــم  وغيره
بتعدادهم وصدق القول بأن ثورة 

احلسني (ع) .. عاملية بإمتياز .
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ــة الرصافة الثانية ملا  ــيد مدير عام تربي ــكر والتقدير واإلمتنان الى الس ــدم بوافر الش أتق
ــيد املعاون  ــتثنائية في خدمة املواطنني . وكذلك مكتب الس يبذله من جهود كبيرة وإس
ــا يتميز به من أخالق  ــيد طارق العبودي) مل ــيد املعاون اإلداري وخصوصا (الس ــي والس الفن
ــية معامالت املواطنني ... وفق اهللا اجلميع خلدمة  ــعي جاد في متش عالية وما يبديه من س

املواطنني وسير العملية التربوية.
الزميل / روكان محمود البياتي

ــاهدناه  ــمس حارقة وهذا ماش ــعة ش ــكراً لرجال املرور وهم يؤدون واجباتهم حتت أش ش
ــارع  ــد الظهر) وخاصة اولئك املتواجدين في تقاطع ش ــس املاضي ( الثانية بع ــوم اخلمي ي
ــن واملفوض محمد عزيز  ــم كل من ( املفوض ضياء كرمي حس ــطني ـ مول النخيل وه فلس
ــى يعقوب واملفوض علي عيدان ) وآمر تقاطع  ــني علي فليح واملفوض عيس واملفوض حس
فلسطني العميد مهدي وملدير مرور الرصافة العميد حيدر والشكر موصول الى مدير املرور 
ــني) ملا يبذلونه من جهود في تنظيم السير  ــماعيل حس العام اللواء احلقوقي ( طارق اس

ومعاجلة األختناقات املرورية .
هيئة التحرير

ــدة)  اجلدي ــة  (البين ــدة  جري ــر  حتري ــة  هيئ
ــال عبد الرزاق تتقدم  وباخلصوص الزميلة اقب
ــت (سهير عيسى  ــكر والثناء الى الس بالش
ــي غرفة جتارة  ــتراكات ف ــدوع) مديرة االش ج
ــع الصحافة وقيامها باداء  بغداد لتعاونها م
ــا بكل ممنونية ورحابة صدر فبوركت  واجباته

د اهللا مساعيها. جهودهما وسدّ

@äÌÜ‘mÎ@äÿë@ ·ÿ€@�aäÿë@âÎäΩa@fibuâ

@äÌÜ‘mÎ@äÿë@
متابعة / البينة الجديدة

ــاب  ــن  الذئ ــع م ــم قطي ــبوقة، هاج ــر مس ــرة غي ــي ظاه ف
ــي محافظة ذي قار،  ــاء املاضي، قرية ف ــة»،   األربع «املتوحش

جنوبي العراق وأوقع عددا من اجلرحى بني سكان القرية.
وأبلغ عدد من شهود العيان،   إن قطيع ذئاب متوحشة هاجمت 
ــمالي مدينة الناصرية مركز محافظة ذي  قرية البو جمعة ش
ــبوع . ما أسفر عن جرح ما ال يقل  قار،للمرة الثانية خالل اس

عن عشرة أشخاص من أفراد القرية بينهم اطفال. 

متابعة / البينة الجديدة
ــائل  تعد الطائرة واحدة من وس
النقل األكثر أمنا، إال أن البعض 
يخاف من فقدان ذلك األمان مع 
ــة. ويقول مصمم  الرحلة اجلوي
ــادكا  بري ــور  فيكت ــرات  الطائ
الروسي،  ــبوتنيك»  لوكالة «س
ــعرون  يش ــن  مَ ــح  ينص ــه  إن

ــل الرحلة اجلوية بأن  بالقلق قب
ــكان محدد في  يتواجدوا في م
الطائرة أثناء الرحلة.وأشار إلى 
أن األماكن اآلمنة نسبيًا توجد 
ــرة، التي هي  ــي مؤخرة الطائ ف
ــا للدمار في  ــزء األقل تعرض اجل
ــت الطائرة:وكانت  ــال حتطم ح
ــت فيها  ــوادث حتطم ــاك ح هن

ــا جنا من  ــرة بينم ــرات كبي طائ
جلسوا في الصف األخير.

ــل الطائرة هو  ــي فإن ذي وبالتال
ــا في الطائرة  املكان األكثر أمن
ــبة  بالنس أما  ــدن.  الب ــة  ضيق
للطائرة عريضة البدن فإنها قد 
تتحطم في أسرع وقت، ولهذا 

يقل احتمال جناة ركابها.


