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ــوزراء مصطفى  ــس مجلس ال دعا رئي
ــية  ــي جميع القوى السياس الكاظم
ــبة األربعينية،  ــتلهام من مناس لالس
ــراق والعراقيني في نصب  وأن نضع الع
ــتحقون  أعيننا العراق والعراقيون يس
ــراق أمانة  ــن أجلهم، الع أن نضحي م
في أعناق اجلميع.وأضاف الكاظمي في 
ــي ، قد أحيا  ــان أورده مكتبه اإلعالم بي
ــرى  ــم األكارم ذك ــون وضيوفه العراقي
أربعينية اإلمام احلسني (ع) وأهل بيته 
وأصحابه، وقد أرسل العراقيون رسالة 
ــداء والتضحية في  معاني الصبر والف
ــاً  ــوا للعالم دروس ــا، وقدم أروع صوره
ــجاعة.وأثنى  ــرم الضيافة والش في ك
ــوات األمنية - بكل  الكاظمي على الق
صنوفها - التي ال تزال تنتشر في ربوع 

ــراق ملالحقة اإلرهابيني، وفي الوقت  الع
ــن، وأقدم  ــه توفر احلماية للزائري نفس
ــوزارات  ــات، وال ــكري إلدارات احملافظ ش
ــاب املواكب في تقدمي  اخلدمية، وأصح
ــتقبل  ــع لقد اس ــة للزائرين.وتاب اخلدم
العراق املاليني من الزوار في هذه الظروف 
ــتطعنا على  ــن اس ــتثنائية؛ ولك االس
قدر املسؤولية أن نقدم أقصى ما ميكن 
تقدميه، وال نخفي على شعبنا الصابر 
املقتدر أن العراق ميرّ بأزمة سياسية قد 
ــات بعد ٢٠٠٣،  ــن أصعب األزم تكون م
ــة إليجاد حلول  ــن لدينا أمل وعزمي ولك
ــل العبور  ــة؛ من أج ــاوز هذه األزم لتج
ــتقر. في  ــو عراق آمن ومس واملضي نح
ــح النائب محما خليل، امس  وقت وض
ــأن  ــاء املتداولة بش ــول االنب ــد، ح االح
ــاء وفد من  ــى لق ــدر عل ــة الص موافق
ــة  برئاس ــية  السياس القوى  مختلف 

ــاء  االنب إن   ، ــل  خلي ــال  وق ــري.  العام
والتسريبات اكدت موافقة الصدر على 
ــي الثالثي برئاسة  لقاء الوفد السياس
العامري، مبينا ان املباحثات واملشاورات 
السياسية مستمرة بني االطراف.وبني 
ــة من دون  ــه ال ميكن انعقاد اي جلس أن
ــتبقى جميع  ــد للصدر وس ــارة الوف زي
ــارة الوفد  ــن دون زي ــة م ــات معلق امللف
ــب آخر أكد  ــي للحنانة. من جان الثالث
ــالف النصر، أحمد  ــم ائت املتحدث باس
ــبت، أن رئيس  ــدي، امس األول الس الون
ــرض الى  ــدر العبادي يتع ــالف حي االئت
هجوم غير اخالقي اثر مبادرته االخيرة 
ــية.وقال الوندي  بشأن األزمة السياس
ــادة واملتوازنة  ــي بيان أنّ ”املبادرات اجل ف
التي طرحها العبادي، أزعجت البعض 
ــات، ولهذا نرى  ــى األزم ــن يعتاش عل مم
ــنه  ــاً وغير أخالقي تش ــاً عنيف هجوم

ــول  ــداء احلل ــة ألع ــوش االكتروني اجلي
ــر  ــح أنّ ”النص ــاع األزمات“.واوض وصنّ
ن يقف خلفها، وتأبى  يعرف دوافعها ومَ
ــية الرد عليها، وأنّ  أخالقياته السياس
ــر هو حل  ــادي والنص ــم لدى العب األه
ــار الال  ــالد من مس ــراج الب ــة وإخ األزم
حل، خدمةً ملصالح الشعب والدولة“. 
ــدد نائب رئيس  وفي التطورات ايضا ش
حكومة إقليم كردستان والقيادي في 
ــاد طالباني على  ــي قوب ــاد الوطن االحت
ــى بغداد كفريق  ــرورة ذهاب الكرد ال ض
ــوق اإلقليم  ــاوض على حق ــد للتف واح
ــغل  ــون مهما من يش ــا لن يك وعنده
ــة العراقية  ــس اجلمهوري ــب رئي منص
ــي من حصة  ــب التي ه ــي املناص وباق

املكون الثاني في البالد.

كتب اِّـحرر السياسي
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ــة  املاضي ــهر  ــداد األش إمت ــى  عل
ــو األخرى  ــرّر الدعوة تل ــن نك ونح
السياسية  والقوى  األطراف  لكل 
ــى مختلف عناوينها  العراقية عل
ــا ونفوذها  ــا وحجومه وانتماءاته
في املشهد السياسي الى وجوب 
ــوار وطني  ــوس على طاولة ح اجلل
ــاس  ــاء يقوم على اس ــح وبن صري
ــو  ه ــم  ذلك ــي  وحقيق ــري  جوه
العليا  الوطنية  املصلحة  تغليب 
للبالد والشعب ومغادرة سياسة 
ــرة  ــن فك ــاد ع ــي األذرع واإلبتع ل
«غالب ومغلوب» وأن تكون قضية 
ــعب حاضرة  ــراق كوطن وكش الع
ــة  للعملي ــن  املتصدي كل  ــام  أم
ــعب  روا أن الش ــية وتذكّ السياس

يناديكم السيما في هذه املرحلة 
ــتوى  ــة لالرتقاء الى مس العصيب
ــؤولية فماذا أنتم فاعلون؟!.  املس
ــد من التذكير هنا بأن « اإلطار  والب
ــؤولية  مس ــام  أم ــيقي»  التنس
ــكيل  لتش ــة  واخالقي ــرعية  ش
ــفينة  ــر بس ــة تعب ــة قوي حكوم
ــيما وأن  ــرّ األمان الس ــالد الى ب الب
ــار تؤكد  ــراف اإلط ــات أط تصريح
ــة عقد  ــى حتمي ــام عل ــذه األي ه
ــواب واملضي  ــة مجلس الن جلس
األستحقاقات  باقي  ــتكمال  باس
ــكيل  لتش ــوالً  وص ــتورية  الدس
ــيير شؤون  احلكومة املرتقبة لتس
البالد والعباد وتأسيساً على ذلك 
فإن اإلطار التنسيقي أمام خيارين 
ال ثالث لهما وعليه أن يبدي موقفاً 
ــة  ــي بحكوم ــا أن يأت ــاً إم واضح

جديدة هو الراعي واملسؤول عنها 
وبخالف ذلك عليه أن ينسحب من 
العملية السياسية وكفى « لعبة 
ــي  ــعب العراق ــالن» ألن الش ختي
ــة من اليأس  ــل اآلن الى مرحل وص
ــي القوس  ــم يعد ف ــاط ول واالحب
منزع .وال بد أن نشير ووفقاً ملصادر 
ــأن هناك حتركات  مطلعة تقول ب
ــدف  به ــرة»  «السماس ــض  لبع
ــع أطراف  ــد صفقات تخادم م عق
ــية بغية إعادة تدوير وجوه  سياس
فاسدة لتعود ثانية للمشهد بعد 
ــباب مختلفة.  أن توارت عنه ألس
ــذه  ــوة كه ــر خط ــرى أن مخاط ون
ــت محمودة العواقب وأن من  ليس
ــعب  يدفع الثمن كالعادة هو الش
ــا زال ضحية جوقة  ــذي كان وم ال
الفاشلني والكسالى والفاسدين 

ــى نهب املال  ــون عل الذين يعتاش
ــعب ايضاً بأنه  ــام .. ويرى الش الع
ل    ــكّ ــى أي حكومة جديدة تُش عل
أن تعطي األولوية للجانب اخلدمي 
ــكالت واملعاناة التي  ــاء املش وانه
ــنة  يواجهها الناس طيلة (١٩) س
ــرّت ولعل في مقدمتها البطالة  م
ــية مابني صفوف الشباب  املتفش
ــد «أم الكوارث»  ــداً والتي تع حتدي
ــروع فوراً  واملصائب واملطلوب الش
ــع واملعامل  ــغيل كل املصان بتش
ــراً وتعمداً  لة قس العاطلة واملعطّ
ــتيعاب اآلالف بل املاليني  ألجل اس
ــنرى تلك  من العاطلني .. فهل س
ــنبقى  ــودة أم س ــة املنش احلكوم
ــا الوردية دون حتققها  جنتر أحالمن

على أرض الواقع.
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متى يلتئم شمل الساسة ويتنفس الشعب الصعداء؟!
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ــي العديد من ردهات األطفال في  تعان
ــفيات احلكومية  العديد من املستش
ذوي  ــاء   األطب ــد  تواج ــدم  ع ــن  م
ــكل متواصل  ــاص فيها بش االختص
ــة  الطارئ ــة  املرضي ــاالت  للح ــراً  نظ
ــة أو  ــالكات التمريضي ــل امل ــا يجع م
ــرى هل غاب  ــطية في حيرة .. ت الوس
ــعار (أطفالنا أكبادنا) وطاح  نهائياً ش

وتبرغث بالگاع؟ أم ماذا؟.
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أكد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، 
ــة  ــالح بالعملي ــعار اإلص ــكه بش متس
ــدين في  ــة الفاس ــية ومحارب السياس
ــي الوقت  ــة العراقية، ف مفاصل الدول
ــاءة لبعض الدول  ــذي ندد فيه   باإلس ال
خالل إحياء مراسم زيارة أربعينية اإلمام 
تغريدة  ــي  ف ــدر  الص ــني(ع).وقال  احلس
ــات التواصل االجتماعي  له على منص

ــة  أربعيني ــم  مراس ــاء  انته ــبة  مبناس
ــي اإلبتعاد عن  ــني، ال ينبغ اإلمام احلس
ــني، واألهداف  ــورة اإلمام احلس ــر ث جوه
ــا، واملعلوم أن من  ــرج من أجله التي خ
ــاد)،  الفس (اإلصالح)، و(محاربة  أهمها 
ــل إن احلياة مع الظاملني برما. فهو القائ
ــض  ــاءة لبع ــال، إن اإلس ــتطرد قائ واس
ــيما  ــارج العراق، والس ــن خ ــن م الزائري
ــف  ــديد األس ــوة اإليرانيني مع ش اإلخ

فهذه ليست اخالقنا، وال مما علمنا أهل 
ــدر بالقول كما واألمر  البيت.وتابع الص
ــض الدول  ــدي على بع ــول بالتع موص
التي يعتبرها البعض معادية للشعائر 
ــات  لسياس ــة  مخالف أو  ــينية  احلس
البعض كما في دول اخلليج وحكامها، 
ــت  ــذه أيضا ليس ــول إن ه ــا بالق مردف
أخالقنا فإنه وإن قبل مبعاداتهم، فنحن 

نريد هدايتهم ال استعداءهم.

ــي، امس  ــن الوطن ــارز األم ــت مف متكن
ــدرات في  ــة بتاجر مخ ــد، االطاح االح
ميسان. وذكر اعالم االمن ،  انه في إطار 

عملياته النوعية املستمرة حملاصرة جتار 
اخملدرات ومروجيها، متكنت مفارز جهاز 
ــع املعلومات  ــن الوطني وبعد جم األم
املوافقات  ــتحصال  واس االستخبارية 

ــى  ــض عل ــاء القب ــن الق ــة م القضائي
ــدرات في محافظة  أحد أخطر جتار اخمل
ــم من مادة  ــان وبحوزته (٤٠) كغ ميس

الكريستال اخملدرة.

fibnéÌäÿ€a@Âfl@·Ã◊@H40I@ÈmãÏ°@ÊbéÓfl@ø@paâÜ´@äubni@Úybü¸a
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أصدرت وزارة العمل والشؤون االجتماعية، 
ــأن االعالن عن  ــاً بش ــد، تنويه امس األح
ــمولني بالرعاية االجتماعية. أسماء املش

ــة  ــة احلماي ــوزارة ، أن هيئ ــان لل ــر بي وذك

املشمولني  ــماء  اس االجتماعية ستعلن 
ــع االلكتروني  ــة الثامنة عبر املوق بالوجب
الرسمي لوزارة العمل وصفحات التواصل 
االجتماعي املعتمدة حصرا صفحة وزارة 
ــة، صفحة  ــؤون االجتماعي ــل والش العم

ــة االجتماعية.واضاف ان  ما  هيئة احلماي
ــر بعض  ــماء عب ــا من اس ــه حالي مت تداول
ــاس  الصفحات الوهمية والكروبات ال اس
ــه  من الصحة، داعيا اجلميع الى اعتماد  ل

االخبار من مصدرها الرئيس.

ÚÓçâÜΩa@wÁb‰Ωa@Ú«bj�€@äëbjΩa@Ü”b»n€a@ÚÓy˝ï@ÚÓi6€a@ÒâaãÎ@|‰π@ıaâãÏ€a@è‹©

بغداد /

ــته  ــرر مجلس الوزراء في جلس ق
ــني  والثالث ــة  الثالث ــة  االعتياديـ
املنعقدة في ٢٠٢٢/٩/١٣ منح وزارة 
التربية صالحية التعاقد املباشر 
ــية مع  ــج املدرس ــة املناه لطباع
ــي الفقرة ادناه. املطابع املبينة ف

واستثنى اجمللس  في بيان لالمانة 
ــوزارة  ــرار ال ــب الق ــة  مبوج العام
ــد املنصوص  ــاليب التعاق من أس
عليها في تعليمات تنفيذ العقود 
احلكومية ( ٢ لسنة ٢٠١٤ ) ،على 
ــد ضمن إجمالي  أن يكون التعاق
املبلغ املتبقي من اإلنفاق الفعلي 

ــابقة  ــنة الس لوزارة التربية للس
ــروع  والف ــواب  باألب ــد  التقي دون 
ــى ان تكون  ــار قرار اجمللس ال .واش
ــتثناء  ــمولة باالس ــع املش املطاب
(شركة النهرين ، التعليم العالي 
، شبكة االعالم العراقي ، العمال 

، الكفيل ، التبوغ ).

بغداد /

بغداد /

ميسان /

ــة تعديل  أعلنت األمانة العامة جمللس الوزراء ، عن مناقش
ــروعات الصناعية، فيما أوضحت  ــط اإلقراض للمش ضواب
بشأن استحصال املوافقة على إقراض املشاريع الصغيرة 
ــة العامة حيدر  ــم األمان ــطة.وقال املتحدث باس واملتوس
ــك املركزي  ــادرات أطلقها البن ــدة مب ــاك ع ــد، إن هن مجي
ــرة وكذلك مبادرة  ــي إلقراض املواطنني بفوائد ميس العراق
ــة والزراعة  ــات الصناع ــي قطاع ــتثمرين ف ــراض املس إلق

والسكن للمشروعات الكبيرة.



كركوك / البينة الجديدة

ــيد وزير الكهرباء  ــتمر الس يس
ــرمي بجوالته  ــدس عادل ك املهن
العمل  ملواقع  امليدانية  وزياراته 
ــم اجلهود  ــى حج ــوف عل للوق
واخلطط التي أسفرت عن اعادة 
ــاريع  ــة من املش ــل بجمل العم
املتوقفة واملعطلة منذ سنوات 

وإدخالها للخدمة .حيث اجرى 
سيادته زيارة حملطة توليد كهرباء 
ــراف على  كركوك الغازية لالش
االعمال النهائية اجلارية إلعادة 
 (k٣) ــدة التوليدية الثالثة الوح
ــل ، والتي كانت متعطلة  للعم
ــا  ــهر وربطه ــعة اش ــذ تس من
ــة ٢٩٢ ميكا  باملنظومة وبطاق
جيدة  اضافة  ــكل  واط،وستش

ــبكة الوطنية وبالتحديد  للش
ــات  ــوك واحملافظ ــة كرك حملافظ
ــد  بع ــيجري  الشمالية.وس
ــبت املاضي ربطها  ــر   الس ظه
ــى  ــة ويراع ــة الوطني باملنظوم
ــاً  تدريجي ــا  بحمله ــود  الصع
ــة. ــا الكامل ــول لطاقته للوص
كما وتفقد السيد الوزير مركز 
السيطرة للمنطقة الشمالية 

واطلع على آلية العمل ،وشدد 
ــريان االحمال  ــى مراقبة س عل
ــة  ــة احلماي ــا ،وأنظم وموازنته
ــرص على  ــه باحل واملناوالت،ووج
ــات  احملافظ ــص  حص ــة  متابع
ــا بعدالة ،وان ينعكس  وتوزيعه
الطاقة  ــن  م املتحقق  ــاج  االنت
ــتقرة  مس ــز  جتهي ــاعات  لس

وعادلة للمواطنني.
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2محليات

بغداد / البينة الجديدة
ــداد من إلقاء القبض  ــارز مديرية مكافحة إجرام بغ متكنت مف
ــني لقيامهما بابتزاز فتاة إلكترونيا وتهديدها  على متهمني اثن
بنشر صورها على مواقع التواصل االجتماعي إذا لم تدفع لهما 
ــا أثمرت عن   ــت املديرية أن جهود مفارزه ــن املال .وبين مبلغا م
ــول الى املتهمني والقبض عليهما ، وبعد تدوين أقوالهما  الوص
ابتدائيا وقضائيا باالعتراف قرر قاضي التحقيق توقيفهما وفق 
ــاال جزاءهما العادل  ــادة ٤٣٠ من قانون العقوبات لين أحكام امل
ــة أوامر إلقاء القبض بحق  ــن جانب آخر نفذت مفارز املديري .وم
عدد من املتهمني واملطلوبني بقضايا السرقة والتزوير ومطلوبني 
ــات األمنية  ــة خالل حصيلة املمارس ــا جنائية مختلف بقضاي
التي أجرتها مفارز املديرية خالل (٢٤) ساعة املاضية في جانبي 
ــراءات القانونية  ــة ، حيث مت اتخاذ جميع اإلج ــرخ والرصاف الك

بحقهم وتقدميهم إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل.

بغداد / البينة الجديدة

ــن خالل  ــة وم ــت وزارة الزراع اقام
ــب الزراعي  ــاد والتدري ــرة اإلرش دائ
ــج  البرنام ــاطات  نش ــن  وضم
ــج  (للبرنام ــاند  الس ــادي  االرش
ــار بذور الرتب  الوطني الدامة واكث
ــول فول الصويا  العليا من محص
في العراق)، دورة تدريبية في املركز 
ــادي التدريبي في العاصمة  االرش
ــة املتكاملة  ــول (احلزم ــداد، ح بغ
ــول فول الصويا في  لزراعة محص
ــى معاون املدير  العراق). حيث الق
ــول الصويا  ــذي لبرنامج ف التنفي
ــراق الدكتور (عمر محمود  في الع
ذنون) محاضرة عن كيفية اختيار 
ــول واهميتها وطريقة  اصناف الف
ــبة  املناس ــا  ومواعيده ــا  زراعته

محليا، كما مت  التطرق الى مميزات 
ــة في  ــة واملزروع ــاف املدخل االصن
ــا للزراعة  ــراق، ومدى مالئمته الع
االلية باستخدام الباذرة املسمدة 
ــدى جناحها حتت منظومة  وبيان م
ــت. كما تناولت  ــري بالرش الثاب ال
الدورة ايضا مشاهدة مناذج نباتية 
ــكل  الش ــح  لتوضي ــول  للمحص
ــات  ن القرن ــوّ ــى تك ــري حت املظه
ــدورة، املدير  ــر ال ــة. حض واالنتاجي
ــد  د.مجاه ــج  للبرنام ــذي  التنفي
ــن  م ــدد  وع ــدان  حم ــماعيل  إس
ــة. في نهاية  ــي وزارة الزراع موظف
ــهادات  وزعت ش التدريبية  الدورة 
ــاركني  واملش للمحاضر  ــة  تقديري
في الدورة والتي تهدف إلى تطوير 
ــول فول  ــة مبحص ــرات اخلاص اخلب

الصويا في العراق.

بغداد / البينة الجديدة
تنفيــــــذاً لتوجيهــــــات السيد وزير الصحـــة الدكتور 
ــني  ــور حيدر حس ــراف الدكت ــي وإش ــى العقاب ــي موس هان
ــة ومتابعة مدير املركز  ــي مدير عام دائرة األمور الفني التميم
الوطني لنقل الدم الدكتور يعقوب املوسوي ، واحياءً لذكرى 
ــذ املركز  ــالم نف ــني عليه الس ــة االمام احلس ــارة اربعيني زي
وبالتعاون مع مصرف الدم في كربالء املقدسة حملة للتبرع 
ــفرت عن جمع اكثر من (٣٠٠٠) االف   قنينة دم  من  بالدم اس
ــة وبالتعاون مع  ــبة زيارة االربعيني الزائرين في كربالء مبناس
ــتني ودائرة صحة  ــية املقدس ــينية والعباس العتبتني احلس
احملافظة للفترة من ١١ الى ١٨ / ٩ /٢٠٢٢  لتوفير الدم لكافة 
املرضى احملتاجني لنقل الدم ومرضى اللوكيميا والثالسيميا 
ــة ودعم مخزون رصيد الدم واالصناف  وجرحى القوات االمني
ــر املركز  ــل الدم.وأكد مدي ــز الوطني لنق ــالبة في املرك الس
ــتمرت خالل شهر محرم  الوطني ان حمالت التبرع بالدم أس

احلرام والزيارة االربعينية املقدسة.

البصرة / البينة الجديدة

العامة ملوانئ  ــركة  ــاركت الش ش
العراق بأسطول آلياتها ومنذ (١٤) 
ــة اإلمام  ــري أربعيني ــوم بنقل زائ ي
الشالمجة  منفذ  ــني-(ع)من  احلس
احلدودي إلى مرأب البصرة باإلضافة 
ــرى .وقال املدير  ــى خدماتها األخ ال
ــور  الدكت ــراق  الع ــئ  ملوان ــام  الع
ــي «أن  ــدس فرحان الفرطوس املهن
املوانئ تبذل جهدا متميزا في نقل 
ــني- (ع) زائري أربعينية اإلمام احلس

ــول أفواج الزائرين ذلك  منذ بدء دخ
من خالل حافالتها وسيارات النقل 
ــل الزائرين  ــا لنق ــرة جميعه املؤج
ــالمجة احلدودي الى  من منفذ الش
ــات  ــر كابس ــرة وتوفي ــرأب البص م

ــات التي تقوم  ــات واحلوضي النفاي
ــرب  ــة للش ــاه الصاحل ــع املي بتوزي
ــرة على طول  على املواكب املنتش
ــرادق  س ــى  ال ــة  الطريق».باالضاف
ــات للزائرين القادمني  لتقدمي اخلدم

ــدء  ب ــركة  ــي للش اآلل ــد  وأن اجله
بتنفيذ هذا الواجب منذ بدء دخول 
ــن اذ نفذت  ــع األولى للزائري الطالئ
آليات الشركة بواقع نقلتني يوميا 
ــالمجة احلدودي إلى  من منفذ الش

ــد وعلى مدار  ــرة املوح مرأب البص
(١٤) يوما املاضية، وتوفر حوضيات 
ــركة يوميا ( ٢٠ ) طن من املياه  الش
الصاحلة للشرب للمواكب والهيآت 
احلسينية كما مت ارسال ١٥ سائقا 

ــركة  ــى باصات الش ــون عل ليعمل
ــافرين والوفود  ــة لنقل املس العام
ــة ، وأكد املدير  ــالء املقدس في كرب
ــتمر  ــذه اخلدمات تس ــام، أن ه الع
حلني االنتهاء من الزيارة األربعينية.

ــركة وصول اربع  كما سجلت الش
ــفن جتارية الى ارصفة ميناء ام  س
ــر عام  ــمالي .وقال مدي ــر الش قص
ــركة الدكتور املهندس فرحان  الش
ــئ  موان ــطة  انش ان  ــي  الفرطوس
ــاريعها  العراق تزداد من خالل مش
املستقبلية التي ستحدث انتقالة 
ــة.  العاملي ــارة  التج ــي  ف ــة  نوعي
ــاء ام قصر  ــا ان ارصفة مين مضيف
اربع سفن  ــتقبلت  ــمالي اس الش
ــات متنوعة  ــة محملة بحاوي جتاري
عند االرصفة ( ٢٠/١٦/١٥/١١) الفتا 
ــني ادارة  ــم ب ــيق الدائ ــى التنس ال
ــة البحرية  ــاء وعمليات املالح املين
ــك بتنظيم  ــحن والتفريغ ذل والش
عمليات االرساء واالقالع والشحن 

والتفريغ والناقالت النفطية .

كربالء اِّـقدسة /علي شحونه الكعبي 
ــكان والبلديات  بتوجية من وزيرة االعمار واإلس
العامة املهندسة نازنني محمد وسو باملشاركة 
في توفير اخلدمات لزوار االربعينية في محافظة 
كربالء املقدسة.وقال املهندس جنم احليالي مدير 
ــاء ان خدمة زوار االمام  عام املديرية العامة للم
ــمى انواع اخلدمة التي  ــني (ع)هي من اس احلس
نفتخر بها ونقدمها لزوار االربعينيةاملتوجهني 

ــة ،،، موجها دوائر    ــة كربالء املقدس صوب مدين
احملافظات باملشاركة الفعالة مؤكدا على اجلهد 
ــاه الصاحلة  ــن اجل  توفير املي ــي واخلدمي م األل
ــينية  بالسيارات  ــرب لزوار واملواكب احلس للش
ــزوار من  ــن نقل ال ــر فضال ع ــة والتناك احلوضي
ــا من قبل اللجنة  ــى االمكان التي مت حتديده وإل
ــيرا ان  ــوزارة لزيارة االربعني مش ــة في ال املركزي
و٦  ــر   تنك  ١١ ــت  )بلغ ــات  عدداآلليات(احلوضي

ــيارت بيكب دبل قمارة لنقل الزوار وعجلتني  س
صيانه  للوفد املشارك في هذه احلملة. الفتا عن 
مشاركة مديرية ماء كركوك واالدارة املستقلة 
ــروع ماء الصحراء الغربية  في هذه الزيارة  ملش
ــة العامة  ــي للمديري ــب االعالم ــاف املكت .واض
ــاركة  تنفيذا لتوجيهات  ــاء تأتي هذه املش للم
ــة  ــة الدائمي ــرة واللجن ــيدة الوزي ــي الس معال
ــل تعزيز  ــوزارة  من اج ــل التطوعي في ال للعم

ــكيالت  ــر ثقافة العمل التطوعي في تش ونش
ــع مديرية ماء  ــيق م ــاون والتنس ــوزارة وبالتع ال
ــر ان املديرية  ــة .يذك ــة كربالء املقدس محافظ
ــاركات على مر السنوات  العامة للماء لها مش
ــة فضال عن  ــارة املليوني ــذه الزي ــابقة   به الس
ــر من محرم من اجل نيل  مشاركة زيارة العاش
ــانية بذكرى أربعينية  شرف هذه اخلدمة االنس

اإلمام احلسني (عليه السالم) .

@¥‰qa@¥‡Ënfl@Û‹«@új‘€a

bÓ„Î6ÿ€g@Òbnœ@ãaånibi

@ÚÓ€bfl@Úz‰fl@“äï@ÚÓ„bÿfla@szj€@b«b‡nua@Ü‘»m@›‡»€a
fib‡»‹€@Ô«b‡nu¸a@Êb‡ö€aÎ@Ü«b‘n€a@ÒäˆaÖ@Ü«b‘nΩ

@…�fl@s�zjm@ÒâÜ��‘€aÎ@p¸b�ñm�a@paÜ�»�Ω@Ú�flb»€a@Ú�◊äí€a
@⁄ä�ní�Ωa@ÊÎb�»n€a@ÙÏ�‰Ó„@Ú�ƒœb �™

@ 5n‹€@Ú‹ª@·ƒ‰Ì@‚Ü€a@›‘‰€@?üÏ€a@å◊äΩa
@“¸a@HSPPPI@Âfl@är◊a@…∫@Â«@ä–ém@‚Ü€bi

ÚÓ‰Ó»iâ¸a@ÒâbÌã@Újçb‰∂@‚Ö@Ú‰Ó‰”

البينة الجديدة / هيثم مجيد

أعلن وزير التجارة الدكتور عالء اجلبوري، 
ــة اخلاصة  ــوزارة اخلدمي ــة ال ــاح خط جن
ــني (ع) في  ــارة أربعينية اإلمام احلس بزي
ــة.وقال الوزير  ــة كربالء املقدس محافظ
اجلبوري في بيان، إنه»قبل انطالق الزيارة 
األربعينية وضعت الوزارة خطة محكمة 
ــركات ودوائر  ــا توجيهات إلى ش واصدرن
التجارة واستنفرت جميع املوارد املادية 
والبشرية، لتقدمي اخلدمات إلى التجمع 
ــي االحرار في  ــر وزائري اب اإلمياني الكبي
ــير  ــة وكانت اخلطة تس كربالء املقدس
ــيابية كبيرة ومرونة عالية واحلمد  بانس
ــاح اخلطة».وأضاف،  ــوم جن هللا نعلن الي
ان»اخلطة اشتركت بها املالكات الفنية 
ــوزارة و٧٠٠  ــل ال ــة وكي ــة برئاس واإلداري
ــرة من  ــة مباش ــرت مبتابع ــاحنة وج ش
ــي الوزارة»، مبينا أنه»مت  املالك املتقدم ف
نقل االف الزوار من محور احليدرية كربالء 
ــف».ومت نقل  النج واحليدرية  ــة  املقدس
ــن مبحور احليدرية بني كربالء  االف الزائري
ــة والنجف على مدار ١٠ وأشار  املقدس
ــارة قدم يوميا  ــق وزارة التج إلى، أن»فري
ــرب واحلليب و٧٥ ألف صمونة  مياه الش
إلى الزائرين واملواكب مجاناً «.وثمن وزير 
ــرفة  التجارة جهود اللجنة العليا املش
ــيدا بـ»العمل  ــة الزيارة، مش على خط
ــالكات التجارة  ــذي قدمته م ــر ال الكبي

خالل أيام الزيارة األربعينية».

@bËn�Å@Äb¨@Â‹»m@Òâbvn€a
@ÒâbÌå€bi@Úïb®a@ÚÓflÜ®a
ı˝iä◊@ø@ÚÓ‰Ó»iâ˛a
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@å◊äΩa@ø@ÚÓjÌâÜm@ÒâÎÖ@·Ó‘m@Ú«aâå€a

@’Ó‘§@fiÏy@Ô«aâå€a@=ÌâÜn€a@Öbëâ¸a

@bÌÏñ€a@fiÏœ@fiÏñ0@Ú‹flbÿnΩa@Úflåßa
بغداد / البينة الجديدة

ــان  ــد والضم ــرة التقاع ــام لدائ ــر الع ــدت املدي عق
ــؤون  ــل والش ــي وزارة العم ــال ف ــي للعم االجتماع
ــام  ــران اجتماعا ملديري أقس ــة خلود حي االجتماعي
ــلمان  ــرة بحضور معاون املدير العام ضمياء س الدائ
ــون  لبحث امكانية صرف منحة مالية قدرها خمس
ــد والضمان  ــدوق التقاع ــدي صن ــار ملتقاع الف دين
ــة املالية التي  ــهرية واملنح تضاف إلى رواتبهم الش
ــات وزير  ــك تنفيذا لتوجيه ــا وذل ــا حالي يتقاضونه
العمل وكالة القاضي ساالر عبد الستار. وقال مدير 
ــيتم  املركز االعالمي في الوزارة جنم العقابي انه  س

صرف املنحه ابتداء من شهر تشرين االول املقبل .

نينوى / البينة الجديدة
درة   بحثـت الشركة العامة ملُعدات اإلتصاالت والقُ
ــبُل  ــادن س ــة واملع ــركات وزارة الصناع ــدى ش إح
حافظة نينـوى  ــيق املُشترك مع مُ التعاون والتنس
تخصص  ــي مُ ــارة وفد هندس الل زي ــك خِ ــاء ذل .جـ
ديرها العام السيد وضـاح  ــة مُ من الشركة برئاس
ــوى ولقائه  حافظة نين ــى مُ ــالح النجـار ، ملبن صـ
ـــن ذنـون  ــيد حس حافظ نينوى الفني الس نائب مُ
ــترك ملُناقشة  ش العـالف ، حيث متَّ عقد اجتماع مُ
دة  ــوى في عِ حافظة نين ــي مُ ــات اإلعمار ف تطلب مُ
ختبر الفحوصات  مجاالت والتركيز على توظيف مُ
عتمدة  ــركة بإعتبارها جهة مُ ــائية في الش اإلنش
ــتخدام الطاقة  في الفحص وإنتاج الكهرباء بإس
ــة الذكية ، كما  ــية واملقاييس الكهربائي الشمس
ــاط  ــدمي إيجاز عن النش ــالل االجتماع تق ــرى خ ج
ــدات اإلتصاالت  ــة ملُع ــركة العام ــي للش الصناع
ــل الطاقة  ــدة نق ــال إنتاج أعم ــي مج ــدرة ف والقُ
ــح اإلنارة  ــبكة واملُدورة ومصابي ــة املُش الكهربائي
ــل بتكنولوجيا اللد الضوئي والكابينات  التي تعم

ــني معامل  ــة بأنواعها ومنظومات حتس الكهربائي
ــب  ــز ونص ــعات وجتهي ــف الس ــدرة p.f مبُختل القُ
وتشغيل محطات التوزيع الكهربائية ، كما تطرق 
ــالمة  ــركة في مجال الس الوفد إلى إمكانية الش
ــذار وإطفاء  ــب منظومات اإلن ــان وجتهيز ونص واألم
ــرى أيضاً بحث  ــي احلكومية ، وج ــق في املبان احلري
ــبُل فتح آفاق للتعاون املُشترك مبا يُعزز مسيرة  س
حافظة نينوى ومبا يخدم  ــهدها مُ اإلعمار التي تش

ال الطرفيـن . كِ
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3

رئيس مجلس االدارة
رئيس التحرير

جريدة يومية سياسية عامة ال ترتبط بحزب أو حر كة أو أية جهة دينية أو سياسية

أسسها الراحل  

ÚÓ‰Ó»iâ˛a@Ú�¢@¥◊âbíΩa@¥jén‰ΩaÎ@¬bjö‹€@‚Ü”@|‰∂@ÈuÏÌ@Ô∏bÃ€a

bËnflÏƒ‰flÎ@paâbÓé‹€@åË1a@ãbÃ€a@ä»ç@…œäm@¡–‰€aÎ@Ô�–‰€a@Òäñj€a@ıb‰Ófl@Âfl@äÌÜñn€aÎ@›Ó‡zn€a@pbÓ‹‡«@ÒÖÏ«
…Ó‡v‹€@Êb‰˜‡üa@Ú€bçâ@ÚÓ‰Ó»iâ˛a@ÒâbÌã@ø@ıaä–é€a@Ú◊âbífl@Ôuä«˛a

sÓiaåÓ€a@Ú‹yaä€a@Úÿ‹Ωa@Òãb‰†@Ú◊âbí‡‹€@ÊÜ‰€@›ñÌ@Ô„aãâbi

ــم  قاس ــي  القوم ــن  األم ــار  مستش ــد  أك
ــي زيارة  ــفراء ف ــاركة الس ــي، أن مش األعرج
ــان للجميع.وذكر  ــالة اطمئن األربعينية رس
مكتب األعرجي ، أن مستشار األمن القومي 

ــفيرة  ــس األحد، الس ــه ام ــتقبل مبكتب اس
ــي، وبحث  ــداد بوال غانل ــي بغ ــترالية ف األس
ــتجدات األوضاع السياسية  معها آخر مس
واألمنية في املنطقة، وجرى أيضا بحث ملف 
مخيم الهول السوري، فضال عن بحث متتني 
ــبل تعزيز  العالقات الثنائية بني البلدين، وس

األمن واالستقرار في املنطقة.وأشار األعرجي 
ــفراء بزيارة  األربعينية  إلى، أن مشاركة الس
ــاة  ــالة مواس ــة متثل رس في كربالء املقدس
ــعوب في مناسباتها  مهمة ومشاركة الش
الكبيرة.وجدد األعرجي حرص العراق على أن 

تبقى عالقاته جيدة ومتوازنة مع اجلميع.

ÚÓ„Î6ÿ€¸a@Ú‡◊Ïßa@ Îäífl@Âfl@Úr€br€a@Ú‹yäΩa@›Óïb–n€@ÔflÏÿy@|ÓôÏm
أوضحت األمانة العامة جمللس الوزراء، 
ــل املرحلة الثالثة  امس األحد، تفاصي
ــة االلكترونية،  ــروع احلوكم ــن مش م
فيما أشارت الى وضع خطة متكاملة 
ــال  وق ــامل.  الش ــي  الرقم ــول  للتح
ــة حيدر مجيد،  ــم األمان املتحدث باس
ــة  احلوكم إلدارة  ــا  العلي ــة  اللجن إن 
اإللكترونية برئاسة األمني العام جمللس 
ــاطها  الوزراء حميد الغزي، تواصل نش
ــمية  ــات الرس ــة املؤسس ــاه أمتت باجت
ــة  ــومة للجن ــة املرس ــب اخلط بحس
ــات  ــا الصادرة إلى املؤسس وتوصياته
ــاف، أن اللجنة  ــة كافة. وأض احلكومي
ــن برنامج  ــة األولى ضم ــت املرحل أنه
ــبكة  ــق اإللكتروني عبر ش إدارة الوثائ
ــر من  ــة مؤمنة، بتنفيذ مباش حكومي
املالكات الهندسية والفنية في قسم 
ــة  ــي األمان ــات ف ــا املعلوم تكنولوجي
ــيق مباشر  العامة جمللس الوزراء بتنس
مع مالكات وزارة االتصاالت، والبرنامج 
ثَّل بربط األمانة العامة جمللس الوزراء  متَ
بجميع الوزارات، مبيناً، أنه مت تداول أكثر 
من (١٠٠) ألف وثيقة إلكترونياً بحسب 
ــيتم االنتهاء من  ــج، وقريباً س البرنام

املرحلة الثانية املتمثِّلة بربط اجلهات 
ــوزارة واحملافظات ضمن  غير املرتبطة ب
ــة  الثالث ــة  املرحل ــا  وتليه ــج،  البرنام
بربط الوزارات مبؤسساتها ومديرياتها 
ــأن عملية  ــداد واحملافظات.وبش في بغ
ــد  أك ــي،  اإللكترون ــع  والدف ــة  اجلباي
ــل  ــى مراح ــول إل ــه مت الوص ــد أن مجي
ــروع الوطني الذي  ــر املش متقدمة عب

ــرف عليه البنك املركزي العراقي،  يش
ــة  ــات املهم ــط املؤسس ــل برب املتمث
ــة  ــع واجلباي ــة الدف ــارف بعملي واملص
ــرة بعملية  املباش ــة، ومتت  اإللكتروني
ــكان،  ــع اإللكتروني ملصرف اإلس الدف
ــي بأمتتة عملية  ــل الفريق املعن ويواص
ــل  النق ــر  لدوائ ــة  اإللكتروني ــة  اجلباي
ــور والكهرباء.وتابع، أن  ــرق واجلس والط

هيئة املنافذ احلدودية وبإشراف مباشر 
ــر عدنان  ــها اللواء عم ــن قبل رئيس م
ــة الوصل اجلمركي  الوائلي، أنهت أمتت
ــكل كبير  ــهم بش والضريبي الذي أس
ــاد والتالعب بجنس  في احلد من الفس
ــادة إيرادات  ــات التزوير وزي املادة وعملي
ــنتني  ــث بلغت خالل الس ــة، حي الدول
ــعمئة مليار  ــاً وتس ــني ترليون املاضيت
ــار الى أن  دينار من املنافذ احلدودية.واش
ــي املعني بكافة  مركز البيانات الوطن
ــات  ــة للمؤسس ــات اإللكتروني البيان
املباشر  ــيقه  تنس يواصل  ــمية،  الرس
مع جميع املؤسسات لتحويل أنظمة 
ــي، ودخلت بوابة  العمل إلى اإللكترون
ــز التنفيذ بـ (١٠٣)  ــة حي أور اإللكتروني
ــدم إلى املواطنني  خدمة إلكترونية تق
ــي لها  ــات الت ــب القطاع ــمل أغل تش
ــني، وكذلك  ــع املواطن ــر م متاس مباش
ــل بتوجيه رئيس  ــل املركز، العم يواص
ــى الكاظمي،  ــس الوزراء مصطف مجل
ــهادات صحة  ــدار ش ــأن إلغاء إص بش
ــاً،  ــول إلكتروني ــاً والتح ــدور ورقي الص
ــدار صحة  ــة إص ــز عملي ــى املرك وأنه
ــر (الضريبة  ــدور اإللكتروني لدوائ الص
والتسجيل العقاري، وبني دائرة الطب 

العدلي واحملاكم، والشهادات اجلامعية 
ــة  ومؤسس ــات،  اجلامع ــن  م ــدد  لع
ــة  ونقاب ــيني  السياس ــجناء  الس
املدققني واحملاسبني، وفروع التسجيل 
ــرة واألنبار)  ــي البص ــاري حملافظت العق
ــبوع  وعقد الفريق اجتماعاً خالل األس
ــاء واإلعمار  ــع وزارتي الكهرب املاضي م
ــة العليا،  ــكان واحملكمة االحتادي واإلس
ــن البرنامج، ومت  ــا ضم ــرض إدخاله لغ
ــف وثيقة صحة صدور  ــدار (١٧٠) أل إص
ــا عملية التحول  ــة.واردف ام إلكتروني
ــز  ــد مرك ــد أع ــامل، فق ــي الش الرقم
ــة  ــة متكامل ــي خط ــات الوطن البيان
للشروع بهذه العملية، حيث مت جتهيز 
ــتلزمات اخلاصة  ــدات واملس كافة املع
التي  اإللكترونية  ــحابة  الس ــاء  بإنش
ــة البيانات، ومتت  ــتحتوي على كاف س
ــروع  ــرة باألعمال املدنية للمش املباش
ــزة، وقد  ــب األجه ــة نص ــا عملي تليه
ــة لتدريب  ــة متكامل ــأ املركز خط هي
ــى النظام،  ــتعمل عل املالكات التي س
 (٤٠٠٠) ــب  بتدري ــة  اخلط ــمل  وستش
ــات  املؤسس ــف  مختل ــن  م ــف  موظ
ــى األنظمة  ــم عل ــة لتدريبه احلكومي

التي ستعتمد.  

ــى العاصمة  ــان بارزاني، إل ــتان، نيجيرف ــل رئيس إقليم كردس وص
ــة الراحلة  ــازة امللك ــاركة في جن ــدن امس للمش ــة لن البريطاني
ــه تلبية  ــم ، أن ــة االقلي ــي لرئاس ــب اإلعالم ــر  املكت اليزابيث.وذك
ــم  ــاركة في مراس ــمية من احلكومة البريطانية للمش لدعوة رس
ــتان، إلى  ــة إليزابيث الثانية، وصل رئيس إقليم كردس توديع امللك
العاصمة البريطانية لندن.واضاف، أن بارزاني سيشارك إلى جانب 
ــم توديع الراحلة ملكة اململكة  قادة وزعماء دول العالم في مراس
املتحدة، وسيحضر الندوات واالجتماعات التي ستعقد على مدار 

اليومني اخملصصني لهذه املراسم الرسمية.

عودة عمليات التحميل والتصدير من ميناء البصرة النفطي

ــاط  ــدم للضب ــح ق ــي، مبن ــان الغامن ــة عثم ــر الداخلي ــه وزي وج
واملنتسبني املشتركني في خطة تأمني الزيارة األربعينية.وذكرت 
ــاء خطة تأمني زيارة  ــرطة بابل في بيان، أنه عقب إنته قيادة ش
األربعني بنجاح، وجه وزير الداخلية بتكرمي الضباط واملنتسبني 
ــني (عليه  ــارة أربعينية اإلمام احلس ــتركني بخطة تأمني زي املش
ــهر للضباط  ــتة أش دماً س ــد تكللها بالنجاح قِ ــالم) ، بع الس

وسنتني للمنتسبني.

ــف محافظ كربالء املقدسة نصيف اخلطابي، امس االحد،  كش
عن عدد املتطوعني املشاركني في الزيارة االربعينية.وقال اخلطابي 
ــالء إن ”زيارة األربعني  ــي الذي عقد في كرب ــالل املؤمتر الصحف خ
ــالل العام احلالي هي االضخم على مدى التاريخ، وال ميكن ألي  خ
ــار  خطة امنية ان تنجح دون وجود خطة خدمية وصحية“.وأش
ــى اآلن“، مبينا  ــذا العام هي األكبر حت ــى ان ”خطة الزيارة له ال
ــات البلدية والصحية  ــة لم تتدخل في تقدمي اخلدم ان ”احملافظ
ــدمي اخلدمات  ــي تق ــاركت املواكب ف ــا ش ــب وإمن ــل فحس والنق
ــت، الى ان ”اكثر من أربعة ماليني زائر إيراني دخلوا  للزائرين“.ولف
ــاركوا في الزيارة  العراق“، موضحا ان ”اعداد املتطوعني الذين ش

بلغت اكثر من ٦٠ الف متطوع“.
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بغداد /

كربالء اِّـقدسة /
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ــاف طالباني على هامش فعاليات  واض
ــليمانية  بالس ــتثماري  االس ــى  امللتق
ــة مؤاتية  ــا متفائل والفرص ــا دائم .. أن
ــل تلك اخلالفات  ــل الى اتفاق حل للتوص
ــن نغلقه  ــوار ول ــواب احل ــم نغلق أب ول
ــدا.. وأردف بالقول ان العراق مير حاليا  اب
ــكيل  ــن أجل تش ــرة م ــة خطي بتجرب
ــار  ــدة في العراق.. وأش ــة اجلدي احلكوم
ــتان تتعرض  ــي ان قضية كردس طالبان
ــا ان نحدد  ــدات وينبغي لن ــى التهدي ال
من أي ميكن درء خطر تلك التهديدات.. 
وتابع بالقول إن هذه التهديدات لن يتم 
إحباطها في اربيل أو السليمانية وامنا 
ــدول الكبرى في املنطقة  في بغداد وال
ــد آخر تلقى رئيس  والعالم. على صعي
ــح، امس األحد،  ــة برهم صال اجلمهوري
دعوة رسمية حلضور القمة العربية في 
ــة  اجلزائر. وذكر املكتب اإلعالمي لرئاس
ــة ، ان رئيس اجلمهورية برهم  اجلمهوري
ــتقبل، امس األحد، في قصر  صالح اس

ــخصي  ــالم ببغداد، املبعوث الش الس
ــد اجمليد تبون، وزير  للرئيس اجلزائري عب
ــري حافظ األختام.واضاف  العدل اجلزائ
ــات وتقدير  ــل حتي ــر نق ــان ان الوزي البي
ــد تبون إلى  ــس اجلزائري عبد اجملي الرئي
ــلمه دعوة  ــم صالح، وس ــس بره الرئي

ــة العربية املزمع  ــمية حلضور القم رس
تنظيمها في اجلزائر في تشرين الثاني 
القادم، مشيرة الى ان صالح ابلغ الوزير 
ــى الرئيس عبد اجمليد  حتياته وتقديره إل
د قبول الدعوة حلضور القمة  تبون، وأكّ
ــا  ــة فيه ــاركة الفاعل ــا واملش ودعمه

وإجناحها باعتبارها مؤمتراً مهماً لتوحيد 
اجلهود وتعزيز العمل العربي املشترك.
ــاء، بحث  ــالل اللق ــرى خ ــه ج ــني ان وب
ــات الثنائية بني البلدين وأهمية  العالق
ــي مختلف  ــا ف ــى تعزيزه ــل عل العم
اجملاالت والتنسيق املشترك ومبا يحقق 

املصالح املشتركة، حيث مت التطرق إلى 
ــة واإلقليمية والدولية  القضايا العربي
ــترك، والتأكيد على  ذات االهتمام املش
ــترك لتخفيف  ــيق املش أهمية التنس
توترات املنطقة وإنهاء األزمات القائمة 
ــي املنطقة العربية. كما تلقى رئيس  ف

ــى الكاظمي،  ــوزراء مصطف مجلس ال
ــس اجلزائري  ــوة الرئي ــد، دع ــس األح ام
ــاركة في القمة  عبداجمليد تبون للمش
العربية املزمع عقدها في اجلزائـر. وذكر 
املكتب اإلعالمي لرئيس مجلس الوزراء 
ــوث الرئيس  ــي التقى مبع ان الكاظم

ــيد  ــد الرش ــدل عب ــر الع ــري وزي اجلزائ
ــه. وأضاف ان  ــق ل ــد املراف ــي، والوف طب
ــى رئيس مجلس الوزراء  الوزير حمل إل
ــس اجلزائري عبد اجمليد تبون  دعوة الرئي
ــاركة في القمة العربية املزمع  للمش
ــرين  ــهر تش ــر بش ــي اجلزائ ــا ف عقده
ــد الكاظمي حرص  ــي املقبل.وأك الثان
ــاركة  ــى إجناح القمة واملش العراق عل
الفاعلة في أعمالها. معربا عن تطلع 
ــة دوراً  ــؤدي هذه القم ــراق إلى أن ت الع
ــف العربي،  ــي تقوية الص ــياً ف أساس
ــد إزاء قضاياه املصيرية  واملوقف املوح
وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.
وأشاد رئيس مجلس الوزراء بالعالقات 
ــة بني العراق واجلزائر، والرغبة  التأريخي
ــف اجملاالت، مؤكداً  في تنميتها مبختل
ــة  ــاد اللجن ــى انعق ــراق إل ــع الع تطل
الوزارية املشتركة بني البلدين في وقت 
ــي ملا فيه  ــز العمل الثنائ قريب، وتعزي

مصلحة الشعبني الشقيقني.
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ــراء  ــراض املواطنني لش ــادرة إق ــى مب ــة إل إضاف
ــجيعاً لبناء الوحدات  ــكنية تش الوحدات الس
السكنية، ومن ضمنها منح قروض للمواطنني 
ــكنية ضمن  ــني على قطع األراضي الس احلاصل
ــادرة (داري) التي أطلقها رئيس الوزراء.وأضاف  مب
ــوزراء حميد  ــام جمللس ال ــني الع ــد، أن األم مجي
ــروعات  الغزي، يرأس اللجنة العليا إلقراض املش
ــتمرة باجتماعاتها ملناقشة  الكبيرة، وهي مس
ــل تقدمي  ــرض عليها من أج ــي تع ــاريع الت املش

ــد  ويؤك ــراءات،  اإلج ــيط  وتبس ــهيالت  التس
ــراءات  ــيط اإلج ــة تبس ــى أهمي ــتمرار عل باس
ــتثمرين  ــروض الكبيرة للمس ــة مبنح الق اخلاص
ــكنية،  ــروعات (الس والصناعيني، لتمويل املش
ــة، والزراعية) ضمن مبادرة  واخلدمية، والصناعي
ــأنها أن  ــي، التي من ش ــزي العراق ــك املرك البن
ــي والتجاري  ــهم في تطوير الواقع الصناع تس
ــل للطاقات  ــرص العم ــر ف ــراق، وتوفي ــي الع ف
ــية والفنية واإلدارية واخلدمية وتوصي  الهندس

ــد اجتماعاتها.وتابع مجيد  ــاء عق ــة أثن اللجن
ــراً، تعديل ضوابط  ــة مؤخ ــت اللجن كما ناقش
ــراك  وإش ــة،  الصناعي ــروعات  للمش ــراض  اإلق
ــذ االعتمادات  ــارف األهلية الرصينة لتنفي املص
ــتندية، من أجل تعزيز املنافسة وتخفيض  املس
ــراض للمقترضني.ولفت إلى أن األمني  كلف اإلق
ــكيل فريق عمل  العام جمللس الوزراء، وجه بتش
من أعضاء اللجنة، لدراسة املقترحات املقدمة 
ــرة أيام، مبا ال يتعارض  ورفع توصياتها خالل عش

ــك املركزي العراقي،  مع ضوابط وتعليمات البن
ــأن  ــا واملصادقة عليها.وبش ــت فيه ــرض الب لغ
القروض اخلاصة باملشاريع الصغيرة واملتوسطة 
ــا املواطنون، قال مجيد، إنه بعد  التي يتقدم به
تزويد اللجنة بدراسة اجلدوى اخلاصة للمشروع، 
ــتلزمات املطلوبة، حتصل موافقتها  وكافة املس
ــة  كاف ــدمي  وتق ــروع،  املش ــذ  لتنفي ــراض  اإلق
التسهيالت املصرفية، وتسهم هذه املشروعات 

بدعم املنتج احمللي وتشغيل األيادي العاملة. 
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ــيارات الى  ــعر الغاز اجملهز للس   قررت وزارة النفط، رفع س
ــعر اللتر الواحد.كما  ــار بعد ان كان ٢٠٠ ديناراً لس ٣٠٠ دين
ــيارات  ــعار نصب منظومة الغاز للس ــررت لوزارة رفع أس ق
بدءاً من الشهر املقبل.وعلى صعيد ذي صلة اعلنت شركة 
نفط البصرة، عودة عمليات التحميل والتصدير من ميناء 
البصرة النفطي الى معدالتها  الطبيعية.وذكرت الشركة 
ــية في  ، أن ذلك جاء بعد ان متكنت الفرق الفنية والهندس
ــركة نفط البصرة من معاجلة التسرب النفطي وبوقت  ش
ــي  ال يتجاوز ٢٤ ساعة .وأضافت، أنها ستقوم  وزمن  قياس
بتعويض فترة التوقفات خالل االيام املقبلة بضخ كميات 

اضافية، ومبا ال يؤثر على معدالت التصدير اخملطط لها.
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 أشاد نائب قائد العمليات املشتركة الفريق أول ركن عبد 
ــوات األمنية في  ــمري، أمس األحد، بجهود الق األمير الش
جناح الزيارة األربعينية.وذكر بيان للعمليات املشتركة ، ان 
الفريق األول الركن عبد األمير الشمري أثنى على قطعات 
ــريع  ــرطة االحتادية والتدخل الس ــي والش ــش العراق اجلي
ــعبي ورجال االستخبارات  ــرطة احمللية واحلشد الش والش
ــهرهم بحماية  واخملابرات واألمن الوطني في جهودهم وس

زوار أربعينية األمام احلسني (عليه السالم).

جتمع عشرات املتظاهرين أمام مقرّ شرطة العاصمة لندن ، 
ــود كريس كابا البالغ ٢٤  احتجاجاً على مقتل املواطن األس
ــرطة.ووفقاً لوكالة الصحافة  عاماً برصاص عناصر من الش
ــية، ينظر محققون فيما إذا كانت العنصرية دافعاً  الفرنس
ــول) وقتلِه  ــبتمبر (أيل ــا في ٥ س ــار على كاب ــالق الن وراء إط
ــيارته في جنوب لندن.ومت تعليق  ــرطة لس بعد مطاردة الش
ــتقل لسلوك  عمل أحد الضباط بينما يُجري «املكتب املس
ــة القتل.وطالبت عائلة  ــرطة» حتقيقاً جنائياً في حادث الش
ــوا إن األمر قد  ــريع، لكنّ احملققني قال ــا بإجراء حتقيق س كاب
يستغرق نحو تسعة أشهر.وقالت أماندا بيرسون، مساعدة 
مفوض شرطة لندن «نواصل دعمنا الكامل لتحقيق املكتب 
ــرطة الذي يعمل على إثبات احلقائق  املستقل لسلوك الش
ــي تطرحها  ــئلة الت ــة عن الكثير من األس ــة اإلجاب ومحاول
ــاوية».وطالب املتظاهر  ــة كابا وآخرين حول وفاته املأس عائل
ساناي ديكسون - توماس بنشر مقطع فيديو الواقعة لكي 
تُشاهده العائلة، قائالً «أعتقد أننا جميعاً هنا نأمل بحدوث 

ذلك، وفي وقت قريب أيضاً».
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سيارة تعمل بالغاز



ــؤول بأن  ــرّح مصدر عراقي مس ص
بطولة خليجي ٢٥ املقرر إقامتها 
في محافظة البصرة مطلع العام 
األمني»  بالوضع  ــون  «مره املقبل 
ــتية  ــور اللوجس ــط ، وان االم فق
ــا  عائق ــن  تك ــم  ل ــائية  واالنش
الحتضان البصرة لهذه البطولة.

ــؤول  ان «كل  ــدر املس ــال املص وق
والتنظيمية  ــتية  اللوجس االمور 
ــهلة، وإننا  واجناز ملعب امليناء س
ــا وال توجد اية  قادرون على إمتامه
ــي هذا  ــبة لنا ف ــاكل بالنس مش
ــتدركا القول «لكن  اجلانب»، مس
ــتقرار  ــتمر االس االهم هو ان يس
ــن من  ــد لتتمك ــي البل ــي ف االمن
ــان  ــن احتض ــرة م ــا البص خالله

بطولة خليجي ٢٥».
كما اشار الى ان، ملعب امليناء لم 
ــتضافة  يكن عائقا ابداً امام االس
ــارف على االجناز  ، والسيما انه ش
ــوى مدة  ولم يتبقَ على اكماله س

بسيطة .
ــم يتبقَ  ــؤول أنه، ل ــح املس وأوض
ــاء  املين ــب  ملع ــقيف  تس ــن  م

ــوى ١٧ قطعة، وهذا امر يسير  س
ــاز امللعب  ــيتم قريباً اجن جداً وس
ــم يكن  ــه ل ــدا ان ــل، مؤك بالكام
ــبباً لعرقلة اقامة خليجي ٢٥  س
ــابق  ــي البصرة ابداً .في وقت س ف
ــامل كامل ممثل العراق  أوضح ش
ــي ٢٥، أن املكتب  في ملف خليج

التنفيذي لرؤساء احتادات اخلليج، 
ــى الهيئة العامة  رفع توصيات إل
التي من املقرر أن جتتمع في الـ٢٣  
من الشهر املقبل والتي تلخصت 

بتوصيتني.
التوصية  ــامل كامإلن  وأوضح ش
األولى كانت اإلبقاء على البطولة 

ــون األول  ــرة في ٢٤ كان ــي البص ف
.٢٠٢١

وبني أن ذلك يتم في حالة االنتهاء 
من كافة املالحظات التي جاء بها 

تقرير املفتشني .
واضاف انه في حالة عدم استعداد 
ــة  البطول ــتضافة  الس ــراق  الع

ستكون لكويت بديلة له.

ــرح الثاني هو  ــار إلى أن املقت وأش
ــى العام ٢٠٢٣  تأجيل البطولة إل
ــراق أوال ويتم  ــى الع ــى أن يبق عل
ــي حالة عدم  حتديد دولة بديلة ف

اجلاهزية.
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ــاالت  على نظيره اللبنانيّ  ــاز املنتخبُ العراقي لكرةِ الص ف
ــاراةِ الوديّة التي أقيمت في قاعةِ نادي  بنتيجة (٢-٠) في املُب

. السدِ
ــب العراقي  ــتعداداتِ املُنتخ ــاراةُ ضمن اس ــذه املب وتأتي ه
ــع  ــامُ في الكويت في التاس ــيا التي تق ــةِ كأس آس لبُطول
ــي الفوز الالعبان  ــهر احلالي.وأحرزَ هدف ــرين من الش والعش
سالم فيصل ووليد خالد. وتقامُ املباراة الثانيّة بني املنتخبني 
ــابعة مساءً بتوقيت (بغداد)  اليوم اإلثنني في الساعةِ الس

في الصالةِ نفسها.

في رابعِ مبارياته التحضيريّة استعداداً للدوري املُمتاز بكرةِ 
ــرم مباراةً وديةً  ــم املُنص القدم يخوضُ بطلُ الدوري للموس
ــاعةِ الرابعة والنصف  ــيّ في الس ــهُ باملنتخبِ الوطن جتمع
ــني على ملعبِ املدينة الدولي وفق بيان  من عصر اليوم االثن

لنادي الشرطة.
ــرطة عاود تدريباته بعد إجازةٍ  واضاف البيان؛ ان « فريق الش
ــبةِ أربعينيّة  ــرةٍ منحها املالكُ التدريبيّ لالعبني مبناس قصي
اإلمام احلسني.وشهدت الوحدةُ التدريبيّة انخراطَ الالعبني 
ــي التدريباتِ  ــاكر ف ــام ش علي حصني واحمد فرحان وبس
ــابقة ألسبابٍ  اجلماعيّة، بعد غيابهم عنها في الفترةِ الس
ــا الغيابَ  ، فيما واصلَ الالعبان عمار غالب وادريس ختلفةٍ مُ
بسبب اإلصابةِ التي تعرضا لها في مباراةِ النفط. وغابَ عن 
الوحدةِ التدريبية؛ الالعب سجاد جاسم بسببِ االنفلونزا، 
فضالً على التحاقِ مناف يونس وكرار عامر بصفوفِ املنتخب 

العراقي.

  

ــلونة عن طريق هدافه  متكن فريق برش
الدولي البولندي روبرت ليفاندوفسكي 
ــه األوروبية بفوز كبير  من مداواة جراح
ــي املنقوص ٣-صفر،  على ضيفه إلتش
ــن الدوري  ــة م ــة السادس ــي املرحل ، ف
ــباني لكرة القدم، مشددا اخلناق  اإلس
على غرميه التقليدي ريال مدريد حامل 

اللقب.
واستعاد النادي الكاتالوني توازنه بعد 
ــه بايرن ميونيخ  ــارته أمام مضيف خس
ــي في  ــاء املاض ــر-٢ الثالث ــي صف األملان
ــات  ــن دوري اجملموع ــة م ــة الثاني اجلول
ــق  ــا، وحق ــال أوروب ــابقة دوري أبط ملس
ــدوري فرفع  ــس تواليا في ال فوزه اخلام
ــى ١٦ نقطة منتزعا الصدارة  رصيده إل
ــادي امللكي الذي تنتظره  مؤقتا من الن
قمة نارية في دربي العاصمة أمام جاره 

ومضيفه أتلتيكو مدريد األحد.
 ٣٣) ــكي  ليفاندوفس ــم  املهاج ــاد  وع
عاما) ملمارسة هوايته في هز الشباك 
بعد فشل في ذلك أمام فريقه السابق 
بايرن ميونيخ الثالثاء املاضي، فسجل 
ــي الليغا  ــن ف ــابع والثام ــه الس هدفي
ــه لالئحة  ــززاً صدارت ــم مع هذا املوس

الهدافني.
لليفاندوفسكي  الثالثة  الثنائية  وهي 
ــم بعد األولى في  في الليغا هذا املوس
مرمى ريال سوسييداد (٤-١) في املرحلة 
ــي مرمى بلد الوليد  الثانية، والثانية ف
ــر) في املرحلة الثالثة، علما أنه  (٤-صف
ــى فيكتوريا  ــي مرم ــجل هاتريك ف س
ــيكي (٥-١) في اجلولة األولى  بلزن التش
ــابقة القارية  من دور اجملموعات للمس

العريقة.
وكان ليفاندوفسكي السبب الرئيسي 

في الفوز العريض لفريقه كونه تسبب 
في طرد مبكر لقائد الضيوف غونسالو 
فيردو عندما عرقله األخير في منتصف 
ملعب فريقه عندما كان البولندي في 
طريقه إلى االنفراد بحارس املرمى إدغار 

باديا (١٤).
ــلونة في ٢٤  ـــ١٧ لبرش ــوز ال ــو الف وه
ــي مقابل  مباراة على أرضه أمام إلتش

٧ تعادالت.
ــافي  تش ــلونة  برش ــدرب  م ــرك  وأش
هرنانديس الثنائي الهولندي فرنكي دي 
ــه ممفيس ديباي والعاجي  يونغ ومواطن
فرانك كيسييه أساسيا على حساب 
ــكيتس وغافي  ــيرجيو بوس القائد س
ــلونة  ــر برش ــي رافينيا.وانتظ والبرازيل
ــى ضيوفه  ــد مرم ــة ٢٠ لتهدي الدقيق
ــة للدولي  ــديدة لقوي ــوة إثر تس بخط
ــن داخل  ــان دميبيلي م ــي عثم الفرنس

ــر (٢٠)،  ــوار القائم األيس ــة بج املنطق
ــن خارجها تصدى  ــدي يونغ م وأخرى ل

ــني (٢٢).  ــا على دفعت ــارس بادي لها احل
ــيتويا  ــاي باملدافع جون ش وتالعب ديب

ــدد كرة قوية زاحفة  داخل املنطقة وس
ــافة قريبة ابعدها باديا بقدمه  من مس
ــدد دي  ــر (٢٤)، وس ــة لم تثم ــى ركني ال
ــارج  ــن خ ــة م ــة زاحف ــرة قوي ــغ ك يون
ــا (٢٦). ــارس بادي ــا احل ــة ابعده املنطق

ــكي في منح التقدم  وجنح ليفاندوفس
لبرشلونة عندما استغل متريرة عرضية 
ــة للمدافع  ــل املنطق ــة من داخ زاحف
األيسر أليخاندرو بالدي تابعها بيمناه 
ــزز ديباي  ــى اخلالي (٣٥). وع داخل املرم
ــي عندما تلقى  تقدم النادي الكاتالون
ــل املنطقة وظهره  ــن بالدي داخ كرة م
ــيتويا  ــى فتالعب باملدافع ش الى املرم
ــراه في سقف  ــتدار وسددها بيس واس
ــدف  ــدري اله ــاف بي ــى (٤١). وأض املرم
ــتغال كرة مرتدة من احلارس  الثالث مس
فتابعها  ــكي  لليفاندوفس ــراد  انف اثر 
ــل املرمى اخلالي لكنه ألغي بداعي  داخ

ــم الفيديو  ــلل بعد اللجوء حلك التس
ــاعد «في أيه آر» (٤٤). وطرد مدرب  املس
ــكو رودريغيس بعد  إلتشي فرانسيس
ــى احلكم  ــبب احتجاجه عل ــك بس ذل

أليخاندرو مونيس رويس.
ــلونة تقدمه مطلع الشوط  وعزز برش
ــتغال  ــكي مس الثاني عبر ليفاندوفس
كرة ابعدها احلارس باديا من أمام ديباي 
فتابعها البولندي بيمناه زاحفة داخل 

املرمى اخلالي (٤٨).
ــكي من  وحرم احلارس باديا ليفاندوفس
ــدى حملاولة األخير  الهاتريك عندما تص

.(٦٢)
ــه البولندي في  ــافي هداف ــرج تش وأخ
الدقيقة ٧٢ ودفع بفيران توريس دون أن 
ــر النتيجة رغم التبديالت األخرى  تتغي
ــا املدرب الكاتالوني بدفعه  التي أجراه

بأنسو فاتي ورافينيا.

ــه التدريبيّة  ــف املنتخب العراقي  وحدات كث
ــني صباحيّة  ــني تدريبيت ــراءِ وحدت وذلك بإج
ــاركةِ في بُطولةِ  ش ومسائيّة استعداداً للمُ
األردن الدوليّة للفترة من ٢٣-٢٧ أيلول احلالي.

ــة في قاعةِ  ــاتُ الصباحيّ ــرت التدريب واقتص
(اجليم) اخلاصة مبكانِ إقامة وفدِ املُنتخب في 
فندقِ بغداد، وبإشرافِ مدرب اللياقة البدنيّة 
ــن القوة  ــا متاري ــليم تخللته ــماعيل س إس
ــاركةِ (١٨) العباً هم كلٌ من:  العضليّة، ومبش
ــن ، دلوفان مهدي ، حسن أحمد ،  جالل حس
ــن حبيب، إبراهيم بايش، مناف يونس،  حس
ــن عبد الكرمي،  ــهاب رزاق، حس علي فائز، ش
أحمد عبد احلسني، اسو رستم، زيد حتسني، 
ــني علي، كرار عامر، وكاع  حمزة عدنان، حس

رمضان، حسني عمار ومحمد علي عبود.
ــي احتضنها  ــائيّة الت ــاتُ املس ــا التدريب أم
ــباب  ــبُ املدينة والتي حضرها وزيرُ الش ملع
ــاد العراقيّ لكرةِ القدم  والرياضة رئيس االحت
ــال» وأعضاء االحتاد محمد ناصر  «عدنان درج
ــاء جلنةِ  ــةِ إلى أعض ــة، باإلضاف ــم لفت ورحي
ــح راضي،  ــام وصال ــور جس ــارين أن املستش

ــم الدعمَ  ــالل تواجده ــن خ ــث قدموا م حي
ــناد للجهازِ الفنيّ والالعبني، آملني أن  واإلس
ــةِ األردن ايجابيةً  ــاركةُ في بُطول تكون املش
ــح اجملالِ  ــق األهدافَ املرجوة منها بفس وحتق
ــتمثلُ  ــن الوجوهِ اجلديدة التي س جملموعةٍ م

املنتخبَ ألول مرة.
وابتدأت الوحدةُ املسائيّة بإلقاء محاضرةٍ من 
قبل مدربِ اللياقة البدنية إسماعيل سليم 
ــب العلميّة  ــن بعضِ اجلوان ــدثَ خاللها ع حت
ــفاء،  حول اجلانبِ البدني وعمليات االستش
ــي  ــدربِ راض ــل امل ــن قب ــرة م ــا محاض تلته
ــل تناولَ فيها اجلانبَ الفني واخلطط  شنيش
واألساليب املُطبقة أثناء خوضِ املباريات، ثم 

ــدةُ التدريبيّة بتمارين اللياقةِ  انطلقت الوح
ــفِ املعدات من  ــتخدامِ مختل ــة باس البدني
األشرطةِ املطاطيّة والكرات الطبية واألوزان 
ــي بي اس  ــتِ حامالت اجل ــة مع تثبي اخلفيف
ــا تطبيق اجلوانب الفنيّة  على الالعبني، تاله
ــقِ بعض  ــي مع تطبي ــازِ الفن ــل اجله من قب
ــتركَ  ــاتِ التكتيكيّة، واش ــردات والواجب املف
ــم  ــتثناء محمد قاس ــني باس ــع الالعب جمي
، حيث أثبتت  ــبِ ــارك في التدري الذي لم يش
ــه يعاني من  ــة لالعب أن ــاتُ الطبي الفحوص
ــةٍ في العضلةِ اخللفية تعرضَ لها أثناء  إصاب
ــد الكرخ  ــوة اجلويّة ض ــةِ فريقه الق مواجه
ــوح معالم إمكانيةِ  ، ومع عدم وض ــامٍ قبل أي
ــتمراره في التدريباتِ من عدمه بناءً على  اس
ــي عبد  ــب الوطن ــب املنتخ ــخيصِ طبي تش
ــتجداتِ  ــرمي الصفار الذي أوضحَ في مس الك
ــعة التي أخذت إلى الالعب قبل انطالقِ  األش
الوحدة التدريبيّة املسائية إصابته بتمزقٍ في 
العضلةِ اخللفية من الدرجةِ األولى، وبالتالي 
تعذرت مشاركته في البطولةِ الدوليّة كونه 
ــرةٍ من  ــى التأهيلِ لفت ــةٍ إل ــيكون بحاج س

أسبوع إلى عشرة أيام.

ــخ  ميوني ــرن  باي ــي  من
ــي  ف ــب  اللق ــل  حام
املواسم العشرة األخيرة 
ــذا  ــى ه ــارته األول بخس
ــقط  ــم عندما س املوس
أمام مضيفه أوغسبورغ 

ــي  ف ــر-١  صف ــع  املتواض
ــن  ــابعة م ــة الس املرحل
ــرة  لك ــا  أملاني ــة  بطول

القدم.
ــد  بع ــارة  اخلس ــي  وتأت
ــي  ف ــا  أيض ــقوطه  س
ــر  ــي آخ ــادل ف ــخ التع ف

ــي  ــه ف ــات ل ــالث مباري ث
بوروسيا  مع  بوندسليغا 
 (١-١) ــنغالدباخ  مونش
بالنتيجة  ــني  برل وأونيون 
ــتوتغارت  ش ومع  ــا  ذاته
ــم  مرغي ــجل  وس  .(٢-٢)
ــاراة  املب ــدف  ه ــا  بيريش

الوحيد في الدقيقة ٥٩.
ــد  ــى بع ــرة األول ــي امل وه
ــل  ٨٧ مباراة تواليا يفش
ــاري  ــق الباف ــا الفري فيه
ــجيل ولو هدف  في التس
واحد. ويحتل بايرن املركز 
ــا برصيد ١٢  ــع حالي الراب

ــارق  ــا بف ــة متخلف نقط
ــيا  ــن بوروس ــاط ع ٣ نق
ــدر  تص ــذي  ال ــد  دورمتون
ــوزه  ــا بف ــب مؤقت الترتي
ــالكه  ش ــاره  ج ــى  عل
١-صفر في دربي منطقة 

الرور الصناعية.

ــينغ، لقب البطولة  ــب العراقي للكيك بوكس حقق املنتخ
ــر التي اختتمت في العاصمة السورية  العربية الثالثة عش
ــر منتخباً  ــاركة نحو ١٦٠ العباً مثلوا أحد عش ــق مبش دمش

عربياً.
ــاماً  ومتكن العبو املنتخب العراقي من إحراز واحد وثالثني وس
ــعة أوسمة  ــاماً ذهبياً وتس ــر وس ــبعة عش ملوناً بواقع س

فضية، وخمسة برونزية.
ــهدت البطولة تألقاً واضحاً للحكام العراقيني الدوليني  وش
ــة بنجاح وحياد مثاليني،  ــن خالل قيادتهم لنزاالت البطول م
ــقيقة على براعة  ــت اللجنة املنظمة واملنتخبات الش إذ أثن

احلكم العراقي في إدارته للنزاالت املهمة واحلاسمة.
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علي رياح

ــكوب حني  ــى للندم. وال قيمة لبكاءٍ على اللنب املس ال معن
ــرارك، ثم ميرّ  ــق واملعطيات فتتخذ ق ــك احلقائ تـُعرض علي

الزمن ليثبت أن القرار كان خاطئا بدرجة قطعية كبيرة!
*    *   *

ــي ايرلنغ  ــم النرويج ــم مبوهبة النج ــروي مهت ــم الك العال
هاالند، ويتغنى بطرقه املبهرة في التعامل مع حراس املرمى 
ــد ثمرة مكتملة  ــيتي يحص ــباك، واملان س قبل إصابة الش
ــرين.. غوارديوال  النضوج وإن كانت في الربيع الثاني والعش
ــني والبال ألنه اختار الالعب  ــيا قرير الع يعيش اليوم منتش
ــعور اخليبة واأللم  ــا ميأل ش ــن املواتي، بينم ــح في الزم الص
ــتر يونايتد، األرسنال  كل زاوية في األندية الغرمية: مانشس

وليفربول!
ــع النظير لهاالند  ــف ميثل النجاح منقط ــا احلكاية؟ وكي م
ــيتي بعد بروسيا دورمتوند ضربة موجعة إلدارات  في املان س
هذه األندية العمالقة الثالثة بالذات وليس سواها؟! وكيف 
ــة التقاليد  ــذه صاحب ــة العريقة ه ــؤولو األندي يعضّ مس
الرصينة، أصابع الندم على ما فاتهم وقد كان منهم قريب 

املنال؟!
        *      *     *

ــهير يفتح (جون  في حوار مع موقع (ذا اثلتيك) الكروي الش
ــابق في نادي مولده النرويجي،  ــافني الس فيك) كبير الكش
ــير إلى أنه شاهد للمرة األولى هاالند حني  ملف هاالند ويش
ــنني وثمانية أشهر، وذهب  ــبع س كان في يبلغ من العمر س
ــاير حني كان يدرب فريق مولده،  على الفور إلى أولي سولش
ــتر يونايتد، هذا  ــادي مانشس ــه: عليك أن تتصل بن وقال ل
ــكل ساحر، وكان رد سولشاير املوافقة  الطفل موهوب بش
على رأي الكشاف متاما وقال: هذا الطفل موهوب إلى درجة 

ال ميكننا االحتفاظ بها هنا في النرويج!
ــاير  ــي الرواية: لم يدخر سولش ــاف النرويج ــل الكش يكم
ــعا في إقناع إدارة أكادميية مانشستر يونايتد ومديرها  وس
ــدى..  ــد، لكن كل احملاوالت ذهبت س ــي بات بضم هاالن نيك
ــك بناديي  ــه اتصل كذل ــول فيك – أن ــا يق ــكلة – كم املش
ــدة ولكن  ــة إنكليزية ع ــول ومعهما أندي ــنال وليفرب األرس
ــاح، فاجلميع تعامل مع  ــاع ذهبت أدراج الري محاوالت االقن

فكرة ضمه بطريقة فيها عبث وسخرية!!
لم يجد هاالند بعد أن أغلقت في وجهه أبواب فرق الصغار 
ــا على الصعيد  ــر أن ميضي قدم ــة اإلنكليزية غي في األندي
ــن وهو في  ــى ضمه لنادي براي ــاف إل ــي، فاضطر الكش احملل
اخلامسة عشرة من عمره، وبعد سنتني كانت مهارة هاالند 
ــده.. وال ميكن هنا  ــارع في نادي مول ــج على نحو متس تتوه
ــتغراق في الرواية الطويلة التي قدمها الكشاف جون  االس
ــنة وبنجاح  ــرة س ــك الذي ميارس مهنته منذ إحدى عش في
كبير في والية فلوريدا األميركية.. ثم جاءت فصول النجاح 
ــا هاالند حديث  ــة التي أصبح فيه ــة حتى اللحظ متالحق
ــراع األندية الكبرى  ــي العالم وموضع ص اجملتمع الكروي ف
ــة عامرة  ــدأ رحل ــيتي، ليب ــتر س ــه إلى مانشس ــل ضم قب
باألهداف من كل لون وطريقة.. تأملوا فقط أسلوبه اخملتلف 
ــيا دورمتوند  ــابق بروس ــه املدهش على فريقه الس ــي هدف ف

الليلة املاضية!
*     *     *

ــهد، ولكننا  ــد أمامنا بدايات املش في أحيان كثيرة، تتجس
ــغ هاالند منوذج  ــل الالحقة. ايرلن ــن تأمل التفاصي ال نحس
ــرعة،  ــي  تتخذ فيها قرارات متس ــد في هذه الدنيا الت واح
ــع  ــام كي تثبت أن الرؤية كانت ضيقة وال تتس ــم تأتي األي ث

للمستقبل!!
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وكاالت / البينة الجديدة
ــش  ــي أن اجلي ــة الروس ــز املصاحل ــن مرك أعل
ــوري، خالل تصديه للهجوم اإلسرائيلي،  الس
ــتخدام  باس ــخ  الصواري ــم  معظ ــقط  أس
ــية.وقال اللواء  ــوي روس ــاع ج ــات دف منظوم
ــي  ــب رئيس املركز الروس ــغ إيغوروف، نائ أولي
ــنت ٤ مقاتالت  ــوريا: «ش ــي س ــة ف للمصاحل
ــرائيلية من طراز «إف-١٦» في ١٧ سبتمبر  إس
ــتخدام ٤  ــات اجلوالن هجوما باس من مرتفع
ــة و١٠ قذائف جوية موجهة  صواريخ مجنح
ــرت  «دم ــق».وأضاف:  دمش ــة  محافظ ــى  عل
ــورية  قوات الدفاع اجلوي التابعة للقوات الس
صاروخني و٦ قذائف جوية موجهة باستخدام 
ــير-إس-١» و»بوك -إم٢اي»  ــي «بانتس منظومت

الروسيتني.

وكاالت / البينة الجديدة

ــرة احلدود التابعة للجنة  أعلنت دائ
ــن القومي  ــة لألم ــة القرغيزي الدول
أنه ال يزال الوضع متوترا على حدود 
ــتان.وجاء  ــتان وطاجيكس قرغيزس
ــم  في التقرير أن «الوضع في القس
ــزي الطاجيكي في  احلدودي القرغي
ــة أوش وفي  ــون أالي في منطق تش
ــتان) ال  ــني (قرغيزس ــة باتك منطق
ــان إلى أن  ــت البي ــزال متوترا».ولف ي
ــة للجنة  ــرس احلدود التابع فرق ح
ــرة  ــن القومي، املنتش ــة لألم الدول
ــم القرغيزي الطاجيكي  في القس
من احلدود، «تعمل في وضع معزز».

ــدد البيان على أن «قيادة الدولة  وش

ــالل  إلح ــراءات  اإلج ــة  كاف ــذ  تتخ
االستقرار وكبح محاوالت التصعيد 
ــا  ــل القضاي ــات، وح ــارة النزاع وإث
اجلانب  سلميا».وبحسب  الناشئة 

ــتان،  ــدأت طاجيكس ــزي، ب القرغي
ــة املاضي، قصف  صباح يوم اجلمع
ــة قرغيزية في مناطق  مفارز حدودي
ــير-دوبو، كوم مزار،  ــي تاش، تش إيك

ــر  جي ــي  زان ــات،  مكس ــدو،  كولون
ــو بوز، باإلضافة إلى عدة نقاط  وأورت
ــق باتكني وأوش  حدودية.وفي مناط
ــي  الطاجيك ــب  اجلان ــتهدف  اس
ــي لباتكني ومطارها.  املركز اإلقليم
ــكيك سقوط ٢٤ قتيال  وأعلنت بش
ــتباكات بني  و١٢٩ جريحا خالل اش
سكان اجلمهورية، بينهم مدنيون.
تصاعد املوقف على حدود الدولتني 
ــب اجلانب  ــبتمبر. وبحس في ١٤ س
ــدود  ــرس احل ــرق ح ــزي، اخت القرغي
ــاء املنطقة  ــوم األربع ــك ي الطاجي
ــوالك  ــق ب ــوا مناط ــة ودخل احلدودي
ــتان  ــي قرغيزس ــي وباتكني ف باش
ــذوا مواقع قتالية»، واندلعت  و»اتخ

على إثره اشتباكات بني اجلانبني.
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وكاالت / البينة الجديدة
ــاري، فيكتور  ــوزراء الهنغ ــس ال ــن رئي أعل
ــا قد تفقد  ــد، أن أوكراني ــان، امس األح أورب
ــن أراضيها.ونقلت صحيفة  ــزءا كبيرا م ج
«Nepszava» عن تصريح أدلى به أوربان في 
ــس – االحتاد  ــة املغلقة حلزب «فيدي اجللس
ــدد النزاع  ــه: «يه ــاري»، قول ــي الهنغ املدن
ــى عام ٢٠٣٠،  ــتمرار حت في أوكرانيا باالس
ــث أو نصف  ــد تفقد كييف ثل ــه ق ونتيجت
ــى رئيس  ــى ذلك ألق ــة إل أراضيها».وإضاف
ــى الغرب في  ــاري باللوم عل ــوزراء الهنغ ال

القتال واسع النطاق املستمر في أوكرانيا، 
موضحا: «كان من الضروري أن يكون النزاع 
في أوكرانيا محليا، لكن الغرب تدخل فيه 
ــا عامليا».كما انتقد العقوبات  وجعله نزاع
ــيا،  ــا االحتاد األوروبي على روس التي فرضه
ــا طلقة على قدم االحتاد.  واصفا إياها بأنه
ــة التي أثارتها  ــبب أزمة الطاق وتابع: «بس
العقوبات، من املمكن أن نشهد في الشتاء 
ــن الصناعات األوروبية».  وقفا لعمل ٤٠٪ م
ــيعارض متديد العقوبات  وأكد أوربان أنه س

ضد روسيا.

وكاالت / البينة الجديدة

ــرائيلية  ــائل إعالم إس ــرت وس نش
ــرت في  ــرة ضخمة ظه ــورا حلف ص
ــط  ــي وس ــق رئيس ــف طري منتص
ــة  ــور متداول ــرائيل.وأظهرت ص إس
على شبكات التواصل االجتماعي 
ــة «حفرة  ــالم العبري ــائل اإلع ووس

ــط الطريق قرب تقاطع  كبيرة» وس
ــالوم، وهو ما دفع إلى تقليص  هش
ــط، وفق  ــارين فق ــة املرور ملس حرك
ــرطة.بدورها حذرت  ــه الش ــا قالت م
ــرائيلية، ميراف  ــل اإلس ــرة النق وزي
ــائقي السيارات من  ميخائيلي، س
ظهور حفرة كبيرة على طريق سريع 

رئيسي للقادمني إلى تل أبيب.

وكاالت / البينة الجديدة
يتوجه الرئيس االيراني ابراهيم رئيسي، 
ــورك  ــة نيوي ــى مدين ــني، ال ــوم اإلثن الي
ــه قناة  ــا اوردت ــب م ــة، بحس االمريكي
العالم االيرانية. وقالت القناة، إن «زيارة 
ــاركة في اجتماع  ــي تأتي للمش رئيس
ــدة». وفي  ــة العامة لألمم املتح اجلمعي

ــل توجهه الى نيويورك،  تصريحات قبي
ــي بي  ــبكة س قال الرئيس اإليراني لش
ــي أنها  ــة تدع إس، إن «اإلدارة األمريكي
ــا لم  ــب لكنن ــن إدارة ترم ــة ع مختلف
نشهد أي تغييرات». وأضاف، «ال أعتقد 
ــدن  ــع باي ــدث م ــاع أو التح أن االجتم

سيحدث ولن يكون ذلك مفيدا».

وكاالت / البينة الجديدة
ــترالي،  قال وزير الدفاع األس
ــي  ف ــس،  مارلي ــارد  ريتش
 «ABC» تلفزيون  مقابلة مع 
ــياح  إن كانبيرا لن متنع الس
ــالد. ــول الب ــن دخ ــروس م ال
ــا  «لدين ــس:  مارلي ــاف  وأض
ــن  م ــة  كامل ــة  مجموع
ــة  ــي موجه ــات، وه العقوب
ــية  الروس ــة  احلكوم ــد  ض
وليست موجهة ضد الروس 
ما  ــس  لي ــذا  ه ــهم..  أنفس
نفكر فيه في الوقت احلالي».

ــة  املفوضي أن  ــى  إل ــار  يش

األوروبية في ١٢ ايلول علقت 
ــهيل التأشيرة  اتفاقية تس
ــت بولندا  ــيا. ووافق مع روس
ــتونيا  وإس والتفيا  وليتوانيا 
ــفر  س ــود  قي ــرض  ف ــى  عل
مشتركة للمواطنني الروس 
ــال  ــن ١٩ايلول.وق ــارا م اعتب
احلكومة  ــم  باس ــدث  املتح
ــر، إن  ــر مول ــة، بيوت البولندي
ــن  ــق ل ــدا ودول البلطي بولن
ــني الروس  ــمح للمواطن تس
ــا حتى وإن  ــول أراضيه بدخ
ــيرات  تأش ــم  لديه ــت  كان
شنغن صادرة عن دول ثالثة.

وكاالت / البينة الجديدة

ــة  جمهوري ــس  رئي ــن  أعل
الشيشان الروسية رمضان 
ــوات  ــة ق ــروف أن خط قدي
ــف الهجومية بالقرب  كيي
ــتوف في  ــدة بيريس ــن بل م
ــك  دونيتس ــة  جمهوري
بالفشل. باءت  ــعبية  الش

ــة  «اخلط ــروف:  قدي ــال  وق

ــدو بالقرب  الهجومية للع
ــتوفوي  بيريس ــة  قري ــن  م
ــجاعة  ــلت بفضل ش فش
ــوات أحمد  ــود ق ــوة جن وق
أن  ــى  إل ــار  اخلاصة».وأش
ــد اخلاصة ألقت  قوات أحم
ــير خالل  ــض على أس القب
«هجوم بانديرا املضاد على 
«جنودنا  مواقعنا».وأضاف: 
ــاوالت  ــاح مح ــدوا بنج ص

ــلة. ومت قتل  ــدو الفاش الع
ــوات  الق ــن  م ــر  ــدد كبي ع
الكثير  ــر  وتدمي األوكرانية 
من املعدات».وأكد أن جنود 
ــان  الشيش ــة  جمهوري
ــرف املهام  ــينجزون بش س
ــادة  القي ــا  حددته ــي  الت
ــة مصالح  ــية حلماي الروس
ــى أراضي أوكرانيا  البالد عل

ودونباس.

وكاالت / البينة الجديدة
ــابق،  قال الرئيس األمريكي الس
دونالد ترامب، في اجتماع حاشد 
في أوهايو إن األملان رمبا «يخسرون 
ــاض  انخف ــبب  بس ــم»  بالده
ــية، على  إمدادات الطاقة الروس
ــي أوكرانيا. ــراع ف ــة الص خلفي
ــي كلمته: «لن  ــاف ترامب ف وأض
يضحكوا بعد ذلك... أملانيا تعود 
ــياء القدمية، مبا في  اآلن إلى األش
ــم ال ميلكونه،  ــم، وه ذلك الفح
ــم بلد، ولن تبقى  لن يكون لديه
ــر ترامب كيف  ــم بالد».وذك لديه
ــابق  ــان في وقت س ــك األمل ضح
ــى أنه  ــار إل ــى حتذيراته، وأش عل
ــرة طويلة  ــذ فت ــا من ــذر أملاني ح
ــد، وقال  ــذا التهدي ــل ه ــن مث م

ــارة األملانية  ــدم للمستش إنه ق
آنذاك أنغيال ميركل علما أبيض 
ــيا. روس ــام  أم ــالم»  لـ»االستس

ــا علما.  ــلت له وقال: «لقد أرس
ــلت لي هذا  ــاءلت ملاذا أرس فتس
ــن الذي  ــلم. م ــم؟» استس العل

ــيحدث  ــك س ــد أن ذل كان يعتق
بهذه السرعة».جتدر اإلشارة إلى 
ــدول الغربية، مبا فيها أملانيا  أن ال
والواليات املتحدة، بادرت بعد بدء 
ــي أوكرانيا،  ــة اخلاصة ف العملي
ــات  ــن العقوب ــة م ــرض جمل بف
ــا عقوبات  ــيا، من بينه ضد روس
ــاع الطاقة، مما  ــتهدفت قط اس
ــعار الكهرباء  ــى زيادة أس أدى إل
ــي  ــة ف ــواد الغذائي ــود وامل والوق
املتحدة.وحذر  ــات  والوالي ــا  أوروب
ــي فالدميير بوتني  ــس الروس الرئي
ــة العقوبات التي  ــن أن سياس م
ــتوجه  س ــرب  الغ ــا  ينتهجه
العاملي  ضربة خطيرة لالقتصاد 
بأكمله، وستنعكس سلبا على 

حياة املاليني من الناس.

وكاالت / البينة الجديدة

ــيريل  ش ــة  الصحفي ــت  كتب
ــة  صحيف ــي  ف ــاملي،  تش
ــات  ــز» أن الوالي ــنطن تامي «واش
ــن  ــرعة م ــرب بس ــدة تقت املتح
ــة  ــبب سياس كارثة وطنية بس
ــي جو  ــي احلال ــس األمريك الرئي
ــة جديدة  ــاء في مقال بايدن.وج

ــد  بتوحي ــدن  باي ــد  «توع ــا:  له
ــاء حملته االنتخابية،  البالد أثن
ــم تنفيذها  ــم يت ــن وعوده ل لك
ــارت  ــى اآلن. إنه فشل».وأش حت
ــة احلزب  ــة إلى أن سياس املقال
ــي زادت التضخم إلى  الدميقراط
ــتوى منذ ١٠ سنوات،  أعلى مس
ــريع ألسعار  وأدت إلى ارتفاع س
الوقود، مضيفة أن الدميقراطيني 

ــم  ازدراءه ــد  بع ــون  يخف ال 
ــدة واألمريكيني  ــات املتح للوالي
ــح  «أصب ــت:  الوطنيني.وأوضح
ــاعة أثناء  ــذا االزدراء أكثر بش ه
ــة اإلدارة احلالية في البيت  رئاس
ــم الهمس  ــا كان يت ــض. م األبي
ــابق، بدأوا اآلن  به فقط في الس
بصراحة».ويدل  ــه  عن يتحدثون 
ــب  ــد ملكت ــي جدي ــان صحف بي

ــوزارة  ب ــادي  االقتص ــل  التحلي
التجارة األمريكية على أن الناجت 
ــي للبالد في  ــي اإلجمال الداخل
ــل الثاني من العام اجلاري  الفص
ــكل مفاجئ، وفق  انخفض بش
ــة، مبقدار ٠,٩٪  تقييمات متهيدي
على أساس سنوي. ويعني ذلك 
أن االقتصاد األمريكي ينخفض 

للفصل الثاني على التوالي.

وكاالت / البينة الجديدة

ــوة ٧٫٢ درجات  ــزال بق ــرب زل ض
الساحل في جنوب شرق تايوان 
امس األحد، وفق ما أفاد به مركز 
األمريكي،  اجليولوجي  ــح  املس
ما دفع اليابان إلصدار حتذير من 
ــونامي.ووقع الزلزال  ــر تس خط
بتوقيت   ٠٦:٤٤) ــاعة  الس عند 
ــة على  ــش) في منطق غرينيت
بعد ٥٠ كلم عن شمال مدينة 
ــرة  ــق عش ــى عم ــغ وعل تايتون

ــز. ــب املرك ــرات، بحس كيلومت
وبحسب تقديرات علماء الزالزل 
الصينيني بلغت قوة الزلزال ٦٫٩ 
درجة، وكان مركزه في مقاطعة 
هوالني، على الساحل الشرقي 
جلزيرة تايوان.كذلك حذر خبراء 
ــي اليابان من  ــاد اجلوية ف األرص
ــونامي في محافظة  خطر تس
ــه  أن ــى  إل ــيرين  مش ــي،  مياغ
ــاحل الذي يقع  بالقرب من الس
ــد يصل  ــز الهزات، ق ــه مرك في
ــى متر واحد. ــاع األمواج إل ارتف

ــت احلالي،  ــه في الوق وقالت إن
ــا  ــول م ــات ح ــد معلوم ال توج
ــواطئ  ــد وصل إلى ش إذا كان ق
مياغي، وحذرت سكان املناطق 
ــاحلية من خطر االقتراب  الس
ــاحل.هذا وقد شكلت  من الس
ــة  غرف ــة  الياباني ــة  احلكوم
ــبا ألي  ــات للطوارئ حتس عملي
طارئ.وبحسب وكالة «كيودو»، 
ــؤد إلى حاالت  ــإن الزلزال لم ي ف
ــآت النووية  ــي املنش ــة ف طارئ

املوجودة في تلك املنطقة.
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6ثقافية

قراءة نقدية / هشام شوقي  

ــعرية في  ــاور الش ــن احمل وم
ــوان (كاد املعلم أن يكون  دي
ــدى  ن ــاعرة  للش ــوال  رس
وهو  ــام  ه ــى، محور  الرفاع
(في رحاب العلم )»ص ٣١٣- 
ــعرية  ٣٢٧ في األعمال الش
ــذا  ــتمل ه ــة  ويش الكامل
ــى القصائدِ اآلتية  الباب عل
: [  قم للمعلم / كاد املعلم 
ــب  طل  / ــوالً  رس ــون  يك أن 
ــاب  ــة / الكت ــم فريض العل
ــور  ــرف الن ــاب اهللا / أح / كت
ــاحرة / اللغة  ــي الس / لغت
ــة  ــي / تهنئ ــة / يراع العربي

بالنجاح ] .

ــدحُ  متت ــاب   الب ــذا  ه ــي  ف
، وتثني  ــاعرةُ دورَ املعلمِ الش
ــس  املؤس ــه  بوصف ــه  علي
ــد لألجيال  ــم، واملرش واملعل
ــى  عل ــضُّ  وحت ــة،  املتعاقب
طلب العلم ، فطلب العلم 
فريضة، وتتحدث عن كتاب 
ــه،  ــرآن « وعظمت اهللا « الق
وعن لغتنا العربية اجلميلة 
ــة  الكتاب أداة  ــداع  اب ــن  وع
ــا في  ــم اهللا به ــي أقس الت
قوله تعالي « ن والقلم وما 
يسطرون، و « تُبْرزُ الشاعرةُ 
ــدان  مي ــي  ف ــهِ  وأخالق دورَ 
ــي قصيدةُ «  ــم ،   ف التعلي
ــم للمعلم « جندُ صفات [  ق
وارث األنبياءـ  غارس البذورـ  
راعي النفوسـ  ال تبتغي لك 

جاهاً ـ كم قد بذلت جهوداً 
ــراجاً ـ  ــد أضأت س ــم ق ـ ك
ــاباً ]  ــم قد صبرت احتس ك
ــاً، أثرَهُ  ــاعرةُ أيض وتُبْرزُ الش
ــاركُ عمله  ــي األجيال وتب ف
ــاء له، [ جيل أتي بعد  بالدع
جيل_ يصغي لكم برجاء 
ــذي ثمارك جتنى حازت  _ ه
ــت في  ــاء _ بورك ــر ثن كثي
ــاء البرايا  كل عون نلتم دع
ــاء ]   -   ــت م ــوت من حت واحل
ــعريِّ  الش ــكيلِ  التش وفي 
ــدتْ  ــابقِ اعتم ــصِّ الس للن
الشاعرةُ على إظهارِ جهودِ 
 ، ــارِ عملهِ ، وبيانِ ثم ــمِ املعل
ــى  ــزاء عل ، ج ــهُ ل ــاء  والدع
، وعطائهِ  ــانيِّ ــهِ اإلنس عمل
ــي قصيدةِ «  ــر . -  وف الكبي
كادَ املعلمُ أنْ يكونَ رسوالً « 
ــتخدمُ الشاعرةُ ظاهرةَ  تس
ــل  ــي، للفع ــرار البالغ التك
ــكاز  ارت ــور  كمح ــي   املاض
وثباتها  ــرةِ  الفك ــدِ  لتوكي
وللعرض  املتلقي،  في ذهن 
 ] ــي   للمعان ــل  والتفصي
 / ــواحُ  األل ــه  ل ــهدت  ش
شهدت لهُ األوراقُ / شهدت 
لهُ األسفارُ ]  .    وتستخدمُ 
ــررة التي تدلُّ  « كم « املتك
 ( مْ ــي (كَ ــرة فه ــى الكث عل
 ( ــمْ (كَ ــت  وليس ــة  اخليري
ــمْ من  ــتفهامية، [ كَ اإلس
 [ ــن نفوسٍ ــمْ م ــولٍ ـ كَ عق
لبيانِ أثر املعلم في تعليم  
ــددة متعاقبة  ــال متع أجي
ــاعرةُ  ــرة .  وتعود الش كثي
البالغي،  ــرار  التك لظاهرةِ 
ــلمت  ــلِ املاضي « س للفع
ــد  ــرات للتوكي ــس م « خم
معني  ــادةِ  وإلف ــاح  واإليض
ــاء  والدع ــاء  والثن ـ  ــدح  امل
ــلمت عيون  ــم؛ [ س للمعل
ــلمتْ  ــهرت ـ س ــا س طامل
ـ  ــتْ  نطق ــا  طامل ــروفٌ  ح
ــا رفعتْ  ــلمتْ مينيٌ طامل س
ــلمتْ شخوصٌ روحها  ـ س

ــلمتْ جهودٌ الرِّي  بذلتْ ـ س
ــاعرةُ  ــرِّ ] ؛وتختم الش و البِ
ــافَ  األوص ــأنْ  ب ــدةَ،  القصي
ــفَ  تنص ــنْ  ل ــعريةَ   الش
ــنْ تعطيهُ مقابلَ  ، ول املعلمَ
عملهِ العظيم؛ « لنْ تنصفَ 
 _ ــعتْ وس ــا  م ــاتُ  الكلم
بُوركتَ في الدنيا وفي احلشرِ 
ــاعرة األستاذة/  « تقول الش
ــهدتْ لهُ  ي :  ش اعِ ىَ الرِّفَ نَدَ
ــاً    ذ خلقت نقش ــواحُ مُ األل

بكلَّ  معارفٍ  تُثْريِ .  شهدتْ  
ــهُ  األوراقُ  يحملُها   وكذا   ل
الدواِة وريشةِ  احلبرِ  شهدتْ 
بر  لهُ األسفارُ قد حفظت عَ

ة الصبرِ السنني حقيقَ
ــي    ــولٍ  ف ــن  عق ــمْ  مْ     كَ
تأُّملها     كانتْ   نواةَ  منابر  

الفخرِ 
ــي   ــوسٍ  ف ــنْ  نف ــمْ  مَ     كَ
ــبيالً  ــارتْ  س ــا   ص تعهدهِ

دائمَ  األجرِ  
ــةٍ     ترنو    نواظرنا        جلميل
لألمسِ حيثُ مرابع  العمرِ                          
ــا   ــونُ طامل ــلمتْ  عي     س
سهرتْ    بني  الدفاترِ  ساعةَ 

سرِ العُ
ــا   ــروفُ طامل ــلمتْ  ح     س
ــسِ  ــني هم ــا ب ــتْ    م نطق

القولِ واجلهرِ 
ــا     ــنيُ  طامل مي ــلمتْ       س
ــو   ــيرَ   نح ــتْ     لتش رفع

معالمِ   السيرِ
ــلمتْ شخوصُ روحها      س
بذلتْ  سلمتْ  جهودُ  الري  

و البرَّ
ــب  طل  » ــدة  قصي ــي  وف
ــتخدمُ  العلم فريضة « تس
ــرار  التك ــاً  أيض ــاعرةُ  الش
ــذه املرة  ــن ه ــي ولك البالغ
ليس للفعل ولكن [ لإلسم 
ــم  العل  » ــة  ــرر كلم ] فتك
ــبعةِ  ــراتٍ في س ــبعَ م « س
، تهدفُ من  ــةٍ ــاتٍ متتالي أبي
 ، ذلك إلى بيانِ مكانةِ العلمِ
ــى،  ــدِ املعن ــهِ وتوكي ومنزلت
والقارئُ  ــي  امللتق ــنِ  في ذه
والسامع.    تقول الدكتورة 
ــانِ  ــي بي ــي ف اعِ ىَ الرِّفَ ــدَ / نَ
ومنزلة  العلم  أهميةِ طلب 
ــم واملتعلم ،ومكانته  العال
في لغةٍ جزلة وأفكارٍ عذبه 
،تنأى  ــلة واضحة  متسلس
ــد  والتعقي ــوض  الغم ــن  ع
ــي والبالغي .فالعلمُ   اللفظ
لإلنسانِ   ليس  و  جاهةً    بل  
وجهةُ  املاضـنيَ  للخيـراتِ 
ــبيحُ   و  عمقُ    /  والعلمُ تس
عبادةٍ     يُحيي  القلوبَ من 
/   والعلمُ    ــباتِ ــىَ  وس العم
ــبرُ      عوالمٍ      ــبٌ  و س تهذي
وألهلهِ   عونٌ   على    األزماتِ 
ــن  أعطاهُ  من   ــمُ  م /  والعل
ــر   العطاءِ    ــدٍ جنَي  ثمَ جه
/ والعلمُ  ــدراتِ ــعِ   الق بواس
ا   نَ في األولى وفي األخرى سَ
 / للعاملنيَ   ومنهل     امللكاتِ
ــنيَ   و  ــمُ  دأبُ  الصاحل والعل
ــهُ   فيضُ    ــمْ ،  وثواب ه جُ نَهْ
ــنات )   وإذا كانت  من   احلس
الشاعرة استخدمت الفعل 
ــد  لتوكي ــرراً  مك ــي  املاض
ــي وتوضيحه في ذهن  املعن
االسم  واستخدمت  القارئُ 
ــل احلرف في  فإنها لم تهم
ــة  البالغي ــرة  الظاه ــذه  ه
النداء  بتكرار حرف  فقامت 
ــي  ف ــراتٍ  م ــعَ  تس  » ــا  ي  »

ــدة( الكتاب) وللغرض  قصي
ــرار  ــرة التك ــه  وظاه نفس
ــرف  واحل ــم  واالس ــل  للفع
ــة  بالغي ــرة  ظاه ــة  واجلمل
ــورة  ــة كما ترى في س قرآني
« الرحمن « وقصار السور « 
ــاعرة في قصيدة  تقول الش
ــذة تكرار  ــاب « متخ « الكت
ــرف « يا « في أول األبيات  احل
منهجاً للتوكيد والتوضيح 

وتفصيل املعنى 
ــالِ  لفظٍ    ــةً بجم ــا متع -  ي
يمَ اجلمال  بواقع   حققتْ    قِ

النظرات
ــى   ــت  إل ــرةً نقل ــا فك   -   ي
ــنا   ــتْ  بأنفس ــا  وبن أذهانن

بناءَ    ثباتِ
تْ    لَقَ ــد  حَ ــرةً  ق ــا  نظ   -  ي
بخيالها     فتزودتْ   بالعلمِ   

و  الطاقاتِ
ــا  رحلةً  جابتْ  معالمَ      < ي
ــة   بعجائبَ األمصارِ و  جول

الطرقاتِ
ــقِّ   في    ــةً  للح ــا  وقف    - ي
عزماتهٍ  ميراث  أجيالٍ  ورأي   

اتِ ثِقَ
ــحةً للنفسِ في  ــا  فُسْ   - ي
اتها   ترقى مع اآلمالِ  سبَحَ

و  اخلطراتِ
ــاءةً قد   ــمةً  وض ــا  بس -   ي
ــبِ مضنىً  ــن قل ــتْ   ع روّح

فلِ اخلطواتِ قَ مُ
  - يا  بهجةً للباحثنيَ على 
ــولِ ذائعِ   ــن  كنزِ ق املدى   ع

الشذراتِ
ــرةُ   ــخٍ و عب ــورُ  تاري -   وقص
ــوعٍ  مبجامعٍ   و   ــمٍ  متن عال

لغاتِ .
وقد جنحت الشاعرة ومتيزت 
ــرة  ظاه ــتخدام  اس ــي  ف
ــي من أجل  ــرار  البالغ التك
ــى وتوضيحه  ــد املعن توكي
التكرار  ــتخدمت  اس ــا  كم
ــي أول  ــعري ف ــاح ش كمفت
ــرض وتفصيل  ــات  لع األبي

املعاني مع توكيدها.

 

فنارات

ــة باحلياة في  ــر عن األفكار اخلاص ــرحية هي فن التعبي املس
ــاطة ممثلني  ــن اإليضاح بوس ــذا التعبير ممك ــورة جتعل ه ص
ــد  ــام في قلوب جمهور محتش ــا تثير االهتم ــاً فانه . ويقين
ــهد ما يرى ، واملسرحية البد أن تتحدد  ــمع مايقال ويش ليس

بجملة من اخلصائص متيزها من األجناس األدبية وهي :
ــي  ــرح كونها األدب الذي ميش ١.انها تكتب لتمثل على املس

ويتكلم أمام انظارنا .
ــا وال أوصاف ، على  ــرد فيه ــد على حوار ال س ــد أن تعتم ٢.الب

نقيض القصة التي تتكون من السرد والوصف واحلوار .
ــرحية في األحداث التي يتكون منها  ٣.احلبكة : حبكة املس
ــرض خيوط أزمة  ــادة بالعرض ، أي ع ــرحية وتبدأ ع بناء املس
املسرحية وشخصياتها ثم تأخذ في النمو والتطور والصعود 
ــير نحو احلل  ــى تصل الى الذروة لتأخذ بعد ذلك في الس حت
والنهاية ، فاحلبكة اجليدة هي التي يقوم بناؤها على اساس 
ــببية فيكون كل حدث فيها سبباً ومقدمة  محكم من الس
ــات أو املفاجآت  ــه  دون ان تتدخل املصادف ــذي يلي ــدث ال للح
املفتعلة في تطور األحداث ومنوها ، شريطة ان تكون مقنعة 
ــم  ــذات الوقت البد ان تتس ــون مبتذلة وب ــة واال تك ومنطقي
بالتشويق لتجذب انتباه القارىء واملشاهد وحتقق املغزى الذي 
ينطوي عليه موضوع املسرحية ، وهناك خصيصة يشترط 
وجودها في شخصيات املسرحية وهي األختالف والتباين في 
النزعات واملشارب حتى تتصادم هذه الشخصيات وتشتبك 
في صراع قوي يحرّك احداث املسرحية . وتتجلى الشخصية 
ــه حياته  ــدد األبعاد ، ل ــاناً متع ــة انس ــرحية املتكامل املس
ــرح ،  اخلارجية الظاهرة التي نراها تضطرب أمامنا على املس
ــها على عالم الواقع  وله حياته الباطنية التي نرى انعكاس
ــهاماً فعاالً فيما يدور  ــهم اس ــه تس ، وهي في الوقت نفس
ــاركة ايجابية في الصراع  ــارك مش حولها من احداث ، وتش
ــرحية ، ألن حيوية الشخصية تتوقف  الذي تقوم عليه املس
ــن قدرتها على  ــي الصراع وتكم ــاركة ف ــى قدر هذه املش عل
ــرحية  ــرحية هو جوهرها ، فاملس التطور .. والصراع في املس
ــدة ، خالية من  ــرحية جام ــي تخلو من الصراع تعد مس الت
ــرحية  ــويق ، كون الصراع هو الذي يحرك املس احلركة والتش
ــرحي  ــويقاً .. ومعنى الصراع املس ــث فيها حركة وتش ويبع
ــني أو فكرتني ، كما أنه  ــخصيتني أو جماعت دام بني ش هو صِ
ــانية  ــان صراع خارجي وهو الذي يدور خارج الذات األنس نوع
ــخصني  ــكال منها الصراع الدائر بني ش ويتكون من عدة اش
ــان أي  ــا الثاني فهو صراع داخلي والذي يدور داخل االنس ، أم
ــان ونفسه ، كأن يكون بني العقل والعاطفة أو بني  بني االنس
ــن ، فالصراع  ــل الواعي والعقل الباط ــني أو بني العق عاطفت
ــرحية  ــو الذي يجري واضحاً وقوياً منذ بداية املس الناجح ه
ويسود فيها حتى النهاية ، وتكون قوتا الصراع متكافئتني . 
أما فيما يخص الفكرة ، فاملسرحية اجلادة تتضمن فكرة هي 
ــرحية في قضية أو جانب من جوانب  وجهة نظر كاتب املس
ــلوك  ــير األحداث وس ــرة تتجلى في س ــذه الفك ــاة ، وه احلي
ــخاص وتتبلور في نهاية املسرحية .. أي أنها ال تأتي في  األش
اسلوب تقريري يقولها املؤلف مباشرة أو يفرضها فرضاً على 
ــم أفكاراً عن احلياة في  ــرحية .. ختاماً : املسرحية ترس املس
اسلوب ذاتي غير مباشر بوساطة القصص واحلداث املشوقة 

والشخصيات املتباينة . 
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حسن طهمازي

حيران واهللا ماذا يكتب القلم..

فكل جرح إذا ما استنطقوه فم

فم يجيب إذا قيل من حمل الرايات

في عالم األحرار  قيل همو

رهط احلسني الذي دوت مزلزلة

الءاته يوم قال كلهموا نعم

ملا عال الراس فوق الرمح مبتسما

وصار أعلى وأعلى من رؤوسهمو 

فما استكانت الى الطاغي وال خنعت

ذليلة كربالء بل زادها شمم

اذ أصبحت إرث كل املستضعفني فيا

طوبى ملن كربالء العز ارثهمو 

حتى استعاد يزيد  من أزمتها

وراح يلهبها بالسوط بعدكمو واهللا 

مابخل الفادون بل كشفوا

 كي يلهب السوط في شوق ظهورهمو 

حتى إذا اينعت هذي اجلروح ندى

واستمطروا رأسك املرفوع منه دم

تفتحت زهرة األحرار يانعة

وراح يهوي على عباده الصنم

تألقوا كنجوم األفق ساطعة

وكنت بني جنوم األفق بدرهمو 

قد زاحموا موكب اإلعالم فاشتبكوا

حتى متاثل ال تدري من العلم

أمام قبتك الصفراء منبهرا

وقفت اشدوا وان لم يسعف الكلم

شدوت احلى نشيد صاغه قلمي

ففاض منكبا من قلبي النغم

أبكيك.. وا أسفي أابكي على بطل

أم ثائر أم شهيد أنت كلهمو 

يارهط سبط رسول اهللا من شرف

في كل مقعد صدق مقعد لكمو من 

كان متهما يرجو  براءته

اال بحبك منه تبرأ التهم     
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سمري عبد العزيز

ــير الى  ــاعة تش كانت عقارب الس
الواحدة بعد منتصف الليل عندما 
غادر القطار حامال حقيبته ووطئت 
قدماه رصيف احملطة ..كانت احملطة 
ــع  ــكري يقط ــن عس ــة اال م خالي
ــا وايابا....مضى عقد  الرصيف ذهاب
ــد قليال على آخر مرة زار فيها  أو يزي
ــة  ــدة كان عمره حينها خمس البل
ــه... تهب  ــا بصحبة أبي ــر عام عش
ــمة هواء  ــة واألخرى نس ــني الفني ب
ــر بؤونة.عرج  ــأة ح ــف من وط تخف

ــة ..جلس على  ــى احملط ــى مقه عل
كرسي وعلى كرسي بجانبه وضع 
ــه ومن جيب قميصه  عليه حقيبت
أخرج علبة سجائره وأشعل واحدة 
ــأل النادل وهو يرتشف قهوته  ...س
ــى بلدته ..  ــه ال ــيلة تنقل ــن وس ع
ــادل: من الصعوبة اآلن أن  أجابه الن
ــيلة نقل وبخاصة في هذا  جتد وس
التوقيت وأشار عليه أن ينتظر حتى 
الصباح .. لم يصغ لنصيحة النادل 
ــره وعليه  ــن أم ــي عجلة م ــو ف فه

ــل حلول  ــن مهتمه قب ــرغ م أن يف
ــي الى بلدته  ــاح فقرر أن ميض الصب
ــيما وأن  ــى األقدام والس ــيا عل مش
ــق ليس مظلما. القمر بدرا والطري
...يقطعه  ــكون  املكان يغلفه الس
ــور الغيط  ــق الضفادع وصرص نقي
وحفيف أوراق عيدان الذرة ... الحت 
ــح بلدته ... وقبل  له فى األفق مالم
ــارفها  ــى مش ــاه ال ــوده قدم أن تق
ــط  أصابه عيار ناري أنطلق من وس

الزراعات.

البينة الجديدة / علي شريف

ــي في  الثقاف ــت  البي ــم  نظ
ــل التابع لدائرة  محافظة باب
ــة العامة  ــات الثقافي العالق
ــة الرواد  ــاون مع جمعي بالتع
/ املركز  ــتقلة  الثقافية املس
ــن  ــرة ع ــل محاض ــام باب الع
اجملالس احلسينية في  تاريخ 
ــاعر  والش للباحث  احملافظة 

ــتهلت  واس ــان.  اللب ــالح  ص
ــعرية  ش بقراءات  ــية  األمس
ــت واقعة الطف وذكرى  تناول
ــني  احلس اإلمام  ــهاد  استش
عليه السالم للشعراء جبار 
الكواز وحسينة بنيان وسعد 
احلداد وحسني عوفي واحمد 
ــي  ــدر الربيع ــريفي وحي الش
.ثم حتدث الباحث اللبان عن 
أهم املواكب احلسينية التي 

ــة احللة  ــت في مدين تأسس
ــعراء  الش ــرز  اب إلى  ــيرا  مش
ــينيني الذين  ــد احلس والروادي
ــينية  احلس القصيدة  احيوا 
ــية  ــهدت األمس املنبرية.وش
ــن  م ــاءات  واض ــالت  مداخ
ــت  اختتم ــم  ث ــن  احلاضري
ــة  ــهادات تقديري ــع ش بتوزب
ــاركني وزعها شيخ  بني املش

اخلطاطني حسام الشاله.

هيثم صبحي

هواك 
نفخ في روحي روحا 

جديدة
ن منفاي أخرجني مِ

أهداني حريتي
أوقد املصابيح في جسدي

حصن دمي بأنفاس عبيرك 

اكتشفت أنك الوطن اجلميل
ياحبي اجلليل

أيها األعمى أنت ياقلبي
هذه الوردة

روضت جنتك وأختصرت
واك  احلب في أبجدية هَ

ولعينيك أصبحت كدورة الليل والنهار
وما عشقت رجال سواك 
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املرحوم اخلبير اللغوي
 كرمي توفيق الزبيدي

املرحوم الكاتب اللواء 
ماضي اخلزاعي

املرحوم مـاجد الصكر  
رئيس القسم الرياضي
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بغداد / البينة اجلديدة
ــاذ إجراءات  ــت وزارة الزراعة ، اتخ أعلن
حلماية املنتج واملستهلك، فيما حددت 
عائقاً يقف أمام تطوير قطاع الدواجن، 
مشيرة إلى أنها خصصت مبلغا أكثر 

ــراء الذرة احمللية  من ٣٢ مليار دينار لش
ــال  كافة.وق ــن  الدواج ــي  مرب ــم  لدع
ــروة احليوانية في الوزارة  مدير دائرة الث
ــة التطويرية  ــالم، إن اخلط ــاس س عب
لقطاع الدواجن تتمثل بفرض الرسوم 

اجلمركية على املستورد، الذي سيعمل 
على نهوض هذا القطاع املهم تلقائيا.
ــع  وأضاف، أن قطاع الدواجن في توس
ــكل سريع وملفت  عمودي وافقي وبش
ــد  ــل الوحي ــداً أن العام ــر، مؤك للنظ
ــل الدواجن هو تذبذب  الذي يعرقل عم
األسعار. وأشار إلى، أن قرار ١٨٣ اخلاص 
ــة  ــوما جمركي ــرض رس ــتيراد ف باالس
على املنتجات املستوردة بنسبة ٥٥٪، 
ــاب قبل عدة أيام  أضافة إلى صدور كت
ــاج كلها من  ــف االنت ــاب تكالي بحس
ــاج ومقطعات.وتابع،  ــم ودج بيض وحل
ــنضمن  ــدور الكتاب األخير س أنه بص
ــى هي حماية املنتج من  نقطتني، االول
ــش ربحي،  ــى هام ــالل حصوله عل خ
والنقطة الثانية هي حماية املستهلك 
من خالل عدم ارتفاع االسعار بشكل 

يثقل كاهل املواطن.
ــراءات األخيرة قد عملت  وأكد، أن اإلج
ــي حماية  ــاف الطرفني وه ــى أنص عل

ــان  ولضم ــاج  االنت ــة  لدميوم ــج  املنت
ــك  وكذل ــة،  العامل ــدي  االي ــغيل  تش
حماية املستهلك من ارتفاع األسعار 
ــن دعم املربني،  ــواق احمللية.وع في االس
أوضح سالم، أنه مت رفد مبلغ ما يقارب 

ــار لدعم املربني  ــارا ونصف امللي ٣٢ ملي
ــث مت توجيهها  ــاص، حي بالقطاع اخل
ــرض توزيعها  ــراء الذرة احمللية، لغ لش
ــي الدواجن  ــعر املدعوم على مرب بالس

كافة.

;j÷Ÿ]¬h;ÏËfiŸ¯\;k\ÊŒ’\;U;È≥]∆’\
;√îÊ’\;Ï¡á¡Ü;kˆÂ]•;√Ÿ;‹áú
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بغداد / البينة اجلديدة
ــد، ان القوات  ــس األح ــان الغامني، ام ــة عثم ــر الداخلي ــد وزي أك
ــع األمني،  ــاوالت زعزعة الوض ــع مح ــت بحزم م ــة تعامل األمني
ــا أن أكثر من ٤ ماليني زائر دخلوا عبر املنافذ احلدودية خالل  مبين
ــالل مؤمتر صحفي ، ان الزيارة  ــارة األربعينية.وقال الغامني، خ الزي
االربعينية لهذا العام متيزت بانها األكثر عدداً من حيث مشاركة 
القوات األمنية، والتي بدورها منعت الكثير من التحديات، مبينا 
انها تعاملت بحزم مع من يحاول ان يزعزع الوضع األمني.وأضاف 
ــع العقبات التي  ــوات األمنية، جعلتها جتتاز جمي ان مهارة الق
ــز الزيارة لهذا العام هو  ــا لتأمني الزيارة، مبينا ان ما ميي واجهته
افتتاح مقرات مسيطرة في كل منفذ للحد من حصول أي خرق 
ــن ٤ ماليني زائر في  ــجلت دخول اكثر م ــاف، الوزارة س امني.وأض
ــول هذه االعداد من قبل،  ــهد البالد دخ املنافذ احلدودية، ولم تش
ــي جناح الزيارة، حيث قدمت  ــا الى تعاون الوزارات واجلهات ف الفت
الكثير من العجالت للمساعدة في نقل الزائرين، باإلضافة الى 
ــتدرك الغامني، ان الكثير من  ــود العتبات في هذا اجملال.واس جه
ــذه االعداد وتقدمي  ــتخفق في تنظيم ه ــدول اعترفت بانها س ال

اخلدمات لها.

بغداد / البينة اجلديدة

ــتدامة  ــادي، قصي صفوان (٤) حلول الس ــرح اخلبير االقتص  اقت
ــال صفوان، في تصريح  ــردات البطاقة التموينية. وق نفقات مف
ــز «نحتاج الى موازنة احتادية عامة خالل ٢٠٢٣ لكي يكون  متلف
لدينا استدامة على مستوى مفردات البطاقة التموينية.واضاف 
ــديد هذه  ــن بحالة توفر االموال عن تس ــن ان نقف عاجزي ال ميك
املستحقات.واكمل صفوان يفترض ان يساهم العراق من خالل 
ــي ١  ١٢ او من خالل عملية اطالق مفردات اضافية  النظام احلال
ــتفادة ايضاً من صناديق التمويل  عن طريق االعانات وميكن االس

الذاتي والبنك املركزي في عملية استدامة هذه النفقات.

بغداد / البينة اجلديدة
ــينية فاضل عوز ،  ــار األمني العام للعتبة احلس كشف مستش
ــية  ــة حصيلة زوار االربعني التي اعلنتها العتبة العباس عن دق
ــذي أعلنته العتبة  ــوز ، ان عدد الزوار ال ــس االول.وقال ع ظهر أم
ــة لغاية أمس  ــون زائر هو احلصيل ــر من ٢١ ملي ــية باكث العباس
ـــ ٢٢ مليون  ــن حاجز ال ــداد الزائري ــا تخطي أع ــة، متوقع اجلمع
ــن احلكومة االحتادية النظر  ــت عوز في حديثه، طلبنا م زائر.ولف
ــع أن تصل أعداد  ــرق فيها واكد، نتوق ــى احملافظة وتطوير الط إل
الزائرين خالل السنوات القادمة إلى ٤٠ مليون زائر.أكدت العتبة 
ــن ٢١ مليون  ــة بلغ أكثر م ــري األربعينيّ ــدد زائ ــية، أن ع العباس
ــداد الزائرين حملافظة  ــة للعتبة ، أن أع ــرت األمانة العام زائر.وذك
لني وفقاً ملنظومة العدّ اإللكترونيّ بلغ  ــة واملسجّ كربالء املقدس

(٢١,١٩٨,٦٤٠ ) زائراً. 

;‹]Ê’\Â;ÎÊ|¯\;kÄ\Ü;‹]¬’\;\É·;Ø¬dÑˆ\;ÎÑ]ÁÜ;U;‡\Ö‚ö
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بغداد / البينة اجلديدة
جدد املتحدث باسم وزارة اخلارجية االيرانية 
ــكره وتقديره الستضافة  ناصر كنعاني ش
ــعب العراقي لزوار أربعينية  احلكومة والش
ــب  .وكت ــالم  الس ــه  علي ــني  احلس ــام  االم
ــتغرام  ــه على االنس ــي في صفحت كنعان
ــم االربعني هذا العام  امس االحد  ان مراس
ــعبني االيراني  ــوة والوئام بني الش زادت األخ
ــارة االربعني هي العودة  والعراقي.وبني,ان زي
ــوراء بعقالنية، والتمرّس  ــالة عاش الى رس
ــامية الدينية  ــم الس ــق للقي ــى العش عل
واالنسانية واالخالقية .وفيما اكد كنعاني 
ــبب جائحة كورونا  بأن التوقف لعامني بس
ــعبية  ــالق احلركة الش ــع اعادة انط لم مين
ــال انه على  ــني، ق ــارة االربع ــة لزي العظيم
ــذا العام  ــرارة الطقس في ه ــم من ح الرغ
ــاق  ــان امواج العش ــل نظيرها، ف ــي ق والت
ــاع االرض  ــال من أصق ــدت الرح واحملبني ش
ــة وان اجتماع  نحو العراق وكربالء املقدس
عشاق االمام احلسني (ع) كان أكبر اندفاعا 
ــابقة  ــرا باملعاني من األعوام الس وأكثر زخ
ــض النظر  ــخاص، بغ ــني االش ــدد مالي . وج
ــياتهم ومذهبهم ودينهم، عهد  عن جنس

العشق لسيد الشهداء االمام احلسني (ع) 
ومبادئ.واضاف  ان اكبر اجتماع مشيا على 
ــر في  االقدام في العالم، جمع ماليني البش
درب واحد نحو مقصدهم املقدس جنبا الى 
ــدد كنعاني على ان مراسم  جنب.وفيما ش
ــوة والوئام  ــام زادت األخ ــذا الع ــني ه االربع
ــي، اكد بأن  ــعبني االيراني والعراق ــني الش ب
ــعب العراقي العزيز يضع في كل عام  الش

ــزوار االيرانيني  ــه في تصرف ال كل امكانيات
ــهداء االمام  ــيد الش ــني لس ــر االيراني وغي
ــق االميان  ــدل على عم ــذا ي ــني (ع) وه احلس
ــعب العراقي العظيم. واالخالص لدى الش
ــم بالقول  االن في ختام هذا االجتماع  وخت
ــدمي  ــدد تق ــم، جن ــوي العظي ــي واملعن الدين
الشكر حلكومة وشعب العراق كمضيفني 

الئقني بهذا االجتماع العاملي العظيم.

ÛÑ]�’\;€¡Å’\;‡Ê›]Õ;ÉË fih;‡_çd;‹Ä]ê;wÁÖëh
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بغداد / البينة اجلديدة
ــة النيابية  ــة املالي ــرر اللجن ــف مق كش
ــابق احمد الصفار،   السبت املاضي،  الس
استحالة تنفيذ بنود قانون الدعم الطارئ 
ــل احلكومة احلالية  لالمن الغذائي من قب
ــود قانون  ــذ بن ــار ان تنفي ــح الصف .واوض
ــتحيلة الن  ــي الطارئ مس ــم الغذائ الدع
ــا كانت كاملة الصالحية  احلكومة حينم
ــن ٨٠٪ من  ــن تنفيذ اكثر م ــم تتمكن م ل

ــون املوازنة فكيف احلال اذا كانت  بنود قان
ــاف، ان «الوضع  ــة الصالحية؟واض منتهي
ــم يتبق من  ــتقر ول ــر مس ــي غي السياس
ــهر وتنفيذ بنود القانون  السنة سوى اش
غير ممكنة علما ان القانون حول احلكومة 
الى كاملة الصالحية الن مبلغ ٢٥ ترليون 
دينار مبثابة موازنة استثمارية النه يحتوي 
على املشاريع والتعيينات والفترة املتبقية 
ــار  ــال الصف ــذ بنوده».وق ــي لتنفي ال تكف

ــل بنوده الى  ــبة لعملية تأجي «اما بالنس
ــة العامة يكون في حال عقد اتفاق  املوازن
ــي بدورها  ــة والت ــكيل احلكوم ــى تش عل
ــاج الى فترة لتضع البرنامج احلكومي  حتت
ــد، ان «الوضع املالي  واملنهاج الوزاري».واك
واالقتصادي غير واضح وصعب التوقع فيه 
ــية والتنافس  الرتباطه باالوضاع السياس
ــميل احلكومة  ــة تش ــل لعملي ــني الكت ب

املقبلة».

بغداد / البينة اجلديدة
ــبت  ــرور العامة، الس ــت مديرية امل أعلن
املاضي، عن مصرع شخصني وإصابة ١٢ 
ــام العمارة  ــن من ضمنهم قائممق آخري
ــرور في بيان، إن  ــير  .وقالت امل بحوادث س
ــة ذات ثالث  ــة ناري ــادث انقالب دراج «ح
ــط طريق  ــة واس ــي محافظ ــالت ف عج
ــرعة  ــبب الس املوفقية - قضاء احلي بس
ــاه أدى احلادث إلى  ــديدة وعدم االنتب الش
ــني اخرين». ــخصني وإصابة اثن ــاة ش وف
ــادث انقالب مركبة  وأضاف البيان أن «ح
ــى طريق ذي  ــان عل ــي محافظة ميس ف
ــان (شارع البتيرة) ملركبة نوع  قار - ميس
ــباب احلادث السرعة  تويوتا الندكروز اس
الشديدة وعدم االنتباه ما ادى الى اصابة 
سبعة اشخاص من ضمنهم قائممقام 
ــمخي».ولفت  ــامل ش ــد ش ــارة رائ العم
البيان الى أن «حادث مروري في محافظة 
ــط املركبة التي حتمل لوحات إيران  واس

ــار املركبة  ــبب انفجار إط ــراد بس نوع ب
األيسر اخللفي مما أدى إلى اصابة شخص 
واحد»، مضيفاً أن «حادث انقالب مركبة 
في محافظة واسط طريق كوت - بغداد 

قرب محطة وقود املصطفى نوع املركبة 
ــرعة  ــباب احلادث الس ــون ايرانية اس فت
ــاه أدى احلادث إلى  ــديدة وعدم االنتب الش

اصابة شخصني».

كربالء املقدسة  / البينة اجلديدة
أعلنت العتبة احلسينية املقدسة، أمس 
ــة بالزيارة  ــا اخلاص ــد، جناح خطته األح
ــام للعتبة  ــني الع ــال األم األربعينية.وق

ــة  ــي ، إن العتب ــيد العبايج ــن رش حس
ــا اخلاصة  ــن جناح خطته ــة تعل املقدس
بإحياء مراسيم زيارة األربعني لهذا العام 
ــف وقفة إجالل  ـــ .وأضاف اننا نق ١٤٤٤ه

ــن داخل  ــع الزائرين م ــرام أمام جمي وإك
وخارج العراق ممن حتملوا معاناة الطريق 
ــة للوصول الى  ــافات طويل وقطعوا مس
ــني عليه السالم.وقدم  مرقد اإلمام احلس
ــهمت  ــع اجلهات التي أس ــكر جلمي الش
ــارة ونخص بالذكر  ــيم الزي بإجناح مراس
ــينية  ــة واملواكب احلس العتبات املقدس
ــة  ــة احمللية في كربالء املقدس واحلكوم
ــهدت مرور  ــة التي ش ــات احمللي واحلكوم
الزائرين في محافظاتها واألجهزة األمنية 
بجميع صنوفها وتشكيالتها والوزارات 
ــة والبلدية  ــاندة كالصح ــر الس والدوائ
ــالكات اإلعالمية  ــا وامل ــارة وغيره والتج
ــت بتغطية  ــائل اإلعالم التي اهتم ووس
ــة وأهالي كربالء  احلدث والفرق التطوعي
ــينية  ــة احلس ــح، أن العتب وزوارها.وأوض
إمكانياتها  ــتنفرت جميع  املقدسة اس
لتقدمي أفضل اخلدمات للزائرين القادمني 
الى كربالء لغرض إحياء مراسيم الزيارة.
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بغداد / البينة اجلديدة
بحث رئيس اجلمهورية برهم صالح، امس االحد، مع وزير العدل 
ــات االزمات القائمة في املنطقة  اجلزائري حافظ األختام تداعي
ــور القمة العربية املزمع  ــة، فيما أكد قبول الدعوة حلض العربي
ــب االعالمي لرئيس اجلمهورية  ــا في اجلزائر.وذكر املكت تنظيمه
ان «برهم صالح استقبل، امس األحد في قصر السالم ببغداد، 
ــيد عبد اجمليد تبون،  ــخصي للرئيس اجلزائري الس املبعوث الش
ــتهل  ــظ األختام».وأضاف: «وفي مس ــدل اجلزائري حاف وزير الع
اللقاء نقل الوزير، حتيات وتقدير الرئيس اجلزائري عبد اجمليد تبون 
ــمية حلضور القمة  ــلمه دعوة رس إلى الرئيس برهم صالح، وس
ــرين الثاني القادم،  ــة املزمع تنظيمها في اجلزائر في تش العربي
ــح الوزير حتياته وتقديره إلى الرئيس عبد  ل برهم صال فيما حمّ
د قبول الدعوة حلضور القمة ودعمها واملشاركة  اجمليد تبون، وأكّ
ــة فيها وإجناحها باعتبارها مؤمتراً مهماً لتوحيد اجلهود  الفاعل
ــى أن «اللقاء  ــار البيان ال ــز العمل العربي املشترك».واش وتعزي
جرى خالله بحث العالقات الثنائية بني البلدين وأهمية العمل 
ــترك ومبا  ــيق املش ــي مختلف اجملاالت والتنس ــى تعزيزها ف عل
يحقق املصالح املشتركة».وتابع: «حيث مت التطرق إلى القضايا 
ــترك، والتأكيد  ــة واإلقليمية والدولية ذات االهتمام املش العربي
على أهمية التنسيق املشترك لتخفيف توترات املنطقة وإنهاء 

األزمات القائمة في املنطقة العربية».

بغداد / البينة اجلديدة
ــف األعمال،  ــي في حكومة تصري ــر الداخلية اللبنان ــن وزي أعل
ــبت املاضي، إحباط محاولة لتهريب أكثر  ــام مولوي،   الس بس
ــودان.وقال مولوي،  من مليون حبة مخدرة إلى الكويت عبر الس
ــوب الكبتاغون  ــر، إن كمية كبيرة من حب ــدة عبر تويت في تغري
ــة اللبنانية في  ــزة األمني ــة، ضبطتها األجه ــوق مليون حب تف
مرفأ بيروت.وأضاف، أن هذه الكمية كانت مخبأة داخل شحنة 
ــودان، ومن ثم دولة  ــا األولى جمهورية الس ــن العنب، وجهته م
ــتمرة ملعرفة املزيد حول هذه  الكويت.وأكد، أن التحقيقات مس

الشحنة، وخاطب جتار اخملدرات قائالً جتار املوت.. لكم باملرصاد.

بغداد / البينة اجلديدة
ــيات األجنبية  ــون املرتبة الثانية بني أكثر اجلنس أحتل العراقي
شراءً للعقارات في تركيا، وذلك وفقا إلحصائية نشرتها وكالة 
ــا لإلحصائية  ــمية اليوم اجلمعة.ووفق ــبه الرس «األناضول» ش
ــة لألجانب زيادة بواقع  ــجلت مبيعات العقارات التركي فقد س
ــهر من  ــارس/ آذار املاضي، مقارنة مع نفس الش ــة في م ٣١ باملئ
ــة، بلغ إجمالي  ــة اإلحصاء التركي ــب بيانات هيئ ٢٠٢١.وبحس
ــارس، ١٣٤ ألفا و١٧٠.وبلغ  ــارات في البالد خالل م مبيعات العق
ــبة ٤٫١  ــت لألجانب ٥ آالف و٥٦٧، بنس ــدد العقارات التي بيع ع
باملئة من إجمالي العقارات املباعة في مارس.وحلت إسطنبول 
في املركز األول من حيث مبيعات العقارات لألجانب بألفني و٢٤٥ 
ــزال، تليها أنطاليا بـ١٤٣٤، ثم أنقرة بـ٣٤٧.وجاء اإليرانيون في  من
املركز األول في شراء العقارات بـ٧٨٤ منزال، ثم العراقيون بـ٧٤١، 

يليهم الروس بـ٥٤٧.
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في املادة ٢٤ من العهد الدولي للحقوق املدنية والسياسية 
جاء تفصيل هذا احلق بعد ان نصت املادة ٢٣ من حق الزواج 
وتكوين االسرة واملادة اشارت الى حق االم في رعاية امومتها 
الطفالها وحق الطفل من النيل من رعايتها ويكون كل ولد 
ــبب العرق او اللون او اجلنس او اللغة او الثروه  دون متييز بس
ــرته وعلى اجملتمع وعلى الدوله في  او النسب حق على اس
ــى اجملتمع والدولة  ــاذ التدابيرحلمايته كونه قاصر وعل اتخ
اتخاذ تدابير احلماية ويتوجب تسجيل كل طفل فور والدته 
ــما ولكل طفل حق اكتساب اجلنسية وجلميع  واعطاه اس
ــواء ولد في  ــق التمتع باحلماية االجتماعية س االطفال ح
ــا للفقره اعاله  ــارج اطاره وفق ــرعي او خ ــار الزواج الش اط
ــال الذين يولدون بصورة  ــر احلماية االجتماعية لالطف توفي
ــرعية  ــرعية كثمرة لعقد زواج او يولدون بصورة غير ش ش
ــفة فقد  خارج  هذا االطار لعقد الزواج ووفقا لهذه الفلس
ساوى البعض في حقوق هؤالء االطفال رغم اختالف املركز 
ــاوية والعلة بذلك  ــي ان يحصلوا على رعاية متس القانون
ــوا ضحية نزوة  ــرعيني كان ــر الش ــال  الغي ــؤالء االطف ان ه
ــي حلظة ضعف  ــوى النفس وف ــالق العنان له وطيش واط
بالنسبة للرجل واملراة فليس من العدل ان يكونوا ضحية 
ــريعات العمل  ــت املواثيق الدولية وتش ــذا الفعل واوجب ه
ــائل راحة خالل  ــرأة العاملة وضرورة القيام بتوفير وس للم
ــهن  ــي : توفير مقاعد جللوس ــل ممثلة كاالت ــاعات العم س
ــة العمل وظرفه  ــف على طبيع ــرة العمل ويتوق ــالل فت خ
ــتراحه وتوفر الشروط الصحية  واعداد غرف للطعام واالس
وتوفير املياه الصاحلة للشرب وتوفير محافظ صغيرة لكل 
ــص مرافق  ــهن وامتعتهن وتخصي ــداع مالبس ــة الي عامل
ــل للعامالت وتناولت  ــائل نق صحية للعامالت وتوفير وس
ــنة ١٩٩٦  املادة ١٧ من ميثاق االجتماعي االوربي املعدل لس
ــباب في احلماية القانونية واالقتصادية  حق االطفال والش
ــك ويتمتعون  ــراءات الالزمة لذل ــة باتخاذ االج واالجتماعي
ــب الذين يحتاجونه وحمايتهم  بالرعاية والتعليم والتدري
ــائل لذلك  ــتغالل وتوفير الوس ضد االهمال والعنف واالس
ــي املنتظم وان لكل قاصر  وتوفير التعليم واحلضور املدرس
ــا وتوفير الضمانات  ــب تدابير الرعاية التي يتطلبه احلق ف
ــا الرعاية اخلاصة لالمهات لفتره معقوله قبل  لذلك ومنه
ــل في فترة  ــة املطلوبه للطف ــوالدة وتوفير التغذي ــد ال وبع

احلضانة واثناء سنوات الدراسة.
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* ما الهدف من احلفريات األثرية التي 
ــالل األثرية الثالثة ضمن  متت في الت

قاعدة الصويرة اجلوية ؟
ـ تلجأ السلطة اآلثارية ممثلة بالهيأة 
العامة لآلثار والتراث أحياناً   باالتفاق 
ــتناد إلى  ــع أطراف بعينها و باإلس م
عقود قانونية (املواد ٩ و ٣٠ من قانون 
اآلثار ٥٥ لسنة ٢٠٠٢) مصدقة وبعد 
ــن الوزير  ــات م ــتحصال املوافق إس
ــياحة  ــر الثقافة والس ــص (وزي اخملت
ــات إنقاذية  ــار) إلى إجراء تنقيب واآلث
ــددة تعترض  ــة مح ــع أثري في مواق
ــتراتيجية (منها على  ــاريع إس مش
ــروع تأهيل قاعدة  سبيل املثال مش
ــث إعترضت  ــة ) حي ــرة اجلوي الصوي
ــار مدرج  ثالث من التلول األثرية مس
ــار األخرى،  ــآت املط الطائرات ومنش
ــذه التنقيبات  ــراء ه ــار إلى إج فيص
ــع قبل  ــك املواق ــق تل ــراض توثي ألغ
ــا وإزالتها  ــة األثرية عنه رفع الصف
بغرض إمتام مثل هكذا مشاريع متس 

مصالح الناس والدولة.
ــة وكم  ــاء البعث ــا عن أعض * حدثن
ــتمرت البعثة في أعمالها ؟ وما  اس

حدود املهمة التي اضطلعت بها ؟
ــكلت البعثة من كوادر الهيأة  ـ تش
ــن اإلداريني  ــار والتراث م العامة لآلث

واآلثاريني أصحاب اخلبرة والتخصص، 
فكانوا خير عون وساهموا في إمتام 
ــواء في  األعمال املناطة بالبعثة س
احلقل أو العمل املكتبي من العناية 
ــمها  ورس ــجيلها  وتس ــى  باللق
ــف  ــليمها للمتح ــا وتس وتصويره
ــاء التنقيبات  العراقي (مت العثور أثن
إلدارة  ــلمت  س ــة  قطع  ٢٣٣ ــى  عل
ــداد) فضالً  ــف العراقي في بغ املتح
عن األعمال اإلدارية متمثلة مبتابعة 
شؤون العمال واملوظفني في الهيأة 
ــي بغداد أو  ــار والتراث ف العامة لآلث
متابعة شؤون البعثة بالتنسيق مع 
ــروع تأهيل املطار (مكتب  إدارة مش
املهندس املقيم التابع لوزارة الدفاع 
ــركة KAI الكورية املسؤولة عن  وش
ــائية هناك) وقد أجنز  األعمال اإلنش
ــددة بالعقد  ــدة احمل ــل خالل امل العم
ــة (١٥٠ ) يوم عمل فعلي رغم  البالغ
كل ضغوطات العمل وضيق الفترة 

الزمنية.
* في هذه املدة القصيرة واحملددة هل 
ــف التقنيات في  ــتطعتم توظي اس

عملكم الفني ؟ 
ــف تقنيات  ــا مت توظي ــي أعمالن ـ ف
ــح والتصوير  حديثة في أعمال املس
ــة التطورات  ــق بغية مواكب والتوثي
ــار والعلوم  ــم اآلث ــي عل ــة ف احلاصل
ــتعانة  ــك اإلس ــن ذل ــاعدة وم املس
ــة  والفضائي ــة  اجلوي ــور  بالص
ــتخدام طائرات الدرون لتصوير  واس
ــم  ورس ــه  عن ــف  الكش ــم  يت ــا  م
ــا يظهر من  ــة مل ــات البنائي اخملطط

ــا البنائية بعد القيام بأعمال  البقاي
االستظهار وتوظيف أحدث البرامج 

الرقمية في أعمالنا.
ــج التي حققتها البعثة،  * ما النتائ
ــن العمارة  ــف ع ــث الكش ــن حي م
وأبرز القطع األثرية واجلانب العلمي 

فيها؟
ــل أبو غافل (وهو  ــف في ت ـ مت الكش
ــمولة  املش ــة  الثالث ــول  التل ــر  أكب
ــتوطن  ــة) عن مس ــات األثري باحلفري

قروي صناعي كبير شيدت املساكن 
فيه باللنب وبعض الفرشي ( الطابوق 
ــا العمارية  ــزت البقاي ــوي)، متي املش
فيه بعشوائيتها وعدم اإلنتظام مع 
ــرات على حصول حرائق  وجود مؤش
ــتوطن هذا   ــزاء املس ــض أج ــي بع ف
املتواضعة  ــا  ــب وجهة نظرن بحس
ومن وجهة نظر الدراسات املتعلقة 
بأمناط اإلستيطان فقد يكون داعماً 
ــر حجماً،  ــة أكب ــرى قريب ــع أخ ملواق
ــض  ببع ــا  تزويده ــن  ع ــؤوالً  ومس
ــة والزراعية. في  املنتجات الصناعي
حني كانت البقايا العمارية في التل 
ــر إنتظاما واقتصرت على  رقم ٤ أكث
صف من الغرف عند اجلهة الشرقية 
ــن  ــد م ــدرج (إذ الب ــاذاة امل ــه مبح من
اإلشارة هنا إلى تعرض التالل الثالث 

إلى جتاوزات منذ إنشاء املطار).
ــاري) تعود  ــر (دور حض ــى أي عص * إل
ــا  ــي أهميته ــا ه ــفات ؟ وم املكتش

التاريخية ؟ 
ــة أثرية  ــى ٢٣٣ قطع ــور عل ـ مت العث
ــارج  ــت بني جرار فخارية ومس تنوع
ــدد قليل من دمى  ــي وقوارير وع وأوان
ــة ورأس متثال بطراز إغريقي –  فخاري
ــلوقي، يرجع تاريخها إلى العصر  س
ق.م.)   ١٣٩  – ق.م.   ٣١٢) ــلوقي  الس
والعصر الفرثي (١٣٩ ق.م. – ٢٢٦ م.).

* ما مصير القطع املستكشفة في 
ــيتم عرضها في  التنقيب ؟ وهل س

املتاحف أم خزنها؟  
ـ بعد إمتام أعمال التنقيب وتنظيف 
ــجيلها  وتس ــة  األثري ــة  القطع
ــمها وتصويرها يتم تسليمها  ورس
تنتهي  ــا  ــي، وهن العراق ــف  للمتح
ــب، ويبقى أمر  ــة التنقي مهمة بعث
ــار ما  ــة أو إختي ــع األثري ــزن القط خ
ــي  ــرض ف ــع للع ــن القط ــح م يصل
قاعات وخزانات املتحف مناط بإدارة 

املتحف واللجان املكلفة بذلك. 
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كشفت التنقيبات األثرية التي قامت بها الهيأة العامة لآلثار والتراث 
عن نتائج مهمة في تلولِ (أبو غافل، تل رقم ٤، تل رقم ٥) داخل قاعدة 
الصويرة اجلوية على بعد (١٢ ) كم إلى الغرب من مركز قضاء الصويرة 
الذي يبعد عن مركز محافظة واسط (١٣٥ ) كم إلى الشمال الغربي، 

وعن العاصمة بغداد نحو ٥٥ كم جنوباً. 

حاوره / مصطفى الغزي

د. محمد صربي



10اعالنات NO.3957. MON.19.SEP.2022العدد (٣٩٥٧)  اإلثنين ١٩ / ٩ / ٢٠٢٢

جمهورية العراق / وزارة العدل / دائرة التنفيذ 
مديرية تنفيذ سدة الكوت 

رقم االضبارة : ١٥١٦|٢٠٢٢
التاريخ:     ٢٠٢٢/٩/٨

اعـــــــــــالن 
ــدة الكوت سهام اِّـدين َّـ العقارالتسلسل ١٠٠/١  م  تبيع مديرية تنفيذ س
ــه  الواقع َّـ ألكوت العائدة اُّـ للمدين(عباس عزت جوامري  ) اِّـحجوز  مجريج
لقاء طلب الدائن (رشيد منسي  عوده )البالغ (٥,٠٠٠,٠٠٠) خمسة  ماليني 
ــراء مراجعة هذه اِّـديرية خالل مدة (٣٠ يوما ) تبدأ  دينار فعلى الراغب بالش
ــرة من اِّـائة  ــتصحبا معه التأمينات القانونية عش ــر مس من اليوم التالي للنش
ــم التسجيل والداللية  ــية العراقية وان رس ــهادة الجنس من القيمة اِّـقدرة وش

على اِّـشرتي.
اِّـنفذ العدل / فائد عبد الكريم احمد

اِّـواصفات:ـ
١-موقعة ورقمه :- سهام اِّـدين َّـ العقار اِّـرقم ١٠٠/١ م مجريجه 

٢-جنسه ونوعه : ارض زراعية تسقى بالواسطة مملوكة للدوله
ــكنية متناثره و  ٣-حدوده واوصافه  : مجموع العقار يحتوي على عدة دور س
األرض اِّـباعة خالية من اِّـشيدات وقت اجراء الكشف و بعيدة عن نهر دجلة 

٤-مشتمالته :-  
٥-مساحتة :-  ١٠٠٠ م٢ من اصل ٢٥٠٠ م

٦-درجة العمران :
٧- الشاغل :- الشركاء

٨- القيمة اِّـقدرة : ٨,٠٠٠,٠٠٠ ثمانية ماليني دينار

جمهورية العراق / وزارة العدل / دائرة التنفيذ 
مديرية تنفيذ الكوت 

رقم االضبارة: ١٠٣١ /٢٠١٥
التاريخ: ١٢ /٩ /٢٠٢٢

اعــــــــــــالن 
تبيع مديرية تنفيذ الكوت العقار التسلسل ٩/٦ م ٢٨ الرميلة و الدبية الواقع َّـ الكوت 
ــه (رازقية عبد الحنني عكله)  ــد للمدين (عمار جابر هميم) اِّـحجوز لقاء طلب الدائن العائ
ــذه اِّـديرية خالل مدة (٣٠يوما)  ــراء مراجعة ه البالغ (دين االضبارة) فعلى الراغب بالش
تبدأ من اليوم التالي للنشر مستصحبا معه التأمينات القانونية عشرة من اِّـائة من القيمة 

اِّـقدرة وشهادة الجنسية العراقية وان رسم التسجيل والداللية على اِّـشرتي.
اِّـنفذ العدل / سراج منري يوسف

اِّـواصفات:
ــة  بالقرب من مدرس الرميلة و الدبية العقار  ــة ورقمه :-  كوت/ الرميلة و الدبي ١-موقع

اِّـرقم ٦ /٩ م ٢٨ الرملية والدبية 
٢-جنسه ونوعه:- ارض زراعية تسقى بالواسطة

٣-حدوده واوصافه : العقار يقع َّـ منطقة الكوت / بالقرب من مدرسة الرميلة و الدبية 
ــارة اما حصة اِّـدين فهي  ــكنية و يقع طريق كوت ـ العم ــار يحتوي على عدة دور س و العق

تبعد عن الشارع العام بحدود ٢كيلومرت و هي خالية من اِّـشيدات 
٤-مشتمالته :- 

٥-درجة العمران : 
ــة اِّـدين فهي  ــم واحد اما حص ــاحة دون ــار الكلي تبلغ مس ــاحة العق ــاحتة :-مس ٦- مس

٣٦,٥٤سهم من اصل ٤٥٠٠٠٠٠ سهم
٧- الشاغل :   

ــة ١٩٢,٢٤٠,٠٠٠ مائة و اثنان و  ــة باِّـدين اِّـباع ــهام الخاص ٨- القمية اِّـقدرة : الس
تسعون مليون و مائتان و أربعون الف دينار

جمهورية العراق  / وزارة العدل / دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ الكوت 

رقم االضبارة:٢٩٠|٢٠٢٢
التاريخ:٢٠٢٢/٩/١٢

اعــــــــــــالن 
ــل ٧٩٧/٣ م ٣٨  ــهام اِّـدين  َّـ العقار التسلس ــع مديرية تنفيذ الكوت س تبي
ــو الهيل)  ــد الوهاب حميد اب ــدة للمدين (عب ــع َّـ الكوت العائ ــة  الواق الخاجي
ــة  اِّـحجوز لقاء طلب الدائن (مهيمن اياد كاظم)البالغ (١٥,٠٠٠,٠٠٠) خمس
ــة خالل مدة  ــذه اِّـديري ــراء مراجعة ه ــى الراغب بالش ــون دينار فعل ــر ملي عش
(٣٠يوم ) تبدأ من اليوم التالي للنشر مستصحبا معه التأمينات القانونية عشرة 
ــجيل  ــم التس ــية العراقية وان رس ــهادة الجنس ــن اِّـائة من القيمة اِّـقدرة وش م

والداللية على اِّـشرتي.
اِّـنفذ العدل / سراج منري يوسف

اِّـواصفات:ـ
١-موقعة ورقمه :- منطقة الكوت / مجاور حي الخليج  سهام اِّـدين َّـ العقار 

اِّـرقم  ٧٩٧/٣م٣٨ الخاجية  
٢-جنسه ونوعه : عرصه

ــاور حي  ــة الكوت مج ــا َّـ منطق ــة موقعه ــه : ارض زراعي ــدوده واوصاف ٣-ح
الخليج 

٤-مشتمالته :-  يحتوي ايضا على بيوت متناثره 
ــهم اِّـدين  ــن اس ــة م ــة اِّـباع ــم اُّـ الحص ــاحتة :-  ٦,١٣١٨,٤٦ دون ٥-مس

١٠٠م٢ 
٦-درجة العمران : 

٧- الشاغل :-  
٨- القيمة اِّـقدرة : ٢٠,٠٠٠,٠٠٠  عشرون مليون دينار عراقي

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعلى

رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية
محكمة بداءة الكوت

العدد: ٣٦٠٥ /ب/٢٠٢٢
التاريخ :٢٠٢٢/٩/١٢

 
اُّـ اِّـدعى عليها/ اشواق رؤوف حسن

اعــــــــــالن

اقام اِّـدعي عدي صربي عياس  الدعوى اِّـرقمة اعاله يطلب دعوتك 
ــار اِّـرقم ٨٧٥٠/١ م  ــادة حال العق ــة و الحكم بالزامك أع للمرافع
ــاحتها (١٠٠م٢) وِّـجهولية محل اقامتك حسب  ٤٥ ام حالنه و مس
ــاد)  و كتاب  ــة األوُّـ (احمد كريم جي ــعار مختار منطقة الخاجي اش
ــدد ٩٦٨٧ َّـ ٢٠٢٢/٩/١٠ لذا تقرر  ــود  بالع ــرطة الخل مركز ش
ــة ٣٦٠٥/ب/٢٠٢٢ و  ــة الدعوى اِّـرقم ــك بمضمون عريض تبليغ
ــر بصحيفتني محليتني لذا اقتضى حضوركم يوم ٢٠٢٢/٩/٢٢  نش
ــراءات الدعوى  ــري َّـ اج ــوف يتم الس ــدم حضوركم س ــال ع و َّـ ح

غيابيا بحقكم. 
القاضي / محمد نوري عواد الطائي

جمهورية العراق
وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ سدة الكوت
رقم االضبارة :  ٢٠٢٢/٢١٥٢
التاريخ : ٢٠٢٢/٩/١٢

اُّـ / اِّـنفذ عليه / (وسام كاظم علي)
ــاص انك مجهول  ــن جهة ذات اختص ــق لهذه اِّـديرية م لقد تحق
ــار يمكن  ــم او مؤقت اومخت ــك موطن دائ ــة وليس ل ــل االقام مح
ــن قانون التنفيذ  ــتناداً للمادة (٢٧) م ــراء التبليغ عليه , واس اج
تقرر تبليغك اعالنا بالحضور َّـ مديرية تنفيذ سدة الكوت خالل 
(١٥) يوماً تبدأ من اليوم التالي للنشر ِّـباشرة اِّـعامالت التنفيذية 
بحضورك وَّـ حالة عدم حضورك ستباشر هذه اِّـديرية باجراءات 

التنفيذ الجربي وفق القانون. 
اِّـنفذ العدل / محمد عبد الرضا زيدان الطائي

اوصاف اِّـحرر:
ــوت بالعدد ١٣١١/ب/٢٠٢٢ َّـ تاريخ  قرار محكمة بداءة الك
ــون  ٢٠٢٢/٤/٢١ بمبلغ اربعة ماليني و مائتان و واحد و خمس
ــة و عشرون الف  الف دينار مع اتعاب محامات  اربعمائة و خمس

دينار وذلك لقاء دين الدائن منتظر ميثاق علي.

أعـــــــــــــــالن
ــل اِّـدعية (وبريه غياض راضي)  ــاء على الدعوى اِّـقامة من قب بن
ــه) اُّـ (رحمه) فمن  ــرد من (وبري ــم اِّـج الذي يطلب تبديل االس
ــدة اقصاها (١٥)  ــذه اِّـديرية خالل م ــرتاض مراجعة ه لديه اع
ــوف تنظر هذه اِّـديرية َّـ الدعوى وفق احكام  ــه س يوما وبعكس

اِّـادة (٢٢) من قانون البطاقة الوطنية رقم (٣) لسنة ٢٠١٦ .
اللواء 

رياض جندي الكعبي
مدير االحوال اِّـدنية والجوازات واالقامة العامة /وكالة

اعـــــــــــــالن
ــادي جميل ناصر)  ــل اِّـدعي (ه ــوى اِّـقامة من قب ــاء على الدع بن
ــن (الناصر) اُّـ (الجعيفري) فمن لديه  الذي يطلب تبديل لقبه  م
ــا (١٥) يوما  ــالل مدة اقصاه ــة هذه اِّـديرية خ ــرتاض مراجع اع
ــوف تنظر هذه اِّـديرية َّـ الدعوى وفق احكام اِّـادة  ــه س وبعكس

(٢٢) من قانون البطاقة الوطنية رقم (٣) لسنة ٢٠١٦ .
اللواء 

رياض جندي الكعبي
مدير االحوال اِّـدنية والجوازات واالقامة العامة /وكالة

جمهورية العراق / وزارة العدل / دائرة التنفيذ 
مديرية تنفيذ سدة الكوت 

رقم االضبارة |١٥٩٠|٢٠٢٢
التاريخ/٢٠٢٢/٩/٨

أعــــــــــــالن 
ــدة الكوت سهام اِّـدين َّـ العقارالتسلسل ١٠٠/١  م  تبيع مديرية تنفيذ س
ــزت جوامري) اِّـحجوز  ــوت العائدة اُّـ للمدين (علي ع ــه  الواقع َّـ ألك مجريج
ــة   ــي  عوده) البالغ (٥,٠٠٠,٠٠٠) خمس لقاء طلب الدائن (عبد الكريم منس
ماليني دينار فعلى الراغب بالشراء مراجعة هذه اِّـديرية خالل مدة (٣٠ يوما ) 
تبدأ من اليوم التالي للنشر مستصحبا معه التأمينات القانونية عشرة من اِّـائة 
ــم التسجيل والداللية  ــية العراقية وان رس ــهادة الجنس من القيمة اِّـقدرة وش

على اِّـشرتي.
اِّـنفذ العدل / فائد عبد الكريم احمد

اِّـواصفات:ـ
١-موقعة ورقمه :- سهام اِّـدين َّـ العقار اِّـرقم ١٠٠/١ م مجريجه 

٢-جنسه ونوعه : ارض زراعية تسقى بالواسطة مملوكة للدوله
ــكنية متناثره و  ٣-حدوده واوصافه  : مجموع العقار يحتوي على عدة دور س
األرض اِّـباعة خالية من اِّـشيدات وقت اجراء الكشف و بعيدة عن نهر دجلة 

٤-مشتمالته :-  
٥-مساحتة :-  ١٠٠٠ م من اصل ٢٥٠٠ م٢

٦-درجة العمران :
٧- الشاغل :- الشركاء

٨- القيمة اِّـقدرة : ٨,٠٠٠,٠٠٠ ثمانية ماليني دينار

جمهورية العراق  / وزارة العدل / دائرة التنفيذ 
مديرية تنفيذ النعمانية 

رقم االضبارة: ٧٦٥ /٢٠٢١
التاريخ:٧ /٩ /٢٠٢٢         

أعــــــــــــالن 
تبيع مديرية تنفيذ النعمانية العقار التسلسل ٥/٢ م١٨ البغيلة الواقع َّـ النعمانيه  العائد 
ــب الدائنه (مورثة اِّـرحومة  ــن خطاب) اِّـحجوزه لقاء طل للمدين(أكرم عبد الرزاق محمد حس
ــغ (١١٦,١٧٥,٣٤٠) ــن خطاب)البال ــد الرزاق محمد حس ــني و لقاء عب ــمه عباس حس قس

ــذه اِّـديرية خالل مدة (٣٠يوما ) تبدأ من اليوم  ــراء مراجعة ه مليون دينار فعلى الراغب بالش
ــر مستصحبا معهم التأمينات القانونية عشرة من اِّـائة من القيمة اِّـقدرة وشهادة  التالي للنش

الجنسية العراقية وان رسم التسجيل والداللية على اِّـشرتي.
اِّـنفذ العدل / سعود كامل عاشور      

اِّـواصفات:ـ 
١-موقعة ورقمه :- النعمانية / الشرقية رقم العقار  ٥/٢ م١٨ البغيله على الشيوع

ــتمل على اربعة عشر  ــيف مفرز منه معمل ثلج و معمل جريش و مش ــه ونوعه:-  س ٢-جنس
ــاحة كبرية مسقف بالشيلمان و الطابوق محازي لنهر دجله و العقار  كنج و مخزنني و غرفة و س

اِّـرقم ٤٩٣ الشرقية و ساحة وقوف سيارات و معمل ثلج 
٣-حدوده واوصافه : 

٤-مشتمالته :- 
٥-مساحتة: ١دونم   ٢اولك   ٢٠,٠٠٠م٢

٦-درجة العمران:-  متوسطة
ــاب) البالغ  ــن خط ــرم عبد الرزاق محمد حس ــهامه (اك ــراد بيع س ــن  اِّـ ــاغل :- اِّـدي ٧- الش

(٣٤سهم)
٨- القمية اِّـقدرة : قيمة سهام اِّـدين  ٧٣٨,٠٨٣,٣٢٢ سبعمائة و ثمانية و ثالثون مليون 

و ثالثة و ثمانون الف و ثالثمائة و اثنان و عشرون دينار

محكمة بداءة الحي
العدد:١١٣ /ب/٢٠٢٢

م/إعــــــــــــــــــالن
ــة لبيع  العقار اِّـرقم  ــخ ٢٠٢٢/٩/٧ جرت اِّـزايدة العلني  بتاري
(٢/٤م١٢الغريباويه)و رست على اِّـشرتي (حيدر صربي حسن) 
بمبلغ  (اربعمائة و واحد مليون دينار) و بناء على طلب احد الورثة 
ــر القرار و  ــه)و الذي تطلب فيه كس ــرام خزعل نعيم ــوة (أك اِّـدع
ــراء بواقع (عشرون مليون و خمسون الف  عرضت زيادة مبلغ الش
ــار اِّـرقم ٢/٤  ــت قبوله و أعالن بيع العق ــار ) و قررت اِّـحكم دين
م١٢ الغرييباوية مجددا باِّـزايدة العلنية   خالل ثالثة ايام ابتداء  
ــاعة  ــوف تجري اِّـزايدة الس ــر االعالن و س ــن اليوم التالي لنش م
ــورة  فعلى الراغبني  ــرا اليوم االخري للمدة اِّـذك ــر ظه الثانية عش
ــراء  مراجعة اِّـحكمة اِّـذكورة مستصحبني معهم التأمينات  بالش
ــرتي اجور  القانونية البالغة ١٠٪ من قيمة العقار  و تحميل اِّـش

اِّـناداة.
القاضي / حاكم ثابت األمري

أوصاف العقار:ـ
ــي متكون من  ــق االرض ــني الطاب ــكن من طابق ــن دار س ــارة ع عب
ــلم و الطابق االول  ــتقبال و غرفتي نوم و صحيات ومدخل و س اس

متكون من ثالث غرف و كليدور و مجهز باِّـاء و الكهرباء.

جمهورية العراق
وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ النعمانية

رقم االضبارة : ٢٠٢٢/٨٥٩
التاريخ : ٢٠٢٢/٩/٥

اُّـ / اِّـنفذ عليه / محمد عبد الحسني قطيه

لقد تحقق لهذه اِّـديرية من مجهولية اِّـدين (محمد عبد الحسني 
ــن دائم او مؤقت او  ــول محل االقامه وليس لك موط ــه) مجه قطي
ــادة (٢٧) من  ــتناداً للم ــراء التبليغ عليه , واس ــار يمكن اج مخت
ــور َّـ مديرية تنفيذ  ــك اعالنا بالحض ــذ تقرر تبليغ ــون التنفي قان
ــر  ــر يوماً تبدأ من اليوم التالي للنش ــة عش النعمانية خالل خمس
ــورك وَّـ حالة عدم حضورك  ــرة اِّـعامالت التنفيذية بحض ِّـباش

ستباشر هذه اِّـديرية باجراءات التنفيذ الجربي وفق القانون.
منفذ العدل / علي كاظم جبار اليوداوي 

أوصاف اِّـحرر:ـ
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جمهورية العراق
وزارة التخطيط 

اعالن مناقصة
مشروع قرض الصندوق االجتماعي للتنمية 

اسم اِّـناقصة : انشاء وتأهيل شبكة الكهرباء َّـ القرى (العطاء واِّـزاريج) َّـ محافظة الديوانية .
DIW-02-3 : رقم اِّـناقصة

استلمت حكومة العراق قرضاً من البنك الدولي لتمويل ( الصندوق االجتماعي للتنمية ) ، وترغب بتخصيص 
جزء من القرض لتمويل انشاء وتأهيل شبكة الكهرباء َّـ قرى (العطاء واِّـزاريج) َّـ محافظة الديوانية .

تدعو وزارة التخطيط / الصندوق االجتماعي للتنمية الشركات واِّـقاولني من ذوي االهلية واِّـؤهلني لتقديم 
عطاءاتهم لتنفيذ مشروع انشاء وتأهيل شبكة الكهرباء َّـ القرى (العطاء واِّـزاريج) َّـ محافظة الديوانية 
(رقم اِّـناقصــة DIW-02-3) وحسب جــدول الكميات واِّـواصفات واِّـخططات اِّـرفقة َّـ وثيقة اِّـناقصة   

مدة تنفيذ اِّـشروع  ( ١٢٠ يوما بضمنها ايام العطل واالعياد ) .
ــراء مجموعة وثائق العطاءات الكاملة باللغة العربية من قبل اِّـتناقصني الراغبني لدى تقديم طلب  يمكن ش
خطي َّـ العنوان أدناه ودفع مبلغ قدره (٣٠٠,٠٠٠) دينار غري قابل للرد نقدا وسيتم تسليم وثائق العطاء 

عن طريق التسليم باليد .
ــدوق العطاءات َّـ  ــم اِّـناقصة  يودع َّـ صن ــم ورق ــاءات بظرف مغلق ومختوم مكتوب عليه اس ــدم العط تق

العنوان ادناه مرفقة معه الوثائق واِّـستمسكات التالية:-
ــة (٤,٠٠٠ دوالر) اربعة  ــكل خطاب ضمان او صك مصدق بقيم ــيتضمن العطاء ضمان عطاء على ش ١.س
ــريان العطاء   ــاري اِّـفعول حتى  ٢٨ يوما من تاريخ س ــا يعادله  بالدينار العراقي س ــي او م االف دوالر امريك
ــاب وزارة  ــركة اِّـتناقصة حصراً  ولحس ــم الش ــر يوما من تأريخ الغلق)  ويكون بأس (١١٨ مائة و ثمانية عش

التخطيط / الصندوق االجتماعي للتنمية .
٢.مدة صالحية العطاء ٩٠ يوما بعد اِّـوعد النهائي لتسليم العطاءات اِّـذكور َّـ ورقة بيانات العطاء .

٣.عدد نسخ العطاء الواجب تعبئتها وإعادتها هو نسختان ( اصلية + نسخة ) .
 اوالً:-  سيتم تنفيذ اِّـناقصة وفقا الجراءات العطاءات التنافسية الوطنية ويحق لجميع الشركات واِّـقاولني 

من ذوي االهلية التقديم للتنافس كما هو محدد َّـ (ارشادات التوريدات).
ــن وزارة التخطيط /  ــني ان يحصلوا على معلومات اضافية م ــني ذوي االهلية الراغب ــاً:-  يمكن للمناقص ثاني
 sfd.prs.iraq@gmail.com .  الصندوق االجتماعي للتنمية / الطابق الرابع وعلى الربيد االلكرتوني

حيث يقدم طلب التوضيحات خطياً من قبل اِّـتناقصني من خالل االيميل اِّـذكور .
ــاعة الحادية عشرة  ــلم العطاءات / الس ــليم العطاءات َّـ العنوان ادناه وأن اخر موعد لتس ثالثاً:-  يجب تس
ــمح بها ،  ــق ٢٠٢٢/١٠/١٠ بتوقيت بغداد ، العطاءات االلكرتونية اليس ــن يوم  االثنني      اِّـواف ــاً م صباح
العطاءات اِّـتأخرة سيتم رفضها ، وسيتم فتح العطاءات فعلياً وبوجود ممثلني عن اِّـناقصني الراغبني بالحضور 
شخصياً َّـ العنوان ادناه َّـ نفس يوم الغلق ، وسيكون يوم االثنني اِّـوافق ٢٠٢٢/١٠/٣ الساعة العاشرة 

صباحاً موعداً  لالجتماع مع اِّـناقصني لتوضيح اسلوب ملء وثائق العطاء واالجابة على االستفسارات .
عنوان تسليم العطاءات

ــي للتنمية / الكائنة َّـ  ــتالم عطاءات الصندوق االجتماع ــط / الطابق االول/ غرفة اس ــى وزارة التخطي مبن
بغداد / كرادة مريم / قرب جسر الجمهورية.

                                                                                                                             وزارة التخطيط
الصندوق االجتماعي للتنمية
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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
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ــي  اختتمت ملحمة  ــر من أيلول احلال ــابع عش أمس االول الس
ــن ابي طالب (عليهما  ــني بن علي ب زيارة اربعينية االمام احلس
ــدن العراق من  ــالء من م ــون الى كرب ــاد الزوار االت ــالم ) وع الس
ــاملني ,غامنني ..  ــن خارجه الى ديارهم س ــاه الى اقصاه وم اقص
ــدى ايام طوال  ــغلوا على م ــم اصحاب املواكب الذين انش وملل
امتعتهم وهم يكفكفون دموعهم خشية تقصير مع اجلموع 
بعد ان قدموا اخلدمة لزوار احلسني (ع) من منام ومأكل وشراب 
ــهرون  ــرم تلخصهُ عبارة (اتفضل يزاير) ويس ــخاء وك ببذخ وس
على راحتهم بل ويقومون بـ(املساج) ألقدام الزوار املتعبة التي 
ــاد الزوار  ــب وممنونية .. ع ــير صوب كربالء بكل ح ــا املس اعياه
ــني وهو يتلمسُ التراب  ــى الديار بينما يقفُ احد خدام احلُس ال
ويقول بحرقة : هذه آثار اقدامكم يازوار ستبقى مطبوعة على 
ــدمت او رجعتم في العام  ــأقبّلها ونذر علي ّ ألن ع ادمي ارضنا وس
ــا وبيوتنا  ــاً .. هذه مضايفن ــن طريق الطف ريحان ــل ألزرع املقب
ــرعة حللتم اهالً ونزلتم سهالً .. اختتمت  ــتبقى مش يازوار س
ملحمة االربعينية بنجاح يثير االعجاب .. جناح خالصتهُ تعب 
ــد  وجهود رجال قواتنا االمنية بكل صنوفها وعناوينها واحلش
الشعبي وجيشنا العراقي الباسل وكل الوزارات الساندة وكل 
ــتثناء .. اختتمت الزيارة االربعينية  ــات االخرى من دون اس اجله
لكن العالم كلهُ في حالة ذهول وانبهار وهو يسأل باستغراب 
ــتوعب اكثر من (٢١)  ــة الصغيرة ان تس ــف لكربالء املدين : كي
مليون زائر عراقي وعربي واجنبي بينهم من جاء من روسيا مثل 
عالم االجتماع والسياسة (الكسندر دوغني ) وكذلك (توشار )
حفيد الزعيم الهندي (املهامتا غاندي ) و (مانديال) حفيد زعيم 
ــون مانديال ) وكذلك  ــوب افريقيا الراحل (نيلس ــة جن جمهوري
ــهيد الطفل الفلسطيني (محمد الدرة ) كما  حضور والد الش

حضر زوار من اوربا؟ .
ــني حركة هذه  ــي وتأم ــس االول مت التفويج والنقل العكس ام
الكتلة البشرية الهائلة اضافة الى االليات واملعدات بانسيابية 
ــائل وسعة  ناك دول متتلك اكثر مما منتلك من وس عالية بينما هُ
ارض لكنها تصاب بـ( الدوار ) وتراها (حتتار) امام (٣)ماليني حاج 
يأتون اليها الداء مناسك حج بيت اهللا احلرام سنوياً ؟  اختتمت 
ــر , البطل  باقٍ  ــني , الثائ ــة االربعينية لكن االمام احلس ملحم
ــتلهمون  ــي العالم وهم يس ــرار ف ــزوار وكل االح ــي قلوب ال ف
ــار والدفاع عن احلق  ــر في التضحية وااليث ــهُ  الدروس والعب من
ــة الظلم والباطل  ــاض والقيم واملبادئ ومقارع والذود عن احلي
ــة  حتكي قصة  ــدة , متوهج ــعلة متق ــتبقى كربالء شُ .. و س
واقعة الطف حيثُ الشهادة من أجل ارساء املبادئ االسالمية 
وتصحيح املسار واالنحراف واالنتصار للدين االسالمي احلنيف 
ــدين.  ــاً من دنس الطغاة املتجبرين  والفاس ــهُ نقياً خالي وجعل
ــيحيون والصابئة  ــنّة واملس ــة كان هناك الس ــي االربعيني وف
ــراد  والفيليون والتركمان  ــون والعرب واالك املندائيون وااليزيدي
وقوميات  وشعوب شتى وحتى الصينيون العاملون في العراق 

نصبوا سرادق العزاء وصاروا خداما ً لزوار احلُسني (ع).

إبتداءً هذه ليست املرة األولى التي أكتب فيها عن ظاهرة خطيرة باتت 
ثر وخاصة من األطفال حتديداً تلك هي إنتشار  تخلّف وراءها ضحايا كُ
الكالب السائبة في الشوارع والساحات واألماكن املتروكة أو املهملة.. 
ــي ملزماً بالكتابة ثانية وثالثة ورابعة وأرجو أال  وباملناسبة أجد نفس
ــة بالقلم العريض ألن املشكلة التي اعنيها حتتاج الى  تكون اخلامس
اجراءات فورية عاجلة من اجلهات احلكومية املسؤولة وحتديداً مديرية 
البيطرة العامة ووزارة الصحة ودوائر أمنية ذات صلة إضافة الى تعاون 
ــم دراسي جديد وما  ــيما ونحن مقبلون على بدء موس املواطنني الس
ــوارع في الصباح  ــه من حركة الطالب والتالميذ في األزقة والش يعني
ــائبة من احلاالت املعتادة في  ــت ظاهرة الكالب الس املبكر .. لقد أمس
ــاحاتنا العامة وهي تنتشر على شكل فرادى أو  ــوارعنا وأزقتنا وس ش
ــب أن تلك الكالب  ــى الصباح والغري ــان بعد حلول الظالم وحت قطع
ــكنية الراقية وهو مايعني أن اخلطر  صرنا نراها حتى في األماكن الس
ــمع شكاوى الناس وما  داهم وأن من يعنيه األمر إما انه ال يقرأ وال يس
ــا أن هذه اجلهات عاجزة  ــه الصحف اليومية بخصوص ذلك وإِمّ تكتب
ــابقاً  ــات الفورية بالطرق التي كانت متبعة س ــالً عن وضع املعاجل أص
ــموم وإذا  من قبل دائرة البيطرة أي قتل تلك الكالب باإلطالقات أو الس
ــاك من يعترض بدعوى الرفق باحليوان فال مناص من جمع تلك  كان هن
ــاص بغية جتميعها في  ــطة اقف ــكالب وما أكثرها هذه األيام بواس ال
ــن ال يدري أقول أن حوادث عديدة  ــرها ومل اماكن معينة وبذلك نتقي ش
ــت في اآلونة األخيرة أودت بحياة اطفال بعمر الورود ال ذنب لهم  حصل
ــم وتعرضوا لعضة  ــارع مبفرده ــيرون في الش ــوى أنهم كانوا يس س
ــبب  كلب، وما ادراك ما عضة الكلب ومخاطرها الوخيمة حيث تتس
لَب» الذي  ــمه «داء الكَ ــرض لها الى فايروس مميت اس ــة من يتع بإصاب
ينتقل الى البشر من لعاب احليوانات املصابة بالعدوى ولعل ماحصل 
ــة البلديات ببغداد واحداً  ــجاد» رحمه اهللا وهو من منطق للطفل «س
ة كلب ورغم قيام ذويه  ــرّض لعضّ ــاوية حيث تع من تلك احلاالت املأس
ــفيات احلكومية في العاصمة بغداد إال  مبراجعة العديد من املستش
ر احلصول على اللقاح فأضطر أحد افراد العائلة للذهاب الى  ــه تعذّ أن
األردن جللب ذلك اللقاح لكن « سجاد» فارق احلياة مأسوفاً عليه بعد 
ــتهانة بحياة الناس  ــف صراحة مدى االس ــاً .. وهو أمر يكش (٢٠) يوم
ــرة ال يتوفر فيها هذا  ــفيات كبي ــأل : كيف ملستش ومن حقك أن تس
ــا فإننا  ــتيراده ؟. ومن هن ــارج وميكن اس ــر في اخل ــا يتوف ــالج بينم الع
نطالب بإتخاذ اجراءات احترازية على وجه السرعة من خالل القضاء 
ــرنا اليها وباملقابل تقوم  ــائبة بالطرق التي أش على هذه الكالب الس
ــاس فوراً ألنه من املعيب  ــة بتأمني اللقاح النقاذ ارواح الن وزارة الصح
واخملجل واحملزن حقاً أن ميوت انسان  مهما كان عمره جرّاء عضة كلب 
ــيئاً .. أكرر أن األمر ال يحتاج سوى استنفار  ــائب ونحن ال نفعل ش س
ــبب كافة  ــوف يتحمل املتس ــود هذه املرة وقد أُعذر من انذر ولس اجله
ــواء  ــات القانونية جراء االهمال بعدم حماية ارواح املواطنني س التبع
ــرعة أو تأمني  ــائبة بس ــك من خالل التخلّص من الكالب الس أكان ذل
ــفيات  ــى وزارة الصحة إلزام املستش ــى عل ــب) وأمتن لَ ــالج ( داء الكَ ع
ــتيراد العالج اخلاص بـ « داء  ــة وهي عديدة واحلمد هللا اليوم بإس األهلي
ــعاف املصابني مقابل ثمن طبعاً إذا كانت املستشفيات  لَب» واس الكَ
ــل وصلت البرقية يا مديرية  ــتيراده .. فه احلكومية غير قادرة على اس
ــمع جواباً يجعلنا  ــا وزارة الصحة؟ ..  نأمل أن نس ــرة العامة وي البيط

ندرك أن هناك من يقرأ ويسمع !!.
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البينة الجديدة / متابعة 
ــواء اجلوية،  ــة األن ــت هيئ أعلن
ــا حلالة  ــد، توقعاته امس األح
ــام  لألي ــالد  الب ــي  ف ــس  الطق
ــارت  ــة املقبلة، فيما أش األربع
ــار وتصاعد  ــاقط أمط إلى تس
ــي درجات  ــار وانخفاض ف للغب

احلرارة األسبوع احلالي.
ــان ان  ــي بي ــة ف ــرت الهيئ وذك
اليوم االثنني، سيكون  «طقس 
ــات احلرارة مقاربة  صحواً ودرج
لليوم السابق في عموم اقسام 
ــا ان «احملافظات  ــالد»، مبين الب
ــة وبابل  بغداد وكربالء املقدس
ــل  واملوص ــوك  وكرك ــط  وواس
ــة  ــة مئوي ــجل ٤٣ درج ستس
ــة  محافظ ــجل  ستس ــا  فيم

السليمانية ٣٨ درجة».
ــوم غد  ــس ي ــح، ان «طق وأوض
ــواً مع  ــيكون صح الثالثاء، س

ــات احلرارة  ــض الغيوم ودرج بع
ــي  ــابق ف ــوم الس ــة للي مقارب

عموم مناطق البالد».
وأشار، الى ان «طقس األربعاء، 
ــض  ــع بع ــواً م ــيكون صح س
ــام الوسطى  الغيوم في األقس

ــيكون  س ــا  فيم ــة،  واجلنوبي
ــم جزئي مع  ــى غائ ــواً ال صح
فرصة لتساقط امطار خفيفة 
ــن املنطقة  ــض األماكن م ببع
ــار  ــد للغب ــمالية، وتصاع الش
ــن، اما درجات  في بعض األماك

احلرارة فستكون مقاربة لليوم 
ــابق باملنطقتني الوسطى  الس
قليالً  ــتنخفض  وس واجلنوبية 
باملنطقة  ــابق  الس ــوم  الي عن 

الشمالية».
ــى، ان «طقس  ــت البيان إل ولف
ــس املقبل،  ــوم اخلمي ــالد لي الب
ــض  ــع بع ــواً م ــيكون صح س
ــني  املنطقت ــي  ف ــوم  الغي
وسيكون  واجلنوبية،  الوسطى 
ــة  فرص ــع  م ــا  جزئي ــا  غائم
ــار خفيفة في  ــاقط امط لتس
ــن املنطقة  ــة م ــن متفرق أماك
ــات احلرارة  ــمالية، اما درج الش
ــات  درج ــع  بض ــتنخفض  فس
ــطى وعدة  ــي املنطقة الوس ف
درجات في املنطقة الشمالية، 
في حني ستكون درجات احلرارة 
ــة اجلنوبية مقاربة  املنطق في 

لليوم السابق».

البينة الجديدة / متابعة 
ــي  املدن ــاع  الدف ــة  ــت مديري أعلن
ــؤون  الوزارة لش ــة  ــة لوكال التابع
ــجيل ٤٠ حريقاً  األمن االحتادي  تس
ــاعة املاضية في  ـــ٢٤ س ــالل ال خ
ــدم  ــى ع ــيرة ال ــات  ، مش احملافظ
ــرية. وقالت  ــجيل إصابات بش تس

ــرق إنقاذ  ــان  إن «ف ــة في بي املديري
ــالء تواصل  ــاع املدني في كرب الدف
ــري  ــدم لزائ ــي املق ــا اخلدم جهده
ــه  ــني علي ــام احلس ــة االم اربعيني
ــالم من خالل إنعاش اخملتنقني  الس
ــم نتيجة كثافة الزائرين قرب  منه
ــي كربالء».  ــة ف ــة املقدس االضرح

ــاع املدني  ــت ان «فرق الدف وأوضح
أخمدت حريقا اندلع داخل مركبة 
نوع BMW في منطقة حي الوحدة 
ــرق بغداد بسبب عطب  جنوب ش
ــود (الفيت  ــة مضخة الوق منظوم

مب) دون تسجيل إصابات بشرية».
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البينة الجديدة / متابعة 

ــر على  ــرة تعث ــة املثاب  مركب
ــى كوكب  ــة عل ــادة عضوي م

املريخ..
ــة املثابرة التي  مت إطالق مركب
ــا في ٣٠  ــا وكالة ناس طورته
متوز ٢٠٢٠ وهبطت في حفرة 
جيزيرو على الكوكب األحمر 

في أوائل العام املاضي.
ــرة ، التي بحثت  مركبة املثاب
ــات اجليولوجية ،  في العملي
ــكن ، وما إذا  ــة الس وصالحي
كانت هناك حياة على املريخ 
ــار بيولوجية ،  ــل وآث ــن قب م
ــج مهمة  ــى نتائ ــت إل توصل

للغاية فاجأت العالم.
ــور على التركيب  وقد مت العث
العضوي املعني في العينات 
ــا  ــي دلت ــا ف ــي مت جمعه الت
 ٤٥ ــرض  بع ــر  كريت ــرو  جيزي

كيلومترًا في املريخ. 
ــو ”الهدف  ــي ه ــع املعن املوق
الفلك“  لبيولوجيا  الرئيسي 

ــم  ــد أه ــرة وأح ــق املثاب لفري
املواقع التي مت حتديدها للعثور 
ــاة القدمية  على عالمات احلي

على الكوكب األحمر.
ــاعد عالم مشروع  وكان مس
ــتاك  س ــي  كات د.    ــرة  املثاب
ــد أدلى بتصريحات  مورغان ق
ــة حيث  املاضي ــهر  األش في 
 Jezero ــي  ف ــا  ”الدلت  ، ــال  ق
ــي  Crater هي الهدف الرئيس
ــي  الفلك ــاء  األحي ــم  لعل
ــي الصخور  للمثابرة. هذه ه
ــد أن لديها القدرة  التي نعتق
األكبر الحتواء عالمات احلياة 
القدمية. ميكن لهذه املنطقة 
ــن مناخ  ــا ع ــا أن تخبرن أيضً
ــور خالل  ــف تط ــخ وكي املري

الوقت“ .
ــر العلماء أن  أما اآلن، فينتظ
تعيد املركبة اجلوالة العينات 
ــذه  ــن دون ه ــى األرض ، وم إل
العينات ال نعرف ما إذا كانت 
ــودة على كوكب  احلياة موج

املريخ.

البينة الجديدة / متابعة 
ــني داخل  ــق من املهندس عمل فري
«غوغل» (Google) خلف الكواليس 
االتصاالت  ــبكات  برنامج لش على 
ــرعة متتد من األرض إلى  عالية الس
ــن  ــل     ع ــفت غوغ الفضاء.وكش
ــمى «أليريا»  ــروع السري املس املش
(Aalyria) والذي تديره شركة ناشئة، 
ــدمي تفاصيل عن  لكنها رفضت تق
ــي عملت  ــل املدة الت ــروع، مث املش
ــدد  ــا وع ــى التكنولوجي ــا عل فيه
ــروع  ــني العاملني على املش املوظف

في الشركة الناشئة.
وقالت إدارة «أليريا» في بيان صحفي 
ــرعة  إدارة «الس ــي  ــا ه إن مهمته
ــبكات  ــة واألمان الفائق لش الفائق
ــد والتي  ــديدة التعقي ــاالت ش اتص
تشمل األرض والبحر واجلو والفضاء 

القريب والفضاء السحيق».
ــا تقنية  ــركة أن لديه ــي الش وتدع
ــرعة  ــزر «مبقياس وس ــال باللي اتص
ــيء  ــر من أي ش ــكل كبي ــر بش أكب
ــي وقت مت  ــوم»، ف ــود الي ــر موج آخ
استخدام منصة برمجيات «أليريا» 

ــبكات  ــاريع ش في العديد من مش
الطيران لشركة غوغل.

ويأتي هذا املشروع في الوقت الذي 
 (Alphabet) «ــت ــه «ألفاب تعاني في
الشركة املالكة لغوغل من ضعف 
ــاول تقليل  ــاح اإلعالنات وحت في أرب
ــة، ويعني هذا  التجريبي ــاريع  املش
ــى  ــول عل ــعي للحص ــا الس جزئي
متويل خارجي لبعض املشاريع التي 

احتضنتها لسنوات.

الكاتبة السعودية 
نداء آل سيف 

ــحب  يس أن  األوان  آن  ــد  لق  
ة زوار اإلمام احلسني (ع)  مَ دَ خَ

ــاط من حتت  في كربالء البس
ــامت الطائي وغيره ممن  أقدام ح
ــتهروا بالكرم عبر التاريخ  اش
ــامت  ح ــم  اس كان  ــا  فلطامل  .
الطائي مقرونا بالكرم و اجلود 
ــدود . بيد أن  ــال ح ــاء ب و العط
ــة التاريخ البد أن تتغير  بوصل
ــد لها أن  ــال الب ــوم واألمث الي
ــاء حامت يتوارى  تتحول . فعط
أمام عطاء أهالي العراق لزوار 

األربعني .
ما دفعني لكتابة هذه املقالة 
ــة  ــي صدم ــة ، ه ــي احلقيق ف
املقارنة ، بني الكرم والسخاء 
زائرو  يلقاه  ــذي  ال الالمتناهي 
ــيا ، وبني  ــالء ماديا ونفس كرب

ــي بالدنا من جفاء  ما يجري ف
ــت اهللا احلرام . فقد  حلجاج بي
حظيت خالل العشر سنوات 
ــة احلجاج في  املاضية بخدم
ــة للحجيج ،  ــن حمل أكثر م
ــه وعلى النقيض من كل  إال أن
ــات اجملانية التي يلقاها  اخلدم
ــى قدميه  ــي عل ــر املاش الزائ
ــى  ــالء عل ــف وكرب ــني النج ب
ــام أو أكثر والتي  مدى ثالثة أي
ــكن  ــذاء والس ــن الغ ــدأ م تب
وال   ، ــة  الصحي ــات  واخلدم
تنتهي بخدمة تدليك األقدام 
ــع األحذية ، لم أجد في  وتلمي
ــة أكثر من علبة  مكة املكرم
ــرة على  ــا ذات م ــاء تلقيته م

طريق منى !. الفرق شاسع وال 
مجال أصال للمقارنة ، بني ما 
يلقاه زائرو كربالء وزائرو مكة ، 
ــتجديك الناس  في األولى يس
طمعا بالتشرف في خدمتك 
مجانا ، أما الثانية فما عليك 
ــد ربك كي ال تضطر  إال أن حتم
نتيجة األسعار  ــتجداء  لالس
ــا  ــا عام ــدة صاروخي املتصاع
ــكن والغذاء  بعد عام في الس

والنقل .
ــرة دارت بداخلي  ــئلة كثي أس
ــي عليها  ــو يجيبن ــت ل ومتني
ــذا  به ــى  أول ــنا  ألس ــد،  أح
ــن  ــى م ــن أغن ــات ونح اخلدم
ــاف مضاعفة ؟  العراق بأضع

أليس احلج هو الفريضة التي 
ــلمني،  املس أوجبها اهللا على 
أن  ــا  بن ــدى  األج ــن  م ــكان  ف
احلجاج  ــة  ــي خدم ف نتفانى 
ــالد  ــى لب ــة ، أنتم . وكمواطن
ــال أن تكون  ــني أمتنى فع احلرم
هناك مشاركة مجتمعية من 
ــي واحلكومة في خدمة  األهال
ــة  ــاح الفرص ــاج وأن تت احلج
ــاها  لتقدمي العطاء لهم، عس
ــر  ــة لتغيي ــر فرص ــون خي تك
ــوث  ــدأت تتل ــي ب ــا الت صورتن

بسواد العنف والتعصب.
ــق  طري ــى  عل ــي  رحلت ــد  بع
ــاية بني النجف وكربالء  املش
ــي القول مرة أخرى  ، ال أتردد ف

حلامت الطائي ، بأن ال مكان لك 
اليوم أمام ما رأيناه على طريق 
ــاء وكرم  ــاية»، من عط «املش
ة زوار  مَ دَ ــني خَ وأخالق العراقي
ــد فاقوا  ــني ، فق اإلمام احلس

كرمك مبا ال يحويه الوصف .
ــق  ان نطل ــا  ــتحق من اال يس
(الصفرية)  ــام  االي ــذه  على ه
العاملي وندعو  ــالم  اياما للس
املنظمات الدولية حلضور هذه 
التظاهرة السلمية واخلدمية 
ــاهدتها  والكتابة عنها ومش

حضوريا ..
ــى حب  ــور عل ــارك املنش #ش

احلسني (ع).

ÉÌäΩa@k◊Ï◊@ø@ÒbÓßa@›Ó€Ö@Û‹«@är»m@ÒäibrΩa@Új◊äfl@NN%b»€a@¯ub–m@bçb„

@pbƒœb0a@ø@�b‘Ìäy@40@›Óvém@NNÚ«bç@24@fi˝Å

ــفى  و إلدارة مستش ــاء  ــان ألطب واالمتن ــكر  بالش ــدم  اتق
ــيد مدير  ــات في الكرادة ، واخص بالذكر  منهم  الس الراهب
ــا كل االمكانات  ــذي وفر لن ــتاذ غالب ال ــفى االس املستش
ــادرة ، على  ــفى حتى املغ ــذ دخولنا املستش ــريعة من الس
ــدم . احلمدهللا .. كانت نتائج   ــر صعود مفاجيء بضغط ال اث
ــليمة ومطمئنة  جميع الفحوصات  وتخطيط القلب   س
ــفيات بغداد  ــفى الراهبات من مستش ــر ان  مستش . نذك
ــى ، وتوفر عناية  ــة التي تهتم باملراجعني من املرض الرصين

فائقة وخاصة  لالعالميني  واملثقفني والفنانني .
د. كاظم املقدادي
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