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جريدة يومية سياسية عامة ال ترتبط بحزب او حركة او اية جهة دينية او سياسية

أسسها الراحل  

َّـ ٩ / ١١/ ٢٠٠٥ 

(١٢) صفحة ــــ السعر ٥٠٠ دينار جريدة يومية سياسية مستقلة عامة تصدر عن مؤسسة «البينة الجديدة» MKMM;J;T;J;R;Ô]¬dÑ¯\;CNTPLD;ÄÅ¬’\;JÎÖç¡;Ï¬d]â’\;Ïfiâ’\NO.3951.WED.7.SEP.2022

ــة أربيل  ــي محافظ ــدر امني ف ــاد مص أف
ــتهدف قضاء  ــاً اس ــاً صاروخي بأن قصف
ــرقي احملافظة  ــمال ش ــوران الواقع ش س
ــاً مجهوالً بثالثة  ــال املصدر  إن قصف .وق
ــاء. القض ــتهدف  اس ــر  أكث أو  ــخ  صواري
ــائر  ــاف ، أن القصف لم يخلّف خس وأض
ــرية.وكالعادة فإن الفاعل  أو إصابات بش
ــيد  مجهول وأن الصمت احلكومي هو س
ــوران  ــام قضاء س ــف. وكان قائممق املوق
ــة صواريخ من نوع  ــقوط أربع قد أكد س
ــن ناحية  ــة  قريبة م ــا على قري كاتيوش
ــوران ضمن  ــة لقضاء س ــان التابع خليف

ــرف على إدارة  محافظة أربيل. وقال املش
ــيخ عثمان، إن  قضاء سوران، هلكورد ش
قرية تاراوة التابعة لناحية خليفان ضمن 
ــة  ــف بأربع ــت لقص ــوران تعرض إدارة س
ــا، مبيناً أنه لم  صواريخ من نوع كاتيوش
ــذا القصف،  ــاك ضحايا جراء ه تكن هن
ــرار مادية.واضاف  ــت هناك اض ولكن كان
أنه حتى االن لم يتم التعرف على مصدر 
ــيما وأن هذه  ــف والهدف منه، الس القص
املنطقة غير عسكرية وكثيفة السكان. 
ــة اإلرهاب  ــن جهاز مكافح ــي حني أعل ف
ــتهداف طائرة  ــتان، اس في إقليم كردس
مجهولة الهوية عناصر من حزب العمال 
الكردستاني في وادي باليسان مبحافظة 

ــا ملعلومات  ــاز ، إنه وفق ــال اجله أربيل.وق
ــتان،  ــاز مكافحة اإلرهاب في كردس جه
ــاعة ٢٠١٠ من مساء امس االول  في الس
ــتهدفت طائرة  ــني ٥ ايلول ٢٠٢٢، اس االثن
ــلحي حزب العمال  مجهولة الهوية مس
ــان.وتابع،  ــي وادي باليس ــتاني ف الكردس
ــلحني  ــإن مس ــات، ف ــب املعلوم وبحس
 PKK ــتاني ــال الكردس ــزب العم ــن ح م
ــان  باليس وادي  ــي  ف ــتهدافهم  اس مت 
ــزة  األجه ــدأت  وب ــرات،  الطائ ــطة  بواس
ــورات  ــي التط ــات. وف ــة التحقيق األمني
ــف ائتالف دولة القانون    السياسية كش
ــياع  ــة اختيار بديل حملمد ش ــن امكاني ع
ــيقي  ــار التنس ــح االط ــوداني مرش الس

لرئاسة احلكومة املقبلة.وقال النائب عن 
ــواز ، ان الصراع  ــون احمد الف ــة القان دول
ــل جميع القوى  ــي يتطلب حتم السياس
ــوار، داعيا القوى  ــؤولية فتح باب احل مس
ــروع بتشكيل حكومة  السياسية الش
ــا إقرار املوازنة  خدمية تاخذ على عاتقه
ــكيل  ــواز الى ان تش ــار الف االحتادية.واش
ــات كاملة  ــة بصالحي انتقالي ــة  حكوم
ــور الثقة مع املواطن وضمان  العادة جس
الدميقراطية.واضاف، على  العملية  جناح 
ــوع اختيار  ــم موض القوى الكردية حس
رئيس اجلمهورية بطريقة توافقية او عبر 

الفضاء السياسي.

كتب اِّـحرر السياسي
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  تتلقى «البينة اجلديدة» يومياً عشرات اإلتصاالت الهاتفية والرسائل النصيّة 
ــدون عبرها كل املسؤولني عن مشروع « داري» السكني الى  من مواطنني يناش
ــداً من الوقت  ــيبقون ينتظرون مزي ــروع. وهل س ا وصل اليه املش ــف عمّ الكش
ــقوف  ــكن اخلانقة ويبحثون عن س ــيما اولئك الذين يعانون من أزمة الس الس
ــا نطالب من يعنيه  ــوا بأمن وأمان .. ونحن بدورن ــم وعوائلهم كي يعيش تؤويه
األمر بإيضاح احلقائق واطالع الناس. كما يطالب املئات من املتقاعدين مصرف 
الرافدينـ  اإلدارة العامة بإتخاذ قرار يتضمن منحهم السلف والقروض اخملتلفة 
على غرار ما يفعله مصرف الرشيد علماً بأن كال املصرفني تابعني لوزارة واحدة 
هي املالية فعالم يقوم مصرف الرشيد مبنح املتقاعدين السلف من دون كفيل 

بينما يعتذر مصرف الرشيد عن ذلك ؟.. أجيبونا أثابكم اهللا.

بغداد /

\3^ò@Ú‡nn€a صواريخ مجهولة تستهدف قضاء سوران َّـ اربيل
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لبّداً  ــهد السياسي مُ ما زال املش
ــي  السياس ــراع  والص ــوم  بالغي
ــلطوي قائم على أشده وال  والس
ــق أي بارقة  ــي األف ــوح ف ــكاد تل ي
ــية  ــة لألزمة السياس أمل بنهاي
ــت  ــها منذ فترة ليس التي نعيش
ــك فإن ثمة  ــرة .. ورغم ذل بالقصي
ــاك تقارباً  ــأن هن ــادر تقول ب مص
ــيقي»  ــني قوى « اإلطار التنس ماب
ــس النواب  ــس مجل ــرد ورئي والك
ــه  بوصف ــي  احللبوس ــد  محم
ــي  ــني ف ــون الس ــدر للمك املتص
ــير معلومات  البالد .. في وقت تش
ــن قبل قوى  ــاك توجهاً م ــأن هن ب
ــاض  بالتف ــيقي  التنس ــار  اإلط
ــدري الذي  ــع التيار الص مجدداً م

ــأي  ــوس ب ــدم اجلل ــى ع ــرّ عل يص
ــع اإلطاريني  ــوال م ــال من األح ح
ــس النواب  ــل مجل ــب بح ويطال
ــرة وصوالً  ــراء انتخابات مبك وإج
ــة  ــار العملي ــح مس ــى تصحي ال
ــية الراهنة ونحن بدورنا  السياس
ــيني :  نقول لكل الفرقاء السياس
إجلسوا على طاولة احلوار وحلّوا 
ــكالت العالقة وغادروا حرب  املش
«التسريبات» ألن نتائجها وخيمة 
كبيرة  ــلبية  الس ــاتها  وإنعكاس
على مجمل األوضاع السياسية 
ــالد .. وتذكروا يا  ــي الب واألمنية ف
كل الساسة أن شعبكم يتطلع 
اليوم لقيام حكومة عراقية قوية 
وتبني  ــتقراره  ــه واس أمن ــظ  حتف
ــن  ــن م ــل الوط ــاده وتنتش اقتص
ــنوات  اخلراب احلاصل اآلن جراء س

ــراء األداء  ــل ج ــة من الفش طويل
ــاد املالي  احلكومي املتعثر والفس

ــرب اطنابه في  ــذي يض واإلداري ال
ــل الدولة  ــل من مفاص كل مفص

العراقية والتي حتولت الى فريسة 
ــرة  الكاس ــاب  الذئ ــها  تنهش

ــددة  متع ــباب  وألس ــة  املتوحش
ــل  ــى الطف ــع حت ــا اجلمي يعرفه
ــاد املالي  الرضيع .. لقد بات الفس
واإلداري في العراق ظاهرة خطيرة 
يقابلها اجراءات وحلول ال ترتقي 
الى مستوى قوة هذا الفساد الذي 
ــن ليصبح مجرد  ــرور الزم ل مب حتوّ
ــبكات خطيرة تعيث  مافيات وش
ــاداً في كل الوزارات العراقية  فس
ولعل استقالة وزير املالية السيد 
( علي عبد األمير عالوي) مؤخراً من 
منصبه خير مثال على ذلك ولكن 
» اجلميع  السؤال هو : ملاذا «غلسّ
ــبكة» التي  عن فضح تلك «الش
والسؤال  الوزير  استقال بسببها 
ــم ضالعون يا من  الثاني : هل أنت
بيدكم القرار في تلك الشبكات؟. 
أم انكم عاجزون عن فعل شيء 

ــة الكبرى  ــي الطام ما وتلك ه
التي يندى لها اجلبني .. لقد فاق 
الفاسدون احليتان في حجمها 
ــأل ثالثة  ــا .. ونعود لنس ومتدده
ــة أما فيكم من  ورابعة وخامس
يكشف رؤوس الفساد ويعريهم 
ويوقف خرابهم الذي استفحل 
وصار خارج التوصيفات املعتادة 
ــن  ــن براث ــراق م ــاذ الع !!. ان انق
ــى  ــاره عل ــع قط ــاد ووض الفس
مسار السكة الصحيح يحتاج 
ــجاعة وان  الى قرارات وطنية ش
ــعب يريد رؤية ( فعل ثوري)  الش
حقيقي و(اصالحي) يعيد ترتيب 
ــم  ــية ورس ــة السياس العملي
ــح  صحي ــكل  بش ــا  خارطته
ــات  األزم ــد  األب ــى  وال ــادر  لنغ

والفشل والضياع.

كتب رئيس التحرير
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مشاريع اسكانية متلكئة تنتظر من يعيد لها العافية!!
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ــى  ــاء األعل ــس القض ــس مجل ــث رئي بح
ــر  وزي ــاعدة  ومس ــدان  زي ــق  فائ ــي  القاض
اخلارجية األميركي لشؤون الشرق األوسط 

ــم القضاء  ــس الثالثاء، دع ــرا ليف، ام بارب
ــاء في بيان،  ــس القض ــال مجل العراقي.وق
ــس القضاء األعلى القاضي  إن رئيس مجل
ــاعدة وزير  ــتقبل امس مس فائق زيدان اس

اخلارجية األميركي لشؤون الشرق األوسط 
ــه جرى خالل  ــرا ليف.وأضاف البيان أن بارب
ــي للقضاء  ــم األميرك ــث الدع ــاء بح اللق

العراقي في مختلف االختصاصات. 
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ــدور عقوبة العزل  ــت وزارة العدل، امس الثالثاء، ص أعلن
ــا الرتكابهم  ــرة تابعة له ــني من دائ ــق اربعة  موظف بح
ــر اعالم الوزارة  ــم القانون الوظيفي.وذك أخطاء وجتاوزه
ــم  ــني من دائرة االصالح العراقية  قس ــة  موظف ، أن اربع
ــجن التاجي املركزي ومديرية  ــجن بغداد  املركزي وس س
ــدرت بحقهم احكام  ــن الوظيفة، ص ــذ املوصل  م تنفي
ــة الرتكابهم أخطاء  ــجن والغرامة  املالي قضائية بالس
ــاالر  ــون الوظيفي.واكد أن وزير العدل س ــم القان وجتاوزه

ــرار بعزل املوظفني في تلك  ــتار محمد، أصدر ق  عبد الس
ــبق   الدائرتني الرتكابهم مخالفات قانونية، مبيناً انه س
وان اصدر قرارات اخرى في وقت سابق  خالل العام  احلالي 
ــجيل  العقاري واالصالح  بعزل موظفني من دائرتي التس
ــر ماضٍ في  ــوزارة الى، ان الوزي ــالم ال ــار اع العراقية.واش
ــيئني للوظيفة  ــق املتجاوزين واملس ــق  القانون بح تطبي
ــع مصلحة  ــاهم في وض ــأنه يس ــة والذي  من ش العام
املواطن في نصابها  الصحيح واالرتقاء مبستوى اخلدمة 

واحلد من ظاهرة  التجاوز وهدر املال العام.

حددت وزارة الصناعة واملعادن ، أربعة إجراءات 
ــار وتأهيل  ــح املس ــذ خطط تصحي لتنفي
ــز اإلعالمي في الوزارة، ن  املصانع.وذكر املرك
ــن أجل تصحيح  ــوزارة وضعت خططاً م ال
ــع واخلطوط  ــل وإعمار املصان ــار وتأهي املس
ــاد على مصادر متويل عن  اإلنتاجية باالعتم
ــتقطاب  ــتثمار واس ــة واالس ــق التنمي طري

ــاص احمللي  ــاع اخل ــن القط ــتثمارات م االس
ــذه اخلطط مت  ــرز ه ــاف، أن أب أو األجنبي.وأض
تنفيذها وهناك خطط على املدى املتوسط 
ــاع اخلاص  ــاد على القط ــد باالعتم والبعي
ــن الدولة كالقوانني  ــتي م والدعم اللوجس
ــتثمار  ــهيل إجراءات االس ــات لتس وتعليم
ــتثمارية آمنة جاذبة.وتابع،  وتهيئة بيئة اس
ــات العامة املاضية  ــص املوازن أنه فيما يخ

ــق اخلطط  ــي عن طري ــم مال ــاك دع كان هن
ــتثمارية حيث استمر الدعم منذ عام  االس
ــبب  ــف بس ــام ٢٠١٤، وتوق ــة ع ٢٠٠٨ لغاي
ــات داعش، وأغلب ما مت تأهيله  دخول عصاب
ــتثمارية  باالعتماد على التخصيصات االس
ــاع التخصيص أو  ــل النقط ــم يكتم ــا ل أم
ــر من جراء  ــكل كبي ــره أو تضرر بش مت تدمي

العمليات العسكرية.

ــبي  ــاع، امس الثالثاء، منتس ــت وزارة الدف دع
ــى  ــة ال ــات املنحل ــابق والكيان ــش الس اجلي
ــة. ــم التقاعدي ــال معامالته ــة الكم املراجع

ــي، أنها ”تدعو  ــرت الوزارة في بيان صحف وذك
ــابق والكيانات املنحلة  منتسبي اجليش الس

ــبب الظروف  ممن لم يتمكنوا من املراجعة بس
األمنية السابقة، الى مراجعة املديرية العامة 
ــؤون احملاربني في بغداد أو املكاتب التابعة  لش
ــت، أن ”ذلك جاء  ــي احملافظات“.وأضاف ــا ف له
ــة اخلاصة  ــالت التقاعدي ــرض تقدمي املعام لغ

بهم، وكل حسب منطقة سكناه“.
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بغداد/

_NNÏ����◊b�fl@Ï�ÿ�ë
منذ سنوات عدة ونحن لم نسمع بياناً رسمياً 
ــا عن  ــة يخبرن ــة العراقي ــن احلكوم ــادراً م ص
ــركات الهاتف  االيرادات املتحققة من عمل ش
النقال وشركات االنترنت واغلبها غير عراقية 
وال ندري هل لهذا السكوت ما يبرره ؟! اجيبونا 
ــؤالنا العراقي :  ــأن س وقولوا لنا احلقيقة بش

شكو ماكو؟!.

@@ÊbΩ5€a@ �›y@ÙÏ«Üi@Ú‘‹»nΩa@Úïb®a@Úé‹¶a@µa@pbibÇn„¸a@ÚÓôÏ–fl@è‹©@èÓˆâ@ıb«Ünç¸@Úzï@H¸IZ@@ÚÌÖb§¸a@Ú‡ÿ0a@@

بغداد/

بغداد/



بغداد / البينة الجديدة
ــل البري  ــركة العامة للنق ــت الش انته
ــكيالت وزارة النقل من وضع  ــدى تش إح
ــاركة في زيارة  خطتها الشاملة للمش
ــالل ترأس مدير عام  األربعني.جاء ذلك خ
ــيد  ــركة رئيس مجلس اإلدارة الس الش
مرتضى كرمي الشحماني االجتماع الذي 
ــغيل والفني  ــام التش ــدراء اقس ضم م
واإلداري إضافة لالعالم وعددا من الفروع 
ــيادته  ــتهل س ــات واس ــعبة اخلدم وش

ــبحانه وتعالى  ــكر هللا س ــه بالش حديث
ــركة باملساهمه في  ــريف الش على تش
خدمة الزائرين واضاف: إن هذا االجتماع 
ــر النقل الكابنت  ــاء بعد توجيهات وزي ج
ــبلي بضرورة االنتهاء  ناصر حسني الش
ــكيالت  ــرات للتش ــة التحضي ــن كاف م
املشاركة في الزيارة.وأعلن سيادته: بأنه 
ــن جتهيز األرض اخملصصة اليواء  انتهى م
األسطول بالتنسيق مع محافظة كربالء 
ــة بكافة خدماتها التي تشمل  املقدس

املاء والكهرباء واخلدمات الصحية.فيما 
انتهت االقسام املشاركة من تهية كافة 
ــب  حتضيراتها الفنية واإلدارية كل حس
ــة وإدارية  ــارز فني ــن مف ــه م اختصاصي
ــج الزائرين  ــل وتفوي ــم العم ــة زخ الدام
ــى أن النقل  ــار ال ــيابية وأمان .يش بانس
ــاحنة  ــارك بـ (٢٠٠) ش ــوف تش البري س
ــردق يقدم  مختلفه اضافةً إلى نصب س
ــوبي  ــراب للزائرين ومنس ــام والش الطع

الشركة طيلة فترة الزيارة.

بغداد / البينة اجلديدة

ــة  ــركة العام ــام الش ــر ع دي ــدَ مُ أكـ
ــيارات واملُعدات إحدى  ــة الس لصناع
ــادن  واملع ــة  الصناع وزارة  ــركات  ش
ــعيـد ،  ــعـد اهللا س املُهندس دانـا س
ــتمرار   اجلهود واملساعي لتطوير  إس
ــع  للمصان ــدرات  والقُ ــات  اإلمكاني
ــم  ــرض دع ــة لغ ــوط اإلنتاجي واخلط
ــي واملُزارعني مبُنتجات  القطاع الزراع
الشركة من املُعدات واآلليات الزراعية 
ــة  ــرش احلديث بال ــري  ال ــات  ومنظوم
طط وجهود الوزارة بهذا  متاشياً مع خُ
ــركة  ــيراً إلى ان الش ش اخلصوص ، مُ
ــاً لتجميع  تخصص ــك مصنعاً مُ متتل
ــئ  ــن مناش ــة م ــاحبات الزراعي الس
واصفات عالية في مصنع  ــة ومُ رصين

دير  ــع لهـا .وأضـاف مُ امليكانيك التاب
ــاحبات املُهندس  ــع جتميع الس مصن
ــي تصريح  ــم فرمـان ، ف جـواد كاظـ
للمكتب اإلعالمي للوزارة بأنَّ العمل 
ــل كوادر  ب ــن قِ ــة م تواصل ــود مُ واجله
املصنع لتجميع وإنتاج ساحبات نوع 
نيوهوالند وفق عقد اإلستثمار املُبرم 
ــمارت مارينا املغربية ،  ــركة س مع ش
شيراً إلى ان الساحبات من مناشئ  مُ
ــدرة ( ٨٠ ) حصان  ــة بقُ ــة رصين تركي
ــواء العراقية  ــا لألج ــاز مبُالئمته ومتت
ــتخدام إلى جانب توفر  وسهلة اإلس
ــع منح ضمان  ــة م األدوات اإلحتياطي
ناسبة  ملُدة عام كامل وتُباع بأسعار مُ
ــوي على  ــع يحت ــأنَّ املصن ــاً ب بين ، مُ
ــم ( ١١ )  ــوط إنتاجية تضُ ــة خط ثالث
محطة جتميعية ومحطات للفحص 

ــة ( ٣٠ )  ــة بطاق ــيطرة النوعي والس
ــبق  ــاحبة يومياً ، الفتاً إلى أنهُ س س

ــاحبات  ــويق وجبة من الس وان متَّ تس
ــل  العم وان  ــاحبة  ) س  ٥٠  ) ــت  بلغ

ــدة بعدد  ــتمر ألنتاج وجبة جدي س مُ
ــويقها إلى  ــاحبة لغرض تس (٢١ ) س
كونات  ــول مُ ــني وبإنتظار وص الفالح
ــيتم  ــاحبة أخرى س ــزاء ( ٤١ ) س وأج
ــا وإنتاجها الحقاً ، مؤكداً ان  جتميعه
ــل الفالحني على  ب ــاك إقبال من قِ ن هُ
هذا النوع من الساحبات وان للشركة 
اإلمكانية لإلنتاج وفق طاقة املصنع 
ــن .جتـدر  ــات الفالحيـ ــب طلب وحس
ــاحبات  ــى ان مصنع الس ــارة إل اإلش
ــد الثمانينات  ــي بداية عق ــس ف تأس
وقام بتصنيع ساحبات عنتر وتسويق 
ــا كما أختص  ــداد كبيرة جداً منه أع
بتجميع أنواع الساحبات وفق عقود 
ــابقاً وتسويقها  برمة س ــاركة مُ ش مُ

إلى الفالحيـن .

البينة الجديدة / هيثم مجيد

ــارة عن عقد  اعلنت وزارة التج
ــراف واملتابعة على   ــة االش جلن
ــاركتها في  ــذ خطة مش تنفي
ــل زوار  ــة لنق ــارة االربعيني الزي
أربعينية اإلمام احلسني ( عليه 
ــة  ــا ملناقش ــالم ) اجتماع الس
ــا  محاوره ــام  ومه ــة  اخلط
ــت  .وقال  ٢٠٢٢  / ـــ  لعام١٤٤٤ه
ــا نقال عن  ــي بيانه ــوزارة « ف ال
ــؤون االدارية   الوزارة للش وكيل 
ــرف على  ــري املش ــتار اجلاب س
ــه  ــالل ترأس ــة خ ــل اللجن عم
ــة  ــاع انه جرى مناقش االجتم
ــاركة اسطول وزارة  أهمية مش
ــل زوار أربعينية  التجارة في نق
ــالم  ــني عليه الس اإلمام احلس
ــتية  اللوجس ــتعداداتها  واس

للمشاركة على احملور اخملصص 
ــادة عمليات  ــل قي ــن قب لها م
محافظة كربالء املقدسة وهو 
محور ( كربالء – النجف ) والذي 
ــور وزارة التجارة .  ــمى مح يس
ــة « أنه بتوجيه من وزير  مضيف
ــالء احمد  الدكتور ع ــارة  التج
اجلبوري متت زيادة عدد العجالت 
ــارك في نقل الزوار  التي ستش
ــة  انتاجي ــة  عجل  ٧٠٠ ــى  ال
ــم تهيأتها  وخدمية بعد ان يت
الزيارة  بتادية واجب  للمباشرة 
ــيق مع قيادة عمليات  وبالتنس
ــات  واجله ــالء  كرب ــة  محافظ
ــتنفار  ــاندة واس ــة الس االمني
واالمكانات  اللوجستي  الدعم 
لتقدمي افضل اخلدمات للزائرين 
ــبة الدينية التي  ــذه املناس به
ــزوار من كل  ــني ال ــا مالي يحيه

ــام واملتوقع لها خمس  دول الع
ــام بعد  ــذا الع ــر ه ــني زائ مالي
ــارت «انه  ــة كورونا .واش جائح
ــاع كذلك  ــالل االجتم جرى خ
ــات  املالحظ ــن  م ــدد  ع ــرح  ط
واملقترحات لبعض االشكاالت 
ــاء ذروة الزيارة  ــدث اثن ــي حت الت
واخلاصة بحركة مرور العجالت 

ــال عن  ــا فض ــن تواجده واماك
ــد  ــرورة تواج ــى ض ــد عل التأك
اعضاء جلنة املتابعة واالشراف 
االجتماعات  ــور  وحض امليداني 
ــتركة  مع غرفة العمليات املش
في محافظة كربالء للتنسيق 
ــالكات  م ــزام  والت ــم  والدع
ــة  حرك ــة  مبتابع ــركات  الش

اسطولهم ونشر نقاط توجيه 
ــواق بالنقل . مؤكدة «أنها  الس
ــاندة  من الوزارات اخلدمية الس
ــكل رئيسي  التي تساهم بش
وفعال في عملية نقل وتفويج 
ــارة  ــرة الزي ــة فت ــن طيل الزائري
ــي كل عام  والتي  االربعينية ف
ــل  قب ــن  م ــادة  بأش ــت   حظي

ــالء وقيادة  ــة كرب إدارة محافظ
ــني  العتبت وإدارة  ــات  العملي
احلسينية والعباسية واملراجع 
ــود  اجله ــة  نتيج ــة  الديني
ــا  يبذله ــي  الت ــتثنائية  االس
موظفو الوزارة من وكالء ومدراء 
واملسؤولني  ومعاونيهم  عامني 
عن حركة نقل االسطول على 
ــب  ــأداء واج ــني ب ــور املكلف احمل
ــن اجلدير بالذكر  الزيارة.هذا وم
«ان الوكيل االداري ستار اجلابري 
ــة مدير عام دائرة  ورئيس اللجن
ــاص رياض  ــر القطاع اخل تطوي
ــيحضران  ــمي س فاخر الهاش
اجتماع مناقشة خطة الزيارة 
االربعينية ومحاورها مع قيادة 
ــالء  كرب ــة  محافظ ــات  عملي
املقدسة   في محافظة كربالء 

املقدسة.
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2محليات

 كركوك / البينة الجديدة

ــة  األمني ــود  اجله ــار  إط ــن  ضم
ــرطة  التي تبذلها قطعات الش
ــة في مالحقة املطلوبني  االحتادي
ــني عن  ــني  واخلارج ــن اإلرهابي م
ــاء  للقض ــم  وتقدميه ــون  القان
ذت  ــم العادل ، نفّ لينالوا جزاءه
ــي الثالث  ــواء اآلل ــن الل ــوة م ق
ــرطة احتادية  ــة ش ــة اآللي  الفرق
ــنودة باجلهد االستخباري ،  مس
عملية تفتيش ضمن قرية (هالل 

الكلش) في  محافظة كركوك ، 
ــفرت عن إلقاء القبض على  أس
ــني وفق  ــني مطلوب ــني اثن متهم
ــاب) ،  متت  ــادة ٤ (إره ــكام امل أح
ــات  ــالل عملي ــن خ ــة م العملي
ــؤولية  تفتيش ضمن قاطع املس
ومطابقة املعلومات الشخصية 
للمشتبه بهما مع قاعدة بيانات 
املطلوبني للقضاء، مت إحالتهما 
اصولياً إلى جهة الطلب إلكمال 

اإلجراءات القانونية بحقهما .  

البينة اجلديدة / علي شريف

اكدت مديرة إعالم بلدية احللة 
ــادي عن  ــة وداد العب املهندس
بزيارة  ــة  ــدء بحملة خاص الب
اربعينية اإلمام احلسني (عليه 
ــت العبادي:   ــالم) .واضاف الس
ــرت برفع  ــة احللة باش إن بلدي
ــوارع  الش ــط  وقش النفايات 
اجلانبية التي مير بها زوار االمام 
احلسني عليه السالم لضمان 
ــن. الزائري ــة  حرك ــيابية  انس

ــتمر  ستس ــة  احلمل ــاأن  كم
حتى بعد إنتهاء زيارة األربعني 
ــمل  ــل يش ــة وأن العم خاص
فتح كافة الشوارع في عموم 
ــة وتنظيفها من  ــة احلل مدين

ــة  احلمل أن  ــا  النفايات.علم
باشرنا بها قبل زيارة األربعني 
ــى ال يكون  ــرة طويلة حت بفت
ــة  حرك ــاء  اثن ــاك  إرب ــاك  هن
ــني  اإلمام احلس لزوار  ــير  املس
ــالم).كما ان هناك  (عليه الس
تنسيق مع جميع الدوائر ذات 
العالقة  للعمل سوية إلظهار 
ــق  ــر يلي ــة مبظه ــة احلل مدين
ــا ومجتمعها.وبينت  بتاريخه
بلدية  العبادي:أن  ــة  املهندس
ــؤولة عن وضع  احللة غير مس
ــع بعض  ــي تقط ــز الت احلواج
ــة وعلى  ــي املدين ــوارع ف الش
اجلهات اخملتصة  التنسيق مع 
املرور لوضع حواجز  ــة  هندس

بشكل يليق باحملافظة.

البصرة / البينة الجديدة
ــئ  ملوان ــام  الع ــر  املدي ــف  كش
فرحان  املهندس  الدكتور  العراق 
ــام ٢٠٢٣  ــن أن ع ــي ع الفرطوس
سيكون عام التحول في املوانئ 
ــى الرقمنة  االلكترونية ١٠٠٪.  ال
ــركة  ــر العام ان الش ــال املدي وق
ــي  تنفيذ قرار ٩٠ لعام  ماضية ف
ــاحة  ــذ س ــق بتنفي ٢٠٢٠ املتعل
الترحيب الكبرى مبساحة مليون 
ونصف املليون متر مربع , الفتا الى 
ــتكون  ان املرحلة االولى منها س
ــيتم  ــع وس ــر مرب ــف مت ٥٠٠ ال
ادخالها العمل  خالل الشهرين 
املقبلني .واضاف ان هذا املشروع 
ــول االلكتروني  ــن مع التح يتزام
ــة التحول في  ــذي يعتبر نقط ال

ــيتم  ــل املوانئ ,مبينا انه س عم
ــة لكل  ــة متكامل ــر منص توفي
ــن الكمارك  ــات العاملة م اجله
ــات  واجله ــة  احلدودي ــذ  واملناف
الساندة االخرى ومنها الصحية 
والزراعية .كما سجلت الشركة 
ــو  رس ــراق  الع ــئ  ملوان ــة  العام
سفينتني جتاريتني وجنيبتني مع 
ــاحبتيهما عند ارصفة ميناء  س
ابو فلوس التجاري . السفينتان  
ــي برايد  محملتان  ــني وس احلس
ــوالت  احلم ــة  املتنوع ــات  باحلاوي
ــان محملتان مبادة  ــا اجلنيبت فيم
الكلنكر  وجرت عمليات التفريغ 
واالرساء بالتعاون والتنسيق بني 
ــة  ــات املالح ــاء وعملي ادارة املين

البحرية .

بغداد / البينة الجديدة
ــل الوزارة  ــات وكي ــاءً على توجيه بن
ــني العوادي ، اجرى مدير  االقدم حس
ــواء  الل ــرية  البش ــوارد  امل ادارة  ــام  ع
ــبهان الساعدي  احلقوقي حسني س
ــي مديرية االيفادات  جولة تفقدية ف
ــات  والقياس ــاكل  الهي ــم  وقس

والتحديث وشعبة اآلليات والشعبة 
ــي في الوزارة  ــة واملركز الطب القانوني
ــير العمل  ــيادته على س ــاً س مطلع
والوقوف على املعوقات ووضع احللول 
ــر  بتضاف ــا  موجه ــا،  له ــبة  املناس
اجلهود وااللتزام باالوامر والتوجيهات، 
وتسهيل وتبسيط اإلجراءات وتذليل 

ــل وذلك  ــات واملعاض ــة الصعوب كاف
ــير العمل في املديرية،  إلنسيابية س
ــى طلبات  ــيادته ال ــتمع س كما واس
املدراء واهم احتياجاتهم, مبدياً تقدمي 
كافة املساعدات املمكنة في توفيرها 
ــياقات  والس ــات  الصالحي ــن  ضم
ــتقبل مدير عام  والقانونية، فيما اس

ــرية اللواء احلقوقي  ادارة املوارد البش
حسني سبهان الساعدي مجموعة 
ــبي الوزارة من  من املواطنني، ومنتس
ــب واملوظفني املدنيني  الضباط واملرات
ــبوعية  ــن املقابالت االس ــك ضم وذل
ــتمع سيادته  التي يجريها، حيث اس
ــاكل واالحتياجات موجها  ــى املش إل

ــخير  ــدراء املديريات الى ضرورة تس م
جميع  االمكانات لألسهام في حلها 
ــم ، مؤكداً  ــات امامه ــة املعوق وإذاب
ــياقات  ــزام بالس ــرورة االلت ــى ض  عل
االدارية والقانونية لضمان  حقوقهم 
ــهيل  ــهم في تس ــروعة مبا يس املش

عمل املديرية.
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بغداد / البينة الجديدة
ــتعدادات  ــط تهيئة كافة االس ــدت وزارة النف اك

ــة واخلدمية للزيارة  ــذ خطة الوزارة الوقودي لتنفي

ــة  املقدس ــالء  كرب ــة  محافظ ــي  ف ــة  االربعيني

ــالق الزائرين وتقدمي  ــهد انط واحملافظات التي تش

اخلدمات لهم. جاء ذلك خالل ترؤس السيد وكيل 

ــة حامد يونس  ــؤون التوزيع والتصفي الوزارة لش

اجتماع العمليات القيادي. وقال السيد الوكيل 

ان تشكيالت الوزارة املعنية باملوضوع واملساندة 

لها استنفرت كافة امكاناتها البشرية والفنية 

ــاركة في توفير املنتجات النفطية  والغاز  للمش

ــائل للهيئات واملواكب احلسينية ،من خالل  الس

ــوكالء اجلوالني باالضافة الى  منافذ التجهيز وال

تهيئة وتوفير خزين ستراتيجي يتناسب وحجم 

الزائرين واملواكب املشاركة في احياء شعائر هذه 

ــيد الوكيل ان  ــبة العظيمة . واضاف الس املناس

ــخير  كافة  امكانات  ــاع ناقش ايضا تس االجتم

ــات  واملركب ــات  االلي ــن  م ــة  النفطي ــركات  الش

ــل الزائرين من والى  ــاهمة في تفويج ونق للمس

محافظة كربالء، فضال  عن توفير الوقود حملطات 

ــات والدوائر  توليد الطاقة الكهربائية واملؤسس

اخلدمية. واشار السيد الوكيل ان اجراءات الوزارة 

ــل اجلماعي  ــات النق ــز الي ــود وتعزي ــر الوق لتوفي

ــيق  مع احلكومة احمللية  للزائرين من خالل التنس

ــكلة  ــات املش ــة العملي ــالء وغرف ــة كرب حملافظ

للزيارة املليونية. ويذكر ان شركة توزيع املنتجات 

ــركة تعبئة وخدمات الغاز وشركة  النفطية وش

خطوط االنابيب وشركات املصافي العراقية تنفذ 

ــركات  ــوزارة الوقودية باالضافة الى الش خطة ال

ــاهم  ــاندة في وزارة النفط التي تس والدوائر الس

ــتية.  ــكل فاعل في تقدمي اخلدمات اللوجس بش

ــدراء العامني  ــذي حضره امل ــش االجتماع ال وناق

ــركات والدوائر جدول أعماله والتأكيد على  للش

توفير املشتقات النفطية للمواطنني بانسيابية 

عالية.
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رئيس مجلس االدارة
رئيس التحرير

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

أسسها الراحل  
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ــح االطار  ــدد الفواز على ان مرش وش
ــياع  ــو محمد ش ــوزراء ه ــة ال لرئاس
ــى ان العملية  ــيرا ال ــوداني، مش الس
ــن ان تتوقف على  ــية ال ميك السياس
ــخص معني.وتابع، ان اختيار بديل  ش
ــاش وخاضع  للنق ــل  قاب ــوداني  للس
ــة  ــة ملصلح ــر خدم النظ ــات  لوجه
ــال  ــني ق ــي ح ــي. ف ــعب العراق الش
ــح محمود  ــي حتالف الفت ــادي ف القي
احلياني، امس الثالثاء، إن حضور التيار 
ــوار الثانية التي  ــة احل الصدري جلس
ــيدعم اخلروج بنتائج  عقدت ، كان س
ــدون لغة احلوار  ــة، مبيناً أنه ب إيجابي
لن نستطيع الوصول إلى حل لألزمة. 
ــود  ــوار دون وج ــي ، أن احل ــع احليان وتاب
ــن يجدي نفعاً كونه  التيار الصدري ل
طرفاً مؤثراً.وأضاف، أن جوالت احلوارات 
ــد زيارة  ــن أن تبدأ بع ــية ميك السياس
ــني (ع)، معتبراً  أربعينية اإلمام احلس
ــتبقى في دائرة  ــب الكتل س أن مطال
ــمها إال عقد جلسة  مفرغة ال يحس
ــس اجلمهورية  رئي ــار  ــة الختي برملاني
ــد احلياني،  ــس وزراء.وأك ــف رئي وتكلي
ــحه  ــيقي مبرش ــك اإلطار التنس متس
ــياع السوداني، مشيراً إلى  محمد ش
ــال كان هناك  ــة تغييره في ح إمكاني
حوار مع التيار الصدري. وفي التطورات 

ــدر القضاء العراقي ، حكما  ايضاً أص
ــارز اإلرهابية في  ــؤول املف بإعدام مس
ــذي متكن  ــش اإلرهابي ال ــم داع تنظي
ــاء القبض  ــعبي من إلق ــد الش احلش
ــب  ــابق. وبحس ــت س ــي وق ــه ف علي
ــعبي  ــد الش بيان ملديرية اعالم احلش
ــد أبرز  ــدان يعد اح ــي امل ــان اإلرهاب ، ف
اعضاء تنظيم داعش اإلرهابي، حيث 
ــمى (قاطع  ــا يس ــى م ــي ال كان ينتم
ــؤول مفارز  ــوب بغداد) بصفة مس جن
ــن عمليات  ــت بالعديد م ــي قام والت
ــة  األمني ــوات  الق ــال  ارت ــتهداف  اس
واغتيال املواطنني والتهجير الطائفي 
واملساومة.واضاف،  واخلطف  للعوائل 
ــابقا الى تنظيم  كما انتمى املدان س
ــارك في العديد  القاعدة اإلرهابي وش
ــة ضد اجليش  ــن العمليات اإلرهابي م
العراقي.ولفت البيان، الى انه مت إلقاء 
ــى اإلرهابي املذكور بخطة  القبض عل
استخبارية نوعية مع مالحقة ورصد 
رقمي وكمني محكم من قبل مديرية 
(التحقيقات واألمن  األمن واالنضباط 
ــتحصال املوافقات  ــي) بعد اس الوقائ
ــياق ذي صلة أفاد  ــة. وفي س القضائي
مصدر أمني ، بالقاء القبض على قاتل 
ــط (ثائر الطيب) في محافظة  الناش
ــدر ان القوات  ــال املص ــة. وق الديواني

ــى املدعو  ــت القبض عل ــة ألق األمني
ــاح الكريطي) املتهم بقتل الثائر  (كف
الناشط ثائر الكريطي.وأضاف، أنه مت 
ــض عليه بعد عملية رصد  إلقاء القب
ــهر. وفي الشأن األمني  استمرت ألش
ــأن القائد  ــي رفيع، ب ــدر أمن ــاد مص أف
ــلحة مصطفى  ــوات املس ــام للق الع
ــتبدال  ــر باس ــدر أوام ــي أص الكاظم
ــكرية بني بغداد وكركوك. أفواج عس

وقال املصدر ، إن القائد العام للقوات 
ــي أمر  ــى الكاظم ــلحة مصطف املس
بنقل فوج القوات اخلاصة الثالث من 
قضاء التاجي الى محافظة كركوك.

وأضاف، أن الكاظمي أمر أيضا بسحب 
ــن احملافظة  ــث لواء ٦١ م ــوج الثال الف
ــط بغداد.  ــة اخلضراء وس الى املنطق
ــاز األمن الوطني ،  من جانبه اكد جه
متابعة اإلجراءات التحقيقية اخلاصة 

ــم داود، امس  ــد قاس ــال العمي باغتي
األول  في محافظة ميسان. وبحسب 
ــاز األمن الوطني ينعى  بيان ، فان جه
ــم داود  ــن ( قاس ــط األم ــده ضاب فقي
ــس االول  ــل ام ــذي اُغتي ــلمان ) ال س
ــق ٢٠٢٢/٩/٥ أثناء مروره  ــني املواف اإلثن
في محافظة ميسان.وتابع البيان، انه 
إذ يؤكد اجلهاز على متابعة اإلجراءات 
ــباب  ــوف على اس ــة للوق التحقيقي

ــاة وتقدميهم إلى  احلادث ومعرفة اجلن
ــر التعازي  ــاء، فإنه يتقدم  بأح القض
ــة  ــد الكرمي ــة الفقي ــاة لعائل واملواس
وذويه ومحبيه سائلني املولى عز وجل 
ــلوان. وختم  أن يلهمهم الصبر والس
البيان، نعاهد شعبنا العراقي الكرمي 
ــن الوطني  ــى جهاز االم ــى أن يبق عل
ــبيه العني الساهرة  بضباطه ومنتس
والسد املنيع لكل من يحاول املساس 
ــى صعيد  ــن واملواطن. عل ــن الوط بأم
ــة التخطيط  ــال النائب عن جلن آخرق
ــادي  االحت ــة  واخلدم ــتراتيجي  االس
ــاء، إن  ــداوي، امس الثالث ــد البل محم
ــيكمل متطلبات  ــس اخلدمة س مجل
ــات الوظيفية  ــيطرة على الدرج الس
وتنظيم مهامها ومستحقيها.وأشار 
ــات تتمثل  ــى أن املعوق ــداوي ، إل البل
ــات  ــوزارات واملؤسس ــام بعض ال بقي
ــة  الوظيفي ــات  الدرج ــاء  إخف ــي  ف
ــس  ــالها للمجل ــن إرس ــاع ع واالمتن
ــتحداث.وتابع،  واالس ــذف  احل ــن  ضم
ــات لم  ــوزارات واملؤسس ــض ال أن بع
ــا اإلدارية مبا  ــى هيكليته ــادق عل يُص
ــة ووزارة املالية  ــس اخلدم ــن مجل ميكّ
ــيؤجل  ــص الدرجات والتي س تخصي
ــة املوازنة،  ــبب عرقل ــت فيها بس الب
ــتتعاون  ــاً أن اللجنة النيابية س مبين

ــيطرة على  ــس اخلدمة للس مع مجل
ــة بعد جناح  ــف الدرجات الوظيفي مل
ــودة كما حصل في  مترير درجات موج
ــة والكهرباء.وأضاف، أن  ــي التربي وزارت
وزارة الصحة التزمت بتعيني خريجي 
الكليات واملعاهد الصحية والتعليم 
ــي بعد طلب  ــي والبحث العلم العال
مجلس اخلدمة من اجلامعات تزويدها 
ــا األوائل واحلاصلني  ببيانات خريجيه
ــا لتعيينهم،  ــهادات العلي على الش
ــواب اللجنة  ــول إن ن ــتطرداً بالق مس
ــد بتال  ــط خال ــر التخطي ــوا وزي التق
ــوا ضرورة وجود قواعد  النجم وناقش
ــات الدوائر  ــالت ومخرج ــات ملدخ بيان
بالتعاون مع  ــا  وبرامجها وهيكلياته
ــة  ــؤون االجتماعي ــل والش وزارة العم
ــات العاطلني  ــع بيان ــا م ومقاطعته
ــأن  ب ــداوي،  البل ــه  العمل.ونب ــن  ع
املقابلة كاملة الصالحيات  احلكومة 
ــتطيع معاجلة ملف الدرجات  وستس
ــؤولني  ومس وزراء  ــر  عب ــة  الوظيفي
متمكنني، وسيتمكن مجلس اخلدمة 
ــال متطلبات  ــرعة إلكم ــي بس املض
ــات الوظيفية  ــيطرة على الدرج الس
من  ــتحقيها  ومس ــام  امله ــم  وتنظي
ــات املوجودة لديه  ــالل قاعدة البيان خ

باجململ.
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ــات  والدباب ــي-٢٥،  م ــة  املروحي ــت  أصبح
السوفيتية، وكذلك املدفع املضاد للطائرات 
ــاع  ــة الدف ــيلكا، وأنظم زي إس أو ٢٣-٤ ش
ــني  ــتريال-١٠ معروض ــتريال-١ وس ــوي س اجل
ــم حديقة  في مركز خاص، يُطلق عليه اس
االتصاالت من قبل العسكريني األمريكيني.

ــأة الواقعة في قاعدة نيليس  في هذه املنش
ــادا، يتم  ــة نيف ــي والي ــهيرة ف ــة الش اجلوي
ــد أنه  ــة، ويعتق ــم الصيفي ــب الطواق تدري
ــب الطيارون  ــذه العينات، يكتس بفضل ه
ــدو احملتمل،  ــد معدات الع ــارات في حتدي مه

ــاعد على جتنب حاالت ما يسمى  مما سيس
بالنيران الصديقة، حسبما ذكرته صحيفة 
راسيسكايا غازيتا.ففي املاضي، على سبيل 
ــي العراق، مت تدمير  ــال، أثناء العمليات ف املث
ــذه احلوادث  ــكرية في مثل ه اآلليات العس
ــائر في األفراد.ومن املثير  وكانت هناك خس
ــا زال مرئيا  ــم العراقي م ــام أن العل لالهتم
ــتخدامها  على مروحية مي-٢٥، حيث مت اس
بنشاط في احلرب ضد إيران، حيث دمرت هذه 
ــرًا من املركبات املدرعة  املروحيات عددًا كبي
ــيفتاين التي  اخملتلفة، مبا في ذلك دبابات ش
ــات إم-٤٧ وإم- ــليمها من إجنلترا ودباب مت تس

ــة  املروحي ــقطت  األمريكية.وأس وإم-٦٠   ٤٨
ــش ١ جاي كوبرا،  ــية مروحيات أيه إت الروس
ــر مقاتلة اجليل  ــى وفقا لبعض التقاري وحت
ــن العديد من  ــراز إف-٤، ولك ــن ط ــي م الثان
اخلبراء يشككون في صحة هذه املعلومات.
ــج الثانية، حاولت  ــالل معارك حرب اخللي خ
ــد القوات  ــدام العمل ض ــب صقور ص كتائ
ــبب وجود  ــيات، ولكن بس ــددة اجلنس متع
ــة للغاية،  ــوي، لم تكن ناجح دفاع جوي ق
ــن املروحيات من هذا  ومت اختطاف العديد م
النوع بسبب عمليات اإلنزال القسري، وقد 

تكون هذه املروحية واحدة منها.
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ــات في هيئة  ــرة التحقيق أعلنت دائ
ــة أحكام إدانةٍ  النزاهة، صدور خمس
بيّنة  ــبق، مُ ــظ بابل األس بحقِّ محاف
ــدرت  ــي ص ــكام الت ــوع األح أنَّ مجم
ــديد غيابياً  ــس الش ــجن واحلب بالس
ــنة.وذكرت  ــغ (١٨) س ــدان بل ــقِّ املُ بح
ــة جنايات بابل –  ــرة ، أن َّمحكم الدائ
ة بنظر قضايا  تصَّ ــة اخملُ الهيئة الثالث
ة  النزاهة، أصدرت حكماً بالسجن ملُدَّ
ــنواتٍ وغرامةٍ ماليَّةٍ مقدارها  سبع س

عشرة ماليني دينار على محافظ بابل 
األسبق؛ لقيامه بابتزاز املُدير املُفوَّض 
ــط  ــروع تبلي ــذة ملش ــركة املُنفِّ للش
ــه؛ وامتناعه عن  ــارع  ٨٠ وتفرُّعات ش
ــتحقات املاليَّة للشركة،  صرف املس
ــن كل  ــبة (١٠٪) م ــع نس ــد دف إال بع
ــروع.وأضافت  مبلغٍ يتمُّ صرفه للمش
ــاً باحلبس  ــدرت حكم ــة أص أن احملكم
ــنواتٍ على  ة خمس س ــدَّ ــديد ملُ الش
ــداً باملال  ــه الضرر عم ــدان؛ إلحداث امل
العام، الفتةً إلى قيامه بتوجيه هيئة 

ــزرة احللة  ــح مج ــل مبن ــتثمار باب اس
؛ على  النموذجيَّة كفرصةٍ استثماريَّةٍ
الرغم من وجود كتابٍ سابقٍ صادرٍ عن 
ــزرة لإليجار  ــات بطرح اجمل وزارة البلديَّ
عن طريق املُزايدة العلنيَّـة.وأوضحت، 
ــة  تصَّ ــة اخملُ ــح احلل ــة جن َمحكم أنّ 
بقضايا النزاهة، أصدرت ثالثة أحكامٍ 
ــنتني لكلٍّ  ة س ــديد ملُدَّ ــس الش باحلب
ــبق؛ خملالفته  افظ األس ــى احملُ منهاعل
ــة، من خالل توقيع  واجباته الوظيفيَّ
ــاصِّ بتحويل األجراء  ــر اإلداري اخل األم

ة  ــي دائرة صحَّ ــني إلى عقودٍ ف اليوميِّ
ــنة  ــرار رقم (١٢ لس ــاً للق ــل، وفق باب
ــماء  ــى أس ــوي عل ــذي يحت ٢٠١٩) ال
ــدان منح فرصة  ــدت أنَّ املُ .وأكَّ وهميَّةٍ
ــتثماريَّة حصريَّة ألحد العقارات،  اس
ــم (١٣  ــتثمار رق ــاً لقانون االس خالف
ــنة ٢٠٠٦) الذي نصَّ على اإلعالن  لس
عن الفرص االستثماريَّة؛ حتقيقاً ملبدأ 
ــة بني املُستثمرين، فضالً عن  املنافس
ــتبدال القطعة  ــر اس ــع محض توقي
ــبق، على  افظ بابل األس صة حملُ صَّ اخملُ

ــعٍ على  ــود معاملة بي ــم من وج الرغ
ــكام املادة  ــة املذكورة وفق أح القطع
(٢٥) من قانون بيع وإيجار أموال الدولة 
ــنة ٢٠١٣) سابقة حملضر  رقم (٢١ لس
ــت الدائرة أنَّ  ــتبدال املذكور.وبيَّن االس
ــدرت وفق أحكام  ــرارات األحكام ص ق
ــني  ــنة ١٩٨٣) واملادت ــرار (١٦٠ لس الق
ــات،  العقوب ــون  قان ــن  م و٣٤٠)   ٣٣١)
نوِّهةً بـإصدار أوامر قبضٍ وحترٍّ بحقِّ  مُ
ــع احلجز االحتياطي على  املُدان، ووض

أمواله املنقولة وغير املنقولة. 

بغداد /

بغداد /

ــاء، األمانة العامة جمللس الوزراء  ــت وزارة املالية، امس الثالث خاطب
ــي وزارة الصحة. وذكرت  ــني العلوميني ف ــأن تعيينات اخلريج بش
ــة العامة جمللس  ــة خاطبت األمان ــان، أن وزارة املالي ــوزارة في بي ال
ــي ٢٠٢٢٨٢٥ ،  ــدد ١٢٢٤٧ واملؤرخ ف ــادر بالع ــوزراء بكتابها الص ال
املتعلق بتعيينات خريجي العلوميني في وزارة الصحة.وأوضحت، 
ــى كتابها الذي  ــة العامة جمللس الوزراء عل ــا بانتظار رد األمان أنه
ــرض تأمني  ــنة ٢٠٢٢، بغ ــا رقم ٢٣٥ لس ــه تعديل قراره ــت في دع
ــغيلية  ــة من النفقات التش ــات املالية الالزم ــف التخصيص كل
ــة ودوائرها، أو من خالل إيرادات املنافذ احلدودية لكل  لوزارة الصح
ــارئ واألمن  ــن قانون الدعم الط ــتناداً للمادة ١١ م ــة اس محافظ
الغذائي والتنمية، مبينة أن هذه املادة تنص على (تخصيص ٥٠٪ 
ــا فيها محافظات  ــذ احلدودية الى احملافظات، مب من ايرادات املناف
ــى أن تخصص تلك  ــذ، عل ــا تلك املناف ــودة فيه ــتان املوج كردس
ــتثمارية  ــاريع إس املبالغ لتقدمي اخلدمات للمحافظة او إجناز مش
ــي احملافظة او  ــتمرة في ف ــاريع املس ــل املش ــغيلية او متوي او تش
ــة في كل محافظة اعتبارا من ١/١/ ٢٠٢٢). اعمار املناطق احلدودي

ــة قامت بتزويد وزارة املالية بكتاب احلذف  وتابعت، أن وزارة الصح
ــريحة خريجي العلوميني لغرض تأشيره ضمن  واالستحداث لش
املالك، مؤكدة حرصها الشديد على إنصاف جميع العاملني ومن 
مختلف الشرائح والفئات ومنحهم حقوقهم املالية بحسب ما 

تقره اللوائح والتعليمات النافذة بهذا الشأن.

بغداد /

ــادة جرائم  ــس الثالثاء، زي ــة، ام ــت وزارة الداخلي أعلن
االبتزاز األلكتروني، فيما حددت عقوبة املتورطني بهذه 

اجلرائم.  
ــد احملنا، إن  ــواء خال ــوزارة الل ــم ال ــال املتحدث باس وق
ــة  ــم األلكتروني ــي واجلرائ ــزاز اإللكترون ــوع االبت موض
ــائل  ــتخدام  وس ــالل اس ــرة، من خ ــادة كبي ــهد زي ش
ــاكات والتحريض  ــل االجتماعي خملتلف االنته التواص
ــد من  ــة والعدي ــرقة والقرصن ــات والس ــع املمنوع وبي
ــزاز األلكتروني الذي  ــب، أهمها هو موضوع االبت اجلوان
ــر على نطاق واسع وال يختص مبنطقة دون  أخذ ينتش
ــائرية القروية.   ــق العش ــمل حتى املناط ــرى بل ش اخ
ــي بدأ يهدد  ــرة االبتزاز االلكترون ــد، أن ارتفاع ظاه وأك
ــيج اجملتمع العراقي، لذلك وجهت وزارة الداخلية  نس
ــة  ــا وكال ــوع منه ــذا املوض ــي ه ــات بتبن ــدة مديري ع
ــرطة  ــة مكافحة اجلرائم  والش ــتخبارات ومديري االس
ــزاز االلكتروني  ــى، أن جرمية االبت ــار إل اجملتمعية.  وأش
ــببت في مقتل وانتحار كثير من احلاالت، حيث إن  تس
ــاء، لذلك أن مثل  ــبب بطالق ١٠ نس ــد املبتزين تس أح
ــيج اجملتمع  ــكل كبير في نس ــم تؤثر بش ــذا جرائ هك
العراقي.  وأضاف احملنا، أن وزارة الداخلية جادة مبتابعة 
ــن أن القانون مازال غير  ــم االلكترونية، بالرغم م اجلرائ
ــرَّع في مجلس النواب العراقي، لكن هنالك مواد  مش
ــتخدمها القضاء العراقي في معاجلة هذه األمور،  يس
مبيناً أن الكثير من املتهمني مت سجنهم ملدة تصل الى 
١٤ سنة. ولفت إلى أن هناك عدة اساليب تستخدمها 
ــلوب الشرطة اجملتمعية  وزارة الداخلية، أحدها هو أس
ــار من خالل الهاتف فقط واإلبقاء  اخلاص بتلقي اإلخب
على سرية املعلومات واملكاملة والتحقيق في املوضوع 
وانهائه، مؤكداً أن أكثر من ٩٥٪ من احلاالت التي تبنتها 
ــرطة اجملتمعية، مت وضع احلدود اجلذرية لها.  ودعا  الش
ــاون مع الوزارة واالبالغ عن اي  احملنا، املواطنني إلى التع

حالة تواجههم بشأن اجلرائم األلكترونية.  

بغداد /

ــة العراق  ــاء، ان سياس ــس الثالث ــي، ام ــم االعرج ــن القومي، قاس ــار االم ــد مستش اك
ــار  ــالل احلوار.وجاء في بيان للمكتب اإلعالمي ملستش ــة على انهاء اخلالفات من خ مبين
ــرق  ــاري الدفاع ملنطقة الش ــتقبل مبكتبه، كبير مستش األمن القومي، أن األعرجي، اس
ــون،  ــمال أفريقيا في وزارة الدفاع البريطانية، الفريق اجلوي مارتن سامبس ــط وش األوس
ــتعراض العالقات الثنائية بني العراق  والوفد املرافق له.وأوضح، انه جرى خالل اللقاء، اس
واململكة املتحدة، وسبل تعزيزها وتطويرها، السيما في مجال تبادل اخلبرات العسكرية 
ــتخبارية، فضال عن استمرار التعاون في مكافحة اإلرهاب وضبط احلدود. واألمنية واالس
ــراق واملنطقة هي  ــرز التحديات التي تواجه الع ــن األعرجي قوله إن من أب ــل البيان ع ونق
ــتان مؤشر خطير يجب  خطر اإلرهاب واخملدرات، الفتا إلى أن عودة التفجيرات إلى أفغانس
معاجلته قبل استفحاله.وأكد األعرجي، أن سياسة العراق مبنية على إنهاء اخلالفات من 
خالل احلوار واالنفتاح على اآلخرين، وهذا مبدأ نتمسك به من أجل أمن العراق واملنطقة.

اعلن املتحدث باسم مجلس الوزراء حسن ناظم، امس الثالثاء، 
ــراء األخيرة.وقال  ــا أحداث املنطقة اخلض ــن قرار يخص ضحاي ع
ــدد على ان تعمل  ناظم، في مؤمتر صحفي، ان :»رئيس الوزراء ش
ــرة، كما أكد أن  ــاالت ازاء االحداث االخي ــن دون انفع احلكومة م
ــى «قرار  ــار ال ــى اللحظة األخيرة».واش ــتعمل حت احلكومة س
مجلس الوزراء في جلسته املنعقدة امس باعتبار كل من توفي 
ــمول جرحاها بقانون تعويض  في االحداث االخيرة شهيداً، وش
ــام املاضية يؤكد  ــالل االي ــتدركاً «ماحصل خ ــن»، مس املتضرري
ــا قرر مجلس  ــى احلوار».واضاف ناظم «كم ــكام ال ــرورة االحت ض
ــوزراء تخصيص ٦ مليارات دينار لدعم الزيارة االربعينية، فيما  ال
ــذي مع االحتاد  ــى اتفاق تنفي ــط التوقيع عل ــول وزير التخطي خ
ــفاً  ان «االحتاد االوروبي سيمنح العراق ٢٥ مليون  االوروبي»، كاش

يورو لدعم النازحني».
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الجيش األمريكي يستخدم مروحيات روسية من الجيش العراقي السابق لتجنب النريان الصديقة



ــق الفوز  ــوك من حتقي ــادي  ده ــق ن ــن فري متك
ــارق ركالت  ــادي الناصرية في بف ــى فريق ن عل
ــاراةِ البالي  ــة  ٥-٣ في مب ــة بنتيج الترجيحي
ــي  ــني ف ــس األول االثن ــرت  ام ــي ج الت أوف 
ــاعة  ملعب املدينة الدولي ببغداد بتمام الس

. السادسة مساءً
ــدم دهوك بهدفني  ــوط األول بتق وانتهى الش
ــوك عن طريق  ــدف األول لده ــدف جاء اله له
ــة ١٥ وأضاف العب  ــلمان في الدقيق وليد س
دهوك كرمي دلي الهدف الثاني في الدقيقة ٢٢ 
وقلص العب الناصرية حسني طالب النتيجة 
ــجيله هدف لفريقه في الدقيقة ٢٥  بعد تس

من عمر املباراة.
ــجل الناصرية هدف  ــوط الثاني س وفي الش
التعديل عن طريق حسني طالب في الدقيقة 
ــي بالتعادل  ــي اللقاء بوقته االصل ٧٥ لينته
ــركالت  ل ــاراة  املب ــب  لتذه  ،٢-٢ ــي  االيجاب

الترجيحية وحتسم لدهوك بنتيجة ٥-٣.
ــدم قرر إقامة  ــاد العراقي لكرةِ الق وكان االحت
ــي الناصرية  ــني فريق ــالي اوف ب ــي الب مبارات
ودهوك هذا اليوم ومباراة الفائز منهما يواجه 
فريق أمانة بغداد في العاشر من هذا الشهر 

في ملعب املدينة الدولي.

@Âfl@ÚÓ”aä«@ÚÌÜ„a@NNp¸b‘n„¸a@÷Ïç
¥j«¸@…fl@Ü”b»nm@ãbn‡Ωa@âÎÜ€a

@bÓç�@�̋ �i@÷aä»€a@NNbÓ€aÏm@ÚÓ„br€a@Òä‡‹€
‚béu˛a@ıb‰ji

ــت إدارات أندية رياضية من  أعلن
ــاز لكرة  املمت ــي  العراق ــدوري  ال
ــدات جديدة  ــن تعاق ــدم، ، ع الق
ــاالت  ــن االنتق ــني ضم ــع العب م

الصيفية.
ــادي امليناء مع  ــدت ادارة ن وتعاق
ــي رودريك  ــع احملترف البنم املداف
ميلر قادماً من نادي القوة اجلوية، 
ــي  الكروات ــع  املداف ــع  وق ــا  كم
ــد  عق ــش  انتيت ــتيان  سيباس
ــم واحد  انضمامه للميناء ملوس

بعد اجتيازه الفحص الطبي.
كما أعلنت إدارة نادي كربالء عن 

ــارس عبدالعزيز  تعاقدها مع احل
ــن الفريق  ــذود عن عري ــار، لل عم
ــم املقبل ملوسم  األول في املوس

واحد.
بينما وقع املهاجم محمد قاسم 
ــده لتمثيل  ــوفات عق على كش
ــرطة  فريق الكرخ قادما من الش
ــاري»  «الكن ــوف  صف ــم  لتدعي

للموسم الكروي املقبل.
وكان مهاجم محترف من جنوب 
ــم  لفريق نادي  ــا قد انض إفريقي
الزوراء الى جانب ١٤ العباً جديداً 
ــا  ــي تركي ــوارس ف ــكر الن مبعس
الذي انطلق في انطاليا ويستمر 
لغاية ١٩ أيلول/ سبتمبر املقبل.

ــاء  لبن ــي  العراق ــب  املنتخ ــوج  ت
ــيا،  آس ــارة  لق ــالً  بط  ، ــام،  األجس
ــي، في  ــى التوال ــة عل ــرة الثاني للم
ــي اختتمت مؤخراً في  البطولة الت
ــكيك.   ــة بيش ــة القرغيزي العاصم
ــراق من حتقيق  ــن منتخب الع ومتك

ــي الصدارة  ــاماً ملوناً ليعتل ٣١ وس
ــب إيران  ــا جاء منتخ ــيوياً، فيم اس
ــز الثاني، ثم اإلمارات ثالثاً،  في املرك
ــارك فيها ٣٥  ــي البطولة التي ش ف
العراقي على  ــاز  منتخباً.ويعد اإلجن
مستوى القارة اآلسيوية هو الثاني 
ــب نهاية  ــق اللق ــد حتقي ــا بع توالي

العام املاضي.

  

ــي لكرة  ــاد العراق ــن االحت أعل
ــي ، أنه  ــدم، االثنني املاض الق
رفع عدد اخلبراء املشرفني على 
ــة  ــى التحتي ــتكمال البن اس
ــي  ف ــة  الرياضي ــآت  للمنش
محافظة البصرة الستضافة 
مشيراً  «خليجي٢٥»،  بطولة 
ــاد  االحت ــات  مالحظ أن  ــى  إل
اخلليجي تقتصر على ملعب 
ــتوفت  ــد فقط، فيما اس واح
ــرى  األخ ــآت  املنش ــع  جمي

الشروط املطلوبة.
ــم  وقال الناطق االعالمي باس
ــوي،  ان  ــاد، احمد املوس االحت
«االحتاد اخلليجي لكرة القدم 
ــط على  ــر مالحظاته فق أشّ
ــة  مبحافظ ــاء  املين ــب  ملع

ــتضيف  ــرة التي ستس البص
ــي٢٥، أما غيره  بطولة خليج
ــد اكتمل  ــآت فق املنش ــن  م

العمل بها».
ــة اخلليجية  ــني أن «اللجن وب
ــى  عل ــراف  باإلش ــة  املكلف
املطلوبة  ــروط  الش استيفاء 
ــان فقط  االطمئن ــود  ت كافة 
ــذي  ــاء وال ــب املين ــى ملع عل
ــق  وف ــه  في ــل  العم ــير  يس
ــه وزارة  ــج الذي حددت البرنام
الشباب والرياضة بالتنسيق 
ــة احمللية حملافظة  مع احلكوم
ــرة  الك ــاد  واحت ــرة  البص

العراقي».
ــاز  «اجن ان  ــوي  املوس ــد  واك
مسقف امللعب يسير بشكل 
ــوم الكوادر  ــريع جدا اذ تق س

ــية والفنية بالعمل  الهندس
ــالث وجبات  ــاعة في ث ٢٤ س
ــاً «لقد طلبنا  عمل»، مضيف
رفع عدد اخلبراء األتراك إلى ٢٠ 
خبيراً وقد وصلوا إلى البصرة 

لإلشراف على العمل».

ــح أن «املالحظات على  وأوض
ــاء تكمن بإكمال  ملعب املين
ــب  ــار امللع ــقف ومضم املس
ــد انهاء  ــيُفرش بع ــذي س ال
ــه من  ــا علي ــقف خوف املس
التلف بسبب حركة االليات 
ــبب عمل  ــل امللعب بس داخ
ــقيف»، مبيناً أن «فرش  التس
ال  ــار  املضم ــى  عل ــان  التارت
يستغرق وقتاً طويالً بل ينجز 

بوقت قصير لسهولته».

واشار الى ان «الدعم احلكومي 
ــع يعمل  ــع واجلمي ــم ينقط ل
ــدة الجناز العمل في  بروح واح
املوعد احملدد، واالحتاد اخلليجي 
ــل  ــدم العم ــرى تق ــا ي حينم
ــود عمل  ــوف يطمئن بوج س

صحيح».
وختم املوسوي بالقول «شرطاً 
ان يكون امللعب كامالً في ١٥ 
ــن االهم وجود عمل  ايلول لك
ــن االجناز، واالهم  قريب جدا م
ــي  ــاد اخلليج ــس االحت ان يلم
ــتمراً بامللعب  ــل مس ان العم
ــاز متقدمة  اجن ووصل ملراحل 
ــي للتخوف من  ــداً، فال داع ج
عدم اكتمال امللعب متاماً في 
ــه اللجنة  ــد الذي حددت املوع

اخلليجية».

ــاد العراقي لكرة القدم  نفى رئيس االحت
ــوى قضائية ضد  ــان درجال  رفع دع عدن
ــاد بنيان،  ــأة التطبيعية اي ــس الهي رئي
ــت عن ذلك  ــاء التي حتدث ــا عدَّ األنب فيم

«عارية عن الصحة وال ميكن أن حتدث».
م، في  ــرةِ القدّ ــادُ العراقيّ لك ــال االحت وق
ــي تداولتها  ــه «ينفي األنباءَ الت بيان  إن
صوصِ رفعِ وزير  بعضُ وسائِل اإلعالم بخُ
ــباب والرياضة رئيس االحتاد عدنان  الشَ
درجال دعوى قضائيّةً على رئيسِ الهيأة 
ــراً تلك  عتب ــان»، مُ ــة إياد بني التطبيعيّ

ة». حّ «أنباءً عاريّةً عن الصِ
ونقل البيان عن رئيسُ احتاد الكرة عدنان 
ــكوى  درجال قوله إنه «لم يتقدم بأي شَ
د رئيسِ الهيأة التطبيعيّة إياد بنيان  ضِ
في احملاكم، وهذا األمرُ ال ميكنُ أن يحدث، 
 ، ــةِ بصلةٍ ت للحقيق ــهُ ال ميَ وما متّ تناول

واملعلوماتُ املذكورةُ غيرُ صحيحة».
ــال إن «هناك العديدَ من  وأضاف درج
البَرامج التلفزيونيّةِ التي أشارت إلى 
قدي األضواء وبرو»، مبينا ان «هيئة  عَ

ــالِ  ــادَ إلرس ــت االحت ــةِ خاطب النزاه
العقدين ملَعرفةِ تفاصيلهما». وأشارَ 
درجال إلى إن «العالقاتَ األخويّة التي 
ــائجها  ــطَ الرياضي وش تربطُ الوس
ــن اجلميعِ أن  ــك أمتنى م ، لذل ــةٌ متين

، واالبتعاد  ــةٍ ــروحٍ رياضيّ ــوا ب يتعامل
ــر صحيحة، مع  ــياء غي عن إثارةِ أش
ــلِ املعلومات،  ــة في نق ق ــرورةِ الدِ ضَ
وعدم إيهامِ الوسطِ الرياضيّ بأخبارٍ 

غلوطة». مَ

ــادي  ن ادارة  ــدت  اك
ــي  ان  ــرطة الرياض الش
يلعبون  محترفني  ثالثة 
ضمن فريقها الكروي مت 
للمنتخب  استدعائهم 

السوري.
ــس  رئي ــب  نائ ــال  وق

ــب الزاملي،  ــادي غال الن
ــب  املنتخ ــدرب  «م ان   ،
ــن  ــع ضم ــوري وض الس
الشرطة  قائمته العبي 
ــف،  الثالثة فهد اليوس
ــان،  مارديكي ــك  وماردي
ومحمود املواس، لتمثيل 
بالدهم في بطولة األردن 
ــي  الت ــة  الودي ــة  الدولي

ــارك فيها املنتخب  يش
ــب  جان ــى  ال ــي  العراق
االردن وسوريا وسلطنة 

عمان هذا لشهر».
«ادارة  ان  ــح  واوض
ــمح  ستس ــرطة  الش
ــة  الثالث ــني  لالعب
ــم  ــاق مبنتخبه بااللتح
البطولة  قبل  ــوري  الس

ــادي  الن ــى  ال ــودوا  ليع
ــاء مهمتهم  ــد انته بع

الوطنية».
ــادي  ن ادارة  ان  ــر  يذك
ــت باب  ــرطة أغلق الش
ــا  لفريقه ــدات  التعاق
ــتعد  ــروي الذي يس الك
ــي  التدريب ــكره  مبعس
ــل تأهباً  ــا في اربي حالي

ــاز  املمت ــرة  الك ــدوري  ل
 ،٢٠٢٢-٢٠٢٣ ــم  للموس
ــح  جن أن  ــد  بع ــك  وذل
ــب  ــد ألغل ــي التجدي ف
ــم  ــي املوس ــره ف عناص
ــه  ــل في ــي وحص املاض
ــة  ــب وإضاف ــى اللق عل
لتعزيز  ــدة  جدي عناصر 

صفوف الفريق.

ــي للفريق  ــالك التدريب ــرخ عقود امل ــادي الك ــت إدارة ن وقع
ــني احملليني واحملترفني.وقال املكتب االعالمي  وعدد من الالعب
ــرمي حمادي قام  ــان إن «رئيس النادي عبد الك ــادي في بي للن
ــدر علي الزم وأمني  ــود الفريق بحضور نائبه حي بتوقيع عق
ــيد». ــيد قيس رش ــر محمد ابراهيم واالمني املالي رش الس
ــان أن «رئيس النادي وقع عقود الالعبني احملليني  وأضاف البي
ــر منهم في التدريبات كـ(السوري  وخمسة محترفني باش
كامل حميشة)»، موضحا أن «أربعة محترفني سيلتحقون 
ــني حسن  بالفريق في األيام املقبلة ،مع غياب احلارس حس
ــة  ــابق وغاب عن جلس ــذي جدد عقده في وقت س ــد ال أمي

التوقيع اللتحاقه مبعسكر منتخب الشباب».
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نواف العقيل

يعتبر نادي مانشستر يونايتد أحد أكبر أندية العالم 
ا كبيرًا  ــرادات التجارية في كرة القدم ومطمعً في اإلي
ألي رجل أعمال أو شركة تريد االستثمار من قمة كرة 
القدم لتحقيق مكتسبات سريعة قد ال حتققها مع 

األندية األقل في كرة القدم.
وتشهد كل فترة خالل السنتني املاضيتني احتجاجات 
ــتر يونايتد قبل املباريات  كبيرة من جماهير مانشس
وأثناء املباريات مبطالب ثابتة برحيل ”اجلاليزر“ العائلة 
ــذا األمر لثالثة  ــد ويعود ه ــتر يونايت املالكة ملانشس
ــية جعلت جماهير مانشستر يونايتد  أسباب رئيس

ترغب وتبحث عن رحيل هذه امللكية.
ــذي يزعمه  ــرة ال ــورة الكبي ــروع الص ــو مش األول: ه
ــملت  ــي وثيقة ش ــول ف ــد وليفرب ــتر يونايت مانشس
ــنوات  ــتها ملدة ٣ س ــد من التغييرات متت دراس العدي
ــبب في غضب جماهيري كبير بسبب أن بنود  مما تس
ــاري وخروج عن  ــى طابع جت ــت تهدف إل ــة كان الوثيق
ــتر  ــد اإلجنليزية التي كان مانشس ــادات والتقالي الع
ــا عنها تاريخيًا وال تزال جماهيره  ا قويً يونايتد مدافعً
ــالك األمريكان يريدون  ــكة بهذا األمر ولكن امل متمس

عكس ذلك.
ــوبر ليج املشروع الذي زلزل  ــروع الس الثاني: هو مش
أوروبا بأكملها وكان الضربة القاتلة ملالك مانشستر 
ــارك في تأسيس هذا املشروع، حتى  يونايتد الذي ش
ــجعني والنقاد اإلجنليز يرون أن مشروع  إن بعض املش
ــوبر ليج هو امتداد ملشروع الصورة الكبيرة وهو  الس
ــد وليفربول  ــتر يونايت ــالك مانشس ــداد لطمع م امت
ــخصيًا أقف  األمريكان إلى زيادة اإليرادات املالية، وش
مع هذا الرأي، ألن بنود الصورة الكبيرة الذي أطلق قبل 
ــهر كانت بنوده  ــوبر ليج بحوالي ٤ أش ــروع الس مش
ــوبر ليج الذي أعلنه  ــة قريبة من بنود الس التفصيلي

بيريز رئيس ريال مدريد الوجه اإلعالمي للمشروع.
ــام ٢٠٠٥ عندما  ــي فمنذ ع ــو الوضع املال ــث: ه الثال
امتلك الغاليزر نادي مانشستر يونايتد استفاد املالك 
ا  ــم كبير جدً ــار جنيه وهو رق ــن ١٫٥ ملي ــكان م األمري
ــراء نادٍ جديد،  ــد يصل لتكلفة ش ــي كرة القدم، وق ف
ــتر يونايتد عام  ــزر مانشس ــتلم اجلالي ورغم ذلك اس
٢٠٠٥ بصافي ديون ١٢ مليون جنيه فقط واآلن الديون 
ــرة، ومنذ إدراج  ــاوز ٥٥٠ مليون جنيه وطوال الفت تتج
ــام ٢٠١٢  ــوق األمريكية ع ــد بالس ــتر يونايت مانشس
ـــ٤٦٥ مليون  ــهم ب ــالك من مبيعات األس ــتفاد امل اس
ــل اجلماهير  ــب كثيرة ماليًا جتع ــه، وهناك جوان جني
ــر يجب أن يحرر  ــتر يونايتد نادٍ كبي تغضب. مانشس
من اجلاليزر بأسرع وقت ليعود ملقدمة القارة األوروبية 
ــتوى كرة القدم  ــي على مس واإلجنليزية كنادٍ تنافس

وليس ناديًا جتاريًا يخطط للربح فقط.

@ÜnÌb„ÏÓ€a@7Áb∫@köÀ
âåÌ˝¶a@Û‹«
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ــي إميانويل ماكرون، إلى  دعا الرئيس الفرنس
ضرورة احلفاظ على سالمة املنشآت النووية 
ــي ذلك محطة زابوروجيه  في أوكرانيا، مبا ف
ــالل محادثة  ــرون خ ــر ماك الكهروذرية.وذكّ
ــر  ــي فالدميي األوكران ــره  نظي ــع  م ــة  هاتفي
زيلينسكي، «باحلاجة امللحة للحفاظ على 
األمن واملنشآت النووية». وحث على احترام 
سيادة أوكرانيا على محطة الطاقة النووية 
ــرت وكالة «فرانس برس»  في زابوروجيه.وذك
ــأل  ــه أن «ماكرون س ــر اإلليزي ــال عن قص نق
ــكرية  العس ــن احتياجاته  ــكي ع زيلينس
ــانية واالقتصادية».وفي وقت سابق،  واإلنس
ــة ملدة  ــرى محادث ــكي إنه أج ــال زيلينس ق
ساعة ونصف الساعة مع الرئيس الفرنسي 

إميانويل ماكرون، أطلعه خاللها على الوضع 
ــق معه املزيد من املساعدة  في اجلبهة ونس
ــاوران  ــا. وتبادل احمل ــن فرنس ــكرية م العس
ــة الدولية  ــة الوكال ــج بعث ــات نتائ تقييم

للطاقة الذرية إلى محطة زابوروجيه.
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ــوالي  ــي نيك ــة الروس ــر الطاق ــال وزي ق
ــتاء سيظهر مدى  شولغينوف، إن «الش
ــي بإمكانية التخلي  ــاد األوروب إميان االحت
ــدر أوروبا على  ــي، لن تق ــن الغاز الروس ع
ــي حتى حلول  ــن الغاز الروس التخلي ع
ــوليغوف: «للتخلي  عام ٢٠٢٧».وتابع ش
ــوا  ــب أن يكون ــي، يج ــاز الروس ــن الغ ع
ــيكونون قادرين  ــن أنهم س ــى يقني م عل
ــام ٢٠٢٧،  ــك بحلول ع ــام بذل ــى القي عل
ــس باألمر  ــه لي ــعار بحد ذات ــع األس وض
السهل. ليس لدى أوروبا من تعتمد عليه 
باستثناء األمريكيني، الذين يزيدون إنتاج 
ــال».وأضاف الوزير:  ــاز الطبيعي املس الغ
ــتاء القادم سيظهر مدى  «أعتقد أن الش
ــة التخلي عن  ــة إميانهم بإمكاني حقيق

ــيء، سيؤدي  ــي. بعد كل ش الغاز الروس
هذا إلى توقف الصناعة، مبا في ذلك املواد 
ــتكون هذه احلياة جديدة  الكيميائية. س
متاما بالنسبة لألوروبيني. أعتقد أنهم لن 
ــض، فهذا كثير  ــوا قادرين على الرف يكون

للغاية بالنسبة لهم».
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 ٦ ــقوط  بس ــن  اليم ــي  ــاد مصدرف أف
ــدة»، وعدد  ــم «القاع ــى من تنظي قتل
ــي، مبحافظة  ــزام األمن ــوات احل ــن ق م
ــلح  أبني جنوبي البالد، إثر هجوم مس
ــة تابعة  ــى نقطة أمني ــم عل للتنظي
ــزام مبديرية أحور.ويأتي ذلك عقب  للح
ــا تنظيم «القاعدة»  تهديدات أطلقه
بجزيرة العرب، توعد فيها قوات احلزام 
ــس االنتقالي  ــي التابعة للمجل األمن
اجلنوبي التي أطلقت عملية عسكرية 
لتطهير محافظة أبني من التنظيمات 

اإلرهابية، سميت بـ»سهام الشرق».

وكاالت / البينة الجديدة
ــتيفان  ــى املبعوث األممي للصحراء س التق
ــي زعيم جبهة  ــتورا األحد املاض دي ميس
ــي تندوف  ــي ف ــم غال ــاريو إبراهي البوليس
ــي  ــة ف ــه الثاني ــار جولت ــي إط ــر ف باجلزائ
ــب وكالة األنباء اجلزائرية. املنطقة، بحس

ــم  مخي ــي  ف ــق»  املغل ــاء  «اللق ــل  وحص
ــتورا  ــني بني دي ميس ــني الصحراوي لالجئ
ــاريو  وزعيم اجلبهة بحضور ممثل البوليس
ــيدي محمد  ــر س ــدة عم ــدى األمم املتح ل
بحسب املصدر نفسه.وكان املبعوث األممي 
ــاريو  ــس وفد مفاوضي البوليس التقى رئي
ــيدي محمد.  خطري آدوه باإلضافة إلى س
ــاء أن جبهة  ــد إثر اللق ــيدي محم وأكد س
ــالم، ولكنها  ــاريو «ملتزمة بالس البوليس
ــرق  الط ــكل  ب ــاع  بالدف ــا  أيض ــة  ملتزم

ــعب الصحراوي  ــق الش ــروعة عن ح املش
ــتقالل».وأضاف أن  ــر املصير واالس في تقري
ــتعدة للتعاون  ــاريو مس «جبهة البوليس
ــخصي في  مع األمم املتحدة واملبعوث الش
ــل إلى حل  ــا الرامية إلى التوص جهودهم
ــى االحترام  ــلمي وعادل ودائم يقوم عل س
ــراوي غير  ــعب الصح ــق الش ــل حل الكام
ــاومة  ــل للتصرف وغير القابل للمس القاب
في تقرير املصير واالستقالل».ومنذ تعيينه 
في تشرين الثاني ٢٠٢١، أجرى دي ميستورا 
ــي يناير حني  ــه في املنطقة ف ــة ل أول جول
ــا واجلزائر وتندوف. في  زار الرباط وموريتاني
بداية يوليو، توجه دي ميستورا إلى الرباط 
ــة لكنه تخلى عن  ــؤولني مغارب للقاء مس
ــل أن يتمكن من  ــراء، على أم ــارة الصح زي

القيام بذلك في وقت الحق. 
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ــتوف ماير، عضو برملان والية  طالب كريس
ــزب «البديل من أجل أملانيا»،  بافاريا عن ح
ــط «التيار  ــني املاضي، بإطالق خ ــوم االثن ي
ــتيرن»:  ــة «س ــمالي-٢».وكتبت مجل الش
ــدث النائب  ــي ، حت ــاش سياس ــالل نق «خ
ــح إطالة عمر محطات الطاقة  ماير لصال
النووية في اجلمهورية وأوصى باستخدام 
ــي الذي مت جتميده  خط أنابيب الغاز الروس
مببادرة من احلكومة األملانية في ٢٢ شباط.
بدوره، قال رئيس الفرع عن بافاريا للحزب، 
ــكا، إن «أملانيا، وباعتبارها  ستيفان بروتش
ــب أن تكون  ــى، يج ــوة اقتصادية عظم ق
ــاوي مع روسيا  قادرة على التحدث بالتس
ــى حدى».وميتد  ــات املتحدة كل عل والوالي
ــي، والذي  ــمالي ٢ الرئيس خط التيار الش
يبلغ طوله ٢٤٦٠ كيلومترا، على طول قاع 
ــث كان من املفترض أن  بحر البلطيق، حي

ــب من الغاز من  ــخ ٥٥ مليار متر مكع يض
ــت البنية  ــنويا. وكان ــيا إلى أملانيا س روس
ــغيل بالفعل في  ــزة للتش التحتية جاه
ايلول عام ٢٠٢١، ولكن في ٢٢ فبراير ٢٠٢٢، 
ــولتز  ــي أوالف ش ــار األملان ــف املستش أوق
ــد  ــب اجلدي ــط األنابي ــى خ ــق عل التصدي
ــروع الذي تبلغ تكلفته  وبالتالي دفن املش

مليارات الدوالرات.
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أعلنت اليابان أنها أرسلت احتجاجا لروسيا 
بعد إعالن موسكو اخلروج من اتفاقية بشأن 
تيسير زيارة اليابانيني إلى جزر الكوريل.وقال 
األمني العام جمللس الوزراء الياباني، هيروكازو 
ــونو، خالل مؤمتر صحفي إن احلكومة  ماتس
ــديدا» إلى  ــلت «احتجاجا ش ــة أرس الياباني
ــكو إنهاء  ــرار موس ــا يتعلق بق ــيا فيم روس
اتفاق الزيارات امليسرة إلى جزر الكوريل.بدوره 

ــا  ــة الياباني يوشيماس ــف وزير اخلارجي وص
ــاس له  ــكو بأنه «ال أس ــي، قرار موس هاياش
ــر مقبول».وأضاف أن فرض  على اإلطالق وغي
ــط بالوضع في  ــيا مرتب ــد روس ــات ض عقوب
أوكرانيا، وموسكو، عند اتخاذ قرارات بشأن 
ــؤولية إلى  التعاون الثنائي «حتاول نقل املس
اليابان».وأوقفت موسكو أمس االول االثنني، 
ــام بالرحالت  ــول القي ــل باالتفاقية ح العم
ــرين  ــي مت توقيعها في ١٤ تش ــة، الت املتبادل

االول ١٩٩١، 
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ــس  ــرائيلية، ام ــة اإلس ــفت وزارة اخلارجي كش
ــللني يطلقون  ــاء، أن مجموعة من املتس الثالث
  ،«The Generous Thief» ــم على أنفسهم اس
قرصنوا معلومات شخصية ألكثر من ٣٠ ألف 
مدرس وطالب.وأوضحت اخلارجية اإلسرائيلية 
ــماء  األس ــملت  ش ــة  املقرصن ــات  املعلوم أن 
الكاملة وأرقام الهوية والعناوين وأرقام الهواتف 
ــائل البريد اإللكتروني للطالب الذين ولدوا  ورس
ــعينيات أو أوائل القرن ٢١.وبحسبما  في التس
نقل اإلعالم العبري، فقد مت تسريب السجالت 
اخملترقة املنشورة على «تليغرام»، على ما يبدو، 
ــم «CET»، وهي  ــا التعلي ــن مركز تكنولوجي م
ــة غير ربحية تعمل على تطوير تقنيات  منظم
ــرائيلي، حيث أنه  ــة لنظام التعليم اإلس تربوي
ــني، أبلغ  ــس االول االثن ــابق من أم ــي وقت س ف

ــتخدم نظامه التعليمي عبر  «CET»، الذي يس
ــرائيليني،  ــن قبل آالف الطالب اإلس اإلنترنت م
ــي»، الفتا  ــوع حادث إلكترون ــرات وق عن «مؤش
ــة  ــة اإللكتروني ــع املديري ــاون م ــه «يتع ــى أن إل
 :«CET» ــكلة».وأضاف  املش ــل  حل ــة  الوطني
ــة وننفذ جميع  ــوارد الالزم ــتثمر امل «نحن نس
ــيق مع األطراف  االختبارات واإلجراءات بالتنس
باملعلومات  ــة  ــت غني اإلنترن ــبكة  املعنية..ش
ــي تصريحات  املزيفة»».وف ــار  واألخب ــة  املضلل
 «Check Point» ملوقع «واينت»، أوضحت شركة
لألمن السيبراني قائلة: «هناك زيادة كبيرة في 
ــرائيلية  الهجمات اإللكترونية ضد أهداف إس
ــران أو مؤيدين  ــن إلي ــة مؤيدي ــل قراصن ــن قب م
ــتخدام تليغرام، وحقيقة  للفلسطينيني باس
ــورة،  ــروا بلغة عبرية مكس ــللني نش أن املتس
متهمني احلكومة اإلسرائيلية بإساءة معاملة 

املعلمني، يدعم هذه النظرية».

وكاالت / البينة الجديدة
ــو ١٠٠ مقاتل في نهر  ــرق نح غ
ــا أثناء  ــرق نيجيري ــمال ش بش
ــرار من هجوم  ــم الف محاولته
ــادت  أف ــبما  بحس ــش،  للجي
ــهود عيان. ــة وش ــادر أمني مص
وقالت املصادر االثنني املاضي، إن 
اجليش النيجيري شن األسبوع 
املاضي هجوما بريا وجويا لطرد 
ــن القرى،  ــن عدد م املقاتلني م
ــول نهر يزارام. الواقعة على ط
ــى إثر الهجوم  وأضافت أنه عل
ــباحة  حاول املقاتلون الفرار س

ــي النهر،  ــهم ف فألقوا بأنفس
ــوا  ــم قض ــن منه ــن كثيري لك
ــر يزارام في والية  غرقا.ويقع نه
ــا،  ــرب غابة سامبيس ــو ق بورن
ــي ملقاتلي كل من  اخملبأ الرئيس
ــة «بوكو حرام» وتنظيم  جماع
إفريقيا  ــرب  ــي غ ف ــش»  و»داع
كبير  ــط  ضاب ــواب).وقال  (إيس
ــر من ١٠٠  ــش إن «أكث ــي اجلي ف
ــي اخلميس  ــي قضوا يوم إرهاب
واجلمعة، غالبيتهم غرقوا أثناء 
محاولتهم عبور النهر اجلارف».
أن «جنودنا  ــط  الضاب ــاف  وأض

قضوا على اإلرهابيني بهجمات 
ــم على  ــة وأجبروه ــة وبري جوي
الفرار من مواقعهم».وبحسب 
ــد قتل في  ــه فق ــدر نفس املص
ــكريني  عس ــة  أربع ــوم  الهج
ــه، اكتفى  ــن جهت نيجيريني.م
ــير  ــر الدفاع النيجيري بش وزي
ــول  بالق ــي  ماغاش ــي  صاحل
ــذ  ــش نف ــني إن اجلي للصحافي
برية  املاضي عمليات  األسبوع 
ــاق ضد  ــعة النط ــة واس وجوي
املقاتلني، دون أن يذكر حصيلة 

محددة لهذه العمليات.

وكاالت / البينة الجديدة
ــب ١٦ آخرون  ــطيني وأصي ــل فلس قت
ــرائيلي،  اإلس اجليش  ــا  نفذه بعملية 
ــاء، في  ــس الثالث ــر ام ــت مبك ــي وق ف
ــت وزارة  ــة الغربية.وقال ــني بالضف جن
ــي بيان لها  ــطينية ف الصحة الفلس
إن «حصيلة العدوان اإلسرائيلي على 
جنني فجر امس: شهيد ٢٩ عاما، و١٦ 
ــظايا أدخلت  ــة بالرصاص والش إصاب

ــابق،  ــت س ــفيات».وفي وق للمستش
ــه ينفذ  ــرائيلي أن ــش اإلس ــن اجلي أعل
ــزل منفذ  ــني لهدم من ــة في جن عملي
ــخاص  ــفر عن مقتل ٣ أش هجوم أس
ــل املاضي في تل  ــابع من أبري في الس
ــت جلان املقاومة  أبيب.من جهتها، نع
ــطني القتيل محمد موسى  في فلس
ــا إن:  ــي بيان له ــت ف ــباعنة، وقال س
ــوت أبطالنا  ــر منازل وبي «هدم وتفجي

ــة عنصرية فاشلة  ومقاومينا سياس
ــتكون  ــعبنا وس ــر عزمية ش لن تكس
فتيال لبراكني الغضب والثورة في وجه 
اجملرمني».مؤكدة  الصهاينة  الغاصبني 
ــتبقى خزان الثورة  ــى أن جنني: «س عل
ــتظل  ــب وس ــذي ال ينض ــة ال واملقاوم
ــي  ــدو الصهيون ــق الع ــا يالح كابوس
ــاد واملقاومة والصمود  ــة للجه وأيقون

والعطاء األسطوري».

وكاالت / البينة الجديدة
ــري  دميت ــني  الكرمل ــم  باس ــدث  املتح ــف  وص
ــي جو بايدن  ــف الرئيس األمريك ــكوف، موق بيس
ــة راعية لإلرهاب»  ــيا «دول الرافض لتصنيف روس
ــي تصريح  ــكوف ف ــف اإليجابي.وقال بيس باملوق
ــؤال في حد  صحفي امس الثالثاء: «إن طرح الس
ــيا كدولة راعية لإلرهاب) أمر  ذاته (االعتراف بروس
ــد أن الرئيس األمريكي  ــنيع. وبالطبع، من اجلي ش

أجاب بهذه الطريقة (بالنفي)».وأضاف بيسكوف 
ــؤال هو أمر يصعب  ــرد طرح مثل هذا الس أن مج
ــس األمريكي جو  ــل فهمه.وقال الرئي ــى العق عل
ــح صحفي أمس االول االثنني، إنه  بايدن في تصري
ال يجب تصنيف روسيا «دولة راعية لإلرهاب».وردا 
على سؤال صحفي في البيت األبيض حول ما إذا 
كان ينبغي تصنيف روسيا «دولة راعية لإلرهاب»، 

قال بايدن «ال».
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وكاالت / البينة الجديدة
زار الرئيس اإلماراتي محمد بن زايد، 
االثنني املاضي، منزل رائد الفضاء 
ــلطان النيادي، في منطقة أم  س
غافة مبدينة العني.واطمأن بن زايد 
على استعدادات النيادي ملهمته 
ــاء  ــة الفض ــى محط إل ــة  املقبل
ــهر،  ــتمر ٦ أش ــة التي تس الدولي
ــاء عربي يقوم  كونه أول رائد فض
بهذه املهمة.وقال إن دولة اإلمارات 
ــي  ــا ف ــز موقعه ــتواصل تعزي س
مختلف العلوم، خصوصا العلوم 
ــي  االصطناع ــذكاء  وال ــة  احلديث
وغيرها  املتقدمة  ــا  والتكنولوجي
ــيدا  ــدرات أبنائها، مش ــة وق بهم
ــلطان  ــاء س ــد الفض ــة رائ بعزمي
إجنازات  النيادي وسعيه لتحقيق 

ــن جهته، أعرب النيادي  لوطنه. م
عن سعادته واعتزازه بزيارة الرئيس 
ــه على  ــا حرص ــي، مثمن اإلمارات
املتواصلة  ــخصية  الش متابعته 
الستعداداته للمهمة التاريخية.

ــادة للثقة  ــكره للقي وعبر عن ش
التي منحته إياها لتمثيل الدولة، 
ــتعداد  ــى أمت االس ــدا أنه عل مؤك
ــة األمد، التي  إلجناز املهمة طويل
ــرواد الفضاء العرب. تعد األولى ل

ــلطان النيادي رائد فضاء  وكان س
ــوري في  ــا لهزاع املنص احتياطي
ــى الفضاء  ــة إل ــة علمي أول مهم
ــارات العربية املتحدة،  لدولة اإلم
على منت محطة الفضاء الدولية 
ــعار  ــبتمبر ٢٠١٩ حتت ش ــي س ف

«طموح زايد».
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« القصة هي فن قولي أو كتابي 
يقوم على حدث ويتخلله وصف 
يبرز فيه شخصية أو أكثر وعلى 
ــتوعب  ــه ويس ــاص أن يعي الق
تفاصيله وآدابه وتقاليده، ففي 
ــب  يج ــة  القصصي ــاهد  املش
ــن العادي  ــا القاص م أن يحولن
ــتثنائي - مقطع من  ــى االس إل
البياتي  ــد  أحم القاص  مقدمة 
ــب مبتل».في املظهر  ص٧ عش
ــي للكتاب جند ٤١ قصة  الداخل
ــت  س  (٦) ــا  تتخلله ــرة  قصي
ــص قصيرة جداً اعتمد في  قص
ــاس متني في  ــى أس ــا عل بنائه
ــمى  ــا مبا يس ــف وختمه الوص
ــد مبفهوم  ــي تع ــة» الت «الضرب
ــة املبدع في مجال  االبداع هوي
املساء  «غيمة  القصير:  القص 
ــول، بطيئة  اجمله ــم  تتذوق طع
ــل صغير  ــاء في ت ــة، صم احلرك
ــد، تبحث  البعي ــق  ــف األف خل
ــم األبدي، قصة  عن ترنيمة األل

غيمة ص٧١».
ــرآة الزمن، تهطل أمطار   «في م
ــل أوضاع  ــور مث ــة، تتده املدين
ــة  أجنح ــى  عل ــل،  الراح ــي  أب
الفراشات تنام أحالم طفولتي، 
قصة أمطار- ص٧١». ملسنا في 
ــكيالً  ــابقني تش ــني الس النص

الكاتب  ــه  باهراً نقش ــاً  وصفي
ــة ترميز نصيه  ــق بأجنح ليحل
ــداً، إن دلت على  ــران ج القصي
ــيء إمنا تدل على كون كاتب  ش
ــاً  متمرس ــاعراً  ش ــوص  النص
يهوى الوصف بطريقة شعرية 
ــه  مبدلوالت ــي  ليدل ــاعرية  وش
للمتلقي، «رسم كلماته بفنية 
ــت بالوصف ودقته  واقعية ارتق
وتقريبه من ذهن القارئ». ليس 
ــهل احتواء هكذا عدد  من الس
من القصص القصيرة في قراءة 
ــة  ــاج إلى دراس ــدة بل حتت واح
لتعطي حقها  ومقاربة طويلة 
مبا عرضته النصوص من أفكار 
ــز وتداعيات، مما  وخلجات وترمي
ــع وجهة نظر  ــى وض يدعونا إل
محددة ولزاوية معينة في السرد 
ــول ويحتل  ــث حتماً يط فاحلدي
ــتحقاق في  أكثر من حدود االس
ــوء  ــلط الض ــف، سنس الصح
ــف وعالقته  ــى صيغة الوص عل
تعامل معها  ــي  الت بالنصوص 
الكاتب بحرفية مبدع متمرس.

بطبيعة احلال يكون السرد هو 
الطريقة التي تروى بها القصة 
ــع  ووقائ ــاً  أحداث ــم  تض ــي  الت
ــم  ته ــة  متخيل أو  ــة  حقيقي
ــا،  ــة أو غيره ــخصيات آدمي ش
ــى  باملعن ــة»  ــمى «الكتاب ويس
ــام، إذ يدخل الوصف كأحد  الع
أركان الكتابة القصصية ليركز 
على األشكال واأللوان واحلاالت 
ــية  اخلُلقية واخللْقية أو النفس
ــارد  الس ــوم  يق ــة،  واالجتماعي
ــوع من  ــاء ن ــه بإضف ــن خالل م
ــياء بتوظيفه  اجلمال على األش
ــي الوصف:  ــة ف ــة والبالغ للغ
ــعر بأنه يرى  ــود يش ــدأ محم (ب
السماء قريبة والشمس كأنها 
ــم الطائر  ــده رغ ــاول ي في متن
ــذي يجعلني  ــا ال ــل،- م الفاص

ــن مرة إلى  ــاود النظر أكثر م أع
الشمس- قصة ملن تكون اجلنة- 
ــى عالم  ــالع عل ص٧٧).إن االط
االنفعالي  النصوص ومحتواها 
ــب مبتل»  وفي مقدمتها «عش
ــه  ــط ب ــز حتي ــاهد أن املنج نش
احلقيقة وعلى حد قول افالطون 
في أحد معاييره للجمال يقول 
ــدق هو ان يحيط  ان معيار الص
أو  ــة  احلقيق ــي  الفن ــل  بالعم
ــا ألن الفن احلقيقي إذا  يحتويه
ــة ال يكون  ــم يتضمن احلقيق ل
فناً، «ثمة غبار يطوف حوله، دار 
حول نفسه وحول املكان، وكان 
ــه يتحول  ــيء جعل ــب بش يرغ
ببصره في لوحات كان يواجهها 
ــم-  ــة وه ــوم، - قص ــي كل ي ف
ص٩٥».. «غمرني املكان املشبع 
برطوبة اجلدران املطرزة بنتوءات 
ــب في  امللح الذي نبت كالعش
ــدي، - قصة أثر- ص٩»،  يوم جلي
ــن القصص جند متيّز  في كثير م
الكاتب في دقة التصوير ونقل 
ــارئ، ففي كل  ــى الق ــور إل الص
ــوراً ذات دالالت ومعاني  قصة ص
ــم  ــيرة التصور برس تكمل مس
ــق  وف ــاعر  واملش ــيس  األحاس
ــك  ــة، ناهي ــوس كل حكاي طق
ــوص احلوارية  ــاخ النص ــن من ع
ــي صلب  ــزاً ف ــي أخذت حي الت
ــع  ــزم املتطل ــردي تل ــنت الس امل
ــا والوقوف عند  ــى مراجعته إل

ــع  م ــة  املتباين ــها  تضاريس
ــرة  القصي ــص  القص ــة  طبيع
ــات  ــت للذكري ــرى، وإن كان األخ
ــه البتة  ــتهان ب ــب ال يس نصي
ــي جعلت  ــزة الت ــو الركي بل ه
ــد  ــا، وق ــق منه ــب ينطل الكات
ــه، ص٧:  ــا في مقدمت ه عنه نوّ
ــب أن يحولنا القاص من  - «يج
العادي إلى االستثنائي ويأخذنا 
ــكل فني متقن إلى  بسرده بش
ــي إلنارة  ــترجاع إلى املاض االس
ــي  الت ــخصيات  الش ــب  جوان
تناولها بتوزيع محدد لألشكال 
ــر  املتذك ــاء  وباحتف ــة  الزمني
ــة  حيوي ــل  تفاصي ــط  ليلتق
ومهمة». بالطبع ما اورده غاية 
ــه واقع مفروض  ــي الدقة لكن ف
ــاذا؟ ألنه  ــال احلكاية، مل على ح
أن «الفالش  ــد  ــر املفي وباخملتص

ــترجاع أو العودة  باك» هو االس
لدى «جينيت» واإلخبار البعدي 
 ، (H.Weinrich ــش ــد (فاينري عن
بالتأكيد أن «كل عودة للماضي 
ــوم به  ــتذكاراً يق ــكل اس تش
ــا من  ــاص ويحيلن ــه اخل ملاضي
ــابقة  ــى أحداث س ــه عل خالل
ــي وصلتها  الت النقطة  ــى  عل
ــاك  ــر ان هن ــة»: - وتذك القص
النجوم  ــو  ــاً ميضي نح ارتفاع
ــم بها ذات  ــدة التي حل البعي
ــي محموالً على  يوم وهو ميض
بساط طائر حتفه من اجلانبني 
ــرؤوس آدمية،  ــاء ب ــور بيض طي
ــوط- ص٤١.يتضح  ــة خط قص
ــل  نق ــي  البيات أن  ــبق  س ــا  مم
القارئ إلى صوره التي رسمها 
ــا  وصفه ــرة،  املعب ــه  بكلمات
ــن  ــم م ــوف العال ــه يط وجعل

مكانه، مستنداً على عنصري 
اإليحاء والتكثيف مع تشغيل 
ــع وجلي  ــكل واس الرمزية بش
ــر عن اجلوانب  ومكثف للتعبي
احلياتية ذات الطابع املأساوي، 
وما  العراقي  االنسان  مشاكل 
يعانيه في واقعه املرير: (صعد 
ــيارة  ــى داخل الس ــود ال محم
ــد االمامي  ــس على املقع وجل
ــائق امللتحي، دار  ــب الس بجان
حديث ساخن بينهما، تشعب 
واخذ مديات ومناح اخرى.. لبثا 
لفترة يتأمل أحدهما اآلخر.. لم 
ــه مطلقاً أن يكون  يخطر ببال
ــائق:  ــائق انتحارياً .. الس الس
ــنكون في  ــوم أنا وانت س - الي
ــة .. ص٧٥).. وصف القاص  اجلن
مبجموعته [عشب مبتل] عن 
ــري  ــكلي والفك ــر الش املظه
ــنيّ  ب ــث  حي ــخصياته  لش
ــكل  ــا وتوجهاتها بش طباعه
ــردية  ــورة س ــارة بص ــق، ت دقي
وأخرى ثابتة تصور الشخصية 
ــا اخلارجي  ــا ومظهره تأمالته
ــن تكون  ــه مل ــي قصت ــا ف كم
اجلنة، وأخريات كدائرة الكذب 
ــب مبتل  الزمن وعش ــارج  وخ
وحافة اجلرف وتوأم وأثر وأحالم 
غابرة وقبو مفتوح.. والقصص 
ــن القاص  ــة كذلك.متك احلواري
ــكل  ــن توظيف الوصف بش م
ــود إلى  ــل ذلك يع ــاعري لع ش
كونه شاعراً خاصة وإن أغلب 
ــف  بالوص ــة  حافل ــه  قصص
ــعرية  ــي الذي كانت الش األدب
ــردية  عالمة بارزة فيه. حتفة س
ــرب املبدعني  ــع س ــت م انضم
ــب  ــرب. «عش ــني والع العراقي
ــة  ــة قصصي ــل» مجموع مبت
ــاعر أحمد  للقاص املبدع الش
ــن دار املنت للطباعة  البياتي ع

والنشر والتوزيع٢٠٢٢.

 

فنارات

ــواع اآلداب إذ أنه  ــل أن ــالت واحداً من أجم ــر أدب الرح يعتب
ــه كلها ،  ــادف الرحالة عبر رحالت ــق كل ماص ــس ويوث يعك
ــا رآه خالل الرحلة  ــث أن الرحالة أو الكاتب ينقل كل م حي
ــف التي تعرض لها خالل  ــف االماكن وينقل كل املواق ويص
ــط  ــة.وادب الرحلة نش ــالل حيات ــي قام بها خ ــه الت رحالت
وانتشر على أيدي املستكشفني اجلغرافيني البعض منهم 
ــغ في وصفهم حتى وصلوا إلى درجة اخلرافة...مما يقودنا  بال
ــح بعض منها  ــالت والذي أصب ــن أدب الرح ــى نوع آخر م إل
ــو احلضارة فمثال  ــة تعطي فكرة عامة عن ج ــات أدبي أيقون
ــتهر عند العرب وحي بن يقضان  ــندباد الذي أش هناك الس
ــد الهاللي  ــالة الغفران وأبو زي ــش ورس ــا وكلكام واالوديس
ورسالة التوابع والزوابع البن شهيد ورسالة التوهم احلارث 
احملاسبي .  وغيرها الكثير..وصنفت هذه احلكايات اخليالية 
ــالت ألن البطل فيها هو  ــا نوع من أنواع أدب الرح على أنه
ــكان إلى آخر. ــل ويرحتل من م ــافر ويتنق ــذي يذهب ويس ال
والرحلة العربية أصطبغت بصبغتني االولى صبغة علمية 
ــص) وادب الرحالت عرف  ــا) وصبغة أدبية ( القص ( اجلغرافي
بعدة نعوت وهي :أدب جغرافي /أدب سياحي / أدب أثنوغرافي 
ــفر  ــام تعبر عن س ــه ع ــة بوج ــة ، والرحل ــى أدب الرحل عل
ــني أن الرحلة األدبية  ــه أن يكون مقيدا في ح ــترط في اليش
هي خطاب أو نص مكتوب حلكاية سفر. ورحالت اليوم هي 
ــعرون أنهم  ــافرين اليوم ال يش رحالت جاهزة حيث أن املس
ــافرون فالسفر متاح جلميع الناس وبدرجة كبيرة  أصال مس
ــن أنواع االبداع  ــز اليوجد به أي نوع م ــدا وهو أيضا جاه ج
ــافر يذهب إلى مكان معني ويجد كل  والفنون حيث أن املس
ــيء جاهز هناك ومن ثم يبدأ بأنهاء بنود اجلدول اخملططة  ش
ــبقا وكأنه في رحلة دبلوماسية ومن ثم يعود إلى بلده  مس
فال يرى إال ما أريد له أن يراه من أمور ومواقع مختلفة ، وهذه 
ــدا أدب الرحالت عدا عن أن  ــكل كبير ج األمور أضعفت بش
ثقافة املسافرين ليست غنية فهم يسافرون فقط لتغيير 
جو والتسوق..وظل أدب الرحلة على مر العصور وفي جميع 
ــا أدبيا متميزا ، سواء كانت الرحلة بغرض  الثقافات جنس
ــاف  ــمية أو لالستكش ــج أو ملهمة رس ــتجمام أو احل االس
اجلغرافي أو التجارة ..ويزاوج أدب الرحلة بني احلقيقة واخليال 
، وبني السيرة الذاتية واالثنوغرافيا ، كما يجمع بني عدد من 
ــاق االجتماعية  ــة واالصناف األدبية واالنس احلقول العلمي
...ويتطرق أدب الرحلة إلى الذات وثقافة اآلخر واخليال.وألدب 
الرحلة دور كبير في احلوار بني الثقافات فالسفر يعتبر وفق 
ــانية  ــاطير واحلكايات جزءا من املغامرة اإلنس معظم األس
ــري أو نحو أرض  ــان لعمل خي ــت رحلة اإلنس ــواء كان ...وس
ــى) عليهم السالم  ــيدنا أبراهيم وسيدنا موس امليعاد ( س
ــى موطنه أالصلي  ــن قبل عودته إل ــه العديد من احمل ليواج
(أوليس) ويقطع املسافات طلبا للحكمة من خالل لقاءات 
ــاف ارض مجهولة ( أبن  ــددة ( بوذا) أو يذهب إلى أكتش متع
ــتوفر كولومبوس ، أو ماركو بولو ) فهو في  بطوطة ، كريس
ــوره للعالم..وادب الرحلة أضحى من  آخر املطاف يعني تص
ــة للحوار بني الثقافات ذلك أن الناس  أبرز النماذج امللموس
ــوا على مدى قرون من مكان إلى مكان آخر إما للعمل  أنتقل
ــية فكان  ــب العلم أو التجارة أو في مهام دبلوماس أو لطل
ــاس وثقافات وعقائد  ــخاص آخرين من أجن التفاعل مع أش
ــكاال  مختلفة فتكون  مختلفة وتتخذ هذه التفاعالت أش
ــي وهذا  ــي التصور الثقاف ــد به ف ــلمية أقص ــة أو س عنيف
ــبقة  ــبب األفكار املس ــص في التواصل بس ــا عن نق ناجم
ــيج نفسه بكثير من احلواجز  .وفي احلقيقة أن اإلنسان س
ــوى القليل من جسور التواصل واللقاء فهل  ولم يشيد س
ــوق ؟ أم الكراهية؟ أم أن  ــوف ؟ أم التف ــبب اخل كان ذلك بس
ــور مجتمعة ؟ وفي الواقع  ــبب يكمن في كل هذه األم الس
ــئلة بل ثمة العديد من  ــس ثمة إجابة جاهزة لهذه األس لي
ــروط  ــروط ومن هذه الش ــيناريوهات.وألدب الرحالت ش الس
ــارف عدة مثل  ــة وأدواتها.اإلملام مبع ــن من اللغ هي :التمك
ــانية كاالجتماع والتاريخ واجلغرافية ، البيئة  العلوم اإلنس
ــم ومنهج  ــد ذاته هو عل ــذا بح ــر وه ــام بالظواه . واالهتم
ــرل  ــي إدموند هوس ــوف األملان ــه الفيلس ــفي أسس فلس
ــياء ومعرفة  ومعناه التحليل الذي ميكن رؤية حقيقة االش
ــرط أن تكون  ــا دور كبير بش ــة له ــك املقارن ماهياتها.وكذل
ــل األوروبيون  ــة كما فع ــت مركزي ــانية وليس ــة أنس مقارن
ــماء وقالوا نحن من أكتشفها. أينما ذهبوا وضعوا لها أس
ــاعر  ــدول التي زرتها بعيون مفتوحة ومش ــا كتبت عن ال أن
ــة واحيانا نقدية ، ومن ثم ركزت على  ودية ونظرة موضوعي
ــطح فأكيد هناك أختالف بني الباحثني  اجلوهر ال على الس
ــادب الرحلة يعزز العمق الثقافي  في أختالف زوايا النظر..ف
اجلامع بني مختلف االعراق واجلنسيات والثقافات لتؤكد أن 
ما أصطلحت البشرية على تسميته ( عوملة) منذ أكثر من 
عقدين من الزمان كان متحققا بالفعل منذ آالف السنني.
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د. فوزي الكناني / بلجيكا
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قراءة / جواد الكاتب

امل الدليمي

كابوس ,  أفزعني 
ــف  منتص ــي  وايقظن

الليل 
ولم ليِل بال  قمر

بهيم
يعم فيه أسى وضجر

ــال  ب ــه  وج ــر  والضج
مالمح

ــة حزن  ــي غاب ــير ف يس
كثيفة

 ..........

االشجار 

ــا آثار  ــح عنه ــن ميس م

الشوق

وهي تومض 

ــوم , دليل تايه  كأنها جن

في صحراء 

 ................

ال  اعرف
ان االشجار متعبة جداً

ــت , عقارب  ــد توقف فق

ساعة االيام

فال  الليل ليلها...

وال النهار مبالمح النهار 

والن  الريح شاكستها

ــتريح  تس ان  ــيت  نس

برهة

ــان  االغص ــت   فتتمايل

خوفا 

وتتظاهرت بالفرح 

 .................

ءأستند 

على جدار معتم أصم

وأنا خائفة

اال تضيء حروف أسمك

وشجرة الزيزفون

مازال عليها  

حفر  عبارة

(احبك)...

هنا كانت البدايه

فألى اين اجتهت بوصلة 

النهايه؟

...............

اسير بخطوات متعثرة

متهم  ــع  بدم ــت  فكتب

بضحكة 

الف خاطرة..وخاطره

ــدام  ــت االق ــن مازال لك

تخترق

الدروب...

فتتحدي كل اخلطوب

 ...................

القطار

مرّ سريعا...

وانا أحاول

ان القي عبر نافذتي

على مسامعك اغنيتي

ولم تعرف اني خبأت 

 قبلة لك...

ــا  قاربه ــفاه  ش ــن  م

الذبول

وقلبا مضيء

ال يعرف األفول...

 .....................

 حقيبتي

مألتها لك...باشيائنا

التي تبادلنها معا

يوما ما....

فتعال...

تعال...نعيد 

ترتيب اشيائنا

تعال فالفوضى

تعم االرجاء...

و في داخلي

صخب..و ضوضاء

تعال...

فانا من دونك سراب 

يا هبة السماء...

تعال.
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احمد البياتي

 

هادي عباس حسني

ــم صغره  ــرا رغ ــون مت ــي خمس بيت
ــرة اجد  ــي جنة صغي ــه ميثل ل اال ان

ــع اوالدي ومع زوج  ــعادتي م ــا س به
ــتمرار وايقنت  ــي باس ــده ال يزورن اج
ــدل بيني وبني  ــتطيع ان يع انه اليس
ــت االن كالم  ــى، وفهم ــه األول زوجت
ــوم قالت لي  ــي املقربة لي ي صديقت
_ الزوجة الثانية عليها ان تتحمل 
ــيء..عرفت من اليوم األول من  كل ش
ــم يفهمني ويقدر  زواجي من رجل ل
ــعرت بان حياتي عبارة  ــعوري ش ش
ــني ممل، واصبحت اخاف على  عن روت
نفسي لئال تضعف وهي جتابه عوزا 
ماديا مع زوج بخيل اليهمه سوى أن 
ــي دمية جميلة  ــاعدني ويتخذن يس
يتفاخر بها مع نفسه، اليوم ارغمته 
ــر بالبيت كوني بحاجة له،  ان يحظ

ــل  ــة وبداخ ــاعري متأجج كل مش
ــت له  ــى قل ــارا تتقدحت ــدي ن جس
ــاحرق  بالهاتف _ ان لم تأت االن س
نفسي.لذا حضر مرغما فوجدني قد 
ــتلزمات  هيأت نفس من جميع مس
ــا،  زوجه ــت  احتاج ــي  الت ــة  الزوج
ــيت نوم  ــاج صارخ  ومالبس س مكي
ــى بلون  ــفاه عطش بلون ابيض وش
احمر صارخ، و... ة.. كل مايتمناه هذا 
ــي  رغبتي،  ــان الذي جاء ليلب االنس
ــي بنظرات  ــي يتفحصن ــف امام وق

استغراب ودهشة ليقل لي
ــك..؟: قلت له _ انا  _ مالذي اصاب
ــرارك  ــرود _ اص ــي  بب اريدك..اجابن
ــي مريضة..متددت  على اجمليء وزوجت

على سرير نومي كمالك ابيض  وكل 
شيء طبيعي  حتى شعرت جسدي 
ــادي عليه  ــيء فيه ين ــد  كل ش بتق
ــتمع اليه فاجأني ان يبدأ  وكانه يس
باخلطة االولى  لعملية اشتقت لها  
ــزت بهذا  ــت اني ف ــرا واحسس كثي
ــيء حتى  ــاء، قبل ان يحدث ش اللق
ــتمرة عندما  ــة مس ــي ضحك مألتن
ــرير النوم الى األرض بعد ان  هوى س
ــت ركائزه  في حدث غريب لم  حتطم
يحدث مثله سابقا، لتنتهي احالمي 
ومتوت رغبتي وتقتل مشاعري  ونحن 
ــاذا حدث..  ــة وذهول _  م في دهش
ــديني  ــاس حاس ؟ _  (....) (....) والن
بالقول : _ واهللا انت زواجك مثالي.

البينة اجلديدة / علي شريف
 

شهد صالون كامل الدليمي 
ــي محافظة بابل  الثقافي ف
ــن الفعاليات الفنية  عددا م
ــيته  امس ــي  ف ــة  والثقافي
ــهرية.وحتدث  ــة الش الثقافي
ــة الفنانني  ــرع نقاب رئيس ف
ــن  ــان محس ــل الفن ــي باب ف

اجلبالوي عن الدراما العراقية 
ــع العراقي   ــا في اجملتم ودوره
ــل (بيت  ــالل مسلس ــن خ م
ــران  عم ــب  للكات  ( ــني  الط
ــر  لتاثي ــا  امنوذج ــي  التميم
ــع. مؤكدا  ــا في اجملتم الدرام
ــل والعمل الدرامي  ان للممث
ــي اعادة اجملتمع  دورا مهما ف
ــيخ  ــم والتقاليد وترس للقي

ــول  وقب ــامح  التس ــة  ثقاف
ــتعرض الفنان  ــم اس االخر.ث
ــالوي جانبا من  اجلي ــر  القدي
بداياته الفنية واهم احملطات 
ــة فارقة  ــكلت عالم التي ش
ــي امتدت  ــيرته الت ــي مس ف
لعشرات االعوام.بعد ذلك قرأ 
ــباب قصائد  شعراء رواد وش
متنوعة األجناس. وفي ختام 

األمسية التي أدارها صاحب 
ــل  كام ــاعر  الش ــون  الصال
الدليمي وقع الشاعر محمد 
ــة  مجموع ــواد  ج ــم  كاظ
شعرية بعنوان (أريد أن أكون 
ــاعرا صغيرا) ووزع نسخا  ش
ــن  ــن م ــني احلاضري ب ــا  منه
ــعراء ومثقفني ورواد  أدباء وش

الصالون.

الكاتب العبقري 
ــياً  روايته اجلديدة منتش حمل 
ــة  ــو املطبع ــير نح ــو يس ، وه
ــاحة امليدان  متباهيًا . دخل س
ــه زقاقان ليصل إلى  ، الزال أمام
ــر . الناس متأل املكان ،  دار النش
ــون األرض  باعة العتيق يفترش
ــن  م ــي  والبال ــذر  الق ــون  يبيع
ــس،  والعاطل واحملطم من  املالب
ــة.  الرخيص واالدوات  ــزة  األجه
ــم  وجوهه ــي  ف ــر  النظ ــق  دق
ــون  يتنفس وكأنهم  ــم  ،وجده
ــة ! ال هم  ــي كل حلظ ــوت ف امل
ــم أحياء  ــون وال ه ــى فيُنعَ موت
ــون همومهم،  ــون ، يأكل َ فيُرجتَ
ــرّون مصائبهم ،ويتقيأون  ويجت
ــك بورق روايته  أحالمهم . أمس
ــة تلو األخرى،  وأخذ ميزقها ورق
ــو يردد : ال رواية أبلغ وأفصح  وه

مما رأيت اليوم!

الشمس تنفث جمراتها على بيوت 
املدينة وعلى أزقتها اخلاوية،  تشتد 
زفراتها،  واللهيب يتصاعد . هناك 
ا  ــارع  اخلالي متامً في منتصف الش
من السابلة والباعة ما خال جموع 
املشردين الذين يحاولون سرقة ظلٍ 
ــتظلون به من غضب الشمس  يس
ــان حتت  ــبحٌ أو بقايا إنس ،يقف ش
الشجرة املتيبسة اليتيمة،  يقف 
ــال انقطاع  ا وهو يصيح ب ــامخً ش
ــي بارد.في  ــي بارد،  م ــي بارد ..م ، م
ــاة ببطء  ــت احلي ــد أن دب ــل بع اللي
وبخجل كبير من جديد في املدينة  
ــح غصنًا  ــه وقد أصب ــروا علي ، عث
ــجرة،  ــاً من أغصان  تلك الش يابس
بينّا املسجل القدمي املربوط بخرقة 
ــة اليزال يغردُ   بصوت  مبحوح  بالي

خافت ..مي بارد مي بارد.

Êbm7ñ”@Êbnñ”

د عبدالكريم اِّـصطفاوي

غصن جديد

ÚÓœb‘qÎ@ÚÓ‰œ@pbÓ€b»œ@ÜËíÌ@›ibi@ø@øb‘r€a@Ô‡Ó€Ü€a@›flb◊@ÊÏ€bï





albaynanew@yahoo.com

عملوا هنا في (                    ) ورحلوا

املرحوم اخلبير اللغوي
 كرمي توفيق الزبيدي

املرحوم الكاتب اللواء 
ماضي اخلزاعي

املرحوم مـاجد الصكر  
رئيس القسم الرياضي

لهم الذكر الطيب
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البصرة / البينة اجلديدة
ــة، امس  ــة االحتادي ــة النزاه ــت هيئ دع
الثالثاء، إلى تفعيل قانون حماية املنتج 
ــماك)،  ــض والدجاج واألس ــي (البي احملل
ــتيراد؛ مبا  ووضع ضوابط محكمة لالس
ــذ بنظر  ــة املنتج، مع األخ ــن حماي يؤم
االعتبار حماية املستهلك، مشيرةً إلى 
عدم سيطرة وزارة الزراعة على املنتجات 
ــتان. ــق إقليم كردس ــة عن طري الداخل

ــان للهيئة ، أن دائرة الوقاية  وجاء في بي
ــي تقرير أعدته عن  في الهيئة أكدت، ف
زيارات فريقها امليداني إلى وزارة الزراعة 
– دائرة التخطيط واملتابعة، على أهمية 
قيام الوزارة بإعادة تفعيل العمل بنظام 
النافذة الواحدة عند فتح باب االستيراد 
ــوع أية حالة  ــى منتج معني؛ ملنع وق عل
ــيرة إلى ضرورة  من حاالت الفساد، مش
نشر املواد املراد استيرادها وفق الرزنامة 
ــم الشحة؛ لضمان  الزراعية قبل موس
ــتوردين، الفتة  ــرص بني املس تكافؤ الف
ــرارات فتح  ــدار ق ــى أهمية جتنب إص إل
ــر املفاجئة  ــتيراد والتصدي ــق االس وغل
ــذي يؤدي  ــر ال ــة؛ األم ــد الكمي دون حتدي
ــض  ــات، وتعري ــوق باملنتج ــراق الس إلغ
املنتج الوطني للخسائر.وأضاف البيان، 
ــخة منه إلى  ــلة نس ــر، املرس أن التقري
ــر  ــوزراء ووزي ــس ال ــس مجل ــب رئي مكت

الزراعة وجلان (النزاهة والزراعة والشؤون 
ــي مجلس النواب، أوصى  االقتصادية) ف
ــاريع  ــتحقات أصحاب املش ــع مس بدف
باألمراض  ــة  ــة اإلصاب نتيج ــررة؛  املتض
ــال إتالفها طبقا للمادة (٣٨)  الوبائية ح
ــة رقم (٣٢  ــون الصحة احليواني ــن قان م
ــاء صندوق  ــنة ٢٠١٣) من خالل إنش لس
ــراك  ــاالت، وإش ــك احل ــاص بدعم تل خ
ــذا  ــي ه ــة ف ــني الوطني ــركات التأم ش
ــادة الدعم املقدم  القطاع، فضال عن زي
ــمدة والبذور  ــني عبر توفير األس للفالح
ــة  ــري احلديث ــات ال ــدات ومنظوم واملبي
ــروض لرفع  ــة، ومنح الق واآلالت الزراعي
مستوى اإلنتاج وتفعيل برنامج لتطوير 
قطاع الدواجن على غرار ما كان معموال 
ــن ( ١٩٩٨- ٢٠٠٤)؛ لتحقيق  به للفترة م
ــاج والبيض. ــاء الذاتي من الدج االكتف

واقترح التقرير، بحسب البيان، تنسيق 
العمل بني وزارتي الزراعة واملوارد املائية؛ 
ــل الصعوبات أمام  ــع احللول لتذلي لوض
ــتويات  ــماك إلى مس وصول إنتاج األس
ــي،  الذات ــاء  االكتف ــق  حتقي ــن  تضم
ومعاجلة موضوع رسوم جتديد اإلجازات 
ــماك، وإنهاء  ــة على مربي األس املفروض
ــة،  ــماك النافق ــات األس ــف تعويض مل
ــم موضوع استيفاء  ووضع احللول حلس
ــوم جتديد اإلجازات املتراكمة  مبالغ رس

بذمة أصحاب بحيرات األسماك، وعدم 
ــجيع  الكثير  ــة بها أدى إلى تش املطالب
ــاوز،  ــى التج ــماك عل ــي األس ــن مرب م
وتعرض البعض منهم لالبتزاز واملطالبة 
بالرشوة؛ لضمان عدم مضايقتهم أثناء 

ممارستهم للعمل بصورة غير قانونية.
ــر قلة  ــد التقري ــري، رص ــوص ال وبخص
ــة  ــات احلديث ــر التقان ــي نش ــاً ف وبطئ
ــيما تلك  ــري في عموم املناطق، ال س لل
ــكو من ارتفاع نسبة امللوحة  التي تش
ــحة املياه (في املنطقتني الوسطى  وش
ــى توزيع منظومات  واجلنوبية)، داعيا إل

الري احلديثة بصورة عادلة بني احملافـظات 
وحسب االحتياج الفعلي، وإعادة النظر 
بكلفتها، إضافة إلى تكثيف نشاطات 
ــني  الفالح ــة  لتوعي ــي  الزراع ــاد  اإلرش
ــتخدامها، ووضع اخلطط  بخصوص اس
ــاء وإدامة محطات تدوير وتصفية  إلنش
ــي وجعلها صاحلة  مياه الصرف الصح
التقرير،  ــظ  الزراعي.والح ــتخدام  لالس
ــى  عل ــة  الزراع وزارة  ــيطرة  س ــدم  ع
ــق إقليم  ــة عن طري ــات الداخل املنتج
ــف جلنة  ــن تألي ــم م ــتان، بالرغ كردس
ــة ملعامل  ــاب الطاقة اإلنتاجي الحتس

ــم والتي توصلت  ــزارع اإلقلي دواجن وم
إلى أن كمية املواد الداخلة عبر اإلقليم 
ــة  ــة اإلنتاجي ــاف الطاق ــاوز أضع تتج
ملنشآته، وهذا مؤشر على وجود فساد 
ــتوردة  ــال املواد املس ــق عملية إدخ راف
ــا منتج وطني، فضال عن تأخر  على أنه
ــتوردة من  ــات األعالف املس إطالق كمي
ــم دون عملية  ــتان التي تت إقليم كردس
املصادقة على شهادة الفحص اخملتبري 
ــوارد املائية  ــل وزارتي الزراعة وامل من قب
ــراء الفحص  ــة إج ــم؛ نتيج في اإلقلي
ــرة الثروة احليوانية  اخملتبري من قبل دائ
في بغداد حصرا.وأشار التقرير، إلى عدم 
ــاريع الثروة  وجود إحصاءات دقيقة ملش
ــجيل  ــن، وعدم تس ــة والدواج احليواني
ــاريع  ــة مش وقل ــرة،  الصغي ــاريع  املش
محطات حليب األبقار الكبرى؛ نتيجة 
ــيق مع اجلهات  انعدام ضمانات التنس
ــاندة لتحويل احملطات إلى منتجة  الس
ــداد  ــات بأع ــا وبيان ــة اقتصادي ومجدي
ــورة  بص ــة  الزراعي ــدات  واملع ــن  املكائ
ــام وزارة املوارد  ــى قي ــة، إضافة إل دقيق
ــار وتنظيفها خالل  ــة بكري األنه املائي
ــماك الذي يؤدي إلى  موسم تكاثر األس
ــا، علما أن  ــا وعدم تكاثره رفع بيوضه
ــري تتم في الربع األخير من  عملية الك

السنة.
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بغداد / البينة اجلديدة
ــماعيل ، عن نتائج  ــان عبد اجلبار إس ــف وزير النفط إحس كش
اجتماع أوبك بلس.وقال إسماعيل بعد مشاركته في االجتماع 
ــة ، إن (اوبك +) حريصة  ــر املنصة االلكتروني ــوزاري (أوبك +) عب ال
ــتقرار لالسواق العاملية، والعمل على  على حتقيق مزيد من االس
ــن خالل التعاطي الواقعي  ــادة التوازن بني العرض والطلب، م اع
ــدول املنتجة  ــاف، أن ال ــل املؤثرة فيه.وأض ــروف والعوام مع الظ
ــتوى اإلنتاج  للنفط قد أقرت في اجتماعها امس تخفيض مس
ــل) باليوم  ــة (١٠٠ ألف برمي ــة في االتفاق بكمي ــدول املنضوي لل
ــهدتها  ــرين االول، بعد املتغيرات التي ش ــهر تش اعتباراً من ش
ــع أن االجتماع قد  ــة االخيرة.وتاب ــي اآلون ــة ف ــواق النفطي االس
ــة التقارير الفنية والتوصيات اخلاصة  تضمن مراجعة ومناقش
ــرة، والتوقعات خالل  ــوق النفطية والعوامل املؤث بتطورات الس
ــهر املقبلة، مشيراً الى اهمية االتفاق اجلماعي في معاجلة  االش
ــوق النفطية.وذكر البيان  املتغيرات والتحديات التي تواجه الس
أنه حضر االجتماع عن اجلانب العراقي وكيل وزارة النفط لشؤون 
التصفية والتوزيع حامد يونس ومدير عام شركة تسويق النفط 

عالء الياسري وعدد من املسؤولني في الوزارة و (سومو). 

بغداد / البينة اجلديدة
ــن التعامل مع  ــس الثالثاء، م ــن زبائنه، ام ــذر مصرف الرافدي ح
جهات تدعي منح السلف للحشد الشعبي ومنتسبي الدفاع 
والداخلية واملوظفني.وذكر املكتب اإلعالمي للمصرف ، ان هناك 
ــع مصرف الرافدين  ــات ومكاتب وجمعيات تزعم تعاونها م جه
وتقوم بالترويج عن منح السلف عبر مواقع التواصل االجتماعي 
ــائل الوهمية وتوهم املوظف او املنتسب او املتقاعد  او عبر الرس
ــلف.وأضاف، ان هناك روابط  ــا اخلاصة في منحه الس بطريقته
ــرت على مواقع التواصل االجتماعي تقوم  ومواقع وهمية انتش
بالترويج عن منح السلف والقروض للموظفني ومنتسبي الدفاع 
ــط وأرقام هواتف  ــرها رواب ــة واملتقاعدين من خالل نش والداخلي
ــم برفع مبلغ  ــغ مالية وتقدمي وعود له ــر صحيحة لقاء مبال غي
ــابهم.ودعا البيان الى عدم التعامل مع هؤالء  السلفة في حس
ــات اخلاصة باملواطنني  ــرقة البيانات واملعلوم الذين يقومون بس
وعدم اإلفصاح عنها ألي جهة تالفياً للسرقة وان املصرف يخلي 
ــن قبله في  ــي اعتمادها م ــه باي جهة تدع ــؤوليته وعالقت مس
ــلفة.وبني، ان املصرف سبق وان اصدر تعليماته  الترويج عن الس
بشمول احلشد الشعبي بالسلف إضافة الى منتسبي القوات 
األمنية واملوظفني وانه مستمر في منح السلف من دون توقف، 
مشيرا إلى أن اجلهة الوحيدة املعتمدة في التقدمي على السلف 

هي فروع املصرف حصرا املنتشرة في بغداد واحملافظات.

بغداد / البينة اجلديدة
أعلنت محافظة الديوانية ، عن إجناز ٨٠٪ من مشروع ماء قضاء 
ــعالن، إن شركة  ــامية املركزي.وقال احملافظ زهير علي الش الش
ــروع  ــرق للمقاوالت العامة أجنزت ٨٠٪ من تنفيذ مش الغد املش
ــنة  ــال ضمن مناقصة ٧٢ لس ــامية املركزي احمل ــاء قضاء الش م
ــن جتهيز ونصب  ــروع تتضم ــاف، أن األعمال في املش ٢٠٢١.وأض
ــيب مع  ــحب والدفع وإكمال عمل أحواض الترس مضخات الس
ــب،  ــال أعمال وتأهيل الفالتر وأعمال محطات الكلور والش إكم
ــات األرضية كمرحلة  ــقف اخلزان باإلضافة إلى تنفيذ أعمال س
أوليكما أن األعمال مستمرة إلكمال املرحلة الثانية من أحواض 

الترسيب وعمليات الصب. 
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بغداد / البينة اجلديدة
ــم عبد العزيز حمادي، امس الثالثاء،  أكد وزير البيئة وكالة جاس
ــتجابة للمعايير البيئية  أهمية التحول للطاقات املتجددة اس
العاملية.وقالت وزارة البيئة  ، ان «حمادي استقبل رئيس مجلس 
ــرحا  ــدم خالل االجتماع معه ش ــي وق ــواب محمد احللبوس الن
ــة العراقية  ــه البيئ ــات التي تواج ــول اوجه التحدي ــال ح مفص
خصوصا التغيرات املناخية والشحة املائية واجلفاف والتصحر 
ــجيع  ــة الى التلوث البيئي وتش ــف الغبارية، باإلضاف والعواص
املبادرات حول التغيير التدريجي نحو الطاقة املتجددة، باإلضافة 
الى برنامج شؤون األلغام». وبحسب البيان، ابدى رئيس مجلس 
النواب اهتمامه الكبير لكل ما يطرح من قضايا بيئية»، مؤكدا 
ــريعية بقوة لتبني مشاريع وانشطة وزارة  ــلطة التش دعم الس
البيئة لتمكينها من اداء املهام املوكلة اليها مبوجب القانون».

ــة هي حتديات  ــواب ان «التحديات البيئي ــني رئيس مجس الن  وب
ــحة املائية  ــرات املناخية وش ــا ملف التغي ــة وخصوص حقيقي
والتصحر وتدهور األراضي، باإلضافة الى اهمية تشجيع التحول 

نحو الطاقات املتجددة استجابا للمعايير البيئية العاملية».

بغداد / البينة اجلديدة
ــي، امس الثالثاء،  ــس مجلس النواب محمد احللبوس ناقش رئي
ــه احملافظ  ــار خالل لقائ ــة في االنب ــة والتنموي ــاع اخلدمي االوض
ــب اإلعالمي  ــن احملافظة.وذكر املكت ــس النواب ع ــاء مجل وأعض
لرئيس مجلس النواب ، أن احللبوسي التقى محافظَ األنبار علي 
ــني للمحافظة.وأضاف   ــواب املمثل ــان، وأعضاءَ مجلس الن فرح
ــة والتنموية في  ــة األوضاع اخلدمي ــرى خالل اللقاء، مناقش وج
ــن اجلهود  ــرورة بذل مزيد م ــاء بها، وض ــبل االرتق ــة، وس احملافظ
لتلبية متطلبات واحتياجات املواطن اخلدمية. كما ناقش اللقاء 

تطورات املشهد السياسي في البالد.

ميسان / البينة اجلديدة
ــآت االطاحة  ــان واملنش ــرطة محافظة ميس اعلنت مديرية ش
ــال  ــر واالحتي ــة بالتزوي ــا االجرامي ــط عملياته ــبكة تنش بش
ــرقة اموال الدولة من املصارف احلكومية في مركز احملافظة  وس
ــادر موثوقة  ــد ورود معلومات من مص ــة ، أنه  بع ــت املديري . وقال
ــم امرأة تعمل  ــن (٣) افراد بينه ــود مجموعة مؤلفة م حول وج
ــتحصال  مبالغ  ــج املعامالت في املصارف احلكومية ، واس بتروي
ــلف  ــتالم الس مالية ضخمة من خالل تقدمي الوثائق املزورة الس
ــان اللواء  ــرطة ميس ــيد قائد ش والقروض ، وعلى الفور امر الس
ــكيل فريق عمل  ــدي بتش املهندس احلقوقي ناصر لطيف االس
ــرافه شخصيا وبرئاسة  ــان وباش من قبل مكافحة اجرام ميس
مدير قسم املكافحة العقيد حيدر علوان ماهود واطالع قاضي 
ــتحصال املوافقات االصولية. التحقيق بحيثيات القضية الس

ــن خالل البحث  ــر فريق العمل وم ــة ، انه  باش ــت املديري وأضاف
ــم االجراءات  ــادر املوثوقة لتدعي ــاد على املص ــق واالعتم والتعم
ــراءات عن  ــفرت هذه اإلج ــة القاء القبض ، واس ــة بعملي اخلاص
ــوا متواجدين  ــة والذين كان ــبكة االجرامي ــة بافراد الش االطاح

بأحد الكافيهات ضمن مدينة العمارة.
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بغداد / البينة اجلديدة
ــار الكرمي  ــعالن عبد اجلب ــل النائب ش حم
ــة  ــيادة النيابي ــف الس ــة حتال ــس كتل رئي
ــؤولية الكاملة  محافظ صالح الدين املس
ــة على  ــي أالقضي ــاريع ف ــن توزيع املش ع
حساب مدن أخرى.وقال الكرمي ، أن الشيخ 
ــظ صالح الدين  ــماعيل الهلوب محاف اس
كونه هو اجلهة التي ترفع املشاريع بتوقيعه 
ــق املتضررة  ــار املناط ــدوق إعادة إعم لصن
ــكرية كونه أضاف  ــراء العمليات العس ج
ــتبعد مناطق أخرى  ــاريع ملناطق واس مش
ــاريع ووضع مبالغ  في خطة تقسيم املش
ــت ميزانية  ــة ألقضية في حني كان خيالي
بعض االقضية (صفر) دينار من تلك املبالغ 
. ومنها سامراء وآمرلي والضلوعية والثرثار.

واضاف من املفترض حسب القانون توزيع 

ــاريع حسب الكثافة السكانية  تلك املش
ــط ووزارة املالية  ــذة من وزارة التخطي الناف
ــيم جرى على  ــاهده من تقس لكن ما نش
ــع نواب  ــا تواصلنا م ــر انن ــوبية وذك احملس
ــل رفعها  ــاريع قب ــة املش ــة ملتابع احملافظ
ــيكون لنا موقف  ــوزارات املعنية وإال س لل
ــار الكرمي الى  ــع ادارة احملافظة.واش ــر م آخ
ــعبي ونيابي على مواقع  انه بعد ضغط ش
ــذي أجبر محافظ  التواصل االجتماعي ال
ــفى  ــل مستش ــى حتوي ــن عل ــالح الدي ص
ــامراء من  ــريرا الحدى قرى س سعة ٣٠ س
ــي على أن  ــة بيج ــة ملدين ــغ اخملصص املبال
ــامراء  تأخذ مبالغها وتعاد من ميزانية س
للبترودوالر .وتساءل الكرمي محافظ صالح 
ــادة املبالغ التي  ــن هل هو قادر على إع الدي
ــروع سامراء احلضارة والتي  أخذت من مش

ــا أكثر من ٥٠ مليار دينار.من جانبه  قيمته
بني عضو مجلس النواب   السابق الدكتور 
عبد القهار السامرائي في سؤاله عن عدم 
شمول مدينة سامراء مبشاريع إعادة إعمار 
ــال أن محافظ صالح  ــررة ق املناطق املتض
الدين يتحمل املسؤولية واللجنة املكلفة 
ــاريع بصفتهم مشرفني  بإعداد ورفع املش
ــاء مجلس  ــة بدل أعض ــى إدارة احملافظ عل
ــم  ــت صالحياته ــن توقف ــة والذي احملافظ
ــك تفرد في إدارة  ــامرائي أن هنال .وذكر الس
ــواب متهمني مبلفات  ــة من خالل ن احملافظ
ــب ما  ــي احملافظة بحس ــرة ف ــاد كبي فس
ــر، داعيا  ــال عمار اجلب ــربه احملافظ املق س
ــه القانوني  ــس النواب   أن يفرض رأي مجل

ويدرس اخلالفات املوجودة في احملافظة.

بغداد / البينة اجلديدة
قال وزير اخلارجية فؤاد حسني، 
ــا  وصفه ــي  الت ــداث  األح إن 
ــهدتها  ش ــي  الت ــة  بـالدامي
ــبوع  األس ــراء  اخلض ــة  املنطق
ــررا كبيرا  ــت ض ــي، أحلق املاض
داعيا  ــية،  ــة السياس بالعملي
إلى  ــية  السياس القوى  جميع 
ــا حصل. ــا من م ــذ درس أن تأخ

ــوزارة اخلارجية  وجاء في بيان ل
ــني  ، أن وزير اخلارجية فؤاد حس
ــتقبل، باربرا ليف مساعدة  اس
ــة الواليات املتحدة  وزير خارجي
ــرق  الش ــؤون  لش ــة  األميركي

ــق لها. املراف والوفد  ــط،  األوس
ــاً  وفق ــاء،  اللق ــالل  خ ــرى  وج
للبيان، بحث العالقات الثنائية 
ــام  االهتم ذات  ــا  والقضاي
املشترك، وسبل تفعيل التعاون 
مبختلف اجملاالت، والتأكيد على 
دعم إستقرار العراق سياسيا، 
الوزير  وأمنيا.وتطرق  ــا  إقتصادي
ــية في  ــروف السياس ــى الظ إل
ــداث الدامية  ــراق وإلى األح الع
ــبوع في  ــي حدثت قبل أس الت
ــة اخلضراء،  ــداد وفي املنطق بغ
ــذه األحداث  ــى أن ه ــيراً إل مش
ــرا بالعملية  ــررا كبي أحلقت ض

ــراق، وعلى  ــية في الع السياس
أن  ــية  السياس ــوى  الق جميع 
ــا مما حصل، من أجل  تأخذ درس
ــلم األهلي،  ــاظ على الس احلف
ــلة احلوارات يجب أن  وأن سلس
ــن الضروري  ــمل اجلميع وم تش
ــيرة الدميقراطية  ــة املس حماي
ــلم  الس ــة  ــي، وحماي ــا ه كم
ــث اجلانبان،  ــا بح اجملتمعي.كم
الوضع اإلقليمي والعالقات بني 
اإليرانية  اإلسالمية  اجلمهورية 
ــده األميركية،  ــات املتح والوالي
اجلارية في  املفاوضات  ــار  ومس
ــووي  ــروع الن ــول املش ــا ح فين

ــر اخلارجية  ــي، وأعرب وزي اإليران
ــن  ــول البلدي ــه بـوص ــن أمل ع
ــول هذا  ــي ح ــاق نهائ ــى اتف إل
ــه اخلير للبلدين  املوضوع ملا في
ــش  ناق ــك  وللمنطقة.كذل
ــوريا،  الوضع في س ــان،  الطرف
ــة، أن  ــر اخلارجي ــث أكد وزي حي
ــوريا،  ــي س ــتقرار ف ــاء االس بن
ــت ملصلحة الشعب  هي ليس
ــا ملصلحة  ــوري فقط وإمن الس
ــراق واملنطقة برمتها أيضا،  الع
ــة العراقية  ــا أن احلكوم متابع
تعمل جاهدتا لدعم هذا املسار 

في كل احملافل الدولية.  

بغداد / البينة اجلديدة
ــيد  أكد رئيس تيار احلكمة الوطني الس
عمار احلكيم، خالل استقباله باربرا ليف 
مساعد وزير اخلارجية األميركي لشؤون 
ــية  ــة السياس ــى، أن االزم ــرق األدن الش
ــدأ من اصالح  ــة للحل واالصالح يب قابل
ــم ، أن   ــب احلكي ــات.وذكر مكت املؤسس
السيد عمار احلكيم رئيس تيار احلكمة 
الوطني استقبل مبكتبه في بغداد باربرا 
ــة األميركي  ــاعد وزير اخلارجي ليف مس
ــرق األدنى بحضور السفير  لشؤون الش
ــكي  ــي في بغداد إلينا رومانيس األميرك
وتداول معهما في امللفات ذات اإلهتمام 
ــترك والعالقات الثنائية بني العراق  املش

ــال  ــة فض ــدة األميركي ــات املتح والوالي
ــي في  ــهد السياس ــورات املش ــن تط ع
العراق واملنطقة.و بنيّ احلكيم، بحسب 
ــة تعزيز التعاون بني العراق  البيان، أهمي
ــدة األمريكية في مجال  والواليات املتح
ــادة اإلعمار،  ــى التحتية وإع تطوير البن
ــاون مبا يحفظ  ــددا على إدامة التع مش
العراق.وجدد  ــيادة  ــع وس مصالح اجلمي
ــية في  ــى أن األزمة السياس تأكيده عل
العراق قابلة للحل إذا متتع اجلميع بإرادة 
ــة،  ــة العراقي ــازل للمصلح ــل والتن احل
ــي صناعة  ــراكة ف ــة الش ــا أهمي مبين
ــور في  ــا أن احلض ــي، كم ــرار العراق الق
ــاركة  ــترط املش ــرار ال يش ــة الق صناع

ــا على احترام  ــدد أيض في احلكومة.و ش
املؤسسات الدستورية في العراق ، وقال 
ــات،  إن اإلصالح يبدأ من إصالح املؤسس
مذكرا بأن املمارسة الدميقراطية جاءت 
ــي  ــة الت ــات العظيم ــة للتضحي نتيج
قدمها العراق في مواجهة الدكتاتورية 
ــد  أك ــة  املنطق ــا  قضاي ــن  واإلرهاب.وع
ــى تهدئة  ــوار يهدف إل ــم أن أي ح احلكي
ــة يصب في  ــاء املنطق ــواء بني فرق األج
ــع ، وأن العراق  ــراق واجلمي ــة الع مصلح
ــات النظر  ــب وجه ــي تقري ــب دورا ف لع
ــبيل األمثل  ــه بأن احلوار هو الس لقناعت
ــكاالت قابلة للحل إذا ما ذهب  وأن اإلش

اجلميع باجتاهه.

NO.3951.WED.7.SEP.2022العدد (٣٩٥١) األربعاء  ٧/ ٩ / ٢٠٢٢

جمهورية العراق / وزارة العدل / دائرة التنفيذ / مديرية تنفيذ سدة الكوت 
التنفيذ/١٨
رقم االضبارة /٢٠٢٢/٢٥٦٧
التاريخ/٢٠٢٢/٩/٦ 

اعــــــــــــــالن 
ــل العقار اِّـرقم ٤٩/٢ م ٣٧ ام هليل الواقع َّـ  ــدة الكوت  العقار التسلس تبيع مديرية تنفيذ س
ــاء طلب الدائن (عامر كاظم عبد) البالغ  ــوت العائد  للمدين (كريم عبد اهللا عزيز ) اِّـحجوز لق الك
ــذه اِّـديرية خالل مدة  ــراء مراجعة ه ــون مليون دينار فعلى الراغب بالش (٣٠,٠٠٠,٠٠٠) ثالث
ــرة من اِّـائة من  ــتصحبا معه التأمينات القانونية عش ــر مس (٣٠يوما ) تبدأ من اليوم التالي للنش

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

اِّـواصفات:
١-موقعة ورقمه :-  كوت / منطقة ام هليل العقار اِّـرقم ٤٩/٢ م ٣٧ ام هليل  

٢-جنسه ونوعه : اراضي زراعيه تسقى بالواسطة 
ــارع العام  ــة من جهة اليمني و بعيدة عن الش ــه : منطقة ام هليل قرب البواب ــدوده واوصاف ٣-ح

وبعيدة عن نهر دجلة  
٤-مشتمالته :- ارض زراعيه خاليه من الشواغل وقت اجراء الكشف

٥-مساحتة :-  ١٦٤٧سهم
٦-درجة العمران : 

٧- الشاغل :-  
٨- القيمة اِّـقدرة : ٣٧,٠٠٠,٠٠٠  سبعة و ثالثون مليون دينار عراقي

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

رقم االضبارة :  ٢٠٢٢/١١٤٥
التاريخ : ٢٠٢٢/٩/٦

اُّـ / اِّـنفذ عليه /(لؤي كامل سلطان)
ــول محل االقامة  ــن جهة ذات اختصاص انك مجه ــد تحقق لهذه اِّـديرية م لق
ــتناداً  وليس لك موطن دائم او مؤقت او مختار يمكن اجراء التبليغ عليه , واس
للمادة (٢٧) من قانون التنفيذ تقرر تبليغك اعالنا بالحضور َّـ مديرية تنفيذ 
ــرة اِّـعامالت  ــر ِّـباش ــالل (١٥) يوماً تبدأ من اليوم التالي للنش ــدة الكوت خ س
ــر هذه اِّـديرية باجراءات  التنفيذية بحضورك وَّـ حالة عدم حضورك ستباش

التنفيذ الجربي وفق القانون. 
اِّـنفذ العدل / فائد عبد الكريم احمد

اوصاف اِّـحرر:
ــخصية اِّـرقم ٢٦٥٦/ش/٢٠٢٠  ــم صادر من محكمة االحوال الش قرار حك
ــار) و القرار اِّـرقم ١٦٧١/ب/٢٠٢٠  ــن (مليون دين َّـ ١١/١٥/  ٢٠٢٠ دي
َّـ ٢٠٢٠/١٢/٣٠ دين (اتعاب محامات) اسم الدائن (عدنان عبد الساده).

إعالن

إُّـ / الشريك
١ - عادل نعيم أمري

٢ - أمري سعدون ياسني

اقتضى حضورك   إُّـ صندوق اإلسكان العراقي الكائن قرب مجمع 
ــيد  ــريكك الس النهضة ، وذلك لتثبيت إقرارك باِّـوافقة على قيام ش
ــاعة َّـ القطعة  ــى حصته اِّـش ــان) ، بالبناء عل ــام عكلة فنج ( وس
ــليفه  ــينية) لغرض تس ــة ( ٦ / ٨٨٥٦ ) مقاطعة (١٠ حس اِّـرقم
قرض اإلسكان.وخالل مدة أقصاها خمسة عشر يوما داخل العراق   
وشهر خارج العراق من تاريخ نشر اإلعالن ، وبعكسه سوف يسقط 

حقك َّـ اإلعرتاض مستقبل.



إضاءات قانونية
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عالء سالم الشياع
ــيء ممكن تقبله او التعود عليه  كل ش
ــات. فمن  ــه اال القناع ــل مع او التعام
ــدا ان تقتنع بامر ال يتطابق  الصعب ج
مع رؤاك وافكارك، مهما حتاول االقتناع 
ــي تبدو  ــن لك ــة اآلخري ــا او مجامل به
ــجما مع  افكارهم ورؤاهم.مهما  منس
ــد  ــات والتايي ــج والدعاي ــر الضجي كث
ــن واتباع  ــريه من مؤيدي والكثره البش
ــره او  ــذه الفك ــني به ــني او مؤمن وموال
غيرها، فال تهزك كل تلك البدع واالقوال 
ــكوك  ــي جاءت بطرق ملتويه. ومش الت

ــواد  ــا كثر س ــي مصداقيتها،فمهم ف
القوم، دون قناعه راسخه من صاحبها، 
ــارس  دور  ــع البعض او مي ــم قد يقتن نع
ــكل متثيلي  املقتنع كقناعات غيره بش
ــم او  ــع طموحاته ــجم م ــه ينس لعل
مايخططون له. او كما يقال حشر مع 
الناس عيد. وهؤالء اصال اليعول عليهم 
في بناء افكارهم وعقائدهم املستنده 
ــال والروايات  ــم واخلي ــى الوه ــال ال اص
ــري  ــى كل مايج ــي ادت ال ــه الت الكاذب
ــتوى  ــره على املس ــن ارهاصات مدم م
ــي واالقتصادي واالمني، جراء  االجتماع
ــم القناعه هي وكما  تلك الروايات. نع
ــز اليفنى. وهي على عدة  قيل بانها كن
ــك في رزقك وفي  ــات منها قناعت اجتاه
مستواك الدراسي مثال او في موقعك. 
ــق  ــي حتقي ــوح ف ــي الطم ــذا اليلغ وه
ــارك وفق  ــتنده الى اختي ــك املس غايات
ــل به في مراحل حياتك  املفهو املتعام
العامه. لكن نحن نقصد هنا واكثر ما 
ــو القناعه الفكريه التي  نؤكد عليه ه

تختارها لنفسك من بني مئات اخليارات. 
ــارس  مت واالن  االن  ــوده  واملوج ــره  املتوف
ــر.القناعه  ــن البش ــل الكثير م من قب
ــي تتاتى من  ــه او العقائديه ه الفكري
ــخص مقرونه بالوعي الذي  ثقافة الش
البد منه لكي يدفعك ملعرفة ماحولك 
ــددة لكن اختيارك  ــن افكار، هي متع م
لفكر معني يستند الى الرغبه في اداء 
هذا الفكر والقناعة به ومن ثم االميان، 
ــك فيها جاءت  ــتكون قناعت عندها س
بعد دراسة مستفيضه انسجمت مع 
تطلعاتك وتطابقه مع رؤاك دون تدخل 
ــرا في اختيار ماتؤمن  غيرك لتصبح ح
ــني.الن االفكار  ــم عميق ــه بوعي وفه ب
ــن فواكه  ــلة م ــبه س ــات تش والقناع
ــكال لتختار من  متعدده االنواع واالش
ــد يكون يختلف  ــا مايعجبك. وق بينه
ــه الكثير ممن حولك.  ــا عن ما يرغب متام
ــه اجلو العام  ــم ذلك خملالفت وقد يثيره
السائد. وكانك تسبح ضد تيارهم الذي 
ــن بديهياتهم.  اعتادوا عليه.واصبح م

واختيارك هذا  من الفاكهه من دون تلك 
الفواكه وانواعها املتعدده. فال يجبرك 
ــاول صنفا ما ال ترغب  ــد على ان تتن اح
ــك او قدمت لك  ــه مهما وصف ل تناول
ــجم  االغراءات. دون قناعه ورغبة تنس
ــذا هي القناعه تاتي  مع تطلعاتك.هك
ــع ماجاء  ــة ال م ــرك اخلاص ــق معايي وف
ــه دون التقاء  ــه معين من تاريخ او دراس
فكري ووجود مشتركات في فهم واقع 
حال جاءت عن اميان مطلق فيما ترغبه 
ــاع به نتيجة  ــل الى فهمه واالقتن ومتي
ــا تريد. فال يهزك جمهور  تطابقه مع م
ــرة عدده.النك تعتبره حق واضح.  وال كث
ــتوحش  ــال االمام علي «ال تس وكما ق
طريق احلق لقلة سالكيه». يعني ليس 
ــرون  ــك الكثي ــون مع ــرورة ان يك بالض
ــيرتك تغنيك عن  الن قناعتك في مس
العدد وان كنت في مفردك لطاملا آمنت 
ــارب وجدنا ان  ــالل التج ــق.  من خ باحل
ــي نتيجة  ــداث اجلاريه ه ــم االح معظ
ــه لدى البعض  غياب مرتكزات القناع

ــا  ــض، مم ــدى البع ــل ل ــاك احلاص واالرب
ــر التقلبات، يجري  ــه مترددا كثي يجعل
ــرورة ان تكون  ــام ليس بالض خلف اوه
ــردد وتغيير  ــهلة التحقيق. لكن الت س
ــبابها، مما ينعكس  ــد اهم اس اآلراء اح
ــلبا على االداء اليومي للفرد.وجتعله  س
ــاد  عليه  ــذي اعت ــي التردد ال ــدا ف مقي
ــاد  ــي اعت ــايكولوجيته الت ــة س نتيج
ــير معطياتها وفق  ــا واصبح اس عليه
ــي تعايش معها  منظور منظومته الت
ــباب اخفاقها  ــة الس ــال ادنى مراجع ب
ــن  ــا وم ــة ارهاصته ــا ومعرف او جناحه
ــض مرتكزاتها التي  ثم العدول عن بع
ــت جزءا ال يتجزأ  اعتاد عليها. واصبح
من مفردات ادائه اليومي. ولذلك جند ان 
ــخت في عقول البعض  القناعات ترس
ــة  ــن صعوب ــون م ــم يعان ــا جعلته مم
ــريع  ــن جتده س ــم مم ــا  كغيره تغييره
التقلبات واالراء. مما يجعله غير مستقر 

حتى في قرار ذهابه الى احلمام.

ماجد جواد خيون
قبل ان نرفع ايدينا الى السماء وندعو 
ــظ  يحف ان  ــى  وتعال ــبحانه  س اهللا 
العراق والعراقيني من نار الفتنة كان 
ــنا ونصلح  ــب انفس علينا ان نحاس

حالنا الن ما يجري علينا هو نتاج ما 
عبثت به ايدينا ومتادت به قلوبنا حتى 
ــا خلقه واال كيف  ــينا اهللا وعبدن نس
ــباب  ــتبيح أحدنا دم اآلخر والس يس
ــخصية واحلزبية  جلها املصالح الش
والمتت برضى اهللا قيد امنلة وحيثيات 
ــام القاري  ــة ام ــذا التوجه واضح ه
الكرمي وقد کشفت عن خفاياها منذ 
سقوط النظام السابق ولغاية يومنا 
هذا .الطبقة السياسية وصراعاتها 
ــعب العراقي وما يعانيه  في وادٍ والش
ــي مناى  ــع انه ليس ف ــي وادٍ آخر م ف
ــباب بقاء هذه الطبقة  عن حتمل اس
ــم  ــى الرغ ــا عل ــتفحال ابطاله واس

ــة كل الفعاليات التي  ــن انه ضحي م
ــداث االخيرة التي  ــدر عنها واالح تص
ــاء التي  ــراء والدم ــت في اخلض حصل
سالت فيها صرخة من صرخات هذا 
ــض النظر عن  ــعب ومعاناته بغ الش
ــذا املوضوع فيه  كل املبررات...وألن ه
كثير من التعقيد واالحتقان فينبغي 
ان ال ندخل اليه بهوية أي مسمى من 
مسميات الساحة السياسية سوى 
ــلط الضوء  ــة لنس ــة العراقي بالهوي
ــقطوا  ــد الضحايا الذين س على اح
في ظلمة اخلضراء ابان تلك االحداث 
ــي ومدى  ــدم العراق ــة ال ــرى بورص لن
االستخفاف بثمنه . الضحية شاب 

في مقتبل العمر لديه زوجة وطفالن 
ــال احلرة واملقاوالت ومن  وميتهن االعم
ــذه املنطقة  ــه عمالً في ه بني أعمال
ــف فيها  ــأزم املوق ــة وعند ت املقدس
ــه التي  ــحب عجلت ــب اليها لس ذه
كانت مرحبة هناك اال انه لم يصلها 
ــة  ــا رصاص ــه اليه ــبقت خطوات وس
ــه وانهت  ــاء كتمت على انفاس عمي
ــؤال  ــه وهنا تأخذنا صدمة الس حيات
ــهد وما  عن كيفية قراءتنا لهذا املش
ــا ملنظر  ــي نتخيله ــورة الت هي الص
والده ووالدته وزوجته وطفليه عندما 
ــي  ــوالً ف ــم محم بولده ــم  نفجعه
ــى خروجه من  ــوت ) ولم ميضِ عل (تاب

ــاعات ؟ ما هو  ــة س ــوى بضع داره س
الذنب الذي اقترفه هذا الشاب ليراق 
ــرته ؟ ( وان افترضنا  ــدم اس ــه وته دم
ــن )  ــني املتظاهري ــدح ب ــه ص ان صوت
ــالت دماء العشرات منهم  والذين س
ــارود ! ما  ــج أصواتهم بالب فهل تعال
ــر هذه الزوجة  ــو املصير الذي ينتظ ه
وطفليها بعد الفاجعة املروعة التي 
حلت بهم وفي هذا البلد املستباح؟. 
ــي حياته ام نحن  هل اهللا هو من انه
ــاة بعضنا  ــعى الى انهاء حي من يس
ــواه بنادقنا العمياء فما  البعض وباف
ــن صالتنا ودعوانا .... مادمنا  اجلدوى م

سکاری.

عبد السالم علي السليم

ــذي اخلى  ــره  اجلمهور ال ــا خب هذا م
ــع املتفرج فهو ال  ــبيله وصار مبوض س
حول وال قوة بعدما جرب حظه بأمواج 

ــرات واألحتجاجات  هائلة من التظاه
ــر عام توجها  ــعة عش على مدار تس
ــة التي  ــرين العظمي ــة تش بأنتفاض
ــلحة مما  ــواع االس ــتى ان ــت بش قمع
ــهيد  ــا اكثر من ٨٠٠ ش ــت وراءه خلف
وخمسة وعشرين الف جريح اغلبهم 
ــة وصلت حلد  ــم بالغ ــت اصاباته كان
ــدي  واخرها احتجاجات  العوق اجلس
الصدري  التيار  ــلطة  بالس شريكهم 
ــب الفضل االكبر على قادة  وهو صاح
ــيقي في الوصول لسدة  االطار التنس
ــت  ــلطة حيث هو االخير مورس الس
ــوة  ــتى انواع القس ــد جمهوره ش ض
واستخدم الطرف الثالث كافة انواع 

ــكاته واجتثاثه بشتى  االسلحة ألس
احليل واألساليب الدموية في محاولة 
ــر شوكته والنيل منه ولوال نداء  لكس
ــعت  ــدر لتوس ــدى الص ــيد مقت الس
ــمح  دائرة الصراع ولدخل العراق الس
ــتطيع  ــة ال احد يس ــرب اهلي اهللا بح
ــهد اليوم  ــهولة  ، املش ــا بس ايقافه
ــيقي  التنس ــار  واالط ــي  ــح وجل واض
الدستورية  باالستحقاقات  متمسك 
ــه بعدما تخلى  ــي فبركها لصاحل الت
ــن مقاعده  ــم التيار الصدري ع غرميه
في البرملان مما حدا بهم ان يستحوذوا 
ــرعة فائقة بعيدا ً عن قيم  عليها بس
ــريف  االخالق واالعراف والتنافس الش

ــانحة والوصول لهدف  ، الفرصة الس
ــى  حت ــائل  الوس ــتى  بش ــلطة  الس
ــلطة  ــعبه ، س ــو احترق العراق وش ل
ــم حبر  ــعارهم ودميقراطيته ــدم ش ال
ــجادة متى  ــتورهم س ــى ورق ودس عل
ــم غير  ــم له ــوها اله ــا ارادوا فرش م
ــو نعد   ــن ، ول ــر االخري ــلطة وقه الس
ــتوى االحتجاجات فهي الحتصى  مس
ــس هذا  ــا البائ ــالل ليومن ــذ االحت من
ــب  مطل اي  ــة  تلبي ودون  ــدوى  ج دون 
ــهده  الذي تش ــح االعوجاج  لتصحي
ــراف  األعت او  ــية   ــة السياس العملي
ــلمي واحملتج  ــارض الس ــأ ،املع باخلط
تتراشق عليه االتهامات من كل حدب 

ــري وتارةً  ــت باجلوك ــرةً ينع ــوب م وص
ــي وتكفيري وغيرها من  بعثي وصدام
ــئم منها الشارع  ــميات التي س املس
ــك الطبقة النفعية  ــاد يثق بتل وما ع
ــرض ، فجميع   ــي ال تبالي ألي معت الت
ــام الذي وصل  ــاوالت اصالح النظ مح
لهذه املرحلة العصيبة واحلرجة الزال 
يصد بعناد غير مبرر  ولم تتوفر فرصة 
ــال  ــعرنا باالنتق ــراج تش ــادرة انف او ب
ــة الرصاص  ــاء واعمار ،ولغ ــة بن ملرحل
الزالت حديث الشارع املتأزم  فالبقاء 
على تلك احلالة سيعيد البالد للمربع 
االول وسيتضرر اجلميع المحال وستدر 

املنفعة لتجار احلروب واعداء العراق.

الجزء االخري

اِّـحامي / ماجد الحسناوي
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ــبب الدين او  ــارك اجلميع في االنتخابات دون متييز بس    يش
اجلنس او اللغه او العرق او اللون او الرأي السياسي او االصل 
ــزم الدوله  ــب وتلت ــي او الثروه او النس ــي اواالجتماع القوم
ــع اي نوع من  ــعيها ملن ــا االيجابي الذي يتمثل بس بواجبه
التمييز اما السلبي فيعني االمتناع التام عن اجراء التمييز 
ــاوية للوصول الى  ــخاص فرصة متس ــب ان مينح االش ويج
ــماح بالتخويف  جميع التظاهرات االنتخابيه والميكن الس
ــريعات  التش وان  ــره  ح ــات  انتخاب ــا  له اراد  اذا  ــب  والتالع
والقرارات املتعلقه بحاالت الطوارئ يلزم تاجيلها الى مابعد 
ــراء االنتخابات وهناك  ــر متنافيا الج ــات النه يعتب االنتخاب
ــؤون العامه  ــاركه في ادارة الش ــود حتد من احلق في املش قي
ــدال من قوائم  ــه املطلقه ب ــاد القوائم االنتخابي ــال اعتم مث
ــول ممثلني الحزاب  ــتبعاد وص ــبية الى اس ــة النس االنتخابي
ــبي يرتبط بقيام حياة  املعارضه الى البرملان والتمثيل النس
ــيه في  ــل االقليات السياس ــتقره ويضمن متثي ــه مس حزبي
ــن ارادة املواطنني وقد يكون ال  ــان وهذا النظام اليعبر ع البرمل
ــتقر فيها احلياة احلزبيه وهناك  ميكن تطبيقه والتي لم تس
ــخصية  ضمانات الجراء انتخابات نزيهه كالتحقيق  من ش
الناخب وتوقيعه في جداول الناخبني امام اللجنه الفرعية 
ــخصيا واحلق في املشاركه قد حتصل  للتأكد من حضوره ش
جتاوزات عديدة اثناء االنتخابات وتستخدم اساليب متنوعة 
ــدف منها في  ــني واله ــر الدارة الناخب ــب والتزوي ــن الترهي م
ــني ويعتبر انتهاك  ــحني املعارض بعض االحيان اقصاء املرش
ــؤون البالد وفيما يتعلق باحلق  ــاركه الدارة ش للحق في املش
االنتخابي في البلدان اخلاضعة لالحتالل والسيما فلسطني 
ــي ادارة  ــطينني ف ــن حرية الفلس ــص م ــرائيل تنتق وان اس
ــن اعضاء احلكومة او  ــؤونهم من خالل اعتقالها لعدد م ش
ــة حماس اما  ــا ألنتمائهم ملنظم ــريعي عقاب ــس التش اجملل
ــى اراضيه فاجلهود  ــوات االجنبيه عل ــي العراق ووجود الق ف
ــراك عدد اكبر من القوى  املبذوله لعقد مصاحله وطنيه واش
السياسيه في العمليه السياسية اما البلدان التي تعاني 
من النزاعات املسلحه والسيما السودان وبعد توقيع اتفاق 
ــة املركزية  ــرد واحلكوم ــني حركة التم ــالم في دارفور ب الس
ــتور  ــن  االتفاق  على ضم اقليم دارفور الى الدس ــم م وبالرغ
ــاركه  ــق ماتضمنه االتفاق على املش ــي اال ان تطبي االنتقال
ــول دون  ــر بعقبات حت ــي احلكم مي ــاء دارفور ف ــه البن الكامل
ــماليه االتفاقات التي  ــه وينتقد زعماء االحزاب الش تطبيق
ــودان  ــعبيه لتحرير الس ــرت بني حزب املؤمتر واحلركة الش اق
ــامها بني فصيلني   ــلطه واقتس اجلنوبيه كونها تكرس الس
ــية السودانية  ــني وليس بني اطياف القوى السياس سياس
ــبب احلرب  ــال وبس ــي الصوم ــا ف ــة ام ــماليه واجلنوبي الش
االهليه املستمره منذ خمسة عشر سنه تتعرض السياده 
ــبب الصراعات القبلية  ــب وانهيارات بس احلكوميه ملصاع
وقوات احملاكم االسالميه التي حتاول تشكيل دوله اسالمية 
وبني قوات احلكومة االنتقاليه املدعومة من القوات األثيوبية 
ويصعب احلديث في ظل االوضاع عن حرية الشعب في ادارة 

الشؤون العامة.
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ــن  م ــة  الديني ــات  اجلماع ــمل  وتش
ــة  والصابئ ــيحيني  واملس ــرب  الع
 Yarsan  ، ــني  وااليزيدي ــود    واليه
والبهائيني.  ــتيني  والزرادش والشبك 
ــواء  ــى حد س ــات عل ــض اجلماع بع
ــة ، وهذه  ــات الدينية والعرقي األقلي
ــوريني والصابئة وااليزيديني  هي اآلش
 Yarsan ، ــبك واألرمن ، والغجر والش
ــود،  واليه  Mhallami  ، ــة  الكردي
ــرة من األكراد  ــال عن أعداد صغي فض
ل العراق  والتركمان املسيحيني.يشكِّ
ــة ملكونات دينية  دم، حاضن منذ القِ
ومذهبية وعرقية مختلفة، بعضها 
ــارات وادي  ــذوره حلض ــل تعود ج أصي
الرافدين القدمية، وأخرى مستوطنة، 
ــق مختلفة مجاورة  وفدت من مناط
ــدة، وخالل حقب زمنية طويلة. وبعي

ــات مبجملها  ــذه املكون لت ه ــكَّ ش
ــث في  ــدت البح ــراق وج ــخ الع تاري
ــب التصنيفات  أقليات العراق وحس

ــن املواقع مهمة  ــدد م ــة في ع املدون
شاقة لكنها جميلة النها سلطت 
ــاء  ــى فسيفس ــوء  عل ــعة الض أش
ــل جوانبها واطرافها   مباركة تتفاع
ــا لتخرج  ــم وفيما بينه ــع الصمي م
ــراح وتقاليد احتفاالت  لنا عادات أف
وطقوس زواج ووالدة وابتهاالت عبادة 
ــرى فصلية  ــنوية وأخ ــات س وجتمع
ــاريع مشتركة  وتالقحات جناح ومش
ــال اخللق  ــة من جم ــا ال نهاي ــى م ال
ــارة الى ان  ــد من االش ــداع .والب واالب
ــات ظلت متارس يوميات  بعض األقلي
حياتها في نفس البقعة اجلغرافية 
التي ولدت ونشأت فيها باملقابل نرى 

ــي معظم  ــرين ف ــال االرمن منتش مث
ــني  ــة املندائي ــراق والصابئ ــدن الع م
ــق او اثنني  ــا بصدي ــى بعضن ويحظ
ــة وقد عمدت  ــن او الصابئ من  االرم
ــث في جوانب  ــي مقالي هذا البح ف
ــتركة ال يختلف عليها معظم  مش

أقليات العراق  منها : 
عيد نوروز 

ــت عدداً  ــاد التي مثل ــو أحد االعي وه
ــعيدة ، وفي العراق  من الظواهر الس
ــراد حتت  ــل االك ــه من قب ــل ب يحتف
ــيعة حتت  ــوروز والش ــمى عيد ن مس
مسمى دورة السنة ويتم استقباله 
ــاء ليلته  ــر أحي ــه عب ــر ل والتحضي
واعداد  ــموع  الش ــعال  ــر اش مبظاه
ــة  املصاحب ــوى  احلل ــواع  ان ــض  بع
ــرى دينية  ــذه الليلة وطقوس أخ له
ــرآن واالبتهاالت  كمجلس لتالوة الق

والدعاء 
عيد راس السنة امليالدية 

ويحتفل به ابناء الطائفة املسيحية 
بكل مذاهبهم وأيضا االرمن ومؤخراً 
ــي  ف ــح  واض دور  ــلمني  للمس ــار  ص
ــاركة هذه االعياد كونها تتعلق  مش
ــة لذا  ــي الدول ــد ف ــومي املعتم بالتق
ــمل  ــر االحتفال بها تش ــرى مظاه ن

ــالد وطوائفه وتترجم  كافة فئات الب
ــال  واالحتف ــباب  الش ــات  بتجمع

بأستقبال عام جديد 
شهر محرم وطقوس عاشوراء 

ــراق االمام  ــدى تاريخ الع ظل على م
ــالم قائداً للثورة  ــني عليه الس احلس
ــم  العال ــي  ف ــة  للحري ــة  احلقيقي
ــاركة عدد  ــرى خاللها مش ــع ،ن أجم
ــة عبر طقوس  ــن الطوائف الديني م
ــموع   ــعال الش ــة منها أش مختلف
ــراء أقامة  ــع الطعام على الفق ،توزي
ــذه  ه ــتذكار  ــزاء الس الع ــس  مجال

املناسبة وغيرها .
  تنوع وتشابه 

ــاركة  ــوع اال أن مش ــذا التن ــم ه رغ
التعايش اليومي والذوبان  املتواصل 
تبلورت هوية الفرد العراقي لتتوحد 
بعدد كبير من الصفات والسلوكيات 
ــام بهوية  ــت الطابع الع التي صبغ

عراقية لها صفات مشتركة مثل :
الكرم 

متيز سكان العراق بصفة عامة غالبة 
ــي لديه  ــرد العراق ــرم والف وهي الك
ــاء حتى في احرج  مقدرة على العط
ــرى ذلك جلياً خالل جتربة  الظروف ون

ــعينيات  االقتصادي في تس احلصار 
ــهدنا تبرعات  القرن املاضي ،فقد ش
ــار عمدوا  ــة وجت ــخصيات عراقي لش
ــر قليل من  ــون لعدد غي ــدمي الع لتق
ــراء مبختلف طوائفهم  االيتام والفق

ــة  والعرقي ــة  الديني ــم  وانتماءاته
والقومية خصوصاً في أوقات االعياد 

واملناسبات الدينية 
املروءة 

ــان العراقي  صفة يكاد ينفرد االنس
ــم او على  ــاء العال ــي كل ارج بها ف
ــز االول بقدرته  ــدر املرك ــل يتص االق
على تقدمي العون واستجابة النخوة 
ــاً او عربي  ــواء كان كردي والعراقي س
ــكان  ــيحي أو ازيدي  أو من س أو مس
ــبك  الش ــل  مث ــال  واجلب ــراء  الصح
ــي جندة  ــر ف ــال يتأخ ــني ف والكاكائي

ــربت هذه اخلصلة في  اخيه وقد تش
ــلوكياته منذ الطفولة مع أقرانه  س

وأبناء جيرانه وزمالء املدرسة 
حب املشاركة 

ــي بحضوره  ــان العراق ــز االنس يتمي

ــاركته  ــاء بالده ومش ــم مع ابن الدائ
لهم في مختلف املناسبات واالوقات 
ــى  وحت ــدة  الش ــات  واوق ــة  الصعب
ــلوك  ــرح وهذا الس ــات الف ــي اوق ف
ــي عملية انصهار  انعكس ايجاباً ف
ــراده وأضعف  ــني اف ــا ب ــع فيم اجملتم
التباعد والعزلة حيث نرى مشاركة 
ــان احملب  ــيحي وبقناعة االنس املس
ــات حزنه  ــلم في اوق ــع جاره املس م
واحتياجه للمساعدة وايضا تعاضد 
ــي الكثير من  ــرب ف ــراد مع الع االك
ــدمي واحلديث  ــخ الق ــف والتاري املواق

ــتى كان ملشاركة  يحكي مواقف ش
ــدد من  ــي حل ع ــراد ف ــرب واالك الع
املعضالت والتناغم الواضح مع باقي 
ــاءات الدينية يظهر  ــراق واالنتم االع
ــات في حياة الفرد  في عدد من احملط

اجلامعية  ــة  الدراس ــالل  العراقي خ
ــاركة السكن والطعام او  مثال ومش
ــكرية وقصصها التي  اخلدمة العس
تعكس حكاية احملبة والتعاضد بني 

اجلنود في اخلندق  الواحد 
تنوع اجلمال 

ــابقات  مس ــن  م ــد  العدي ــر  عب
ــة بجمال الوجه  واحصائيات اخلاص
ــرد العراقي حصة  واحلضور كان للف
ــك التنوع  ــم من ذل ــرة بل وااله كبي
ــدوره أنعكس على  ــذي ب ــة ال بالبيئ
ــرى جمال الوجوه  جمال االجيال فن
ــيحي العراق ال  ــدى مس ــة ل الصافي
ــني وجمال االفراد  يختلف عليها أثن
ــتمد من  ــة الكردية مس من القومي
روعة البيئة في شمال البالد وجمال 
ــة  ــدى الطائف ــاء ل ــال والنس االطف
االيزيدية وحتى روعة السمرة املميزة 
للطائفة الشيعية من ابناء اجلنوب 
ــة  برونزي ــن  ع ــي  التغاض ــن  ميك وال 
البشرة لسكان الغربية رغم البيئة 

القاسية ودرجات احلرارة.
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ــات العرقية والدينية.  ــمل مختلف اجلماع ــوعة الوكيبيديا األقليات في العراق تش ــب تقرير موس «حس
األكراد واآلشوريني (املعروف أيضا باسم الكلدان اآلشوريني)، والتركمان العراقيني ميثلون أكبر ثالث األقليات 
ــبك ، االيزيدية  ــمل األرمن، والغجر، الش غير العربية في البالد. غيرها من اجلماعات العرقية الصغيرة تش
ــانية، وأعداد صغيرة من   ــطينني واألقليات الشيش ــركس والفرس. وهناك أيضا الفلس ، الصابئة ،   والش

البدو اإليرانيني واليهود واألذربيجانيني واجلورجيني.»

بغداد / سهام مهدي الطيار
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مهدي الساعدي

ــراءة كتب  ــر في ق ــه الكبي نهم
اآلثار في مراحل دراسته األولية 
قاده لدراسة هذا التخصص في 
ــة اآلداب جامعة بغداد عام  كلي
ــهادة  ــغفه بش ــوج ش ١٩٦٨، وت
ــفة اللغة  ــي فلس ــوراه ف الدكت
ــو  ــة تورنت ــن جامع ــة م األكدي
ــهادة  ــن ش ــة م ــي كندا.وبداي ف
 ،١٩٧٢ ــام  ع ــوس  البكالوري
ــتير  املاجس ــهادة  ش ــا  وبعده
ــن الكلية  ــار القدمية م ــي اآلث ف
ــتير  ذاتها عام ١٩٧٦، ثم ماجس
ــمارية من  آداب في اللغات املس
ــة عام  ــو الكندي ــة تورنت جامع
ــوال إلى الدكتوراه؛ برز  ١٩٨٢، وص
ــون عاملا  ــل حن ــور نائ البروفيس
ــم  مترج وأول  ــا  وكاتب ــا  وباحث
واألكدية  ــومرية  الس للنصوص 

إلى العربية.
سيرة باحث

يقول البروفيسور نائل حنون عن 
ــام صباه للجزيرة نت «لم أكن  أي
ــة، فلم أنه  ــن املطالع أتوقف ع
ــية الثالث األولى  املراحل الدراس
ــددا هائال  ــت قرأت ع ــد كن إال وق
ــن بينها مجلة  ــب، وم من الكت
ــذاك  ــت حين ــي كان ــومر، الت س
ــة مرموقة  ــة أثري ــة علمي مجل
ــي. وكانت  ــتوى العامل على املس
ــتاذ طه  ــات األس ــي كتاب جتذبن
الوائلي  ــل  والدكتور فيص ــر  باق
ــم يخطر في  ــا اهللا) ول (رحمهم
ــدرا  ــه كان مق ــذاك أن ــي آن ذهن
ــني القامتني  ــي هات ــي أن ألتق ل
ــأكون  يوما، ناهيك عن كوني س
ــذا لهما، ولقد توجهت من  تلمي
مدينة العمارة إلى بغداد ألدرس 
ــة بغداد،  ــار في جامع ــم اآلث عل

ــومر  ــع على مجلة س وأنا مطل
ــتاذ  ــراءة كتاب األس ــت ق وأكمل
الضخمني». ــه  بجزأي ــر  باق طه 

ــور نائل حنون  أمضى البروفيس
أكثر من نصف قرن في الدراسة 
ــري  األث ــب  والتنقي ــس  والتدري
ــي،  العلم ــث  والبح ــة  والكتاب
ترجم شريعة حمورابي مباشرة 
ــط  باخل ــوش  املنق ــا  نصه ــن  م
دية إلى  ــماري وباللغة اآلكّ املس
اللغة العربية، خالفا للترجمات 
السابقة التي متت ترجمتها من 
اللغة اإلجنليزية واللغة األملانية 
إلى اللغة العربية، ليكون بذلك 
ــومرية  أول من ترجم اللغة الس
إلى العربية مباشرة.يقول حنون 
: «جمعت دراسة كل من اللغتني 
السومرية واألكدية شرحا لهما 
ــراءة لنصوصهما، من جميع  وق
في  ومواضيعهما،  ــا  لهجاتهم
السومرية  (اللغتان  أيضا  كتبي 
ــمارية  ــوص مس ــة، نص واألكدي
تاريخية وأدبية) وتصديت لتقدمي 
ــرة من النصوص  ترجمات مباش
ــة العربية،  ــمارية إلى اللغ املس
ــم قبلي  ــع لم تترج في مواضي
رغم أهميتها، ومن هذه نصوص 
ــي»  ــريعة حموراب ــة «ش قانوني
ــش،  جلجام ــة  «ملحم ــة  وأدبي
قصة اخلليقة البابلية» ونصوص 
ــة». ــة واقتصادي ــة وأدبي تاريخي

اشتهر حنون مبؤلفاته التاريخية 
ــى ٢٠ مؤلفا، كما  التي زادت عل
ــي العديد من  ــتاذا ف ــل أس عم
والعربية،  ــة  العراقي ــات  اجلامع
ــق، وشغل  ومنها جامعة دمش
ــب العلمية،  ــد من املناص العدي
ــة شعبة العصور  وأهمها رئاس
ــوعة  التاريخية في هيئة املوس
في  املتاحف  ــم  وقس ــة،  العربي
ــي  ف ــارة  واحلض ــار  اآلث ــد  معه

سوريا.
منهج التنقيب

ــط حنون منهجا خاصا في  اخت
ــني التنقيب  ــب، وجمع ب التنقي
ــراءة النصوص، منذ أن  األثري وق
تولى أعمال التنقيب في مواقع 
ــة عام ١٩٧٨، وكانت  أثرية عراقي
ــاف مدينتني  ــا اكتش حصيلته
ــرات  قدميتني، وحتديد مواقع عش
ــفة. ــدن القدمية غير املكتش امل

ــح العمل  ــون «ال يفل ــول حن يق
ــد من  ــزء واح ــر على ج املقتص
إحدى الركيزتني األثرية واللغوية 
ــك، ويبقى ما  ــل مبا غير ذل واجله
ــى  ــرا عل ــا مقتص ــدم لقومن يق
معلومات قليلة مكررة، فاإلجناز 
الذي حققته في مجال التصدي 
ــظي، وقصور املعرفة  لهذا التش
بهذه احلضارة العظيمة وتراثها 
الهائل، هو شمول بحوثي وكتبي 
ــة  ــني األثري ــا الركيزت ــى كلت عل
ــزة األولى  الركي ــة، وفي  واللغوي

ــي الركيزة  ــور، وف ــع العص جمي
ــا اللغتني  ــة نصوص كلت الثاني
ــع  ــة بجمي واألكدي ــومرية  الس
لهجاتهما».وأثرى حنون العديد 
ــات العربية والعاملية  من اجلامع
ــر  ــه التاريخية، كما نش ببحوث
ــاالت والتقارير في  ــرات املق عش
ــة  العراقي ــالت  واجمل ــف  الصح
ــة، باإلضافة إلى ابتكاره  والعربي
أنظمة توثيقية، ليتفرد بابتكار 
نظامي التوثيق األثري واملتحفي.
ــون «أوصلني البحث  ويتابع حن
في كتابة رسالتي للماجستير 
ــبعينيات القرن  في منتصف س
ــم  ــض الفه ــى نق ــرين إل العش
ــذاك في  ــائدا حين الذي كان س
ــب  األجان ــني  اخملتص ــاط  أوس
ــوز  ــة بتم ــد اخلاص ــن العقائ ع
ــتار، وخطأ ربطها بعقائد  وعش
ــق واخلصوبة، ونتج عن ذلك  اخلل
ــد للمعتقدات  ــور جدي بناء تص
ــارة القدمية،  ــي احلض الدينية ف

ــر عدة بحوث عن هذا  وبعد نش
ــت األطروحات  ــوع أصبح املوض
ــن هذا املوضوع  التي قدمتها ع
ــاز  حاليا».وح ــائدة  الس ــي  ه
ــون على  ــل حن ــور نائ البروفيس
ــن احتاد  ــؤرخ العربي م ــام امل وس
ــني العرب عام ٢٠١٤، كما  املؤرخ
نال عضوية احتاد الكتاب العرب 
ــوريا، ويشغل حاليا مدير  في س
متحف الذاكرة العماني، ويقيم 
في العاصمة العمانية مسقط.
ــور نائل حنون  ويختم البروفيس
«إن علم اآلثار يختص في هدفه 
النهائي بالكشف عن احلضارات 
الرافدين  وادي  القدمية، وحضارة 
ــا  ــارات وأكثره ــدم احلض ــن أق م
ــعها  ــازًا وأطولها عمرًا وأوس إجن
ــملت إجنازات هذه  ــارًا، وش انتش
احلياة  احلضارة مختلف جوانب 
ــدق، والدليل  ــو ال يص ــى نح عل
على ذلك يظهر من خالل آثارها 

املادية والنصوص الكتابية».

متابعة / البينة اجلديدة
للمرة الثانية خالل خمسة أيام، أوقفت 
إدارة الطيران والفضاء األمريكية (ناسا) 
السبت املاضي (الثالث من أيلول ٢٠٢٢) 
ــة كانت  ــي وأجلت محاول ــد التنازل الع
ــالق من اجليل  ــررة إلطالق صاروخ عم مق
اجلديد في أولى مهام برنامجها «أرمتيس» 
ــن القمر إلى  ــمل رحالت م ــرر أن يش املق
املريخ، وذلك بعد ٥٠ عاماً على آخر رحلة 
ــج «أبولو».وجاء إلغاء أحدث  ضمن برنام
ــام اإلطالق  ــة إلطالق صاروخ (نظ محاول
الفضائي)، الذي يعادل طوله مبنى مؤلفا 
ــولة أوريون  ــع الكبس ــن ٣٢ طابقا، م م
ــة فلوريدا بعد  ــن كيب كنافيرال بوالي م
ــن الفنيني إلصالح  ــاوالت متكررة م مح
تسريب لوقود الهيدروجني السائل فائق 
ــي خزانات  ــم ضخه ف ــذي يت ــد ال التبري
ــة. للمركب ــية  األساس ــة  املرحل ــود  وق
ــارلي  واتخذت مديرة عملية اإلطالق تش
بإلغاء  ــا  ــون قرارا نهائي بالكويل-تومس
ــة من مركز كينيدي للفضاء في  العملي
ــر معلّق من وكالة  ــبما ذك فلوريدا، حس
ــر. ــثّ مباش ــي ب ــة ف ــاء األميركي الفض

ــاروخ عند  ــرر أن يقلع الص وكان من املق
ــاعة ١٤:١٧ بالتوقيت احمللي (١٨:١٧  الس
بتوقيت غرينتش). وقبل دقائق من حلول 
ــة صباحاً بالتوقيت  ــاعة السادس الس
ــارلي  ــت مديرة اإلطالق تش ــي، أعط احملل
ــون الضوء األخضر لبدء  بالكويل-تومس
ــاروخ بالوقود  ــلء خزانات الص عملية م
ــن  ــوع م ــي اجملم ــف ف ــذي يتأل ــرد ال املب

ــن الهيدروجني  ــة ماليني لتر م نحو ثالث
ــائلني.ولكن بعد أكثر  واألوكسجني الس
ــاف تسرب  ــاعة بقليل، مت اكتش من س
ــتوى  ــاروخ، على مس ــفل الص ــد أس عن
ــذي مير الهيدروجني من خالله  األنبوب ال
ــق موقتاً، قبل  ــزان. وأوقِف التدف إلى اخل
ــتئنافه بعدما أعادت الفرق العملية  اس
ــة اإلقالع األولى قد  يدوياً.وكانت محاول
ــني الفائت في اللحظة  ألغيت يوم االثن
ــة أبرزها  ــاكل فني ــبب مش األخيرة بس
ــد حتصل محاولة  ــي تبريد احملركات.وق ف
ــالق  إلط ــاء  الثالث أو  ــني  االثن ــدة  جدي
ــا  ــيتوجب على ناس ــاروخ، لكن س الص
ــل والظروف قبل  ــل جميع العوام أن حتلّ
ا. وبعد الثالثاء، لن  ا جديدً ــدً د موع أن حتدّ
ــراء العملية قبل  ــنح أي فرصة إلج تس
ــبب موقعيْ األرض والقمر. ١٩ أيلول بس

ــة «أرتيميس ١» غير  ويتمثل هدف مهم
ــولة «أوريون»  ــي إطالق كبس املأهولة ف
ــق من أن  ــول القمر للتحق ــدار ح في امل
املركبة آمنة لرواد الفضاء املستقبليني.

وبفضل هذه الكبسولة اجلديدة، تعتزم 
ــتئناف  ــة اس ــاء األمريكي ــة الفض وكال
ــرية البعيدة في  ــافات البش االستكش
ــن األرض  ــد ع ــر يبع ــون، إذ إن القم الك
ــي تفصلنا عن  ــك الت ــافة تفوق تل مس
ــاء الدولية بألف مرة.لكن  محطة الفض
ــا من خالل  ــيء، تهدف ناس قبل كل ش
ــيخ وجود بشري  هذا البرنامج إلى ترس
ــل أن تعتمد نقطة  دائم على القمر، قب

انطالق ملهمة على املريخ.

;–˜ö¸;Ï’Â]•;È∆÷h;]à]›
Ö⁄Œ’\;∞b;CL;äË≤Ñ^D;�ÂÑ]ê

الربوفيسور نائل حنون مع الشاعر العراقي عبد الرزاق الربيعي
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جامعة ميسان/ كلية الهندسة 
م / مزايدة علنية 

ــان  عن  ــة/ جامعة ميس تعلن عمادة كلية الهندس
إجراء مزايدة علنية لتأجري كشك مكتبة الكلية وفقا 
ــنة  ــون بيع وإيجار أموال الدولة رقم (٢١) لس لقان
ــاعة الحادية  ــك َّـ تمام الس ــدل وذل ٢٠١٣ اِّـع
ــس اِّـوافق (٦ / ١٠  ــرة من صباح  يوم الخمي عش
ــر الكلية الكائن على طريق بغداد  /٢٠٢٢) َّـ مق
ــمالي ِّـدينة العمارة ، فعلى الراغبني  / اِّـدخل الش
ــابات  ــورة مراجعة حس ــرتاك باِّـزايدة اِّـذك باالش
ــة البالغة  ــع التأمينات القانوني ــرض دف الكلية لغ
ــك مصدق اُّـ  ــة التقديرية بص ــن القيم (٢٠٪) م
ــابات الكلية مستصحبني معهم هوية األحوال  حس
ــروط  ــراء ش اِّـدنية َّـ يوم اِّـزايدة على ان يتم ش
اِّـزايدة من امني صندوق الكلية ويتحمل من ترسو 

عليه اِّـزايدة اجور النشر واإلعالن والداللية. 
ــرتاك باِّـزايدة جلب  ــى الراغبني باالش مالحظة:عل
ــي من مكتب  ــة وكذلك تصريح امن ــدم محكومي ع

التصاريح األمنية َّـ رئاسة جامعة ميسان. 

عمادة كلية الهندسة
‰ÄÊ¡;ã\Ö…;ÅÕÖ…
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جمهورية العراق / وزارة العدل / دائرة التنفيذ 
مديرية تنفيذ سدة الكوت 

رقم االضبارة |٢٤٢٥ |٢٠٢٢
التاريخ/٢٠٢٢/٩/٦ 

اعـــــــــــــالن 
تبيع مديرية تنفيذ سدة الكوت سهام اِّـدين َّـ العقار التسلسل ٨٥/٤٢٢م السراي الواقع َّـ الكوت  العائد 
ــد الكريم) البالغ (٤٠,٠٠٠,٠٠٠) أربعون  ــامي خميس عبود) لقاء طلب الدائن (احمد عباس عب للمدين (س
ــر  ــدة (٣٠ يوما ) تبدأ من اليوم التالي للنش ــراء مراجعة هذه اِّـديرية خالل م ــار فعلى الراغب بالش ــون دين ملي
ــية العراقية وان رسم  ــهادة الجنس ــرة من اِّـائة من القيمة اِّـقدرة وش ــتصحبا معه التأمينات القانونية عش مس

التسجيل والداللية على اِّـشرتي.
اِّـنفذ العدل / محمد عبد الرضا زيدان الطائي

اِّـواصفات:
١-موقعة ورقمه :- كوت / سوق رؤوف العقار اِّـرقم ٨٥/٤٢٢ م السراي 

٢-جنسه ونوعه :  ارض اِّـحالت مع بنائها ملك صرف
٣-حدوده واوصافه  : العقار يحتوي على محالت عدد (ثمانية)  احدهما ذو فتحتني و الباقيات ذو فتحه واحده 

و متخذ لبيع اِّـالبس و واحد لبيع اِّـواد الكهربائية و مجهز باِّـاء و الكهرباء  و البناء قديم و األرضية بالكاشي
٤-مشتمالته :-  

٥-مساحتة: ٢,٢٣,٢٥م٢
٦-درجة العمران:- 

٧- الشاغل :-  اِّـستأجرين و  الدائن
ــهم من اصل األعتبار  ــتة و اربعون مليون دينار عن بيع ٣٥٣٦٤س ــدرة : ٤٦,٠٠٠,٠٠٠ س ــة اِّـق ٨- القيم

الكلي ٣٣٧٩٢٠سهم 

جمهورية العراق / وزارة العدل / دائرة التنفيذ / مديرية تنفيذ سدة الكوت 
التنفيذ/١٨
رقم االضبارة /٢٠٢٢/٢٥٦٨
التاريخ/٢٠٢٢/٩/٦ 

اعـــــــــالن 
ــع َّـ الكوت  ــواده الواق ــار اِّـرقم ٦٩/٩ م ٢٧ الس ــل العق ــدة الكوت  العقار التسلس ــة تنفيذ س ــع مديري تبي
ــم و جماعته)البالغ  ــر جاس ــن (موس جاب ــاء طلب الدائ ــيم ) اِّـحجوز لق ــم وس ــلمان كاظ ــن (س ــدة للمدي العائ
ــة خالل مدة (٣٠يوم ) تبدأ من  ــراء مراجعة هذه اِّـديري ــون دينار فعلى الراغب بالش (٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠)  ملي
ــهادة الجنسية  ــرة من اِّـائة من القيمة اِّـقدرة وش ــتصحبا معه التأمينات القانونية عش ــر مس اليوم التالي للنش

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

اِّـواصفات:ـ
١-موقعة ورقمه :-  كوت / السواده العقار اِّـرقم ٦٩/٩ م ٢٧ السواده  

٢-جنسه ونوعه :  ارض زراعية تسقى بالواسطة
ــم مجاور صومعة الحبوب و  ــف َّـ حي الحكي ــواغل وقت اجراء الكش ٣-حدوده واوصافه : ارض خالية من الش

بعيده عن نهر دجلة 
٤-مشتمالته :- 

٥-مساحتة :-  ٢/١ ٢٩سهم من اصل ٥٠سهم تعود للمدين
٦-درجة العمران : 

٧- الشاغل :-  
٨- القيمة اِّـقدرة : ٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠  مائتان و خمسون مليون دينار 

جمهورية العراق / وزارة العدل / دائرة التنفيذ / مديرية تنفيذ سدة الكوت 
التنفيذ/١٨
رقم االضبارة /٢٠٢٢/٢٥٦٦
التاريخ/٢٠٢٢/٩/٦

أعــــــــــالن 
تبيع مديرية تنفيذ سدة الكوت  العقار التسلسل العقار اِّـرقم ١١٩/١ م ٣٧ ام هليل الواقع َّـ ألكوت العائدة 
للمدين (نصري هاشم محمد ) اِّـحجوز لقاء طلب الدائن (دحام منصور حسني)البالغ (١٥٠,٠٠٠,٠٠٠)  مليون 
ــر مستصحبا  ــراء مراجعة هذه اِّـديرية خالل مدة (٣٠يوم ) تبدأ من اليوم التالي للنش دينار فعلى الراغب بالش
ــجيل  ــم التس ــية العراقية وان رس ــهادة الجنس ــرة من اِّـائة من القيمة اِّـقدرة وش معه التأمينات القانونية عش

والداللية على اِّـشرتي.
اِّـنفذ العدل / فائد عبد الكريم احمد

اِّـواصفات:ـ
١-موقعة ورقمه :-  كوت / منطقة ام هليل العقار اِّـرقم ١١٩/١ م ٣٧ ام هليل  

٢-جنسه ونوعه : ارض خالية من الشواغل وقت اجراء الكشف 
٣-حدوده واوصافه : منطقة ام هليل الكوت الجديدة قرب بيت جري شمام  و بعيده عن الشارع العام و بعيده 

عن نهر دجله  اراضي زراعيه تسقى بالواسطة
٤-مشتمالته :- 

٥-مساحتة :-  ١٠دونم
٦-درجة العمران : 

٧- الشاغل :-  
٨- القيمة اِّـقدرة : ١٨٥,٠٠٠,٠٠٠  مائة و خمسة و ثمانون مليون دينار

فقدان هوية

فقدت هوية اِّـوظف بأسم (أوس لطيف صالح محمد)  الصادرة من شركة 
توزيع اِّـنتجات النفطية فالرجاء ممن يعثر عليها تسليمها لجهة االصدار 

مع التقدير.
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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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حداد عىل ارواح شهداء الوطن 
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في املنعطفات واخلطوب والتحديات واحملن التي تعصف 
بالوطن عادة ما ينتخي كل الوطنيني اخمللصني , االصالء 
ــعباً وينهض  ــاهرين على حماية وحدته ارضاً وش , والس
ــه واركانه  ــكني بثوابت ــؤولية كل املتمس ــل املس بكام
ــن او تدحرج  ــهُ اذا ما ضاع الوط ــون متاماً ان ــم يعرف ألنه
ــلِ في  ــن ع ــيل ُ م ــا الس ه ــرة حطّ ــمح اهللا كصخ الس
ــحيق فال قيمة ألحد وسوف يشمتُ  اسفل الوادي الس
ــاعني بكل ما  ــعب الدوائر والس كل املتربصني بهذا الش
ــاً.. اربا. ولكن ارادة  ــوة وجبروت جلعله ممزقاً ارب اوتوا من ق
ــوى من كل مكائد  ــرفاء في هذا العراق اق ــن والش اخليري
ــيطانية ..  ــوى من كل مخططاتهم الش ــر واق قوى الش
ــا فإننا ومن منطلق واجبنا الصحفي واالخالقي  ن ومن هُ
والوطني والشرعي ندعو كل القوى السياسية الفاعلة 
ر كل  ــخّ ــحذ هممها وتُس واخمللصة لهذا العراق ألن تش
ــات احلادة من  ــاوز املنعطف ــور اخلوانق وجت ــا لعب طاقاته
خالل حوار ناضج .. حوار وطني يرتقي الى مستوى الهمّ 
ــة الطريق  ــمى بلورة خارط ــي ويكون هدفهُ االس العراق
ــارات اخلروج من االزمة بشكل صحيح بأقل  ورسم مس
ــع اجلميع نُصب اعينهم  ــائر .. وان يض ما ميكن من اخلس
ــور بحب  ــاب هو نصر ممه ــاوز الصع ــاح في جت ــأن النج ب
ــي ارى بأن اخملرجات الـ(٦)  ــعبه .. ومن هنا فإنن العراق وش
ــة الثانية من اجتماع الرئاسات مع قادة الكتل  للجلس
قدت امس االول  ــية الوطنية في البالد والتي عُ السياس
االثنني (اخلامس من ايلول احلالي  ٢٠٢٠) بدعوة من رئيس 
ــة االممية في العراق  ــوزراء مصطفى الكاظمي واملمثل ال
ــف  ــخارت ) وغياب التيار الصدري مع االس (جينني بالس
ــية والتي  ــة السياس ــاً في العملي ــه رقماً صعب بوصف
ــتى يجبُ اال تبقى مجرد حبر على ورق  تناولت قضايا ش
ــم اجترارها او اغفالها بعد برهة من الزمن فالكالمُ  او يت
ــيء اخر ..  ــيء والتطبيق العملي على ارض الواقع ش ش
والنقطة االهم التي يجبُ التعويل عليها هي ان شعبنا 
ــل االنتظار ألطول فترة من الزمن  العراقي لم يعد يحتم
ــادي تأزمي االمور  نق الزجاجة وتف ــن عُ ــو يريد اخلروج م وه
ــا ال يصبُّ  ــد يولّد احتقان ــك من تصعي ــتتبع ذل وما يس
ــراع مبعاجلة  بالتاكيد في الصالح العام .. والبد من االس
كل االخطاء الكارثية التي اوصلتنا الى الطريق املسدود 
ــه .. واذا كان البد من  ــنُ في ــتعصي الذي نح واحلال املس
ــلّ البرملان فليحل ّ .. واذا كان ال بد من اجراء انتخابات  ح
ــا واجناحها وفي  ــتلزمات اجرائه فر كل مس مبكرة فلنوّ
ــة نقدية لقانون االنتخابات وكذلك  مقدمة ذلك مراجع
ــتقلة لالنتخابات  اعادة النظر في املفوضية العليا املس
ــة وال  ــي دواليب العجلة ياساس ــوا العصي ف .. ال تضع
ــهل الن املهم  ــيء ممكن وس ــاعي فكل ش تعرقلوا املس
ــه للتعبير عن تطلعاته  ــعب ورغبت هو حتقيق ارادة الش

املشروعة بصناعة مستقبل جديد .

حني قلت في عمود سابق ، في هذا املكان ان مدينة هيت تسكن القلب 
ــة ، إمنا هي  ــق مدينة عراقي ــروف مجاملة بح ــن قولي مجرد ح ــم يك ، ل
ــارة الثالثة بأقل من  ــس االول ، وهي الزي ــا زيارتي لها  ام ــة اكدته حقيق
عامني ، جتولتُ بني نواعيرها، وهي تعزف حلن خرير املياه  في سيمفونية 
ــالء اعزاء ،  ــنني ، والتقيتُ ومعي زم ــل آالف الس ــا الزمن قب ــة ألفه رائع
ــوا في ضيافة كرمية  ــاء ومن اعيان املدينة الذين التق ــة من االدب مجموع

في دار ابنها  االخ عمار تركي جزاع .
ــا باجلميلة، فهي ابهى من  ــة   هيت  ال ميكن وصفه ــة ، ان مدين  وحقيق
ــياحة، من التاريخ  ــات الس ــال، فاهللا، جل وعال، حباها بكل مقاس اجلم
ــاء حظها ان تكون في بلد ال يقدر تلك املقاسات  الى الطبيعة، لكن ش
ــاني القدمي ، وتكثر فيها  بساتني  ، فهي تعد من أهم مدن التاريخ اإلنس
ــع املائية احلارة  من أبرز معاملها ، التي  ــل والفاكهة ، وال تزال املناب النخي
ــتهوى ليس السواح في اصواتها وحرارتها، بل علماء اآلثار  ميكن أن تس

والتاريخ واجليولوجيا .
ــان محمد صالح  ــي مبؤرخ  هيت  د. قحط ــة رائعة ، ان نلتق ــت فرص كان
ــي احب ، بعد  ــهب عن املدينة الت ــذي انثال  في حديث مس ــي  ال الهيت
ــل  د. طه جزاع ، فأوضح باألرقام  ــدمي جميل قام به ربان  زيارتنا الزمي تق
واحلوادث والذكريات ، محطات  ظلت بعيدة عن التداول ،  مصادرها كتب 
ــرقني ، وما تضمنته تقارير الدولة العراقية منذ  مهمة لبحاثة ومستش
ــاالت وعوائل  هيتية  ــنني ، دعمها بلقاءات اجراها  مع رج ــرات الس عش
عريقة ، فكانت احلصيلة كتاب للدكتور قحطان بعنوان ( هيت .. مدينة 
ــدرا مهما ، معتمدا على  ـــ 713 صفحة ، يتكئ على 297 مص ــال ) ب ورج

رصانة في املعلومة.
ومن طرائف ما تضمنه الكتاب ، عرفنا ان  هيت  انتجت في سنة 1927 
ــة املنتجة في  ــي اكثر من  الكمي ــاً من امللح ، وه ــن ( 576 )  طن ــر م اكث
مدينة  الفاو  في البصرة وفي كركوك مجتمعة في تلك السنة !   وبعد 
ــي املدينة تظاهرات  ــنة 1933 ، خرجت ف ــاة امللك فيصل االول في س وف
ــا في وفاة امللك ، وحمل  منددة بدور بريطانيا  ، معتبرة ان لها دورا رئيس
ــرقي  ــاروا به من الباب الغربي حتى الباب الش املتظاهرون تابوتا رمزيا س
ــة للبنات ، وفي  ــنة 1934 فتحت باملدينة اول مدرس ــة .. وفي س للمدين
سنة 1936 شيد فيها املستوصف الصحي ، وفي سنة 1937 زار املدينة 
ــنة1947 ، جرى التعداد السكاني  ــاعر املال عبود الكرخي .  وفي س الش
ــكان  هو ( 4830)  ــج ان مجموع عدد الس ــة ، وقد اظهرت النتائ للمدين
ــكان 37 يهوديا واثنان من الصابئة ، وفي سنة  ــمة ، وان من بني الس نس
ــاء محطة للكهرباء ومشروع ملاء الشرب في  1956 قررت احلكومة انش
هيت ..  ويستمر د. قحطان في سرد الذكريات وتواريخها عن هذه املدينة 
ـــ “ هيت “ اثبتت  ــفرياتي القصيرة  ل ــول بصدق احملب ،  ان س ــا ، اق ، وهن
عندي ان السعادة ليست شيئا ميكن تأجيله للمستقبل, لكنها شيء 
ــي لم أندم عليها تلك التي  ــعر به اآلن ، فأجمل الرحالت الت نريد أن نش
ــة ال تقدر بثمن  ..  ــاحرة التي أضافت لقلبي بهج ــت للطبيعة الس كان
ــم تنطفئ ، فبقيت عذوبة  ــكنوها ل ان روح عوائل هذه املدينة الذين س
ــادي العالم أن يأتي ليقف  ــرة في بيوتهم ومزارعهم تن التفاصيل الباه
ــيدت وأبدعت ، فما  ــاهداً على جمال هذه  الروح التي ش في محرابها ش
ان  متشي في أزقتها وتعبر شوارعها وحتدث ساكنيها إال ويبدو ماضيها 
شامخاً  .. ان التاريخ ليس عنصراً موازياً للموت أو النسيان؛ فمدينة بال 

تاريخ هي مدينة بال روح  .. مرحى ملدينة هيت هذا االلق.

زيد الحلي   

رأي
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جريدة يومية سياسية عامة مستقلة

* رئيس التحرير التنفيذي

متابعة / البينة اجلديدة
ــس  ام ــي،  إعالم ــر  تقري ــف  كش
ــاب ياباني  الثالثاء، عن تقاضي ش
ــدم قيامه  ــوراً مالية مقابل ع اج
ــي عمل يراه  ــيء تقريبا، ف ــأي ش ب

البعض أنه «وظيفة األحالم».
وقالت وكالة «رويترز» إن «شوجي 
مورميوتو املقيم في طوكيو والبالغ 
ــى  يتقاض ــا  عام  ٣٨ ــر  العم ــن  م
ــي (٧١ دوالرا) لكل  ١٠٠٠٠ ين يابان
ــن خالله كمرافق  حجز يتواجد م
ــو،  ــول مورميوت ــه». ويق ــع عمالئ م
«في األساس، أنا أستأجر نفسي، 
وظيفتي هي أن أكون في أي مكان 
ــون فيه وأال  ــي أن أك ــي زبائن يريدن
أفعل شيئا على وجه اخلصوص»، 

ــرى حوالي ٤٠٠٠  ــا أنه «أج مضيف
ــع  األرب ــنوات  الس ــي  ف ــة  جلس
ــة أن  الوكال ــف  ــة». وتضي املاضي
«لدى الشاب الياباني ما يقرب من 
ربع مليون متابع على تويتر حيث 

يجد معظم عمالئه هناك».
ــرز» أن «عدم القيام  وتوضح «رويت
ــي أن مورميوتو  ــيء ال يعن ــأي ش ب
ــض  رف إذ  ــيء،  ش أي  ــيفعل  س
ــل ثالجة والذهاب إلى  عروضا لنق
كمبوديا، ولم يقبل أي طلبات ذات 
ــارت الى  ــية». واش طبيعة جنس
ــبوع املاضي، جلس  ــي األس ان «ف
ــيدا، وهي  ــام، آرونا ش مورميوتو أم
ــن العمر  ــات تبلغ م ــة بيان محلل
ــاري الهندي،  ــا ترتدي الس ٢٧ عامً

ــاي  وكان يتحدث قليال حول الش
ــرز» أن  ــت «رويت ــك». وتابع والكع
«شيدا ارادت ارتداء الثوب الهندي 
ــا  لكنه ــة،  العام ــن  األماك ــي  ف
ــة من أن ذلك قد يحرج  كانت قلق
صديقاتها، لذلك جلأت إلى مورميوتو 

من أجل أن يكون مرافقها». وقبل 
ــو وظيفة األحالم،  أن يجد مورميوت
ــركة نشر وكان  كان يعمل في ش
ــرض للتوبيخ؛ ألنه  ــا يتع غالبا م
ــال: «بدأت  ــيئا». وق «لم يفعل ش
ــيحدث إذا قدمت  أتساءل ماذا س
ــام بأي  ــدم القي ــى» ع ــي عل قدرت
ــيء «كخدمة للعمالء». أصبح  ش
العمل كمرافق للناس اآلن مصدر 
ــة  الدخل الوحيد ملورميوتو إلعاش
ــى الرغم من  ــه وطفله. وعل زوجت
ــن مقدار ما  ــف ع أنه رفض الكش
ــه، إال أنه قال إنه يرى حوالي  يربح
عميل أو اثنني في اليوم، فيما كان 
ــات قبل الوباء، ثالث أو  عدد اجللس

أربع مرات في اليوم.

متابعة / البينة اجلديدة
ــة» األمريكية،  ــبكة «CNN عربي ذكرت ش
ــاعد فتاة  ــبت املاضي، أن كلباً س يوم الس
ــن النوع  ــرطان م ــابة بالتغلب على س ش

اخلطير في قلبها.
ــاة مارغريت  ــبكة أن الفت ــت الش وأوضح
جاكواي البالغة من العمر ٢٠ عاماً، «كانت 
ــن ورم كبير، بحجم البطيخ على  تعاني م

قلبها»، وفقاً ملا قاله والدها.

فيما تقول والدتها «هذا شكل عدواني نادر 
ا من ليمفوما هودجكني. في املتوسط  جدً
ــي ٨٠٠ حالة في  ــاك حوال ــي أمريكا هن ف

السنة».
ــاة  ــب الفت ــى أن كل ــبكة إل ــارت الش وأش
ــنوات،  ــت س ــابة البالغ من العمر س الش
ــفائها من املرض،  كان عامالً إيجابياً في ش
ــق  ــا يتعل ــب كل م ــاة حت ــة أن الفت مضيف

باملسرحيات، واآلن عادت إلى ذلك املسار.

قحطان جاسم جواد

اجتمعت مجموعة من الفنانني 
ــاء ملهرجانات  ــرب وهم رؤس الع
ــي  العرب ــن  الوط ــي  ف ــينما  س
ــة مخرجني  ــم ثالث ــن ضمنه م
ــان اخملرج  ــم الفن ــراق ه من الع
ــس مهرجان  ــة رئي ــردار زنكن س
كركوك الدولي والفنان حسنني 
ــان النهج  ــي رئيس مهرج الهان
ــرج  واخمل ــي  الدول ــينمائي  الس
ــد الرماحي رئيس مهرجان  حمي
،اجتمعوا  ــتقلة  املس السينما 
ــي  الدول ــاد  االحت ــيس  لتأس
العربية.  ــينما  الس ــات  ملهرجان
ــردار زنكنة  وقد حدثنا اخملرج س
الذي حظي مبنصب االمني املالي 
ــاد وظروف  ــن االحت ــي االحتاد ع ف

تأسيسه فقال:-
 ، ــةٌ غيرُ ربحيةْ االحتادُ هو جمعي
ــسَ من خاللِ مجموعةٍ من  تأس
رؤساءِ املهرجاناتِ العربيةْ وذلكَ 
ــاتٍ معمقةٍ خاللَ  ــدَ اجتماع بع
ــمُ الهيئةُ  . وتض ــرةِ املاضيةْ الفت
ــعة  تس ــادْ  لالحت ــيةْ  التأسيس
عشرَ مهرجانًا سينمائياً دولياً، 
ــي دولٍ عربيةٍ  ــامُ ف ــا يُق منها م
. ويُرحبُ  ــي دولٍ أجنبيةْ وأخرى ف
ــاءٍ جددٍ  ــامِ أعض ــادُ بانضم االحت
ضمنَ االحترامِ وااللتزامِ بالنظامِ 

الداخلي لالحتاد
ويهدفُ االحتادُ الدولي ملهرجانات 

السينما العربية الى:-
ــات  املهرجان ــني  ب ــيقِ  -التنس
ــيقِ مواعيدِ  لتبادلِ األفالمِ وتنس

إقامتها

ــراتِ  ــادلِ اخلب ــى تب ــلِ عل -العم
ــدواتِ وورشِ  الن ــاعدةِ في  واملس

العمل
-املساهمةِ في تطويرِ املهرجاناتِ 
ــينمائية، مبا يخدمُ االرتقاءَ  الس

بالسينما العربية 
ــجيعِ اإلنتاجِ  ــلِ على تش -العم
ــتركِ ونشرِ الفيلمِ وخاصةً  املش

الفيلمِ املستقلْ
ــةُ اإلداريةُ  ــكلتْ الهيئ ــدْ تش وق

لالحتادِ من تسعةِ أعضاءٍ همْ
د. عزالدين شلح 

ــدس  الق ــانِ  مهرج ــسُ  رئي
ــينمائي الدولي - فلسطني  الس

- رئيساً لالحتاد.
  أ. عبد العزيز الصايغ 

ــت  الكوي ــانِ  مهرج ــسُ  رئي
ــدة - الكويت -  ــينما اجلدي للس

نائباً لرئيسِ االحتاد.
أ. جمال زايدة 

ــيخ  ــرم الش ــسُ مهرجانِ ش رئي
ــينمائي- مصر - أميناً عاماً  الس

لالحتاد.
أ. سردار زنكنة 

ــوك  كرك ــانِ  مهرج ــسُ  رئي
ــراق -  ــي- الع ــينمائي الدول الس

أميناً للمالية.
أ. طاهر هوشى 

ــانِ جنيف  ــي ملهرج ــرُ الفن املدي
 - ــرقية  الش ــالم  لألف ــي  الدول
ــات  ــؤولَ العالق ــرا- مس سويس

الدولية.
أ. أفني برازي 

ــي  كوبان ــانِ  مهرج ــةُ  رئيس
 - الدمنارك  الدولي-  ــينمائي  الس

مسؤولَ اإلعالم
د. حمادي جيروم

رئيسُ املهرجانِ الدولي للسينما 

املستقلة بالدار البيضاء- املغرب 
- عضوَ هيئةٍ إدارية

أ. رجاء كميشة
رئيسةُ املهرجان الدولي لسينما 
ــس - عضوَ هيئةٍ  ــك- تون التحري

إدارية
أ. زهرة مفيد 

ــن  دبل ــان  مهرج ــةُ  رئيس
ــي - ايرلندا -  ــينمائي الدول الس

عضوَ هيئةٍ إدارية.
التأسيسيةْ لالحتاد،  الهيئةُ  أما 
الهيئةِ  ــاءِ  اعض الى  فباإلضافة 

االداريةْ الذين مت ذكرهم
أ. حسن عليليش رئيس مهرجان 
سوسة الدولي لفيلم الطفولة 

والشباب- تونس 
أ. أحمد احلسني رئيس مهرجان 
األبيض  البحر  ــينما  لس تطوان 

املتوسط- املغرب
  أ. رمضان املزداوي رئيس مهرجان 

مزدة السينمائي الدولي- ليبيا
أ. حسنني الهاني رئيس مهرجان 
ــي-  الدول ــينمائي  الس ــج  النه

العراق
 أ. نور الدين برابح رئيس مهرجان 
ــم  للفيل ــي  األفريق ــرداده  ك

القصير- اجلزائر

ــج رئيس مهرجان    أ. كمال عوي
بانوراما للفيلم القصير- تونس

ــالء نصر رئيس مهرجان كام  أ. ع
السينمائي الدولي- مصر

أ. حميد الرماحي رئيس مهرجان 
السينما املتنقلة- العراق.

ــس مهرجان  ــرمي طريديه رئي أ. ك
الفيلم املغاربي- هولندا.

ــس  رئي ــطنبولي  اس ــم  قاس أ. 
ــينمائي  الس ــور  ص ــان  مهرج

الدولي- لبنان.
ــةِ  الهيئ ــنَ  ضم ــاركَ  ش ــا  كم
التأسيسيةْ أ. كمال عبد العزيز 
ــرُ مهرجانِ  ــرُ التصوير ومدي مدي
شرم الشيخ السينمائي- مصر، 
واملنتجُ قاسم السليمي، واخملرجُ 
ــلطنةِ  ــري من س ــد العام حمي

مان. عُ
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