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جريدة يومية سياسية عامة ال ترتبط بحزب او حر كة او اية جهة دينية او سياسية
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(١٢) صفحة ــــ السعر ٥٠٠ دينار جريدة يومية سياسية مستقلة عامة تصدر عن مؤسسة «البينة الجديدة» NO.3792.TUE.4.JAN.2022السنة السابعة عشرة العدد (٣٧٩٢) الثالثاء ٤ / ١ / ٢٠٢٢

ــهر كانون الثاني  أحيت مطلع، ش
احلالي، أوساط شعبية وسياسية 
ــلحة تابعة للحشد  وفصائل مس
الثانية الغتيال  ــعبي الذكرى  الش
ــى تنظيم داعش  قائدي النصر عل
وأبو  ــليماني  ــم س ــي قاس االرهاب
ــن خالل قصف  ــدي املهندس م مه
ــد خروجهما  بع ــي عدواني  امريك
ــي. وبهذه  ــداد الدول ــار بغ ــن مط م
ــتقبال  واس ــة  املؤمل ــبة  املناس
العراقيني لعام جديد فإن الشعب 
ــة  ــة عراقي ــوالدة حكوم ــب ب يطال
ــتجيبة  ــم معاناتهم ومس من رح
حكومة  ــروعة..  املش لتطلعاتهم 
ــهداء الذين  ــأر ألرواح الش قوية تث
ــيادة  س ــل  ألج ــم  ارواحه ــوا  م قدّ

ــعبه وذلك من  ــة ش ــراق وكرام الع
ــي  ــرم والنهائ ــاء املب ــالل القض خ
ــش االرهابي وكل  على تنظيم داع
ــدين ألن داعش  ــوص والفاس اللص
ــة واحدة  ــان لعمل ــاد وجه والفس
ه عناية  ــأن آخر البد أن نوجّ وفي ش
ــول أننا  ــمية ونق ــلطات الرس الس
ــا يدري  ــي دولة حاج م ــش ف ال نعي
ــات وان  بحاج بل في دولة مؤسس
الواجب يقتضي أن تتبع السياقات 
ــق  يتعل ــا  م ــة  خاص ــة  القانوني
ــمية التي صارت في  بالعطل الرس
ــن « تالي الليل»  اآلونة األخيرة تعل
األمر الذي يربك شرائح اجتماعية 
ــن الواجب ان تعلن أي  كثيرة وان م
ــيما  ــت مبكر ال س ــي وق عطلة ف
ــاك الكثير ممن  ــا عرفنا بأن هن اذا م
لديهم اعمال أو ارتباطات واشغال 

ويبقى السؤال : ملاذا تلجأ احلكومة  
ــذه التوقيتات احلرجة العالن  الى ه
العطل الرسمية وما هو الهدف أو 
ــا بأن ما يحصل  املغزى مع قناعتن
هو تخبط وفوضى ادارية غير مبررة 
ــاك قضية اخرى البد  اطالقاً .. وهن
ــى من يعنيه  ــن طرحها بقوة عل م
ــاء  ــة الكهرب ــي قضي ــر اال وه األم
ــزة للمواطنني حيث  الوطنية اجمله
ــن احملافظات مبا  ــد م ــش العدي تعي
ــي ذلك العاصمة بغداد على وقع  ف
انقطاعات واصبح جتهيز الكهرباء 
ــت» وال يتعدى أربع  ــن « زف للمواط
ــوع (٢٤)  ــط من مجم ــاعات فق س
ساعة يومياً !! بينما انفقت الدولة 
ــاء ومنذ العام  ــى قطاع الكهرب عل
ــار دوالر  ــد اآلن (٨٥) ملي (٢٠٠٥) وحل
ــذي يجعلنا نطلق  ــر األمر ال أو اكث

السؤال تلو اآلخر عن األسباب التي 
لن نسمع ازاءها أي جواب ، بالطبع 
ــاً قالوا: اذا  ــبب معروف وقدمي والس
ــل العجب !! ثم  ــبب بط عرف الس
هناك قضية أخرى البد من طرحها 
ــام واملقذوفات  ايضاً تلك هي األلغ
ــى  ــج األول ــرب اخللي ــات ح ومخلف
والثانية حيث يعدّ العراق من اكثر 
ــذه املقذوفات وما  ــاً به ــدول تلوث ال
ــف له أنه رغم انفاقنا ألموال  يؤس
ــرق اجنبية  ــتعانة بف طائلة واالس
ــام إال أن هذه  ــة الزالة األلغ ومحلي
ــد  ــت حتص ــا زال ــة م األدوات القاتل
ــن دون  ــة م ــة البريئ األرواح العراقي
ــف  ــة .. فهل من حتقيق يكش رحم
لنا األسباب ولعل ما حصل مؤخراً 
ــداً عن  ــاالً واح ــرة إال مث ــي البص ف

حجم املأساة الكبيرة؟!.
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بغداد /
ــني العاطلني عن العمل من  ــتها الرامية للوقوف مع آالف اخلريج ــي إطار سياس    ف
ــيد رئيس  ــد هيئة حترير جريدة « البينة اجلديدة» الس ــف االختصاصات تناش مختل
ــس اخلدمة االحتادي (محمود التميمي) وتقدم أمام أنظاره مقترحاً تراه منصفاً  مجل
وعادالً يتضمن إعطاء أولوية في التعيني في الوظائف العامة للخريجني من مختلف 
ــي اختصاصني متقاربني أو  ــهادتي بكالوريوس ف االختصاصات ممن حصلوا على ش
ــريحة وتكرمياً جلهودها في البحث واملثابرة والتحصيل  متباعدين انصافاً لهذه الش
العلمي .. و « البينة اجلديدة» إذ تطرح هذا املقترح فألنها على ثقة أكيدة بأن هناك 
ــى أن  ر جهود اخلريجني ومتاعبهم والتكاليف التي حتملوها .. وعس ــن ويقدّ من يثم

يلقى املقترح اذناً صاغية ونسمع اجلواب قريباً ولنا عودة.

سنوات مرت .. ومليارات انفقت .. والكهرباء «حال السدانه باِّـاي» .. وشبكات عنكبوتية هي اِّـنظر السائد !!

@Êdíi@ bœÜ€a@Âfl@ÊbÓi
¬bjö€a@ÚÓ”äm

ترأس وزير الدفاع جمعة عناد، امس االثنني، جلسة 
ــاري ٢٠٢٢ واخلاصة  ــس الدفاع األولى للعام اجل مجل
ــرت وزارة الدفاع،  ــتحقني. وذك بترقية الضباط املس
ــرأس، في  ــعدون ت ــة عناد س ــاع جمع ــر الدف أن وزي
ــني ٣ كانون الثاني ٢٠٢٢،  ــر الوزارة يوم امس اإلثن مق
ــة مجلس الدفاع األولى. وأضافت أن اجللسة  جلس
ــتحقي  خاصة بجدول ترقية ضباط الوزارة من مس

الترقية في جدول ٦ كانون الثاني ٢٠٢٢. 

بغداد /

wÁb‰Ωa@Ú«bjü@—‹fl@ø@›ÅÜn€a@…‰∑@ÚÓi6€a
ــس االثنني، اتخاذها  ــت وزارة التربية، ام أعلن
ــة املناهج إلبعاد  ــداً يخص طباع ــراراً جدي ق
ــوزارة بهذا امللف.  ــل جهات من خارج ال تدخ
ــني صبري في  ــل وزارة التربية حس وقال وكي
مؤمتر صحافي عقده مع رئيس االدعاء العام 
ــار  ــية للتي ــة السياس ــي الهيئ ــة ف والنزاه
الصدري جواد الشهيلي ببغداد،  في (٣ كانون 
ــرح  ــا مقت ــوزارة كان لديه االول ٢٠٢٢)، إن «ال
ــتبدال  ــة املناهج من خالل اس ــأن طباع بش
ــن للطباعة،  ــركة النهري ــن ش ــريك م الش
ــرح من قبل وزير التربية».   حيث مت تبني املقت

ــاع وزارة التربية  ــالل اجتم ــه «خ ــاف، أن وأض
ــراك  ــي مت التصويت على اش ــاء املاض االربع
ــريك اخلارجي وهو  ــة مع الش ــدوق التربي صن
ــيرا الى أنه «من خالل  شركة النهرين»، مش
ــنمنع تدخل جهات خارجية  هذا املقترح س
ــد أن «طباعة  ــل وزارة التربية».  وأك ــي عم ف
ــة االحتادية، وأن  ــى املوازن ــب تعتمد عل الكت
ــركة  ــراكة بني صندوق وزارة التربية وش الش
ــي طباعة  ــاهم ف ــن للطباعة ستس النهري
ــع باخملزن اخلاص  ــب بالوقت احملدد وتوض الكت
ــاهمة في  ــات في وقت محدد للمس باملديري

توزيعها الى الطلبة دون تأخير». 
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ــابق  ــة الس املالي ــة  ــو اللجن ــني عض ب
ــة املقبلة  ــرزا، موقف املوازن ــيروان مي ش
ــال ميرزا ، اننا  ــعر صرف الدوالر وق من س

ــة العامة  ــرار املوازن ــر إق ــع ان يتأخ نتوق
ــى  او حت ــام،  الع ــف  ــى منتص ال  ٢٠٢٢
ــل تقدير.وأضاف ان  ــهر اخلامس بأق الش
املوازنة لن تضمن أي تغيير بسعر صرف 

ــاس برواتب  الدوالر، ولن تتضمن أي مس
ــكل كامل.  ــا مؤمنة بش املوظفني النه
ــار الى ان تأخير إقرار املوازنة سيؤثر  وأش

على التعاقدات االستثمارية اجلديدة.

ÚöflbÀ@›n”@Úπäu@›Óïb–m@—íÿm@ÖaÜÃi@Úüäë
كشفت وكالة الوزارة لشؤون الشرطة، قسم شرطة املدائن 
في شرطة بغداد، عن تفاصيل جرمية قتل غامضة.وذكر بيان 
للوكالة ، ان مركز شرطة جسر ديالى التابع لقسم شرطة 
ــادث واملصابة  ــتخبر بوجود ح ــرطة بغداد اس املدائن في ش
داخل املستشفى ولدى االنتقال على الفور الى املستشفى 
ــي منطقة البطن وقد  ــرأة مصابة بطلق ناري ف ــني بان ام تب

ــف  ــت احلياة وبعدها مت التوجه الى محل احلادث لكش فارق
ــات احلادث وبصحبة خبير االدلة اجلنائية وفي بداية  مالبس
ــا انتحرت.واضاف البيان،  ــر ادعى اهل اجملنى عليها بأنه االم
ــداد اللواء الركن  ــرطة بغ ــه لغموض احلادث وجه قائد ش ان
ماجد فالح نعمة بالتحقيق مبالبسات احلادث وجمع االدلة 
ــالل التعمق في  ــن خ ــادث وبالفعل وم ــل احل ــش مح وتفتي

التحقيق مع والد الضحية اعترف بقيامه بقتل ابنته.
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ــس القضاء األعلى،  أعلن مجل
امس االثنني، تصديق محكمة 
 ١٣ ــات  اعتراف ــة  احلل ــق  حتقي
ــة قتل عائلة  ــاً عن جرمي متهم
ــايد  الرش ــي منطقة  ف كاملة 
ــال  بابل.وق ــة  محافظ ــي  ف
ــي للمجلس ، إن  املركز االعالم
ــي التحقيق اخملتص صدق  قاض
ــر متهما من  ــوال ثالثة عش اق
ــاط وثالثة  ــعة ضب بينهم تس
ــى اخملبر  ــة إل ــبني، اضاف منتس
ــر  ــات غي ــى باملعلوم ــذي ادل ال
ــن  م ــه  أن ــح  الصحيحة.وأوض
ــات التي جرت  ــالل التحقيق خ

مع املتهمني تبني سبب حصول 
احلادث هو بناء على إخبار كاذب 
من قبل (ابن اخ اجملنى عليه زوج 
ــة خالفات عائلية  ابنته) نتيج
ــى مبعلومات  ــا حيث ادل بينهم
غير صحيحة لألجهزة االمنية 
مدعياً وجود ارهابيني مطلوبني 
ــن قانون  ــادة (٤ /١) م وفقا للم
ــم (١٣)  ــاب رق ــة االره مكافح
ــى  (اجملن دار  ــي  ف ــنة ٢٠٠٥  لس
عليه) ليتم مداهمة منزله من 
قبل األجهزة األمنية.وأضاف، أن 
هناك أربعة أوامر قبض صدرت 
ــن وأن التحقيق  ــني اخري ملتهم
ــادة( ٤٠٦  ١ ز) من  ــق امل ــارٍ وف ج
قانون العقوبات رقم ١١١ لسنة 

ــتراك  ــة مواد االش ١٩٦٩ وبدالل
ــا إلى أن  ــه، الفت (٤٧و٤٨و٤٩) من
ــير بان  التحقيقات االولية تش
احلادث جنائي. من جانبه اعلن 
ــي  ــن الوطن ــاز األم ــس جه رئي
ــض  القب  ، ــطري  الش ــد  حمي
على عدد من املتهمني بحادثة 
ــل. باب ــة  ــي محافظ ــة ف جبل
ــطري ألقينا القبض  وقال الش
ــخاص وهم  على عدد من االش
ــق  ــجن ومت تصدي ــي الس االن ف
الى  ــيراً  اقوالهم قضائياً، مش
االشراف على التحقيق وتقدمي 
الى  والنتائج  ــي  النهائ التقرير 
الوزراء.واضاف،  ــس  رئيس مجل
ان الذين ساهموا بهذه اجلرمية 

قريباً،  العدالة  يد  ــتطالهم  س
وهناك بعض اإلجراءات اخلاصة 
ــا  اكتماله ــال  وح ــاء  بالقض
الى  ــاً  ــج، الفت النتائ ــتُعلن  س
ــق مبراحل  ــاز التحقي انه مت اجن
ــي.وتابع  متقدمة وبوقت قياس
ــطري، نعزي ذوي الضحايا  الش
ــالة اطمئنان  ونرسل لهم رس
ــخصياً  ــأن املوضوع متابع ش ب
ــوزراء،  ــة رئيس ال ــل دول من قب
ــاء معنا  ــكر تعاون القض ونش
ــام مراحل  ــة إلمت ووزارة الداخلي
التحقيق. كما أكد رئيس جهاز 
األمن الوطني حميد الشطري، 
ــتطال جميع  أن يد العدالة س
ــة جبلة،  ــاركني في جرمي املش

ــس الوزراء  ــار إلى رئي ــا أش فيم
ــع  يتاب ــي  الكاظم ــى  مصطف
ــج  نتائ ــي  تفصيل ــكلٍ  بش
ــال  اجلارية.وق ــات  التحقيق
ــة  العدال ــد  ي ان  ــطري،  الش
ــتطال جميع املشاركني في  س
هذه اجلرمية النكراء واملقصرين 
ــيراً إلى  في أداء واجباتهم، مش
ان  التحقيقات باحلادثة ال تزال 
ــرة من  ــة مباش ــة ومبتابع جاري
القائد العام للقوات املسلحة.
ــار إلى عدم السماح بحق  وأش
ــاس بأمن  ــن يحاول املس كل م
ــة  األمني ــزة  واالجه ــن  املواط

سنكون له باملرصاد.

\3^ò@Ú‡nn€a

كتب اِّـحرر السياسي
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اسقاط طائرتني مسريتني استهدفتا مطار بغداد

بغداد /

بغداد /

بغداد /

ÔçbÓé€a@›ñ–€a@ÒÜfl@lbénya@Êdíi@paâaä”@âÜñm@Ü«b‘n€a
أصدرت الهيئة العامة للتقاعد، امس 
ــاب مدة  ــأن احتس اإلثنني، قرارات بش
ــي للمعينني على  ــل السياس الفص
مالك الهيئة.  وقالت الهيئة في بيان  

ــذي عقد بني  ــد االجتماع ال ــه «بع إن
رئيس هيئة التقاعد الوطنية ورئيس 
ــؤون املفصولني السياسيني  دائرة ش
ــة لالمانة العامة جمللس الوزراء  التابع
ــة في هيأة  ــاء اللجنة الفرعي و اعض

الهيئة/  ــت  ــة، قام الوطني ــد  التقاع
قسم إدارة املوارد البشرية برفع وجبة 
ــني  ــة باملفصول ــرارات اخلاص ــن الق م
ــرار موازنة ٢٠٢٢  ــيني بعد اق السياس
ــة  االداري ــرة  الدائ ــة  املالي وزارة  ــى  ال

ــرض  لغ ــرية،  البش ــوارد  امل ــة/  واملالي
ــة،  ــر املالي ــة وزي ــتحصال موافق اس
ــس الهيئة  ــرة من رئي ومبتابعة مباش
ــيني  ورئيس دائرة املفصولني السياس

واعضاء اللجنة في الهيأة.

بغداد /
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البصرة / البينة الجديدة

العامة  ــركة  الش ــتقبلت  اس
ــفينتني  س ــراق  الع ــئ  ملوان
ــت  ــني وناقلة نفط رس جتاريت
ــاء ام قصر  ــة مين ــى ارصف عل
اجلنوبي.وقال مدير عام املوانئ 
ــان  فرح ــدس  املهن ــور  الدكت
ام  ــاء  مين ان  ــي:   الفرطوس
ــد حالياً من  ــر اجلنوبي يع قص
ــاط  ــئ املهمة ذات النش املوان
ــتقبل ناقالت  املتعدد فهو يس
ــر  وتصدي ــتيراد  الس ــط  النف
كذلك  ــة  النفطي ــتقات  املش

التجارية  ــفن  الس ــتقبل  يس
ــة  املتنوع ــات  باحلاوي ــة  احململ

ــاهم بوصول مفردات  كما يس
ــى  ال ــة  التمويني ــة  البطاق

املواطنني من خالل تخصيص 
ــه. واضاف  ــن ارصفت ــض م بع
ــام ان ارصفة امليناء  املدير الع
ــتقبلت السفينة  اجلنوبي اس
ــا  ــى متنه AL XANDRIA وعل
ــة املواد  ــة متنوع ( ٩٥٨ ) حاوي
 TORM ــفينة ــت الس كما رس
DISCOVERER وحتمل (٣١٥٠٠) 
ــادة الزيت اخلام  ألف طن من م
ــاري  ــة KATERINA وج والناقل
شحنها باملنتوجات النفطية 
ــا  .كم ــر  التصدي ــرض  لغ
ــركة ٦ سفن  ــتقبلت الش اس
ــة  ــى أرصف ــت عل ــة رس جتاري

 . ــمالي  الش ــر  ام قص ــاء  مين
وقال مدير عام املوانئ الدكتور 

الفرطوسي:  فرحان  املهندس 
ام  ــاء  مين ــي  ف ــني  العامل ان 

ــون  يواصل ــمالي  الش ــر  قص
ــاراً من أجل  ــالً ونه ــل لي العم
التجارية  ــفن  الس ــتقبال  اس
وإجراء عمليات املناولة عليها 
ــحن . وأضاف:  ــغ وش من تفري
ــمالي  ــاء الش ــة املين أن أرصف
ــفن جتارية  ــتقبلت ( ٦ ) س اس
املتنوعة  ــات  باحلاوي ــة  محمل
ــى تفريغها  ــل جاري عل والعم
ــات  ــع عملي ــداً ان جمي ، موك
ــغ  والتفري ــالع  واإلق ــاء  اإلرس
ــاون  بالتع ــري  جت ــحن  والش
ــاء  املين إدارة  ــني  ب ــيق  والتنس

وعمليات املالحة البحرية .  

ÜÌÜ¶a@‚b»‹€@µÎ¸a@Úñßa@÷˝üa@Â‹»Ì@Z@Òâbvn€a@äÌãÎ
@Ú‹j‘Ωa@‚bÌ¸a@fi˝Å@¥z�€a@ÒÖbfl@Âfl@

بغداد / البينة الجديدة

ــتار  ــاالر عبد الس أعلن وزير العدل القاضي س
ــوزراء  ــن مجلس ال ــرار م ــدور ق ــد عن ص محم
ــن مر على   ــت العقود الذي ــة بتثبي ووزارة املالي
خدمتهم (٥) سنوات. وأكد سيادته انه يسعى 
دوما ان ينال جميع موظفي العقود على كافة 
ــتحقاقاتهم ومطالبهم املشروعة وضمن  اس
االطر القانونية احملددة لرفد مسيرة العمل في 

كافة الدوائر العدلية.

بغداد / البينة الجديدة
أعلنَـت الشركة العامة للصناعات الكهربائية 
واإللكترونية التابعة إلى وزارة الصناعة واملعادن 
ــال تأهيل  ــبته ( ٩٠٪ ) من أعم ــاز ما نس عن إجن
ــي الرديف في  ــجني الطب ــل إنتاج األوكس معم
ــركة بعدَ توقفه  ــح التابع للش ــع املصابي مصن
ــات اإلنتاجية  ــادة الطاق ــل زي ــنوات من أج لس
ــام  ــر ع دي مُ ــحَ  .وأفصـ ــي  الطبـ ــجني  لألوكس
ــوزي اجلبـوري  ــفيـان فـ ــركة املُهندس : س الش
عن إستالم كافة األجزاء احلاكمة واإلستيرادية 
ــة بإكمال تأهيل اخلط اإلنتاجي للمعمل  اخلاص
ــال التأهيل لبعض أجزاء  ــور بعدَ أجناز أعم املذك
ــجني الطبي ، الفتاً  ــائل األوكس وحدة إنتاج س
لَت الضاغط الرئيسي  ــمِ إلى أنَ هذهِ األجزاء شَ
ــد الفريون وبرج  ــل ومنظومة تبري وعمود الفص
ب وجتميع هذهِ  التبريد وسيتم البدء بعملية نصُ
ــة ( ٢٠٠ )  ــال اخلط األنتاجي بطاق ــزاء إلكم األج
ل ساعة أي ما يُعادل ( ٤٠٠٠ إلـى  كعب لكُ متر مُ
٥٠٠٠ ) لتر لليوم الواحد ، مؤكداً سعي الشركة 
ــات املطلوبة من  ــفيات بالكمي ــد املُستش لرف
ــجني الطبي واملُساهمة في إنقاذ حياة  األوكس

املُواطنني املُصابني بفايروس كورونـا .

بغداد / البينة الجديدة
ــركة العامة للنقل البري  باشرَ إسطول الش
مبناقلة (٢٠٠٠) طن  من احلنطة احمللية لصالح 
ــركة  ــن ذلك مدير عام الش وزارة التجارة..اعل
السيد مرتضى كرمي الشحماني وقال : تنفيذاً 
ــني  ــات وزير النقل الكابنت ناصر حس لتوجيه
ــطول لتوفير سلة  ــخير االس ــبلي بتس الش
املواطن الغذائية باشر االسطول البري بنقل 
هذه الكمية لصالح الشركة العامة لتجارة 
ــايلو الدوز في صالح الدين الى  احلبوب من س
ــايلو بيره مكروم في السليمانية ..واضاف  س
ــيول االمطار  ــب س ــر داقوق بس إن قطع جس
االخيره سببَ  سلك طريق وعر وطويل لوصول 
ــاحنات الى وجهتها املطلوبة .يشار الى  الش
ان الشركة تواصل عطاءها والتزامها بتنفيذ 
ــف الوزارات رغم  ــود النقل مع مختل بنود عق

الظروف املتقلبة للطقس وجائحة كورونا.

البينة الجديدة / علي شريف
عقد معاون محافظ بابل لدوائر الزراعة 
ــاء  ــن البيرماني اجتماعا ضم رؤس حس
ــوملي والقاسم  شعب املدحتية  والش
ــمية.وقد متت  ــعبة زراعة الهاش في ش
ــانها  ــة اهم املواضيع التي من ش مداول
تطوير الواقع الزراعي في احملافظة. ووجه 
البيرماني بضرورة تقدمي افضل اخلدمات 
ــك أجرى  ــد ذل ــني والفالحني.بع للمزارع
ــدات والقطاعات  ــة للوح ــة تفقدي جول
ــعبة  الش ــس  رئي ــور  بحض ــة  العامل
املهندس باسم منديل مالك. وفي سياق 
ــراف مدير زراعة بابل املهندس  اخر وباش
ــب  ــم عبيس النافعي وحس ــي كاظ عل
توجيهات رئيس قسم االرشاد والتدريب 
ــورة صابرين صباح تومان  الزراعي الدكت
ــات الثروة  ــم خدم ــيق مع قس وبالتنس
ــم االرشاد  احليوانية.أجرى كادر من قس
والتدريب الزراعي  زيارة الى مربي االغنام 

واالبقار ضمن شعبة زراعة سدة الهندية  
ــة / للمزارع رائد  ــي مقاطعة ٦/ احملمول ف
غازي.وقد مت توجيه املربي بضرورة تلقيح 
االبقار واالغنام في موسم الشتاء وذلك 
ــي    ــراض التي تصيب املواش ــرة االم لكث
ــر على صحة  ــو مما يؤث ــبب تغير اجل بس
ــي ترافق  ــم االمراض الت ــن اه احليوان.وم

ــي: مرض ابو  ــات في الوقت احلال احليوان
ــد العقدي. ــاب اجلل ــني ومرض الته لس

ومن اعراض هذه االمراض ارتفاع حاد في 
ــان  درجات احلرارة ووجود افات على اللس
والتهاب االضالف وفقدان الشهية ورقود 
ــدي مع  ــد العض ــاب اجلل ــوان والته احلي

درنات على اجللد.

البينة الجديدة / بلقيس البياتي
اعلن مدير مستشفى ابن الهيثم 
 – ــداد  ببغ ــون  للعي ــي  التعليم
ــاري  االستش ــور  الدكت ــة  الرصاف
ــن جناح اكثر  ــى ع عمار فؤاد عيس
من (١٠٠) عملية زراعة قرنية خالل 
شهر تشرين الثاني للعام املاضي. 
ــفى  ــى , ان املستش واوضح عيس
ــهر واحد  ــون ش ــتقبلت بغض اس
ــة اجنبية ضمن  ــود طبي ــة وف ثالث
برنامج االستقدام واالخالء الطبي 
ــة وزارة الصحة  ــرف علي الذي تش
ــراء  ــت باج ــي جنح ــة والت العراقي
ــة معقدة ونوعية  عمليات جراحي
ــك  ــم تل ــون معظ ــب العي ــي ط ف

العمليات مت اجراؤها من قبل اطباء 
واملهارة  اخلبرة  ــبوا  اكتس عراقيني 
ــرة.  ــاح كبي ــب جن ــة وبنس الكافي
واضاف ان هذا النوع من العمليات 
ــب العمليات واكثرها  هو من اصع
ــص  ــذا التخص ــن ه ــدا ضم تعقي

الدقيق ، ان هذه العمليات  اجريت 
ــاء عراقيون  ــا اطب ــراف عليه باش
ــرة الكافية  ــت لديهم اخلب اصبح
ــذا النوع  ــم الجراء ه ــي تؤهله الت
ــاندة  ــن العمليات الدقيقة مبس م
ــة  ــة والصحي ــالكات التمريضي امل

ــاالت  ص ــي  ف ــر  التخدي ــم  وطواق
ــا  ــن بينه ــة م ــات اجلراحي العملي
عمليات زراعة القرنية الصفيحية 
ــة وعمليات زراعة القرنية  او اجلزئي
الكاملة وعمليات اخرى.من جانبه 
ــاس  ــر عب ــور خضي ــح الدكت اوض
ــس  ــي ورئي ــاون الفن ــي املع الطائ
ــفى ان  جلنة القرنيات في املستش
ــة  ــن الوزارة لدراس ــاك توجه م هن
ــات  ــك القرني ــاء بن ــروع انش مش
ــهم بشكل  العراقي والذي سيس
ــد انتظار  ــي تقليل مواعي ــر ف كبي
ــفر  املرضى والتي تغنيهم عن الس
ــراء هذا النوع من  خارج البالد الج

العمليات املكلفة.

البينة الجديدة / هيثم مجيد
ــارة الدكتور  ــن وزير التج  اعل
ــس  ــوري ام ــد اجلب ــالء احم ع
ــد ان اطالق احلصة  االول االح
ــد من مادة  ــام اجلدي االول للع
الطحني سيكون خالل االيام 
القليلة القادمة بعد االنتهاء 
من توزيع احلصة العاشرة من 
ــي ، وقالت الوزارة  العام املاض
في بيان نقله املكتب االعالمي 
« ان الوزير اجلبوري زار الشركة 
العامة لتصنيع احلبوب وعقد 
ــركتي  اجتماعا مع ادارتي ش
ــع  ــع ، لوض ــوب والتصني احلب
ــادة الطحني  ــع م ــة توزي خط
في العام اجلديد ٢٠٢٢، ووجه 
االدارتني على ضرورة التنسيق 

ــادة  ــع م ــة توزي ــا جلدول بينه
ــار  الطحني للعام ٢٠٢٢ .واش
ــاول  تن ــاع  ان االجتم ــان  البي

ــروع  مش ــة  مناقش ــك  كذل
ــاري  التج ــر  الصف ــني  الطح
 ، ــاص  اخل ــاع  القط ــم  ودع

ــى  ــوري عل ــدد اجلب ــث ش حي
املتفق  اآلليات  اعتماد  اهمية 
ــي انتاج  ــا واملعتمدة ف عليه
ــرة  ــر واملباش ــني الصف الطح
ــاج الفعلي باقرب وقت. باالنت
ــالل االجتماع  واكد الوزير  خ
ــارة تعمل اليوم  ان»وزارة التج
ــة  ــتراتيجية واضح ــق اس وف
ــني  ــاس حتس ــوم على اس تق
ــي تفاصيل  ــول ف االداء والدخ
ــو  ــه نح ــاء ب ــل  واالرتق العم
ــكاليات  ــل وجتاوز االش االفض
ــار  التي حصلت سابقا».واش
ــات  االحصائي ــة  الى»اهمي
ــار متابعة  ــي اط ــط  ف واخلط
انسيابية التجهيز التي تقوم 

بها الشركة.

بغداد /  البينة الجديدة
ــة  األمني ــود  اجله ــن  ضم
ــتمرة لقطعات الشرطة  املس
االحتادية في مالحقة اخلارجني 
عن القانون من جتار ومتعاطي 
ــتطاعت  اس ــدرة،  اخمل ــواد  امل
ــة  االحتادي ــرطة  الش ــارز  مف
ــؤولية اللواء  ضمن قاطع مس
ــرطة  ــي الفرقة األولى ش الثان
ــع مفارز  ــتراك م احتادية باالش
استخبارات الفوج االول ومفرزة 
ــن إلقاء  ــن الوطني م ــن األم م
ــم مطلوب  ــض على مته القب
وفق أحكام املادة ٢٨»مخدرات 

في منطقة (البلديات ) شرقي 
بغداد . فيما متكنت قوة أخرى 
ــتراك  ــه باالش ــواء ذات ــن الل م
ــرطة  ــن مركز ش ــع مفرزة م م
اخلنساء من إلقاء القبض على 
متهم بإطالق العيارات النارية 
ــي منطقة  ــاجرة ف ــاء مش أثن
(الكفاءات) شرق بغداد وضبط 

بحوزته مسدس . 
ــواد  امل ــع  م ــا  إحالتهم مت 
املضبوطة اصولياً الى اجلهات 
ــراءات  ــال اإلج ــة إلكم اخملتص
القانونية والتحقيقية الالزمة 

بحقهما .

بغداد / البينة الجديدة
ــل اإلعالمي من قبل مدير  ــه ودعم منقطع النظير للعم بتوجي
ــط املهندس عالء  ــع كهرباء الوس ــركة العامة لتوزي ــام الش ع
ــتويات والتواصل  ــد وضرورة االرتقاء الى أعلى املس ــمير راش س
ــام العالقات  مع مكتب اإلعالم واالتصال احلكومي وكذلك اقس
ــة لوزارة الكهرباء  ــركات العامة التابع واإلعالم في جميع الش
ــي دوائر الدولة. ــام العالقات واإلعالم ف ــة إلى جميع أقس اضاف

ــيادته فقد شارك قسم العالقات واإلعالم     وبرعاية كرمية من س
ــى اروقة بناية مركز  ــوم الذي أقيم عل في معرض الصور والرس
ــاد خلف عبد العزيز  ــيد اي ــركتنا الس تدريب بغداد وقد مثل ش
ــرض من قبل مدير  ــات واإلعالم. وافتتح املع ــراوي مدير العالق ال
عام دائرة التدريب وبحوث الطاقة الست بشرى شعير. والسيد 
احمد العبادي مدير مكتب االعالم واالتصال احلكومي والناطق 
ــركات  ــع غفير من ممثلي الش ــوزارة الكهرباء وجم ــمي ل الرس
ــام العالقات  ــور بالدور الكبير لعمل  أقس ــاد احلض العامة.وأش
ــركات العامة  ــات ودوائر الدولة عامة والش واإلعالم في مؤسس
ــيد املدير العام على ضرورة  في وزارة الكهرباء خاصة.وأكد الس
ــيادته أننا  ــاركة في مثل هكذا محافل إعالمية مؤكداً س املش
ــركتنا  ــي البناءخدمةً لنجاح عمل ش ــون للعمل اإلعالم داعم
ــي خدمة  ــو يصب ف ــدمي كل ماه ــن أجل تق ــوزارة وم ــر ال ودوائ

املواطنني.

بغداد / البينة الجديدة
ــركة العامة لتعبئة  قامت الش
وخدمات الغاز بتجهيز عددٍ من 
املدارس االبتدائية باملستلزمات 
ــا  يحتاجه ــي  الت ــية  الدراس
ــملت مقاعد  ــالب حيث ش الط
دراسية ( رحالت ) وسبورات في 
مدينة النهروان ببغداد .الشركة 
قامت بهذه املبادرة بتوجيه من 
ــة الوزراء الى وزارة النفط  رئاس
ــيد وزير النفط  حيث وجه الس

املهندس إحسان عبداجلبار الى 
ــة  ــة التابع ــركات النفطي الش
ــذ هذه  ــوم بتنفي ــوزارة ان تق لل
ــة  املمكن ــرعة  بالس ــادرة  املب
ــي  ف ــا  العلي اإلدارة  ــت  ووجه  ،
ــكيل جلنة  ــركة بتش مقر الش
ــر  ــذا اآلم ــذ ه ــة بتنفي مختص
ــن الطالب في  خدمةً ألبناءنا م
املدارس التي حتتاج املستلزمات 
ــت  الوق ــذا  ه ــي  ف ــية  الدراس
ــز  بتجهي ــان  اللج ــرت  وباش  ،

ــة  ــدارس االبتدائي ــن امل ــددٍ م ع
وشملت  املذكورة  باملستلزمات 
ــة ،  ــٰى ، الصديق ــة جن ( مدرس
ــي عليه  ــام عل ــني ، اإلم ال ياس
ــالم ، الطوسي ) في مدينة  الس
بالذكر  ببغداد.اجلدير  ــروان  النه
ــة  لتعبئ ــة  العام ــركة  الش ان 
ــباقة بدعم  ــات الغاز س وخدم
ــا باع  ــاالت وله ــذا ح ــل هك مث
كبير بتقدمي اخلدمة واملساعدة 

البناء شعبنا العزيز .
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البصرة / البينة الجديدة
ــة  الفني ــالكات  امل ــزت  اجن
ــركة احلفر  ــية في ش والهندس
ــر البئر  ــات حف ــة عملي العراقي
ــل  حق ــي  ف  TU - 55 ــي  النفط
الطوبة النفطي بالبصرة بعمق  
ــرف  املش ــن  لتكوي ــرا  مت  2465
ــط البصرة  ــركة نف ــح ش لصال
.ومتت عمليات احلفر باستخدام 
ــدرة  ــر IDC 8 ذي الق ــاز احلف جه
احلصانية HP 2000 بفترة زمنية 
ــل اجلهاز  ــيتم نق 77 يوما ، وس
ــدة LM 14.5 حلفر بئر  ــى القاع ال
ــي جديد في نفس الـحقل  نفط

.
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ــني، حضور احلزب  ــتاني ميادة النجار، امس االثن ــزب الدميقراطي الكردس ــدت عضو احل اك
ــار ، إن  ــد املقبل.وقالت النج ــتعقد األح ــواب اجلديد والتي س ــس الن ــة األولى جملل اجللس
ــي نهائي،  ــم من عدم التوصل الى قرار سياس ــية موجودة على الرغ ــات السياس املباحث
ــه من املبكر احلديث  ــة األولى جمللس النواب.وأضافت، أن ــيحضر إلى اجللس اال أن احلزب س
ــم موقفها بعد،  ــة األكبر لم حتس ــالث خصوصاً أن الكتل ــات الث ــيح للرئاس عن أي ترش
الفتة إلى أن الساحة السياسية العراقية كثيراً ما تشهد مفاجآت واننا ننتظر اجللسة 
ــة وضبابية وان حل جميع  ــية حتى اللحظة مبهم ــت، أن األوضاع السياس األولى.وتابع
ــكاليات يتوقف على الكتلة األكبر في احلكومة. ومن املقرر أن يعقد مجلس النواب  اإلش

اجلديد جلسته األولى يوم األحد املقبل.

اربيل /

ــة اللهيبي،  ــواب اجلديد طعم ــو مجلس الن ــر عض اعتب
ــدورة  ــيجعل ال ــة س ــود املعارض ــني، أن وج ــس االثن ام
ــابقاتها، في حني  ــن س ــدة مختلفة ع ــة اجلدي البرملاني
استبعد انتهاء احملاصصة في هذه الدورة بشكل كامل.

ــدة تنتظر البرملان  ــي ، إن هناك ملفات عدي ــال اللهيب وق
املقبل، سواء من ناحية التعليم الذي لم يكن باملستوى 
ــة كورونا،  ــدة منها جائح ــبب عوامل عدي املطلوب بس
والظرف االقتصادي الصعب، إضافة إلى مشروع املوازنة 
ــكالت أخرى.وتابع، أن هذه الدورة ستكون مختلفة  ومش
ــهد وجود معارضة نتأمل  عن سابقاتها لكونها ستش
ــرة األولى خالل  ــو أمر يحدث للم ــون حقيقية، وه أن تك
ــابقة  ــا، بالرغم من محاوالت س ــان جميعه دورات البرمل
ــية  ــى أن اخلالفات السياس ــيراً إل ــلة، مش لكنها فاش
ــة من الكتل  ــة حقيقية تكون مدعوم ــد تولِّد معارض ق
الباقية.واستبعد اللهيبي أن تنتهي احملاصصة في هذه 
ــتحيالً، ولكن  ــكل كامل، لكون ذلك أمراً مس الدورة بش
ــبة قليلة فهذا  مت احملاصصة ولو بنس إن ألغيت أو حجِّ
ــا تقلصت احملاصصة  ــاً، مضيفاً أنه إذا م ــد أمراً مهم يع
ــح اجملال  ــكل معقول، فهذا قد يفس في هذه الدورة بش
ــل بكثير  ــى أن تكون أفض ــة عل ــدورة املقبل ــجع ال ويش
ــد مجلس النواب  ــن املقرر أن يعق ــي احملاصصة. وم وتنه

اجلديد جلسته األولى يوم األحد املقبل. 

أفاد مصدر سياسي مطلع، امس االثنني، 
ــار الصدري الى اربيل  بوصول وفد من التي
ــتان، للتباحث مع  ــة اقليم كردس عاصم
ــأن  ــتاني بش ــزب الدميقراطي الكردس احل
تشكيل احلكومة اجلديدة.وقال املصدر إن 
ــن العذاري  «رئيس الكتلة الصدرية حس
ــة  ــى أربيل على رأس وفد ملناقش وصل إل
ــكيل احلكومة، والتقى بالقيادي في  تش
ــتاني هوشيار  احلزب الدميقراطي الكردس
ــن التفاصيل. ــد م ــر مزي ــاري»، دون ذك زيب

ــابق، كشف مصدر سياسي  وفي وقت س
ــار  ــن التي ــا م ــن احدهم ــع أن وفدي مطل
ــيزورون مدينة  الصدري واالخر «سني» س

ــعود  ــم الكردي مس ــاء الزعي ــل للق اربي
ــن املقرر أن  ــه م ــدر،   إن ــال املص بارزاني.وق
يصل وفد من التيار الصدري ووفد آخر من 
املكون السني الى اربيل، مبيناً أن الوفدين 
ــي  ــزب الدميقراط ــم احل ــيلتقيان بزعي س
ــعود بارزاني.وسبق ان  ــتاني مس الكردس
كشف مصدر مقرب من مقر زعيم التيار 
ــن ارتفاع مقاعد  ــدر في «احلنانة»  ع الص
ــى أكثر من ٨٠ مقعدا  الكتلة الصدرية إل
ــيرا إلى  ــا، نتيجة التحالفات، مش برملاني
ــة االكبر. ــكيل الكتل ــال تش ــرب اكتم ق

ــأن زعيم  ــي،  ب ــغ مصدر سياس ــا أبل كم
حتالف تقدم محمد احللبوسي سيجتمع 
بالكتلة الصدرية يقابلها حترك من االطار 
ــة  ــزم  بزعام ــف ع ــاه حتال ــيقي جت التنس

ــاع مماثل  ــد اجتم ــر لعق ــس اخلنج خمي
وحتديد «الوالءات».وأوضح املصدر، أن زعيم 
ــرى في الكتلة  ــي ي تقدم محمد احللبوس
ــعاه للفوز  ــه في مس ــة داعمة ل الصدري
ــة البرملان مجدداً إلى جانب دعمه  برئاس
ــة الوزراء  ــح الكتلة الصدرية لرئاس ملرش
والتي تنحصر بحسب املعلومات االخيرة 
ــم (مصطفى  ــن بينه ــخوص م بثالثة ش
ــق عالوي وجعفر  الكاظمي ومحمد توفي
ــد  يعق ــتان،  ــم كردس اقلي ــي  الصدر).وف
ــيان، الدميقراطي  احلزبان الكرديان الرئيس
ــني، اجتماعاً لالتفاق  والوطني، امس االثن
ــح رئاسة اجلمهورية العراقية،  على مرش
ــة  احلكوم ــي  ف ــة  التنفيذي ــب  واملناص

االحتادية اجلديدة.

ــة القانون  ــالف دول ــق زعيم ائت علّ
ــة جبلة  ــي، على حادث ــوري املالك ن
ــار  ــل، فيما أش ــة باب ــي محافظ ف
ــلحة الدولة،  الى أنها ارتكبت بأس
مبينا ان استغفال االجهزة االمنية 
ــتغاللها بهذه  ــكل، واس بهذا الش
ــتدعي من  ــة، يس ــة اخلبيث الطريق
ــام  ام ــوف  الوق ــة  اخملتص ــات  اجله
ــؤولية وشجاعة،  اجلرمية مبس هذه 
ــط االوراق. ــل محاولة خلل النها متث

ــتنكر املالكي ،  اجملزرة الرهيبة  واس
ــة (جبلة)  ــي مدين ــي حصلت ف الت

ــاعر  مبحافظة بابل التي هزت مش
االبرياء  ــدد  وع ــاعتها  لبش اجملتمع 
ــاء  نس ــن  م ــا  فيه ــوا  ذهب ــن  الذي
ان  ــن.واضاف،  س ــار  وكب ــال  واطف
ــراء التي ارتكبت،  هذه اجلرمية النك
ــح عن مالبساتها  ومبوجب ما ترش
ــديد  ــف الش فانها ارتكبت ولالس
ــلحة الدولة، ومبشاركة قوات  باس
ــس لها اي  ــباب لي ــة وألس حكومي
ــى مبوقف  ــاب وال حت ــة باالره عالق
ــت خلالفات  ــد احلكومة، امنا كان ض
ــل  اه ــض  بع ــهادة  وبش ــة  عائلي
الضحايا.وتابع،  ــاء  واقرب ــة  املنطق
ــة  االمني ــزة  االجه ــتغفال  اس ان 

ــتغاللها بهذه  ــكل، واس بهذا الش
ــتدعي من  ــة، يس ــة اخلبيث الطريق
ــة الوقوف امام هذه  اجلهات اخملتص
ــؤولية وشجاعة، النها  اجلرمية مبس
ــط االوراق ومتزيق  ــل محاولة خلل متث
النسيج اجملتمعي للشعب العراقي.
ــاء العراقي  ــا احلكومة والقض ودع
حملاسبة اجملرمني الذين ارتكبوا هذه 
اجلرمية البشعة بالسرعة املمكنة 
ــزة امنية  ــم اجه النها نفذت باس
ذاع صيتها في مالحقة االرهابيني 
ــرض القانون، وحماية تاريخ هذه  وف
ــتدعي الضرب على يد  االجهزة يس

العابثني واملتورطني.

÷aâÎ¸a@¡‹®@Ú€Îb™@Z@@Ú‹ju@ÚqÖby@Û‹«@’�‹»Ì@Ôÿ€bΩa

ــني، إنها حددت ١٢٥  ــت إيران، امس االثن قال
متهما ضالعني في اغتيال قائد فيلق القدس 
السابق قاسم سليماني، قبل عامني. وذكر 
مساعد رئيس السلطة القضائية اإليرانية 
ــادي، إن  ــة، كاظم غريب آب ــؤون الدولي للش
ــر عن  ــؤول املباش الواليات املتحدة هي املس
ــليماني. وبحسب وكالة  ــم س اغتيال قاس
ــادي أن ترامب  ــاء اإليرانية إرنا، اعتبر آب األنب
ــه أصدر أمر التنفيذ.  على رأس املتهمني ألن

ــا غالبيتهم  ـــ ١٢٥ متهم ــى أن ال ــت إل ولف
ــار  ــر في هيكل اإلدارة األمريكية.وأش عناص
مساعد رئيس السلطة القضائية اإليرانية 
ــاك دوال أخرى  ــى أن هن ــؤون الدولية إل للش
ــم متابعتها، الفتا  ــة في العملية تت ضالع
ــاركة في  ــى أن بالده تطالب العراق باملش إل
ــن املتهمني باعتبارها بلد  حتقيق العدالة م
ــوع احلادث.وختم آبادي بقوله، إن الرئيس  وق
ــه بأنه  ــابق ترامب أقر بنفس األمريكي الس
أمر بتنفيذ هذا العمل اإلرهابي معتبر ذلك 

فخرا لنفسه.
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اربيل /

ــالت التركمانية العراقية حتى اليوم من  لم تتمكن مئات العائ
ــر مبحافظة نينوى في العراق،  ــودة إلى قراها في قضاء تلعف الع
بسبب تواجد منظمة بي كا كا في قضاء سنجار غربي املدينة.

ــذي للجبهة التركمانية العراقية نور  وقال عضو اجمللس التنفي
ــكان  ــن قبالن في مقابلة مع وكالة األناضول التركية إن س الدي
ــة تركمانية تتبع لقضاء تلعفر، ذي الغالبية التركمانية  ١٥ قري
ــبب وجود  ــل، لم يتمكنوا من العودة إلى قراهم بس غرب املوص
ــاف قبالن أن  ــة. وأض ــي املنطق ــي كا كا ف ــلحي منظمة ب مس
ــتولوا على القرى الـ ١٥ ذي الغالبية التركمانية  ــلحني اس املس
ــى مغادرة  ــروا إل ــكانها اضط ــام ٢٠١٤ وأن س ــة ع ــي املنطق ف
ــم منذ ذلك احلني.وأكد أن األهالي وعلى الرغم من مرور ٤  منازله
ــنوات على حترير مدينة املوصل ومحيطها من تنظيم داعش،  س
لم يتمكنوا من العودة إلى منازلهم.ولفت إلى أن القرى املذكورة 
ــنجار مبحافظة  متاخمة للحدود اإلدارية بني قضائي تلعفر وس
ــدد  ــكانها يبلغ أكثر من ٣٠ ألف نسمة.وش ــوى، وأن عدد س نين
ــي كا كا في منطقة  ــلحي ب ــالن على ضرورة إنهاء وجود مس قب
ــى مدنهم  ــكان املدنيني إل ــان عودة الس ــنجار من أجل ضم س
ــنجار  ــي اضطروا للنزوح عنها.وأوضح أن قضائي س وقراهم الت
ــتقرار في ظل استمرار  ــالم واالس وتلعفر لن ينعما باألمن والس
وجود عناصر منظمة بي كا كا في املنطقة.وطالب قبالن القوات 
ــان أمن املنطقة، مؤكدا على رغبة آالف النازحني  العراقية بضم

من أبناء املكون التركماني للعودة إلى مدنهم وقراهم.

وكاالت /
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قررت وزارة التربية، امس االثنني، تأجيل امتحان اللغات الى اليوم 
ــاء. وجاء في بيان للوزارة ، أن «اللجنة الدائمة لالمتحانات  الثالث
ــية واللغة الكردية  قررت تأجيل امتحان اللغات (اللغة الفرنس
ــوم الثالثاء».ونوه البيان، بأن «توقيت  واللغة التركمانية) إلى الي

اإلمتحانات الساعة الواحدة ظهرا».

ــح عضو كتلة صادقون املنضوية في حتالف الفتح محمد  رج
ــة املقبلة  ــكيل احلكوم ــس االثنني، أن يتم تش ــداوي، ام البل
ــيراً  ــيعية كما حصل في عام ٢٠١٨، مش ــاق القوى الش باتف
ــيقي والتيار الصدري.وقال  ــود تقارب بني االطار التنس إلى وج
ــورة التقارب بني االطار  ــب إعالم كتلته، إن ص البلداوي بحس
ــيقي والتيار الصدري أصبحت واضحة من خالل دعوة  التنس
ــة، وبالتالي  ــي احلكوم ــاركة ف ــدر لالطار باملش ــيد الص الس
ــة بني القوتني  ــي التفاهمات املقبل ــه من املرجح ان تفض فإن
ــى غرار ما  ــكيل احلكومة عل ــى توافق بتش ــيتني ال السياس
ــد املهدي.وأضاف، أن  ــة عادل عب ــي ٢٠١٨ في حكوم حصل ف
ــيضعان االسس والثوابت التي  قوى االطار والتيار بالتأكيد س
ــة ومن ثم الذهاب  ــيتم التعامل معها في برنامج احلكوم س

بها الى الكتل السياسية األخرى. 

بغداد /
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وكاالت /

اربيل /

ــب آخر نفى وزير النقل ناصر  من جان
ــط  للرب ــة  اتفاقي ــع  توقي ــبلي  الش
السككي مع إيران، فيما أعلن توقيع 
ــة لوضع  ــركة إيطالي ــع ش ــاق م اتف
تصاميم خاصة تبدأ من ميناء الفاو 
ــة - التركية.  وصوالً للحدود العراقي
ــبلي ، إنه مت توقيع محضر  وقال الش
ــأن  ــع اجلانب اإليراني بش اجتماع م
الربط السككي وهو ليس اتفاقية.

وأضاف نحن أعطينا عهدا للعراقيني 
ــون  ــن يك ــككي ل ــط س ــأن أي رب ب
باإلمكان امتامه إال بعد إكمال ميناء 
الفاو وأيضا إكمال السكك وبنيتها 
ــتقبال  ــة لتكون جاهزة الس التحتي
الربط مع أية دولة.وأعلن الشبلي في 
الوقت نفسه توقيع عقد مع شركة 
ــدة  ــم جدي ــع تصامي ــة لوض إيطالي
ــم البصرة  ــاو ث ــاء الف ــدأ من مين تب

ــدود مع تركيا.  وبغداد وتصل إلى احل
ــة افاد مصدر  ــورات األمني وفي التط
أمني، امس االثنني، باسقاط طائرات 
ــتهداف قاعدة  ــت اس ــيرة حاول مس
فكتوريا في مطار بغداد الدولي.وقال 
ــة الدفاع اجلوي  ــدر ، ان منظوم املص
ــقاط طائرات  ــيرام متكنت من اس س
ــتهداف قاعدة  ــت اس ــيرة حاول مس
ــداد الدولي  ــار بغ ــي مط ــا ف فكتوري
ــارج محيط القاعدة دون  وابعاد ٢ خ
اصابات تذكر. وعلى صعيد ذي صلة 
ــي ، بتعرض محيط  ــدر أمن أفاد مص
معسكر زليكان للقوات التركية في 
املوصل مبحافظة نينوى لالستهداف 
مت  ــه  إن  ، ــدر  املص ــال  وق ــخ.  بصواري
ــتهداف محيط معسكر زليكان  اس
ــي املوصل. ــخ ف ــن الصواري ــدد م بع

ــات اولية  ــدر أن معلوم وأضاف املص

تفيد بتعرض املعسكر الى خمسة 
ــي التطورات  ــوع غراد. وف صواريخ ن
د زعيم التيار الصدري (١٢) شرطاً  حدّ
ــي  الدول ــف  التحال ــام  مه ــار  العتب
القتالية منتهية فعلياً وهي : حتديد 
ــكرية  املقرات وإخالء القواعد العس
ــي  ــش العراق ــى اجلي ــليمها إل وتس
ــن  ــراد املتواجدي ــداد األف ــد أع وحتدي
ــب احلاجة لكل  ــراق وبحس ــي الع ف
ــون حتركات األفراد  اختصاص.وان تك
ــى اخلارج  ــل وإل ــن الداخ ــة م الباقي
ــة .وان تتولى  ــني العراقي وفق القوان
ــتي  احلكومة حصرا الدعم اللوجس
ــق ألي جهة خارجية  واألمني وال يح
ــواء  األج ــرام  بذلك.واحت ــل  التدخ
ــتخدامها إال بعد  العراقية وعدم اس
موافقة احلكومة وإال يعتبر خرقا.وان 
ــيادة كاملة وكل  العراق دولة ذات س

اتفاق يخرج عن ذلك فهو ملغي.وأن 
ــة إلنهاء  ــوة تعتبر مقدم ــذه اخلط ه
ــا فيها  ــي مب ــد األجنب ــة التواج كاف
ــتقبال. ــم مس ــارون وغيره املستش

ومينع أي تواجد عسكري أمني داخل 
ــفارة األمريكية وتتعهد القوات  الس
ــام بذلك. ــمية القي ــة الرس العراقي

ــي املتبادل  ــل الدبلوماس وان التمثي
ــب أن يكون متوازنا  بني الدولتني يج
ــب القواعد املعمول بها دوليا. وحس

ــوزراء تنفيذ  ــس مجلس ال وعلى رئي
ــاءً فعليا لالحتالل.  ــك ليعتبر إنه ذل
ا  ــتُورِيًّ من جانب آخر أكد مصدر، دُسْ
لَ  َرَاحِ ُرُّ مبِ ثِ متَ اتِ الثَّالَ يَةُ الرِّئَاسَ ــمِ تَسْ
انُونِيَّةِ  ــةِ الْقَ ادَقَ ُصَ دَ املْ أُ بَعْ ــدَ ةٍ تَبْ دَّ عِ
أَنَّ  ــا  َ وَمبِ ــاتِ  ابَ نْتِخَ االِ ــجِ  ائِ نَتَ ــى  لَ عَ
ــى  لَ عَ ــتْ  ادَقَ ــةَ صَ يَّ َادِ حتِّ االِ ــةَ  مَ ْكَ َ احملْ
قِ 

الَ نْطِ ةَ االِ طَ إِنَّ نُقْ
ا فَ يًّ ــمِ ائِجِ رَسْ النَّتَ

ــانِ  َ رْملَ ــى لِلْبَ ولَ ــةَ االَ َلْسَ ونُ اجلْ ــتَكُ سَ
َالِيِّ  رِ احلْ هْ نْ الشَّ عِ مِ ي التَّاسِ رَّرَةِ فِ ُقَ وَاملْ
ا  ــهَ رَأَّسُ تَ يَ ــي سَ ــي وَالَّتِ ــونَ الْثان انُ كَ
مُّ  ا يَتِ لِهَ الَ نْ خِ اً وَمِ ــنًّ اءِ سِ ضَ عْ رُ االِ بَ اكْ
وْلِ وَالثَّانِي  ــارُ الرَّئِيسِ وَنَائِبِيهِ االِ يَ تِ اخْ
تُورِ  سْ اً لِلدُّ يِّ وَفْقً ــرِّ رَاعِ السِّ تِ قْ بْرَ االِ عَ
يهِ  ــانِ وَنَائِبِ َ رْملَ ارِ رَئِيسِ الْبَ يَ تِ ــدَ اخْ وَبَعْ
بِ  نْصِ ــمِ مَ َسْ ةٌ حلِ يدَ دِ لَةٌ جَ رْحَ أُ مَ ــدَ تَبْ
لِ 

الَ ــنْ خِ ــةِ وَذَلِكَ مِ ورِيَّ هُ ُمْ ــسِ اجلْ رَئِي
نْ رَئِيسِ  ــرَارٍ مِ ــيحِ بِقَ حِ بَابِ التَّرْشِ

تْ فَ
يَّةِ  بِ

لَ أَغْ ــتِ  ي وِ وَبِتَصْ ابِ  ــوَّ النُّ لِسِ  جْ مَ
ــحِ  ُرَشَّ ارُ املْ يَ تِ اءِ يَتِمُّ اخْ ضَ عْ ــيْ االِ ثُلْثَ
الِ  ي حَ ورِيَّةِ وَفِ هُ ُمْ ــةِ اجلْ بِ رِئَاسَ َنْصِ ملِ
ةِ  بَ ولِ إِلَى نِسْ ي الْوُصُ َانُ فِ رْملَ قَ الْبَ فَ أَخْ
وزُ  ــةٌ يَفُ لَةٌ ثَانِيَ وْ ــقُ جَ لِ ِ تَنْطَ ــنيْ لْثَ الثُّ
اتِ  وَ َصْ لَى األْ لَى أَعْ لُ عَ صُ نْ يَحْ ا مَ يهَ فِ
ورِيَّةِ  هُ ُمْ نْ رَئِيسِ اجلْ لِيفٍ مِ اً  وَبِتَكْ ابِيًّ نِيَ
بْرَى  تْلَةِ الْكُ ــحُ الْكُ رَشَّ ومُ مُ يدِ يَقُ َدِ اجلْ

ةٍ الَ  ــدَّ لَ مُ ــالَ ــةِ خِ ومَ ُكُ يلِ احلْ ــكِ بِتَشْ
قَ  فَ الِ أَخْ ي حَ ا وَفِ ثِنيَ يَوْمٍ اوَزُ الثَّالَ تَتَجَ
ــةِ  زَارِيَّ وِ

ــهِ الْ تِ ابِينَ
ميِ كَ ــدِ ــحُ بِتَقْ ُرَشَّ املْ

ــحٍ  رَشَّ ميِ مُ دِ  بِتَقْ
ةً لْزَمَ تْلَةُ مُ ونُ الْكُ تَكُ

نْ  ا مِ ــرَ يَوْمٍ شَ ــةَ عَ سَ مْ لَ خَ ــالَ ثَانِ خِ
ــةٍ وِزَارِيَّةٍ  ابِينَ

ميِ كَ ــدِ َوَّلِ لِتَقْ ــاقِ األْ فَ اخِّ
ــفُ  لَّ ُكَ ــى املْ ظَ ــدَ أَنْ يَحْ ــةٍ وَبَعْ نَّعَ قَ مُ
َانِ وَفْقَ  رْملَ ــةِ الْبَ زَارِيُّ بِثِقَ ــوِ ــهُ الْ رِيقُ

وَفَ
ــارَ  َسَ ونُ املْ ةِ يَكُ لَقَ ُطْ يَّةِ املْ بِ

لَ َغْ آلِيَّةِ األْ
ثِ  اتِ الثَّالَ ــمِ الرِّئَاسَ َسْ تُورِيُّ حلِ سْ الدُّ
الِكَ  نَ هُ ةَ لَمْ تَنْتَهِ فَ صَّ نَّ الْقِ ى لَكِ انْتَهَ
ــةِ  صَّ ــونُ لِلْقِ ــدْ يَكُ اتٍ قَ ــنَوَ ــعُ سَ ارْبَ
ــف عضو  . في وقت كش يَّةٌ ــا بَقِ يهَ فِ
ــد الوهاب البيالوي،  حتالف العزم عب
ــكل وتفاصيل  ــس االثنني، عن ش ام
ــي  الت ــية  السياس ــامات  االنقس
تشهدها الكتل مبختلف مكوناتها.
ــل  ــع الكت ــالوي ، ان جمي ــال البي وق

ــية على اختالف مكوناتها  السياس
ــمني، موضحا  ــى قس ــمت ال انقس
ــمة لديها طموح  ــل املنقس ان الكت
ــات الثالثة،  ــى الرئاس ــيح ال للترش
ــهد توافقا الي  ــم نش ــى االن ل وحت
ــي على أي مرشح من  مكون سياس
ــيعة والكرد.ولفت إلى  السنة والش
ــم بني  ــني انقس ــف الس ان التحال
اجماع لتقدم على ترشح احللبوسي 
ــف  ــدم حتال ــا ق ــة، فيم ــة ثاني لوالي
ــحني آخرين، مشيرا إلى  العزم مرش
ــق قريبا بني  ــر التواف ــم يج ــه اذا ل أن
الطرفني فسوف يشق العزم طريقه 
ــار  ــي بعيدا عن تقدم.واش السياس
ــي  ــالوي إلى وجود تقارب سياس البي
ــني التيار الصدري وتقدم،  واضح ما ب
ــيقي  ــني االطار التنس ــن جهة، وب م

وحتالف العزم من جهة اخرى.
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ــي املركزي  ــدد االحتاد العراق ح
ــرة  آلية ومواعيد  للكرة الطائ
ــام  للع ــابقاته  مس ــالق  انط
ــاع عقده  ــالل اجتم ٢٠٢٢، خ
ــره، وناقش فيه العديد  في مق

من األمور.
ــة  ــة التنفيذي ــت الهيئ ووافق
لالحتاد، على الطلبات املقدمة 
ــاركة في  من قبل االندية املش
ــدوري املمتاز وللمجموعتني  ال
ــات  مباري ــة  لتكمل  (A, B)

املرحلة الثانية
ــة جتمع  ــة، إقام ــررت الهيئ وق
ــي احتلت  ــتة الت األندية الس
ــادس  ــس والس ــز (اخلام املراك
ــني  اجملموعت ــن  م ــابع)  والس
لتحديد املراكز من التاسع الى 
ــب الفقرة  ــر وحس الرابع عش

السادسة من املادة ١٥.
واألندية هي (الصناعة ومدينة 
الشهداء وحديثة وبسطاملي 
وقره قوش ودوكان) وستتجمع 
ــة  ــي محافظ ــرق ف ــك الف تل
ــي قاعة  ــدا ف ــف، وحتدي النج
الكوفة في العاشر من الشهر 
احلالي، إلقامة املؤمتر الفني في 
متام الساعة السابعة مساء.

ــالق الدوري  ــررت إنط ــا وق كم
ــوم ٢٠٢٢/١/١٦، على  ــاز ي املمت
ــن والتوقيتات  ــدد األماك أن حت
ــة  الثماني ــة  لالندي ــاً  الحق
ــن اجملموعتني  ــي تأهلت ع الت
ــاب  ــة الذه ــتلعب بطريق وس

واإلياب.
ــدا  موع  ٢٠٢٢/١/١٢ ــددت  وح
ــة  لفئ ــي  الفن ــاع  لالجتم
ــد ٢٠٠٥ - ٢٠٠٦  ــئني تول الناش
وقسمت املناطق إلى (املنطقة 
ــطى) وتقام منافساتها  الوس

ــداد، وتضم  ــي محافظة بغ ف
ــار وصالح  واالنب ــداد  أندية بغ

الدين وديالى.
ــمالية)  الش ــة  (املنطق ــا  أم
ــي  ف ــاتها  منافس ــتقام  فس
ــل  ــة أربي ــم أندي ــل، وتض أربي
ودهوك ونينوى وكركوك، بينما 
ــط)  األوس ــرات  الف ــة  (منطق
ستقام منافساتها في كربالء، 
ــالء  ــل وكرب ــة باب ــم أندي وتض
ــية،  والنجف واملثنى والقادس
ــات  ــتقام منافس في حني س

(املنطقة اجلنوبية) في كربالء، 
ــرة وذي قار  وتضم أندية البص

وميسان وواسط.
التنفيذية  ــة  الهيئ ــددت   وح
ــة  السادس ــاعة  الس لالحتاد، 
ــاء، موعداً للمؤمتر الفني،  مس
ــا  مكان ــره  مق ــيكون  س إذ 
ــطى،  ــة الوس ــة املنطق ألندي
ــتكون قاعة عينكاوا  فيما س
ــمالية، وقاعة  للمنطقة الش
ــرات  الف ــي  ملنطقت ــالء  كرب

األوسط واجلنوبية.

ــزوراء  ال ــادي  ن ادارة  ــدت  أك
الرياضي، تواصلها مع املدرب 
ــو، بينما فاحتت  ــوب اوديش اي
ــابق  الس ــرطة  الش ــدرب  م
ــندر  «الييكس ــي  الصرب

اليتش» لقيادة الفريق.
ــو ادارة النادي كرمي  وقال عض
ــى  ــت عل رزاق، إن االدارة مازال
اتصال بايوب اوديشو كخيار 
ــدرب  امل ــت  فاحت ــا  كم اول، 
ــال  ــي ح ــش ف ــي اليت الصرب

اخفقت االدارة في االتفاق مع 
اوديشو .

ــاف أن ادارة الزوراء كانت  وأض
ــوات اتصالها  ــد فتحت قن ق
ــري محمد  ــدرب املص ــع امل م
ــب مبلغاً  ــف لكنه طل يوس
كبيراً جداً ولهذا انهت االدارة 

املفاوضات معه .
ــى جنوم  ــب آخر تلق ــن جان م
ــي العراقي،  ــب الوطن املنتخ
ــة  ــن اندي ــة م ــاً مغري عروض
ــد  وأك ــة.  معروف ــة  خليجي

ــادي  ن ادارة  ــي  ف ــدر  مص
ــالل  ــادي اله ــرطة   أن ن الش
ــعودي قدم عرضاً جيداً  الس
ــي  الوطن ــب  املنتخ ــب  لالع
ــل  لتمثي ــم  قاس ــد  محم
ــمني،  ملوس الكروي  ــا  فريقه
ــيتم اتفاق  ــه س ــاً أن موضح
ــه احلالية  ــع ادارت ــب م الالع
ــاق  االتف ــم  حلس ــرطة  الش
ــذ  ــرطة ياخ ــيما وان الش س
ــبة قانونية من اي العب  نس
يتم االستغناء عنه في حال 

انتقل لنادي اخر برغبته .كما 
اقترب العب املنتخب والقوة 
اجلوية عالء عباس الى اتفاق 
نهائي لتمثيل نادي السيلية 
ــغ ٢٠٠  ــري مقابل مبل القط
ــتقطع منها  ــف دوالر يس ال
ــبة  ــوة اجلوية نس ــادي الق ن
ــدر  مص ــب  باملئة.وبحس  ١٥
ــد   ان عالء  ــوة اجلوية اك بالق
للتوجه  االجراءات  انهى كل 
ــيرة  ــر بانتظار تأش ــى قط ال

الدخول فقط .

حسم التعادل اإليجابي موقعة تشيلسي وضيفه 
ــاراة التي احتضنها  ــول بنتيجة (٢-٢)، في املب ليفرب
ــاءات اجلولة  ــتامفورد بريدج، في قمة لق ــب س ملع

الـ٢١ من الدوري اإلجنليزي املمتاز.
ــي (٩) ومحمد  ــاديو مان ــجل ثنائية ليفربول س وس
ــي ماتيو  ــجل ثنائية تشيلس صالح (٢٦)، بينما س

كوفاسيتش (٤٢) وكريستيان بوليسيتش (٤٥).
وبتلك النتيجة رفع تشيلسي رصيده إلى ٤٣ نقطة 
ــي املركز الثاني، بينما رفع ليفربول رصيده إلى ٤٢  ف

نقطة في املركز الثالث.

اعلن مصدر باحتاد الكرة العراقي 
ــالل الـ٢٤  ــيعقد خ ــاد س ان االحت
ساعة املقبلة اجتماعا مهما مع 
ــم موضوع  ــركة االضواء حلس ش

النقل التلفزيوني.
ــا  «اجتماع ان  ــدر   املص ــغ  وأبل
ــيعقد اليوم او غدا  حاسما س
ــم  ــواء حلس ــركة االض ــع ش م
ــي  التلفزيون ــل  النق ــوع  موض
ــارع الرياضي،  الذي شغل الش
ـــ١٥ يوما التي  ــا أن مدة ال مبين
ــابقا مع  ــا س ــاق عليه مت االتف
ــركة املذكورة بشأن النقل  الش
انتهت  ، وسيتم في االجتماع 

القادم حسم املوضوع نهائياً». 
ــم  واوضح ان املوضوع سيحس
حتماً سوى بااليجاب والسلب 
يهم  ــا  ــا حيوي ــه موضوع كون
ــي. من جانب؛  ــور الرياض اجلمه
ــدر ذاته أن يكون  آخر نفى املص
ــوع املدرب  ــم موض االحتاد حس
ــيتم في اجتماع  ــاعد وس املس
ــماء  ــف عن أس ــاد الكش االحت
املدربني املساعدين لبيتروفيتش 
ــد . وكانت  ــا لرحيم حمي خلف
بان  ــت  اعلن ــة  إعالمي ــائل  وس
ــني  ــة مدرب ــمى ثالث ــاد س االحت
ــاعدين للمنتخب الوطني  مس
ــالح وقصي منير  وهم أحمد ص

ورزاق فرحان.

ــو أليماني، املدير  اعترف ماتي
ــأن  ب ــلونة،  لبرش ــي  الرياض
ــأن  النادي يعاني من أزمة بش
ــجيل املهاجم اإلسباني  تس
ــس املنضم حديثًا  فيران توري

من مانشستر سيتي.
وقال أليماني، في تصريحات 
ــيو  «كالتش ــع  موق ــا  أبرزه
ــراء وتسجيل  ميركاتو»: «ش
توريس؟.. نعلم وضع برشلونة. 
ــجيل عقده  اآلن ال ميكن تس
بالليجا، لكننا نأمل في حل 

ــاعد رحيل  ــد يس ــف. ق املوق
يوسف دمير على حل األزمة، 
ثم سنرى ما سيحدث مع دي 

يوجن».
ــف دمير؟..  وأوضح «بيع يوس
ــات التي  ــدى العملي إنها إح
ــا العديد من  ــا. لدين فتحناه

العمليات اجلارية».
وأضاف «موقف لوك دي يوجن؟ 
ــه. إنه يعرف  ــد حتدثنا مع لق
ــاد للعب  ــف وباألمس ع املوق
ــرف للغاية.  ــر أنه محت وأظه
رحيله؟ سنرى ما سيحدث.. 

األمر يعتمد على امليركاتو».
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كشفت جلنة املسابقات في 
ــي لكرة القدم  االحتاد العراق
ــن مباريات  ــد املاضي، ع األح
اجلولة السابعة عشر لدوري 
ــتقام  الكرة املمتاز والتي س

يومي األربعاء واخلميس.
ــاء املقبل  ــوم األربع ــام ي وتق
ــدأ  تب  ، ــات  مواجه ــس  خم
االولى على ملعب دهوك في 
وخمس  ــدة  الواح ــاعة  الس
ــني فريقي  ب ــني دقيقة  وأربع
ــه نفط  ــل وضيف اربي ــادي  ن
ــام على  تق ــا  ــان، فيم ميس
ــط مباراة واحدة  ملعب النف
ــة ظهرا  ــاعة الثاني في الس
ــط وضيفه  ــني فريقي النف ب

الصناعة.
ــف  النج ــب  ملع ــف  ويضي
ــاعة الثالثة  الدولي في الس
ــف عصراً مباراة نفط  والنص
ــوة  الق ــه  وضيف ــط  الوس

اجلوية.
كما يحتضن ملعب الشعب 
الدولي مباراة قمة جماهيرية 
العراقية  الكرة  جتمع قطبي 
الزوراء والشرطة في الساعة 
ــي  وف ــاءً،  مس ــابعة  الس

ــاعة السابعة والنصف  الس
جتري اخر مباريات اليوم األول 
ــات في الساعة  من املنافس
ــى  عل ــف  والنص ــابعة  الس
ــف الدولي بني  ــب النج ملع
فريقي النجف وضيفه امانة 

بغداد.
اجلولة  ــات  وتتواصل منافس
ــة  ــي باقام ــوم التال ــي الي ف
خمس مواجهات جتمع االولى 
ــي الكرخ والطلبة على  فريق
ــاعة  ــي الس ــب األول ف ملع

وأربعني  ــس  وخم ــة  اخلامس
دقيقة.

ــو يضيف  ــى ملعب زاخ وعل
ــق زاخو  ــاب االرض فري اصح
ــم  ــه فريق نادي القاس ضيف
ــة ظهراً،  ــاعة الثاني في الس

ــس التوقيت يضيف  وفي نف
ــب  ملع ــى  عل ــوروز  ن ــق  فري
فريق  ــه  ضيف ــليمانية  الس

الكهرباء.
وعلى ملعب الفيحاء يضيف 
ــادي  ــق ن ــرة فري ــط البص نف
ــاعة  ــي متام الس ــامراء ف س
 ، ــرا  ــف ظه والنص ــة  الثاني
ــس امللعب تختتم  وعلى نف
ــاء  ــة ١٧ بلق ــات اجلول مباري
ــاء وضيفه  ــادي املين ــق ن فري

فريق الديوانية .
ويتصدر الشرطة ترتيب فرق 
ــد انتهاء  ــاز بع ــدوري املمت ال
ــة ١٦ برصيد ٤٤ نقطة  اجلول
يليه فريق نادي الزوراء برصيد 
ــق القوة  ــم فري ــة ث ٣٣ نقط
ــة  نقط  ٣٢ ــد  برصي ــة  اجلوي
ــة رابعا برصيد  وفريق الطلب
ــط  ــط الوس ــة ونف ٣٠ نقط
ــد الطلبة  ــا بنفس رصي رابع
لكن يتخلف عنه بتسجيل 

األهداف.

ــزوراء  ال ــادي  ن ادارة  ــت  نف
ــي  ــدرب العراق ــا امل مفاحتته
ــب لقيادة  ــرف امني فيلي احملت
فريقها الكروي خلفا للمدرب 

املستقبل عصام حمد.
وقال مدير الفريق وعضو ادارة 
ــع  ــه «م ــرمي رزاق  ان ــادي ك الن
ــدرب امني فيليب  اعتزازنا بامل
ــي  ــاء الت ــي األنب ــا ننف لكنن

ــور العزيز  ــت بني اجلمه تداول
ــأن فيليب  ــالم ب ــائل إع ووس
سيكون مدرب الزوراء القادم.

املفاوضات وصلت  ــان  ب واكد 
ــو  مراحل متقدمة مع أوديش
ــزوراء لكن في حال  لقيادة ال
ــل املفاوضات فإن االدارة  فش
ــدرب صربي  ــع م ــتتفق م س
ــمه  اس ــن  ع ــف  سيكش
ــى ان ادارة  ــار ال ــاً  . واش الحق

الزوراء حتترم اراء اجلميع ورأي 
ــز اال انها ترى  جمهوره العزي
ــب فريقه  يناس ــا  م ــار  اختي
ــر  ــم كبي ــه اس ــيما وان الس
ــدة جماهيرية داخل  وله قاع

وخارج العراق.
ــزوراء  ــادي ال ــور ن وكان جمه
املدرب  بالتعاقد مع  الرياضي 
ــق  ــادة فري ــب لقي ــني فيلي أم
ــات احمللية  الكرة في املنافس

خلفاً  اآلسيوي  واالستحقاق 
للمستقيل عصام حمد.

ــال فيليب في تصريح  كما ق
صحفي امس االول األحد، إن 
ــق جماهيري كبير  تدريب فري
ــرفاً  ــزوراء يعد ش ــم ال بحج
ــون على رأس  له مدرب أن يك
ــوارس أنه  ــي للن ــاز الفن اجله
ــذه التجربة  ــوض ه جاهز خل

رغم صعوبتها.
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نبض الشارع

بدرالدين اإلدريسي

ــها جياني  ــن خالل رئيس ــه الفيفا م ــذا الذي تفعل ــة اإلذالل، ه قم
إنفانتينو مع عائلة كرة القدم اإلفريقية، فأن تأتي على بعد ساعات 
من بداية وصول الالعبني األفارقة إلى منتخباتهم الوطنية، للشروع 
ــح الدولية لكأس إفريقيا لألمم التي تنطلق  في التحضير وفقا للوائ
بالكاميرون يوم التاسع من يناير، لتقول بأن األندية بات بإمكانها أن 
تبقي العبيها األفارقة لديها لغاية الثالث من يناير، فيه تطاول وقلة 
احترام بل وتصغير من قيمة األفارقة، طبعا إن لم يكن ذلك احتقارا 
ــدم العاملية، وأوجب  ــة وصية على كرة الق ثابت الصفة من مؤسس

واجباتها أن تصون كرامة احتاداتها القارية.
ــكت مكرها على هذا  ــيبي رئيس الكاف قد س ال يهم إن كان موتس
ــة الكاف في  ــاهدناه من مؤسس ــاوز والتحرش املعلن، فما ش التج
السنوات األخيرة، تنابز وتصادم واقتتال على كافة اجلبهات، فمن أن 

يأتيها الوقت لترد على كل هذه اإلهانات.
بدت الفيفا وكأنها حتقق نصرا عظيما، وهي تصدر على عجل قرارها 
ــترمي  الذي ال يقبل ال دفعا وال نقضا وال إبراما، ال يهمها إن كانت س
ــاق رحيقها إال  ــة ال تأتي الستنش ــة في حديقة إفريقي ــة خبيث بنبت
عندما يحني موعد التصويت على مشروع منتفخ األوردة، وال يهم إن 
كانت بذلك قد قللت من شأن بطولة قارية لها سيادتها، وال يهم إن 
ضربت مصالح منتخبات أعضاء لديها، ما يهم هو أن ترضى األندية 
ــيد إنفانتينو وال تطاوع رئيسها سيفرين  األوروبية حتديدا على الس
ــبب مشروع إقامة املونديال مرة  في حربه املفتوحة على الفيفا بس

كل عامني.
ال حاجة لكي نطرح، مجرد طرح السؤال، عما إذا كانت الفيفا ميكن 
أن تفعل مع أي من البطوالت القارية األخرى، من بطولة أوروبا لألمم إلى 
ــيا والكأس الذهبية للكونكاكاف،  ــا أمريكا، مرورا بكأس أمم أس كوب
ــارة وباإلختراق ثالثة مع  ــه بالتهديد تارة وبالتنفيذ ت هذا الذي فعلت

كأس إفريقيا لألمم؟
ــرد التفكير في  ــتطيعان مج ــد أن الفيفا وال إينفانتينو يس ال اعتق
ــأن ألي كان  اإلقتراب من فضاء مصادر، هو ملكية خاصة لقارة وال ش
ــى مونديالنا اإلفريقي حتديدا؟ ملاذا  بها، فلماذا يتطاول إنفانتينو عل
يصر على إهانته؟ ملاذا يحشر أنفه حتديدا في كل خصوصيات الكرة 

اإلفريقية؟ ملاذا يريد أن ميص اللنب وحتى الدم؟
ــام  ــه إنفانتيو بوس ــو الذي كرم ــى حيات ــي العجوز عيس ــرت ف أكب
ــاب رياضي، الهدف  ــد ذلك أهانه بعق ــرفي للكاف، وبع الرئيس الش
ــي أعلى منصة ببالده  ــو حرمان الرجل من التواجد ف ــا ه منه أساس
ــرة الثانية في تاريخها، بعد  ــتضيف كأس إفريقيا لألمم للم وهي تس
ــود األطلس في  ــاركة ألس ــنة ١٩٧٢ التي اقترنت بأول مش األولى س
ــيخ عيسى أنه سيج الكاف وعلى اخلصوص  الكان، أكبرت في الش
ــريرة منها، بل  ــراب األنفس الش ــر مجرد اقت ــة، حظ ــه القاري بطولت
ــعرة واحدة من  ــكل من يريد ملس ش ــرج العني احلمراء ل ــه كان يخ إن
ــر وما دبر في العلن من  اإلحتفال القاري، ويعلم اهللا ما طبخ في الس
ــكأس إفريقيا لألمم، أن تقام  ــرات لإلطاحة باملنظومة املتفردة ل مؤام
ــس مرة كل أربع  ــنتني ولي ــتاء وليس صيفا، وأن تنظم مرة كل س ش
ــنوات. تابعت شخصيا ما كان يطبخ في الدهاليز، وما كان يوجه  س
ــمومة إلعالم أوروبي كان بدروه يروج لها حتت الدفع،  ــائل مس من رس
ــكل  حلمل الكونفدرالية اإلفريقية لكرة القدم على تعديل زمان وش
كأس األمم، إرضاء ألندية أوروبية حتديدا، كانت تشهد مع كل مونديال 
ــوب، ال أحد من هؤالء كان  ــي هجرة جماعية للنجوم نحو اجلن إفريق
ــة، وال أحد على  ــو احلال مع البطولة األوربي ــيقبل أن يكون هذا ه س
ــن ينتزعون من بيئاتهم  ــالق قال بأن هؤالء النجوم األفارقة الذي اإلط
ــذه األندية  ــدرا لثراء ه ــان، ويصبحون مص ــس األثم ــة بأبخ اإلفريقي
ــد اإلنتماء ألوطانهم  ــن حقهم أن يفاخروا بلحظة جتدي األوروبية، م

من خالل منتخباتهم الوطنية.

الفيفا
وقرار «اإلهانة»
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القاهرة / وكاالت / البينة الجديدة
ألقت القوى األمنية في مصر القبض على 
رجل األعمال فكري الهواري، بتهمة إطالق 
شائعات وادعاءات من شأنها تكدير السلم 
ــار تسجيالت  العام.ويأتي ذلك عقب انتش
ــع فيديو  ــجيالت صوتية ومقاط ــدة تس ع
ــل االجتماعي  ــة في مواقع التواص متداول
ــم أنه «على عالقة وطيدة  زعم فيها املته
ــخصيات النافذة في  ــدد كبير من الش بع
ــات الدولة املهمة»، وادعى  بعض مؤسس
ــاندونه ويدعمونه  ــا يس ــؤالء جميع أن «ه
ــه طلبا، ومن خاللهم ميكنه  وال يرفضون ل
ــيء دون أن يردعه أحد». ومت  ــل أي ش أن يفع
القبض على فكري الهواري، مدير سلسلة 
ــاءة  ــه باإلس ــر وان»، التهام ــواق «هايب أس
ــرطة، وجرى  ــال الش ــزة الدولة ورج ألجه

ــيخ زايد، وحرر محضر  ضبطه مبدينة الش
بالواقعة، ومت إحالته إلى النيابة للتحقيق، 
ــة حتقيقاتها معه،  ــرت القوى األمني وباش
حيث أشارت إلى أنه «ادعى كذبا» بعالقته 
ــاندتهم له.هذا وأشار  مع املسؤولني ومس
ــن مصادر إلى  ــع «القاهرة ٢٤» نقال ع موق
ــض دفاع كرمي  ــم له عالقة بتحري أن املته
ــيخ زايد  ــي حادث الش ــواري املتهم ف اله
ــة أعضاء هيئة قضائية  على انتحال صف
ــرات املراقبة،  ــى تفريغ كامي للحصول عل
ــري الهواري هو مدير «هايبر  إذ يذكر أن فك
وان»، والذراع اليمني لرجل األعمال محمد 
ــواري الذي  ــد املتهم كرمي اله الهواري، وال
ــبب قتله ٤  ــس بس ــه أم ــدأت محاكمت ب
ــت تأثير  ــادث تصادم وهو حت ــباب في ح ش

اخملدرات.

موسكو / وكاالت / البينة الجديدة

ــا بوريس  ــس الدوم ــب رئيس مجل ــرح نائ اقت
تشيرنيشوف، إزالة «مقبرة» القادة السوفيت 
من الساحة احلمراء.ودعا تشيرنيشوف، الذي 
ــي في  ميثل احلزب الدميقراطي الليبرالي الروس
ــف ستالني  مجلس الدوما، إلى نقل قبر يوس
وجثمان لينني احملنط من الساحة الواقعة في 
ــن املقبرة  ــكو.واحلديث هنا يدور ع قلب موس
ــث مت دفن  ــدار الكرملني، حي ــي ج ــودة ف املوج
كبار القادة العسكريني والسياسيني للدولة 

ــوفيتية. بالقرب من ضريح لينني، مت دفن  الس
ستالني وكذلك مؤسس اخملابرات السوفيتية 
ــاف  ــكي، وغيرهم.وأض ــس دزيرجينس فيليك
ــاحة  ــذا الدفن ال يجوز في الس ــي: «ه البرملان
ــوز دفن الناس في  ــراء، ألنه جتديف. ال يج احلم
مكان توجد فيه حلبة التزلج وأروقة التسوق، 
ــام اجلديد، وحيث  ــث يحتفل الناس بالع وحي
ــف األوقات». ــي مختل ــون ويتنزهون ف يتجول
ــة احلزب  ــى أن كتل ــوف، عل ــدد تشيرنيش وش
ــن  ــد م ــت العدي ــي قدم ــي الليبرال الدميقراط

مشاريع القوانني حول هذا املوضوع.

وكاالت / البينة الجديدة
 ارتفعت أسعار النفط، امس االثنني، مع 
انطالق سوق العام اجلديد ٢٠٢٢ بشكل 
ــع الطلب  ــاوف تراج ــم مخ ــي، رغ إيجاب
بسبب االنتشار السريع جلائحة كوفيد 
-١٩ الذي حد من املكاسب.وزاد خام برنت 
ــى ٧٨٫٣٧ دوالراً  ــنتاً أو ٠٫٧٦ باملئة إل ٥٩ س
للبرميل بحلول الساعة ٠٥:٠١ بتوقيت 
ــت العقود اآلجلة خلام  غرينتش، وارتفع
ــيط األمريكي ٦٣  ــاس الوس غرب تكس
سنتًا، أو ٠٫٨٤٪، إلى ٧٥٫٨٢ دوالرًا للبرميل.

وفي العام املاضي، ارتفعت أسعار النفط 
بنحو ٥٠٪، مدفوعة بالتعافي االقتصادي 
ــة COVID-١٩ وضبط  ــي من جائح العامل

ــدوى إلى  ــى مع وصول الع املنتجني، حت
ــع أنحاء  ــية في جمي ــتويات قياس مس
العالم.وحذر خبراء الصحة في الواليات 
ــتعداد  االس ــن  م ــني  األمريكي ــدة  املتح

ــابيع  األس ــي  ف ــديدة  ش ــات  الضطراب
ــم معدالت  ــال تفاق ــع احتم ــة، م املقبل
اإلصابة وسط زيادة السفر في العطالت 
ــدة وإعادة  ــنة اجلدي واحتفاالت رأس الس

ــتوية. ــدارس بعد العطالت الش فتح امل
ــة األمريكية،  ــركات الطاق ــت ش وأضاف
ــاز الطبيعي ملدة  ــط والغ ــارات للنف حف
ــث  ، حي ــية  ــة قياس ــهرًا متتالي ١٧ ش
ــعار املرتفعة بعض عمال  اجتذبت األس
احلفر بالعودة إلى لوحة البئر بعد تراجع 
الطلب في العام املاضي بسبب فيروس 
كورونا.وقالت مصادر في منظمة اوبك إن 
ــدان املصدرة للبترول (أوبك)  منظمة البل
وروسيا وحلفاء - يُطلق عليهم مجتمع 
ــى األرجح بخطتهم  ــتلتزم عل أوبك+ س
ــن  ــاً م ــل يومي ــف برمي ــة ٤٠٠ أل إلضاف
ــباط عندما يجتمعون  ــدادات في ش اإلم

في الرابع من كانون اجلاري.

لندن / وكاالت / البينة الجديدة
ــفت صحيفة «صنداي ميرور» أن أمرا  كش
ــاركني في  ــدر للجنود البريطانيني املش ص
عمليات قرب حدود روسيا بالتظاهر بأنهم 
ــالل زيارة للقائد  ــون بدأب»، وذلك خ «يعمل
اجلديد للقوات املسلحة إلى املنطقة.وقال 
ــدر للصحيفة إن كبار الضباط طلبوا  مص
من اجلنود املشاركني في عملية «كابريت» 
في إستونيا، أن يتظاهروا وكأنهم يقومون 
ــاء وصول األدميرال  بفحص مركباتهم أثن
ــى املنطقة في ٢٠  ــير توني راداكني إل الس
ــي ، موضحا أن الضباط  كانون االول املاض

أرادوا بذلك أن يظهروا لألدميرال أن القوات 
«ال تتوقف عن العمل» في فترة عيد امليالد.
ــن ٩٠٠ جندي بريطاني، مبا  ويتمركز أكثر م
ــة امللكية،  ــك عناصر قوات املدفعي في ذل
ــتونيا. ــية في إس بالقرب من احلدود الروس
ــيزور  ــرال راداكني س ــر أن األدمي ــر األم وذك
حظيرة لألسلحة الثقيلة، مبا فيها مدفع 
 AS90 ــار 155 مم ــة عي ــي احلرك ــزر ذات هاوت
ودبابة «ستورمر» اخلفيفة، وأضاف: «قوموا 
بتشغيل املركبات، وافتحوا كافة الكوات، 
ــات  ــوا ٦٠١ (كتيب ــك.. واجلب ــى ذل ــا إل وم
ــون  تقوم ــم  بأنك ــر  للتظاه ــغيل)  التش

ــص املعدات».وقال أحد املصادر: «هذا  بفح
ــوم فيها  ــرة يق ــي كل م ــدث ف ــراء يح اله
ــكرية. يقوم  ضابط كبير بزيارة قاعدة عس
ــام ال طائل من ورائها.»، وأضاف:  اجلنود مبه
ــون الروح  ــم يرفع ــاط أنه ــد الضب «يعتق
ــرض اجلنود  ــي الواقع يتع ــة لكن ف املعنوي
ــذي هم في  ــت ال ــون الوق ــث ويضيع للعب
ــم  ــة إليه».وقال متحدث باس أمس احلاج
وزارة الدفاع بعد زيارة راداكني: «أجرى قائد 
القوات أول زيارة عملياتية له وكان سعيدا 
ــى عملهم في  ــكرهم عل بلقاء األفراد وش

عيد امليالد هذا العام».

تل ابيب / وكاالت / البينة الجديدة
ــنت،  ــر الدفاع األمريكي، لويد أوس أفاد وزي
ــروس  بفي ــه  بإصابت ــد،  األح االول  ــس  أم
كورونا.وجاء في بيان صدر عن الوزير ونشر 
ــذا الصباح  ــون: «ه ــع البتناغ ــى موق عل
ــار فيروس  ــة إيجابية الختب ــاءت نتيج ج

ــراء االختبار بعد ظهور  كورونا. طلبت إج
ــودي في منزلي في  األعراض لدي أثناء وج
ــنت البالغ من العمر ٦٨  إجازة».وأشار أوس
ــرض لديه خفيفة،  ــا إلى أن أعراض امل عام
وأنه يتابع توصيات األطباء وينوي اخلضوع 
ــالل األيام  ــي في منزله خ ــر الصح للحج

ــزال ينفذ كل  ــال إنه ال ي ـــ٥ القادمة. وق ال
ــاركة في  واجباته كوزير دفاع وينوي املش
ــر  ــة عب ــات الهام ــاءات والفعالي كل اللق
ــي  ــتمثلني نائبت ــح: «س ــو. وأوض الفيدي
ــد احلاجة في  ــني هيكس عن ــى كاتل األول
ــغ الوزير قادة  كل الفعاليات األخرى».وأبل

ــدن بإصابته  ــس جو باي ــون والرئي البتناغ
بفيروس كورونا. وأضاف: «مت لقائي األخير 
ــمبر أي بعد أكثر من  مع بايدن في ٢١ ديس
ــبوع من ظهور أول أعراض لدي. وكانت  أس
ــا في ذلك  ــروس كورون ــة اختبار في نتيج

الصباح سلبية. 

نيويورك / وكاالت / البينة الجديدة
ــرطة نيويورك، إن امرأة قتلت  قالت ش
ــة بروكلني  ــلح في مدين برصاص مس
ــرطة،  الش االول.وأوضحت  ــس  أم ليل 

ــب صحيفة «نيويورك بوست»،  بحس
ــا  ــر ٣٦ عام ــن العم ــغ م ــرأة تبل أن ام
ــلح في  ــاص مس ــال برص ــا قت وكلبه
ــرأة،  ــم امل ــتهدف املهاج بروكلني.واس

ــارعي ديكالب  ــن تقاطع ش بالقرب م
ــانت  وفرانكلني في بيدفورد-ستايفس
ــاء،  ــاعة ٩:٤٥ مس ــي الس ــي حوال ف
ــب للشرطة. وقالت الشرطة إن  بحس

ــفى بروكلني  ــرأة نقلت إلى مستش امل
ــن وفاتها.ولم يتم  ــالن ع ــث مت اإلع حي
تنفيذ أي اعتقاالت في ساعة متأخرة 

من يوم األحد املاضي .

kçbÿΩa@Âfl@Ü∞@ıbiÏ€aÎ@…–mäÌ@¡–‰€a@NN2022@÷Ïç@÷˝�„a@…fl

b„ÎâÏ◊@êÎ7–i@lbñfl@ÔÿÌäfl˛a@ bœÜ€a@äÌãÎ

¥‹◊Îäi@ø@âb„@÷˝ühi@Òcäfla@›n‘fl@NNÒÜznΩa@pbÌ¸Ï€a

ÚÓçÎä€a@ÖÎÜßa@Û‹«@H¬bí‰€aI�i@äÁbƒn€bi@aäflc@aÏ‘‹m@ÊÏÓ„b�Ì5€a@ÖÏ‰¶a@ZCâÎ7flD

سيؤول / وكاالت / البينة الجديدة
ــا اجلنوبية مون  ــد رئيس كوري تعه
جيه إن، امس االثنني، باتباع طريق 
ال رجوع فيه نحو السالم في شبه 
اجلزيرة الكورية، حتى انتهاء واليته.

ودعا الرئيس مون جيه إن، إلى احلوار 
والتعاون مع كوريا الشمالية. وقال: 
ــأتبع طريقا ال رجوع فيه نحو  «س
ــبه اجلزيرة الكورية  السالم في ش
ــرة واليتي».وأقر،  ــاء فت انته ــى  حت
ــر كرئيس للبالد  في خطابه األخي
ــأن كوريا  ــبة العام اجلديد ب مبناس
اجلنوبية ال يزال أمامها طريق طويل 
بني  العالقات  ــني  لتحس لتقطعه 
ــني، على الرغم من العديد  الكوريت
من اإلجنازات خالل فترة واليته التي 
ــنوات.وأضاف:  س خمس  استمرت 

ــاء الطابع  ــف جهود إضف ــن أوق «ل
املؤسسي على السالم املستدام»، 
ــتبذل  مؤكدا أن كوريا اجلنوبية س

العالقات  ــة لتطبيع  جهودا نهائي
ــو  نح ــار  واملس ــني  الكوريت ــني  ب
ــه.ورأى أنه «إذا  ــوع في ــالم ال رج س

ــغ يانغ  ــيئول وبيون ــتأنفت س اس
احلوار والتعاون، فإن اجملتمع الدولي 
سيستجيب. وستواصل احلكومة 
الكوريتني  ــني  ب العالقات  ــع  تطبي
ــالم  وطريق ال رجوع فيه نحو الس
ــتمر  حتى النهاية. آمل في أن تس
ــي اإلدارة القادمة  ــوار ف ــود احل جه
أيضا».وشدد مون على أن «السالم 
ــار. ولكن  ــي لالزده ــرط أساس ش
ــالم يتزعزع إذا لم يتم إضفاء  الس
ــن  عليه».م ــي  املؤسس ــع  الطاب
ــرب الرئيس مون  ــرى، أع ــة أخ جه
ــني في مجال  ــن امتنانه للعامل ع
الصحة العامة على عملهم اجلاد 
خالل جائحة «كورونا»، بينما قدم 
ــبب  ــن ماتوا بس ــه في الذي تعازي

املرض.
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بكني / وكاالت / البينة الجديدة
أعلنت السلطات الصينية أنها أقالت مسؤولني 
رفيعني في احلزب الشيوعي في شيآن بعد ظهور 
بؤرة لكوفيد-١٩ في املدينة، وذلك من أجل «تعزيز 
عمل الوقاية والسيطرة على الوباء» في املنطقة.
ــرات  ــلطات عش ــت الس ــي عاقب ــهر املاض والش
ــدم التزامهم  ــبب ع ــي املدينة بس ــؤولني ف املس
ــة من الوباء ومكافحته». «بحزم بإجراءات الوقاي
وأكدت سلطات املدينة الواقعة في شمال البالد، 
أن اإلغالق العام الذي فرضته منذ ١٢ يوما أدى إلى 

ــات اجلديدة بالفيروس.وامس  خفض أعداد اإلصاب
االثنني أعلنت مدينة شيآن أنها سجلت ٩٠ إصابة 
جديدة بكورونا، مقابل ١٢٢ إصابة سجلت األحد، 
ليرتفع بذلك إجمالي عدد اإلصابات بالفيروس في 
املدينة إلى أكثر من ١٦٠٠ إصابة منذ ٩كانون االول 
املاضي.وقال املسؤول اإلقليمي ليو غو تشونغ في 
بيان «لقد شنّينا هجوما شامال» على الفيروس، 
مشددا على وجوب تخليص املدينة من كورونا في 
أسرع وقت ممكن.ويخضع السكان البالغ عددهم 
ــمة في املدينة التاريخية املعروفة  ١٣ مليون نس
ــح اإلمبراطور الصيني األول،  بجيش الطني وضري
ــماح لهم  ــس املاضي، مع الس ــذ اخلمي حلجر من
ــرة كل ثالثة أيام للتبضع. باخلروج من منازلهم م
ــلطات بأنها تواجه  ــبوع املاضي أقرت الس واألس
ــلع أخرى  ــواد الغذائية وس ــي توفير امل صعوبة ف
ــدوا أنهم  ــن أك ــة الذي ــكان املدين ــية لس أساس
ــاعدة  ــن نقص في األغذية وطلبوا املس يعانون م
ــل االجتماعي.وتبنت بكني  ــائل التواص ــر وس عب
ــي كوفيد  ــة ملكافحة تفش ــتراتيجية صارم اس
ــية على احلدود وتدابير حجر  ففرضت قيودا قاس
ــرة األولى في  ــروس للم ــذ ظهور الفي موجهة من

وسط البالد أواخر العام ٢٠١٩.

واشنطن / وكاالت / البينة الجديدة
ــتذكر ٣ من أنصار الرئيس األمريكي السابق  اس
ــدم العالم، حني  ــداث يوم ص ــد ترامب أح دونال
 ٦ ــي  ف ــنطن  واش ــوارع  ش ــى  إل اآلالف  ــرج  خ
ــى نتيجة  ــا عل ــي ٢٠٢١، احتجاج ــون الثان كان
ــا «مزورة».وتعرض  ــية اعتبروه ــات رئاس انتخاب
ــبوق،  ــول حينها لهجوم غير مس ــر الكابيت مق
ــيوبي (٤٠ عاما)، وهو  ــون راتش ــول سامس إذ يق
ــتأجر عدة  ــزب اجلمهوري اس ــو بارز في احل عض

ــه في  ــقط رأس ــالت لنقل الناس من مس حاف
ــنطن «كان الـ٦ من  ــتس إلى واش ماساتشوس
ــوم، بتوجه الرئيس  ــا».بدأ ذلك الي يناير مدهش
ــة واليته حينذاك  ــي اجلمهوري املنتهي األمريك
ــه احلاملني أعالم  ــود من مؤيدي ترامب إلى حش
كتب عليها «ترامب ٢٠٢٠» قرب البيت األبيض، 
ــد، مكررا من  ــور بنبرة حت ــة اجلمه ــار حماس وأث
ــية بدال  ــه «فاز باالنتخابات الرئاس دون أدلة بأن
ــن جهته، يتذكر  ــي جو بايدن».م من الدميقراط

ــتيني جيم وود، الذي أتى من نيو هامبشير  الس
ــعور الفعلي بالنشوة ذاك  إلى واشنطن، «الش
ــؤالء الناس».وقال: «قبل أن  اليوم إثر رؤية كل ه
ــى الكابيتول  ــب كلمته، توجهت إل ينهي ترام
حيث كان الكونغرس مجتمعا للمصادقة على 
فوز بايدن».بدوره يقول غلني مونتفالكون، والذي 
ــتس إلى واشنطن :  جاء أيضا من ماساتشوس
ــا بنا، هيا بنا،  ــمع نداءات +هي «فجأة، بدأت تس

هيا بنا+، ثم بدأ نوع من الفوضى يحدث».

القدس / وكاالت / البينة الجديدة
ــتوطنني  ــأن مس ــطينية ب ــالم فلس ــائل إع ــادت وس أف
ــدة القدمية في  ــاء أمس االول األحد، البل اقتحموا، مس
ــيرة استفزازية» حتت  مدينة القدس حيث نظموا «مس
ــادر صحفية  ــرائيلية.وقالت مص ــوات اإلس حماية الق
ــوق  ــتوطنني اقتحموا س ــرات املس ــي القدس إن عش ف
ــدس وأدوا «رقصات  ــدة القدمية بالق ــني في البل القطان

ــتفزازية» في الطرقات، بالتزامن مع انتشار مكثف  اس
للقوات اإلسرائيلية التي عرقلت وأعاقت حركة األهالي، 
كما حلقت طائرة تابعة للجيش اإلسرائيلي فوق منازل 
ــا ذكرت مصادر  ــيني بالبلدة القدمية.من جهته املقدس
محلية أن مواجهات اندلعت بني الشبان والعسكريني 
ــتفزازات  الس ــبان  الش ــدي  تص ــد  بع ــرائيليني  اإلس

املستوطنني واقتحامهم للبلدة القدمية.
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رسالة اطمئنان 
ــتار اجلودة / املدير اإلعالمي  س
ــادر  ب  : ــاري  احلض ــف  للمتح
العراقيني  ــني  اخلطاط ــع  جتم
وبالتعاون مع منظمة املتحف 
ا  املتجول الثقافي كان حريصً
اليوم  أقامة معرضا مبناسبة 
العاملي للخط العربي العربي 
،شارك فيه اكثر من خمسني 
ــن العاصمة بغداد  خطاطا م
جسدوا  العراقية  واحملافظات 
كل  ــم  لوحاته ــالل  خ ــن  م
ــواع اخلط العربي،  مدارس وان
ــذي اقيم في باحة  املعرض ال
ــلة املتنبي  ــف في قش املتح
أكد من خالل األعمال الفنية 
ــور  ــى ظه ــا عل ــي قدمه الت
ــكاله  اخلط العربي وتنوع أش
ــة  العربي ــروف  احل ــة  ومرون
وسهولة انسيابها، واختالف 
ــكالها ،  أقالمها، ووضوح أش
وتنوعت أشكال اخلط العربي 
ــح لكل  ــرض ، وأصب ــي الع ف
ــف من  ــل يختل ــاط عم خط
ــع االلتزام  ــلوب م حيث االس
ــي تتحكم به ،  ــد الت بالقواع
ــح املعرض  ــهد الذي من املش
ــة  ــة وكان مبثاب ــورة جميل ص
رسالة اطمئنان للعالم باننا 

شعب سليل احلضارات التي 
ــاني  إنارة عتمة الفكر االنس
ــم صناعة احلرف  العال وعلم 
وصناعة  ــة  واملدني ــون  والقان

العجلة وبناء السدود.
جمالية اللوحة 

أحمد عثمان / رئيس جمعية 
السابق  العراقيني  اخلطاطني 
ــبة لنا ال نتعامل مع  : بالنس
ــة ، بل  ــط العربي كبصم اخل
هو نتاج جمالي وعقائدي له 
ــدة ، ألن لوحاته  ــف عدي وظائ
ذات جمال خاص تختلف في 
ــائر  ــا الفنية عن س تركيبته
الفنون اجلميلة األخرى ، وميتاز 
ــيابية  وانس ــة  بليون ــك  كذل

ــة ، كما  ــاحة احلرك ــي مس ف
ــذي جاء  ــادي ال ــدور الري أن ال
ــي حينما جاء  به اخلط العرب
ــن الرفوف  ــرمي م ــرآن الك بالق
ــكل  ووضعه أمام املتلقي بش
ــر  ــاهم بنش راق وهو بذلك س
ــى حد ما  ــالمي إل الدين اإلس
ــت القاعدة لهذا  ، وكلما كان
الفن كبيرة الدعم كلما كان 

اإلبداع أكثر شمولية وتألق.
حرف مقدس 

ــود /  ــة وزر عب ــور عطي الدكت
ــي / كلية  ــتاذ اخلط العرب اس
ــية / اجلامعة  التربية األساس
املستنصرية : هذه الفعالية 

بادرة خير ألحياء اخلط العربي 
ــات  ــل من كل املؤسس ، ونأم
ــذا اإلرث  ــرف على ه التي تش
ــذو نفس هذه  ــي أن حت الثقاف
ــي  ــط العرب ــوة ، ألن اخل اخلط
ــن القرآن  ــة م ــروف مقدس ح
الكرمي ، وال ميكننا االستغناء 
ــن تطور  ــى الرغم م ــه عل عن
ــة احلديثة  ــة والتقني الطباع

في اخلط.
تعزيز الكوادر التدريسية 

ــتير  ــم العبيدي / ماجس ميث
ــي تربية  خط وزخرفة /تدريس
ــن اخلط  ــة : ف ــرخ / الثاني الك
ــة يعتبر من  ــي والزخرف العرب
ــبب قلة  الفقيرة بس الفنون 
الدعم الفني واملادي والثقافي 
ــك  ــة ، وهنال ــل الدول ــن قب م
ــا  ــن طرحه ــد م ــألة الب مس
ــد الفنون اجلميلة  وهي معاه
ــن نقص كبير  ــا تعاني م ألنه
ــيني  التدريس ــني  باخلطاط
ــك فمعهد  ــى ذل ــال عل ، ومث
ــة يتكون من  ــون اجلميل الفن
ــود  وبوج ــل  مراح ــة  خمس
خطاط واحد فقط ، والطالب 
ــن مدرس  ــاج إلى أكثر م يحت

ــات فنية  لكي يكتسب ملس
مختلفة ، كما أن أغلب هؤالء 
الطلبة ال يجيدون استخدام 
ــدون  ويعتم ــط)  اخل ــة  (قصب
ــني ، ومن  ــار اخلطاط على كب
ــاركة في  ــا نؤكد بأن املش هن
ــد أن تكون  ــارض الب هذه املع
مدعومة معنويا وفنيا ، والبد 
ــادة تدريس اخلط  أيضا من إع
العربي في املراحل األولى من 
ــة ، ألن بعض الطلبة  الدراس
ــتوى  مس ــني  املدرس ــى  وحت
ــم ضعيف وتلك طامة  خطه

كبرى.
تبادل وجهات النظر 

 / ــوي  املوس ــي  عل ــن  حس
ــع  جمي ــي  أحي  : ــاط  خط
في  ــاركات  واملش املشاركني 
ــي  خطاط ــع  جتم ــان  مهرج
ــذا  ه أن  ــك  والش  ، ــراق  الع
ــاهم بشكل  التجمع سيس
ــات  ــادل وجه ــي تب ــر ف كبي
ــر فيما بينهم ، ولكننا  النظ

ــة  ــون إقام ــأن تك ــح ب نطم
ــذه املعارض في بقية  مثل ه
بغية   ، ــراق  الع ــات  محافظ
ــتفادة من هذه األعمال  اإلس
والزخرفة  ــي  العرب في اخلط 

اإلسالمية.
تأثير الطباعة 

الغراوي  ــن  سعد عبد احلس
ــة  البداي ــي  ف  : ــاط  خط  /
ــأن اخلط  ــارة ب البد من اإلش
ــام  ــال أي إهتم ــي ال ين العرب
ــات املعنية  ــن جميع اجله م
بهذا املهنة اليدوية ، ناهيك 
ــة احلديثة  ــن تأثير الطباع ع
ــا ندعو إلى  عليه ، ولذا فإنن
ــرورة اإلهتمام باخلطاطني  ض
ودعمهم بكل ما يحتاجونه 
ــن خاللكم إلى  ــد م ، وأناش
ــني  اخلطاط ــة  منح ــالق  إط
ــم ، ألنها  ــا منعت عنه ألنه
ــي حتفيزهم  ــم ف ــل مه عام

على اإلبداع واالبتكار.

االء حسني محمد

ــق  ــد االل ــر يعي ــي واحلاض ــني املاض ب
ــرق جديد  ــود وأمل مش ــل بوع اجلمي
ــة  وقلع ــة  الثقافي ــد  اجمل ــة  لعاصم
ــود فيها فطاحل  األسود بغداد لتس

الشعراء متمركزة في شارع لها وهو 
ــب املتنبي  ــاعر الكبير ابو الطي الش
ــني  ــل احمد بن احلس ــمه الكام واس
ــد اجلحفي  ــن بن عبدالصم بن احلس
ــنه ٩١٥  ــد س ول ــدي  الكن ــي  الكوف
ــدة مبدينة الكوفة  للميالد مبحلة كن
ــالد في مدينة  ــنة ٩٦٥ للمي وقتل س
النعمانية في واسط حيث أصبح من 
اهم رموزها كما تعودنا على متثال ابو 
الطيب املتنبي في بغداد ليكون رمزا 
مركزيا لها وعالمة فارقة بها مبوقعه 
ــاف نهر  ــل على ضف ــي املط اجلغراف
ــارع  دجلة من جهة اليمني وعلى  ش
ــار الذي شيد  املتنبي من جهة اليس
ــات محمد غني حكمت  نصبه النح
ــارع  ــزا مهما لش ــوم رم ــح الي ليصب
الثقافة   وانت متشي بني ازقته تشعر 

بنكهة عنبرية تفوح منه مستذكرا 
ــذي  ــل ال ــي اجلمي ــات املاض كل ذكري
ــاط القلب  ــروح وحفرته بني دونته ال
ــوقا لها فهنا وبهذا الزقاق تتجدد  ش
ــات القدمي والتحديث  اآلمال بني تراثي
ــه  ليل ــح  املصابي ــت  جعل ــث  احلدي
ــوت فلكلورية صاغتها  كالنهار ونح
ــرى اليوم  ــة ون ــة مبدع ــل ذهبي أنام
ــوة إيجابية  ــي خط ــام باملتنب االهتم
نحو مستقبل الثقافة العراقية من 
ــدف الواحد ان نحافظ على  أجل اله
ــه فاليوم  ــا وفطاحل ــخ عراقيتن تاري
وفي ليالي الشتاء الباردة ونحن نودع 
االيام االخيرة من هذا العام ونستقبل 
ــتعرض عرسه  عام جديد املتنبي يس
ــة وحلته اجلديدة  ــي بافتتاحي الثقاف
ــر وتزامنا  ــال كبي ــة وكرنف باحتفالي

ــنة امليالدية الذي  مع أعياد راس الس
ــي بني جميع االديان  جمع حب التآخ
ــي لن يعد  ــاف جميعا فاملتنب واالطي
ــارع للثقافة فقط بل هو  شاعرا وش
ــكل العراقيني بجميع  أصبح هويه ل
ــم  قومياته ــف  ومختل ــهم  اجناس
ــذا بنوا  ــهم ه ــم وعرس ــم بحبه وه
ــن االلفة واحملبة والروعة  بيتا واحدا م
ــو رمزا  ــراق ليبقى كما ه ــمه الع اس
شامخا وعلما  مرفوعا مابني األوطان 
ــاز العظيم  ــذا اإلجن ــت ه ــوم وحت والي
ــن اهللا ان يكون العام  للتطور نأمل م
ــزات تليق بفخر  ــد حافال  مبنج اجلدي
للعراق ليبقى األمل متجددا ومشرقا 
ــتقبل تتحدث عنه االجيال بكل  ملس

اعتزاز.

البينة الجديدة / علي شريف

ــي في  ــت الثقاف ــام البي اق
التابع  ــف  النج ــة  محافظ
الى دائرة العالقات الثقافية 
ــكيالت  احدى تش ــة  العام
ــياحة  والس ــة  الثقاف وزارة 
ــعرية بعنوان  واآلثار ندوة ش
(قراءة في ادب املهجر )حاضر 
ــتاذ رشاد  فيها االديب األس
ــتاذ  االس ــرق  وتط ــة.  خليف
ــف أولي  ــى تعري ــة ال خليف

ألدب املهجر وتاريخ نشوئه  
ــر  ــمات ادب املهج ــرز س وأب
ــزه  ومراك ــه  مدارس ــم  وأه
ــوص  نص ــت  تناغم ــث  حي
ــة  النزع ــع  م ــر  املهج أدب 
االنسانية باحلنني إلى االرض 
بنسيمه  والتغني  واالوطان 
ــجره كرمزيات ثابتة في  وش
واالديب.من  الشاعر  مخيال 
ــيد  ــتاذ رش جانبه قال االس
ــكول مدير البيت  جبار كش
ــن  ــي: نح ــي النجف الثقاف

ــى  ــع عل ــي تق ــت ثقاف كبي
التواصل  مسؤولية  عاتقنا 
ــي  ــة ف ف ــب املثقّ ــع النخ م
ــون  ــم ميثل ــة كونه احملافظ
ــي مختلف  ــة ف ــروة فكري ث
ــة  واقام ــات  االختصاص
ــات ثقافية لهم لبث  فعالي
ــد  ــزون ومفي ــو مخ كل ماه
ــارة  االش ــدر  للمجتمع.وجت
ــت الثقافي النجفي  ان البي
ــة ندوات  ــص على اقام حري

وفعاليات ثقافية متنوعة.

أ.د مصطفى لطيف عارف
ــارح  ــه من بيته القدمي , س خرج كعادت
ــه , وصراعه  ــغل بهموم ــن , منش الذه
ــرأس , يبحث عن  ــي , مطأطئ ال الداخل
ــى ,وأنهكته احلروب  ــبابه الذي تالش ش
ــارق , واخذ  ــره جمالها اخل ــرة , به املدم
يتعثر في مشيته  , نظر إليها أنها مالك 
متشي على األرض ,صدمه املنظر طالبة 
ــدي قميصا ابيض ,  ــة, وأنيقة ترت جميل
ــامخة كاجلبال  ــوداء , وهي ش وتنورة س

ــا  ــعتني  , وفمهم ــني واس ــك  عين , متتل
ــما أنيقا  , ووجها  الصغير املرسوم رس
ــقر  ــعرها األش ــم , وش ــض الباس األبي
ــا , ترفعه من  ــى وجنتيه ــرح عل املنس
اخللف , فيعطيها صورة جمالية كأنها 
ــومة , لفتت نظره بدأ   لوحة فنية مرس
قلبه يخفق بحبها , كلما التقيا بادرته 
ــيء  ــى كل ش ــامة , ينس بنظرة,وابتس
ــرت حياته كليا اخذ يلبس  أمامه, , تغي
ــس ٠رجع إلى بيته مرتبكا ,  أجمل املالب

ــعرا رومانسيا  صعد إلى غرفته , قرأ ش
لنزار قباني ألنه يجده املتنفس الوحيد 
ــه ,-: أمي أريد  ــة والدت ــه , قرر مصارح ل
ــوع يخصني  ــك عن موض التحدث مع
ــام والدك  ــي الطع ــل طه ــي أكم -دعن
ــل كالمك اآلن  يا بني  ٠  على وصول اج
ــمعيني ٠-:  أريد  ــوك يا أمي ا س - : أرج
ــا ٠  -: ماذا  ــة احبتته ــزواج من طالب ال
ــزواج ومن طالبة ضحكت ,  قلت تريد ال
نحن نعيش في حصار اقتصادي والدك 

ــة العيش لنا ,  ــتطيع توفير لقم ال يس
ــت , واتفق  ــبوع باع أبواب البي قبل أس
ــقف البيت يوم  ــع املقاول على بيع س م
ــة طعام واحدة  ــة حتى يوفر وجب اجلمع

فقط ٠ -: هل جننت ؟
أخواتك في املدارس وهن بحاجة ماسة 
ــراء مستلزمات الدراسة  إلى النقود لش
ــلع البيت إال مت  ــلعة من س ــم تبق س , ل
ــي األيام  ــد نضطر ف ــمع ق ــا , اس بيعه
ــت , والعيش في  ــى بيع البي القادمة إل

ــدارس  ٠ أصيب بصدمة  ــة من امل مدرس
كبيرة , وقرر السفر خارج العراق للعمل 
ــزواج املؤجل ,  ــن اجل ال ــر املال م وتوفي
ــافر إلى األردن وعمل ليال ونهارا حتى  س
ــعيدا ,  ــال , عاد س ــر امل ــن من توفي متك
وذهب إلى بيتها مع مجموعة من األهل 
ــيارات  ــل بيتها كانت س ــارب , وص واألق
ــى بيت زوجها  ــل حبيبته إل ملونة حتم
ــرس البيضاء  خر  ــي ترتدي بدله الع ,وه

مغشيا عليه , وفارق احلياة ٠
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فنارات

6ثقافية

ــخ لنجد تعريفا محددا  لو تفحصنا كتب التاري
ــتقاقاته لتاهت بنا السبل ملا  لالديب مبعناه واش
ــردة من مطاطية كبيرة. وان مفردة ادب  لهذه املف
دلت على معناها سلوكيا واضحا وظاهرا واالديب 
اشتق اسمه من هذه املفردة واالديب احلق هو الذي 
ينقل الواقع بصدق وامانة ان كان نثرا او شعرا او 
قصة او اي مجال ادبي اخر.ان جل ما يدفع االديب 
ــة واالبتعاد عن املغريات االخرى  احلق هي احلقيق
ــموعا ومؤثرا في اجملتمع،  لكون صوته عاليا مس
ــا وخطبة في  ــعري امم بكامله ــد غير بيت ش لق
ــررت العقول وكانت  ــعوب وح مجلس اثارت الش
اطالقات حتفيزية لتحقيق احلرية واحلصول على 
ــا انه هيج  ــو االدب كما اراه .كم ــوق .هذا ه احلق
ــانية بالرحمة والتواصل ونكران  ــاعر االنس املش
ــع واالخالق  ــة والتعامل الرائ ــذات فتجد االلف ال
ــف هناك من  ــاء احلقيقني ولكن لالس ــدى االدب ل
دخل هذا الوسط واعتقد انه اكبر من غيره حتى 
ــه توهم ان  ــمع االخرين الن ــل الى حد ال يس وص
شعره او نتاجه ارفع من غيره وهذا الغرور الفارغ 
ــاعر  ــل صاحبه .االمر ال ينطبق على الش هو قات
ــب بل ميتد الى من كتب سطرا او ومضة او  حس
ــة قصيرة متعبة .وما يؤلم املتلقي ان بعض  قص
ــرا واتفقوا على قتل  ــعراء والنقاد متادوا كثي الش
املواهب وال سيما املواهب الشابة .اقول لنبحث 
ــه الفرصة  ــاج الرصني ومننح ــباب والنت عن الش
ليثبت وجوده بني الكبار .من وجهة نظري العمر 
ــرة نعم ولكن االبداع ال ينحصر بالعمر  يزيد اخلب
ــرينات من عمره والنابغة في  كان لبيد في العش
الثمانني وابو القاسم الشابي في ريعان الشباب 
ــم يتجاوز  ــياب ل ــع حتى الس ــا الروائ ــف لن وخل
االربعني وظل خالدا بنتاجه.اليكم ايها الشعراء 
ــا النقاد  ــم ايه ــار وانت ــون انكم كب ــن تظن الذي
ــبابا وتنظرون  ــروا كنتم ش ــال وتذك ــوا قلي ارجع
ــروا ان االخرين  ــداع وتذك ــن يدفعكم لالب الى م
ــة االدب الراقي  ــتمر عجل ــم لتس ــرون اليك ينظ
ــمعكم  ــوا ال يقرا لكم او يس ــالق واعلم باالنط
ــباب ال  ــتمر غروركم.وانتم ايها الش ــد ان اس اح
ــروا  تكترثوا مبن يضع العصا في العجلة بل انش
ــتقبل  ابداعاتكم وتعلموا واجتهدوا فانتم املس
ــرق لالدب الرصني.نحن باالنتظار لنستمتع  املش
ــني صفحات الكتب  ــا تنثرون من عبق الزهور ب مب

قبل ان ياكلها عفن الدخالء.

ıbiÖ˛a@Â«@szj‰€
@lbjí€a@

حميد شغيدل الشمري

في واحدة من أبرز 

اإلهتمام باخلط العربي 

وملناسبة اإلحتفال باليوم 

العاملي للغة العربية 

، أقام ( جتمع خطاطي 

العراق) معرضهم 

األول في قاعة املتحف 

احلضاري /شارع املتنبي 

يوم اجلمعة املاضي 

، وقد تضمت أعمال 

املشاركني لوحات فنية 

من اخلط العربي بخط 

الثلث والنسخ والرقعة 

والتعليق وخط الديواني 

، أبدع فيها اخلطاطني 

من مختلف محافظات 

العراق بلوحات جسدت 

انتمائهم للخط العربي 

نظرا يتميز به جمالية 

وسحر في لوحات ابهرت 

حضور زوار املعرض ، وقد 

أفتتح املعرض النائب 

حسني عرب.(جريدة 

البينة اجلديدة) كانت 

هنالك ونقلت هذه 

التغطية.

تحقيق / علي صحن عبد العزيز

@‚aäÀ@ �ÜvnéÌ@ �‚b«@ �›◊@ø
ÒÜÓñ”

.. في كلِّ ساعٍ تولدُ األعوامُ
.. نا األحالمُ ونصيبُ عمرِكَ في الدّ

وتدورُ كالنّاعورِ فيها لم تكنْ
.. غيرَ اصطبارٍ والدروبُ ظالمُ

وتظلّ خوفاً في الضلوعِ وآهةً
.. تنسابُ بنيَ شروخها األوهامُ
دىً دُّ مسبحةً كأنّ بها مُ وتَعِ

.. طعنتْكَ واختلفتْ بكَ األقالمُ
في كلّ عامٍ تستفيقُ فال ترى
.. قبساً يضيءُ لتولدَ األنغامُ

باحاتِ الّتي ذاتُ الليالي والصّ
.. هي ذاتُها تتكرّرُ األرقامُ

نْ جديدٍ قد أتاكَ مؤمِّالً ال، مِ
.. لغدٍ سيأتي يفتديهِ كرامُ
هُ ال، منْ جديدٍ واخلرابُ جديدُ
.. حزنٌ سيطويهِ األسى وينامُ

ماذا جنيتَ من السننيَ وغدرِها
.. وحروبِها مبصائبٍ ستُقامُ

ها ماذا جنيتَ وقد حملتَ جراحَ
.. تْكَ حرابُها وسهامُ حيثُ التقَ
تْكَ وال شهدتَ سعادةً ما أنصفَ

.. طامُ متْكَ خرائبٌ وحُ وتقاسَ
واجلوعُ أمضى طعنةً ومضاضةً
.. رَتْ بني الرّغابِ عظامُ فتكسّ
تْكَ دموعُ طفلٍ يرجتي وتناوشَ

.. مامُ ثوباً لعيدٍ والهمومُ غَ
ماذا تريدُ وأنتَ دربٌ موحشٌ
.. نّ زَحامُ واألُخرياتُ دروبُهُ

ستؤذّنُ األجراسُ قرعاً هادراً
.. باحِ حمامُ وسيستفيقُ مع الصّ

وسيبلغُ البُنيانُ كلّ متامهِ
.. يارِ سالمُ ويعمُّ في كلّ الدّ

وسألتقيكِ بالدَنا بسالمةٍ
.. ، ويستقيمُ نظامُ وسترجعنيَ

، الى الورى وحتيّةً للعاملنيَ
.. في كلِّ عامٍ يستجدُّ غرامُ

متابعة / البينة الجديدة
احتضنت دائرة العالقات الثقافية العامة ضحى  
ــي معرضاً  ــة املتنب ــي ، وعلى قاع ــاء املاض األربع
ــكيلية) بالتعاون  ــوان تش ــكيلياً بعنوان ( أل تش
ــة والفنون . افتتح  ــة هواجس للثقاف مع مؤسس
ــات الثقافية  ــرة العالق ــر العام لدائ املعرض املدي
ــددٌ من  ــاكر وحضره ع ــن ش ــالح حس ــة ف العام
املهتمني بالفن، وضم لوحاتٍ وأعماالً فنيةً جملموعة 
من الفنانني التشكيليني .واختتم املعرض بتوزيع 
الشهادات التقديرية للمشاركني، وقد بادر رئيس 
ــر للمدير  ــدمي درع التقدي ــة هواجس بتق مؤسس

العام  للدائرة لرعايته املبدعني والفنانني.

ÒäˆaÖ@@ø@@HÚÓ‹Óÿím@ÊaÏ€a@Iûä»fl@د.وليد جاسم الزبيدي
@Úflb»€a@ÚÓœb‘r€a@pb”˝»€a ÜÌÜ¶a@‚b»€bi@Èn�‹yÎ@=‰nΩbi@ÖaÜÃi@o”äëc

ävËΩa@lÖc@Â«@ÚÓœb‘q@ÒÎÜ„@·Ó‘Ì@“äë¸a@—v‰€a@ø@øb‘r€a@oÓj€a

@¥Ó”aä»€a@¥üb�®a@ÚÓ»∫@èÓˆâ@O@Êb‡r«@Üªc
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علي صحن عبد العزيز
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albaynanew@yahoo.com

عملوا هنا في (                    ) ورحلوا

املرحوم اخلبير اللغوي
 كرمي توفيق الزبيدي

املرحوم الكاتب اللواء 
ماضي اخلزاعي

املرحوم مـاجد الصكر  
رئيس القسم الرياضي

لهم الذكر الطيب
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8الحصاد
بغداد/ البينة اجلديدة

ــس  ــة، ام ــة اجلمهوري ــدرت رئاس أص
ــبة الذكرى الثانية  االثنني، بياناً ملناس
ــد  ــس هيئة احلش ــب رئي ــال نائ الغتي
ــدس وقائد  ــعبي أبو مهدي املهن الش
فيلق القدس قاسم سليماني.وقالت 
الرئاسة ، في الذكرى السنوية الثانية 
ــهاد قادة النصر، نائب رئيس  الستش
هيأة احلشد الشعبي احلاج أبو مهدي 
الكبير  ــي  اإليران ــد  والقائ ــدس،  املهن
ــتذكرُ  ــليماني، نس ــم س احلاج قاس
ــجاعة للبطلني  ــالل الوقفة الش بإج
ــروف عصيبة ومنذ  وتصديهما في ظ
ــة  هجم ــى  ألعت ــى  األول ــاعات  الس
ــش بخططه  ــدها داع ــية جس وحش
ــة  الزكي ــا  روحهم ــني  باذل ــة،  اخلبيث
ــات من  ــة حلماية أرض املقدس الغالي

الظالميني.وأضافت،  ــني  اإلرهابي دنس 
ــم  بإرادته ــون  العراقي ــن  متك ــد  لق

الصلبة وبسالة القوات املسلحة من 
ــد الشعبي  ــرطة واحلش اجليش والش

ــاب،  اإلره ــة  ومكافح ــمركة  والبيش
ــع  ــي للمرج ــاد الكفائ ــوى اجله وبفت
ــماحة  ــة اهللا العظمى س ــى آي األعل
ــتاني (دام ظله)،  السيد علي السيس
ــناد من اجليران واألصدقاء  وبدعم وإس
ــوكة  ــر ش والتحالف الدولي، من كس
اإلرهاب واالنتصار على داعش وحماية 
ــروره.وتابعت،  املنطقة والعالم من ش
ــاب التئام  ــى أعت ــن عل ــوم، ونح والي
ــكيل  ــد وتش ــواب اجلدي ــس الن مجل
ــرورة رص  ــدة، نؤكد ض ــة جدي حكوم
ــف من أجل  ــي والتكات الصف الوطن
ــلم اجملتمعي وقطع  احلفاظ على الس
ــاوالت بقايا اإلرهاب  ــق أمام مح الطري
العبث بأمننا واستقرارنا، وفاءً للدماء 
ــن أجل حماية  ــالت م الزكية التي س
ــه، ومواصلة  ــيادته وكرامت ــد وس البل

ــالح وتثبيت دعائم احلكم  طريق اإلص
الدولة  ــة  ــيخ مرجعي وترس ــيد  الرش
ــتقل  ــة، فالعراق املس ــيادة كامل بس
ــل  ــيادة ميث ــن ذو الس ــتقر اآلم واملس
ــة  ــني، وكل املنطق ــة للعراقي مصلح
ــارت  ــا الصراعات.وأش ــي أنهكته الت
ــة ال  ــدان املنطق ــعوب وبل ــى أن ش إل
ــتركة،  ــزال تواجه حتديات جمة مش ت
ــزع فتيل  ــى ن ــل عل ــتوجب العم تس
ــد  التصعي ــع  ومن ــة  القائم ــات  األزم
للغة  ــار  واالنتص ــرات  التوت وتخفيف 
ــالق نحو أطر  ــوار والتالقي، واالنط احل
ــي  ــذ ف ــة وتأخ ــودها الثق ــاون تس تع
ــتركة لشعوب  االعتبار املصالح املش
ــة التي عانت من ويالت احلروب  املنطق
والنزاعات لعقود طويلة وحان الوقت 

أن تنتهي. 

بغداد/ البينة اجلديدة
ــام  اخل ــط  النف ــادرات  ص ــتقرت  اس
ــهر كانون االول املاضي،  العراقية، لش
ــة إنتاج  ــادة حص ــم من زي ــى الرغ عل

أوبك+، فيما تراجعت وارداته املالية .
ــويق  تس ــركة  ش ــات  بيان ــرت  واظه
أن  ــني،  االثن ــس  ام ــومو،  س ــط  النف
ــي كانون االول  ــادرات العراقية ف الص
املاضي باستثناء التدفقات من إقليم 
ــكل طفيف  ــت بش ــتان ارتفع كردس
وبنسبة ٠٫١٢ باملئة حيث بلغت ٣٫٢٧٧ 
ــل يومياً مقارنة مع ٣٫٢٧٣  مليون برمي
مليون برميل يومياً في تشرين الثاني.

واضافت ان ايرادات العراق من مبيعات 

ــي كانون االول املاضي بلغت  النفط ف
٧٫٠٣٧ مليار دوالر مبعدل سعر يزيد عن 
ـــ ٧٫٦١٠  ــة ب ــل، مقارن ٧٢ دوالرًا للبرمي
ــرين  ــار دوالر حصل عليها في تش ملي
ــط  الثاني من خالل بيع نفطه مبتوس
ــل.وزادت  للبرمي دوالرًا   ٧٧٫٥١٠ ــعر  س
ــب اتفاقية  ــة انتاج العراق مبوج حص
ــا إلى  ــك وحلفائه ــدادات بني أوب اإلم
ــوم في  ــي الي ــل ف ــون برمي ٤٫٢٣٧ ملي
ــن ٤٫١٩٣ مليون برميل  ــون االول م كان
ــرين الثاني حيث  ــي تش ــوم ف في الي
واصل أعضاء التحالف املكون من ٢٣ 
ــاج مبقدار  ــف قيود اإلنت عضوا تخفي
٤٠٠ ألف برميل يوميا في الشهر.فيما 

ستبلغ حصة العراق في كانون الثاني 
ــون برميل في اليوم. اجلاري ٤٫٢٨١ ملي

وتراجعت الصادرات من وسط وجنوب 
ــى ٣٫١٨٠ مليون  ــراق ٠٫٤٧ باملئة إل الع
ــا ارتفعت صادرات  ــل يوميا، فيم برمي
خام كركوك عبر ميناء جيهان التركي 
ــة إلى ٨٧ الف برميل يوميا  ٢٧٫٩٤ باملئ
ــرين الثاني. من ٦٨ الف برميل في تش
ــف أوبك +  ــح أن يوافق حتال ــن املرج وم
ــف برميل في اليوم  ــى زيادة ٤٠٠ أل عل
ــباط  ــهر ش ــص اإلنتاج لش في حص
ــا يجتمع الوزراء مرة أخرى في ٤  عندم
ــب ما يراه عدد من  كانون الثاني حس

احملللني وخبراء الطاقة. 

البصرة / البينة اجلديدة
باشرت قيادة عمليات البصرة بسحب مياه 
األمطار من األحياء ومنازل املواطنني. وذكرت 
القيادة ، ان األمطار الغزيرة غمرت الشوارع 
الرئيسية والفرعية وتسببت بغلق البعض 
ــا، مما دفع الوحدات الفنية  للقيادة من  منه
ــحب مياة األمطار ضمن  القيام بحملة س

ــارت الى تأثر  ــز احملافظة وتوابعها. واش مرك
منازل املواطنني نتيجة غزارة   األمطار األمر 
ــود املتاحة. ــتنفار كامل اجله الذي دعا اس

ــة تضع جميع  ــت، ان القوات األمني واضاف
ــن البصري  ــة املواط ــا في خدم إمكانياته
واحلكومة احمللية التي بذلت جهودا حثيثة 

لتجاوز األزمة.

متابعة / البينة اجلديدة
ــم  جيروزالي ــا  صحيفت ــادت  أف
ــت ومعاريف اإلسرائيليتني،  بوس
ــا  بتعرضهم ــني،  االثن ــس  ام
ــع  ــن م ــك بالتزام ــراق، وذل لالخت
الذكرى السنوية الثانية الغتيال 
نائب رئيس هيئة احلشد الشعبي 
العراقي ابو مهدي املهندس وقائد 
ــي اجلنرال  ــدس اإليران ــق الق فيل
ــليماني.وظهرت صورة  قاسم س
ــليماني  ــم س ــهيدين قاس للش

ــدي املهندس  ــى جانبه أبو مه وإل
ــة  ــع لصحيف ــر التاب ــاب تويت ــي حس تغط
معاريف العبرية.كما بدت صورة أخرى لقائد 

ــع املهندس في  ــق القدس الذي اغتيل م فيل
ــون الثاني ٢٠٢٠ عبر ضربة أميركية قرب  كان
ــاب الصحيفة، مع  ــداد، على حس مطار بغ

ــول نحن قريبون  عبارة تهديد تق
ــة ال تخطر على  منكم في أمكن
ــم ما  ــك أظهر الرس بالكم!.كذل
بدا أنها رصاصة تنطلق من خامت 
ــارة  ــع، في إش ــول إصب ــر ح أحم
واضحة إلى خامت مميز كان يضعه 
سليماني حول إصبعه.إلى ذلك، 
ــرض موقع صحيفة جورازليم  تع
ــدا الدخول  ــت للقرصنة، وب بوس
ــاً ذكرت  ــتحيال. والحق ــه مس إلي
اإلسرائيلية،  ــت  بوس جيروزاليم 
ــرض  ــي تع ــا اإللكترون أن موقعه
ــل تهديدا  ــر بأنه ميث ــراق ووصفت األم لالخت

واضحا للبالد. 

بغداد/ البينة اجلديدة
ــداد،  ــرام بغ ــة إج ــة مكافح ــت مديري أعلن
ــن مفارزها في مكتب  ــس االثنني، عن متك ام
مكافحة إجرام القدس من كشف مالبسات 
ــني في  ــد املواطن ــة ألح ــل غامض ــة قت جرمي
ــة. وذكرت  ــرق العاصم منطقة الطالبية ش
ــب مكافحة اجرام  ــة ، أن «مفارز مكت املديري
ــة متهمني  ــت القبض على ثالث ــدس الق الق

ولدى التعمق بالتحقيق معهم ومواجهتهم 
باألدلة املتوفرة اعترفوا صراحة بقيام املتهم 
ــه (اجملنى عليه)  ــع بأموال صديق االول بالطم
ــه ليقوم املتهم  ــي أمنها لديه مع عجلت الت
ــه واالتفاق  ــقيقه وابن عم ــتعانة بش باالس
ــيم  ــم بالتدبير لقتله بعد وعود بتقس معه
ــة، «حيث  ــت املديري ــغ املالية».وأوضح املبال
ــالح  ــة نارية وس ــراء دراج ــم بش ــام املته ق

ــى عليه قرب  ــدس وايصال صديقه اجملن مس
ــه واصابته  ــالق النار علي ــكنه واط محل س
في منطقة الرأس والهروب جلهة مجهولة».
ــارت املديرية، إلى «تدوين اقوال املتهمني  وأش
وتصديقها قضائيا باالعتراف كال حسب دوره 
ــة، وتوقيفهم وفق أحكام  ــي ارتكاب اجلرمي ف
ــات، ومت إجراء  ــون العقوب ــن قان ــادة ٤٠٦ م امل

كشف الداللة وجاء مطابقا للحقيقة». 

واسط / البينة اجلديدة
ــن بصفة  ــن املتعاقدي ــد م ــر العدي تظاه
مؤقتة مع مفوضية االنتخابات في واسط، 
ــات احملافظة،  ــب انتخاب ــام مبنى مكت أم
ــودا دائمية.وأفاد  ــة مبنحهم عق للمطالب

ــأن املتظاهرين  ــلنا ، في احملافظة، ب مراس
ــة االنتخابات في  ــن مع مفوضي املتعاقدي
ــة بضرورة  ــات املعني ــط طالبوا اجله واس
ــى عقود  ــود   مؤقتة إل ــن عق ــم م حتويله
ــرائح.وأضاف  ــي الش ــوة بباق ــة إس دائمي

مراسلنا، أن عددهم في احملافظة يبلغ ١٣٠ 
متعاقدا فيما يتجاوز الـ ٣ آالف في عموم 
العراق، مبينا ان احملتجني لوحوا بإجراءات 
ــتجابة  تصعيدية اكبر في حال عدم االس

ملطالبهم. 

بغداد / البينة اجلديدة
ــال الكربولي،  ــم حزب احلل جم حذر زعي
ــبوهة من قبل جهات  ــوياتٍ مش من تس
ــة التي  ــاء البريئ ــذة لتضييع الدم متنف
ــي بابل على  ــة ف ــة جبَل كت بناحي ــفِ سُ

ــابقاً.وقال  ــح التي حصلت س غرار املذاب
ــي تغريدة عبر تويتر، انه على  الكربولي ف
الرغم من وحشية اجملزرة، تريثنا لعلنا نرى 
موقفاً مسؤوالً، وهاهو اليوم الرابع ينتهي 
بال نتائج رسمية، وألنها ليست املذبحة 

االولى فأننا نحذر من تسويات مشبوهة 
ــذة لتضييع الدماء  من قبل جهات متنف
ــفكت في جبلة. واختتم  البريئة التي س

تغريدته بالقول:
 #اين_نتائج_التحقيق.

يف الشهر املايض.. ارتفاع طفيف بصادرات العراق النفطية وانخفاض يف اإليرادات املالية

 عمليات البرصة : األمطار غمرت 
الشوارع   وتسببت بغلق بعضها

اخرتاق مواقع إرسائيلية ووضع صوريت املهندس 
وسليامين عىل الواجهة

قتل صديقه طمعا باملال .. كشف جريمة غامضة يف بغداد

يف واسط.. املتعاقدون مع مفوضية االنتخابات 
يتظاهرون للمطالبة بتحويلهم إىل عقود دائمية

مجال الكربويل حيذر من تسويات مشبوهة 
لتضييع دماء جمزرة جبلة

رئيس هيـئة الـنزاهـةرئاسة اجلمهورية تستذكر الوقفة الشجاعة للمهندس وسليامين : تصديا ألعتى هجمة وحشية
 ومالكها املـتقـدم يفـصحـون عن 

ذممهم املالية للعام ٢٠٢٢

بشكل طوعي.. ليتوانيا تعيد ٩٨ 
مهاجرا إىل العراق اغلبهم من االكراد

شــكـــر و تـقـديـــر

بغداد / البينة اجلديدة
ــة االحتاديَّة، عن  ــة النزاه ــي هيئ ــرة الوقاية ف ــفت دائ كش
ــاعدي) عن  ــاح رئيس الهيئة القاضي (عالء جواد الس إفص
ت  ــى أنَّها تلقَّ ــارت إل ــه املاليَّة للعام ٢٠٢٢. الدائرة أش ت ذمَّ
ة برئيس  ة املاليَّة للعام اجلاري اخلاصَّ استمارة كشف الذمَّ
ــاعدي)، ليغدو أول  ــة القاضي (عالء جواد الس هيئة النزاه
املفصحني عن ذممهم املاليَّة من رؤساء الهيئات املستقلة.

فيما أشارت إلى إفصاح نائب رئيس الهيئة السيد (مظهر 
تركي عبد)، وجميع املديرين العامني فيها عن ذممهم املاليَّة 
للعام اجلاري ٢٠٢٢.وكانت الهيئة قد أفصحت نهاية العام 
ــن تفاصيل التعديل األول لقانونها الـنافذ رقم ٣٠  ٢٠١٩ ع
اب التعـديل، طبقاً  ــوَّ ــس النُّ ــنة ٢٠١١، بعد إقرار مجل لس
ــكام البند أوالً من املادَّة (٦١) والبـند ثالثاً من املادَّة (٧٣)  ألح
ــارت املادَّة (١٦ أوالً ج)، إلى إلزام كلٍّ من  ــتور، إذ أش من الدس
(رئيس ونواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ومن بدرجتهم)، 
ــف واملناصب  ــغل إحدى الوظائ ــالً عن غيرهم ممَّن يش فض
ــي فقراتها األخرى، بتقدمي  نته املادَّة ف ــميَّة كما تضمَّ الرس

إقرار عن ذممهم املاليَّة.

بغداد / البينة اجلديدة
ــادة ٩٨  ــني، إع ــس االثن ــة، ام ــلطات الليتواني ــادت الس اع
ــا من مطار فيلنيوس إلى  ــرا عراقيا الى بالدهم طوع مهاج
ــداد، في أول رحلة يتم تنظيمها إلعادة املهاجرين  مطار بغ
ــبكة ( ال  ــى بلدانهم األصلية.وقالت ش ــرعيني إل غير الش
ــن وزارة الداخلية  ــا نقال ع ــة في تقرير له ــي) الليتواني آر ت
ــن العراقيني  ــلطات احضرت املهاجري ــة، ان الس الليتواني
ــي ومدنينكا بطريقة غير معلنة  من مناطق بابراد وكيبرات
ــتأجرة في بغداد، واضطر بعض  حيث هبطت الطائرة املس
ــاء امس  ــت الحق من مس ــزول، وفي وق ــن إلى الن املهاجري
االحد، اضطرت الطائرة إلى اإلقالع مرة أخرى والهبوط في 
ــم املهاجرين الذين  ــراق، حيث معظ ــتان الع أربيل بكردس
عبروا احلدود إلى ليتوانيا هذا العام هم من األكراد.وقال وزير 
ــو، إن رحيل املهاجرين الى بالدهم  الداخلية أجني بيلوتايت
ــادرة طواعية وهذا  ــرا تاريخيا فقد وافقوا على املغ كان ام
ــق األمر بأزمة الهجرة ،  ا ألنه بقدر ما يتعل ــر إيجابي حقً أم
فقد متكنا من إيقافها.واوضح ان كل مهاجر يغادر ليتوانيا 
ــون الثاني  ــورو حتى ٢٠ كان ــة يحصل على ١٠٠٠ ي طواعي
اجلاري وقد مت مضاعفة املكافأة ٣ مرات، مما شجع املزيد من 
ــار الى ان  املهاجرين على العودة إلى بلدانهم األصلية. واش
ــروا إلى ليتوانيا من  ــن ٤٢٠٠ مهاجر غير نظامي عب اكثر م

بيالروسيا العام املاضي. 

ــة كهرباء قطاع  ــن االعماق لكوادر صيان ــكرا نقولها م ش
ــرعة  الصدر االول جلهودهم املبذولة في إصالح العطل وس
ــم كل من  ــمية وه ــوم عطلتهم الرس ــي ي ــتجابة ف االس
ــدر االول وكادر  ــاع الص ــؤول قط ــماعيل مس املهندس اس
الصيانة (محمد سالم معاتب ورعد سعد حسني وعباس 
ــاس عبداهللا وعلي عباس علي عبدالرضا وحيدر چلوب  خم
ــد كاظم).بارك  ــن حميد وصالح حمي محيبس ورعد حس

اهللا بهم  وكثر اهللا من امثالهم.
أهالي بلوك ٢٩ في قطاع ٥١ (مدينة الصدر)

الصحة تعلن نسبة التطعيم وحتذر 
من الرتاخي بعد انخفاض اإلصابات

األعرجي بذكرى حادثة املطار : 
ما حصل اعتداء وانتهاك للسيادة

نقابة الصحفيني تعلن إطالق املنحة 
التشجيعية وحتدد رشطاً لالستالم

بغداد / البينة اجلديدة 
ــني، الوصول إلى تلقيح ٩ ٪ من  ــت وزارة الصحة، امس االثن أعلن
ــا. وقال مدير تعزيز  ــتهدفة ضد وبـاء فيروس كورون الفئات املس
ــة اجملتمع  ــدي ، إن عملية توعي ــم العبي ــوزارة، هيث ــة بال الصح
ــا زالـت دون  ــى اآلن، ولكن م ــاء وحت ــول الوب ــذ دخ ــتمرة من مس
ــنعمل على تطوير برامج التثقيف  املستوى املطلوب، لذلك س
ــام املقبلة، موضحا أن عدد  ــأن مكافحة الفيروس خالل األي بش
ــد بلغت ٩٩ ٪  ــفاء فق ــبة الش ــني جتاوز ٨ ماليني، أما نس امللقح
والوفيات ١ ٪ مشيراً إلــى أن نـسـبـة الـفـئـات املـسـتـهـدفـة 
ــكل كامل ضد الفيروس وصلت الى  الـتـي تلقت التطعيم بش
ــرورة عــدم  ــدي املـواطـنـني إلــى ضــ ــه الـعـبـيـ ٩باملئة.ونـبـ
ــب  ــجلة بحس ــأن انخفاض اإلصابات املس ــان بش االطـمـئـنـ
ــراءات الوقائية الفردية  ــي، إذ ينبغي االلتزام باإلج املوقف الوبائ
ــة، واالبتعاد عن التجمعات.وأضــاف  واجملتمعية بارتداء الكمام
ــة والـثـقـافـة الصحية  ــة واالجـتـمـاعـيـ أن الـظـروف البيئي
للمجتمع لها دور مهم بانتشار املتحور اجلديد في حال دخوله، 
لــذا ينبغي أخــذ الـلـقـاحـات لـلـحـد مـن احـتـمـال وجــود 

متغيرات إضافية أو مضاعفات أكثر خطورة. 

بغداد / البينة اجلديدة 
ــي، أن ما حصل  ــم األعرج ــار االمن القومي قاس اعتبر مستش
ــيادة. وقال  ــار بغداد هو اعتداء آثم وانتهاك للس ــي حادثة مط ف
ــرى الثانية حلادثة  ــي تغريدة على تويتر، إنه في الذك االعرجي ف
ــل هو اعتداء آثم وانتهاك  ــار بغداد الدولي (نؤكد ان ما حص مط
صارخ للسيادة العراقية) ولظروف بلدنا ومصالح شعبنا علينا 
ــيمة.   ــة والعقالنية والصبر في هكذا حوادث جس اتباع احلكم
ــم  ــق القدس التابع للحرس الثوري اإليراني قاس وكان قائد فيل
ــد الشعبي أبو  ــليماني قد اغتيل مع نائب رئيس هيئة احلش س
مهدي املهندس في ضربة جوية أمريكية قرب مطار بغداد فجر 

٣ كانون الثاني ٢٠٢٠.

بغداد / البينة اجلديدة 
أعلنت نقابة الصحفيني العراقيني، امس األثنني، عن استكمال 
إجراءات دفع املنح التشجيعية اخملصصة للصحفيني والفنانني، 
ــتناداً إلى قرار  ــتالمها.  وقالت النقابة ، إنه اس وعن تفاصيل اس
ــيق  ــن قبل النقابة وبالتنس ــوزراء وبجهود حثيثة م ــس ال مجل
ــدة البيانات  ــداد قاع ــاء من إع ــد االنته ــة، وبع ــع وزارة الثقاف م
ــني والفنانني  ــة للصحفي ــة اخملصص ــن املنح ــتفيدين م للمس
ــذا الغرض،  ــتمارة اخلاصة له ــوا االس ــن اكمل ــن الزمالء الذي م
ــجيعية.   ــرة بإطالق هذه املنحة التش وزارة الثقافة تعلن املباش
وأضافت، أنه يتطلب حضور الصحفي أو الفنان إلى املقر الكائن 
ــارع حيفا مقابل هيئة الرقابة أو هيئة السياحة، لغرض  في ش

استالم املبلغ يدوياً. 

NO.3792.TUE.4.JAN.2022العدد (٣٧٩٢) الثالثاء ٤ / ١ / ٢٠٢٢ 



9تقارير
عام حافل باألحداث السياسية عىل الساحة العراقية يف ٢٠٢١

متابعة / البينة الجديدة

ــام ٢٠٢١، تعود  ــع طي صفحة الع م
ــرز األحداث  ــرة العراقيني أب ــى ذاك ال
ــية التي رافقت هذا العام  السياس
ــتوى السياسي, حيث مر  على املس
العراقيون بعام حافل باالحداث التي 

كان بعضها ايجابياً واآلخر سلبياً.
إرجاء االنتخابات

ــس  ــرر مجل ــون األول، ق ــي ١٩ كان ف
ــبوعي،  ــي اجتماعه األس ــوزراء ف ال
ــريعية من ٦  إرجاء االنتخابات التش
حزيران إلى ١٠ تشرين األول  جاء ذلك 
ــراح املفوضية  ــني من اقت عقب يوم
ــات  لالنتخاب ــتقلة  املس ــا  العلي
بتأجيل عملية االقتراع؛ الستكمال 
ــجيل األحزاب  النواحي الفنية لتس
ــات  البطاق ــع  وتوزي ــية  السياس

االنتخابية وتأمني الرقابة الدولية.
البابا َّـ العراق

كان  ــه  من ــث  الثال ــهر  الش ــل  ولع
ــخ العراق  ــي تاري ــة ف ــة مهم محط
احلديث حيث توجهت انظار العالم 
ــد ان حطت  ــن بع ــى أرض الرافدي ال
طائرة بابا الفاتيكان على ارض مطار 
بغداد الدولي يوم اخلامس من آذار في 
ــمية كانت األولى له خارج  زيارة رس
ــكان، منذ بدء جائحة كورونا،  الفاتي
ــار البعض الى ان الزيارة  في حني أش
ــي الروحية  ــر من املعان حتمل الكثي
ــني األديان  ــق بالتعايش ب التي تتعل
ــع االعلى  ــا باملرج ــاء الباب , وكان لق

ــيد علي  ــرف الس ــي النجف االش ف
ــتاني من اهم اجندة الزيارة  السيس
فضال عن زيارة محافظتي اربيل وذي 
ــيم احلج  ــار حيث اقام البابا مراس ق
ــاركة مجموعة من  اإلبراهيمي مبش
ــف الديانات  ــن من مختل رجال الدي
ــرب من زقورة أور وبيت  واملذاهب بالق

النبي إبراهيم.
حل الربِّـان

أما ٣١ آذار مارس فقد شهد تصويت 
ــه  ــواب على حل نفس ــس الن مجل
ــى أن جترى  ــخ ٧ / ١٠ / ٢٠٢١ عل بتاري
ــا ١٠ / ١٠  ــي موعده ــات ف االنتخاب
/٢٠٢١.واشنطن وبغداد وفي ٥ حزيران 

ــكريتان  العس ــان  اللجنت ــدت  عق
ــة واألمريكية أولى  الفنيتان العراقي
جلساتهما في إطار تنفيذ مخرجات 
ــداد  بغ ــني  ب ــتراتيجي  االس ــوار  احل
وواشنطن، وتقرر إعادة انتشار قوات 

التحالف القتالية خارج العراق.
قمة بغداد الثالثية

ــى محيطه  ــاح العراق عل ــع انفت وم
اخلارجي سعيا الستعادة دوره الريادي 
كانت القمة الثالثية بني قادة العراق 
ومصر واألردن التي احتضنتها بغداد 
في حزيران من االحداث املهمة التي 
ــيق  والتنس ــاون  التع ــبل  بحثت س
البلدان  والتكامل االستراتيجي بني 

الثالثة.
نقطة تحول

ــون  محلل ــره  اعتب ــدث  ح ــي  وف
سياسيون نقطة حتول في العالقات 
ــى رئيس  ــة التق ــة االمريكي العراقي
الوزراء مصطفى الكاظمي بالرئيس 
ــدن في البيت  ــي جوزيف باي االمريك
ــرين من  ــابع والعش األبيض في الس
متوز, حيث اعلن بايدن حينها نهاية 
املهام القتالية للتحالف الدولي في 
العراق والذي مت على ارض الواقع بعد 
ــحاب جميع الوحدات القتالية  انس
ــي البالد  ــية ف ــن القواعد الرئيس م

واالبقاء على املستشارين فقط .

التعاون والشراكة
ــراق نحو لعب  ــه الع ــي ظل توج وف
ــد  ــداد موع ــي كان ل بغ دوره االقليم
ــع أعمال مؤمتر  ــهر آب، م اخر في ش
التعاون والشراكة الذي ضم كال من 
فرنسا ومصر واألردن وقطر واإلمارات 
ــعودية والكويت وتركيا وإيران  والس
ــر بتوصيات مهمة  حيث خرج املؤمت
ــاون وتقريب  ــادة التع ــى زي تهدف ال

وجهات النظر واذابة اخلالفات.
التطبيع

ــول ، فحينها أعلنت  ــي ٢٥ أيل أما ف
ــض  ــا ترف ــة، إنه ــة العراقي احلكوم
ــر  ــات غي ــع لالجتماع ــكل قاط بش

ــض  ــا بع ــي عقدته ــة، الت القانوني
املقيمة  ــائرية  العش ــخصيات  الش
ــتان،  في مدينة أربيل بإقليم كردس
ــات مع  ــع العالق ــة بتطبي للمطالب
إسرائيل، وذلك بعد ما دعا نحو ٣٠٠ 
ــة أربيل،  ــي مدين ــخصية بارزة ف ش
بغداد إلى إقامة عالقات دبلوماسية 
مع إسرائيل، وفق ما نقلت صحيفة 
ــرائيلية  اإلس ــوت  أحرون ــوت  يديع

حينها.
إجراء االنتخابات

ــرة  ــة املبك ــات النيابي ــا االنتخاب ام
ــر من تشرين  التي اجريت في العاش
ــداث البارزة  ــن االح ــت م االول فكان

ــام ٢٠٢١، كونها  التي مرت بالبالد ع
ــالد  ــي الب ــرة ف ــات مبك اول انتخاب
ــا  ــن انه ــال ع ــام ٢٠٠٣ فض ــد ع بع
ــات جماهيرية  ــاءت بعد احتجاج ج
ــة  ــعبية ملح ــب ش ــرة ومطال كبي
ــج االنتخابات  ــهد نتائ .وتصدر مش
ــا جوبهت  ــيما بعد م ــداث الس االح
ــع وكبير متثل  ــض قاط ــج برف النتائ
ــرة  ــن بعض القوى اخلاس بطعون م
ــهدت  ــي قالت ان االنتخابات ش والت
ــع من  ــات تزوير، االمر الذي وس عملي
دائرة الرفض ليصار الى احتجاجات 
واعتصامات التباع القوى املعترضة 
ــق الى  ــي وقت الح ــورت ف ــي تط الت
ــة  االمني ــوات  الق ــع  م ــتباكات  اش
ــة اخلضراء.فيما قدمت  امام املنطق
القوى املعترضة دعوى إللغاء نتائج 
ــة االحتادية  ــى احملكم ــات ال االنتخاب
ــات مرافعات  ــررت بعد جلس التي ق
ــتمرت لقرابة شهرين رد الدعوى  اس
واملصادقة بشكل نهائي على نتائج 

االنتخابات.
محاولة اغتيال الكاظمي

وكانت محاولة اغتيال رئيس الوزراء 
ــن االحداث  الكاظمي م ــى  مصطف
ــى عام الفني  ــي طغى صداها عل الت
ــتهدفت  ــرين حيث اس وواحد وعش
ــخ  صواري ــل  حتم ــيرة  مس ــرة  طائ
ــي املنطقة  ــوزراء ف ــس ال ــزل رئي من
اخلضراء تسببت باضرار مادية فيما 
ــالمته من  ــي عن س ــن الكاظم اعل

االستهداف.
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ــاب علي عواد، ٢٦ عاماً، وهو  يأمل الش
خريج جامعي، أن يحصل على وظيفة 
ــام ٢٠٢٢.ويقول  ــبة له خالل الع مناس
عواد ، أنه مضى على تخرجه نحو ثالثة 
ــوام لكنه لم يجد وظيفة حكومية  أع
اإلدارة  ــي  ف ــه  تخصص ــار  إط ــن  ضم
واالقتصاد، مشيراً في الوقت نفسه إلى 
أنه يعمل خبازاً في فرن صمون.أمنيات 
ــون، رمبا ال تختلف كل  ورغبات العراقي
عام، فدائماً ما يتصدر التعيني والزواج 
ــن األمنيات العامة  ــكن، فضالً ع والس
السياسية  بإنهاء احملاصصة  املتمثلة 
ــاد،  الطائفية، والقضاء على آفة الفس
ــوبية واملنسوبية وأن يعم األمن  واحملس

ربوع العراق.

عام ال يختلف
ــب  غال ــي،  السياس ــل  احملل ــد  يعتق
الدعمي، أن عام ٢٠٢٢   لن يختلف عن 
ــبب ذلك، وفق  ٢٠٢١.ويرجع الدعمي س
ــية  حديثه ، إلى كون الوجوه السياس
ــهمت في تدمير العراق وعدم  التي أس
ــا زالت موجودة  ــرقة موارده م بنائه وس
في املشهد السياسي، وتضع العراقيل 
ــليم  ــة تقدم، وحتاول تس ــام أي حال أم
ــات املضللة  ــن العراقي املعلوم املواط
ــن الدعمي  ــي العراق.لك ــا يجري ف عم
ــة نظره، ويعرب  ــل أن ال تصح وجه يأم
عن أمنياته بأن تكون احلكومة املقبلة 

ــس  ــي بناء األس ــل ف ــى األق ــادة عل ج
والبنى التحتية التي تتعلق بالكهرباء 
ــكن واالستقرار  والشوارع وتوفير الس
ــرقية  ــاد عن احملاور الدولية الش واالبتع
احلكومة  ــون  وتك والعربية،  ــة  والغربي
وسط هذه احملاور خلدمة املواطن فقط.

إنهاء الفساد
بدوره، يقول الصحفي سعد أحمد، أن 
العراقيني يطمحون بشكل عام خالل 
العام اجلديد ان تكون احلكومة التي من 
املؤمل تشكيلها في بداية ٢٠٢٢، قادرة 
ــي  ــكل أساس ــى ان تخلصهم بش عل
ــرياً في  ــاد الذي بات مستش من الفس

جميع مفاصل الدولة، ومن احملاصصة 
ــى  ــم عل ــي يت ــة الت ــة املقيت الطائفي
ــها تقسيم املناصب والوظائف  أساس
العامة، وان ينعم البلد باالمان والرخاء 
ــع االقتصادي. كما  ــن الوض وان يتحس
يطمح العراقيون، بحسب كالم سعد، 
ــي العام اجلديد من  إلى أن يتخلصوا ف
ــدد حياتهم  ــازال يه ــذي م ــاب ال اإلره

وسعادتهم وأمنهم.
الزواج والسكن

ــنة  ــد الباقي، تتمنى في س ــوراء عب ح
ــاة  ــريك حي ــى ش ــل عل ٢٠٢٢ أن حتص
ــتها  ــب. وتقول ، أنها أمتت دراس مناس

ــركة أهلية  ــة وتوظفت في ش اجلامعي
ــارس  ــن ف ــث ع ــي البح ــر اآلن ف وتفك
األحالم. بينما أم محمد، فال أمنية لها 
ــزل يلمها مع  ــوى أن حتصل على من س

أفراد عائلتها، بعيداً عن االيجار.
تحديد األهداف

الباحثة النفسية آيات الصافي، تقول 
ــد يجب تذكير  ــة العام اجلدي قبل بداي
أنفسنا مبا حققناه من إجنازات.. نتذكر 
ــا والصعوبات  ــداف التي حققناه األه
ــدأ بكتابة  ــم نب ــا ومن ث ــي عبرناه الت
ــنة املقبلة من  ــدة للس األهداف اجلدي
ــذا على  ــم املهم وهك ــدف األهم ث اله

ــداف قابلة  ــذه األه ــون ه ــرط أن تك ش
للحدوث.وتضيف الصافي ، وألن العائلة 
ــرة في الدنيا  ــان املُصغ هي جنة اإلنس
ــتثمر  ــي ينبغي أن يس ــي األرض الت وه
ــا ويهتم بها  ــان فيها ويحتويه اإلنس
بّ وتفاهم  ــن حُ ــدر ما نزرع فيها م فبق
ــعادة  ــار، ثمر الس ــد أطيب الثم نحص
ــن عوائلكم وال  ــرب م ــوا بالق ــذا كون ل
ــمحوا للحياةٍ بإشغالها تأخذكم  تس
ــعادة بقربهم.وتكمل  الس من حلظات 
ــعادة مبقدور  ــول إنَّ الس ــا بالق حديثه
ــهِ وفق ما  ــا لنفس ــان صناعته اإلنس
ــاح ومتوفر عنده، ال حتتاج ملبالغ  هو مت

ــرة وال  ــداث كبي ــاج أح ــة وال حتت طائل
ــلّ تصنعها مبادرة  ــات كثيرة، ب متطلب
نيرة، وعيش اللحظة  صغيرة أو فكرة مُ
ــتغراق بتفاصيلها  ــا واإلس بتفاصيله
ــرات اخلارجية وإيقاف  بدون التأثر باملؤث
سيل األفكار السلبية التي لم ولن تزيد 
ــة. وتتم  صاحبها إالّ هماً وحزناً وتعاس
الصافي حديثها، ال ننسى من األشياء 
املهمة هي ترتيب األولويات في حياتنا 
ــواء األشخاص أو  ــتحق س تبعاً ملا يس
األشياء وتنظيم حياتنا، فال نضع األمر 
برى وال العكس،  الصغير في املكانة الكُ
ــي حياتنا تباعاً. ــب أولويته ف الً حس كُ
ــية، حديثها  النفس ــة  الباحث وتختم 
ــع ذواتكم  ــوا عطوفني م ــول كون بالق
وتقبلوا ذواتكم كيف ما كانت وكونوا 

أنتم مصدر السعادة ألنفسكم.
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ــودع  ــم ي ــا االل ــوب يعتصره بقل
ــام ٢٠٢١ الذي حمل  العراقيون ع
ــت  ــرة امتزج ــة كثي ــا أمني احداث
ــارات  انفج ــراء  ــدم ج ال ــة  برائح
ــرات  عش ــتهدفت  اس ــة  ارهابي
ــل وجريح وأخرى  املدنيني بني قتي
ــروس  ــى فاي ــت مرض ــق طال حرائ
ــب العاصمة بغداد  كورونا في قل

ومدينة الناصرية.
تفجري الطريان واعتقال العيساوي

تلك احلوادث بدأت في شهر كانون 
ــى  ــني عل ــدام انتحاري ــي بإق الثان
ــاحة  ــيهما في س ــر نفس تفجي
ــفر  ــط بغداد ما أس ــران وس الطي
ــال وإصابة  ــني قتي ــن اثنني وثالث ع
ــرة آخرين بحسب وزارة  مئة وعش
الصحة، ما استدعى اجراء القائد 
العام للقوات املسلحة سلسلة 
ــب أمنية  ــرى مبناص ــرات كب تغيي
ــه متكنت  ــهر ذات ــا، وفي الش علي

ــن قتل خليفة  ــوات االمنية م الق
االرهابي البغدادي املدعو أبو ياسر 
العيساوي في عملية استخبارية 

نوعية في االنبار.
إحباط مخطط خطري

ــاز االمن  ــن جه ــباط متك ــي ش وف
الوطني من تفكيك خلية إرهابية 
ــع ديالى  ــمى قاط ــي ملا يس تنتم
والقبض على أفراد اخللية األربعة 
ــط  ــاري كان يخط ــم انتح وبينه
ــابق  ــه في وقت س لتفجير نفس

في بغداد.
حريق «أبن الخطبيب»

ــق كبير  ــان اندلع حري ــي نيس وف
ــب  ــن اخلطي أب ــفى  ــي مستش ف
ــروس كورونا  ــى فاي ــاص مبرض اخل
ــفر عن  ــي العاصمة ما اس جنوب
ــخصاً  ــني وثمانني ش ــرع اثن مص
ــرة اخرين جراء  واصابة مئة وعش
ــجني  ــطوانات األوكس تخزين أس
بشكل غير آمن، فيما قرر مجلس 
ــحب يد  الوزراء على أثر احلادثة س
ــر الصحة  ــم وزي ــؤولني بينه مس
ــن التميمي الذي بدوره قدم  حس

استقالته.
ــهاد  استش ــن  ع ــول  رس ــواء  الل
ــر اجلوراني: سنالحق  العقيد ياس

اإلرهابيني ونصل إليهم.
تفجريا مريدي والحبيبية

ــبب  ــد تس ــران، فق ــي حزي ــا ف ام
ــرقي  ــاران مبدينة الصدر ش انفج
بغداد االول بعبوة ناسفة في سوق 
ــة عشر  مريدي الى اصابة خمس
ــخصا فيما قتل اربعة اخرون،  ش
ــر  ــبعة عش ــني اصيب س ــي ح ف
ــفة في  مدنيا بانفجار عبوة ناس

سوق شعبية مبنطقة احلبيبية.
حريق الناصرية

ــوز تفجيرا  ــهر مت ــهد ش كما وش
ــفاً  نفذه ارهابي يرتدي حزاماً ناس
في سوق الوحيالت مبدينة الصدر 
عشية عيد األضحى ما اسفر عن 
ــني  ــة وثالثني قتيال وخمس خمس
ــع  ــهر، اندل ــي ذات الش جريحاً.ف
ــى كورونا  ــر طال مرض ــق كبي حري
في مستشفى االمام احلسني في 
ــة ادى الى مصرع  مدينة الناصري
ــة  ــاً واصاب ــعني مدني ــة وتس اربع

ــتني اخرين بسبب وضع  اثنني وس
عشرات االسطوانات من الغاز في 

كرفانات.
مجزرة الرشاد

ــرين االول ارتكب داعش  ــي تش وف
ــي ديالى  ــاد ف ــة بقرية الرش جرمي
ــة عشر قتيال  أسفرت عن خمس

ــن ثمانية  ــل ع ــا ال يق ــة م وإصاب
آخرين، في حني أعلن القائد العام 
ــلحة القبض على  ــوات املس للق
ــم،  ــامي جاس االرهابي املدعو س
مشرف املال لداعش ونائب املقبور 
ــاز اخملابرات  البغدادي بتنفيذ جه
واحدة من أصعب العمليات خارج 

احلدود.
اعتقال مدبر تفجري الكرادة

ــرين األول، أعلن رئيس  في ١٨ تش
ــي،  الكاظم ــى  مصطف ــوزراء  ال
ــر للتفجير  ــال اإلرهابي املدب اعتق
ــهدته منطقة  ــذي ش ــي ال الدام
ــة بغداد  ــط العاصم الكرادة وس
ــنوات وأودى بحياة  قبل نحو ٥ س

املئات من األشخاص.
نحر الجوراني

فيما اقدم داعش في شهر كانون 
ــة بنحر  ــكاب جرمي ــى ارت األول عل
العقيد  األعظمية  ــوازات  مدير ج
ــه  ــد اختطاف ــي بع ــر اجلوران ياس
ــهاد  في ديالى اضافة الى استش
ــمركة واملدنيني  عشرة من البيش
ــي على احدى  خالل هجوم داعش
ــل  أربي ــي  محافظت ــني  ب ــرى  الق

ونينوى.
مجزرة جبلة

قبل نهاية العام ٢٠٢١ بيوم فقط، 
ــاء ٣٠ كانون األول،  حتديداً في مس
ــمالي  ــة جبلة ش ــهدت ناحي ش
محافظة بابل مجزرة راح ضحيتها 

ــخصاً، بعد مداهمة إحدى  ٢٠ ش
ــي الناحية.احلادثة التي  ــازل ف املن
ــعة في البالد،  أحدثت ضجة واس
ــرطة  ش ــد  قائ ــة  بإقال ــببت  تس
ــمري،  ــل اللواء علي هالل الش باب
وتكليف اللواء خالد تركي، معاون 
ــية أمور  ــد املقال، مبهام متش القائ
ــرطة احملافظة. كما وجه  قيادة ش
ــلحة  ــام للقوات املس الع القائد 
ــأن يتولي  ــى الكاظمي ب مصطف
جهاز األمن الوطني التحقيق في 
ملف هذه القضية بالتنسيق مع 
ــة  ــتئناف محافظ ــة اس محكمـ
ــت خلية االعالم األمني  بابل.وكان
ــوات  «الق ان  ــان،  بي ــي  ف ــت  أعلن
ــت مبالحقة متهمني  ــة قام االمني
ــاب في منطقة جبلة  اثنني باإلره
ــمالي محافظة بابل مساء ٣٠  ش
ــد تضييق  ــون األول ٢٠٢١، وبع كان
ــا بفتح النار  ــاق عليهما قام اخلن
العشوائي على القوات االمنية ما 
ادى الى إصابة عدد من أفراد القوة 

املنفذة للواجب».

أحداث امتزجت برائحة الدم ..  (٢٠٢١) لـم يكن سهال عىل العراقيني

يف ٢٠٢٢ ..  آمال العراقيني بـالتعيني والسكن و «اإلزدهار»

العراقيون يطمحون بشكل عام خالل العام اجلديد ان تكون احلكومة التي من املؤمل 
تشكيلها يف بداية ٢٠٢٢ قادرة عىل ان ختلصهم   من الفساد
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ادركت امريكا منذ هجمات ١١/ايلول انها 
ــاض وان عليها ان تعزز  ــة في زمن م عالق
امرين في سياستها اخلارجية العوملة من 
ــب وازدهار احلركات الدينية املتطرفة  جان
من جانب اخر لتعدل مبوجبهما العدسة 
التي تنظر من خاللها الى العالم مبا يالئم 
متطلبات تلك الفترة وما يليها لصاحلها 
ــذي  ال ــت  الوق ــي  وتفصيال،وف ــة  جمل
انتشرت فيه العوملة واملكاسب التقنية 

ــكان  ــرت منط حياة س ــة التي غي الرائع
ــززت مفردات  ــب االرض بالكامل وع كوك
ــار حلركات  ــا رافقها انتش ــدة علين جدي
ــكان تقريبا  ــي كل م ــة ف ــة متطرف ديني
ــج الي مصدر  ــا وبالتدري ليتحول كالهم
ــي واقتصادي لتخضع في  تهديد سياس
ــية عديدة لتعزز  ــا انظمة سياس ظلهم
ــطوتها ونفوذها على العالم. امريكا س

ــوز اولبرايت وزيرة خارجية امريكا  فالعج
ــابقة تقول: كلما امعنت النظر في  الس
ــة وجدت  ــية اخلارجي ــا السياس القضاي
ــات  ــي صراع ــي ف ــر الدين ــزوغ للعنص ب
ــالمية لذلك يتعني على  اجملتمعات االس
املهتمني بشؤون السياسة اخلارجية في 
ــوا دور الدين  ــات املتحدة ان يتفهم الوالي
ــا لصالح  ــب توظيفه ــوة ضاربة يج كق
ــاله  اع ــوز  العج ــس  نف ــادت  امريكا.وع
ــى الرئيس  ــالة عام ٢٠٠٨ ال ــه رس لتوجي
ــينتخبه االمريكيون مضمونها:  الذي س
ــني  ان العراق حتديدا مناطق النفوذ الس

ــة جتنيد  ــالذات أمنا ومنطق ــتصبح م س
ــديد  ش ــيكون  وس ــدة  للقاع ــب  وتدري
ــامات الطائفية  ــرا لالنقس التصدع نظ
ــل  ح وال  ــلطة  الس ــول  ح ــات  والصراع
ــيمه.فيما اكد  ــراق اال تقس ــب الع يناس
ــابق هنري  ــة االمريكي الس وزير اخلارجي
ــياق اخملاطر التي  ــنجر في هذا الس كيس
ــط السني وحصرها  تهدد الشرق االوس
باحلكم الشيعي وارث امبراطورية فارس 
على حد قوله وحركات ايدولوجية دينية 
ــا اعتباطا. ــة جمعت مع بعضه متطرف

ــيوعي في  ــياق اخر كان املد الش وفي س
افغانستان في تزايد مستمر بالرغم من 
ــي بذلتها امريكا  ــود اجلبارة الت كل اجله
ــيوعية العاملية اال ان  في حربها ضد الش
يد روسيا العليا مازالت تهدد الرأسمالية 
ــن الالزم جدا  ــة لذلك اصبح م االمريكي
ــن ليس  ــر الدي ــكا عنص ــرك امري ان تش
ــدر تهديد  ــاوض وامنا كمص ــر مف كعنص
ــيوعية العاملية واحلد من انتشارها  للش

ــرة اجلهاد جاءت على  هناك وتكريس فك
يد االمريكيني الذين اوجدوا الدين حليف 
ممتاز ضد الشيوعية في افغانستان ،ومن 
هنا بدأ التحشيد االمريكي ودول اقليمية 
اخرى فصورت القتال في افغانستان على 
انه غزو  مبارك وجعلت الشباب يعتقدون 
ــاركوا رسول اهللا غزوة  انهم ذاهبون ليش
ــزوة لم تكن  ــرى اال ان هذه الغ ــدر الكب ب
ــي  ــالم وامنا حتت راية الس حتت راية االس
ــابات االمريكية لم تتوقف  اي ايه.فاحلس
ــيوعية  ــة الش ــتان ومحارب ــي افغانس ف
ــركات االيدلوجية  ــن واحل ــل اصبح الدي ب
املتطرفة ورقة رابحة تستخدمها كيفما 
ــاء كما حصل في كل  ــاء ووقتما تش تش
ــة واخرى  ــوريا اذ بطريق ــراق وس ــن الع م
ــدة االرهابي تدريجيا  حتول تنظيم القاع
ــة هذا التنظيم  ــبب بدع الى داعش وبس
ــة من  ــوات االمريكي ــت الق ــني رجع اللع
ــباك بعد ان خرجوا في عهد السيد  الش
ــي من الباب.اما عن كيفية تعاطي  املالك

ــم االرهابي  ــذا التنظي ــع ه ــكان م االمري
ــؤولون االمريكان  ففي سوريا حاول املس
ــد داعش  ــة ابقاء ام ــرق املتاح ــكل الط ب
هناك حتى ال يستفاد منه الرئيس بشار 
االسد والقضاء عليه يحسب انتصار له 
ال لهم،وفي العراق كان تعاطي االمريكان 
ــى ان  ــة حت ــال للغاي ــش مخج ــع داع م
ــؤولني االمريكيني قالوا ان ال خالص  املس
ــن داعش قبل ايجاد حل او االتفاق على  م
ــية جتمع جميع املكونات  صيغة سياس
ــول كثيرا اذ ال  ــي العراق ،وهذا االمر يط ف
حل وال امل حتى في ايجاد حل ملشكلة 
ــية وهذا ما تريده امريكا  العراق السياس
ــي  ــي ف ــر السياس ــبب التناح ــي س فه
العراق .اال ان حسبة اهللا العظيمة بددت 
ــكا  كل ما خططت  ــابات امري كل حس
ــة  ــراديبها املظلم ــي س ــكا ف ــا امري له
ــر جهاده.هذه امريكا  فذهب داعش واندث

وسياسه اخلراب التي تسعى لها.

حسن نعمان السوداني

ــوظ  امللح ــكاني  الس ــو  النم ــع  م
واالرتفاع املتزايد في نسب الباحثني 
ــدد الدعوات  ــل وجت ــرص العم ــن ف ع

ــادة ترتيب  ــات إلى ضرورة إع واملطالب
ــة  االقتصادي ــة  البنيوي ــة  الهيكلي
للعراق من خالل بناء اقتصاد عصري 
ــرزت احلاجة  ــتدامة ، فقد ب ــر اس أكث
ــاس حللحلة  الفعلية للتنمية كأس
ــي تنطلق من خطة تنويع  األزمة والت
القاعدة اإلنتاجية لالقتصاد العراقي 
املنتجة  التنموية  ــات  القطاع ودعم 
ــتراتيجيات املعاجلة  ــن أس ــزء م كج
ــة العامة  ــة لتعظيم املوازن الضروري
ــتقرارها  اس ــاظ على  واحلف ــة  للدول
ــروع الفاو  ــا كان مش ــن هن املالي.وم
الكبير البوابة الرئيسة لدخول عالم 
ــتدامة وحتقيق أقتصاد  التنمية املس

ــد على النفط  ــال ورصني ال يعتم فع
ــي. القوم ــل  للدخ ــد  ــدر وحي كمص

ــة  اجليوبولتيكي ــة  لألهمي ــر  وبالنظ
ــي احليوي  ــع اجلغراف ــاء واملوق للمين
ــروع بات  ــراق فأن املش ــز للع واملتمي
ــق الطوق  ــيا في طري ــال أساس مفص
ــث من املتوقع أن  واحلرير الصيني حي
ــتحوذ ميناء الفاو على النشاط  يس
ــون حجر  ــي املنطقة ويك ــي ف املينائ
ــي املبادرة  ــتراتيجية ف ــة االس الزاوي
ــق  ــى خل ــدف إل ــي ته ــة الت الصيني
ــارة العاملية  ــدة للتج ــارات جدي مس
ــرق والغرب  والنقل الدولي مابني الش
ــافة  املس ــل  عام ــه  بأختزال ــك  وذل

ــراق البحرية  ــإذا برئة الع ــت. ف والوق
ــة العاملية ميكن أن  ــادرة الصيني واملب
ــادي احلالي  ــار االقتص ــح املس نصح
ــتحدث فرص  ــج األخطاء ونس ونعال
العمل ونحقق قدر من النمو والتنوع 
في  القطاعات احليوية غير النفطية 
ــروع  ــتثمارنا في مش ــالل أس ــن خ م
ــب  ــذي أكتس ــادي ال ــرن االقتص الق
ــه التاريخي  ــة مضاعفة من أرث أهمي
أذ كانت لتجارة املنسوجات احلريرية 
ــقت بني  ــات والدروب التي شُ والطرق
ــة األثر  ــيوية واألوروبي ــني األس القارت
البالغ في االزدهار والتواصل احلضاري 
ــارات  ــعوب احلض ــني ش ــي ب والثقاف

اخملتلفة. فمشروع الفاو يعتبر اليوم 
ــبة  أكثر برامج التنمية طموحا نس
ــل على  ــي الهائ ــره اإليجاب ــى تأثي إل
ــن غير  ــة متنوعة، وم ــا تنموي قضاي
شك سيحقق أهمية فائقة في بناء 
ــوي ومتنوع وأكثر  اقتصاد عراقي حي
ــارا من تلك االقتصادات ( أحادية  ازده
ــب) التي اعتمدت على قطاعات  اجلان
ــي تعتبر في  ــة ( النفط) والت تقليدي
ــرات التنمية األقتصادية بأنها  مؤش
مصادر غير آمنة في حتقيق منط ثابت 
ــة بالنظر ملا  ــي للدول ــن األيراد املال م
ــات خطيرة وتأرجح  ــه من تقلب تعاني

مستمر في سوقها السعري.

صافيناز عالء الدين

ــم اهتمام  ــن لديه ــاك الكثير مم هن
ــن للتوقعات الفلكية  وترقب كبيري

ــواء اكانت توقعات ألبراج يومية  س
ــة ، و أصبح الفضول  ام ألعوام قادم
ــة  ــي مراقب ــض ف ــدى البع ــر ل كبي
ــداث التي جتري في الدول  وتتبع االح
ــكل متسارع  العربية والعالم وبش
ــات الفلكيني ، تلك  ــن خالل توقع م
ــتقبلها ونحتفي  ــوام التي نس األع
ــل لنا في  ــاذا حتم ــرف م ــا وال نع به
ــآت ، والن مرض  ــا من مفاج جعبته
ــا) الذي  ــد ١٩ ( كورون ــر كوفي العص
ــام ٢٠٢٠ أصبح  ــم العالم في ع داه
ــاغل لدى اجلميع  ميثل الشغل الش
ــذا الزائر  ــل ه ــع موعد رحي ــي تتب ف
ــخصيات في  ــل ، وقد برزت ش الثقي

ــم الفلك واصبحوا جنوما المعة  عال
ــا كان لتوقعات  ــال ، مل ــذا اجمل ــي ه ف
هؤالء الفلكيني وقع كبير في نفوس 
متابعيهم بسبب حتقق جزء منها ، 
ــة اللبنانية ليلى  وقد ذكرت الفلكي
ــف توقعاتها عن العراق  عبد اللطي
للعام ٢٠٢٢ ، وملا سيحمل هذا العام 
من احداث سيكون بعضها سعيد 
والبعض اآلخر حزين ومما توقعته هو 
ــخصية عراقية بارزة وان  اغتيال ش
مدينة اربيل سيكون لها اسم المع 
ــياحة  في هذا العام في مجال الس
ــة بابل ، فيما  ــة الى محافظ وإضاف
ــذي كانت قد  ــم ال ــدث األه كان احل

ــام ٢٠٢٠ عند  ــي نهاية ع توقعته ف
ــو محاولة  ــام ٢٠٢١ ه ــتقبال ع اس
ــى  ــوزراء مصطف ــس ال ــال رئي اغتي
ــل كانت محاولة  وبالفع الكاظمي 
 ،  ٢٠٢١ ــام  ع ــي  ف ــك  تل ــال  االغتي
وميشيل احلايك الفلكي البارز كان 
ــن الوطن العربي  قد ذكر توقعاته ع
ــة  والفني ــية  السياس ــداث  االح و 
ــب اهتمامه على  ــع نص وهو مايض
مايحدث في الدول اكثر من اهتمامه 
ــة  ــرح االعالمي ــي ف ــراج ، وماغ باالب
ــك واألبراج  ــة في علم الفل والباحث
ــذا العام  ــا له ــا توقعاته ــا أيض له
ــن االحداث  ــت الكثير م ــذي بين وال

ــتطرأ على العالم من خالل  التي س
كتابها الذي تشرح فيه بالتفاصيل 
ــة  بالسياس ــة  املتعلق ــور  األم كل 

والصحة واملناخ ... الخ.
ــات الفلكية تدور في  وتبقى التوقع
ــة واحلقيقة  ــة البحت ــك الصدف فل
ــل ان تصيب  ــن احملتم ــدة ، فم املؤك
ــداث  كاالح ــدف  اله ــا  بعضه
ــدول وهي  ــية في بعض ال السياس
توقعات تكون نتيجة لقراءة احداث 
ــأنها ان  ــية من ش وحتليالت سياس
تقود الى توقع ماسيحدث مستقبال 
ــب إال اهللا تعالى عز  ــم الغي ، وال يعل

وجل.

مرشوع طريق احلرير وميناء الفاو الكبري

التوقعات الفلكية بني الصدفة البحتة و احلقيقة املؤكدة تــأمــالت

اسمهان ذنون عزيز

ــبة، حيث يتم       هي أحد أفرع احملاس
من خاللها جمع، وتسجيل، وتصنيف 
ــة بالتكلفة، وذلك  ــات املتعلق البيان
بهدف إمداد اإلدارة باملعلومات الكافية 
ــتخدمها  والتي تس ــف،  التكالي عن 
ــط، واتخاذ القرار،  للرقابة، والتخطي
ــوفات املالية  وإعداد القوائم، والكش
ــة، وأول من عرفها  ــات اخلارجي للجه
ــتخدمون  هم الفراعنة، إذ كانوا يس
ــطة  ــراءات وأنظمة خاصة لألنش إج
ــتخدمها  املعمارية والزراعية، ثمّ اس
ــي ديوان  ــر بن اخلطاب ف ــة عم اخلليف
ــول  ــل األص ــام بفص ــال، وق ــت امل بي

املتداولة عن الثابتة. 
تاريخ نشاة وتطور محاسبة التكاليف

ــذ بداية  ن ــبة مُ اس ــأت مبادئ احملُ نش
األنشطة التجارية من أجل تسهيل 
نذ القرن  عملية قياس األرباح وذلك مُ
ــيولي  ــر، حيث يُعد باس الثالث عش
ــام  ــر نظ ــى تطوي ــل عل ــن عم أول م
ــك الدفاتر كما يُعزى إليه أُصول  مس
ــهدت  ــبة التكاليف. ولقد ش حاس مُ
حاسبة التكاليف فيما بعد العديد  مُ
ــالل  ــا خ أهمه ــورات كان  التط ــن  م
ــي عملت على  ــورة الصناعية الت الث
ــركات على تتبع نفقاتهم  إجبار الش
ــني  ــرة من أجل حتس ــة واملُتغي الثابت
ــة بهم، حتى  عمليات اإلنتاج اخلاص
حاسبة التكاليف من أهم  أصبحت مُ
ــي إدارة األعمال بحلول  املوضوعات ف
القرن العشرين.  ال شك أن محاسبة 

ــة  ــن مجموع ــد ضم ــف تع التكالي
العلوم احلديثة التي تأصلت قواعدها 
ــة املعاصرة. إال أن  ونظرياتها في اآلون
جذورها متتد بعيداً في أعماق التاريخ. 
ــول  ــاق ح ــبه اتف ــاك ش وإذا كان هن
ــارة. فإن  ــف األول من هذه العب النص
ــول حتديد املدى املعنى  اجلدل كبير ح
في النصف الثاني منها. فبينما يؤرخ 
ــر التكاليفي  ــور الوع ــض لظه البع
ــال واألعمال  ــم امل ــي في عال احلقيق
ــة القرن  ــرن املاضي وبداي بنهاية الق
ــبة التكاليف.حيث  ــي ومحاس احلال
ــروعات  ــع أحجام املش ــط بتوس ارتب
ــى البيانات اخلاصة  وبحاجة اإلدارة إل
ــأة.  املنش ــل  داخ ــول  األص ــة  بحرك
ــا يقدم  ــن األبحاث م ــد أن هناك م جن
ــن املبادئ  ــى أن العديد م ــل عل الدلي
التي  الفنية  ــاليب  ــم واألس واملفاهي
تقوم عليها محاسبة التكاليف في 
ــري تطبيقها  ــا احلالية قد ج صورته
ــرن الرابع  ــض املصانع في الق في بع
ــمى  كان يس ــا  م ــار  إط ــي  ف ــر  عش
ــة“ كما  ــبة الصناعي ــذاك“ احملاس آن
ــد التكلفة  ــة لتحدي ــا بدائي أن طرق
ــي القرن  ــتخدامها ف ــري اس ــد ج ق
ــر في بعض مشروعات  السادس عش

ــجالت  ــا. وأن الس ــي أورب ــن ف التعدي
ــروعات قد تضمنت  املالية لهذه املش
ــم املعاصرة للتكاليف  بعض املفاهي
ــة اإلنتاج  ــة األولية وتكلف كالتكلف
ــض بعيداً إلى  ــب البع ــخ.    ويذه ...ال
ــري أن أنظمة للتكاليف  حد كبير في
ــد  ــطة ق ــة أو مبس ــورة أولي ــي ص ف
الفراعنة  ــل  ــتخدامها قب ــد اس تأك
ــور  وقدماء املصريني. فيقول البروفس
السوفيتي إيفان الميكني إن املؤرخني 
ــتخدام هذه  ــار أثبتوا اس وعلماء اآلث

ــي القرن الثالث  ــة الدفترية ف األنظم
عشر قبل امليالد لدى قدماء املصريني 
ــني اخلامس  ــني القرن ــرة ما ب ــي فت وف
ــالد لدى الفينيقيني  والثالث قبل املي
ــى  عل ــاد  االعتم ــد  وتأك ــرس.  والف
ــروعات  ــوراً في مش ــة أكثر تط أنظم
ــبة  الدولة الرومانية القدمية و محاس
التكاليف .بيد أن هذه اإلشارات التي 
ــتخدام أنظمة  ــدم اس ــل على ق تدل
ــدم أية  ــم تق ــة ل ــم التكلف ومفاهي
ــاطة  تفصيالت عن مدى تطور أو بس
ــدى ارتباط أو  ــة أو عن م ــذه األنظم ه
ــذه األنظمة بباقي أنظمة  انفصال ه
ــه إن  ــروع نفس ــات في املش املعلوم
جاز القول. وهو ما يجعل احلديث عن 
مثل هذا االستخدام مبهماً ومشوباً 
ــة. األمر الذي يدفع البعض،  بالضبابي
ونحن بينهم، إلى جتاوز تلك اإلشارات 
ــقاط ذلك جزئياً عند احلديث عن  وإس

تاريخ محاسبة التكاليف. 
أهداف محاسبة التكاليف

ــلعة  ١. حتديد تكاليف اخلدمة أو الس
املنتجة، وذلك حتى تستطيع املنشأة 
ــا املالي في  ــد أعمالها، ومركزه حتدي
نهاية الفترة املالية، وحلساب تكلفة 
ــاع  ــل اتب ــلعة يُفض ــة أو الس اخلدم

اإلرشادات اآلتية: 
ــرف  ــات، والتع ــة املنتج ــد كاف •حتدي
ــة  على مواصفاتها وطبيعتها. دراس
ــة،  اخملتلف ــة  الصناعي ــات  العملي
باإلضافة إلى حصر مراكز التشغيل. 
ــي  ــات الت ــات والدراس ــع البيان •جم
ــر التكاليف، وذلك من  تتعلق بعنص
ــتندات التي  ــعارات واملس خالل اإلش
ــتعمال األيدي  ــق بتكاليف اس تتعل

العاملة واملواد.
• حتليل العناصر اخملتلفة التي تتعلق 

ــى حتميلها  ــعي إل بالتكاليف، والس
للخدمات أو الوحدات املنتجة. 

٢. الرقابة على املصاريف والتكاليف 
ــا كيفية حتقيق  اخملتلفة، ويُقصد به
ــواد اخلام،  ــتعمال امل الكفاءة في اس
ــداد  وإم واآلالت،  ــة،  العامل ــدي  واألي

ــات والبيانات  ــا باملعلوم اإلدارة العلي
ــة، وقد تتحقق  ــطة اخملتلف عن األنش
ــة  املقارن ــالل  ــن خ م ــة  الرقاب ــذه  ه
ــت احلالي،  ــي الوق ــف ف ــني التكالي ب

والتكاليف في الفترات السابقة. 
ــعير  ٣. اتخاذ القرارات املتعلقة بتس
ــوم  ــث تق ــات، حي ــات واملنتج اخلدم
ــعار خدماتها  ــد أس ــأة بتحدي املنش
ومنتجاتها، بحيث تكفل حتقيق ربح 
ــتعادة التكاليف التي  ــد اس ــا بع له

تكبدتها أثناء اإلنتاج. 

٤. التخطيط على املدى البعيد: تعد 
ــي أحد اخلطط  ــة التقديرية ه املوازن
ــة والعينية، التي تغطي نواحي  املالي
ــأة كاملة، كما أنها تعتبر أحد  املنش
الوسائل التي تستخدم للتعبير عن 
ــات واألهداف التي ساهمت  السياس

اإلدارة في وضعها سواءً للمنشأة، أو 
الوحدات اإلدارية اخملتلفة. 

أنواع محاسبة التكاليف
ــف الثابتة: هي التكاليف  ١. التكالي
ــة  ــرات احلاصل ــر بالتغي ــي ال تتأث الت
ــاط، ومن األمثلة  في السوق أو النش
ــارات،  واإليج ــب،  الضرائ ــا:  عليه

والرواتب اإلدارية.
٢. التكاليف املتغيرة: وهي التكاليف 
التي تتغير بحسب الظروف اخلارجية 
اخملتلفة، أو في النشاط، ومن األمثلة 

ــواد اخلام، واأليدي  عليها: تكاليف امل
ــف  وتكالي ــوالت،  والعم ــة،  العامل
ــتهالك  واس ــة،  والصيان ــح  التصلي
ــى تكاليف  ــم إضافتها إل اآلالت، ويت

اإلنتاج اخملتلفة. 
٣. التكاليف اخملتلطة: هي أحد أنواع 

ــا بني الثابتة  التكاليف التي جتمع م
ــد عليها العديد  ــرة، كما يوج واملتغي
من األمثلة مثل: االتفاقيات اخملتلفة 
ألنظمة الهاتف احملمول، ولكن يصعب 
ــبب تفاوت االستجابة  تقييمها، بس

لتقلبات التعامالت املتنوعة.
محاسبة التكاليف القياسية 

حاسبة التكاليف القياسية      تُعد مُ
ــواع  أن ــد  أح  STANDARD COSTING

ــبة التكاليف التي تُقوم على  حاس مُ
ــية بدالً من  ــد التكلفة القياس حتدي

ــة، لذا فإنها تعتمد  التكلفة الفعلي
ــال للعمالة  ع ــتخدام الفّ ــى االس عل
ــتخدمة في إنتاج السلع  واملواد املُس
واخلدمات، على سبيل املثال: توقعت 
نتج  ــاج ٤٠٠ مُ ــركات إنت ــدى الش إح
ــاج ٥٠٠، لذا  ــن مت العمل على إنت ولك
ــبة التكاليف القياسية  حاس وِفق مُ
فإن تكلفة املواد ستكون أعلى نظرًا 
لزيادة إجمالي الكمية التي مت إنتاجها. 
ــة  الفعلي ــف  التكالي ــبة  حاس فمُ
ــتخدمه  ــبة يس حاس ــام مُ ــد نظ تُع
ــد الفرق  ــل حتدي ــن أج ــون م املُصنع
ــة والتكاليف  ــني التكاليف الفعلي ب
ــلع والتي  ــة إلنتاج هذه الس املُتوقع
تُعرف باسم التباين، ويُعد هذا النوع 
ــراض التخطيط من خالل  ا ألغ فيدً مُ
ــني التكلفة الفعلية  معرفة الفرق ب
واملُتوقعة والبحث عن األسباب التي 

أدت ملثل هذه الفروق.
 محاسبة التكاليف على أساس 

النشاط 
ــف  ــبة التكالي حاس ــتخدم مُ     تُس
 ACTIVITY-BASED ــاس النشاط على أس
ــى  ــاد عل ــالل االعتم ــن خ COSTING م

ــطة، حيث يقوم هذا النوع من  األنش
ــف باعتبار  ــبة التكالي حاس أنواع مُ
ــرك للتكلفة،  ح ــة مُ ــطة مبثاب األنش
همة هي  لذا فإن أي حدث أو عمل أو مُ
حرك للتكلفة، كإعداد آالت اإلنتاج  مُ
ــغيل اآلالت،  وتصميم املُنتجات وتش
ــبو  ــبيل املثال: يقوم محاس على س
ــتبيان في  ــى توزيع اس ــة عل التكلف
ــاب  ــركات من أجل حس ــدى الش إح
ــون  العامل ــه  يحتاج ــذي  ال ــت  الوق
ــدوره يُعطي  ــذا ب ــم، وه ــي مهامه ف
ــاق الوقت واملال  صورة أفضل عن إنف
ــاس  ــبة التكاليف على أس .فمحاس
ــتخدم  تُس ــة  طريق ــي  ه ــاط  النش
ــالل حتديد  ــف من خ ــر التكالي لتقدي
والوقت  تلفة  اخملُ ــة  املُؤسس أنشطة 
ــل تخصيص  ــن أج ــه م ــذي حتتاج ال

التكاليف لها. 
يتبع...

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

امــــريـكـــا و ســيــاســـة الـخــــــــــــــراب 
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اِّـحامي / ماجد الحسناوي
ــكيالت الهيئة تتكون من الدائرة االدارية واملالية     اما تش
والتخطيط واملتابعة والتأهيل الطبي واجملتمعي والتربوي 
ــم االعالم وقسم التدقيق والرقابة الداخلية  واملهني وقس
ــذه الدوائر موظف  ــة ويدير كل من ه ــب رئيس الهيئ ومكت
بعنوان مدير عام وحاصل على شهادة جامعية اولية ومن 
ذوي االختصاص واخلبرة وميزانية الهيئة تتكون من ايرادات 
ــة وما يخصص لها من املوازنة العامة االحتادية ومن  الهيئ
ــن داخل العراق مبوافقة اجلهة  املنح والهبات والتبرعات م
ــى الهيئة ان حتصل على اموال ومنح  اخملتصة وال يجوز عل
ــس  الوزراء  ــة اال مبوافقة مجل ــات من جهات اجنبي وتبرع
ــابات الهيئة الى تدقيق ورقابة ديوان الرقابة  وتخضع حس
ــات الوقائية  ــدمي اخلدم ــى وزارة الصحة بتق ــة وتتول املالي
والعالجية كالتحليالت اخملتبرية واالرشاد الوراثي الوقائي 
ــي  ــل الطب ــات التاهي ــدمي خدم ــي وتق ــف الصح والتثقي
ــي وتقدمي الرعاية الصحية ومنح التامني الصحي  والنفس
ــني تكاليف العالج  ــعي الى تام مجانا لذوي االعاقة والس
ــبة العجز من قبل جلان  ــل العراق وخارجه وحتديد نس داخ
ــوم وزارة التربية  ــة مختصة لتحديد نوع األعاقة وتق طبي
ــب قدراتهم  ــم بانواعه لذوي االعاقة وحس بتأمني التعلي
واعداد مناهج تربوية تتناسب مع ذوي االحتياجات وتوفير 
ــية التي  املالكات التعليمية والفنية والتجهيزات االساس
تساعد ذوي االعاقة على التعليم والتدريب مجانا اما وزارة 
ــالكات تعليمية  ــى مايلي كأعداد م ــم العالي تتول التعلي
ــف فئات ذوي  ــة مؤهلة للعمل مع مختل ــة فني متخصص
ــي واحد في كل اختصاص  االعاقة وتخصيص مقعد دراس
ــذوي االحتياجات اخلاصة  ــات العليا ل ــول في الدراس للقب
ــؤون االجتماعية بالتدريب املهني  وتقوم وزارة العمل والش
ــب لذوي االعاقة وتطوير قدراتهم وتدريب املدرسني  املناس
العاملني في هذا اجملال وتشجيع القطاع اخلاص بتشغيل 
ــوع االعاقة  ــة مع مراعاة ن ــب معين ــة وفق نس ذوي االعاق
ــب مع نوع  والعمل وتوفير انواع معينة من االعمال تتناس
ــوق اثناء اخلدمة  ــوق واملوظف الذي يصاب بالع ــة الع ودرج
ــتمرار باخلدمة بعد  ــادر على االس ــن جرائها اذا كان ق او م
ــام باالعمال اجلديدة وتقدمي معونات  االصابة وتأهيله للقي
ــن على العمل وفقا  ــهرية لذوي االعاقة من غير القادري ش
ــة واالحتياجات اخلاصة  ــر ذوي االعاق ــون وتدريب اس للقان
ــم والعناية بهم  ــليم معه ــل الس ــة التعام ــى كيفي عل
ورعايتهم بصورة المتس كرامتهم االنسانية ودمج الطفل 
ذو االعاقة ورعايته داخل اسرته وفي حالة تعذر ذلك تقدم 
ــات والضوابط لتلبية  ــه الرعاية البديلة واصدار التعليم ل
ــة وتقوم وزارة  ــات ذوي االعاقة واالحتياجات اخلاص متطلب
الشباب باملهام التالية كانشاء املراكز واالندية الرياضية.

قانون رعاية ذوي االعاقة 
واالحتياجات اخلاصة

الحلقة االوُّـ

حماسبة التكاليف تعد ضمن جمموعة العلوم احلديثة التي تأصلت قواعدها ونظرياهتا يف اآلونة املعارصة
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مــــــــــرض الـــعـضــــــــــــــال

لرمبا يكون الطب سلعة تباع وتشترى 
ــت وسيلة النقاذ  وقد تكون غاية وليس
ــانية  ــى لكنها تبقى  مهنة انس املرض
سيما وانها تعني االمل واحلياة والنجاة 
ــذه املهنة قد  ــانية ه ــك فان انس , لذل
تطغو على علمية الطبيب كيف ال وان 
ــانه ويرزقه من  ــاري عز وجل يرفع ش الب

حيث ال يحتسب.

 هون عليك فإن الرزق مقسوم ُ
 والعمر في اللوح محدود ومعلوم

 فال يزيد على ما خط منه كما
الً يدفع اجلنب ما في الغيب محتوم

تشمل أمراض العضال األمراض النادرة 
ــاالت ذات  ــي ٨٠٪ من احل ــون ف التي تك
ــون بعض امراض  ــة وراثية.قد يك طبيع

ــب الذي  ــل داء الكل ــاً مث ــال مميت العض
ــبب مضاعفات تؤثر  يتطور ببطء، ويس
ــاة املريض وميكن  على نوعية ومدى حي
أن تؤثر على الصحة البدنية والعقلية 
ــراض العضال كثيرة  ــد أم للمريض.وتع
ــيطرة على بعض  جداً، ولكن ميكن الس
ــتخدام األدوية التي  ــذه األمراض باس ه
ــى تناولها مدى  ــض إل ــاج املري قد يحت
ــي العيش  ــتمر ف ــاة، وميكن أن يس احلي
بشكل طبيعي في حال السيطرة على 
املرض وعدم تطوره.كما وميكن مع تقدم 
ــرض عضال  ــرض من م ــم حتول امل العل
ــفاء وخروجه من  ــرض قابل للش إلى م
قائمة أمراض العضال.دائما  ما نسمع 
ــال دون أن نعي  ــرض العض مصطلح م
ماهيته، فما هو مرض العضال وهل هو 
ــد ال يعد مرض العضال  مرض قائم بح
ــا يطلق مصطلح  ا بحد ذاته، وإمن مرضً
ــال (Terminalillness) على  مرض العض
ــة مرضية ال تتجاوب  أية اعتالل، أو حال
ــداوي، وميكن لها  ــالج الطبي امل مع الع
ــرن  ــى الوفاة.اقت إل ــؤدي  ــم وت أن تتفاق
ــراض التي  ــال باألم ــم مرض العض اس
ــرطان  ــب عالجها مثل مرض الس يصع
ــراض القلب  ــرة. أم ــي مراحله املتأخ ف
ــا مرض  ــن ضمنه ــرف وم ــة اخل املتقدم

ــب عالجها  ــي يصع ــة الت ــراض الرئ أم
ــل  ــة مث ــة املتفاقم ــراض العصبي األم
ــن  ــات ميك ــون الصدم ــرض باركينس م
ــن مرض  ــوا م ــال أن يعان ــى العض ملرض
واحد أو عدة أمراض مجتمعة و ال ميكن 
ــط العمر  ــكل دقيق مبتوس ــؤ بش التنب
ــن يعانون من  ــخاص الذي املتوقع لألش
مرض عضال، حيث تتراوح املدة الزمنية 
ــهر وأحيانًا  ــابيع إلى أش ــام وأس بني أي
ــال من  العض ــرض  م ــنوات.يختلف  س
ــى أخرى،  ــر ومن حالة إل ــض إلى اخ مري

حيث ال ميكن حلالتني من مرض العضال 
أن يتشابها.وذلك بسبب اختالف أنواع 
مرض العضال، ونوع الرعاية والعالجات 
ــص املريض. ــالف خصائ ــة واخت املقدم

ــائعة التي حتدث في  ــا األعراض الش ام
ــن أي مرض وترتبط  املراحل املتقدمة م
ــم, اإلرهاق  ــي  األل ــمية ه ــذه التس به
واالرتباك, صعوبة في التنفس صعوبة 
ــهال أو  ــة والتنقل األرق اإلس في احلرك
ونقصان  ــهية  الش ــدان  ــاك فق اإلمس
ــة إلى األعراض العضوية  الوزن.باإلضاف

ــك مراعاة  ــا، يجب كذل ــابق ذكره الس
ــي تظهر على  ــية الت ــراض النفس األع
ــاب، والتوتر.بالرغم  املريض مثل: االكتئ
ــي ملرض  ــالج نهائ ــود ع ــدم وج ــن ع م
ــن توفير العالجات  العضال، إال أنه ميك
ــدة املرض، وأعراضه  التي تخفف من ح
ــة احلياة مثل  ــن من نوعي املزمنة وحتس
ــهيل من  ــم والتس ــف من األل التخفي
ــارات  خي ــف  التنفس.تختل ــة  عملي
ــالف مرحلة  ــم باخت ــى وعوائله املرض
املرض ومرحلة العالج، ومدى استجابة 
ــك  ــة  لذل ــات املقترح ــض للعالج املري
ــض ورغباته  ــب مراعاة خيارات املري يج
ــل  املراح ــي  ــا ف ــخصية خصوص الش
املتقدمة.هناك عدة طرق التي ميكن من 
ــا التخفيف عن مرضى العضال  خالله
ومنها توفير الراحة من األلم واألعراض 
ــرى املزعجة املصاحبة. إقرار احلياة  األخ
ــة, دمج  ــوت عملية طبيعي ــار امل واعتب
اجلوانب الروحية والنفسية في عملية 
توفير الرعاية تقدمي نظام دعم لتمكني 
ــدر ممكن  ــش بأكثر ق ــن العي املرضى م
ــاط, تقدمي نظام لدعم عوائل  من النش
املرضى خالل فترة تقدمي الرعاية حتسني 
ــر  ــن التأثي ــن م ــاة والتمك ــة احلي نوعي

بشكل إيجابي على سير املرض.

اهم اسبابه واعراضه وعالجه وكيفية الوقاية  منه
التهاب اِّـفاصل الرثوي (الروماتزم)

*د.نزار علي شريف

ما هو الروماتزم؟
ــو مرض التهابي مزمن يصيب  الروماتيزم ه
ــن  اليدي ــي  ف ــرة  الصغي ــل  املفاص ــادة  ع
ــل،  ــة املفاص ــى بطان ــر عل ــني ويؤث والقدم
ــؤدي في  ــم ميكن أن ي ــبب تورم مؤل مما يس
النهاية إلى تآكل العظام وتشوه املفاصل 
ــيوني  ــاء الس ــذا املرض بالغش ــدث ه . يح
ــاء الزاللي) حيث   ــن باملفاصل (الغش املبط
ــطع  ــاء و يزحف على س ــورم هذا الغش يت
ــذي يصيبه التآكل  ــروف املفصلي ال الغض

نتيجة لذلك. يعتبر هذا املرض أحد أمراض 
ــم يتضح  ــة، التي ل ــة املؤمل ــة الذاتي املناع
ــبب واضح حتى اآلن، ويساهم هذا  لها س
املرض في حدوث تشوه دائم لعدة مفاصل 
ــان ميكن أن يؤثر  ــم وفي بعض األحي باجلس
ــل اجللد  ــم األخرى  مث ــزة اجلس ــى أجه عل
ــني واألوعية الدموية.  على  والعينني والرئت
ــدث في أي  ــن أن الروماتزم قد يح ــم م الرغ
ــن ٤٠. و هذا  ــادة بعد س ــر، فإنه يبدأ ع عم
ــيوعا في النساء,  االضطراب يعتبر أكثر ش
ــى األعراض  ــيطرة عل ــالج ميكن الس وبالع

ومنع تلف املفاصل .
اسبابه

ــي في اإلصابة مبرض  ــبب الرئيس يأتي الس
ــل مفاجئ في جهاز  ــزم بحدوث خل الرومات
ــاط اجلهاز  ــة أي يحدث زيادة في نش املناع
املناعي حيث يقوم مبهاجمة جزء أو نسيج 
ــى حدوث  ــؤدي إل ــا ي ــم مم ــني من اجلس مع
ــاء  ــمى بالغش ــيج يس إلتهاب. هذا النس
الزاللي. أثبتت الدراسات أن نسبة اإلصابة 
بهذا املرض في النساء أكثر شيوعاً خاصة 
ــي الفترة العمرية ما بني ٤٠ إلى ٦٠ عاماً.  ف
ــادة ما جند أن املصاب له تاريخ عائلي، في  ع

عائلته شخص مصاب بالروماتيزم ما يزيد 
ــن احتمالية إصابة أقربائه باملرض. هناك  م
ــاعدة التي  ــل البيئية املس ــض العوام بع
ــمنة  ــد التدخني والس ــبب املرض فيُع تس
ــباب  ــرة من األس ــرض للبرودة املباش والتع
ــة بهذا املرض  ــد من فرصة اإلصاب التي تزي

وزيادة شدة أعراضه.
اعراضه

ــائع يشعر به املريض  التّعب العام: وهو ش
في جميع مراحل اإلصابة باملرض، خصوصاً 
ــطاً، ويحصل  ــج نش ــون التهي ــا يك عندم
ــم لاللتهاب،  ــرد فعل اجلس ــك نتيجة ل ذل
ــدم، أو جراء تناول  ــوم، أو فقر ال ــة الن أو لقل
ــعور بألم في املفصل املصاب:  األدوية. الش
ويحصل ذلك نتيجة لتهيج املفصل إذا ما 
ــاس  ــط. اإلحس كان املرض في طوره النش
ــل: وذلك  ــط على املفص ــد الضغ بألم عن
بسبب تهيج األعصاب املوجودة باملفصل. 
ــد تتباين درجة  ــاب: وق ــورم املفصل املص ت
التورم من خفيف وغير ملحوظ إلى شديد 
ــي املفصل  ــدى احلركة ف ــبب حتديد م يس
املصاب. احمرار املفصل املصاب: إذ يحصل 
ــل املتهيج  ــد املغطي للمفص احمرار اجلل

ــعيرات الدموية  ــع الش وذلك نتيجة لتوس
ــاب. ارتفاع  ــات االلته ــدى عالم ــه كإح في
ــرارة املفصل املصاب: ويحدث ذلك  درجة ح
كعالمة لاللتهاب. تصلب املفصل: ويشعر 
ــكل أكبر خالل الصباح،  بذلك املرضى بش
ويصبح التصلب أقل حدة بعد ذلك. حتديد 
مدى احلركة في املفصل املصاب: إذ يالحظ 
ــى حتريك املفصل  ــدم قدرته عل املريض بع
ــرج: ويحصل  ــكل كامل. اإلصابة بالع بش
ذلك إذا ما أثر مرض الروماتيزم على مفاصل 
ــل، أو القدم.  ــة، أو الكاح ــوض، أو الركب احل
تشوه املفصل املصاب: وذلك ناجت عن تآكل 
ــف والعظام، باإلضافة إلى ارتخاء  الغضاري
ــل. اإلصابة  ــي املفص ــودة ف ــة املوج األربط
ــاب املفاصل  ــك ألنّ الته ــدم: وذل ــر ال بفق
الرثوي املزمن يؤثر على عمل نخاع العظم 

في إنتاج خاليا الدم احلمراء. 
العالج

ــزم  ــرض الرّوماتي ــيّ مل ــالج نهائ ــد ع ال يوج
ــمّ تخفيف أعراض  ــف أنواعه، بل يت مبُختل
ــتخدام أدويةٍ  ره باسْ ــن تطوّ ــرض واحلدّ م امل
ــم، وكذلك  ــكنّات األل س ــة مثل مُ ختلف مُ
ــدةٍ  ــاليبَ جدي ــاع أس ــض اتّب ــم املري تعلي
ــتخدام  ــطته اليوميّة، واس ــام بأنش للقي
غط  دة لتقليل اجلهد والضّ األجهزة املُساعِ
ــتعمال  ــل والعظام. ميكن اس على املَفاص
ــات  ــادة لاللتهاب ــة املض ــكنات القوي املس
ــث تعمل هذه  ــا حي ــارف عليه واآلالم املتع
ــكنات على خفض درجة احلرارة واحلد  املس
ــذ احليطة عند  ــرض. يجب آخ ــن تطور امل م
ــكنات خاصة ملرض القلب  تناول هذه املس
ــى. ومن األفضل التوجه إلى الطبيب  والكل
اخملتص لكتابة العالج الالزم والتعرف على 

اجلرعة املطلوبة.

*دكتوراه احياء مجهرية طبية

التعليم األهلي َّـ العراق .. تجارة رابحة وشهادات بال قيمة 

تغريد العزاوي
شهد العراق في السنوات األخيرة ، ظاهرة 
ــر احلكومي  ــار التعليم األهلي غي انتش
املتمثل بإزدياد املدارس والكليات األهلية 
ــا  ــف مراحله ــة مبختل ــة اخلاص العراقي
ــت  ــي بات ــة ، والت ــا العلمي وتخصصاته
ــدن واحملافظات  ــوم امل ــي عم ــرة ف منتش
ــجل  العراقية ، فضال عن أنها أخذت تس
ــن األهالي  ــاال ملحوظا لعدد كبير م إقب
العراقيني وابنائهم الطلبة . هذا ويرجح 
ــار التعليم األهلي  ــض إلى أن انتش البع
ــردي واقع  ــبب ت ــاء بس ــراق ، ج ــي الع ف
التعليم احلكومي بعد عام ٢٠٠٣ ، بينما 
ــي  يرى البعض اآلخر أن التدخل السياس
ــني ، قد فرض  ــة العراقي لرجال السياس
وجود التعليم األهلي في البلد ، ألسباب 

وأهداف سياسية وجتارية ربحية بحتة.
يقول نقيب األكادمييني العراقيني الدكتور 
ــة  الربحي ــان  طغي  : إن  ــالل  اله ــد  مهن
وتغلغل النفوذ السياسي في مؤسسات 
ــن  ــد م ــي ، تع ــي األهل ــم اجلامع التعلي
ــي يواجهها التعليم  أهم التحديات الت
ــراق ، فالربحية العالية  اجلامعي في الع

ــبة أكثر من ٩٠ ٪  والسريعة جعلت نس
لتلك املؤسسات أن تدار من قبل أصحاب 
ــم رجال  ــف خلفه ــن يق ــوذ ، والذي النف
سياسيني عراقيني ، كما وأن القصور في 
ــي العراقي ( ٢٥ )  ــون التعليم اجلامع قان
ــة امللحة  ــس احلاج ــنة ٢٠١٦ . يعك لس
ــريعة  ــى ضرورة إيجاد آليات طارئة وس إل
ــود أخطاء جوهرية  لتعديله ، وذلك لوج
ــا اليوم أصبحنا  ــي صياغة بنوده ، ألنن ف
ــهادات العلمية العراقية تباع  نرى الش
ــد أن أصبحت بعض  ــة ، بع بأثمان بخس
ــي األهلي  ــم اجلامع ــات التعلي مؤسس
كالدكاكني ، وقد أغرقت األجيال احلالية 
بحملة شهادات ال يفقهون منها شيئا 
ــات باتت متتهن  ، أضف وأن تلك املؤسس
ــني ، وتعامل األغلبية  ــاتذة اجلامعي األس
ــاليب ال متت إلى  ــم بأس ــى منه العظم
ال   ، ــر  تذك ــة  بصل ــة  األكادميي ــراف  األع
ــة العليا في  ــيما وأنهم ميثلون القيم س
ــى التعليم  ــف الهالل فوض اجملتمع.ويص
ــد وضعت  ــراق ، بأنها ق ــي الع ــي ف األهل
ــتقبل األجيال العراقية على احملك ،  مس
ــور بأن واقع حال  ــا كيف لنا أن نتص مبين
ــردي تلك  ــهادات العلمية ، وت ــك الش تل
املؤسسات هم من يعول عليهم في بناء 
ــيتتلمذ  األجيال القادمة ، وعلى ماذا س
ــات  ــك دراس ــتقبال ، وهنال ــا مس ابناؤن
ــس  ــنوات اخلم ــول : أن الس ــة تق علمي
ــور اآلثار املترتبة  ــهد ظه املقبلة ، ستش
ــات  مؤسس ــات  مخرج ــف  ضع ــى  عل
ــي فاق  ــي ، والت ــي العراق ــم األهل التعلي
عددها عن ( ٩٠ ) مؤسسة أهلية ، والتي 
سمحت بإنفاذ اآلف الشهادات العلمية 
ــهادات املشتراة  غير األصولية ، من الش
ــر قانون  ــراق وخارجه ، عب ــي داخل الع ف

ــمح  ــهادات ، فقد س ــس تعادل الش أس
القانون املذكور بظهور ما يسمى مبكاتب 
ــح داخل العراق  ــائل واألطاري كتاب الرس
ــارج العراق  ــي من خ ــت تأت ــا كان ، بعدم
فقط ، هذا وإن ٥٠ ٪ من طلبة الدراسات 
ــوا  ــراق ، أصبح ــل الع ــي داخ ــا ف العلي
ــب في كتابة  ــدون على تلك املكات يعتم
ــم العلمية.ويوضح  بحوثهم وأطاريحه
الدكتور  ــني  العراقي ــني  األكادميي ــب  نقي
ــن كنقابة األكادمييني  مهند الهالل ، نح
ــن أكثر املطالبني مبنع  العراقيني اليوم م
ــات  ــي املؤسس ــي ف ــل السياس التدخ
ــذي ينحصر  ــة ، وال ــة العراقي التعليمي
ــي والقيادات  ــي اجلامع ــم األهل بالتعلي
ــراق ، باإلضافة إلى أن  ــي الع اجلامعية ف
ــم اجلامعي  ــون التعلي ــة تعد قان النقاب
ــي ) ، وكذلك تعد  ــكله احلال األهلي ( بش
ــس تعادل الشهادات العلمية  قانون أس
ــة بالطعن ببعض  ــذي جنحت النقاب ، وال
ــا  ــة العلي ــة اإلحتادي ــدى احملكم ــوده ل بن

ــد ، يرمي  ــج واح ــتمرار نه ــا إلس ، قانون
ــة  ــات األكادميي ــة باملؤسس ــى اإلطاح إل
ــعى لترك أجيالنا تواجه  واجلامعية ويس

اجملهول
ــات  اجلامع ــي  ف ــهيالت  والتس ــال  امل  *

األهلية 
من جانبه األكادميي واألستاذ اجلامعي في 
كلية التربية للعلوم اإلنسانية بجامعة 
ديالى ، الدكتور خالد علي ياس يعتبر إن 

ــواء  أكان  : التعليم في العراق واحد ، س
ــر األمر  ــا يدي ــا ، عندم ــا أم أهلي حكومي
ــى الطرائق  ــدرب عل ــخص مهني مت ش
ــة والتعليم املعرفي ،  ــة في التربي احلديث
ــل إيجابي بقطع  ــج عنه عمل وفع فينت
ــة التعليمية  النظر عن طبيعة املؤسس
ــوارق قائمة في الدعم  ــن تبقى الف ، ولك
ــف الدكتور خالد  ــادي واإللتزام . ويضي امل
توجد املؤسسات املعرفية األهلية حتى 
ــد هنالك  ــة ، وال أج ــدول املتقدم ــي ال ف
ــل مثيالتها من  ــا بني عملها وعم تعارض
املؤسسات التعليمية احلكومية ، إال أن 
هذا يبقى معتمدا على درجة اإلنضباط 
ــن أن تدار  ــي ميك ــة ، الت ــة العالي واملهني
فيها مؤسسة خطيرة مثل اجلامعة ، إذ 
ــع األدوار من حيث  يجب املوازنة في توزي
ــات واحلقوق ، فمثال ما يحدث في  الواجب
ــهيالت ، لرمبا  ــات األهلية من تس اجلامع
ــبب كون الطالب يدفع مبلغا  يكون بس
ــه للجامعة ،  ــال ، مقابل إنضمام من امل
ــات احلكومية على قلة عدد  لذا فاجلامع
الطلبة املتفوقني فيها ، فهي أفضل من 

اجلامعات األهلية . 
ــم  التعلي ــس  يناف ــي  األهل ــم  التعلي  *

احلكومي ومن جهته األكادميي واألستاذ 
اجلامعي في كلية اآلداب بجامعة بغداد 
ــان علي احليدري يرى إن :  ، الدكتور إحس
ــي أغلب دول  ــر ف التعليم األهلي منتش
العالم ، ويتقدم على التعليم احلكومي 
في الكثير من اجلوانب ، ولكنه في العراق 
ــا يخص اجلامعات  ــد حديث العهد مب يع
ــي  والت  ، ــة  العراقي ــة  ــات األهلي والكلي
ــيرا أن  ــت في العقد األخير ، مش تأسس
من يقف وراء هذه املؤسسات التعليمية 
األهلية  ليسوا من ذوي اخلبرة األكادميية 
وإمنا من رجال األعمال والسياسة ، وجل 
ــاب التعليم  همهم هو الربح على حس

والتعلم . 
ويتابع احليدري التعليم األهلي في العراق 
ــا للتعليم  ــا قوي ــوم ، أصبح منافس الي
احلكومي وال سيما فيما يخص اجملموعة 
ــا قارنا بني املعدالت التي  الطبية ، وإذا م
ــات التعليمية  يتم قبولها في املؤسس
ــة ،  ــن األهلي ــا م ــن غيره ــة ع احلكومي
ــص عند  ــرا وباألخ ــا فارقا كبي ــد فيه جن
ــة ، وهذا يبني  ــر الطبي ــات غي التخصص
ــاه التعليم  ــر واضح وجلي جت ــأن التأثي ب

احلكومي . 

* تردي املستوى العلمي للطلبة 
ــة ثانوية ابن  ــر مدرس ــه مدي ــم رأي ويخت
ــى ،  ــة ديال ــي محافظ ــني ف ــل للبن عقي
ــبع ذياب قائال : التعليم  األستاذ كرمي س
األهلي في العراق خطوة غير جيدة ، ألنه 
ــتوى العلمي للطلبة  أدى إلى تردي املس
العراقيني ، كونه مبنيا في األساس على 
ــدارس األهلية  ــة ، إذ أن امل ــة املادي املنفع
ــى زعزعة ثقة  ــي العراق أدت إل احلالية ف
ــذت  ــة ، وأخ ــدارس احلكومي ــع بامل اجملتم
ــور الطلبة  ــاء أم ــش أولي ــل على غ تعم
وأهاليهم ، بإعطاء ابنائهم درجات أعلى 
ــب  ــي املناس ــتحقاقهم العلم ــن اس م
ــي حني جند  ــع ، ف ــرة للواق ــام مغاي وبأرق
ــي التقييم  ــة تعط ــدارس احلكومي أن امل
ــتوى العلمي والدراسي  احلقيقي للمس
ــى إيجاد  ــي ، وتعمل عل ــب العراق للطال
مصلحته التعليمية والتربوية .هذا وأرى 
أن مستقبل الطلبة الذين حصلوا على 
ــهادات علمية ، من مدارس وجامعات  ش
ــتقبال مترديا  ــراق ، مس ــي الع ــة ف أهلي
ــتقبل الوطن في  جدا وسيؤثر على مس

مجمل اجملاالت.

االمربيولوجي
 رائد عبداالله عباس

أشهر جراح قلب رويس يرشح كيف 
يمكن إطالة العمر حتى ١٠٠ عام

عالـم أوبئة رويس يتنبأ بموعد 
انتهاء جائحة كورونا

متابعة / البينة اجلديدة
ــي الشهير ليو بوكيرا، إنه لكي  قال طبيب أمراض القلب الروس
يعيش املرء حتى عمر مائة عام، يجب عليه أن يتحرك دائما، وأن 
ينظر إلى العالم بشكل وديع ويتعامل مع األمور بطيبة خاطر.

ووفقا له، لكي تطيل عمرك يجب عليك ممارسة بعض الهوايات 
ــغل  ــي احلياة.وأضاف بوكيرا، الذي يش ــون لديك هدف ف وأن يك
منصب رئيس مركز «باكوليف» الوطني للبحوث الطبية جلراحة 
القلب واألوعية الدموية مبوسكو: «بالطبع عليك أن تتحرك ألن 
احلركة هي سر احلياة. ثانيا، من الضروري حسب رأيي، النظر إلى 
هذا العالم بشكل إيجابي. يجب حماية النفس من األشخاص 
ــز على هدف  ــك، أعتقد أنه تركي ــني. واألهم من ذل ــر الضروري غي
ــار  ــاة، ويجب وجود هواية مفضلة وعمل محبوب».وأش في احلي
الطبيب إلى ضرورة اتباع منط حياة صحي سليم، وتناول الطعام 
ــن الكحول ألن أي كمية من  ــكل صحيح، ويجب االبتعاد ع بش
ــاء اخملاطي في املعدة، والذي يرتبط مباشرة  الكحول تضر الغش

بالنشاط العصبي.

متابعة / البينة اجلديدة
ــية غينادي  ــوم الروس ــو أكادميية العل ــة عض ــم األوبئ ــد عال أك
أونيشينكو أن جائحة كورونا قد تنتهي في مايو ٢٠٢٢، شريطة 
ــي  االمتثال ملعايير الوقاية الصحية والتطعيم.عالم أوبئة روس
ــي بارز يؤكد:  ــأ مبوعد انتهاء جائحة كوروناعالم أوبئة روس يتنب
ــهر  ــد داع للذعر وقال: «هناك الكثير من الوقت حتى ش ال يوج
ــر اجلائحة بحلول  مايو.. إذا فعلنا اآلن ما هو مطلوب، ستنحس
ــبب للذعر وفرض احلجر  ذلك الوقت».وأضاف: «اليوم ال يوجد س
ــد كورونا».ووصف  ــات ض ــتحداث لقاح ــث مت اس ــي، حي الصح
ــة الصحية في  ــار لنظام الرعاي ــينكو الوباء بأنه «اختب أونيش

جميع أنحاء العالم».

اهلالل : نقابتنا تطالب بمنع التدخل السيايس يف املؤسسات التعليمية  
احليدري : التعليم األهيل منترش يف أغلب دول العالـم وتأثريه واضح جتاه التعليم احلكومي 

د. احسان علي الحيدريد. مهند الهاللد. خالد علي ياسكريم سبع ذياب
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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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عبد الزهرة البياتي 

وجع يومي

* رئيس التحرير التنفيذي

في اول خطوة على طريق تشكيل حكومة عراقية جديدة .. 
ــة قوية ، غير مبنية على التوافقية او احملاصصاتية ..  حكوم
حكومة يريدها العراقيون هذه املرة أن تقدم اخلدمات  ويكون 
ــا حتقيق االجنازات على االرض وليس على الورق .. دعا  مبقدوره
ــوم جمهوري أصدره  رئيس اجلمهورية (برهم صالح) في مرس
برقم (٦٦) وأُعلن على املأل يوم اخلميس املاضي (٢٠٢١/١٢/٣٠) 
ــعب بدورته  ــواب املنتخب من قبل الش ــا فيه مجلس الن دع
اخلامسة لالنعقاد يوم األحد املقبل التاسع من كانون الثاني 
ــب الدستور الذي ينص على قيام رئيس  احلالي (٢٠٢٢) بحس
ــاً أفرزتهم  ــون من (٣٢٩) نائب ــة بدعوة البرملان املك اجلمهوري
ــرين األول  ــر من تش ــة املبكرة في العاش ــات النيابي االنتخاب
ــة االولى التي يرأسها  من العام املاضي (٢٠٢١) لعقد اجللس
ــناً قبل أن يباشر بانتخاب رئيس للمجلس  النائب االكبر س
ــبة أسمح لنفسي ويشاطرني  ونائبني له .. وفي هذه املناس
ــتباقية  ــرح مالحظات اس ــني العراقيني لط ــرأي  مالي ــي ال ف
ــة وهي  ــته االولى في دورتة اخلامس ــل عقد البرملان جلس قب
ــا ضرورية بل  ــت عصية لكني أراه ــات واقعية وليس مالحظ
ــات البرملانية  ــية وفي املقدمة منها أن تكون اجللس وأساس
ليست كسابقاتها في الدورات األربع املاضية حيث احلضور 
ــاب القانوني وأن   ــات واختالل النص ــي للنائب والغياب الكيف
ــروع  ــات من دون عذر مش ــل النائب اذا غاب ثالث جلس يُفص
ــعب الذي  ــث باليمني ونكث بعهده للش ــه يكون قد حن ألن
انتخبه وانتخاه ليمثله خير متثيل وأن يحترم البرملاني الزمن 
ــعب  ــن بأن كل دقيقة متر دون حتقيق ما يصبو إليه الش ويؤم
ــعب والوطن .. وعلى البرملان  ــارة يتحمل وزرها الش هو خس
ــة وهي  انتخاب  ــن إلجناز احللقات املهم ــابق مع الزم ان يتس
ــي انتخاب رئيس جديد للبالد ليكلف  رئيس للبرملان  وبالتال
ــكيل احلكومة اجلديدة  بدوره الكتلة االكبر في البرملان لتش
التي يريدها الشعب وليس تلك التي متليها االرادات احلزبية.. 
وعلى البرملان اجلديد أن ميارس دوريه الرقابي والتشريعي بكل 
ــعب به ويرمم اجلسور التي تهدمت  صرامة كي يعيد ثقة الش
ــتعيد هيبته  بعد ان صار واقع حال البرملان (هيونطة) وأن يس
ــر مجلس  ــل ودوي) لقولته !! وأن يباش ــاك (صلي ــون هن ويك
ــرع فوراً  ــار املتراكم  وأن يش ــد فوراً بازالة الغب ــواب اجلدي الن
ــي ادراجه ويقرأها  ــريعات النائمة ف ــراج القوانني والتش باخ
بشكل جيد ومن دون تاثيرات من هذا الطرف او ذاك والنقطة 
ــرة كي  ــان على الهواء مباش ــات البرمل ــم ان تُنقل جلس االه
ــى مايجري  ــعب عل ــائل االعالم وليطلع الش ــا وس تتناقله
ــى من  ــروا أن البرملان الذي يخش ــه .. وليتذك ــدور حتت قبت وي
ــرة هو برملان ليس جدير  ــعب مباش ــاته أمام الش نقل جلس
ــات االستضافة لوزراء او مسؤولني  باالحترام وأن تكون جلس
ــرحيات) هزلية ألن الشعب  ــت مجرد (متثيليات) او (مس ليس
ــنّه ورنّه)  ــار يعرف جيدا (البير وغطاه) .. نريد برملاناً له (ش ص
واملنا كبير بكل اخليرين  من النواب وال سيما  املستقلني  .. 
نريد برملاناً يواصل العمل ليال ونهارا ومن دون عطل او كسل 
ــعب أعياه امللل .. نريد برملاناً يهتف بصوت  وليتذكروا ان الش
جهوري : (ها خوتي .. ها .. عد عيناك يا شعب.. سوف نعمل  
ــيء يهون لهذا الوطن  بال كلل حتى لو أعيانا التعب فكل ش

والشعب) .. ولنا حديث آخر ..

@ÊÜΩa@êÎä«@Öbflä€a

åˆb–€a@âbn•Î@2022@‚b»€@paâb‘€a@fib∫@Ÿ‹fl@Ú‘ibéfl@·ƒ‰m@›Óiâc
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متابعة  / البينة الجديدة
ــيد علي فرحان   برعاية الس
ــب  صاح ــار  االنب ــظ  محاف
ــي العراق  ــل ف ــاز األفض اإلجن
ــاء والتطور  من االعمار والبن
ــي في  ــر حفل فن ــم أكب أقي
ــي الرمادي  امللعب األوملبي ف

ــن ١٥ الف  ــر م ــور اكث بحض
ــا احلفل  ــور وأحي ــن اجلمه م
نخبة من جنوم الفن والطرب 
ــعبية من  الش الفنون  فرقة 
ــترو  ــادة املايس ــرة بقي البص
سعد اليابس وقدموا افضل 
ــات البصرية  ــل اللوح واجم

ــابة وكان للفنان عبد  واخلش
واحمد  السفر  وتيسير  فلك 
ــت  ــز وصدح ــب دور ممي الطي
ــوت واحد بحب  احلناجر بص
ــراق، كانت  ــا ع ــراق، كلن الع
ــنة وألول مرة  أجواء رأس الس
ــذا احلجم  ــادي به ــي الرم ف

الكبير  واألفراح تعم املدينة 
في كل األسواق والطرق وكان  
ــزة األمنية دور بحفظ  لألجه
ــام.. الف مبارك  األمن والنظ
ــار وكل املدن  ألهلنا في االنب
ــالم  عام جديد يعم في الس

واألمان.

اربيل  / البينة الجديدة
ــاب الكردي دريا كمال  توّّّج الش
بلقب ملك جمال القارات لعام 
ــاب كمال ملكا  ٢٠٢٢. ومت انتخ
ــاهر  جلمال القارات في حفل س
ــي مدينة  ــدق «روتانا» ف ــي فن ف
ــة  الفعالي ــم  تنظي ومت  ــل،  أربي
ــن  ــة السوس من قبل مؤسس

ــيدة  الس ــة  برئاس ــة  العاملي
ــيد، والتي نظمت  سوسن الس
ــدة مهرجانات فنية  من قبل ع
ــتان  إقليم كردس وجمالية في 
ــرى. وقال كمال،  ودول عربية أخ
وهو مختص في الطب الرياضي 
وعمل كمحاضر دولي في مجال 
تخصصه قبل تتويجه باللقب، 

ــبكة  لش ــد،  األح االول  ــس  أم
ــور  ــه فخ ــة إن «رووداو» اإلعالمي
بنيله اللقب، وهو تفاجأ بالفوز 
ــك بوجود  ــن يتوقع ذل ــم يك ول
منافسة قوية مع مرشحني من 
ــة والعالم  ــة من املنطق ١٥ دول
ــاءة  بالكف ــون  يتمتع ــوا  كان

والوسامة أيضا.  

بغداد  / البينة الجديدة
لم متر أيام قليلة على إعادة 
ــي  ــارع الثقاف ــاح الش افتت
ــد  ــراق بع ــي الع ــهر ف األش
ــهر من عمليات الترميم  أش
ــرض  تع ــى  حت ــد،  والتجدي
ــي الطيب  ــاعر أب نصب الش
املتنبي الذي يحمل الشارع 
ــت  ــب. وقال ــمه للتخري اس
ــان، إن  ــي بي ــداد ف ــة بغ أمان
ــاق املتنبي بعد  ــاح زق «افتت
إعادة تأهيله، وبحلة جديدة 
ــة آلالف الزائرين  جعلته قبل
ــود الكبيرة  ــيما احلش ال س
ــالل اليومني  ــي ارتادته خ الت
ــاد  أعي ــبة  مبناس ــني  املاضي
ــود  ــنة، هذه احلش رأس الس
ــني  ــن املثقف ــا م كان أغلبه
ــي  العال ــي  الوع ــاب  وأصح
الرفيع،  والذوق  ــؤولية  باملس
ــف  األس ــع  م ــاك  هن أن  إال 
ــب  ــث بنص ــاال عب ــرا ض نف

ــي وأزال إحدى كلمات  املتنب
ــذي نحت  ــعري ال بيته الش
ــذي نظر  ــه (أنا ال في قاعدت
ــمعت  األعمى إلى أدبي وأس
كلماتي من به صمم) وخرب 
ــار البيان  ــزءا منها». وأش ج
ــة بغداد تتعاون  إلى أن «أمان
ــعد الربيعي  ــان س مع الفن
ــب النصب)  ــات صاح (النح
ومعاينة  ــات  القياس ــذ  ألخ
ــادة صيانته من  النصب إلع
ــت أمانة  ــا دع ــد». كم جدي
ــني  املواطن ــع  «جمي ــداد  بغ
للتعاون معها واحلفاظ على 
املوروث التراثي والنصب التي 
ــياح ومعالم  تعد قبلة الس
املدينة التي تشكل هويتها، 
وعدم السماح ملن تسول له 
ــا، وإبالغ  ــه العبث به نفس
ــوات األمنية القريبة عن  الق
ــخص  ــة أي ش ــال محاول ح

إحداث أعمال تخريب».

متابعة  / البينة الجديدة

ــي  «ديل ــة  صحيف ــرت  نش
ــة تقريرا  ــتار» البريطاني س
ــال  االغتي ــاوالت  مح ــن  ع
ــلة التي تعرض لها  الفاش
ــل  ــي الراح ــم الكوب الزعي
ــي  والت ــترو،  كاس ــدل  في
خططت لها وكالة اخملابرات 

املركزية األمريكية.
ــة  الصحيف ــت  وأوضح
ــى  إل ــرض  تع ــترو  كاس أن 
ــال بدءا  ــة اغتي ٦٣٨ محاول
ــيجار املسمم وصوال  بالس
ــام،  ــرمي الس ــى اآليس ك إل
مشيرة إلى أن الراحل متكن 
ــاط كل محاوالت  ــن إحب م

االغتيال هذه.
ــترو  ــارت إلى أن «كاس وأش
ــن عام ١٩٥٩  حكم كوبا م
إلى عام ٢٠٠٨، ومتكن خالل 
٥٠ سنة تقريبا من اإلفالت 
ــواع محاوالت  من جميع أن
ــي  الت ــة،  اجملنون ــال  االغتي
ــة  وكال ــا  تنفيذه ــت  حاول
اخملابرات املركزية األمريكية 

ولفتت  منفيون».  وكوبيون 
ــرات  اخملاب ــس  رئي أن  ــى  إل
فابيان  ــابق  الس ــة  الكوبي
تقاعد  ــذي  ال ــكاالنتي  إس
ــي عام ١٩٩٦  من منصبه ف
ــرات  املؤام ــن  ع ــف  كش
ــى  عل ــرة  واخلطي ــة  اجملنون

حياة كاسترو في كتابه
 Executive Action: 634  
 ،Ways to Kill Castro
ــد أن عدد احملاوالت  حيث أك
الزعيم  الغتيال  ــلة  الفاش

الراحل بلغت حوالي ٦٣٨.
ــجائر  «الس أن  ــت  وتابع
ــرمي  ك ــس  واآلي ــرة  املتفج
ــة الغطس  ــموم وبدل املس
ــاوالت  مح كل  ــامة..  الس
ــال هذه تبدو خيالية  االغتي
بالنسبة للقطات شوهدت 
في أفالم مثل جيمس بوند، 
أكثر مالءمة لعشاق  وتبدو 

سلسلة ألعاب هيتمان».
ــاوالت  ــى أن مح ــت إل ولفت
اغتيال كاسترو بدأت مبجرد 
ــه من تولي  ــه ثورت أن مكنت

قيادة كوبا منذ ٦٠ عاما.

بغداد  / البينة الجديدة
اعلن امني بغداد املعمار عالء 
ــن تنظيم احتفاالت  معن ع
العاصمة بغداد  ــي  كبرى ف
اجليش  ــيس  بتأس ــاءً  احتف
العراقي في ٦ كانون الثاني 
ــة  ــوات القتالي ــروج الق وخ
ــاد  انعق ــرب  وق ــة  االمريكي
ــان  للبرمل ــى  االول ــة  اجللس

العراقي .
ــان لالمانة ان « امني  وذكر بي
بغداد يتقدم باجمل عبارات 
العراقي  ــعب  للش التهنئة 
ــلة  ــة الباس ــه االمني وقوات
 ، ــد  اجلدي ــام  الع ــبة  مبناس
ــون عام خير  ــاً ان يك متمني
ومحبة وسالم واعمار  على 

جميع العراقيني».
ــداد ان  ــني بغ ــد ام ــا وع كم
ــد ٢٠٢٢  ــون العام اجلدي يك

ــة  ــاريع اخلدمي ــراً باملش زاخ
احليوية وفاعالً في النهوض 
ــة  ــة احلبيب ــع العاصم بواق
احلضري  ــهدها  ومش بغداد 
ــى ان   ــيراً ال ــي . مش واجلمال

هناك خطة جديدة اعدتها 
امانة بغداد لتطوير العديد 
من مناطق العاصمة بشكل 
يفوق ما ظهرت به مشاهد 
ــة  امللكي ــرة  املقب ــوارع  ش

وزقاق  ــالح  والف ــة  والصناع
ــى تطوير  ــي اضافة ال املتنب
ــع  ــادة مواض ــاحات وزي الس
ــام باملناطق  اجلمال واالهتم
ــعبية ضمن  ــة والش التراثي

مشروعها نهضة بغداد .
ــة  ــاالت امان ــع ان احتف وتاب
ــيس  تأس ــد  بعي ــداد  بغ
ــل  ــي الباس ــش العراق اجلي
ــتكون مميزة  ــام س ــذا الع ه
ــع خروج القوات  لتزامنها م
القتالية االمريكية في ظل 
ــي  ــج احلكوم ــاح البرنام جن
ــيد  لدولة رئيس الوزراء الس
الذي  ــي  الكاظم مصطفى 
طرز عددا كبيرا من االجنازات 
ــن الداخلي  ــى الصعيدي عل
ــبة  واخلارجي وكذلك  مبناس
ــة االولى  قرب انعقاد اجللس

للبرملان العراقي .
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البصرة  / البينة الجديدة
ــر امس االول  ــرة  ، منذ فج ــهدت محافظة البص ش
ــورة كثيفة، مما  ــوالً متزايداً لألمطار وبص األحد، هط
حول أغلب شوارع احملافظة إلى ممر لسيول األمطار.

وقال مدير قسم العالقات واإلعالم في مديرية بلدية 
ــاراً كثيفةً  ــي،  إن أمط ــة البصرة عالء العل محافظ
ــيول في أغلب  ــقطت في احملافظة وتسببت بس س
ــة بلدية البصرة  ــوارع املدينة». وأضاف أن «مديري ش
ــاري محافظة  ــة مج ــاندة ملديري ــتكون جهة س س
البصرة في حالة حصول أي طارئ جراء األمطار؛ كي 

تتم السيطرة على السيول احملتملة».


