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(١٢) صفحة ــــ السعر ٥٠٠ دينارأ جريدة يومية سياسية مستقلة عامة تصدر عن مؤسسة «البينة الجديدة» NO.3793.WED.5.JAN.2022السنة السابعة عشرة العدد (٣٧٩٣) األربعاء ٥ / ١ / ٢٠٢٢

ــاحة السياسية حراكاً غير  تشهد الس
ــبوق لكل األطراف والقوى الفاعلة  مس
ــياق عقد رئيس  ــي البالد وفي هذا الس ف
ــدى الصدر  ــيد مقت ــار الصدري الس التي
ــي  ــس حتالف تقدم محمد احللبوس ورئي
ــرف  ــاً في احلنانة بالنجف األش اجتماع
ــب  ــان مقتض بي ــر  وذك ــاء  الثالث ــس  أم
ــل  ــي وص ان احللبوس ــدم  ــف تق لتحال
احلنانة أمس الثالثاء للقاء السيد الصدر 
من دون اعطاء مزيد من التفاصيل بشأن 
ــكيل  ــأن تش ــات التي دارت بش املباحث
ــرر ان  ــث من املق ــة حي ــة املقبل احلكوم
يعقد مجلس النواب جلسته األولى في 
ــريعي اخلامس في التاسع  فصله التش
من شهر كانون الثاني احلالي وتساءلت 
ــأن هل سيحسم هذا اللقاء  مصادر بش

ــر وان  ــة األكب ــوص الكتل ــدل بخص اجل
ا دار ..  ــتفصح عمّ ــاعات املقبلة س الس
ــية  على صعيد آخر قالت مصادر سياس
مطلعة ان ثمة توافق مبدئي بني اطراف 
ــيقي والكرد ألجل توليفة  االطار التنس
ــت قبة  ــآت حت ــاك مفاج ــة وهن حكومي
ــة األولى في  ــل عقد اجللس البرملان قبي
ــل معلومات متواترة تتحدث عن قيام  ظ
ــاع حثيثة  ــية ببذل مس اطراف سياس
ــل تذويب  ــتويات ألج ــى املس ــى اعل وعل
جبل اجلليد ما بني التيار الصدري واالطار 
ــاء األول الذي  ــيقي وتفعيل اللق التنس
ــني بغية  ــة بني اجلانب ــي احلنان حصل ف
تشكيل حكومة توافقية بهدف اخلروج 
ــية املستعصية في  من األزمة السياس
ــعب  الوقت الراهن وجدير بالذكر ان الش
ــة  ــام حكوم ــى قي ــع ال ــي يتطل العراق
ــراغ  ــول ف ــادي حص ــت لتف ــرع وق بأس

سياسي األمر الذي ينعكس سلباً على 
ــية واالقتصادية  مجمل احلياة السياس
في البالد .. على صعيد آخر قالت مصادر 
ــتهان  ــة ومواطنون أن عدداً ال يُس مطلع
ــه من املدراء العامني في بعض الوزارات  ب
ــل  ــة ألج ــازات طويل ــون اآلن باج يتمتع
ــم العالم بينما  ــح» في عواص «التفس
األعمال في دوائرهم معطلة ومراجعات 
الناس ومعامالتهم متوقفة وهي ظاهرة 
ال صايرة وال دايرة وانه من املعيب ان يترك 
ــبوعني  ــه ألكثر من اس ــام دائرت ــر ع مدي
ــردح  ــروع في حالة «س من دون عذر مش
مردح» وفي شأن آخر وفي بالد العجائب 
ــن  ــة م ــة احلثيث ــد املتابع ــان .. وبع الثم
ــع مدينة الطب  ــوة حماية مجم قبل ق
ــت صفة  ــي انتحل ــاء الت ــدى النس ألح
ــفى  ــم طوارىء مستش طبيبة في قس
ــخ ١١/١٠/ ٢٠٢٠  ــي بتاري ــداد التعليم بغ

والتي وردت بحقها شكوى من ذوي احد 
املتوفني وبعد تعميم صورتها واوصافها 
ــة والتأكيد على  ــبني كاف ــى املنتس عل
ــال التعرف  ــض عليها ح ــة القب محاول
ــة حماية  ــت مفارز مديري ــا / متكن عليه
ــخصيات من مالحظتها  املنشآت والش
والتحفظ عليها من قبل احد املنتسبني 
ــاص باألطباء وهي  ــزي اخل ــي ترتدي ال وه
ــوارىء في  ــم الط ــول لقس ــاول الدخ حت
ــي مدعية  ــداد التعليم ــفى بغ مستش
ــتعجلة  بأنها طبيبة ولديها حالة مس
ــد  ــان ، وبع ــخصان اثن ــا ش وبصحبته
التعرف عليهم مت تقدمي شكوى اصولية 
بحقهم من قبل ادارة مستشفى بغداد 
التعليمي املتمثلة مبمثلها القانوني في 
مركز شرطة مدينة الطب بعد تسليمها 
ــأل ..  اصوليا الى املركز اعاله . ونحن نس

أهي وزارة صحة أم «مسلخ خانة»؟!.

كتب رئيس التحرير
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بغداد /
ــملون بامتيازات  ــوزراء أن احملاضرين سيش ــة العامة جمللس ال ــت األمان    أعلن
ــارة إلى  ــون إلى محافظة ذي قار، «اش ــاء في كتاب لألمانة معن ــرار٣١٥. وج ق
ــود أن نبني أن  ــي ٣٠ / ١٢ /٢٠٢١، ن ــؤرخ ف ــدد ٢٧٨٦٣ وامل ــم بالع ــم املرق كتابك
ــتحقون األجور املعتمدة بالقرار رقم ١٣٠ لسنة  املذكورين بكتابكم آنفاً يس
ــنة احلالية ٢٠٢٢ بنسبة ١٢/١  ــتمر الصرف على وفق ما تقدم للس ٢٠٢١ ويس
استناداً ألحكام املادة ١٣ من قانون اإلدارة املالية االحتادية رقم ٦ لسنة ٢٠١٩». 
ــمولهم باألجور احملددة بالقرار ٣١٥ لسنة ٢٠١٩  ــيتم ش ــارت إلى أنه «س وأش
املعدل عند إقرار املوازنة االحتادية للسنة املالية ٢٠٢٢ كما مبني بقرار مجلس 

الوزراء رقم ٤٢٨ لسنة ٢٠٢١».

السيد الصدر يستقبل الحلبوسي َّـ الحنانة

@ÒÜÌÜu@pbflÏ‹»fl
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ــيخ  ــيرة العمران قبيلة الغرير الش ــيخ عش اكد جنل ش
ــه كان مزارعا ولم  ــي علي ــري ان اجملن ــرم الغري ــد اك محم
ــخصا  ــري ”ابلغنا مبقتل ٢٠ ش ــال الغري ــن إرهابيا.وق يك
ا ”مت  ــاعات متاخرة من الليل، مستدركً من قبيلتنا في س
تهديد ”رحيم الغريري“ قبل ايام من حادثة جبلة. وأضاف 
ــري“ كان عائليا وليس  ــم الغري ــع ”رحي ــكال م ان ”االش
ــيات العراق ما زالت  كما صوره البعض، مبينا ان ”سياس

خاطئة منذ عام ٢٠٠٣.

بغداد /

أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى 
ــراف  األط كل  أن  ــي،  الكاظم
ــل الدامية  ــزرة باب ــببة مبج املتس
ــة العدالة اآلن.  ــل بقبض والتضلي
ــدة له ،  ــي في تغري ــر الكاظم وذك
تابعنا بدقة مالبسات مجزرة بابل 
ــف عن محاولة  الدامية، ومت الكش
العام  ــرأي  وال ــل للحكومة  تضلي
ــا. وأضاف،  ــك جرمية بحد ذاته وتل
ــببة باجملزرة  ــراف املتس أن كل األط
ــة العدالة اآلن،  ــل بقبض والتضلي
ــع في  لنا جلنة عليا للتوس ــكّ وش
ــع أي  ــامح م ــن نتس ــق، ل التحقي
ــة األمنية،  ــر داخل املنظوم تقصي

ــا  واجبن ــاء  األبري ــاء  دم ــظ  حف
ــابق من  يوم  الوطني.وفي وقت س
ــس مجلس الوزراء  أمس، أصدر رئي
ــلحة،  ــد العام للقوات املس القائ
ــرارات  ــي، ٤ ق ــى الكاظم مصطف
تتعلق بحادثة جبلة في محافظة 
ــام للقوات  ــد الع ــر القائ بابل.وذك
ــه وكالة  ــلحة في بيان تلقت املس
ــة (واع)، أنه يتابع  ــاء العراقي األنب
ــزرة  اجمل ــل  ــغ تفاصي بال ــام  باهتم
ــة التي ارتكبت في منطقة  الدامي
ــل وأمر بتولي  ــة مبحافظة باب جبل
ــاز األمن الوطني التحقيق في  جه
اجلرمية؛ للتوصل إلى احلقائق حول 
وأيضاً  بها،  واملتورطني  تفاصيلها، 
تأشير اخللل في املنظومة األمنية 

ــات  معلوم ــل  بنق ــمح  س ــذي  ال
ــة ألغراض  ــتخبارية غير دقيق اس
ــقوط  بس ــبب  وتس ــخصية،  ش
ــل  بتضلي ــماح  الس أو  ــاء،  أبري
ــة والرأي العام حول  املراجع األمني
حقيقة احلادث ومالبساته.وأضاف 
ــى  ــام تلق ــد الع ــان، أن القائ البي
ــن الوطني  ــاز األم ــس جه من رئي
 (٢٠٢٢/١/٣) ــني  االثن ــوم  ي ــراً  تقري
ــرحاً حول الظروف التي  تضمن ش
رافقت اجلرمية املروعة، ومبا يشمل 
ــير التقصير الواضح في أداء  تأش
املنظومة األمنية، ومت بالتعاون مع 
القبض  إلقاء  القضائية  السلطة 
على ١٤ من املشتركني في اجلرمية 
سواء بنقل معلومات كيدية أو في 

ــع وعلى وفق كل ذلك  التنفيذ.وتاب
قرر القائد العام للقوات املسلحة 

ما يأتي:
ــي  ــق امن ــق حتقي ــكيل فري ١- تش
ــش،  اجلي أركان  ــس  رئي ــة  برئاس
ــن  األم ــاز  جه ــل  (وكي ــة  وعضوي
ــة  ــل وزارة الداخلي ــي، ووكي الوطن
وزارة  ــل  ووكي ــرطة،  الش ــؤون  لش
ــار األمن  ــل مستش ــدل، ووكي الع
ــاق  ــيع نط ــى توس ــي) يتول القوم
التحقيق في الظروف التي سمحت 
ــادر املعلومات  باجلرمية وتعدد مص
ــي  ف ــتمرار  واالس ــتخبارية،  االس
والتصرف  ــة  ــات كيدي إبالغ تلقي 
ــها من دون إخضاعها  على أساس
ــي، وإحالة كل  ــق املوضوع للتدقي

املقصرين إلى القضاء وتقدمي تقرير 
إلى القائد العام للقوات املسلحة 

خالل أسبوع واحد.
ــل  باب ــرطة  ش ــد  قائ ــة  إقال  -٢
ــل، ومدير  ــتخبارات باب ــر اس ومدي
ــم  وإحالته ــة،  جبل ــتخبارات  اس
ــوري، وتقدمي كل  إلى التحقيق الف
ــى القضاء  ــة إل ــني باجلرمي املتورط
لتنفيذ أقصى العقوبات بحقهم.

ــل  نق ــي  ف ــني  املعني ــة  إحال  -٣
وإعالنها في  ــة  األمني ــات  املعلوم
ــالم  ــة اإلع ــة، وخلي الداخلي وزارة 
ــر  ــى التحقيق حول نش األمني إل

معلومات مضللة عن احلادث.
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كتب اِّـحرر السياسي
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أعلن جهاز األمن الوطني، امس الثالثاء، 
ــة دواء  ــني علب ــو ٧  مالي ــن ضبط نح ع
ــان للجهاز  ــر بي ــي بغداد.وذك ــة ف مهرب
ــي  ــي ف ــن الوطن ــاز األم ــارز جه ، أن مف

ــتراك مع مفارز وزارة  بغداد متكنت باالش
الصحة من ضبط مذخرين يحويان نحو 
ــة من احدى  ــني علبة دواء مهرب (٧) مالي
املنافذ احلدودية وغير خاضعة للتقييس 
ــيراً الى أنه مت  ــيطرة النوعية، مش والس

ــراء محضر ضبط  ــظ عليها واج التحف
اصولي.وأضاف البيان، أن ذلك جاء خالل 
ــى املذاخر  ــية عل ــة تفتيش ــراء جول إج
ــعدون ملراقبة  الدوائية في منطقة الس

االسعار وتاريخ صالحية املنتج. 

ع وزير الداخلية عثمان الغامني، امس  وقّ
الثالثاء،   جدول ترقية كانون الثاني ٢٠٢٢. 
وقال الغامني مثلما أنصفنا املستحقني 
ــي، عملنا  ــوز املاض ــدول ترقية مت ــي ج ف

ــة  ــاط وزارة الداخلي ــاف ضب ــى إنص عل
الذين يستحقون اإلنصاف من منحهم 
ــون  ــة كان ــدول ترقي ــي ج ــم، ف حقوقه
ــذي وقعنا عليه ووضعنا  الثاني ٢٠٢٢ ال
في حساباتنا األبطال في سواتر القتال 

ــن لتقدمي أفضل  والذين يعملون جاهدي
ــى وكذلك  ــن اجلرح ــال ع ــات، فض اخلدم
التقاعد.وأضاف  ــى  إل ــيحالون  الذين س
الغامني في بيان   نحن نعلم مدى أهمية 

الترقية للضباط.

Ô„br€a@ÊÏ„b◊@ÚÓ”äm@fiÎÜu@…�”ÏÌ@ÚÓ‹ÅaÜ€a@äÌãÎ

ÖaÜÃi@ø@ÚiäËfl@ıaÎÖ@Új‹«@¥Ì˝flH7I@Ï≠@¡jô@NN@\ÈibÌ@Ñ˝ÌÎc
بغداد ̂/

بغداد /

Ú”b«�a@Îà€@Ú‡◊a6Ωa@kmaÎä€a@Êdíi@|ôÏm@›‡»€a
ــاء،  ــس الثالث ــل، ام ــت وزارة العم أوضح
ــذوي اإلعاقة. ــأن الرواتب املتراكمة ل بش
ــمولني بالرواتب  ــوزارة ، أن املش ــرت ال وذك
 (٢٠١٦-٢٠١٧-٢٠١٨) ــابقة  الس للسنوات 
ــا يطلق عليهم  ــتلمني ،وهم م غير املس

(باملتراكم) ،حيث اعتمدت الهيئة إجراءات 
ــتلموا رواتبهم ألول  ــمول كافة واس الش
ــاب  ــام ٢٠١٩ ،لهذا مت احتس ــرة في الع م
ــهر الذي يلي تاريخ   املتراكم لهم من الش
ــر الطبي وغير هؤالء املذكورين غير  التقري

مشمولني باملتراكم.

ــس الثالثاء،  ــواب، ام ــس الن ــا مجل دع
ممثلي وسائل االعالم العراقية والعربية 
ــى  ــة االول ــة اجللس ــة لتغطي واألجنبي
ــي  الت ــة  اخلامس ــة  االنتخابي ــدورة  لل
ــب  ــتعقد يوم األحد القادم. وبحس س
ــت «البينة  ــي حصل ــوة الت ــص الدع ن
اجلديدة» على نسخة منها فإن «الدائرة 
اإلعالمية تشيد مبمثلي وسائل االعالم 
ــى التواصل مع  ــور، إل ــني باحلض الراغب

قسم العالقات والنشاطات اإلعالمية؛ 
ــماء الثالثية لغرض امتام  ــال األس وإرس
ــى مجلس  ــى مبن ــول ال ــل الدخ تخاوي
ــكات  النواب، وضرورة احضار املستمس
ــاء  االنتم ــت  يثب ــا  وم ــخصية  الش
ــني  العامل ــة  اإلعالمي ــات  للمؤسس
ــى أن يكون آخر  ــة، عل فيها يوم اجللس
ــو نهاية  ــماء ه ــتقبال األس موعد الس
الدوام الرسمي ليوم اجلمعة ٢٠٢٢/١/٧ 

الساعة اخلامسة مساء». 

›j‘Ωa@Üy˛a@Èmbé‹u@µÎc@’jéÌ@b„bÓi@âÜñÌ@Ô”aä»€a@ÊbΩ5€a

بغداد /

بغداد /
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البصرة / البينة الجديدة

استقبلت الشركة العامة ملوانئ 
 AFRICAN ــفينة   الس ــراق  الع
ــف  ـــ ٤٤٠٠٠ ال ــة ب LION   احململ
وزارة  ــح  لصال ــرز  ال ــن  م ــن  ط
التجارة ضمن مفردات البطاقة 
ــى ارصفة  ــت عل التموينية رس
ميناء ام قصر اجلنوبي .وقال مدير 
ــركة الدكتور املهندس  عام الش
فرحان الفرطوسي: انه وحسب 
توجيه وزير النقل الكابنت ناصر 
ــبلي بضرورة  ــني بندر الش حس
االسراع بتفريغ  املواد الغذائية 

ــي  ــفن والت ــى الس ــة عل احململ
ــى مبفردات  ــل املوانئ وتعن تدخ

البطاقة التموينية ، فقد هيأنا 
ــذه  ــغ ه ــئ لتفري ــة املوان ارصف

ــرعة القصوى.كما  ــواد بالس امل
ــركة اربع سفن  استقبلت الش
جتارية في مطلع عام ٢٠٢٢ رست 
ــة ميناء  ــى ارصف ــا عل جميعه
ــر  ــمالي.وقال مدي ــر الش ام قص
ــور املهندس  ــام املوانئ الدكت ع
ــاهم  س ــي:  الفرطوس ــان  فرح
ــاط التجاري بارتفاع  ازديادالنش
ــة املرافق  ــفن التجاري عدد الس
ــادل التجاري  ــادة حجم التب لزي
ــهيل اخلدمات  ــا مع تس متزامن
ــى  ــذي ادى ال ــر ال ــة االم املينائي
ارتفاع وتيرة عملنا ، مشيرًا الى 
توجيه وزير النقل الكابنت ناصر 

ــبلي بضرورة  ــني بندر الش حس
ــت وتوفير  ــل الوق ــص عام تقلي

ــتية  ــل اخلدمات اللوجيس افض
ــة  حرك ــيابية  انس ــهيل  وتس

ــاف  .وأض ــة  البحري ــة  املالح
ــاء ام قصر  ــام ان مين ــر الع املدي
اربع سفن  ــتقبل  اس الشمالي 
االرصفة  ــد  جتارية متواجدة عن
(٢٠ /١٨/٢١) محملة بالسيارات 
ــوالت  ــة احلم ــات املتنوع واحلاوي
ــة وفي هذا  ــواق احمللي لرفد االس
ــيق الدائم  الصدد يجرى التنس
ــة في املوانئ  بني اجلهات املعني
ــراءات  االج ــة  كاف ــهيل  لتس
ــفن  اخلاصة بدخول وخروج الس
ــات  وعملي ــئ  املوان ــى  وال ــن  م
ــى  عل ــغ  والتفري ــحن  الش

االرصفة.

 äœ@RY@›ÓvémÎ@ÚÓ‰üÎ@Ú◊äë@YV@èÓçdmZÒâbvn€a
ÚÓj‰ua@Ú◊äë@

@

بغداد / البينة الجديدة
أعلنت وزارة العدل عن اطالق سراح ( ٩٠) حدثاً 
ــون االول املاضي لعــام ٢٠٢١  ــهر كان خالل  ش
ــا ، إنّ دائرة اصالح  ــدت الوزارة في بيان له . وأك
االحداث  التابعة لوزارة العدل بينت   موقفها 
الشهري اخلاص  بعدد املطلق سراحهم خالل 
ــم (٩٠) حدثاً   ــهر املاضي حيث بلغ  عدده الش
بينهم (٤١) حدثاً موقوف مت اإلفراج  عنه و (٣٨ ) 
تخلية بعد قضاء مدة احملكومية و(١٠)  باإلفراج 
ــلوكهم وإجتيازهم  الشرطي وذلك حلسن س
ــب توصية  ــدورات التأهيلية حس مختلف  ال
ــعب البحث اإلجتماعي  ومصادقة اجلهات  ش
القضائية ، إضافة إلٰى  حدث واحد مت  شموله 
بالعفو اخلاص .    وأضاف البيان : إنّ الدائرة تتابع 
بشكل مستمر ودائم آلية  إطالق السراح بعد 
إنتهاء كافة اإلجراءات القانونية حرصاً  منها 

علٰى إمتام عملها بالشكل األمثل .  

وردت  عبر البريد االلكتروني جلريدتنا رسالة من 
ــد فيها  ــم الكعبي ) يناش ــن ( علي قاس املواط
ــتاذ حميد الغزي  األمني العام جمللس الوزراء األس

النصافه وفي ما يلي نص الرسالة :
السيد االمني العام جمللس الوزراء االستاذ الغزي 

احملترم 
ــائله .ونضع بني أيديكم  ــا نطرق بابا ال يرد س انن
ــي معامالت  ــان وه ــت في ميس ــكلة حدث مش
(الفصل السياسي)  التي تعرضت للظلم كما 
ــلمت  إلى مبنى  ــالت س ــو أصحابها فاملعام ه
ــرين مت  ــان وفي أثناء أحداث تش محافظة ميس
ــات ضالة  ــة من قبل جماع ــرق مبنى احملافظ ح
ــني  ــالت املفصول ــع معام ــرق جمي ــى ح وادت إل
ــتقرت األمور مت االيعاز  السياسيني  وبعد أن اس
ــان بإعادة إرسال املعامالت  إلى  محافظة ميس
ــي احترقت إال ان  ــخ ثانية غير األصلية الت بنس
ــال املعامالت  ــي إرس ــان تباطأت ف ــة ميس تربي
إليكم وارسلتها بعد نفاذ املدة احملددة ومت ارجاع 
املعامالت إلى مديرية التربية !ونحن نناشدكم  
ــؤ التربية  ــا ذنبنا من تباط ــدوا لنا حال فم ان جت
ــر اليعني مدير التربية  وحرق احملافظة وكأن األم
ــلمت ملف التربية  واحملافظة تتحجج بأنها س
ــتكي هللا ولكم  ونحن ال  ــوزارة ونحن نش ــى ال إل

نتحمل وزر خطأ لم نكن نحن من ارتكبه .

واسط / البينة اجلديدة
ــط ان فريق صحي في مركز  ذكرت دائرة صحة واس
ــة لعدد من  ــارة ميداني ــي نفذ زي ــرة الصح الصوي
املدارس االبتدائية الواقعة ضمن الرقعة اجلغرافية 
ــملت هذه الزيارة مدرسة الطاهرات  للمركز ,  وش
ــلني ومدرسة الشهيد  علي صباح   ومدرسة املرس
ومت خاللها  اجراء  فحص اسنان الطلبة  والتاكيد 
على نظافة الفم واالسنان واالكالت املفيدة للفم 
واالسنان واجراء الفحص العيني من قبل مسؤول 
ــرة حول  ــية والقاء محاض ــة املدرس ــدة الصح وح
ــي  املتحور اجلديد لفيروس كورونا  للكادر التدريس
والتالميذ. ومت خالل الزيارة التاكيد على اهمية اخذ 
ــالمة الوطنية  ــاح وااللتزام مبقررات جلنة الس اللق
ــد االجتماعي  ــات والتباع ــس الكمام ــا لب واهمه
وغسل اليدين باملاء والصابون واالهتمام بالنظافة 
ــع الفولدرات  ــخصية وتوزي العامة والنظافة الش
ــع مواد  ــى توزي ــة ال ــة باالضاف ــائل الصحي والرس

االسعافات االولية.

البينة اجلديدة / بلقيس البياتي 
ــركة  بحثت وزارة الزراعة ومن خالل الش
ــة، التعاون  ــة للتجهيزات الزراعي العام
ــادن في مجال  ــة واملع ــع وزارة الصناع م
ــمدة الداب واليوريا، ومراجعة  توفير أس
االتفاقات املوقعة بني الوزارتني وبضمنها 
مواعيد التجهيز. حيث أوضح مدير عام 
ــزات الزراعية  ــركة العامة للتجهي الش
ــن خالل  ــب الكعبي، وم ــدس طال املهن
زيارته ملقر وزارة الصناعة واملعادن، ولقاؤه 
باملهندس  يوسف محمد جاسم وكيل 
ــار  ــؤون التخطيط واملستش الوزارة لش
ــد اهللا اجلنابي  ــيد عمار عب العلمي الس
ــة ومدير  ــرة االقتصادي ــام الدائ ومدير ع
ــات  للصناع ــة  العام ــركة  الش ــام  ع
ــبل تعزيز  ــة، التباحث حول س التعديني
ــركة العامة  ــترك بني الش التعاون املش

ــركة العامة  للتجهيزات الزراعيه والش
ــر  ــة لتوفي ــمدة اجلنوبي ــة االس لصناع
ــة احلالية من  ــة الزراعي متطلبات اخلط
ــداب واليوريا. حيث اكد  ــماد ال مادتي س
وكيل الوزارة والكادر املتقدم فيها التزام 

ــم باالتفاقات املبرمة بني الوزارتني  وزارته
ــل من  ــدة وبأق ــات املعتم ــق التوقيت وف
ــعار املطروحة  ــة واالس ــعار العاملي االس
ــج وطني لدعم  ــوق كونها منت في الس

العملية الزراعية.

بغداد / البينة الجديدة

ــة  العام ــركة  الش ــت  أعلنـ
ــراق التابعة إلى  لكبريت املش
ــادن عن  ــة واملع وزارة الصناع
ملُنتجاتها  املُسوقة  الكميات 
الزراعي  والكبريت  الشب  من 
ــي ٢٠٢١ .  ــالل العام املاضـ خِ
ــركة  دير عام الش ــحَ مُ وأفصـ
ــن  أميـ ــعـد  س  : ــدس  املُهن
ــا  م ــويق  تس ــن  ع ــل  فيصـ
ــن  ط  (  ٣,٣١٤,١٥٠  ) ــداره  مق
ــى دوائر  ــب إل ــادة الش ــن م م

ــا  م ــوقت  س ــا  فيم ــة  الدول
ــه ( ١,٦٨٢,٠٧٥ ) طن  مجموع
من مادة الكبريت الزراعي إلى 
ــتعداد  ــني ، مؤكداً إس املُواطن

ــة  ــركة لتلبي ــة الش وإمكاني
العام  القطاعني  ــات  إحتياج
واخلاص من هذهِ املُنتجات التي 
واصفاتها  ومُ ــا  بنوعيته متتاز 

. وأشـارَ  املُعتمـدة  القياسية 
ــركة  ــر العام إلى انَ الش املُدي
ــون  ــهر كان ــالل ش ــت خِ قام
ــام املاضي ٢٠٢١  األول من الع
ــة  العام ــركة  الش ــز  بتجهي
ــمدة اجلنوبية  ــة األس لصناع
ــت ( ٤٢,٦٠٠ ) طن  بكمية بلغَ
من مادة الشب املُكيس إضافة 
ــادة الكبريت  ــويق م ــى تس إل
الزراعي بنوعيه فائق النعومة 
جملموعة  النعومة  ــط  توس ومُ
ت  ــني وبكمية بلغَ من املُواطن

(٢١٧,٦٠٠ ) طـن .

البينة الجديدة / هيثم مجيد
ــاز   ــن اجن ــارة ع ــت وزارة التج اعلن
ــجيل الشركات  مالكات دائرة تس
ــركة  ــيس (٩٦) ش ــالت تاس معام
ــرع  ف  (  ٢٩) ــجيل  وتس ــة  وطني
ــح اجازة  ــة مع من ــركة اجنبي ش
ــال الوكالة  ــة اعم واحدة ملمارس
ــة  ــجيل (٣) وكال ــة وتس التجاري
ــرين  تش ــهر  ش ــالل  خ ــة   جتاري
ــي . اكد  ــام املاض ــي من الع الثان
ــرة مجاهد  ــام الدائ ــك مدير ع ذل
ــان واضاف  ــافي العيف محمد ش
ــدة قرارات  ــرة اصدرت ع ــان الدائ ب
ــركات  ــق بتعديل عقود الش تتعل
ــاهمة و زيادة وتخفيض راس  املس
ــركة  ــابات ش ــج حس ــال و دم م
 . ــركة   ــابات  ش ــة حس وتصفي
ــاً انه مت كذلك توثيق (١١٠) مضيف

ــجلة وتاشير احملاضر  شركة مس
ــة ،  ــركة عراقي ــة (٣١٧ ) ش واحال
ــركة اجنبية الى احملقق  و( ١٦) ش
ــط  الضواب ــا  خملالفته ــي  العدل

والتعليمات .مشيراً الى ان الدائرة 
قامت بدراسة احلسابات اخلتامية 
البالغ عددها  الوطنية  للشركات 
 (٣٨ و(  ــة  وطني ــركة  ش  (١٥٥٧)

ــي  ــركة اجنبية املركز الرئيس ش
ــركات االجنبية  ــرع الش و( ٦٩ ) ف
ــابات ( ٢٣  باالضافة الى دمج حس
) وقرار وزيادة او تخفيض راس مال 
(٤٩) شركة  وتصفية حسابات (٦) 
شركات وتاشير احلجوزات والتاكد 
ــوزة اموالهم  ــماء احملج ــن االس م
ــق وصوالت (٣٣٧٩)  لـ (٤٠٩) وتدقي
ــة العامة  ــرارات الهيئ وتصديق ق
ــخاص   واالش احملدودة  ــركات  للش
ــه  دائرت ــام  قي ــى  ال ــاً  (٥١٦).الفت
ــات  ــر االجتماع ــق محاض بتصدي
ــركات احملدودة  ــية للش التاسيس
ــرا  ــا (١٧٤ ) محض ــغ عدده والبال
ــق محاضر  ــى تصدي ــة ال باالضاف
ــة  العام ــة  الهيئ ــات  اجتماع
 ،  (٤٤) ــاهمة  املس ــركات  للش

وارشفة وثائق اضابير (٤٨٩) .

بغداد / البينة الجديدة
ــرطة  ــر عمليات الفرقة االولى ش ــوة من اللواء اخلامس عش متكنت ق
ــة لوكالة  ــواء التابع ــتخبارات الل ــارز اس ــتراك مع مف ــة باالش احتادي
ــتخبارات والتحقيقات االحتادية ومفرزة من جندة بغداد  من إلقاء  االس
ــن العمر ٦  ــت بخطف  طفل يبلغ م ــرأة متهمة، قام ــض على ام القب
ــنوات ، وجاءت عملية القبض بعد ورود معلومات من احد املواطنني  س
عن وجود حالة خطف ضمن منطقة (شارع الصناعة) وسط   بغداد، 
ــن مؤقتة ومتابعة  ــيطرات وكمائ ــث مت تطويق املنطقة ونصب س حي
حتركاتها ،حيث اسفرت عن القاء القبض عليها بفترة زمنية قياسية، 
ــاص ألكمال  ــة االختص ــوف إلى جه ــل اخملط ــع الطف ــليمها م مت تس

االجراءات التحقيقية والقانونية بحقها.

بغداد / البينة الجديدة
ــت وكيل وزارة العمل والشؤون االجتماعية  ترأس
ــي اجتماعا للمالك املتقدم  الدكتورة عبير اجللب
في هيئة رعاية ذوي االعاقة واالحتياجات اخلاصة 
ــة سبل حتسني اوضاع  امس االول االثنني ملناقش
املعاقني وحتديد املعوقات اليجاد احللول املناسبة 
الواجب  ــات  ــل التخصيص الوكي ــت  لها.وناقش
توفرها في موازنة هيئة رعاية ذوي االعاقة للعام 
ــذه الفئة، مؤكدة  ــمول له ٢٠٢٢ بغية فتح الش
ضرورة اجراء اخلطوات الصحيحة في تنفيذ قانون 
رقم ٣٨ لسنة ٢٠١٣ وتفعيل بنوده كافة.ووجهت 
اجللبي بعقد دورات تدريبية القسام الهيئة كافة 
في بغداد واحملافظات بغية رفع قدراتهم وحتسني 
ــن جانب  ــة التعامل م ــام مع اهمي ــل االقس عم
انساني مع هذه الفئة.كما وجهت بتنظيم آلية 
استقبال املعاقني من قبل اللجان الطبية الجراء 
ــر االدارية  ــدار االوام ــى اص ــص، مؤكدة عل الفح

للمشمولني براتب املعني املتفرغ.

أصالة عن نفسي ونيابة عن الكثير  من الفقراء املَعدمني 
ــن يَرومون تنظيم البطاقة الذكية  ذات الدخل احملدود الذي
ــهرية عن طريق املاستر ومن خالل  ــتالم رواتبهم الش إلس
ــراء نتقدم  ــوت الفق ــدة» الغراء ص ــة اجلدي ــدة «البين جري
ــاب اخللوق علي  ــكر والتقدير والعرفان للش بخالص الش
صالح الدين مجيد املوظف في الشركة العاملية للبطاقة 
ــلوك الراقي  ــعب للس الذكية /مصرف الرافدين/ فرع الش
ــكل ادب واخالق  ــني وب ــه مع املراجع ــذي ميارس ــؤدب ال وَامل

وتعاونه اجلاد واملثمر في اداء واجبه ومن اهللا التوفيق .

 احلاج عباس بن كرمي العلياوي
الناشط في مجال حقوق االنسان

البينة الجديدة / علي شريف
ــفى  مُستش ــهد  ش
ــد  والتولي ــائية  النس
ــالء  بكرب ــي  التعلم
املُقدسة والدة أربعة توائم 
( ثالثة إناث وذكر ) بعملية 
ــيدة  ــة أجريت لس قيصري
افظة  ثالثينية من أهالي احملُ
وقالت أخصائية النسائية 
ــول  بت ــورة  والتوليدالدكت
جمعة املالكي: إن املُواطنة 
الكربالئية وهي حامل في 
األسبوع األول من شهرها 
السابع  قد وصلت لطوارئ 

ــي تُعاني  ــفى وه املُستش
ــوالدة وتقلصات  من آالم ال
ــديدة وفقر دم  ــة ش رحمي
الرحم  وربط عنق  ــديد  ش
ــقاطات  ــا إس لديه ــون  ك
الدكتورة  تكررة.واضافت  مُ
ــراء  إج ــد  بع ــي:  املالك
ــة  الطبي ــات  الفحوط
واخملتبرية الالزمة مت حتويلها 
ــة العمليات ومن ثم  لصال
ــالل  ــاً خ ــا قيصري توليده
نصف ساعة تقريباً لتضع 
ــا األربعة وأوزانهم  توائمه
ــني (  ٨٠٠ / ١٢٠٠  ــراوح ب تت

ــم بعدها حتويل  ــم ) ليت غ
ــة  للرده ــا  وأطفاله األم 
راقبة وضعهم الصحي  ومُ
وتكملة باقي العالج حلني 
ــفى  املُستش ــم  غادرته مُ
 . التام.  للشفاء  ومتاثلهم 
ــرت الدكتورة املالكي  وذك
ــي  ــارك ف ــق املُش إن الفري
كان  ــة  العملي ــراء  إج
ــي  أخصائي ــن  م ــاً  ؤلف مُ
ــال  واألطف ــر  التخدي
عبد  ــة  خديج ــورة  الدكت
ــي  عل ــور  والدكت ــزة  احلم
جميل اجلبوري واملُقيمات 

ــائية/  نس ــات  دمي القُ
ــات  الدكتورة زهراء  دراس
ــب  ــورة زين ــاء والدكت ضي
ــة  آمن ــورة  والدكت ــدر  حي
ــة قدمى  ــم  واملُقيم قاس
ــب  ــورة زين ــال الدكت أطف
ــاء  ــر رج ــد  وم. تخدي أحم
رضات العمليات  شاكر وممُ
وعلياء  زهراء عبد احلسن 
ــة  اخلدم  . وم   ، ــم  إبراهي
ــدت  واك ــاس.  ــة عب خيري
ــادروا  ــا غ وتوائمه األُم  إن 
بصحة   وهم  املُستشفى 

جيدة.
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السنة السابعة عشرة / العدد (٣٧٩٣) األربعاء ٥ / ١ / ٢٠٢٢

استقبل رئيس حتالف الفتح هادي العامري، امس الثالثاء، رئيس الهيئة السياسية 
لتحالف عزم خالد العبيدي مبكتبه في   بغداد. وبحسب بيان ملكتب العامري ، فقد 
بحث اللقاء نتائج احلوارات السياسية وطبيعة التحالفات املرتقبة مع قرب موعد 
ــون الثاني اجلاري.وتابع البيان،  ــة االولى جمللس النواب املقررة في ٩ كان انعقاد اجللس
ــكيل  ــات املرحلة القادمة في مقدمتها العمل على تش ــا متطلب ان اجلانبني ناقش
معادلة حكم كفوءة تضمن ايجاد حلول ناجحة لالزمات االقتصادية واالجتماعية 
ــى تغليب مصلحة  ــدد اجلانبان ايضا عل ــة التي تعصف في البالد، فيما ش واالمني

الدولة القوية والنجاح في املرحلة القادمة. 

بغداد /

ــعود   ــتاني مس ــم احلزب الدميقراطي الكردس بحث زعي
ــي البرملان  ــن ف ــاء، مع رئيس الس ــس الثالث ــي، ام بارزان
ــن القضايا  ــهداني عدد م ــي اجلديد محمود املش العراق
ــي للبالد.وذكر  ــي الداخل ــأن السياس ــي تخص الش الت
ــاع تبادل  ــالل االجتم ــي ، أنه مت خ ــب البارزان ــان ملكت بي
ــي العراق بعد  ــي ف وجهات النظر حول الوضع السياس
االنتخابات، وكيفية انعقاد اجللسة األولى جمللس النواب 
ــية.وأضاف البيان أنه  ــي، وآخر التطورات السياس العراق
ــادئ املبادئ  ــد على تنفيذ مب ــاع مت التأكي ــالل االجتم خ
ــوازن)، ومراعاة حقوق  ــوية، الت ــراكة، التس الثالثة (الش

واستحقاقات املواطنني واملكونات العراقية. 

ــناً محمود  أوضح أكبر أعضاء مجلس النواب اجلديد س
ــهداني ، اإلجراءات املتبعة عند عدم اختيار رئاسة  املش
ــدم اتخاذ  ــار إلى ع ــى، فيما أش ــة األول ــان باجللس البرمل
ــاء.وقال  ــة صباحاً أو مس ــد اجللس ــى اآلن بعق ــرار حت ق
ــهداني، إن مجلس النواب سيعقد جلسته االولى  املش
يوم ٩ كانون الثاني الداء اليمني الدستوري واختيار رئيس 
ــب  ــة مفتوحة بحس ــه، مبينا أنه ال توجد جلس ونائبي
ــة  ــل البرملاني ــاف، أن الكت ــة االحتادية.وأض ــرار احملكم ق
ــواب الدائم في  ــعى الى اختيار رئيس مجلس الن ستس
اجللسة االولى، وفي حال لم نوفق في ذلك وكانت هناك 
ــاكل ولم تتفق الكتل البد من وجود مخرج قانوني  مش
وهو ابقاء اجللسة للتداول دون غلقها حلني اتفاق الكتل 
السياسية، موضحا أن القرار في كتلة عزم التي ننتمي 
ــة االولى  إليها هو انتخاب رئيس مجلس النواب باجللس
ــى االن قرارا  ــم نتخذ حت ــتور.وتابع ل ــا هو في الدس كم
ــاء، مبينا لدي لقاء  ــأن عقد اجللسة صباحا أم مس بش
ــة. وذكر  مرتقب مع رئيس الديوان لتحديد مالمح اجللس
ــل لبحث آلية  ــل مع جميع الكت ــف عزم متواص أن حتال
وأفضل السيناريوهات للجلسة االولى، واصفا اجللسة 

االولى للبرملان باالخطر. 

ــاء، عن تأدية  ــي، امس الثالث ــت وزارة التعليم العال أعلن
ــات النهائية للفصل  ــا االمتحان ــات العلي طلبة الدراس
ــي األول.وقالت الوزارة ، إن طلبة الدراسات العليا  الدراس
في اجلامعات أدوا االمتحانات النهائية للفصل الدراسي 

األول ضمن العام الدراسي ٢٠٢١- ٢٠٢٢. 

ــة في هيئة  ــفت دائرة الوقاي كش
ــاح  ــن إفص ــة ع ــة االحتاديَّ النزاه
رئيس مجلس القضاء األعلى عن 
ــام ٢٠٢٢. الدائرة  ته املاليَّة للع ذمَّ
ت االستمارة  أشارت ، إلى أنَّها تلقَّ
ــة املاليَّة  ــف الذمَّ ــة بكش اخلاصَّ
ــاء األعلى  ــس مجلس القض لرئي
ــيادة القاضي الدكتور (فـائـق  س
ــت  ــاري. وكان ــام اجل ــدان) للع زيـ
ــت أواخر العام  الهيئة قد أفصح
ــن تفاصيل التعديل األول  ٢٠١٩ ع

ــنة  ــا النافذ رقم ٣٠ لس لقانونه
اب  وَّ ــس النُّ ــد إقرار مجل ٢٠١١، بع
ــكام البند  ــاً ألح ــل، طبق التعدي
ــادَّة (٦١) والبند ثالثاً من  أوالً من امل
ــتور، إذ أشارت  املادَّة (٧٣) من الدس
ــل  ــن التعدي ـــ) م ــادَّة (١٦ أوالً ه امل
ــن (رئيس مجلس  ــى إلزام كلٍّ م إل
وأعضاء  والقضاة  األعلى  القضاء 
ــام)، فضالً عن غيرهم  االدعاء الع
الوظائف  ــدى  إح ــغلون  ــن يش ممَّ
نته  واملناصب الرسميَّة، كما تضمَّ
ــي فقراتها األخرى، بتقدمي  املادة ف

إقرار عن ذممهم املاليَّة.

 

ــرت خلية اإلعالم األمني، صورا للطائرتني  نش
ــني  ــدة ع ــتهدفتا قاع ــني اس ــيرتني اللت املس
األسد في محافظة االنبار.وذكرت اخللية، إنه 
«مت اسقاط الطائرتني  خارج محيط القاعدة 

دون أي أضرار او إصابات».

ــن  ــني العام حلزب اهللا حس ــر األم اعتب
ــن اخترع  ــي م ــركا ه ــر اهللا، أن أمي نص
ــها إلى العراق. ــش للعودة بجيوش داع
وقال نصر اهللا في كلمة له، إن الشهيد 

ــى جانب  ــذي وقف إل ــليماني هو ال س
ــعب العراقي وساهم في تأسيس  الش
ــركا هي القاتل  املقاومة.وأضاف أن أمي
ــي التاريخ  ــذي ال مثيل له ف ــق ال املناف
ــؤولية كل اجلرائم  وأميركا تتحمل مس
ــم داعش وهي من  ــي ارتكبها تنظي الت

ــها إلى  ــرع داعش للعودة بجيوش اخت
ــركا هي التي  ــت الى ان أمي العراق.ولف
ــراق وارتكبت  ــتبدت ب الع ــت واس احتل
ــدداً  ــليماني، مش اجملازر قبل اغتيال س
ــول على العراق أن يقدم موقفاً من  بالق

القاتل ومن الشهيد.

أكد الناطق باسم مكتب القائد العام 
اللواء يحيى رسول ، أن املتهمني بجرمية 
ــوة املنفذة  ــن الق ــة جميعهم م جبل
ــة ومضللة،  ــدم معلومات كاذب ومن ق
ــي الذي  ــيراً إلى أن اخللل األساس مش
سمح بحدوث اجلرمية جاء بخروج قوة 
ــا دون التدقيق  ملداهمة منزل الضحاي

باملعلومات الواردة.
ــب القائد  ــم مكت ــق باس ــال الناط وق

ــلحة اللواء يحيى  العام للقوات املس
ــى  ــات األول ــذ اللحظ ــول، انه»من رس
ــي منطقة جبلة  ــعة ف للجرمية البش
شمال محافظة بابل كان القائد العام 
يتابع باهتمام ما جرى وعلى الفور أمر 
ــن الوطني التحقيق  بتولي جهاز األم
لبيان سبب اخللل األمني بنقل مواقف 
شخصية ومعلومات كيدية ومضللة 

ضد الضحايا».
ــتخباراتية  االس ــة  «املعلوم أن  ــد  وأك
ــوة  ــرج ق ــل أن تخ ــق قب ــب أن تدق يج

ــي احلادثة وهذا  ــم كما حصل ف وتداه
خلل مهد حلدوثها»، الفتا إلى «تصديق 
ــني بالقضية ممن  ــوال ١٤ من املتهم أق
ــاركني  ــل املعلومات الكاذبة واملش نق
ــه مبنع التداخل  ــة وهناك توجي باجلرمي

األمني واالستخباراتي».
ــني أوضح أن  ــات املتهم ــول اعتراف وح
«املتهمني جميعهم من القوة املنفذة 
ــو  ــاء وه ــام القض ــات اآلن أم واالعتراف
ــتماع  ــادر على احقاق احلق، ومت االس ق

للشهود من جيران عائلة الضحايا».
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ــوزراء حميد  ــس ال ــام جملل ــث األمني الع بح
نعيم الغزي ووزير العدل ساالر عبد الستار، 
ــاء، آلية تطبيق برنامج احلوكمة  امس الثالث
ــاري. ــجيل العق ــر التس ــة بدوائ اإللكتروني

ــوزراء ، إن  ــة جمللس ال ــة العام ــت األمان وقال
ــد نعيم  ــس الوزراء حمي ــني العام جملل «األم
ــاء، وزير العدل  ــتقبل، امس الثالث الغزي اس

ــتار، بحضور رئيس مجلس  ــاالر عبد الس س
ــكرتارية اللجنة  ــة االحتادي ورئيس س اخلدم
ــة، إضافة إلى  ــا للحوكمة اإللكتروني العلي
املدير العام للدائرة اإلدارية في وزارة العدل».

ــة تطبيق  ــا آلي ــني بحث ــت أن «اجلانب وأضاف
ــى دوائر  ــة عل ــة اإللكتروني ــج احلوكم برنام
ــجيل العقاري، الذي  الكتاب العدول والتس
أطلقه مركز البيانات الوطني على الدائرتني، 
ــهامه في تبسيط اإلجراءات احلكومية  وإس

ــاز معامالت املواطنني، وكذلك  املتعلقة بإجن
ــر الوزارة املتبقية  عرض إمكانية إدخال دوائ
ــر مع املواطنني، ضمن  التي لها متاس مباش
البرنامج».وتابعت أنه «متت مناقشة معاجلة 
ــة للحراس اإلصالحيني ممن  اإلجراءات اإلداري
ــرار العفو  ــملوا بق ــم، وش ــت خدماته أنهي
الصادر بحقهم وأغلقت الدعاوى القضائية، 
بالتنسيق مع وزارتي العدل واملالية ومجلس 

اخلدمة االحتادي». 

CQD@ò@Ú‡nm

بغداد /

أعلن محافظ النجف لؤي الياسري، امس الثالثاء، عن قبول 
ــتقالته من منصبه. رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي اس

ــوزراء على  ــول موافقة رئيس ال ــري ، اعلن وص ــال الياس وق
طلبي باعفائي من منصب محافظ النجف االشرف، مبينا 
انه طيلة الفترة املاضية عملت بكل حرص وتفان واخالص 
ــرف اوال واخيرا واحلفاظ  ــة النجف االش ــا يحقق مصلح م
ــيتها وابنائها ودمائهم وامالكهم اخلاصة وآمل  على قدس
ــاف ان اكثر من  ــق ذلك.واض ــي حتقي ــد وفقت ف ــون ق ان اك
ــة اعوام حتملت املسؤولية في ادارة احلكومة احمللية  خمس
ــات املالية الصعبة  ــة من الكثير من االزم اخرجت احملافظ
ــالد ونقص اخلدمات وأزمة حظر التجوال  التي عصفت بالب
في كورونا، مشيرا الى ان عجلة العمل واالعمار لم تتوقف 
ــار لها بالبنان من بني كل  ــرف يش واصبحت النجف االش
ــاريعها وحرصت على  ــراق بخدماتها ومش محافظات الع
ــفافية  ــق معايير النزاهة والش ــاريع وف ان تكون هذه املش
ــرعية جتاه  ــة والقانونية والش ــى االمانة االداري حفاظا عل
ــات التي واجهت  ــني انه رغم كل التحدي ــوال النجف.وب ام
ــتطعنا ان  ــلمي االدارة اس احلكومة احمللية طيلة فترة تس
نعبر الى بر االمان واستطعنا ان نصل بالنجف الى مرحلة 
ــورة وفق  ــر نحو مدينة متط ــور والتفكي ــتقرار والتط االس
ــوام القليلة  ــورة، موضحا انه خالل االع االمكانيات املتط
ــية التي  ــق اخلطط اخلمس ــتكون النجف وف ــة س القادم
ــني اكمال  ــن احملافظني القادم ــي نأمل م ــت لها والت وضع
ــوار فيها وستكون النجف مدينة متكاملة اخلدمات. املش

ــتقالته من  ــري، في ٢٤ كانون األول املاضي، اس وقدم الياس
منصبه إلى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي. 
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ــن القومي  ــار األم ــف مستش ٤- تكلي
ــى القائد العام  ــر نهائي إل بتقدمي تقري
للقوات املسلحة حول تنظيم ساحات 
ــتخباري للوزارات  ــل األمني واالس العم
ــة، والثغرات  ــات األمينة كاف واملؤسس
التي تتيح التداخل في ساحات العمل 
ــتخباري، ومبا مينع بشكل  األمني واالس
ــتقبال.  بات تكرار مثل هذه اجلرائم مس
وافاد مصدر أمني، امس الثالثاء، بتعرض 
قاعدة عني االسد الى هجوم بالطائرات 
ــال  ــة االنبار.وق ــي محافظ ــيرة ف املس
ــة الدفاعات اجلوية  املصدر ، ان منظوم

ــيرة  ــقاط طائرتني مس ــت من اس متكن
حاولت استهداف قاعدة عني االسد في 
ــوم امس االول، افاد  محافظة االنبار. وي
ــقاط طائرات مسيرة  مصدر أمني، باس
ــتهداف قاعدة فكتوريا في  حاولت اس
ــدر ، ان  ــداد الدولي.وقال املص ــار بغ مط
ــيرام متكنت  منظومة الدفاع اجلوي س
ــيرة حاولت  ــرات مس ــقاط طائ من اس
ــا في مطار  ــدة فكتوري ــتهداف قاع اس
ــارج محيط  ــي وابعاد ٢ خ ــداد الدول بغ
ــت  ــر. وكان ــات تذك ــدة دون اصاب القاع
ــت امس  ــي، اعلن ــالم األمن ــة اإلع خلي

ــيرتني  ــقاط طائرتني مس ــاء، إس الثالث
ــد  ــتهداف قاعدة عني األس حاولتا اس
ــة ، إن قاعدة  ــي العراق.وقالت اخللي غرب
ــد اجلوية في محافظة األنبار  عني األس
ــتهداف  ــس، إلى اس ــت فجر ام تعرض
ــيرة، حيث مت إسقاطهما  بطائرتني مس
ــائر. ــط القاعدة، دون خس ــارج محي خ

ــت،  ــرس نقل ــس ب ــة فران ــت وكال وكان
ــس الثالثاء، عن  ــابق من ام في وقت س
ــف الدولي بالعراق  ــؤول في التحال مس
ــوم بطائرتني  ــه مت إحباط هج ــه، أن قول
مسيرتني مفخختني على قاعدة تضم 

ــأن  قوات للتحالف في البالد. وفي الش
ــدد رئيس الوفد الصدري  السياسي ش
املفاوض حسن العذاري، امس الثالثاء، 
على ضرورة تشكيل حكومة األغلبية 
ــة  ــل النيابي ــاركة الكت ــة مبش الوطني
ــية  السياس ــة  الهيئ ــت  الفائزة.وقال
ــة  ــس اللجن ــدري ، ان رئي ــار الص للتي
ــن  ــيخ حس ــة الش ــة املفاوض الصدري
ــعود بارازاني  العذاري التقى امس مس
خالل زيارة رسمية إلى إقليم كردستان.

ــب بارازاني بزيارة  ــب البيان، رح وبحس
رئيس وأعضاء الوفد الصدري املفاوض، 

ــور العذاري  ــزازه بحض ــن  إعت ــا ع معربً
ــدد العذاري  ــم كردستان. وش ــى إقلي إل
ــكيل حكومة  ــرورة تش ــدد على ض ش
الكتل  ــاركة  ــة مبش الوطني ــة  األغلبي
ا إيجاد معارضة  ــزة وأيضً النيابية الفائ
ــا للبيان. ــة البرملان، وفق ــة حتت قب قوي

ــط  ــاء جرى وس ــان، ان اللق ــع البي وتاب
ــالً عن  ــة فض ــة متفائل ــواء إيجابي أج
ــع  ــة وض ــى أهمي ــان عل ــد الطرف تأكي
ــعي احلثيث  النقاط على احلروف والس
ــن. وكان  بارزاني اكد احلزب  إلنقاذ الوط
ــه يجب  ــتاني ان ــي الكردس الدميقراط

ــة االحتادية  ــني احلكوم ــاكل ب حل املش
ــتان في اطار تصحيح  وحكومة كردس
مسار العملية السياسية / وان بارزاني 
والعذاري ناقشا خالل اجتماعهما في 
اربيل تطورات العملية السياسية في 
ــات واخلطوات  ــج االنتخاب ــالد ونتائ الب
ــة األولى جمللس  ــد اجللس ــذة لعق املتخ
ــة االحتادية  ــكيل احلكوم ــواب وتش الن
ــن  اعل ــر  آخ ــد  صعي ــى  عل  . ــدة  اجلدي
ــي  الدميقراط ــي  الوطن ــاد  االحت ــزب  ح
ــاق  ــن اتف ــي» ع ــتاني « اليكت الكردس
ــتاني  ــزب الدميقراطي الكردس ــع احل م

ــترك  ــم البرنامج املش « البارتي» حلس
ــاوض مع القوى  ــني من اجل التف للحزب
ــأن تشكيل  ــية في بغداد بش السياس
احلكومة وقال االحتاد الوطني ان مكتبه 
السياسي عقد اجتماعاً برئاسة ( بافل  
ــة  طالباني) في مقره بكركوك ملناقش
ــم  االقلي ــي  ف ــية  السياس ــاع  األوض
ــكيل احلكومة  واملفاوضات ما قبل تش
اجلديدة واشار في بيان ان موقف االحتاد 
ــاه ما  ــت جت ــتاني ثاب ــي الكردس الوطن
ــوى الكردية  ــتحقاقات الق يتعلق باس

في بغداد.
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ــة  ــادي الديواني ــس ن ــا رئي دع
ــني العنكوشي،  الرياضي حس
ــة احمللية للمحافظة  ، احلكوم
ــف حقيقي ودعم  التخاذ موق
ــروف  ــي ظ ــذي يعان ــادي ال الن

مالية صعبة جدا.
وقال العنكوشي «ومنذ سنتني 
ــادي الديوانية  وانا انفق على ن
ــوال دعمي  ــي اخلاص ول من مال
ــدم من  ــرة الق ــط فريق ك لهب
الدوري املمتاز الى دروي الدرجة 
ــم املاضي،  ــي املوس ــى ف االول
وادعو محافظ الديوانية النقاذ 

النادي من خطر الهبوط».
واضاف «انفقت اربعة مليارات 
دينار على النادي خالل العامني 
ــق اي فائدة  املاضيني ولم احق
ــد انعكس ذلك  ــخصية وق ش
عليّ ولم اعد امتكن من االنفاق 
ــباب  ــعاد ش ــى النادي واس عل
ــة الذين اصبحت كرة  الديواني

القدم متنفسهم الوحيد».
ــي «اليوم  ــف العنكوش وكش
ــن ثمانية من  ــتغناء ع مت االس
ــن  ــادي الذي ــي الن ــرة العب خي
ــال الندية اخرى  ــوا االنتق طلب
ــتحقاتهم  مس ــم  له ــع  تدف

املالية».وبشأن منحة احلكومة 
ــار لكل  ــون دين ــغ ٢٠٠ ملي مبل
ــي «نادي  ــادي، قال العنكوش ن
الديوانية لم يستطيع استالم 
ــبب ان النادي من  ــغ والس املبل
ــوزارة  ل ــوب  مطل  ٢٠١٥ ــام  ع
تقدر  أموالً  الرياضة  ــباب  الش
ــار كون مقر  ــف مليار دين بنص
ــدل إيجار  ــتأجر بب النادي مس
ــنويا  ــون دينار س ــغ ٥٠ ملي يبل
ــنوات لم يدفع  ــر س ومنذ عش
نادي  ــل  للوزارة».ويحت ــادي  الن

الديوانية املركز ١٨ بعد انتهاء 
ــر من  ــة عش ــة السادس اجلول
ــاز لكرة  ــدوري العراقي املمت ال
ــدم برصيد ١٢ نقطة. وكان  الق
ــن امس  ــد اعل ــي ق العنكوش
ــاف جميع  إيق ــبت،  الس االول 
ــعار  ــطة النادي حتى إش أنش
آخر احتجاجاً على «تدخالت» 
ــي  ــة ف ــباب والرياض وزارة الش

عمل النادي.
ــي   إن «سبب  وقال العنكوش
ــادي  الن ــطة  أنش ــاف  إيق

وزارة  ــل  تدخ ــو  ه ــة  الرياضي
الشباب والرياضة واعضاء من 
االحتاد العراقي لكرة القدم في 
عملنا، وسوف نعلن قريباً جداً 
ــاعدة  ما يحاك ضد نادينا مبس
ــع  واملواق ــني  االعالمي ــض  بع
ــن  «م ــاف  واض ــة».  االعالمي
املؤسف التدخل احلكومي في 
ــرد انني انتقدت  عمل نادينا جمل
وزارة  ــة  ــرة وسياس الك ــاد  احت

الشباب والرياضة».

بدأ العد التنازلي، وتنتظر جماهير 
ــبانيا،  ــا وإس ــرة القدم في فرنس ك
ــأن  ــة املرتقبة بش ــر الصفق مصي
ــيوافق  س ــل  وه ــي،  مباب ــان  كيلي
ــع باريس  ــده م ــد تعاق ــى جتدي عل
ــان جيرمان أم تأتي هذه اجلوهرة  س
ــن ذهب إلى  ــى طبق م ــابة عل الش

ريال مدريد بدون مقابل؟. 
فمع بداية العام اجلاري ٢٠٢٢، يحق 
ــكل حر مع  ــاوض بش ــي التف ملباب
ــاء تعاقده احلالي  ــاد آخر النته أي ن
ــران املقبل، لكن  في ٣٠ يونيو/ حزي
بشرط إبالغ ناديه الفرنسي، وفقا 

للوائح كرة القدم.

ــي  ــدا أن طرف ــر تعقي ــا زاد األم  م
ــال مدريد،  ــراع بي إس جي وري الص
ــوف يلتقيان وجها لوجه في دور  س
الـ١٦ لدوري أبطال أوروبا، ما يفرض 
ــت  ــزام الصم ــان» الت ــى «كيلي عل
ــرات تنذر بأن  التام. إال أن كل املؤش
ــز حقائبه للرحيل  مبابي بدأ يجه
ــة األمراء، خاصة  عن جدران حديق
ــب  ــع منتخ م ــز  الفائ ــب  الالع أن 
ــم ٢٠١٨ جترأ  ــكأس العال ــا ب فرنس
كثيرا، وكسر أنف إدارة بي إس جي، 
ــت بكل قوة مع  ــي لطاملا تعامل الت
ــي الرحيل  ــابقني فكروا ف جنوم س
مثل ماركو فيراتي في ٢٠١٧ ونيمار 

جونيور في ٢٠١٩.

ــي مفاجأة  ــني، فجر مباب قبل عام
ــد وحتمل  ــر في حتد جدي ــه يفك بأن
ــر  ليثي ــدة،  جدي ــؤوليات  مس
ــأن إمكانية رحيله،  التكهنات بش
ــا لتبقي  ــه كان ضعيف إال أن موقف

موسمني كاملني في تعاقده. 
ــى ثابتا  ــي بق ــان مباب ــن كيلي لك
ــه، ورفض كل اإلغراءات  على موقف
ــادة راتبه،  ــة لزي ــاوالت املمكن واحمل
ــالغ إدارة باريس  ــل األمر به إلب ووص
ــف العام  ــي الرحيل صي برغبته ف
ــي ٢٠٢١، في ظل عروض ريال  املاض
ــي  ــي، الت ــادي الفرنس ــد للن مدري
ــى ١٨٠ مليون  ــا إل ــت قيمته وصل

يورو.  

وخالل العامني املاضيني، كان ناصر 
ــي  ــي رئيس النادي الباريس اخلليف
ــكل ثقة عن النجاح في  يتحدث ب
جتديد عقدي نيمار ومبابي، بنسبة 
ــول ٢٠٠٪، ومؤخرا  ــارة يق ١٠٠٠٪ وت
ــبة ثقة اخلليفي إلى  تراجعت نس
ــت،  ــم يلتف ــي ل ١٠٠٪، إال أن مباب
ــي جتديد  ــت احملاوالت ف بينما جنح

عقد نيمار حتى صيف ٢٠٢٥.
ــر  ــاردو، املدي ــي ليون ــا البرازيل   أم
ــدأ  فب ــي،  ج إس  ــي  لب ــي  الرياض
ــف بلهجة  ــذا املل ــل مع ه التعام
حادة وصلت به للتصريح بأن «إدارة 
باريس لن تتوسل ملبابي ونيمار من 

أجل جتديد التعاقد».

ــراق دفاعات  ــي اخت ــد ف ــتر يونايت ــل مانشس فش
ــل أن يتلقى هدفا في  ــون، قب ــه وولفرهامبت منافس
ــاراة بني الفريقني على  ــق األخيرة لتنتهي املب الدقائ
ــني، على  ــس االول اإلثن ــون ٠/١،ام ــوز وولفرهامبت ف
ــن الدوري  ــة الـ٢١ م ــورد في اجلول ــد تراف ــب أول ملع
اإلجنليزي املمتاز. وسدد البرتغالي جواو موتينيو كرة 
ــباني ديفيد دي خيا  ــارس اإلس ــة على ميني احل أرضي
ــل في التصدر لها ليتقدم وولفرهامبتون  الذي فش
ــد وولفرهامبتون  ــة ٨٢. ورفع الفوز رصي ــي الدقيق ف
ــي املركز الثامن، وقد  ــى ٢٨ نقطة من ١٩ مباراة ف إل
ــني تعادل ٤ مرات،  ــق للمرة الثامنة، في ح فاز الفري

وخسر ٧ مرات.

ــابقات في االحتاد  قررت جلنة املس
ــدم، ، تغيير  ــرة الق ــي لك العراق
ــزوراء  ال ــيّ  فريق ــاراة  مب ــد  موع
ــتجري على  ــي س ــرطة الت والش
ــذا  ــي ه الدول ــعب  ــب الش ملع
االسبوع.وذكرت اللجنة في بيان، 
ان مباراة فريقي الزوراء والشرطة 
ــرة  ــابعة عش الس اجلولةِ  ضمن 

ــدوري املمتاز،  ــاتِ ال ــن منافس م
ــاعة اخلامسة  ستجري في الس
ــة عصراً  ــني دقيق ــس وأربع وخم
ــاءً اليوم  ــابعة مس بدالً من الس
ــرطة  األربعاء. ويتصدر فريق الش
ــي  ــدوري العراق ــرق ال ــدر ف املتص
ــدم بـ٤٤ نقطة،  املمتاز لكرة الق
ــزوراء باملركز  ــف فريق ال فيما يق

الثاني برصيد ٣٣ نقطة.

ــيميليانو  ماس اإليطالي  وجه 
ــي  الفن ــر  املدي ــري،  أليج
ــلونة  لبرش ضربة  ليوفنتوس، 
ــتوي  الش ــو  امليركات ــالل  خ

اجلاري.
ــي  ف ــب  يرغ ــلونة  برش وكان 
ــات ألفارو  ــول على خدم احلص
ــوس  يوفنت ــم  مهاج ــا،  مورات
ــن أتلتيكو مدريد، هذا  املعار م
الشتاء عبر صفقة تبادلية مع 

السيدة العجوز.
ا لشبكة «سكاي سبورت  ووفقً
إيطاليا»، فإن يوفنتوس منزعج 
من تواصل تشافي هيرنانديز، 
ــع موراتا  ــلونة، م ــدرب برش م
ــأن إقناعه لالنتقال  مؤخرًا بش

إلى «كامب نو».
وأشارت الشبكة اإليطالية إلى 
أن أليجري ال يريد رحيل موراتا 

ــانٍ اجلاري،  ــهر  كانون ث في ش
ــم  باملهاج ــاظ  االحتف ــد  ويري
اإلسباني حتى نهاية املوسم.

وأوضحت أن برشلونة لم يصل 
التفاق بعد مع أتلتيكو مدريد 
األنباء  ــم  رغ الصفقة  ــأن  بش

التي انتشرت مؤخرًا.
ــركات يوفنتوس  ــرت أن حت  وذك
في الشتاء تقتصر على إيجاد 
ــيدة  ــب مع الس ــم يلع مهاج
اإلعارة  ــبيل  ــى س العجوز عل
فقط حتى نهاية املوسم، دون 

أحقية أو إلزامية الشراء.
ــبكة اإليطالية إن   وقالت الش
للتعاقد  ــط  يخط ــوس  يوفنت
مع مهاجم جديد في الصيف 
ــوكا  جيانل ــد  ويع ــل،  املقب
ــولو،  ــكاماكا، العب ساس س
ــيدة  الس ــدى  ل األول  ــار  اخلي

العجوز.
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ــاد الكرة  ــر احت ــني س ــد أم أك
ــد فرحان، أن  ــي، محم العراق
ــرة القدم،  ــاد الدولي لك االحت
طالب االحتاد العراقي، بإبعاد 
ــي،  الزامل ــب  غال ــن  العضوي
ــاد،  ــن االحت ــب، م ــا طال ورش
ــب  ــة املناص ــبب إزدواجي بس
وعملهما في الشرطة والقوة 

اجلوية .
ــان، خالل حديث     وأوضح فرح
ــن أصبحا خارج  أن «العضوي
ــمياً  إبعادهما رس االحتاد، ومت 
أن  ــد  بع ــون  القان ــب  حس
ــم االحتاد مدة لتحديد  منحه

وجهتهما القانونية».
ــار إلى أن «جميع أعضاء  وأش
ــم  ارتباطه ــوا  أنه ــاد  االحت
«أنا  بالقول  بأنديتهم»،مردفاً 
أنهيت عملي في  ــخصياً  ش
نادي أمانة بغداد، كأمني سر، 

لتنفيذ القانون».
ــياق متصل، اجتمعت  في س
ــي االحتادِ  ــتئناف ف جلنةُ االس
ــدم، امس  ــي لكرةِ الق العراق
ــني، في مقر االحتاد،  االول االثن

املُقدم  ــتئناف  االس ملناقشةِ 
ــادي الديوانية على  من قبل ن
ــؤون الالعبني  ــةِ ش ــرار جلن ق
ــس  رئي ــزام  بإل ــي  القاض
ــةً إلى  ــة إضاف ــادي الديواني ن
وظيفته، بتأدية مبلغ مقداره 
ــدرب  ــار  للم ــون دين (٢٧ ) ملي
ــازم صالح عباس) كقيمةٍ  (ح
ــد املُبرم  ــةٍ مبوجبِ العق كامل
ــم  للموس ــني  الطرف ــني  ب
ــخ  بتاري ــادر  ٢٠٢٠-٢٠٢١ الص
ــدد ١٨٩٤/١٠،  ٢٠٢١/٨/١٢ بالع

ــة على  ــت اللجن ــد اطلع وق
ــتئنافِ املُقدم من  طلبِ االس
ــة بالعدد  ــادي الديواني قبل ن
ــد  وق  ،٢٠٢١/١٠/١٢ ــي  ف  ٣٢١
الحظت اللجنة أن الطلب ال 
 ، يحتوي على طلباتٍ قانونيةٍ
حيث جاءَ فارغاً من الدفوعاتِ 
واحلجج رغم تبليغنا لرئيس 
ــخصياً  ش ــة  الديواني ــادي  ن
ــم  دفوعه ــدمي  تق ــرورةِ  بض
ــى  ــدم إل ــةِ تُق ــبِ الئح مبوج

اللجنة».

وتابعت: «لغاية اآلن لم تصلنا 
ــة رغم مرور  لحق أي الئحةٍ مُ
ــبوعني، وعليه  ــن أس ــر م أكث
ــةُ املصادقة على  قررت اللجن
ــؤون الالعبني،  ــةِ ش ــرار جلن ق
املُقدم  ــتئنافِ  ورد طلب االس
ــتأنف  املس ــزام  وإل ــا،  إليه
ــادي الديوانية إضافةً  رئيس ن
ــة مبلغ (٢٧)  ــه بتأدي لوظيفت
ــتأنفِ  ــار  ، للمس ــون دين ملي

عليه (حازم صالح عباس)».
ــبَ  ــة، الطل ــت اللجن وناقش

املقدم من قبل نادي الديوانية 
على قرار جلنةِ شؤون الالعبني 
ــادي  ن ــزام  بـ»إل ــي  القاض
الديوانية بتأدية مبلغٍ مقداره 
ــار   للمدرب  ــون دين (١٥  ) ملي
ــن)  حس ــم  كاظ ــمير  (س
كقيمةٍ عن بقية مدة العقد 
ــهر) للعقد املبرم  ــدةِ (٥ أش مل
بني الطرفني للموسم ٢٠٢٠-

ــني  ــني الطرف ــع ب ٢٠٢١ املوق
بتاريخ ٢٠٢١/١/٦».

ــة على  ــالع اللجن ــد اط وبع

ــدم  املُق ــتئناف  االس ــبِ  طل
ــة  الديواني ــادي  ن ــل  قب ــن  م
 ،٢٠٢١/١٠/١٢ بالعدد ٣٢١ في 
والحظت أن الطلب ال يحتوي 
، حيث  قانونيةٍ ــاتٍ  على طلب
ا من الدفوع واحلججِ  جاءَ فارغً
برغم تبليغها إلى رئيس نادي 
بضرورةِ  ــخصياً  ش الديوانية 
ــبِ  مبوج ــم  دفوعه ــدمي  تق
ــدم إليهم». ونوهت  الئحة تُق
ــى أن «لغاية اآلن  ــة، إل اللجن
ــة ملحقة  ــم تصل أي الئح ل
رغم مرور أكثر من أسبوعني، 
ــتأنف  ــالِ باملس ــد االتص وبع
ــم) أكدَ  ــمير كاظ ــه (س علي
مع  والتراضي  ــح  الصل وقوعَ 
ــادي الديوانية، على أن  إدارة ن
يكون املبلغ الكلي (١٥) دينار 
ــه قررت اللجنة  عراقي، وعلي
ــةِ  ــرار جلن ــى ق ــةَ عل املصادق
ــب  ــني، ورد طل ــؤون الالعب ش
ــا،  إليه ــدم  املُق ــتئناف  االس
ــتأنف رئيس نادي  وإلزام املس
ــة باإلضافة لوظيفه  الديواني
ــتأنف  ــغ، للمس ــة املبل بتأدي
عليه (سمير كاظم حسن)»

ــادي الكرخ لكرة  أعلنت إدارة ن
ــن تعاقدها مع أربعة  القدم، ع
ــوريني في االنتقاالت  العبني س
ــا  فريقه ــل  لتمثي ــتوية  الش

الكروي للمرحلة املقبلة.
ــرار حيدر،   وقال رئيس النادي ش
ــاق مع اجلهاز  إن «االدارة وباالتف

ــة  أربع ــع  م ــدت  تعاق ــي  الفن
ــان ميثالن  اثن ــوريني،  العبني س
ــوري  الس ــي  الوطن ــب  املنتخ
ــد،  ــرزاق محم ال ــد  ــا عبـ وهم
ــف،  يوس ــيخ  الش ومصطفى 
ــب األوملبي  ــان من املنتخ والعب
السوري وهما كامل حميشة، 
والعب اخر سيتم االتفاق معه 

بشكل رسمي خالل الساعات 
أن  ــدر،  حي ــاف  وأض ــة».  املقبل
ــاالت  االنتق ــي  ف مت  ــد  «التعاق
ــد  ــدد موع ــي ح ــتوية الت الش
ــا مطلع العام احلالي،  انطالقه
ــتمر ملدة ٢٨ يوماً».وأوضح  ويس
ــرر إبعاد ٩  ــاز الفني ق أن «اجله
ــباب فنية وبصدد  ــماء ألس أس

التعاقد مع العبني جدد بينهم 
ــباب  ش ــب  منتخ ــن  م ــة  ثالث
ــيتم اإلعالن عنهم  العراق، وس
ــاق النهائي  ــد االتف ــا بع الحق
والتعاقد رسميا». ويحتل فريق 
ــادس عشر،  الكرخ، املركز الس
ــة، بعد انتهاء  برصيد ١٣ نقط

اجلولة ١٦.
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نبض الشارع

 محمد خطاب

ــذ أرواح الناس، فقط  ا، نحن ال ننق ــدً ــت مهمة ج ــرة القدم ليس «ك
وظيفتنا جعل الناس ينسون مشاكلهم ملدة ٩٠ دقيقة». هكذا كان 
ــدم ومدي أهميتها  ــن كلوب عن كره الق ــث املدرب األملاني يورغ حدي
ــبه للناس . ان مجرد احلديث عن قطعة اجللد اململؤة بالهواء  بالنس
ــعوب وخداعهم  وتتنقل من قدم لقدم انها حيلة جديدة إللهاء الش
ــونه وانها  ــي واالجتماعي الذي يعيش وابعادهم عن الواقع السياس
ــفه منه  ــه المر اقرب الى الس ــلطة تتحكم بها ان ــي يد الس اداة ف
ــلية مهمة  ــيلة تس ــى احلقيقة ، بعيدا عن اعتبار كرة القدم وس ال
ــعبية األكبر في العالم فمنذ نشأتها سنة ١٨٦٣ في  وصاحبة الش
ــيس احتاد  ــرة الركبي وكرة القدم ومت تأس ــرا عندما انفصلت ك إجنلت
ــؤون  ــة تُعنى بش ــذي أصبح أول مؤسس ــي إجنلترا، ال ــرة القدم ف ك
ــية واالقتصادية  ــي احلياة السياس ــي مقترنة بكل نواح اللعبة.وه
ــاحة اخلضراء التي  ــا هذا . لم تعد هذه املس ــة الي يومن واالجتماعي
ــجيع  ــاعة ونصف من التش يحكمها بعض قوانني اللعبة مجرد س
ــاحة تعتبر  ــغف والفرحة باالهداف فقط ، هذه املس او املتابعة بش
ــرزق منه الكثير بدايه من  ــوقا جتاريا ومنظومه اقتصاديه كبيره ي س
الشركات الرياضية والصحافة و الالعبني والرعاة وحتى بائع الشاي 
ــلة طويلة من اشخاص يرزقون منها . اذا  في املدرجات مرورا بسلس
ــن كلوب عن انها ال تنقذ أرواح  ــا في بداية االمر الى حديث يورغ عدن
ــلط الضوء  الناس فإنه بالكاد يقصد انقاذ ارواحهم ، لكننا هنا نس
ــيعا  ــذه املقولة هو ليس تعديال امنا توس ــيط في ه على تعديل بس
ــاس وتفتح  ــل أرواح أن ــدم تنقذ بالفع ــة ، ان كره الق ــى الكلم ملعن
ــى العيش واعالة  ــال حتى يقدر عل ــد الكثير منهم بامل ــم ومت بيوته
ــة اقتصادية ضخمة أصبحت  ــن االعتراف ان هناك آل ــه . ال بد م اهل
ــهد العقد املاضي على  تدور عجلتها مع مباريات كرة القدم، وقد ش
ــوال التي تتدفق على  ــداً كبيراً في حجم األم ــه اخلصوص تصاع وج
ــواء من حيث ارتفاع حقوق البث التليفزيوني  صناعة كرة القدم س
ــد الصفقات اإلعالنية  ــاهدين، أم تصاع أم تزايد أعداد جماهير املش
ــوم اقتصادها  ــاك دول يق ــويق. هن ــي مجال التس ــد احلرفية ف وتزاي
ــدث كل عام في كل  ــدم ، احملافل الرياضية أصبحت حت ــى كره الق عل
ــياحي  ــم س ــاهدين ، اذا انه موس مكان وجتذب الكثير لها من املش
ــاحه اخلضراء الي  ــل كادرس التصوير من املس ــم . عندما ينتق عظي
ــد هناك جتمع كبير من الناس ، هذا  ــك املقاعد احمليطه بامللعب جن تل
ــاهدة ٩٠ دقيقة ، ان هذا املدرج  التجمع هو اكبر بكثير من جتمع ملش
ــانية والثورية وعرضت فيه  الذي خرجت منها جميع الالفتات االنس
ــئت فيه روابط االولتراس وتعالت األصوات  الكثير من القضايا وانش
ــاس املقصودين  ــي ، اذا كان هؤالء الن ــارج االلتزام الرياض مبطالب خ
ــياء وكيف ينتبهون  ــداع فكيف يفعلون كل هذه األش بااللهاء واخل
ــلت احملاولة مرة أخرى هنا واملدرج  ملا هو اكبر من كره القدم ، اذا فش
يحكم . كرة القدم أيضا تقرب املسافات وتنشر الثقافات ، لن نطيل 
ــية فهي حقيقة  ــذا االمر ونتحدث بلغة كتب املناهج الدراس في ه
ــات االجتماعية بداية من الدول  ــة ان كرة القدم تنمي العالق واضح
ــرة  التي جتتمع لتشاهد املباريات عبر التلفاز في زمن  و نهاية باالس
قل ما يجتمع الناس فيه على شيء . هناك مواقف انسانية لهؤالء 
الالعبني الراكضني وهناك من عارض نظام وسلطة مستبدة وهناك 
ــب الكرة او بعد اعتزاله  ــواء وهو يلع من انتبه الى العمل اخليري س
ــودا يعملون في منظومة الهاء يديرها  ــوا جن ، اذا هؤال الالعبني ليس
ــعبه ، اذا هم منا ومثلنا متاما . بعد  نظام احلكم في بلد ما إللهاء ش
ما تقرأ كل هذا الكالم لم ننس اخبارك ان لكرة القدم تتدخالت في 
السياسة واثار على عالقات سياسيهة بني البالد وبعضها فبضرب 
ــام ٩٨ كان وقيعة  ــا ع ــاء إيران والواليات املتحدة في فرنس ــال لق املث
ــان قبل املباراة فإن  ــوع، ورغم الورود التي تبادلها الفريق من ذلك الن
السياسة كانت حاضرة فيها مع الرياضة، االنتصار اإليراني بهدفني 
لواحد كان مدوياً لدرجة أن مرشد اجلمهورية اإليرانية (علي خامنئي) 

قال بعدها إن إيران أذاقت العدو طعم الهزمية مجدداً. 

ا كرة القدم ليست مهمة جدً
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كابول / وكاالت / البينة الجديدة
ــكيل قوة  ــة أن اجلهود جارية لتش ــاع األفغاني ــت وزارة الدف أعلن
ــكيل  ــرد وأن عملية تش ــا ١٠٠ ألف ف ــدة قوامه ــكرية جدي عس
ــات اهللا خوارزمي  ــى االنتهاء.وقال عناي ــش اجلديد قاربت عل اجلي
ــم وزارة الدفاع: «العملية اكتملت نحو ٨٠ باملئة..  املتحدث باس
ــكيل جيش منضبط في وزارة الدفاع وفقا  اللجنة مكلفة بتش
ــن ٢٠ عضوا ملتابعة العملية. ــوب»، فيما مت تعيني فريق م للمطل
ــار املتحدث إلى أنه مت جتنيد عشرات اآلالف من جنود اجليش  وأش
ــاطة ومت تخصيص رواتبهم. ــابقة ببس التابعني للحكومة الس

وتابع: «اجليش اجلديد للبالد سيشمل أفرادا من اجليش النظامي 
ــابق الذي كان يعمل حتت إمرة الرئيس السابق أشرف غني». الس

ــابقة مت حل اجليش األفغاني الذي ضم  ــقوط احلكومة الس وبس
٣٥٠ ألفا من قوات الدفاع واألمن الوطنية.

طهران / وكاالت /
البينة الجديدة

ــم  ــي إبراهي ــس اإليران ــذر الرئي ح
رئيسي، امس االول االثنني، الواليات 
ــا بـ»املماطلة  ــدة مما وصفه املتح
ــة ومعاقبة» الرئيس  في محاكم
ــابق دونالد ترامب  ــي الس االمريك
ووزير خارجيته مايك بومبيو، على 
ــليماني القائد  ــم س مقتل قاس
ــدس التابع  ــق الق ــابق لفيل الس
للحرس الثوري، متوعدا باالنتقام 
لـ»دماء سليماني الطاهرة» على 
ــي  ــي، ف ــال رئيس ــد تعبيره.وق ح
كلمة خالل مراسم إحياء الذكرى 
ــليماني إثر غارة  الثانية ملقتل س
ــي محيط مطار بغداد  أمريكية ف
ــون الثاني عام ٢٠٢٠، إن  في ٣ كان
ــتقضي  ــكا زعمت بأنها س «أمري
ــليماني باغتياله،  على قاسم س

ــليماني  ــول لهم إن س ــا نق لكنن
ــد جرميتكم  ــد بع ــن جدي ــد م ول
ــس اإليراني  ــه الرئي النكراء».ووج
ــني، قائال  ــى األمريكي إل ــه  خطاب
ــليماني كان في  ــهيد س إن «الش
ــداد تلبية  ــى بغ ــمية إل زيارة رس
ــي  ــوزراء العراق ــس ال ــوة رئي لدع
ــة  ــذه اجلرمي ــم به ــذاك، لكنك آن
ــيادة العراق وقتلتم  انتهكتم س
ــا نقلته  ــا»، وفقا مل ــة بأكمله أم
ــمية  ــة األنباء اإليرانية الرس وكال
(إرنا).وأضاف رئيسي: «يتعني على 
خلفية هذه اجلرمية املروعة، إنزال 
العقوبة وحكم القصاص العادل 
ــي، أي  على القاتل واجملرم الرئيس
ــي حينه».  ــي ف ــس األمريك الرئي
ــول إنه يجب محاكمة  وتابع بالق
ــؤولني عن مقتل سليماني،  املس

مبا في ذلك ترامب وبومبيو.

وكاالت / البينة الجديدة
ــط، امس االول   ــعار النف  ارتفعت أس
االثنني، مع انطالق سوق العام اجلديد 
ــكل إيجابي، رغم مخاوف  ٢٠٢٢ بش
ــار  االنتش ــبب  بس ــب  الطل ــع  تراج
ــد -١٩ الذي  ــة كوفي ــريع جلائح الس
ــب.وزاد خام برنت ٥٩  حد من املكاس
ــى ٧٨٫٣٧ دوالراً  ــنتاً أو ٠٫٧٦ باملئة إل س

 ٠٥:٠١ ــاعة  الس ــول  بحل ــل  للبرمي
العقود  وارتفعت  ــش،  بتوقيت غرينت
ــاس الوسيط  اآلجلة خلام غرب تكس
ــى  ــنتًا، أو ٠٫٨٤٪، إل ــي ٦٣ س األمريك
ــام  الع ــي  للبرميل.وف دوالرًا   ٧٥٫٨٢
املاضي، ارتفعت أسعار النفط بنحو 
ــة بالتعافي االقتصادي  ٥٠٪، مدفوع
العاملي من جائحة COVID-19 وضبط 

ــول العدوى  ــى مع وص ــني، حت املنتج
ــية في جميع  ــتويات قياس إلى مس
ــراء الصحة  ــاء العالم.وحذر خب أنح
ــدة األمريكيني من  في الواليات املتح
ــديدة في  ــتعداد الضطرابات ش االس
األسابيع املقبلة، مع احتمال تفاقم 
ــط زيادة السفر  معدالت اإلصابة وس
في العطالت واحتفاالت رأس السنة 

ــدارس بعد  ــح امل ــادة فت ــدة وإع اجلدي
الشتوية.وأضافت شركات  العطالت 
ــارات للنفط  الطاقة األمريكية، حف
والغاز الطبيعي ملدة ١٧ شهرًا متتالية 
ــعار  ــث اجتذبت األس ــية ، حي قياس
ــال احلفر بالعودة  املرتفعة بعض عم
إلى لوحة البئر بعد تراجع الطلب في 
ــبب فيروس كورونا. العام املاضي بس

ــة اوبك إن  ــادر في منظم وقالت مص
ــدرة للبترول  ــدان املص البل ــة  منظم
ــق  يُطل  - ــاء  وحلف ــيا  وروس ــك)  (أوب
ــتلتزم على  عليهم مجتمع أوبك+ س
ــم إلضافة ٤٠٠ ألف  األرجح بخطته
برميل يومياً من اإلمدادات في شباط 
عندما يجتمعون في الرابع من كانون 

الثاني.

تل ابيب / وكاالت / البينة الجديدة
ــرح  وج ــرائيليان  إس ــاران  طي ــل  قت
ــالح البحرية  ــط بس ــث هو ضاب ثال
اإلسرائيلية عقب حتطم مروحيتهما 
ــواطئ  من نوع «عطاليف» قبالة ش
ــة اإلذاعة  ــة حيفا.ونقلت هيئ مدين
اإلسرائيلية على لسان الناطق باسم 
ــبب الفاجعة  ــه إن «س ــش قول اجلي
ــا اذا كان جنم عن  ــا م ــزال غامض ال ي
خلل فني أو خطأ بشري»، الفتة إلى 
ــوع عطاليف أي  أن «املروحيات من ن
ــالح اجلو  ــتخدم في س الوطواط تس
منذ اكثر من ٢٥ عاما، وأن املروحيات 
ــد  ــتأتي بع ــتبدلها س ــي ستس الت
ــنتني على األقل «.وذكرت الهيئة  س
ــرائيلية: «الطياران اللذان قتال  اإلس
في احلادث هما الليفتنانت كولونيل 
إيرز سحياني والكابنت حني فوغيل».

وأوضحت الهيئة أن «حتطم املروحية 
ــاء أمس  كان اثناء رحلة تدريبية مس
ــواطئ حيفا.  االول (االثنني) قبالة ش
ــو كابنت من  ــر اخر وه ــب عنص واصي
ــطة،  ــالح البحرية بجروح متوس س
ــه  ــن من تخليص نفس ــد ان متك بع

ــة بحرية خلفر  ــى قطع ــود ال والصع
ــاران  ــق الطي ــا عل ــواحل، بينم الس
ــورة الطيار..» ناقلة على  داخل مقص
لسان ضابط كبير في سالح اجلو ان 
ــت باملياه عندما  ــة اصطدم «املروحي
ــب  ــاء التدري ــه اثن ــة من ــت قريب كان
ــاطئ  ــر من الش ــد كيلومت ــى بع عل
ــم يعلنا حالة طوارئ  وان الطياريْن ل
ــكل  ــة االتصاالت. وش ــر منظوم عب
ــالح اجلو جلنة لتقصي مالبسات  س
ــي،  أدرع ــاي  أفيخ ــة».وكان  الفاجع
ــم اجليش اإلسرائيلي  املتحدث باس
لإلعالم العربي قد نشر صورة لطائرة 
ــف» بتغريدة قال  ــراز «عطالي من ط
تل طياران  ــفة: قُ فيها: « أخبار مؤس
ــة مقدم ونقيب  ــالح اجلو برتب من س
في حتطم مروحية بحرية أثناء رحلة 
ــاء أمس قبالة شواطئ  تدريبية مس
ــالح  ــط من س ــب ضاب ــا واصي حيف
ــا بجروح  ــى متنه ــة كان عل البحري
ــة  املروحي ــت  واصطدم ــطة.  متوس
ــو  ــى عل ــت عل ــا حلق ــاه عندم باملي

منخفض».

سيؤول / وكاالت / البينة الجديدة
ــش الكوري اجلنوبي،  أعلن اجلي
ا  ــخصً ــي ، إن ش ــد املاض األح
احلدود  ــر  الهوية عب ــول  مجه
العسكرية من كوريا اجلنوبية 
ــمالية.ورصد  ــا الش ــى كوري إل
ــي  اجلنوب ــوري  الك ــش  اجلي
ــخص اجملهول الهوية في  الش
ــرقية للمنطقة  ــة الش اجلبه
ــي  حوال ــالح  الس ــة  منزوع
ــاءً. وقالت  ــاعة ٩:٢٠ مس الس
ــتركة  املش األركان  ــة  هيئ
ــبت  الس يوم  اجلنوبية  لكوريا 
ــف  ــت احمللي. مت الكش بالتوقي
عن الشخص باستخدام جهاز 
هيئة  احلرارية.وقالت  ــة  املراقب

ــوات  ــتركة إن الق األركان املش
مت إرسالها، لكنها لم تتمكن 
ــخص  الش ــور على  العث ــن  م
ــيم  ترس ــط  خ ــر  عب ــذي  ال
إلى كوريا  ــكرية  العس احلدود 
الشمالية في حوالي الساعة 
ــؤول  مس ــاءً.وقال  مس  ١٠:٤٠
عسكري إنهم يعملون حاليًا 
ــخص  ــد هوية الش على حتدي
ــا إذا  ــر املعروف م ــه من غي وأن
ــى  ــزال عل ــخص ال ي كان الش
قيد احلياة.ولم تتحدث وسائل 
ــة  ــة الكوري ــالم احلكومي اإلع
ــات  ــن أي عملي ــمالية ع الش
ــة املنزوعة  ــوق املنطق عبور ف

السالح خالل الليل.

انقرة / وكاالت / البينة الجديدة
ــي رجب  ــس الترك ــف الرئي كش
االول  ــس  ام ــان،  أردوغ ــب  طي
ــوف يزور اململكة  االثنني، أنه س
ــباط  ــعودية في ش العربية الس

ــد كلمة له في  املقبل، وذلك بع
ــن حجم  ــطنبول لإلعالن ع إس
ــام  ــي ع ــة ف التركي ــادرات  الص
ــائل  ــا نقلته وس ــا مل ٢٠٢١، وفق
ــان، على  ــة.ورد أردوغ إعالم تركي

سؤال عن حل مشكالت تصدير 
ــعودية  ــات التركية للس املنتج
ــه للفعالية، قائال:  خالل مغادرت
ــي فبراير، لقد  ــه ينتظرني ف «إن
ــارة  بزي ــوم  أق ــوف  وس ــي،  وعدن
السعودية في شباط».وإذا جرت 
ــر املقبل كما  ــي فبراي ــارة ف الزي
ــتكون  ــرح أردوغان، فإنها س ص
ــس التركي منذ  ــارة للرئي أول زي
ــني البلدين  ــات ب ــور العالق تده
ــعودي  ــل اإلعالمي الس إثر مقت
جمال خاشقجي في القنصلية 
ــام  ع ــطنبول  بإس ــعودية  الس
٢٠١٨. وكانت آخر زيارة يقوم بها 
ــعودية في عام  أردوغان إلى الس
ــن حجم  ــه ع ــي كلمت ٢٠١٧. وف
ــادرات التركية، قال أردوغان  الص
ــي صادراتنا عام ٢٠٢١  إن «إجمال
ــة  ــبة ٣٢٫٩٪ مقارن ــع بنس ارتف
ــغ ٢٢٥  ــه وبل ــابق ل ــام الس بالع
ــون دوالر، وهذا  ــارا و٣٦٨ ملي ملي
ــي».وأضاف أن حجم  رقم قياس
التجارة اخلارجية لتركيا «زاد من 
٨٧٫٦ مليار دوالر فقط عام ٢٠٠٢، 
إلى ٤٩٦٫٧ مليار دوالر في ٢٠٢١»، 
ــاء  ــة أنب ــه وكال ــا نقلت ــا مل وفق
ــمية. الرس التركية  «األناضول» 

ــول إن تركيا  ــع أردوغان بالق وتاب
ــة صادراتها  ــع قيم لرف ــدف  ته
ــى ٢٥٠ مليار دوالر خالل ٢٠٢٢،  إل
وذكر أن «عدد الدول التي تتعامل 
معها جتاريا بالليرة التركية يزداد 

ا بعد يوم». يومً

الخرطوم / وكاالت / البينة الجديدة
ــودانية مطلعة، في تصريحات لشبكة  ــفت مصادر س  كش
ــتقالة عبداهللا حمدوك من منصب رئيس  CNN، االثنني، أن اس
ــزام املكون  ــدم الت ــبب ع ــد املاضي ، جاءت بس ــوزراء، األح ال
ــكري بقيادة عبدالفتاح البرهان باالتفاق املوقع بينهما  العس
ــتقالل  ــرين الثاني املاضي.وكان حمدوك أعلن أن االس في تش
ــيًا مطلب رئيسي في اتفاق ٢١  في اختياره للمعيّنني سياس
ــادة البالد من  ــعى إلى إع ــرين الثاني مع اجليش، حيث س تش
ــرين  ــكري في تش ــة الفوضى في أعقاب االنقالب العس حاف
األول املاضي.وقالت املصادر إن التعيينات التي أجراها حمدوك 
ــؤون الواليات  ــني لتصريف ش ــاء عام ــني وكالء وزراء وأمن بتعي
ــكري، إضافة لرفض  ــون العس ــت باعتراضات من املك جوبه
البرهان إعادة السفراء الذين قام بفضلهم عندما كان حمدوك 
في اإلقامة اجلبرية.وأضافت املصادر أن املكون العسكري طلب 
ــا رفضه واعتباره  ــاور في التعيينات وهو م ــن حمدوك التش م
مخالفا التفاقه مع البرهان، وكذلك فشل حمدوك في إقناع 
ــة لتمكينه من  ــتقالة من احلكوم ــلحة باالس احلركات املس
ــتقلة حيث متسكت احلركات  تشكيل حكومة كفاءات مس
ــول إن «إعادة  ــادر بالق ــلطة.وتابعت املص ــا في الس بنصيبه
سلطة االعتقال والتفتيش جلهاز اخملابرات، واستمرار عمليات 
ــة التي قصمت  ــع في مواجهة املتظاهرين، كانت القش القم

ظهر البعير في اتفاق حمدوك والبرهان».

وكاالت / البينة الجديدة
ــد حيازات الذهب في احتياطيات النقد األجنبي للبنوك  تتزاي
ــتوى  ــع أنحاء العالم، لتصل إلى أعلى مس ــة في جمي املركزي
ــه، انخفضت  ــام، وفي الوقت نفس ا هذا الع ــي ٣١ عامً لها ف
ــس الذهب العاملي، قامت  ا جملل ــازات الدوالر األمريكي.ووفقً حي
ــن ٤٥٠٠ طن خالل العقد  ــوك بتكديس مخزونها بأكثر م البن
ــي، بلغ إجمالي االحتياطيات  ــارًا من ايلول املاض املاضي.واعتب
ــام ١٩٩٠، وبزيادة ١٥٪  ــن - أكبر كمية منذ ع ــي ٣٦٠٠٠ ط حوال
ــابق.وفي الوقت نفسه، انخفض وجود الدوالر في  عن عقد س
ــكل حاد خالل العقد املاضي. احتياطيات النقد األجنبي بش
وفي عام ٢٠٢٠، تراجعت نسبة العملة إلى العملة األمريكية 
ــون إن البنوك  ــا في ربع قرن.ويقول احمللل ــتوى له إلى أدنى مس
ــئة، تواصل حتولها  ــي االقتصادات الناش ــيما ف املركزية، الس
ــأن النظام النقدي  إلى الذهب، مما يعكس اخملاوف العاملية بش
القائم على الدوالر.وفي األشهر التسعة األولى من عام ٢٠٢١، 
ــاً والبرازيل ٦٠  ــاً والهند ٧٠ طن ــترت تايالند حوالي ٩٠ طن اش
ــة في تعزيز  ــات العام ــوك املركزية واملؤسس ــدأت البن طناً.وب
ــة العاملية لعام ٢٠٠٨،  ــن الذهب بعد األزمة املالي حيازاتها م
ــندات احلكومية  ــن الس ــق األموال م ــببت في تدف والتي تس
ــول املقدمة  ــة األص ــاض قيم ــى انخف ــا أدى إل ــة، مم األمريكي
ــيما، إن الثقة  ــو تويوش بالدوالر.ويقول احمللل االقتصادي، إتس
ــيا. ــي األصول الدوالرية ”تعثرت“، كما نقلت عنه نيكي آس ف
ــتوى  ــعار الذهب ثابتة، حيث يتم تداولها عند مس وظلت أس

١٨٠٠ دوالر لألونصة اعتبارًا من ٣٠ ايلول.

ليتوانيا / وكاالت / البينة الجديدة
أن  ــة  األوروبي ــوز»  «يوروني ــاة  قن ــرت  ذك  
ــن التي  ــن املهاجري ــر م ــة األكب اجملموع
ــدود الليتوانية- ــراق احل ــن اخت متكنت م
ــات  موج ذروة  ــالل  خ ــية  البيالروس
ــا الى العراق،  ــن، قد متت اعادته املهاجري
ــة ليتوانيا قدمت  ــيرة الى ان حكوم مش
ألف يورو لكل مهاجر منهم لتشجيعه 
ــر القناة  ــب تقري ــادرة. وبحس ــى املغ عل

ــان ٩٨ عراقيا عرض  األوروبية ترجمته   ف
على كل واحد منهم ألف يورو ملرة واحدة، 
ــة، وان  ــودة اجلوي ــتقلوا رحالت الع ليس
ــة الليتوانية، أكدت ان كل  وزارة الداخلي
ــكل  ــوا العرض الليتواني بش هؤالء قبل
ــن وزير الداخلية  طوعي. ونقل التقرير ع
ــي بيلوتيت قولها «قدرنا  الليتوانية آجن
ــر. التكلفة  ــيكلفنا كل مهاج ــم س ك
ــية لتوطني مهاجر واحد هو ١١  األساس

ــن الواضح انها اكثر  ــنويا. م ألف يورو س
ــتري تذكرة  ربحا لنا أن نقدم عرضا، ونش
ــة، وبالتالي،  ــة جوي ــب رحل ــفر، او نرت س
ــكالت اقل».  تصبح أمامنا حتديات ومش
ــدء األزمة  ــى انه منذ ب ــار التقرير ال وأش
ــة  حكوم ــإن  ف ــن،  باملهاجري ــة  املتعلق
ــن ٥٠٠ مهاجر  ــوس أبعدت أكثر م فيلني
ــيا. وما  ــر بيالروس ــى البالد عب ــوا ال وصل
ــر في  ــن ٣ آالف مهاج ــر م ــاك أكث زال هن

ــال رئيس جلنة  ــواء ليتوانية. وق ــز إي مراك
حقوق االنسان في برملان ليتوانيا توماس 
ــى  ــة ال ــا بحاج ــيوس «إنن راسكيفيس
ــنفعل عندما  ــاذا س ــدء بالتفكير م الب
تنتهي فترة اإليواء في املراكز. سنتحدث 
ــم  ــك، فإنه ــالف ذل ــم. وبخ ــن دمجه ع
ــة  ــى دول اوروبي ــول ال ــيحاولون الوص س
اخرى». واتهمت بولندا وليتوانيا وتبعهما 
االحتاد االوروبية والواليات املتحدة وغيرها 

ــندر  ــدول الغربية حكومة الكس ــن ال م
لوكاشينكو، باستغالل ورقة املهاجرين 
ــب سياسية. أما  من اجل حتقيق مكاس
مينسك وموسكو، فإنهما تتهمان أوروبا 
بتحمل مسؤولية األزمة واحلال الذي ألمَّ 
األحمر  ــب  الصلي ــب  باملهاجرين.وبحس
ــي، فإن هناك نحو ٦٠٠ اجنبي  البيالروس
ــون بالوصول إلى االحتاد االوروبية في  يأمل

مركز احتجاز بالقرب من احلدود.
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ــة  ــاب القص إن كان كت
ــا  ــات له ــنوا كائن أنس
روح وإن كانت بال عقل 
؛ فكيف تسنى له -أي 
رياض داخل) أن يؤنسن 
جمادا ؟ فبث فيه روحا 
ــال بكل  ــد له عق وأوج
واألتقان  ــال  اجلم ــذا  ه
والرقي !! وأقول اجلمال 
بالرغم من كم األوجاع 
واآلالم في منت القصص 
ألن األبداع بذاته جمال 
ــا  ــرمم حياتن ــراق ي واش
ــر  ويدح ــاوية  املأس
ــالم ، وأرى أن قصة  الظ
(دعابل) تلخص حياتنا 
املوجعة طوال تاريخنا 
احلديث ، ففيها جتسيد 
مؤلم ألستالب حقوقنا 
في  مبصائرنا  والتالعب 
حيز ضيق خانق ال جند 
ــرا وال خالص ،  منه مف
ــا عنوانا  وكان اختياره
للمجموعة ؛ دليل ذكاء 
ــس ألهمية  ــاص لي الق
باعتباره عتبة  العنوان 
وال   ، ــاب  كت ألي  ــى  أول
للقاريء  ــذب  ج عنصر 
ــا برأيي  ــط، بل ألنه فق
متثل الثيمة األساسية 
ــتغل عليها  أش ــي  الت
القاص في كل قصص 
ــي  ــدور ف ، ي ــة  اجملموع
رأسي سؤال لن يجيب 

ــاص  ــوى الق ــه س علي
نفسه هو : هل حجب 
ــة  بقي ــل)  داخ ــاض  (ري
قصصه وانتقى قصص 
ــا  ــنة  ليجمعه األنس
ــدار واحد أم إنه  في اص
إال  ــا  قصص ــب  يكت ال 
ــنة ؟ ، إن كان  في األنس
هذا واقعا فإنني أحييه 
ــده على  ــد على ي وأش

ــذي أراه  ــد ال ــذا اجله ه
ــى اجلهد  ــا عل مضاعف
ــه كل مبدع  الذي يبذل
في القصة أو الشعر أو 
ــة ..تقع اجملموعة  الرواي
ــل )  ــة ( دعاب القصصي

في ٧٢ صفحة مضافا 
ــا ١٤ صفحة هي  اليه
شهادات لنقاد وكتاب  
ــيدون  يش ــني  مرموق
بابداع القاص مقدمني 
ــزة  موج ــات  دراس
ــة  ببضع ــة  مقتضب
ــة  للمجموع ــطور  س
باألضافة إلى فهرست 
ــن  م ــات  باحملتوي

، صادرة عن  صفحتني 
ــة  للطباع ــرد  الس دار 
ــع في  ــر والتوزي والنش
ــي في عامنا هذا  املتنب
٢٠٢١ ..في كل قصص 
ــرين  العش ــة  اجملموع

ــا جمادا  جند البطل أم
ــحنه  وش ــنه  أنس
ــانا  ــاة ؛ وأما إنس باحلي
ــن  يكون اجلماد املؤنس
ــه  ، لكن ــا  ثانوي ــال  بط
ــاد- بطل داعم  -أي اجلم
وفاعل في القصة ، بل 
ــاغ ومهيمن  ــره ط أن أث
 ، ــيق  رش ــلوب  بأس  ،
ــب،  محب ــف  وتكثي
ــة  ممتنع ــهولة  س و 
ــا  بهمومن ــة  مثقل  ،
ــا  وأحالمن ــا  وأوجاعن
احملبطة منها واملؤجلة 
، وبسخرية قد ال تكون 

املتلقي  ــن  لك ــرة  ظاه
يشعر بوجودها ، وتبث 
ــه  وحتث  ، ــل  األم ــه  في
ــع  وتدف  ، ــد  اجلل ــى  عل
ــة  ــر .. قص ــه للتغيي ب
(دعابل ) بصورة خاصة 
وبقية قصص اجملموعة 
ــي  ه  ، ــة  عام ــورة  بص
دليل متيز وتفرد القاص 
ــل) ، وهي  ــاض داخ ( ري
ــوة الواثقة األولى  اخلط
 ، ــداع  األب ــق  على طري
ــدق  بص ــى  امتن ــي  والت
ــتمر مبزيد  عميق أن تس

من األبداع والنجاح .
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فنارات

6ثقافية

ــاعر والكاتب الراحل حميد  ــي التفاتة ذكية من الش ف
ــالل متابعته ملا  ــال له، ذكر أنه من خ ــي، في مق العقاب
ــقوط الصنم وسقوط  ــيما بعد س يكتبه األدباء، ال س
ــارات  العب ــوس  لقام ــه  انتب ــوي،  الدم ــث  البع ــام  نظ
املستهجنة التي يتعامل بها الكتاب. فقد عدّ في بضع 
مقاالت ما يقرب من الثالث والثالثني مرة عبارة (وجه فالن 
صفعة إلى..) أو (وجه الشخصية الفالنية لطمة إلى..)، 
ــي ال وعي الكاتب  ــل ثقافة العنف ف ــا إلى تغلغ منبه
ــط حاالت تعبيره  العراقي بحيث تتجلى حتى في أبس
ــوي اليومي!! كل هذا في زمن  عن فكره أو خطابه اللغ
ــاس كانوا من ضحايا  احلرية.. ومن قبل كتاب هم باألس
ــاب النظام  ــراق.. فكيف بكت ــي في الع النظام الفاش
نفسه، وما اجترحوه على مستوى اإلبداع واللغة خالل 
ثالثة عقود ونيّف. ؟ لقد حاول بعض الكتاب العراقيني 
تفحص اخلطاب الثقافي والفني في العراق خالل حكم 
ــبٍ صدرت خارج العراق قبل  ــث. وأحيل هنا إلى كت البع
احتالله وسقوط النظام، منها كتاب الباحث العراقي 
كنعان مكية (جمهورية اخلوف)، وكتاب (ثقافة العنف 
ــود) وكتاب (في  ــالم عب ــي العراق) للكاتب الروائي (س ف
مأزق الثقافة الفاشية) للشاعر شاكر لعيبي، وكتابات 
ــري) وللمرحوم  ــاالت مختلفة للكاتب (زهير اجلزائ ومق
ــادي العلوي) وغيرهم.أما النصوص التي تناولت هذه  (ه
ــتوى اإلبداعي فتقف روايات جنم والي  الفترة على املس
ــرب) و(تل  ــرب في حي الط ــمه كميت) و(احل ــكان اس (م
ــم  اللحم) في مقدمتها، إلى جانب قصص جنان جاس
احلالوي، وسيرة الشاعر حميد العقابي الروائية (أصغي 
ــعدي املالح،  ــرج اهللا القهار) لس ــادي)، ورواية (ف إلى رم
ــهمت في تقدمي  ــال األدبية التي أس ــا من األعم وغيره
ــارات مهمة لهذه الفترة الدموية املرعبة من تاريخ  إش
ــكل شيئًا مبتسرا  العراق. لكن كل هذه الكتابات تش
ومحاوالت ناقصة، على أهميتها الفكرية والتاريخية، 
ــس  الثقافة في  ــف عن عمق اخلراب الذي م في الكش
ــتمد بعض الضوء  ــوى ان أس ــس لي هنا س العراق.ولي
ــادي العلوي)، في  ــر العراقي املرحوم (ه ــن أنوار املفك م
ــث عن تلك العقود من  ــذه العتمة اخلانقة عند احلدي ه
ــعبنا حتت سلطة اإلرهاب  ــنني التي عاش فيها ش الس
ــذا الطارئ  ــي مقاله (ه ــد كان متفائال ف ــة، فق البعثي
ــني) ما يلي:  ــن (صدام حس ــا كتب ع ــوج)، حينم اللج
ــك العثمانيني  ــع الوالة واملمالي ــد جتاوز صدام جمي (لق
ــة. ولو جمعنا  ــري وقوته التنكيلي ــي جنوحه التدمي ف
ــا جميعا  ــؤالء لعادلته ــالفه ه ــير أس ــيرته إلى س س
ــوالة واملماليك معروف ومتداول،  ــخ ال وزادت عليها.وتاري
ــخة تامة املطابقة من  ويصعب العثور بينهم على نس
ــد على قتلى أي  ــن قتلهم صدام يزي ــدام: فعدد الذي ص
ــكال وأساليب التنكيل التي  والي ومملوك عثماني. وأش
ــر لدى أي منهم، من  ــتخدمها صدام ليس لها نظي اس
ــادر الدولية املتعددة  ــارق العصر واملص ــر أن نهمل ف غي
ــعر أن هذا الطارئ  التي يحظى بها دونهم.. من هنا أش
ــلة  ــا هو آخر الطارئني من سلس ــوج على تاريخن اللج

أسالفه الطورانيني.).

—��‰»€a@Úœb��‘q

برهان شاوي

األنسنة ببساطة 
وإيجاز هي: التحول 
إلى إنسان ، وأجمل 

ما قرأناه وظل عالقا 
في ذاكرتنا كتاب 

( كليلة ودمنة) 
للفيلسوف الهندي 

( بيدبا) وترجمة 
املفكر ( عبداهللا بن 

املقفع) ، ومازالت 
عالقة في ذاكرتي 

اجملموعة الشعرية 
( الفراشات تقتحم 

احلدائق) للشاعر 
العراقي ( فوزي 

السعد) الصادرة 
في العام ١٩٨٠، 

وقد قرأنا للكثير 
من كتاب القصة 

أنسنة كائنات حية 
، شخصيا لم أقرأ 

أنسنة اجلماد ، 
وأغلب الظن إن هذا 

ما تفرد به القاص 
املبدع ( رياض داخل). 

ثائر البياتي
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بك تفتخر االيام واالعوام
                                    وعلى اجلبني شهادة ووسام

همم بجيش كان في اعماقها
                              عزم االسود ضراوة وهمام

هب لي فديتك ان اكون محاربا
                                    بني الصفوف وبني النفوس هيام

واكاد انسج من غمارك حلة
                                مثل القالدة في الرقاب وسام

يا شهر كانون وفيك بشارة
                           عيد وفي كل السنني يقام

زينت رايتنا مبولد جيشنا
                         تزهو النفوس وتعزف االنغام

فخر جتلى مائة عام اشرقت
                      وانزاح من افق العراق ظالم

في كل نازلة ربيعك اخضر
                   وبكل فخر ترفع االعالم

ونسجت من فجر الثائر حلة
                          فوق اجلبال وفي السهول سالم

حتى استبان الفجر وهو مخضب
                  بدماء جيش الرافدين وسام

وتشابكت ايدي اجلموع بوحدة
                         عصماء يعصم حبلها االسالم

جيش العراق لك الصدارة في الوغى
                  والنصر ما شهدت به االيام

تبقى ونبقى في النضال سوية
                        صنوان مثل الصرح حني يقام

نبقى يدا في اهللا واحدة كما
                    تبقى يد اهللا القدير غمام

تبقى ظهيرا للبناء وللفدا
                     واحلشد مفخرة لكم وقوام

باق وفي التاريخ خير شهادة
                        جيش وحشد في النضال تؤام

شرف وفي التاريخ خير شهادة
                   هذا هو الشرف الرفيع وسام 

انا لفي زمن يسود جهالة
                    ال يفقهون كانهم اصنام

ال خير في قوم يسوس رعاعهم
                   وفي النائبات كأنهم اغنام

فاحذر فديتك يا عراق من العدا
              فلرمبا حتت الرماد ضرام

لم يستقم يوما مآثر امة
                       حتى يضيء صراطها االسالم

@ÂÌäí»€a@Ú«Ï‡1a@óñ”@›◊@ø
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البينة الجديدة / علي شريف
شارك  قصر الثقافة والفنون 
ــي  ف ــار  األنب ــة  ــي محافظ ف
ــذي اقامته  ــرض الفني ال املع
ــة  الفني ــان  الري ــة  مجموع
ــوان (بصمة فن) بالتعاون  بعن
ــة الفنانني العراقيني  مع نقاب
ــذي اقيم في  ــار ال ــرع االنب ف
ــة في  ــة املركزي ــة املكتب اروق
ــن ثقافي  ــادي. وحضر ع الرم
ــد  ــامت عب ــتاذ ح ــار االس االنب
ــا تضمن  ــر فيم ــاون املدي مع
ــر من  ــاركة اكث ــرض مش املع
ــات  باللوح ــان  فن ــعني  تس
ــة واملنحوتات  ــرف اليدوي ــات واحل ــف محافظ ــن مختل و م

ــه  افتتح ــرض  العراق.املع
ــار  االنب ــظ  ــار محاف مستش
ــتاذ  االس الثقافية  ــؤون  للش

ــور  وبحض ــليمان  س ــي  عل
نخبة من املهتمني بالفن من 
رؤساء النقابات والفنانني من 
ــات  ــملت اللوح احملافظة.وش
الفنية. ــع  املواضي ــف  مختل
بالتنوع  ــرض  املع ــز  متي حيث 
الثقافي والفني الذي انعكس 
ــوان لتعكس  ــازج األل على مت
ــرح لتتحد مع  لنا اطياف الف
ــار الذي  ــوان البناء واالعم عن
اصبح العنوان البارز حملافظة 
املعرض  ــن  تضم ــا  األنبار.كم
عرض موسيقي وتوزيع الدروع 
والقالدات الفنية للمشاركني 
تثميناً جلهودهم املبذولة في 

جناح هذه التظاهرة الفنية.

متابعة / البينة الجديدة

ــتضاف منتدى الشعرباف   اس
ــرادة ،  ــي الك ــي ح ــي ف الثقاف
ــكاب  ع ــي  والصحف ــب  الكات
ــية  ــر ، في امس ــالم الطاه س
ــع  م ــي  ذكريات ــوان:  عن ــت  حت
املفكر الكردي الراحل مسعود 
ــية ، التي  ــد .وادار االمس محم
ــرين من  ــت في الرابع والعش مت
الشهر املاضي ، الباحث عادل 
ــام حضور نخبوي  العرداوي.وام
ــن عالقته  ــر ع ــدث الطاه ، حت
ــعود محمد ، وهو  بالراحل مس
من مواليد مدينة كويسنجق ( 

ــياق  كوية ) ،عام ١٩١٩.  وفي س
ــه زار  ــر ان ــر الطاه ــه ذك حديث
كويسنجق في الرابع من شهر 
ــد  ــي ، وقص ــرين اول املاض تش
الراحل  ــر  ــث قب ــا حي مقبرته
ــورة  ــر . وامام قبره قرأ س الكبي

الفاحتة. 
محطات من املاضي

بالراحل  ــاً  تعريف احملاضر  وقدم 
ــن  ــال ع ــد . نق ــعود محم مس
ــوعة اعالم  اجلزء االول من موس
ــراق تاليف الباحث  وعلماء الع
ــد  حمي ــل  الراح ــوعي  املوس
املطبعي. وذكر الطاهر نقال عن 
ــعود محمد  ــي ان مس املطبع

ــات ثقافية  ــردي ذو اهتمام : ك
ــد في  ــتى . ول ــن ش ــي ميادي ف
ــرة جلي  مدينة كوية ، ومن اس

العلمية ذات الشهرة في ربوع 
الكرد . تخرج في كلية احلقوق 
سنة ١٩٤٥ . وعني قاضيا سنة 

ــنة  ــا س ــب نائب ١٩٥٢ . وانتخ
ــام  ١٩٦٤.  ــني وزيرا ع ١٩٥٤. وع
ــاالت  ورس ــاً  كتب ــف  وأل ــا  كم
ــا اعادة التوازن  بالعربية . منه
ــير  ــى ميزان مختل . والتفس ال
ــري للتاريخ . وكتاب الى  البش
ــوف . انتقل  العظيم غورباتش
ــوار ربه عام ٢٠٠١ ، ودفن  الى ج
ــنجق .اضاف  في مدينة كويس
الطاهر بانه كان يتردد على دار 
مسعود محمد في داره العامرة 
ــرطة الثالثة عام  في حي الش
١٩٩٢. بصحبة الباحث حميد 
املطبعي .وان الطاهر طلب منه 
كتابة تقدمي لكتابه الذي حمل 

ــفر.  ــن حقيبة الس ــوان : م عن
ــعود  ــر مس املفك ــتجاب  واس
لهذا الرجاء . حيث كتب تقدميا 
حتت عنوان : فذلكة مع الراجع 
ــب  ــرق  الكات ــى املاضي.وتط ال
عكاب سالم الطاهر الى اكثر 
ــه مع  ــي عالقت ــن محطة ف م
املفكر الكردي الراحل مسعود 
ــد ان انهى حديثه ،  محمد.وبع
الصحفي  االمسية  مدير  فتح 
ــئلة  ــادل العرباوي  باب االس ع
واملداخالت . حيث اجاب عليها 
ــية بعد  الطاهر.وانتهت االمس

ساعتني من بدئها.

منال غنيم /  مصر 
األرواح  ــرمم  ت ــة  احلنون ــات    الكلم
املنكسرة .. و تضمد شقوق الوجع 
ــالك وجه  ــون بإمت ــال ال يك .. فاجلم
ــالك عقالً  ــل يكون بإمت ــل .. ب جمي
ــاً ،روحاً طيبة ،  ــالً ، قلباً حنون جمي
ــرقة «فكن جميل  ــامةً مش و ابتس
ــوب » ويكفي أن  ــق تهواك القل اخلل

تهفو القلوب اليك ويقصون اجمل 
ــعار  الكلمات املرمرية كلمات كاش
ــتِ كـ  ــة> أن ــك  جميل ــرد قصت تس
ــعرية>  ــائية>بندوة ش قصيدةٍ مس
ــة> برتقآل  ــاء القاهرة»!كـ حب مبس
من أرضِ سيناء ! كـ حفنة> رمل من 
شاطئ االسكندريه ! كـ حجرٍعتيقٍ 
ــه نقية  ــره القدمي ــوت القاه من بي

ــرف املدينه  ــرة بريه لم تع انت كزه
عندما تتذوق الصعوبات في حياتك 
ــن عمرك  ــيصبح عقلك أكبر م س
ــتوى جديد  بكثير فكل أذى هو مس
ــج ومن ال يتألم ال يتعلم.. من النض

قوي انت ملا تكتم الوجع بينك وبني 
ــعد من حولك وانت  نفسك ملا تس
ــاع غيرك  ــا تضمد اوج ــوم، مل م مهُ

ــد وجعك  ــاج من يضم ــت محت وان
ــني كبَيْتي  ــنجلسُ يوما متقابل !س
ــر اخلفيف: قل لي  ــعر على البح ش
 ، ــن صمتكِ ــذي ادَّخرته م الكالم ال
، كما  ــدٍ ــامٍ زائ ــمعكِ باهتم وسأس
ــر إلى  ــودَ الفج ــرٌ صع ــبُ طائ يترقَّ
الشجرة، أسمعني صوتِكِ املكسوِّ 
ــوزن،  ال ــورة  ــد مكس القصائ ــة  رق

ــأنصتُ  لَت القافية، وس ــي أهمَ الت
ــرُ في حضرة  ، كما يخجلُ النث ــكِ ل
ــا لو أنَّ  ، كم ــرحَ ــعر، أطل الش الش
ــمعنا،  ــرَ بفضول موجاته يس البح
ــةِ  ــاعتكِ اجللديَّ ــى س ــر إل وال تنظ
ــرقتِ منِّي؛  الرقيقةِ لتعتذر عما س
، وإنْ  ــتِ إنْ ذهبتِ تي للوق ــا حاجَ فم

. بَ احلُبُّ ذهَ

متابعة / البينة الجديدة
ــاء وعربيد) حملمد  ــا رواية (نس ــدرت حديثً ص
ــي ١٤٣ صفحة من  ــي، تقع الرواية ف الغيط
القطع املتوسط، ويقول املؤلف: ما حكاية 
ــة الذي متكن  ــي ذي األصول الريفي الصحف
ــوى احلقيقية التي  ــام مطبخ الق من اقتح
ــى اجلميع من  ــا عل ــم قبضته ــت حتك كان
ــف القصور  ــتار؟.ماذا يحدث خل ــف س خل
بضواحي املدينة أو في املنتجعات اخلاصة، 
ــرّة تتخذ  ــلعة، وفوق األس ــث األنثى س حي

أعظم القرارات التي تقلب حياة الشعوب؟. 
ــرب أكثر  ــراءة، نقت ــي الق ــا تعمقنا ف كلم
ــل بقدميه من باب  ــن الصحفي الذي دخ م
الفضول والبراءة، فالتقى بنساء معظمهن 
ضحايا أباطير البيزنس وحيتان السياسة، 
ــي التي ميتزج فيها  ويعيش مغامرات الليال
ــل حتول إلى  ــاء القتلة!.فه ــذارى بدم دم الع
ــوق  ــاء غانيات في س ــد أم ضحية نس عربي
العالم اجلديد؟، وهذا بعض من رواياتنا التي 

تتكلم في املمنوع واملسكوت عنه.
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املرحوم اخلبير اللغوي
 كرمي توفيق الزبيدي

املرحوم الكاتب اللواء 
ماضي اخلزاعي

املرحوم مـاجد الصكر  
رئيس القسم الرياضي
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8الحصاد
بغداد/ البينة اجلديدة

ــة،  املائي ــوارد  امل وزارة  ــت  اقترح
ــدر املياه  ــع ه ــاً ملن ــريعاً قانوني تش
ــت حلوالً  ــة، وفيما قدم ــي الزراع ف
ــكلة شح املياه، أكدت  لتجاوز مش
أن الوفد العراقي الزائر قريباً لتركيا 
ــنوية  ــيطالب بتثبيت حصة س س
ــال  والفرات.وق ــة  دجل ــاه  مي ــن  م
ــوارد املائية عون  ــار وزير امل مستش
ذياب ، إن دخول مذكرة التفاهم بني 
ــأن املياه يتطلب  العراق وتركيا بش
تنفيذ مجموعة من البنود للتقدم 
ــال  ــيتم إرس ــام ولذلك س ــى أم إل
ــرة لتقطع  ــارة أنق ــد عراقي لزي وف
إضافيا.وأضاف،  ــوطا  ش املباحثات 
أن املذكرة أسست إيجابيات بتأمني 
ــة والفرات  ــاه دجل ــن مي ــة م حص

ــذه الزيارة إلى حتديد  ونهدف عبر ه
واملوضوع  السنوية،  املائية  احلصة 
مقترن مبا تنفذه تركيا من مشاريع 
ــروع الغاب جنوب  ــن بينها مش وم
ــن ماذا تنفذ  ــالد ولدينا تصور ع الب
وأن ال تقوم مبشاريع مضرة بالعراق.
وتابع املشكلة أن مذكرات التفاهم 
ــابقة لم تنفذ ألنه لم يصادق  الس
عليها، بينما املذكرة األخيرة صودق 
ــان التركي  ــل البرمل ــن قب عليها م
ــان ما  ــب طيب أردوغ ــس رج والرئي
ــي الزاماً ألنقرة بتنفيذها ألنها  يعن
ــار إلى  اتخذت صيغة اتفاقية.وأش
ــيطالب بحصة مائية  أن العراق س
ــار متر  ــى ١٣ ملي ــاً إل ــل تقريب تص
ــر دجلة  وأن  ــن عمود نه مكعب م
ــن ٧٥٪ ورمبا  ــل تركيا أكثر م ال تكم

ــبة إلى ٩٫٧٥٠ مليار متر  تصل النس
مكعب في حال مت إكمال ١٠٠٪ من 

الواجب  ــول  احلل ــأن  املشاريع.وبش
ــح  على العراق تنفيذها ملعاجلة ش

ــاب أن الوزارة قدمت  املياه أوضح ذي
ــة استراتيجية وهي  خططا ودراس
ــة نقدية كبيرة  ــاج لتأمني كتل حتت
ــل بأعمال  ــول تتمث ــذ ٣ حل لتنفي
ــري  ال ــام  نظ ــر  لتغيي ــية  هندس
ــول به حالياً في العراق وثانياً  املعم
ــة املنفذة  ــاريع القائم تأهيل املش
ــار وثالثاً  ــو االندث ــل ذهابها نح قب
انشاء شبكات ري عبر الري املغلق.

ــاه بالزراعة  ــتخدام املي وأكد أن اس
ــه حالياً  ــول ب ــو املعم ــى النح عل
ــبب بهدر كبير وبالتالي يجب  يتس
ــن قبلنا  ــون مقترح م ــريع قان تش
ــذي يلزم  ــري احلديث) ال ــوان (ال بعن
ــب منظومة ري حديثة  املزارع بنص
ــر دعم للمزارع على أن  مقابل توفي

ال مينح من ال يتلزم أي دعم.

بغداد/ البينة اجلديدة
أعلنت وزارة الصناعة واملعادن، امس 
ــوات من  ــي العراق دع ــاء، تلق الثالث
ــاء مدن  ــة إلنش ــة وإقليمي دول عربي
ــال مدير هيئة  ــة جديدة. وق صناعي
ــوزارة حامد  ــدن الصناعية، في ال امل
عواد محمد إن هناك دعوات من الدول 
ــاء مدن  ــة إلنش ــة والعربي اإلقليمي
صناعية جديدة كإيران والسعودية 
والكويت ومصر وسوريا وتركيا.وأشار 
إلى إجراء لقاءات مع وفود أغلب تلك 
الدول خالل األسبوعني املاضيني في 
ــذي عقد  ــدن الصناعية ال ــر امل مؤمت
ــأن،  ــوريا للتباحث بهذا الش في س
ــاء  فيما جرى اللقاء مع تركيا إلنش
ــمال العراق  مدينة اقتصادية في ش
ــني البلدين.  ــدود الفاصلة ب على احل

ــة االقتصادية،  ــص املدين وفيما يخ
ــد إنهاء جميع  مع األردن، أكد محم

املوافقات  ــتحصال  ــراءات واس اإلج
ــة ل مجلس الوزراء  من األمانة العام

ــتعد  لتخصيص األرض، وحالياً تس
الهيئة ملرحلة دراسة اجلدوى وإعداد 
ــية للمدينة من  التصاميم األساس
ــم اإلعالن  ــة دولية ليت ــل منظم قب
عنها للتطوير بالتعاقد مع شركات 
ــة، وحتويل  وإقليمي ــة  ودولي ــة  عاملي
ــتثمرين  ــة إلى جاذبة للمس املنطق
ــة. العامل ــادي  واألي ــني  والصناعي

ــع رجال أعمال  ــار إلى االتفاق م وأش
ــني في  ــني مقيم ــني عراقي وصناعي
ــدداً كبيراً من  ــن ميتلكون ع األردن مم
ــة احلصول  ــي عمان بغي ــع ف املصان
ــة  املدين ــتثمار  واس ــم  الدع ــى  عل
ــاركة  ــالً عن مش ــم، فض ــن قبله م
الصناعيني األردنيني.وأوضح محمد، 
ــني العراق  ــة ب ــة االقتصادي أن املدين
ــد مدينة تنموية صناعية  واألردن تع

التجاري،  ــادل  للتب ــرة  ح ــة  ومنطق
ــب  اجلان ــي  ف ــاحتها  مس ــغ  وتبل
ــى  ــا عل ــي ٤٨٠٠ دومن ومثله العراق
ــن العراق خالل  ــب األردني.وأعل اجلان
العام املاضي االتفاق مع األردن على 
ــييد مدينة صناعية  ــرة بتش املباش
ــتركة على حدود البلدين على  مش
مقربة من معبر طريبيل البري، إذ وقع 
ــى اتفاقيات في مجاالت  البلدان عل
ــا ثنائية وأخرى ثالثية  متعددة، منه
إلى جانب مصر، خالل مؤمترات قمة 
عقدت بني الدول الثالث، كان آخرها 
ــداد آخر قمة  ــت بغ ــا احتضن عندم
ــوزراء مصطفى  ــة بني رئيس ال ثالثي
ــري عبد  ــس املص ــي والرئي الكاظم
ــي وملك األردن عبد  الفتاح السيس

اهللا الثاني، في حزيران املاضي.

العراق يتلقى دعوة عربية وإقليمية إلنشاء مدن صناعية

انطالق عملية أمنية واسعة املوارد تقرتح ترشيعا قانونيا لوقف هدر املياه بالزراعة
لتفتيش ضفتي هنر دياىل

الكشف عن عدد املشاريع املنجزة 
يف املناطق املحررة

النزاهة : استقدام حمافظ
 بابل عىل خلفية تعيني مئات 

األجراء اليوميني

بغداد / البينة اجلديدة
أطلقت قيادة عمليات ديالى للحشد الشعبي، امس 
ــي نهر ديالى.  ــة لتفتيش ضفت ــاء، عملية أمنيّ الثالث
ــد الشعبي  ــد ، إن ألوية احلش وذكر بيان إلعالم احلش
ــات  ــوف وخدم ــناد صن ــواء( ١١٠ - ٢٠ - ٢٨ )وبإس الل
ــعة لتفتيش  ــة أمنيّة واس ــرعت بعملي ــادة، ش القي
ــول داعش.وأوضح  ــر ديالى وتأمينها من فل ضفتي نه
ــان، إن قواتنا تتقدم وفق اخلطط األمنية لتحقيق  البي
أهدافها املرسومة حتى الوصول الى مصب نهر ديالى 
ــوال اجلوية  ــوء األح ــل تزامنا مع س ــا بالكام وتأمينه
ــة على اإلرهابيني  ــاب الكثيف لتفويت الفرص والضب

الستهداف املدن اآلمنة واملواطنني.

بغداد / البينة اجلديدة
ــررة من  ــق املتض ــار املناط ــادة اعم ــدوق إع ــن صن اعل
ــاز ٨٤٩  ــاء، عن اجن ــس الثالث ــة، ام ــات اإلرهابي العملي
ــروعا آخر  ــي ٤٨٢ مش ــل ف ــة العم ــروعا ومواصل مش
ــة الصندوق  ــف القطاعات خلط ــى مختل ــة عل موزع
ــات املوازنة االحتادية. ــابقة من تخصيص لالعوام الس
ــاريع  ــدوق ، ان املش ــب اإلعالمي للصن ــح املكت وأوض
توزعت على احملافظات احملررة خملتلف القطاعات وعلى 
ــروعا  ــة نينوى مت اجناز ١٣٣ مش ــو االتي محافظ النح
ــروعا، ومحافظة صالح  ــي ٥٣ مش ــل العمل ف وتواص
الدين اجناز٧٠ مشروعا تواصل العمل في ٧٣ مشروعا 
ــي محافظة االنبار  ــروعا ف ــر، كما مت اجناز ٣٢٤ مش اخ
ــروعا، باإلضافة الى اجناز  وتواصل العمل في ١٣٠ مش
ــل العمل  ــة ديالى وتواص ــروعا في محافظ ١٢٧ مش
ــي محافظة كركوك مت اجناز ٧٩  ــروعا اما ف في ٧٥ مش
ــروعا وبالنسبة  ــروعا وتواصل العمل في ٢٤ مش مش
ــروعا  ــراف بغداد حيث مت اجناز ٩٢ مش ــى مناطق اط ال
ــا حصة مناطق  ــروعا اخر ام ــل العمل ٨٤ مش وتواص
شمال بابل مت اجناز ٢٢ مشروعا وتواصل العمل في ٤١ 
مشروعا.يذكر ان الصندوق قام بتنفيذ مشاريع إعادة 
ــات اإلرهابية  ــررة من العملي ــار للمناطق املتض االعم

وعلى صعيد مختلف القطاعات.

بغداد / البينة اجلديدة
أعلنت هيئة النزاهة االحتاديَّة، امس الثالثاء، عن صدور 
ــتقدام حملافظ بابل على خلفيَّة التحقيق في  أمر اس
ــات األجراء اليوميني بصورة مخالفة  قضيَّة تعيني مئ
ــي الهيئة  ــات ف ــرة التحقيق ــرت دائ للتعليمات.وذك
ــة بالنظر في  ــق اخملتصَّ ــة التحقي ــان ، أن محكم ببي
ــل، أفادت بإصدار أمر  قضايا النزاهة في محافظة باب
ــتقدام للمحافظ؛ استناداً إلى أحكام املادة (٣٣١)  اس
ــاء على  ــةً أن األمر ج ــات، موضح ــون العقوب ــن قان م
خلفيَّة التحقيق في قضيَّة تعيني (٢٤٦٠) أجيراً يومياً 
ــتقدام  في مديريَّة زراعة احملافظة.وأضافت أن أمر االس
نبّهةً إلى أنَّ أمر  ــابق أيضاً، مُ حافظ بابل الس شمل مُ
ــا جاء؛ على  ــكو منهم ــتقدام الصادر بحقِّ املش االس
خلفيَّة التحقيق في قضيَّة إصدار أوامر تعيني األجراء 
ة لعام  اليوميّني، خالفاً لتعليمات تنفيذ املُوازنة العامَّ
نتصف تشرين  ٢٠١٩.وكانت هيئة النزاهة قد أعلنت مُ
حافظ  ــي املاضي عن صدور أمر قبض وحتر بحقّ مُ الثان
وضحةً أنَّه جاء على خلفيَّة توقيع أمر  بابل السابق، مُ

ن أسماءً وهميَّةً ألجراء يوميِّني. إداريّ تضمَّ

عالـم لقاحات يكشف مستقبل فريوس كورونا

ضبط (٥)حاويات حتتوي مواد كيمياوية 
«خطرة» يف ميناء أم قرص األوسط

االتصاالت تكشف عن حترك لتحسني خدمة االنرتنت

رشطة البرصة ترفع خملفاً حربياً قديامً يف الزبري

بغداد / البينة اجلديدة 
خرج كبير الباحثني في جتارب لقاح أسترازينيكا 
ــوالرد بتصريح متفائل حول  ــور أندرو ب البروفيس
مستقبل فيروس كورونا في ظل انتشار املتحور 
ــر مجموعة  ــوالرد، مدي ــدرو ب ــال أن أوميكرون.وق
ــاح  لق رت  ــوّ ط ــي  والت ــات،  للقاح ــفورد  أكس
أسترازينيكا أسوأ سيناريوهات كوفيد-١٩ باتت 
ــرون. وفي حديث  ــار أوميك ــا حتى مع انتش وراءن
ــة، أوضح بوالرد  ــة ذا تلغراف البريطاني لصحيف
ــا أن نتجاوز  ــن علين ــن ولك ــور ستتحس أن األم
ــتاء.ووصف بوالرد إجراء إعطاء اجلرعات  هذا الش
ــتة شهور بأنه  املعززة من لقاحات كورونا كل س
ــدمي جرعة  ــه ال ينبغي تق ــر عملي، مؤكدا أن غي
ــة التي تثبت  ــر املزيد من األدل ــة حتى تتوف رابع
ــا الطبية.وأوضح أنه ال جدوى من  جدواها وآثاره
ــي مرحلة ما،  ــة وقف جميع اإلصابات. ف محاول

ــم التهديد من  ــى اجملتمع أن ينفتح رغ يجب عل
ــكاي نيوز  ــبكة س ــرون، وفق ما نقلت ش أوميك
ــتمر مرحلة تنتشر فيها  البريطانية.وأضاف س
ــتاء.  ــا االنتباه في فصل الش ــدوى، لذا علين الع
ــراءات الصحية  ــرارات اإلغالق وغيرها من اإلج ق
تأتي من السلطات وليس العلماء.واختتم بوالرد 
ــاد على اللقاحات وال  حديثه قائال علينا االعتم
يزال اخلطر األكبر متمثال بغير املطعمني.وارتفع 
ــروس كورونا في جميع أنحاء  عدد اإلصابات ب في
ــن ٢٩٠ مليون  ــى أكثر م ــوم الثالثاء إل ــم ي العال
ــات بالفيروس إلى  ــة، فيما وصل عدد الوفي إصاب
ــب إحصاء  ــة وفاة، بحس ــة ٥٫٨ ماليني حال قراب
لوكالة رويترز.ومت تسجيل إصابات بالفيروس في 
ــاف أولى  ــن ٢١٠ دول ومناطق منذ اكتش ــر م أكث
ــط الصني،  حاالت اإلصابة في مدينة ووهان، وس

في ديسمبر ٢٠١٩.

بغداد / البينة اجلديدة 
ــة املنافذ احلدودية،  أعلنت هيئ
ــواد  ــط م ــاء، ضب ــس الثالث ام
ــرة» في منفذ  كيمياوية «خط

ــط. األوس ــر  قص أم  ــاء  مين
ــا «متكنت  ــة إنه ــت الهيئ وقال
ــة دقيقة ومن  ــود ومتابع بجه
ــل وتبادل  ــيق العم خالل تنس

ــاز اخملابرات  ــات مع جه املعلوم
ــة  ــن ضبط خمس ــي م الوطن
حاويات حتتوي (مواد كيميائية 
ــروط  لش ــة  مخالف ــرة)  خط
ــتيراد في منفذ  وضوابط االس
ــط»،  األوس ــر  قص أم  ــاء  مين
ــاوزت  ــات جت «احلاوي أن  ــة  مبين
ــى بقائها  ــة عل ــدة القانوني امل
ــه «مت  ــت أن ــي امليناء».وأضاف ف
ــات  ــن اجله ــة م ــكيل جلن تش
وتنظيم محضر  ــة  العالق ذات 
ضبط أصولي وإحالة الكيفية 
ــاذ اإلجراءات  إلى القضاء التخ

القانونية بحق اخملالفني».

بغداد / البينة اجلديدة 
ــس  ام ــاالت،  االتص وزارة  ــفت  كش
الثالثاء، عن تطوير شبكات اإلنترنت 
ــيفرات اخلاصة لتقوية  وحتديث الرس

ــق البالد. ــوم مناط ــي عم ــة ف اخلدم
وقال املتحدث الرسمي باسم الوزارة 
ــوزارة تعمل  ــهداني، إن ال ــد املش رع
ــبكة  ــث على ش ــال حتدي ــى إدخ عل

ــيفرات  اإلنترنت من أجل تطوير الرس
ــاً  منوه ــة،  اخلدم ــة  بتقوي ــة  اخلاص
ــاريع  ــيكون ضمن املش ــذا س بأن ه
ــتعمل وزارة االتصاالت على  التي س

ــام ٢٠٢٢.وأضاف  ــالل ع ــا خ تنفيذه
ــح ، أن الوزارة  ــهداني في تصري املش
ــل اخلدمات  ــى توفير أفض عازمة عل
ــكل الذي يتناسب  للمواطنني بالش

ــة خلدمة  ــم اليومي ــع احتياجاته م
ــواء الزيادة  ــل احت ــن أج ــت م اإلنترن
ــتخدام اخلدمة  ــي اإلقبال على اس ف

مستقبالً. 

البصرة / البينة اجلديدة 
ــرطة محافظة  أعلنت قيادة ش
ــي  ــف حرب ــع مخل ــرة، رف البص
ــة  الكوري ــة  منطق ــي  ف ــدمي  ق
ــر.  ــور الزبي ــة خ ــة لناحي التابع
ــه في ضوء  ــادة ، أن ــرت القي وذك
ــرطة البصرة  توجيهات قائد ش
ــت  قام ــي،  املالك ــي  عل ــواء  الل
ــرات برفع مخلف  مفرزة املتفج
حربي قدمي، في منطقة الكورية 
ــر  ــور الزبي ــة خ ــة لناحي التابع
ــاء الزبير.وأضافت، أن  ضمن قض
ــن قذيفة مدفع  ــف عبارة ع اخملل
ــار ١٣٠ ملم، ومت رفعه من دون  عي
ــراءات  ــب اج ــادث يذكر، حس ح
ــرطة خور الزبير.وكانت  مركز ش

ــهدت قبل  محافظة البصرة ش
يومني انفجارا أدى الستشهاد ٦ 
اشخاص رجحت وزارة البيئة أن 
ــن مخلف حربي  يكون ناجماً ع
ــرة فيما  ــا أو قنبلة كبي صاروخ
ــون  يك أن  ــة  فرضي ــتبعدت  اس
لغماً.وقال مدير عام دائرة شؤون 
ــام ظافر محمود خلف ، إن  االلغ
ــرة هي من أكثر  محافظة البص
مدن العالم تلوثاً باأللغام وباقي 
اخمللفات احلربية األخرى.وأصدرت 
ــة  محافظ ــرطة  ش ــة  مديري
 ، ــي  املاض ــبت  الس ــرة،  البص
ــن التنزه  ــني م ــراً للمواطن حتذي
ــة التي حتتوي  ــي األماكن البري ف
ــآت  على مخلفات حربية ومنش

ــي  ف ــة،  املديري ــرت  نفطية.وذك
بيان، أنها جتدد دعواتها لألهالي 
بضرورة االلتزام واحلذر من التنزه 
ــن البرية والتي حتتوي  في األماك
ــة أو قرب  ــات حربي ــى مخلف عل
ــة  ــآت النفطي ــب واملنش االنابي
ــة، الى  ــت املديري خلطورتها.ودع
ــال على  باالتص ــاون معها  التع
ــي ١١٥ عند  ــوارئ اجملان رقم الط
ــب  غري ــم  جس أي  ــاهدة  مش
ــوراً وليس العبث به أو  (إبالغنا ف
ــدت، أن تفكيك  ــه). وأك تفحص
ــكل  املنفجرة يش اخمللفات غير 
ــت  زرع ــا  كونه ــاً،  مهم ــاً  حتدي
ــوائي في املناطق  ــكل عش بش

الوعرة والنائية. 

كوجر يتوقع موعد إقرار املوازنة 
 هل تتضمن درجات وظيفية؟

أبرزها جرس الزيتون املعلق.. ذي قار حتيل 
أربعة مشاريع سرتاتيجية للتنفيذ 

بغداد / البينة اجلديدة 
ــابقة  رجح عضو اللجنة املالية النيابية الس

ــس  ــر، ام ــال كوج ــز جم ــب الفائ والنائ
ــون  ــروع قان ــرار مش ــاء، إق الثالث

ــام ٢٠٢٢  ــة لع ــة املالي املوازن
املقبل،  ــهر حزيران  في ش

مشيراً إلى أن املوازنة لن 
تختلف عن سابقاتها.
ــر ، إن عدم  ــال كوج وق
ــذا  له ــة  موازن ــود  وج
العام أمر غير صحيح، 
ــن  ــد ع ــوع بعي واملوض

ــتورية،  الدس التوقيتات 
ــة معناها  ــه بدون موازن ألن

ــتكون  أن احلكومة اجلديدة س
حكومة (تصريف أعمال) ولن تطبق 

ــي، وإذا لم تطبقه فمعناه  برنامجها احلكوم
ــن دون تنفيذ برنامجها  أن ربع عمرها ذهب م

ــرار موازنة ٢٠٢٢  ــي، متوقعاً أن يتم إق احلكوم
ــاف أن موازنة  ــران املقبل.وأض ــهر حزي في ش
ــيئاً جديداً ولن  ــام لن حتتوي ش هذا الع
تختلف عن سابقتها وستكون 
شبيهة بغيرها، ألن احلكومة 
ــا  ــون له ــن يك ــدة ل اجلدي
مجال لإلبداع واحلكومة 
القدمية هي من وضعت 
ــرار  ق ــأن  املوازنة.وبش
اخلاص  الوزراء  مجلس 
ــات  درج ــتحداث  باس
ــر  ــنيّ كوج ــة، ب وظيفي
أنه من املفترض أن تدرج 
الدرجات ضمن  أموال هذه 
ــن إن كان  ــة ٢٠٢٢، ولك موازن
التثبيت وفق (احلذف واالستحداث) 
ــد فهو غير  ــت جدي ــن اي تثبي ــن، ولك فيمك

ممكن. 

ذي قار / البينة اجلديدة 
ــار محمد هادي ، احالة  أكد محافظ ذي ق
أربعة مشاريع ستراتيجية للتنفيذ أبرزها 
ــة أور اآلثارية  ــر الزيتون املعلق ومدين جس
بعد حسم ملف التمويل واإلحالة جملموعة 
ــركات لتنفيذها.وقال هادي عقب  من الش
ــوزراء حميد  ــام جمللس ال ــه األمني الع لقائ
ــار رزاق  ــدوق إعمار ذي ق ــزي ومدير صن الغ
ــي ذي قار  ــة احمللية ف ــي، ان احلكوم الركاب
ــت اليوم  ــار احملافظة أكمل ــدوق إعم وصن

ملف احالة أربعة مشاريع خدمية مهمة 
للتنفيذ بعد حسم ملف التمويل واختيار 
الشركات املناسبة للتنفيذ تلك املشاريع.

وأضاف، ان أبرز تلك املشاريع جسر الزيتون 
ــروع البنى التحتية ملدينة أور  املعلق ومش
ــهد احلضري لشارع  اآلثارية و تأهيل املش
ــة  ــش الناصري ــروع كورني ــي، ومش احلبوب
ــداً االتفاق مع األمانة العامة  الكبير، مؤك
ــدة إلقرار  ــس جدي ــى وضع معايير وأس عل

خطة الصندوق لهذا العام.
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مكتب السيستاين حيدد غرة شهر 
مجادى اآلخرة

النجف االشرف / البينة اجلديدة
حدد مكتب املرجع الديني االعلى السيد 
ــاء غرة  ــوم األربع ــتاني، الي ــي السيس عل
ــال املكتب في  ــرة. وق ــهر جمادى اآلخ ش

ــهر  ــس الثالثاء هو املُتمم لش بيان، إن ام
ــان أن اليوم  ــاف البي ــادى األولى. وأض جم
ــق (٥-١-٢٠٢٢م) هو األول من  األربعاء املواف

شهر جمادى اآلخرة.



ــم أذق طعم  ــدة وأنا ل ــذ م من
ــويعات  لس ــوى  س ــوم  الن
معدودة وكان شغلي الشاغل 
التي  الفعاليات  ــة  هو متابع
ــق وأماكن  ــا في مناط بدأناه
ــداد وكانت اعادة  عدة في بغ
ايقونة  املتنبي  افتتاح شارع 
ــع  ــا م ــا مدويّ ــة حدث الثقاف
اعترافنا بأنهُ لم ينجز بشكل 
ــاط  ــل وهناك مليون نش كام
ــاك   ــا .. هن ــاط بانتظارن ونش
ــات ثقافية  حاجة الى فعالي
ــهد  وفنية ألجل تفعيل املش
احمليط به وباملناسبة خططنا 
ــل (٩٠) عربة مخصصة  لعم
ــارع  للباعة اجلوالني في الش
املذكور ولم ينجز منها سوى 
ــاز  ــعى الجن ونس ــط  (٥٠) فق
املتبقي وتوزيعه. واضاف، انه 
ــارع مساء  الش لت  كلما فعّ
النسيج  او  ــهد  لت املش وفعّ
ــذي يحيط به مثل منطقة  ال
ــة  ــي املنطق ــه وه احليدرخان
ــاحة امليدان  ــة بني س الواقع
الرصافي كي  ــاحة  وحتى س
ــهداء  ــر الش ــط مع جس ترب
كلما تكاملت الصورة ولهذا 
لدينا عمل اخر يتمثل بتطوير 
ــن دجلة  ــرى م ــة االخ الضف
ــهداء  ــر الش لنا جس فإذا فعّ
ــرخ اعتياديا هي  ودجلة فالك
ــاء اي  في الواقع مفعلة مس
منطقة الشهداء والتي تضم 
ــي والتتنجي  البيروت ــى  مقه
ــائية  ــثُ توجد حياة مس حي
ــغ  النس ــذا  ــل ه واذا ماحص
الرابط مابني الكرخ والرصافة 
– الشهداء ستفعل النسيج 
ــارع  وش ــيد  الرش ــول  ماح
ــوف حتصل على  الرشيد وس
نتائج ايجابية وهناك خطوة 
ــض الفرق  ــى بتكليف بع اول
اجلالغي  كفرقة  ــيقية  املوس
ــحة  مس الضفاء  ــدادي  البغ
ــي  ــارع املتنب ــى ش ــة عل فني
الذي بات اليوم يشهد حركة 
ــرواد وهو امر  ــة من ال مزدحم
ــد املعمار  ــا .. واك ــرح حق مف
ــد  نري ال  ــا  انن  : ــن  مع ــالء  ع
ــر  ــات التطوي ــري عملي ان جت
ــري وما ينتج عن  بشكل قس
ــعبية  ــن ردود فعل ش ذلك م
ــر  ــا وان تغيي ــلبية جتاهه س
الثقافة السائدة االن يحتاج 
ــنعمل  ــن الوقت وس ــد م ملزي
ــه جوازا  ــا نطلق علي ــى م عل
املريح  ــيط  بالتقس ــر  التغيي
وال نريد اللجوء الى االساليب 
ــة (القط  ــية او لعب البوليس
ــعى لتطوير  والفأر ) كما نس
ــتقبال وهي  ثالث مناطق مس
ــني  ماب ــة  الواقع ــة  املنطق
ــي   والرصاف ــدان  املي ــاحة  س
ــي تقابلها وهناك  والكرخ الت
ــدا تربط  ــة ج ــة مهم منطق
ــاحة  وس ــنك  الس ــني  ب ــا  م
ــاحة حافظ  ــة وهي س الوثب
االحرار  ــى  ال ــزوال  ن ــي  القاض
ــت تعج  ــة كان ــذه املنطق وه
ــاة في وقت مضى فمثال  باحلي
ــرادة –داخل  حلد  منطقة الك
االن فيها حياة على النقيض 
ــارع املوازي  من ذلك فإن الش
ــارج ليس  ــا اي الكرادة خ له
ــبة  ــك وهذا احلال بالنس كذل
ــث كان  ــارع الكفاح حي لش
ــاط التجاري فيه  يتركز النش
ــعت بغداد  ولكن عندما توس
ــاري  ــاط التج ــر النش وانتش
ــن االمــور  ــر م ــرت الكثي تغي
ــروج  اخل االن  ــوب  املطل ان  و   .
ــى خانة  ــوت ال ــة امل ــن خان م
روح  ــدس  نق ــن  ونح ــاة  احلي
الذين  ــهداء  والش ــهادة  الش
ــراق ولكن  ــذا الع ــوا له ضح
ــكان االحياء؟  اين بالضبط م
ــا بصراحة انك مبجرد  واقوله

اعمارك لهذا الشارع او لذاك 
ــهداء  املكان هو تخليد للش
ونحن اليوم نحتاج الى نظرة 
ــتطيع  ــة للحياة يس متفائل
ــي ان يرى  ــن خاللها العراق م
ــن  ــرب م ــرقة يقت ــا مش افاق
ــة النابضة  ــا الى اخلان خالله

باحلياة .

ــة  ــد مدين ــهُ ال توج ــد ان واك
ــي العالم  ــة  ف ــرة بلدي او دائ
ــى  عل ــا   ــكا خاص مل ــدد  جت
ــر موجود  ــابها وهذا غي حس
ــتراكي  ــاع االش ــي القط ال ف
ــمالي  ــي القطاع الرأس وال ف
وال  ــتراكية  االش ــدول  بال وال 
ــمالية وال توجد  بالدول الرأس

ــة في العالم تنفق على  مدين
ابنية تعود للقطاع  واجهات 
ــاص او ذات ملكية خاصة  اخل
ــهداء هو  وان اهم تكرمي للش
ــكل االبنية  ــادة التأهيل ل اع
ــيما ذات امللكية اخلاصة  الس
ــرع ولكن  ــاك تب ــو كان هن ول

تبنته الدولة .
ــول  ــن يق ــن : م ــاءل مع وتس
ــارع املتنبي قد  ــأن ش لكم ب
ــل وان في املتنبي  اجنز بالكام
هناك مليون قصة وقصة وان 
ــاط ونشاط  هناك مليون نش

ــرة  ــون فك ــه ملي ــاك في وهن
ــد لتحديد  ــد نعم ــرة وق وفك
ــة معينة فيه لتخليد  منطق

شهداء ورموز .
وقال أن امناء بغداد السابقني 
ــن تطوير  ــوا ع ــبق ان حتدث س
شارع الرشيد ببغداد ولكنني 
ــي  ــد ف ــه ال يوج ــول اوال ان اق
شيء  التخطيطي  مفهومنا 
ــمه تطوير شارع الرشيد  اس
ــك  ــن ذل ــدث ع ــا نتح ولكنن
ــازا باعتبار ان عصب هذه  مج
ــيد  ــارع الرش املنطقة هو ش
ــو تطوير  ــي الواقع ه لكنه ف
الرصافة وهو  ــة  مركز منطق
مانسعى اليه صراحة اليوم.. 
ــؤال الذي يطرح نفسه  والس
هنا : هل ان املقصود بتطوير 
يقتصر على  ــيد  الرش شارع 
ــعي  ــل واجهاته ام الس جتمي
ــوكات)  (البل ــر  تطوي ــى  ال
ــيج  ــهُ  او النس ــة مع احمليط
ــور ذلك  ــا تط ــط فعندم احملي
ــتعمل لالنتقال الى  فإنك س

ــا  ــة وعنده ــارع اجلمهوري ش
ــة او  ــك بطريق ــترى نفس س
بأخرى في الشورجة .وعندما 
ــتجد  ــو االمام س ــدم نح تتق
ــة الباب  ــي منطق ــك ف نفس
اذاً   .. ــدان  املي ــي  وف ــم  املعظ
ــة التي  ــذه املنطق ــر ه تطوي
ــمى بـ (الوسط التجاري)  تس

ــي , التاريخي لبغداد  اجلغراف
ــل  ــد ان يكم ــهُ ال ب ــذا كل ه
ــو الطموح  ــذا ه ــر .. وه االخ
ــي املتنبي ..  فمثلما عملنا ف
ــك تأخذ هذه  ــوح هو ان الطم
ــداد  لتخضع  املقاطع من بغ
ــق رؤية  ــا وف ــة تطويره عملي
شاملة لكل مدينة بغداد مبا 
ــامل  تغيير ش معناه عملية 
ــي التطوير مع احلفاظ على  ف
مالمحها ألنهُ من غير املمكن 
ــال في  ــة مث ــة متهرئ ان ابني
منطقة الفضل وهي عقارات 
ــاد  يُع ــة  خاص ــة  ملكي ذات 
ــاب امانة  تطويرها على حس
ــل تبقى ابنية  بغداد ولكن ه
ــر املربع  ــار للمت ــعر  العق س
ــا بني (٣٠٠٠- الواحد  منها م
٤٠٠٠) دوالر مع كونها خربة؟ 
ــة الرصافة  ــر منطق اذا تطوي
ــودة  ــة موج ــرة ورؤي ــي فك ه
ــداد التي كانت  لدى امانة بغ
ــاس امانة العاصمة  في االس
ــذه  وه  (١٩٨٠) ــع  مطل ــذُ  من
ــر فمثال عندما  تطوي عملية 
ــو او  ــط (وارش تأتي على وس

فرانكفورت) وغيرها من املدن 
ــدأت عملية  االوربية وكيف ب
تطويرها ستجد ان ماحصل 
ــر  التطوي ــس  اس ــق  وف مت 
ــإن ما نقوم  احلضري وعليه ف
به االن يجري وفق االمكانيات 
ــي ال تبقى خربة  للمناطق ك
لهذا قمنا بعملية اسميناها 

ــة  عملي اي  ــار»  الغب ــة  «ازال
ــرة املوجودة كي  تأهيل للقش
ــجعة او  تصبح او تكون مش
قابلة للحياة وفي الوقت ذاته 
نلتفت  تشجعنا وحتفزنا الن 
لهذه املناطق بعملية تطوير 
شاملة وهي الشك حتتاج الى 
ــات استشارية معمقة  دراس
ــز  ومراك ــركات  وش ــرات  وخب
ــة عاملية كي  ــب بحثي ومكات
تعطينا خبراتها وايضا تدخل 
موضوع (دفلوبنك ) اي تطوير 
ــط  الوس ــاظ على  احلف ــع  م
ــه البغدادية .. اذا  هذا مبالمح
ــي الوقت  ــل عليه ف ــا نعم م
ــف وازالة  ــر هو التنظي احلاض
ــارع  الغبار كما فعلنا في ش
القشرة  املتنبي حيث غلفنا 
ــوارع  ــا الش ــا وعدلن وأهلناه
لها  التحتية  البنى  وحفظنا 
ولكن عندما تريد ان تشتغل 
على هذا املوضوع فعليك ان 
ــذا مليار دوالر وان  ترصد لهُ ك
ــادرة على  ــر ق ــة االن غي الدول
ــا قمنا به هو  ذلك وأكرر ان م
ــار وليس  ــة الغب ــة ازال عملي

جتميال واألهم هو اعادة احلياة 
ــدة بروح  ــى اجلمالية اجلدي ال
جديدة والبد من التأكيد على 
ــرة حتتاج الى  أن الرؤية الكبي
ــارية معمقة  ــة استش دراس
ــو  ــه االن ه ــل علي ــا نعم وم
ــاة حتى نحفز هذه  اعادة احلي
ــور . ومن  ــة على التط املنطق

يزر شارع املتنبي اليوم لن يرى 
ــبكة العنكبوتية  ــك الش تل
ــة .  ــالك الكهربائي ــن االس م
ــار امني بغداد اننا نعول  واش
ــة  ــي وثقاف ــى وع ــرا عل كثي
املواطن التي البد من خلقها 
ــؤليته وان  ــض مبس ــي ينه ك
املكتبات  ــاب  اصح ــكل  يش
ــي مجلس  ــارع املتنب ــي ش ف
ــوض بواجباتهم   ــاء للنه امن
التطوعي  ــل  العم كجزء من 
ــة  ــة وخاص ــاعة النظاف إلش
ــاه  املي ــدورات  ب ــق  يتعل ــا  م
ــتلزمات  ــة وكل مس الصحي
ــو حاصل  ــا ه ــم كم التعقي
ــوال  ــم وص ــي كل دول العال ف
ــة مجتمعية  ــى خلق ثقاف ال
 . ــاركة  املش ــى  عل ــة  قائم
ــة االن تقوم  ــار بأن االمان واش
ــة  ــوارع احمليط الش ــر  بتطوي
ــة وروى نكتة  ــرة امللكي باملقب
ــث جاء   ــة حصلت حي طريف
ــبب  ــكره والس احدهم ليش
ــح  ــرت وأتي ــيته تغي ان نفس
للعوائل اجللوس هناك واالخر 
ــكره ايضا والسبب  جاء ليش

ــد له  ــار العائ ــعر العق الن س
ــال في  ــع وهكذا احل ــد ارتف ق
ــارع الصناعة ببغداد.. وان  ش
ــوب االن هو زيادة الوعي  املطل
ــاركة التكافلية اما ان  باملش
تقوم امانة بغداد بتوفير كل 
ــيء فهذا غير ممكن الن اي  ش
ــوف توجه  تقصير يحصل س

ــط .  ــة فق ــات لالمان االتهام
ــرح اعادة  ــن ان مقت واكد مع
ــارع املتنبي قدمه  ــل ش تأهي
ــابقة  الس بغداد  ــة  امين الى 
ــام  الع ــذ  ــوش من ــرى عل ذك
ــة  ــت ميزاني ــوم كان (٢٠١٥) ي
ــة حينها في وضع جيد  الدول
ــح  ــه من ــار بأن ــن !! واش ولك
فرصا لبناء مجمعات اجلملة 
ــه اذا  ــراف بغداد الن ــى اط عل
ــحب جتارة اجلملة من  لم تس
ــتكون هناك  وسط بغداد س
ــلبية وسط العاصمة  اثار س
ــأن  ب ــا  ماعرفن اذا  ــيما  الس
ــي  ف ــى  ــقق حت الش ــب  اغل
ــارع املتنبي هي عبارة عن  ش
مخازن وهكذا احلال بالنسبة 
ــنك ولذلك حتصل هناك  للس
ــرة وعليه اذا اردت  حرائق كثي
اوال  ــك  ماعلي ف  ــر  تغي ان 
سوى تغيير طبيعة النشاط 
التجاري او تغيير االستعمال 
واول خطوة قمت بها ان هناك 
ــف  ــت الزح ــواق منع (٧) اس
لطبيعتها  ــف  اخملال التجاري 
ــات  مكتب ــط  فق ــي  فاملتنب

ــط  فق ــراي  والس ــر  نش ودور 
ــوق الصفارين  قرطاسية وس
ــذه  وه ــيات  نحاس ــط  فق
ــدرت مبوجب قرار في هيئة  ص
ــي االمانة والتي تنص  الرأي ف
ــاط  ــدم تغيير اي نش على ع
ــخص يدفع  ــب اي ش ويحاس
ايجارا حملل لفعالية مختلفة 
ــوز ان  ــح وال يج ــال ال يص فمث
االقمشة  ببيع  احدهم  يقوم 
ــمك في شارع املتنبي  او الس

ــيقوم  ــب البلدي س وان املراق
ــن؛ هل  ــاءل مع وتس بغلقه. 
ــا القدرة  ــة اليوم له ان الدول
ــرض وتطبيق القوانني  على ف
ــا كان يفرضها النظام  مثلم
الشمولي الن فلسفة احلكم 
ــن ضعف  ــك ع ــرت ناهي تغي
القانون وان االمانة مبرور الزمن 

وبوجود تسلط عليها من قبل 
اصحاب النفوذ ساهم بعدم 
او  الكبرى  ــة  القيم اعطائها 
االعتبار وان االدارات السابقة 
ــم حتافظ على هيبة املدينة  ل
مبصالح  ــة  منغمس ــت  وكان
الصحاب  ــح  ومصال ــة  ضيق
ــا ادى الى ضياع هيبة  نفوذ م

ــدوره انعكس  ــة وهذا ب املدين
ــني  القوان ــة  مخالف ــى  عل
ــاوز عليها من دون رادع  والتج
ــكلة اخرى مبا ان  وهناك مش
النشاط التجاري واالقتصادي 
ــي ضعيفا  ــي احملافظات بق ف
ــداد هي  ــودا تبقى بغ او مفق

اجلاذب واملركز ونحن نشتغل 
ــف تطور املكان  وفق رؤية كي
ــات انت  ــذب فعالي وكيف جت
تريدها ولهذا فنحن جنلس مع 
ــة والفنانني واالدباء  الصحاف
ــاور وتتالقح االفكار  كي نتح
خللق رأي عام بشأن املوضوع 
ــيئا  ومن دون ذلك ال نفعل ش
ــروع  ــال عندما اردت الش فمث
ــارع املتنبي  ــادة احياء ش باع
ــون االول العام  ــهر كان في ش
ــنا في  ــي (٢٠٢١) جلس املاض
ــا  ــابندر وجعلن الش ــى  مقه
االول  ــل  فيص ــك  املل ــورة  ص
ــا باعتباره اول من تولى  خلفن
العراق  ــي  ف ــة  املدني ــة  الدول
ــض النظر  ــراض رمزية بغ الغ
عن طبيعة النظام السياسي 
ــرا  ــذاك كي نعطي مؤش يوم
ــاذا انت  ــوا لي م ــط فقال فق
ــي مهما  ــذا املتنب ــل ؟ ه فاع
ــى لو  ــن جهد وحت ــت  م بذل
وضعت (روحك فيه ) لن يرجع 
ــة جديدة  ــع بحل ــهُ رج ولكن
ــرار وعليه فأنا  بالعمل واالص
ــدأ واقول ان  ــتطيع ان اب ال اس
ــي مصيبة كبيرة .. نحنُ  امام
ــي املرحلة الالحقة  عازمون ف
الرشيد  ــارع  احياء ش العادة 
ــرحية  املس ــة  احلرك ــادة  واع

ــل وجود  ــي ظ ــن ف ــه ولك في
ــون هناك  ــرح البد ان يك مس
ــن وجود  ــر والبد م بائع عصي
مقهى ليجلس فيها املتفرج 
ــرحي  العرض املس ــدء  ب قبل 
ــع  ــه م ــد عودت ــش بع او يناق
. واكد  ــاهده  ــه ماش اصدقائ
ــى مدى  ــداد انه عل ــني بغ ام
ــس له  ــل ولي ــنة يعم (٣٠) س
ــنم  ــة بالدولة ولم يتس عالق
ــا (ال موظف وال  ــا فيه منصب
عقد وال اجور يومية ) وامنا هو 
مهندس استشاري ولم ينتم 
للدولة بشيء وعندما تسنم 
ــة بغداد  ــؤولية في امان املس
ــده هو ضعف  فأن كل ما وج
ــط فقط  ــوء تخطي ادارة وس
الورقية  ــف  الصح ــأن  وبش  .
ــة (١٩٩٠)  ــت لغاي ــال : كن ق
ــو  ه ــه  اصادق ــخص  ش اول 
الذي يبيع  ــك  صاحب الكش
ــه كان يحتفظ  ــف الن الصح
لي بجريدة القبس الكويتية 
لقراءة سلسلة كتاب محمد 
ــون  املعن ــكل  هي ــنني  حس
ــب ) لكن بعد  ــف الغض (خري
عقد التسعينات كم هو عدد 
الصحف العاملية التي حتولت 
من ورقية الى رقمية او ديجتال 
ــد االن اقرأ الكتاب  ولكني حل
ــس  ولي ــا  ورقي ــه  واتصفح
ــال ) وعليه فأن عملية  (ديجت
انشاء اكشاك للصحف في 
مساحات واسعة غير ممكنة 
ولكن باالمكان وضع اكشاك 
كل  ــي  ف ــدد(٢-٣)  ع ــع  بواق
ــن ولكننا  ــة وهذا ممك منطق
نخشى من سوء االستخدام 
ــر االغراض  ــك في غي للكش
ــأن  ــار ب ــهُ . واش ــة ل اخملصص
ــة تعافي اجملتمع ال تتم  عملي
ــر  ــية او نش ــة بوليس بطريق
ــب  وامنا جتري حس الفضائح 
ــا هي ان  ــل واحدة منه مراح
عليك ان تنتبه على ما تبنيه 
ــارع املتنبي واحد  ــاء ش فإحي
ــيء  ــن هذه احلاالت وان الش م
اجليد هو الذي يطرد الفاسد.. 
ــدا جيدا  ــيئا جدي ــق ش اخل
ــيئ وان  في املدينة يطرد الس
ــة .. اطرد  ــي املهم ــة ه االزاح
ــس  ولي ــال  باجلم ــاعة  البش
ــيات ولعبة  بطريقة البوليس
ــأر او االنتقام .. انا  ــط والف الق
ضد ثنائية الصراع  النها دائما 
ــة وعليك ان  ــرج بنتيج ال تخ
تشتغل على الفعل االيجابي 
ــداد خربة  ــع التأكيد بأن بغ م
ــنة. واختتم امني  منذ (١٨) س
بغداد حديثه بالقول انه حتدث 
مع وزير النقل (ناصر الشبلي 
) لتطوير ساحة امليدان واعادة 
الباصات احلمر اليها وقد وافق 
ــعى جاهدين  ــى ذلك ونس عل
لتطوير ساحة السباع كونها 

جزءا من الذاكرة العراقية .
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9حوارات 

قدت مساء آخر  قال امني بغداد املعمار (عالء معن ) في جلسة حوار دعا اليها الزميل استاذ الصحافة واالكادميي املعروف الدكتور (كاظم املقدادي) عُ
ساعات العام املاضي (١٢/٣١ /٢٠٢١) في مقهى (گهوة وكتاب ) حضرها ممثلو عدد من الصحف احمللية في مقدمتها (البينة اجلديدة) و فنانون مسرحيون 

معروفون وقد نشرنا خالصة مهمة من تلك اجللسة في عددنا الصادر برقم (٣٧٩١) في (٢٠٢٢/١/٣) واليوم نستكمل القصة .
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كتب /عبد الزهرة البياتي /رئيس التحرير التنفيذي / عدسة / مصطفى جاسم

السيد امني بغداد يتوسط عددا من الصحفيني واالكادمييني والفنانني 

مسك الختام 
ــز هذا احلوار ونتهيأ  ونحنُ ننج
ــرنا  لدفعه الى الطبع استبش
خيرا بقيام امني بغداد بجولة 
ــارع  لش ــة  تفقدي ــة  ميداني
الرشيد يوم االثنني (٢٠٢٢/١/٣) 
ــدراء  امل ــن  م ــدد  ع ــور  بحض
العامني لدوائر في امانة بغداد 
ــة  ,التصاميم,بلدي ــاريع  (املش
ــث اطلع  ــز الرصافة ) حي مرك
ــال  واحمل ــة  االبني ــع  واق ــى  عل
ــن منطقة  م ــدءا  ب ــة  التجاري
حافظ القاضي وصوال ملنطقة 
ــيكل  ــدان حيثُ وجه بتش املي
ــة املباني التراثية  جلنة لدراس
ــيد استعدادا  الرش في شارع 
ــوذج  لنم ــه  وحتويل ــره  لتطوي
ــي خالل  ــاق املتنب ــابه لزق مش

االيام املقبلة .

امني بغداد املعمار عالء معن

جانب من اجللسة
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10مقاالت
ج / ٣إضاءات قانونية

ابراهيم الدهش
ــرة او معتقد يعتبر  ــب جتاه فك ان التعص
ــنة  ــا للقرآن الكرمي والس ــا مخالف منهج
ــامح واحملبة  ــو للتس ــي تدع ــرة الت املطه
والتعايش السلمي بني عموم البشر. وقد 
ــه املرجع  ــماحة الفقي ــد على ذلك س أك
السيد أبو احلسن حميد املقدس الغريفي 
ــورة  ــاته املنش دام ظله في بحوثه ودراس
ــر  ــا الى ضرورة تفعيل احلوار بني البش ودع

ــم وتقدميها  ــتراك بينه ــراز نقاط االش واب
على نقاط اخلالف.بل جند ان سماحته قد 
دخل الى كثير من دهاليز اجملتمع املظلمة 
ــاط الضعف فيها ويجد احللول  ليحدد نق
ــة واملعاجلات الدقيقة مبا يرفع من  الناجح
ــع ويحصنه  ــري للمجتم ــتوى الفك املس
ــارات واالفكار الغريبة عنه، وقلما  من التي
ــخصيات املصلحة  ــك الش ــل تل ــد مث جن
ــيا التي تعبر  ــا أو اجتماعيا او سياس ديني
ــدق بال  ــوح وصراحة وص ــا بوض ــن رأيه ع
ــم اآلفات  ــن أه ــل م ــوف او مداهنة.ولع خ
املنتشرة على الساحة العربية  وشغلت 
ــار املفكرين والباحثني  كثيرا من آراء وانظ
ــرف بالدوغمائية،  ــب او ما يع هي التعص
ــؤدي الى  ــا ي ــني مب ــاه رأي مع ــدد اجت التش
ــه والغاء وجوده داخل  قمع االخر ومحاربت
اجملتمع، وهي منتشرة بشكل فضيع على 
ــم التطور  ــات رغ ــد واالجتاه ــة الصع كاف
ــري الذي متر  ــي والنضج الفك التكنولوج
ــماحته ما يلي :  ــرية.فقد أفاد س به البش

ــب صفة ظالمية مذمومة اذا كان  (التعص
في جهة الباطل في حني يكون التعصب 
ــة احلق ملا له من  ــوداً إذا كان في جه محم
ــل على تبديد  ــرقة تعم ش صفة نورانية مُ
الظلم والظالم وتسعى لتحقيق األهداف 
ــاني كالعدل  د اإلنس ــي البُعْ ــامية ف الس
ــتضعفني). وال  ــاف املظلومني واملس وانص
ــب الديني  ــى اجلان ــب عل ــر التعص يقتص
ــه  إن ــل  ب ــب  واملذاه ــان  لالدي ــدي  والعق
ــد واألفكار  ــادات والتقالي ــمل كل الع يش
والسياسة والرياضة وغيرها من فعاليات 
اجملتمع مما يولد شعورا دائما لدى االقليات 
ــن االضطهاد  ــوف م ــتضعفني باخل واملس
ــدر الى  ــة. بل انح ــاء الهوي ــان والغ واحلرم
ــاء يتعصبون  ــار النس ــر فص ــاه خطي اجت
ــال وان ادى الى  ــهم ضد الرج لبنات جنس
ــل وبالعكس وبرز  ــات باط ــكار حق واثب ان
ــائل االعالم  ــكل صريح على وس ذلك بش
ــر منصات التواصل  املرئية واملكتوبة وعب
ــر على  ــذر بخطر كبي ــا ين ــي مم االجتماع

السلم اجملتمعي ويؤدي الى تفكيك األسرة 
ــها. وقد وصل احلال ببعض  وحتطيم اسس
ــبب اجلهل ان يتعصب لرياضة  الناس بس
ــق محدد في تلك الرياضة  معينة بل لفري
ــوب صراع وشجار في  مما قد يؤدي الى نش
ــارة الفريق الذي  ــض االحيان جملرد خس بع
ــح في اجملتمع.،  ــجعه، وهذا خلل واض يش
ولذا فان التعصب يعد احد اهم االسباب 
ــو حاالت االضطراب والتفكك  في زيادة ومن
ــماحة السيد  داخل اجملتمع.وقد رفض س
ــي  القبل ــب  التعص ــي  الغريف ــدس  املق
ــا ينتجه من  ــة مل ــوره كاف ــكاله وص باش
ــلم االهلي  ــوراث مجتمعية تهدد الس ك
ــرية وتهدم االقتصاد  وتفكك االواصر االس
ــدور بعض االحكام  ــي من خالل ص العراق
ــائرية  ــض الفصول العش ــي بع اجلائرة ف
ــا كقانون  ــرؤى وتدوينه ــض ال ــي بع او تبن
ــيرة والقبيلة حتت ما يعرف  يحكم العش
ــاط اخللل  ــدد بعض نق ــانية)، وح ب(الس
ــوالت اإلجتماعية  في كتابه القيم (التح

ــماحته ما يلي :  ــي العراق). فقد افاد س ف
ــالم  ــوروث جاهلي نبذه اإلس (التعصب م
ــم واألعراف  ــى تصحيح املفاهي وحث عل
ــائدة قبل اإلسالم  اخلاطئة التي كانت س
ــي منها، انصر اخاك ظاملا او مظلوما،  والت
ــلم  ــى اهللا عليه وآله وس ــي صل إال إنّ النب
ــه بنحو  ــص ووَجه ــاد هذا الن ــح مف صحّ
ينسجم مع العدل واإلنصاف وهو أن تردع 
ــن الظلم إذا كان ظاملا وتنصره إذا  أخاك ع
وقع عليه الظلم، وبهذا الفهم الصحيح 
ــي مفاهيمنا  ــون على جادة الصواب ف نك
ــتند إلى احلجة  ــا ما دامت تس وتطبيقاتن
ــة ).فاحلل من  ــة النقلية والعقلي من األدل
ــوع الى  ــماحته هو الرج ــر س ــة نظ وجه
تعاليم االسالم الصحيحة املستوحاة من 
القرآن الكرمي والسنة املطهرة وتطبيقات 
ــالم مع اخملالفني  املعصومني عليهم الس
ــلوك، فانه  لهم في الفكر والعقيدة والس
الضمان االسلم لتفكيك اسس التعصب 

في اجملتمع.

التوصيل جماين .. تسوق يف فضاء واسع   
نور الالمي

 

ــود هو  ــيكي املعه ــكله الكالس ــوق بش الس
ــع   ــرض البضائ ــة تع ــال جتاري ــة مح مجموع
ــص لذلك  ــد مخص ــكان واح ــي م ــة ف املتنوع
ــاء  القتن ــه  ويقصدون ــاس  الن ــة  عام ــه  يعرف
ــم ، هذا ما نعرفه جميعا لكن اليوم   حاجياته
تغير هذا املفهوم كما تغيرت اشياء كثيرة من 
حولنا بفعل التطور احلاصل في كافة اجملاالت 
ــذا التحديث هو  ــبب به احلياتية و اكثر ما تس
ــل االجتماعي ،  ــور وهيمنة مواقع التواص ظه
ــوق االلكتروني  ــرت اليوم ظاهرة التس فانتش
ــراء االحتياجات  ــة لش ــيلة حديث ــي وس ، وه
ــي هي لغاية  ــدل الذهاب لها تأت ــة فب الضروري
ــع ، فهل اصبح  ــوى الدف بيتك ، و ما عليك س
ــالى وال يرغبون بأتعاب بأنفسهم  الناس كس
ــري واالكتظاظ في اماكن  ــم البش ، أم أن الزخ
التسوق جتبرهم على اتباع الوسيلة البديلة؟؟ 
أو رمبا مييلون لها اختصارا للوقت واجلهد ! كما 
ــى االغراض  ــع االلكتروني عل ــر البي لم يقتص
ــط ، فصديقنا « دليفري» يوصل الينا حتى  فق
ــا، باإلضافة الى قائمة  الطعام واحللويات ايض
ــه توفيرها ،  ــياء ميكن ــن االش ــدا م ــة ج طويل
ــاب عنصر مهم جدا في  ــب االخر فقد غ باجلان
ــتري وهو  ــة بني البائع واملش ــة التجاري العملي
ــة ألن املصداقية قد تنعدم متاما ، فيمكن  الثق
ــت صورته وقرأت  ــيء غير الذي رأي ان يصلك ش
مواصفاته وبجودة اقل او منشأ ادنى ، بالطبع 
هي كغيرها من احلاالت سالح ذو حدين وحداثة 
ــط واحكام  ــر ضواب ــا وتوفي ــب مجاراته تتطل

قانونية وضريبية توازيها باألثر واالهمية

 االرباح مضاعفة 
أقبال الناس على التسوق عن طريق االنترنيت 
ــول البضاعة  ــهولة وص ــبب س كبير جدا بس
وتوفير الوقت واجلهد لهم هذا ما بدأ به السيد 
ــرض موبيليا في  ــلمان الزيادي / صاحب مع س
ــة معارض  ــاف قائال : لدي ثالث ــداد كما اض بغ
ــبوك  ــة واحدة على الفيس ــي بغداد وصفح ف
ــن طريق  ــالل البيع ع ــن خ ــح م ــت أرب وأصبح
الصفحة ضعف ما اكسبه في املعارض كلها 
ــاس ألي  ألني اعرض  ــبب اقبال الن ، واعتقد س
ــد والتركيب  ــل باجملان اضافة الى الش التوصي
ــال على  ــتري تأجير عم ــهل على املش مما يس
ــاح البيع  ــا أن أرب ــاص ، وبني ايض ــابه اخل حس
ــبب قلة التكاليف التي  االلكتروني كبيرة بس
يحتاجها املوقع فتوفير عاملة واحدة لإلجابة 
ــائل وترويج احلساب بشكل شهري  على الرس

يكفيان إلجناز املهمة واستحصال املكاسب .
تقليل البطالة 

ــدوب مبيعات على االنترنت  ليس  العمل كمن
ــاج مصداقية ودقة  ــهال كما يبدو فهو يحت س
ومتابعة شديدة  ألن الزبون ال يتحمل االنتظار 
وامللل بهذا التوضيح استهلت فاطمة صفاء / 
مندوبة مبيعات كالمها وأكملت : تخرجت من 
كلية االدارة واالقتصاد منذ ثالث سنوات وبدأت 
ــة للعمل ،  ــة ألنني بحاج ــث عن وظيف بالبح
ــت في اكثر من وزارة ولم يتم قبولي لعدم  قدم
وجود تخصيصات مالية حينها ، ثم عرض علي 
ــي ادارة صفحة لبيع الهواتف النقالة  عمل  ف
ــج االلكتروني وانا  ــال بدأت عملي بالتروي ، وفع
اتعامل مع الزبائن عن طريق الرسائل النصية 
واالتصاالت واعرض عليهم مواصفات االجهزة 
ــلها مع مندوب  ــع ثم ارس ــعارها وامت البي واس

ــنتني من العمل  في  التوصيل ، اكملت االن س
ــبة لي فأن  ــزل عن طريق االنترنيت ، بالنس املن
ــبب  ــراء االلكتروني بس ــاس يفضلون الش الن
السهولة ورخص خدمة التوصيل ، وبالتأكيد 
ــد يوفر فرص عمل  ــذا حل بديل ومجال جدي ه
للشباب ويساعد في تقليل البطالة املنتشرة 

في البالد لذا يتوجب دعمه اعالميا . 
ضعف االنترنيت 

بني السيد مقداد سعيد هاشم / تاجر البسة 
ــوم يتاجرون  ــاس الي ــر من الن ــة : الكثي رجالي
ــر يجب  ــم وهذا أم ــي بيوته ــون وهم ف ويربح
ــار في معرض حديثه : ورثت  االهتمام به ، و أش
ــن والدي  ــة الرجالية ع ــارة املالبس واالحذي جت
ــر ببغداد ،  ــارع النه ــا منلك متجرا في ش ، وكن
ــرة بعد جائحة  ــارة كبي لكنني تعرضت خلس
ــرة، فتركت محلي   ــون كثي ــا كبدتني دي كورون
وجلأت للبيع على صفحة الفيسبوك ، وصرت 
ــة واخزنها في بيتي  ــتورد االحذية وااللبس اس
ــا ، وتابع :  ــت وابيعه ــى االنترني ــا عل واعرضه

ــهل ، لكن  ارباحي االن جيدة وعملي أصبح اس
ــكلة في معاملة امزجة الناس وصعوبة  املش
ارضائهم ، برأيي االنترنت نعمة ومكسب ميكن 
لإلنسان أن ينتفع منه ، واضاف اكبر مشكلة 
تقابلني هي ضعف االنترنيت في العراق حيث 
ــر الزبون  ــة البيع واحيانا اخس تتعرقل  عملي

بسبب رداءة الشبكة.  
منتجات بال جودة 

ــة الصيدلة رند مروان  حتدثت الطالبة في كلي
ــة  ــي قائل ــوق االلكترون ــغفها بالتس ــن ش ع
ــت  ــى االنترن ــي عل ــم حاجات ــتري معظ : أش
ــرع وأوفر لي ، وهو يتيح لي  ــهل وأس فهذا اس
ــدوء وبدون تعب ، كما أنني  اختيار اغراضي به
ــل  ــن كل التفاصي ــتعلم ع ــتطيع أن اس أس
ــا أجده في  ــأجد أجابات أكبر مم ــزات وس واملمي
ــتي  ــت : طبيعة دراس ــل االفتراضي.واضاف احمل
تشغلني كثيرا وال اجد فراغ للخروج للتسوق 
ــتعيض  في اغلب االحيان ، لذلك فأنا دائما اس
عن التسوق الواقعي باالفتراضي ، اما بالنسبة 

ــاب الصفحات  ــس كل اصح ــلبيات فلي للس
ــودة رديئة  ــا تأتي االغراض بج ــني ، احيان صادق
ــا هي عليه في  ــخة أو تكون ارخص مم أو متس
ــواق ، لكن بشكل عام أنا افضل االنترنت  االس

بالتسوق واجده عملي اكثر  ومفيد اكثر .
كورونا والدوالر عوامل

ــي  ــا وف ــع عاملي ــادي املتراج ــع االقتص أن الواق
العراق على وجه التحديد أحدث اختالال كبيرا 
ــواق العراقية ،  ــاري في االس ــي التوازن التج ف
وما خلفته جائحة كورونا من تكديس للمواد 
ــعر  ــارات اضافة الى ارتفاع س ــائر بامللي وخس
ــار العراقي عوامل  ــل الدين ــرف الدوالر مقاب ص
ــة  ــارة الكتروني ــاء التج ــر لفض ــت التاج دفع
ــع انتشارا  وارخص تكلفة ،  هذا ما  كونه اوس
اوضحه اخلبير االقتصادي د. ميمون عبد الكرمي 
ــن جهته عانى  ــتهلك م ــدا على أن املس مؤك
ــراء الظروف احمليطة كون هذه  نفس الويالت ج
ــع احلياة العامة  ــت  على واق االحداث انعكس
ــطي الدخل والفقراء  ــا اثرت على متوس لكنه
ــكل اكبر بكثير فاملواطن صار يستصعب   بش
ــوق  ــور التنقل من بيته الى الس ــى دفع اج حت
ــهل عليه  ــل توفيرها ويجد أن من االس ويفض
ــا عندما يتم  ــراء عبر االنترنيت ، خصوص الش
ــات  ــات أو وجود منافس ــن تخفيض ــالن ع االع
ــدا أن على  ــر، مؤك ــع وآخ ــني موق ــعار ب باألس
ــكل جدي بهذا  ــات اخملتصة االهتمام بش اجله
اجملال الذي يعتبر مستقبل العالم اجلديد ، كما 
ــر االمكانيات واملهارات من خالل  يتطلب تطوي
اقامة ورش تأهيلية للشباب على التعامل مع 
ــي وصناعة طبقة  ــوق االلكترون عملية التس
ــد ومواكبة  ــاد اجلدي ــى أدارة االقتص ــادرة عل ق

العالم.

اسمهان ذنون عزيز

محاسبة العجاف 
 LEAN ــاف  العج ــبة  محاس ــرف  تُع
ــبة  اس احملُ ــم  باس  ACCOUNTING

ــي أحد أنواع  ــن الهدر، وه اخلالية م
ــي تهدف  ــف الت ــبة التكالي حاس مُ
ــة  ــات اإلدارة املالي ارس ــني ممُ لتحس
داخل املُنظمات، حيث تهدف لزيادة 
اإلنتاج وحتسني اإلنتاجية والتقليل 
ــال: إذا  ــبيل املث ــدر، على س من اله
ــبة تقليل  اس ــم احملُ ــتطاع قس اس
وظفني  كن للمُ الوقت الضائع، فإنه ميُ
ــى توفير الوقت  ــا التركيز عل حينه
واستغالله من أجل زيادة اإلنتاجية. 
ــبة اخلالية من الهدر تعتمد  فاحملاس
ــادئ والعمليات التي  على بعض املب
ــن  س تعمل على توفير مالحظات حتُ
وإنتاجيتها.  ــات  املُنظم ــال  أعم من 
ــية  ــف الهامش ــبة التكالي حاس مُ
ــبة التكاليف  حاس ــى مُ ــق عل يُطل
ــية MARGINAL COSTING اسم  الهامش
ــح)  التكلفة-احلجم-الرب ــل  (حتلي
ــة املُنتج  ــةً لتأثُر تكلف ــك نتيج وذل
ــدة إضافية  ــة وح ــالل إضاف ــن خ م
ــتخدم  ــاج، لذا تُس ــدة في اإلنت واح
ــية  ــف الهامش ــبة التكالي حاس مُ
ــتويات اخملتلفة  في حتديد تأثير املس
ــف واحلجم على  ــكلّ من التكالي لل
عظم  ــغيلي، لذا تقوم مُ الربح التش
ــتخدام هذا النوع  ــى اس اإلدارات عل
ــن خالل  ــدة م ــات اجلدي ــع املُنتج م

ــعار املبيعات لها ودراسة  حتديد أس
ــويقية عليها.  ــر احلمالت التس تأثي
ــية  ــة الهامش ــبة التكلف حاس فمُ
ــتخدم لتحديد نوع  ــي تُس ــي الت ه
ــم تعيني تكاليف  ــة التي يت التكلف
ــا، بينما يتم  نتج فيه ــرة للمُ تغي مُ
ــف الثابتة على أنها  اعتبار التكالي
ــإن جميع  ــف الفترة.وعليه ف تكالي
حاسبة التكاليف تُستخدم  أنواع مُ
ــواء  ــد التكاليف س ــل حتدي ــن أج م
ــي  ــة والت ــرة أو الثابت ــت املُتغي أكان
ــاج، ليتم فيما  ــط بعملية اإلنت ترتب
ــل قياس  ــتخدامها من أج ــد اس بع
ــرارات العمل  ــاذ ق ــي واتخ األداء املال

املُستقبلية.
 مزايا محاسبة التكاليف

ــبة التكاليف  حاس ــتخدم مُ     تُس
باألعمال  املُرتبطة  ــرارات  الق التخاذ 
ــن التي مت  ــني األماك ــا تُب ــرًا ألنه نظ
ــف ، كما  ــذه التكالي ــا تكبد ه فيه
ــبة التكاليف العديد  حاس وتُقدم مُ

من اإليجابيات.
ــينها: إجراء  ١.قياس الكفاءة وحتس
كن  ــي متُ ــالت الت ــات والتحلي املُقارن
ــا من  ــاس كفاءته ــن قي ــال م األعم
ــا والعمل على  ــاظ عليه أجل احلف

حتسينها. 
٢.التمييز بني األنشطة املربحة وغير 
ــبة التكاليف  املربحة: تُبني محاس
ــح  للرب ــؤدي  تُ ــي  الت ــطة  األنش
ــارة،  ــي تُؤدي للخس ــطة الت واألنش
ــة تكلفة كل  ــك من خالل مقارن وذل
ــعر املُتحصل  منتج أو وظيفة بالس

عليه.
ــب: تعمل  ــعر املُناس ــد الس ٣.حتدي
ــى حتديد  ــف عل ــبة التكالي حاس مُ
نتج، ففي حال  السعر املُناسب للمُ

ــذا يُؤدي  ــع فإن ه رتف ــعر مُ كان الس
لعدم احلُصول على طلبات للمنتج، 
نخفض  ــعر مُ ــال كان الس ــي ح وف
ــيُؤدي لتحقيق اخلسارة.  فإن هذا س
ــاهم  تُس ــح:  الصحي ــط  التخطي
ــي احلُصول  ــبة التكاليف ف حاس مُ
فصلة تُساعد في  على معلومات مُ

التخطيط الصحيح لألعمال. 
ــر  تواف إن  ــواد:  امل ــي  ف ــم  ٤.التحك
ــواد  امل ــد  بتواج ــق  ــات تتعل معلوم
ــط  ــي التخطي ــاعد ف ــزون يُس كاخمل
لإلنتاج واستخدام املواد الصحيحة 
ــبب  ــارتها بس ــن أجل جتنب خس م

اإلهمال أو االختالس.
ــبة  حاس ــاج: تعمل مُ ــادة اإلنت ٥. زي
ــر املعلومات  ــى توفي ــف عل التكالي
املُناسبة املُرتبطة بالتكاليف والتي 
ــد إمكانية  ــا حتدي ــن من خالله ك ميُ

زيادة اإلنتاج من عدمه. 
٦.حتديد أسباب الربح أو اخلسارة: إذ 
يُستخدم نظام محاسبة التكاليف 
في الكشف عن األسباب التي تؤدي 
ــائر بشكل  إلى حتقيق أرباح أو خس
ــاعد  ــى أنه يس ــة إل ــق، باإلضاف دقي
على التمييز بني النفقات واخلسائر 

الضرورية وغير الضرورية. 

ــابات  احلس ــة  دق ــن  م ــق  ٧.التحق
ــوية األرباح  ــالل تس ــة: من خ املالي
ــبة  حاس مُ ــطة  بواس ــة  املعروض
املالية.وعليه  ــبة  واحملاس ــة  التكلف
تُعد محاسبة التكاليف أحد أنواع 
ــى تقدمي  ــي تعمل عل ــبة الت احملاس
العديد من املزايا والتسهيالت والتي 

تُساهم في اتخاذ القرارات املالية. 
الفرق بني محاسبة التكاليف 

واِّـحاسبة اِّـالية
ــة على أنها  ــبة املالي اس ــرف احملُ  تُع

ــرض املركز املالي  ــبة التي تع اس احملُ
للشركة وأدائها، ويتم استخدامها 
ــتثمرون أو الدائنون  ــل املُس ب ــن قِ م
ــرق بني  ــد الف ــذا يُع ــون، وه اخلارجي

ــبة  واحملاس ــف  التكالي ــبة  محاس
ــتخدام  اس ــم  يت ــث  حي ــة،  املالي
بل اإلدارة  ــبة التكاليف من قِ محاس
ــركات على  ــاعدة الش س من أجل مُ
ــرارات املُرتبطة بأعمالها.  اتخاذ الق
ــبة  ــرق بني محاس ــإن الف ــه ف وعلي
ــبة املالية يتمثل  التكاليف واحملاس
في أن محاسبة التكاليف تُركز على 
ــبة  قرارات اإلدارة، بينما تُركز احملاس
ــدار البيانات املالية  ــة على إص املالي

 . ألطرافٍ خارجيةٍ
على الرغم من االختالف بني احملاسبة 
إال  ــف  التكالي ــبة  ومحاس ــة  املالي

أنهما يتشابهان في :

١. إتباع نفس املبادئ احملاسبية مثل 
ــدأ الوحدة  ــدأ احليطة واحلذر ومب مب
احملاسبية، ومبدأ االستحقاق، ومبدأ 

االستمرار.
ــتخدام القيد املزدوج، وقاعدة  ٢. اس

اجلرد في نهاية كل فترة مالية.
ــي حتقيق  ــني ف ــاون كال النوع ٣. يتع
ــق مقارنة  ــن طري ــك ع ــة، وذل الرقاب
ــبة  البيانات التفصيلية في محاس
ــام اإلجمالية التي  التكاليف باألرق

أظهرتها احملاسبة املالية.
٤. تقوم محاسبة التكاليف بتحديد 
تكلفة  ، إنتاج حتت التشغيل، إنتاج 
تام وتكلفة اإلنتاج التام املباع، وهذه 

التكاليف مهمة للمحاسبة املالية 
ــأة  ــاط املنش ــة نش ــد نتيج لتحدي

واملركز املالي في نهاية السنة.
ــبة  ومحاس ــة  املالي ــبة  احملاس إذا 
ــا  بعضهم ــالن  يكم ــف  التكالي

البعض.
أنظمة محاسبة التكاليف

      من املمكن تعريف نظام محاسبة 
ــه مجموعة من  ــف على أن التكالي
ــوالت  ــد والبروتوك ــس والقواع األُس

ــة واملتفق عليها؛  املتبع واإلجراءات 
للقيام بعمليات املعاجلة احملاسبية، 
ــى معاجلة جميع  ــك تعمل عل وكذل
ــف  بالتكالي ــة  املتعلق ــات  العملي
وتبويبها، حيث اختف هذه األنظمة 
ــاً  ــاط أو تبع ــة النش ــاً لطبيع تبع
لطبيعة املادة والوحدة املنتجة. ومن 

أهم أنظمة التكاليف ما يلي: 
  ١- نظام تكاليف األوامر اإلنتاجية: 
ــام يتم االعتماد  من خالل هذا النظ
على عملية قياس جميع التكاليف 
التي يتحملها كل أمر إنتاجي على 
انفراد، وليس على مجموعة األوامر 
ــذا  ه ــب  ويتناس ككل.  ــة  اإلنتاجي
ــام األموار  ــمى بنظ النظام“ ما يُس
ــطة  ــض األنش ــع بع ــة“ م اإلنتاجي
ــاط  نش ــل  مث ــا،  غيره ــتثناء  باس
ــه جتميع  ــم في ــذي يت ــاوالت وال املق
جميع التكاليف املتعلقة واخلاصة 
ــي، بناءً على الطلبات  باألمر اإلنتاج
ــي يطلبها  ــص وامليزات الت واخلصائ
ــي تُعتبر خاصة باألمر  العميل، والت
ــال  املث ــبيل  س ــى  فعل ــي،  اإلنتاج
ــع  ــع جمي ــل جتمي ــب العمي أن يطل
ــدة  ــاء وح ــة ببن ــف املتعلق التكالي
ــكنية، أو أن يطلب جتميع جميع  س
التكاليف إلنشاء مطعم، وعلى هذا 
األساس يتم حساب التكاليف بكل 
وجبة طغلم مقدمة قد تختلف عن 
ــاب  ــرى، أو عند حس ــات األُخ الوجب
ــاب كل  التكلفة للبناء، فيتم حس
ــرى وذلك  ــن األُخ ــف ع ــة تختل غرف

بحسب املواد املستخدمة.
 ٢- نظام تكاليف املراحل االنتاجية: 
ــام يتم االعتماد  من خالل هذا النظ
على قياس التكاليف في األنشطة 
ــطة النمطية،  والتي تتصف باألنش
ــابهة  ــدات متش ى وح ــمّ ــا يُس أو م
ــات اإلنتاجية،  تتصف بنفس الصف
ــج الوحدات  ــع التي تُنت مثل املصان
ــابهة حيث حتتاج إلى عناصر  املتش
ــرة  ــابهة ومواد مباش تكاليف متش

كاليف إضافية وأجور مباشرة.

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

قراءة يف فكر الفقيه املقدس الغريفي.. نقد التعصب إنموذجاً 

اِّـحامي / ماجد الحسناوي
ــاركة املتميزين  ــباب بدعم مش ــك تقوم وزارة الش   وكذل
ــطة واملؤمترات الدولية  ــن ذوي االعاقة في االنش رياضيا م
والوطنية ، اما مجلس القضاء االعلى ووزارة العدل فتقوم 
ــروف الصحية لذوي االعاقة  ــال التالية مراعاة الظ باالعم
ــجون وتوفير التقنيات  ــن التوقيف واحلجز والس في اماك
ــا في ذلك ترجمة  ــاعدة لذوي االحتياجات اخلاصة مب املس
ــاعدهم في الدفاع  ــارات واية تقنيات اخرى تس لغة االش
ــائل النقل  عن حقوقهم ومن مهام وزارة النقل تهيئة وس
ــم بأمن  ــة ومرافقيه ــل ذوي االعاق ــق تنق ــام لتحقي الع
ــياحة بتأمني واسطة نقل  ــركات الس ــالمة والزام ش وس
ــذوي االعاقة  ــل مبواصفات خاصة تكفل ل ــدة في االق واح
ــهولة وتخفيض  ــر وس ــتخدامها واالنتقال بها بيس اس
ــني في  ــبة ٥٠٪وملرت ــوي بنس ــفر اجل ــر الس ــعار تذاك اس
السنة٠اما وزارة االعمار واالسكان فتقوم بتامني السكن 
املالئم لذوي االعاقة وفق خطة احلكومة لالسكان وتتولى 
ــن ذوي االعاقة  ــدة بيانات ع ــر قاع ــط توفي وزارة التخطي
ــب العمر ونوع االعاقة من خالل املسوحات االسرية  حس
ــة برعايتهم والتخطيط لبرامج  والقطاعات ذوات العالق
ــات اخلاصة في  ــة واالحتياج ــاريع رعاية ذوي االعاق ومش
اجملاالت كافة ضمن اخلطط السنوية واالستراتيجية التي 
ــركات القطاع  ــا الدولة ٠ وتخصص الوزارات وش تعتمده
العام وظائف لذوي االعاقة ال تقل عن ٥٪من مالكها ويلتزم 
ــتخدام عامل من  صاحب العمل في القطاع اخملتلط باس
ــة واذا كان  ــم املؤهالت املطلوب ــة ممن تتوفر به ذوي االعاق
ــن ٣٠ واليزيد عن ٦٠  ــن العمال ال يقل ع ــتخدم عدد م يس
عامال و٣٪ في االقل من مجموع العمال اذا كان يستخدم 
اكثر من ٦٠ عامال ومينح ذوي االعاقة واالحتياجات اخلاصة 
باعفاء نسبة ١٠٪من مدخوالته من ضريبة الدخل وقروض 
ــرة وفقا للقانون واعانة نقدية شهرية تتناسب مع  ميس
ــبة العجز املقدرة من جلنة طبية وفقا لقانون شبكة  نس
ــوم  ــب والرس ــن الضرائ ــى م ــة ويعف ــة االجتماعي احلماي
ــة اخلاصة بذوي االعاقة   ــائل النقل الفردية واجلماعي ووس
ــرة او من الهيئة ويجدد  ــتوردة منهم مباش اذا كانت مس
ــيارة  ــراء س ــنوات قبل ش ــة س ــاء بعد مرور خمس االعف
ــوم والضرائب عند انتقال امللكية  ــتوفى الرس اخرى وتس
لشخص غير ذوي االعاقة ويعاقب صاحب العمل بغرامة 
عند مخالفته احكام القانون ويعاقب باحلبس او الغرامة 
ــا العقوبتني كل من ادعى خالفا للحقيقة انه من  او بكلت
ــة ويحصل على  ــى رعاية خاص ــة او يحتاج ال ذوي االعاق
ــترجع  امتيازات او منحة مما نص عليه القانون على ان تس
ــازات كافة التي منحت له ويعاقب باحلبس  املبالغ واالمتي
ــول  ــيلة للتس ــتغل عوقه كوس ــن اس ــة كل م او الغرام
ــج ذوي االعاقة  ــة لهذا القانون لدم ــباب املوجب ومن االس
ــر التوعية بالعوق  ــات اخلاصة في اجملتمع ونش واالحتياج
ــمولني باحكام  ــاهمة بتوفير احلياة الكرمية للمش واملس

هذا القانون وتنسيق العمل مع الوزارات ذوي العالقة.

قانون رعاية ذوي االعاقة 
واالحتياجات اخلاصة

الحلقة الثانية

بني األماكن التي تكبد فيها التكاليف ا ألهنا تُ اسبة التكاليف الختاذ القرارات املُرتبطة باألعامل نظرً ستخدم حمُ  تُ
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طاقات شابة
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مجاهد محمد شاَّـ العيفان
مسجل الشركات

فقدان وثيقة مدرسية
فقدت الوثيقة اِّـدرسية  بأسم 
ــيد حسني)   ــمة اعالن الس (بس
ــطة اِّـنال  ــادرة  من متوس الص
ــر عليها  ــن يعث ــى م ــات عل للبن

تسليمها اُّـ جهة االصدار.
مع التقدير

جمهورية العراق / ديوان محافظة واسط / مديرية بلديات واسط / لجنة البيع وااليجار
العدد :٢٥٦٣ 
التاريخ : ٢٠٢١/١٢/٢٩

م/ اعــــــــالن
بالنظر لعدم حصول راغب بالتأجري

ــة اوصافها َّـ ادناه  ــط عن تأجري االمالك اِّـدرج ــع وااليجار َّـ مديرية بلديات واس ــن لجنة البي تعل
ــون بيع وايجار  ــادة ١٢ الفقرة (الثالثا) من قان ــي وفقا ألحكام اِّـ ــة بلدية الدبون ــدة اُّـ مديري والعائ
اموال الدولة رقم (٢١) لسنة ٢٠١٣ . فعلى الراغبني باالشرتاك َّـ اِّـزايدة العلنية مراجعة مديرية 
ــر يوما تبدأ من اليوم التالي لنشرها َّـ الصحف اليومية  ــة عش بلدية الدبوني خالل فرتة (١٥) خمس
ــة بصك مصدق او نقدا  ــة البالغة (٣٠٪) من القيمة التقديري ــتصحبني معهم التأمينات القانوني مس
ــالن  َّـ مقر مديرية  البلدية  ــتجري  اِّـزايدة  َّـ اليوم االخري  من مدة االع ــل مدة  االيجار وس ولكام
ــمية تكون اِّـزايدة َّـ  ــرة صباحا) واذا صادف يوم اِّـزايدة  عطلة رس ــاعة (العاش اعاله َّـ تمام الس
اليوم الذي يليه ويتحمل من ترسو علية اِّـزايدة اجور النشر واالعالن وكافة اِّـصاريف االخرى وعلى 
ــات والضوابط  ــزام بكافة التعليم ــورة واصلية ويتم االلت ــوال اِّـدنية مص ــتأجر جلب هوية االح اِّـس

الصادرة من البلدية بهذا الصدد.

اِّـهندس حيدر جسام حمود
                                                                                                                       مدير بلديات واسط

 رئيس لجنة البيع وااليجار 

وزارة الداخلية/ وكالة الوزارة لشؤون الشرطة
مديرية حماية اِّـنشآت والشخصيات َّـ بغداد

قاطع حماية منشآت االستقالل/ (شعبة االدارية واِّـالية)/(القانونية)
العدد : ق ٧٧٣٥/٨
التاريخ : ٢٠٢١/١٢/١٢

اعــــــــــــالن
اُّـ اِّـتهم الهارب اِّـذكور اسمه ادناه واِّـتهم وفق اِّـادة القانونية اِّـؤشرة ازاء اسمه وبما ان محل اختفائك 
ــطة هذا االعالن على ان تحضر امام هذا اِّـحكمة خالل مدة ثالثون يوما  مجهول اقتضى تبلغيك بواس
ــن التهمة اِّـوجهة ضدك وَّـ حالة  ــخ تعليق هذا االعالن َّـ محل اقامتك   وتجيب ع ــارا من تاري اعتب
عدم حضورك سوف تجري محاكمتك غيابيا وتحجز اموالك اِّـنقولة  وغري اِّـنقولة ويحكم باسقاطك من 
ــليمك اُّـ اقرب  ــوق اِّـدنية  ويطلب من اِّـوظفني العموميني القاء القبض عليك اينما وجدت وتس الحق
ــلطات  عنك وفق اِّـادة (٦٩) من قانون  ــلطة وإلزام األهل الذين يعلمون  بمحل اختفائك اخبار الس س

اصول اِّـحاكمات الجزائية  لقوى االمن الداخلي رقم (١٧) لسنة ٢٠٠٨.

اِّـقدم ميثم احمد محمد
رئيس اِّـجلس التحقيقي

 عنوان المتهم محلة االنتساب المادة القانونية االسم الرتبة ت

 الشرطي ١
عبدهللا مهند صالح هادي 

 التميمي
 

ون عقوبات ـــــن قانـــ) م٥ادة (ــــالم
 داخليـــن الـــقوى االم

وبدالله  ٢٠٠٨نه ــــــلس ١٤م ـــــرق
 ) غيابيا٦٥المادة (

ة ــــــــحمايــــــة مديري
المنشات والشخصيات في 
بغداد قاطع حماية منشات 

 االستقالل

 بغداد/الكرادة /المسبح
 ٧٩د/١٥/١٦ محلة

                                 
                                           

البينة الجديدة / علي جبار

ــتــاذ (صبار الساعدي) مدير  حضر االس
ــو مجلس  ــرة القانونية وعض ــام الدائ ع
ادارة شركة املعتصم العامة للمقاوالت 
ــة  االعتيادي ــة  اجللس ــي  ف ــائية  االنش
ــة لعام ٢٠٢١  ــرين للدورة السادس العش
ــركة وبحضور  ــي عقدت في مقر الش الت
ــم  ــركة املعتص ــام ش ــر ع ــيد مدي الس
العامة والسادة اعضاء مجلس االدارة ومت 

ــة التطرق الى عدة مواضيع  خالل اجللس
منها:ـ

ــروع  ــة موضوع مناقصة مش ١. مناقش
جسر حمرين .

ــركة  ــة موضوع اجراءات الش ٢. مناقش
ــة والوقاية  ــالمة املهني فيما يخص الس

من جائحة كورونا .
ــذة لقرارات  ــراءات املتخ ــة االج ٣. متابع
ــابقة ومتابعة  ــة الس اجمللس في اجللس

تنفيذ القرارات .

ــة مواضيع أخرى  ــة الى مناقش ٤. إضاف
ــة  ــتها اثناء اجللس متفرقة يتم مناقش

وحتتاج الى اتخاذ القرارات املناسبة.
ــة اعرب االستاذ (صبار  وفي نهاية اجللس
ــكره وامتنانه للسيد  الساعدي) عن ش
ــة  ــم العام ــركة املعتص ــام ش ــر ع مدي
واعضاء مجلس االدارة جلهودهم املبذولة 
ــتمرة بعقد مثل هذه االجتماعات  واملس
التي تصب بتطوير وتقدم عمل الشركة 

بالتالي يسهم بخدمة املواطنني.

رشكة املعتصم العامة تعقد اجللسة االعتيادية   
للدورة السادسة 

فقدان جواز
فقد الجواز الصادر 
غانا  جمهورية  من 
ــه  صورت ــة  اِّـرفق
فالرجاء ممن يعثر 
ــليمه  تس ــه  علي

لجهة االصدار.
مع التقدير



هيئة التحرير: ٠٧٧٠٧٨٦١٥٠٥ــ ٠٧٧٠٧٠١١١١٣لإلعالن َّـ الجريدة: ٠٧٩٠٦٣١٨١٠٩ ــ ٠٧٧٠٢٨٧٢٢٧٣رقم االعتماد َّـ نقابة الصحفيني العراقيني (١٣٤)رقم االيداع َّـ دار الكتب والوثائق ( ٩٧٠ ) لسنة ٢٠٠٧ لالتصال باالدارة: ٠٧٨٣٠٧٨٠٧٤٨

العنوان:بغداد-شارع فلسطني-مقابل وزارة النقل-خلف مسبح حي اِّـهندسني

Email :albaynanew@yahoo.com راسلونا عرب الربيد االلكرتوني:ـ
WWW.albayyna-new.net زوروا موقعنا على االنرتنت:ـ

جريدة يومية سياسية عامة مستقلة

أو  يصوِّب  أن  يريد  من  لكل  مكفول  الرَّد  حق  إن    

ح معلومة وردت في خبر أو مقال ويعتقد أن  يصحِّ

فيها جتنيا او مغالطة إذا رغب في ذلك، وإن ديدننا 

هو احترام الرأي والرأي اآلخر.
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عبد الزهرة البياتي 

وجع يومي

* رئيس التحرير التنفيذي

ــس بالذكرى الـ(١٠١)  ــعبنا العراقي يوم غد اخلمي يحتفل ش
ــادس من  ــذي ابصر النور في الس ــه االغر ال ــيس جيش لتأس
ــذا العام بخروج  ــي تتزامن ه ــي عام( ١٩٢١) والت ــون الثان كان
ــة  ــن البالد وقرب انعقاد اجللس ــة احملتلة م ــوات االمريكي الق
ــع من هذا  ــة في التاس االولى جمللس النواب في دورته اخلامس
الشهر. وكانت نواته االولى هي ( فوج  موسى الكاظم) تيّمنا 
باالمام السابع  عند الشيعة وحتديدا في( ه/١٩٢١/١) ورغم ان 
ــتفتقد ركنا اساسيا من مراسم االحتفال  هذه املناسبة س
ــتعراض  ــدم اقامة االس ــن عن ع ــث أُعل ــذا العام حي ــا ه به
ــكري وهو التقليد الذي اعتدنا عليه حيث يستعرض  العس
ــة) بحضور  ــة والبحري ــه( البرية واجلوي ــكل صنوف ــش ب اجلي
ة لهذا الغرض  القائد العام للقوات املسلحة في ساحة معدّ
ــوة اجلوية  ــران منخفض للق ــيقتصر االحتفال على طي وس
ــك فالبد اذن من  ــن ابتهاجا وفرحا.. ورغم ذل ــماء الوط في س
ــريعة للتذكير ببطوالت هذا اجليش الذي كان حقا  وقفات س
سورا للوطن يحميه ايام احملن .. مدافعا ومضحيا بكل عطاء 
وسخاء ابتداء من حرب فلسطني عام (١٩٤٨) ضد العصابات 
ــنا صوالت وجوالت والسيما في  الصهيونية حيث كان جليش
معركة جنني (٣١ ايار-٤ حزيران) من ذلك العام وتعد من اشرس 
ــر االردن ليهاجموا قلعة(  ــارك حيث عبر ليوث العراق نه املع
ــفوا بواباتها احلصينة ويرابطوا  ــرائيلة ولينس ــر) االس كيش
حول اسوارها ليذيقوا الصهاينة املرارة ثم ليتحركوا بعدها 
ــيطرة عليها.. وعلى ادمي  ــوب نابلس وقرية (اجلفتلك) للس ص
ــم وطولكرم  ــليبة.. في كفر قاس ــطينية الس االرض الفلس
ــال اجليش العراقي لم  ــواهد ابط وجنني وقلقيلية مازالت ش
ــة جيش ضحى  ــزار وهي تروي قص لت الى م ــدرس بل وحتوّ تن
ــجد االقصى اولى  ــلمني حيث املس ألقدس قضية عند املس
ــرف في  ــنا دوره املش القبلتني وثالث احلرمني.. كما كان جليش
ــرها العرب  ــرائيليني والتي خس ــتة مع االس حرب االيام الس
جراء اخليانة ويحسب جليشنا كيف حمى العاصمة السورية 
ــرائيلي وكيف  ــقوط بني انياب الوحش االس دمشق من الس
سارت الدبابات العراقية مئات الكيلومترات في حرب تشرين 
ــابقة عسكرية لم حتصل  ــرف    في س عام ( ١٩٧٣) على الس
ــوح  ــرعة الى س ــي تاريخ جيوش العالم الجل الوصول بس ف
الوغى وكيف حلّقت طائرات القوة اجلوية العراقية في سماء 
م خط بارليف احملصن  ــري يحطّ ــيناء يوم كان اجليش املص س
ويخترقه بنجاح ساحق.. ومن يزر منطقة  ( املفرق) في االردن 
سيشاهد قبورا البطال جيشنا وهي تلوح كنجوم تتألأل في 
ــبة اخلالدة مبعث فخر  ــماء.. االحتفال بهذه املناس كبد الس
ــعوبه حتتفل وحتتفي بجيوشها  واعتزاز فكل دول العالم وش
ــا والبد من  ــا وكبريائه ــيادتها وعزته ــل رمز س ــا هي متث طامل
ــف في حقب ماضية  ــارة بان هذا اجليش قد زج مع االس االش
ــى اثقاله باملصائب واثخان  ــي حروب عبثية ومهالك ادت ال ف
ــيئ  ــرار احلاكم املدني االمريكي س ــراح ليأتي ق ــده باجل جس
ــنا  الصيت( بول برمير) بحلّه ايذانا باالجهاز عليه ولكن جيش
ــر او يستكني فأعاد اخليرون تشكيله  يأبى ان يندثر او ينكس
ــليحا  ــتعيد عافيته تدريبا وتس ثانية ليلملم جراحاته ويس
ــكيمة ولعل  وجتهيزا.. عدة وعددا وليعود اكثر قوة وعزما وش
ــش االرهابي  ــه وتضحياته ضد تنظيم داع ــه وبطوالت صوالت
مابعد (٢٠٠٣) جنبا الى جنب  مع غيارى احلشد الشعبي وكل 
ــلة مبختلف صنوفهم ومهامهم القتالية  ابناء قواتنا الباس
اال مؤشرا على وطنية هذا اجليش والتصاقه بالشعب.  حتية 

جليشنا في عيده االغر.

Âflå€a@7–ñm@@ø@Â‘n0a

د كاظم اِّـقدادي

 كلما تنتهي سنة ، وتأتي اختها 
ــم اصدق  ــرا ألني ل ــر كثي ،  اتطي

مثل غيري ..
ــن ٣٦٠ يوما  تنتهي  ــر  م  ان  اكث

بهذه السرعة .
ــا في تصفير  ــم انا افكر جدي نع
ــة  تصفير  ــى طريق ــن .. عل الزم

العملة النقدية .
ــي العملية املالية    ــرف انه وف نع
ــي  الت ــدة  الزائ ــار  االصف ــع  ترف
ــت وفرخت  وتكاثرت على  ترعرع
ــبب  ــة الورقية بس ــه العمل وج
فشل  النظريات االقتصادية في 
دول غابت عنها العقول الذكية، 
ــول الغبية .  ــرت  فيها العق وجتب
لكن .. كيف تتم عملية  تصفير 

الزمن .. ؟
ــق  ــي والدقائ ــي الثوان ــل نلغ ه
ــابيع  ــام واالس ــاعات  واالي والس

ــنوات؟ ام جنعل   ــهور والس والش
ــاعة .. والدقيقة  ــن الثانية س م
 .. ــهرا  ش ــبوع  واالس  .. ــا  يوم
والشهر سنة ..؟. في السفر عبر 
الزمن .. كان اينشتاين على حق 
وهو يلفت انظارنا لقيمة الزمن 
.. منبها الفالسفة الذين اهتموا 
بفلسفتهم املادية  .. وتقوقعوا 
ــكان .. وغاب  ــفة امل ــى فلس عل
ــفة  عنهم فعل الزمان في فلس

الكون  ونشوء االديان  .
كان اينشتاين .. يرتشف قهوته 
بشغف ، لكن هذا لم مينعه من 
ــرة مرت  ــب داخل  قاط رصد راك
امام عينه بسرعة  فائقة .. بينما 

هو اجلالس الذي ال يتحرك.
ــو  ــج ، ه ــتيفن هوكين وكان س

االخر ..
ــة  الكون  ــن حقيق ــاءل  ع يتس
ــل  .. وه ــدود  ــون ح ــل للك .. وه
ــدال من ان يتمدد  ينكمش يوما ب
.. و هل يرتد الزمان  ويعود ، فيرى 
ــل ميالدهم ..  ــر موتهم قب البش
ــؤال احملير الذي  ثم يعود الى الس
ــع .. هل  ــغل اجلمي ــغل و يش ش

للكون بداية ونهاية .؟؟
ــار  فقد طرح  اما غاستون بالش
في كتابه  جدلية الزمن (فلسفة 
ــر  ــغل وتدم ــي تش الت ــة)  الراح
ــذا فهو حدد املرامي  العقل .. له

ــة املاورائية  ..تخلصا من  الغيبي
ــص بنا ليل  ــوض املترب من الغم
ــأ صاحبه  ــني .. جل ــار . في ح نه
ــفة  فلس ــى  ال ــز»  ويل ــرت  «هرب

السفر عبر الزمن .
ــد  ــال عن ــف  قلي ــم ال .. نتوق ول
ــفة  ــة .. الذي اهتم بفلس نيتش
ــه كليما  ــت» وجعل من «زرادش
وناطقا    وحيدا  ملن يريد السفر 
عبر الزمن .. رمبا الن احلاج  زرادشت 
، قام بأولى خطواته نحو العالم 
ــد ان امتطى صهوة  ــر ..  بع االخ

ــاء  الفض ــف  ليكتش ــواده   ج
 .. ــاالزرار  ب ــخ   ــبراني املفخ الس
ــد الفي  ــرار . بع ــف باالس واملغل
سنة.. يقص علينا الكتاب املبني 
ــراج التي   ــراء واملع ــة االس ..قص
ــغلت  الفالسفة املسلمني ..  ش

واهل  العلم وكهنة الدين .
ــك  تل ــر  نتذك ــاذا  مل   .. ــرى  ت
ــت  دوخ ــي   الت ــة»  «الطقطق
ــي  مدن ــوف  الفيلس ــا  صديقن
صالح ..  وكان في عنفوان تألقه 
ــفي اجلدير واملثير .. طاملا  الفلس
ــاه اخيرا عند  ــل قد وجدن ان  احل
ــوم التي  ــرق ام كلث كوكب الش
ــي  اغنية «الف  صدح صوتها ف
ــي تعلن لنا  عن  ليلة وليلة» وه
ــرعة  ــكلة الس ــل ذهبي ملش ح
والزمن ، بكلمات قليلة ومختزلة 
ــمس  ــي تغني  « ونقول للش وه
ــنة..  ــي .. بعد  س ــي .. تعال تعال

مش أبل سنة».
ــة،  ــهولة  ومرون ــذا ..  وبس وهك
ــة  االغني ــاب  كتّ ــة  وفطن
ــح ام كلثوم   ــية .. تفت الرومانس
ــي  ــل العرب ــاء العق ــا  النتم باب
ــمى  ــى النادي  الترفيهي املس ال
ــو النادي  ــة )  وه ــل خان ( التمب
ــار  ــع انص ــذي يجم ــر  ال الكبي
ــي  الوطن ــترخاء  االس  .. ــاة  ودع

الدميقراطي  ..  

رغم إنني أؤمن امياناً قاطعاً بأنه ال يعلم الغيب إال اهللا 
احمليط بكل شيء وإن األقدار بيده وحده، وإنه لن يصيبنا 
ــبة توديع  إال ما كتب اهللا لنا، لكن،وآه من لكن، ومبناس
عام مضى وحلول عام جديد (٢٠٢٢) فإنني اتوجه بحزمة 
ــأن الكثير من األزمات واملشكالت  ــاؤالت بش من التس
ــا، التي  ــة وغيره ــة والصحي ــية واالقتصادي السياس
نعيش تفاصيلها ونئن من اثقالها ليس للمسؤولني أو 
ــتغربوا رجاءً، وامنا الى فتّاحي  ملن يهمهم األمر.. ال تس
ــال وقارئي الفنجان واملنجمني الذين يتخموننا في  الف
ــنة جديدة بتوقعاتهم التي ستحصل أو  مطلع كل س
التي حتلّ بهذا العام خيراً أم شراً .. وألن األبواب موصدة 
ــق تبدو معدومة  ــوء في نهاية النف ــال برؤية الض واآلم
ــي الفال  ــن فتّاح ــن ذكرتهم م ــأل هؤالء مم ــي اس فإنن
وقارئي الفنجان واملنجمني وأقول لهم من قلب ملتاع، 
ــذا العراق؟ بالرغم  ــكلة الكهرباء في ه لّ مش متى حتُ
ــا مليزانيات ضخمة لهذا القطاع طيلة  من تخصيصن
السنوات املاضية!   وإلى متى نبقى نعاني من مشكلة 
ــي الصيف أو  ــي منتظم ف ــى تيار كهربائ ــول عل احلص
ــؤولون في وزارة الكهرباء  ــتاء؟ ومتى يتوقف املس الش
ــن احللول املطلوبة ؟.  ــن اطالق التبريرات أو التهرب م ع
ــأل ايضاً : متى نتخلص من حيتان الفساد وآفاته  واس
ــالد وافقرت  ــددت ثروات الب ــال العام وب ــي نهبت امل الت
ــاهد كل من تطاول على املال العام  العباد ؟ ومتى نش
وهو يقبع خلف القضبان بعد أن نال اجلزاء العادل الذي 
يستحق وفق القانون الذي ال ينام بفضل جهود قضاة 
أمناء يواصلون الليل بالنهار؟ واسأل ثالثة : متى نشرّع 
ــكريني  ــف املتقاعدين من املدنيني والعس قوانني تنص
ــني  مبا يوازي تضحياتهم وتعبهم وكدحهم طوال س
ــاوى املتقاعدون بحيث  عمرهم الوظيفي ؟. ومتى يتس
ــمع عبارة ( متقاعد قدمي) وآخر (جديد) وأن الكل  ال نس
ــوا بكرامة ما  ــط كي يعيش ــية كأسنان املش سواس
تبقى من العمر؟ ومتى تلتزم وزارة املالية مبواعيد ثابتة 
ــة : متى نرى  ــأل رابع ــع رواتبهم؟ . واس ــة لتوزي وصارم
ــكن  ــية للناس من س م اخلدمات األساس حكومة تقدّ
ــة؟ . ومتى نرى  ــة ونقل ومواصالت ونظاف وصحة وتربي
ــريعية  ــدار دورته التش ــاته على م ــاً يعقد جلس برملان
ــه الرقابي  ــة واخالص وميارس دوري ــررة بكل حماس املق
ــاً مهاباً  ــون برملان ــزم وأمانة ليك ــريعي بكل ح والتش
ــريع  ــعب به عالية؟ وذلك من خالل اجناز تش وثقة الش
ــعب والتي ظلت نائمة  ــني ذات الصلة بالش كل القوان
ــأل خامسة :  ــابقة ؟!. واس منذ الدورات البرملانية الس
ــعر العراقي بأنه كائن حي يريد استحقاقاته  متى يش
دها الدستور العراقي وليس مجرد رقم  كاملة كما حدّ
فقط .. أجيبوا يا قارئي الفنجان ويا فتاحي الفال وأيها 

املنجمون .
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متابعة  / البينة الجديدة
ــة، التهمت  ــورادو األمريكي ــدر بوالية كول ــي مقاطعة بول ف
حرائق هائلة مئات املنازل السكنية، وأظهرت مشاهد جانبًا 
ــة، وقال عمدة املقاطعة، إن  من الكارثة التي حلت باملنطق
مهمة البحث صعبة في منطقة احلريق، خاصة بالنظر إلى 
احلطام الهائل والدمار، حيث حتولت املنازل إلى رماد، بعضها 
ــج في بعض  ــي بوصات من الثل ــي ثمان ــى بحوال كان مغط
ا إلى  شخصني مفقودين  ــؤولون أيضً ــير املس األماكن، ويش

من بني ٣٥ ألف شخص مت إجالؤهم من املنطقة.

متابعة  / البينة الجديدة
ــدة لها عبر  ــور جدي ــاب مجموعة ص ــا عمرو دي ــرت جن نش
ــل اإلجتماعي، ظهرت  ــابها اخلاص على موقع التواص حس

فيها وقد إرتدت مالبس جريئة.
ــع بنطال جينز  ــكل حمالة صدر، م جنا بدت بثوب على ش
ــي تنظر إلى  ــوم بحركات مثيرة وه ــترة جينز فوقه، وتق وس

الكاميرا ما عرضها إلنتقادات كبيرة من قبل املتابعني.
وتستعد جنا عمرو دياب لطرح اغنية جديدة، وذلك بحسب 
ما اشارت له على صفحتها اخلاصة، اذ ظهرت في االستوديو 

ل إحدى األغنيات. وهي تسجّ

متابعة  / البينة الجديدة
ــليمانية العاصمة  ــة الس ــي مدين ــرا ف ــم مؤخ اختت
الثقافية القليم كردستان مهرجان األدب العاملي الذي 

أقامته مديرية الثقافة والفنون في احملافظة.
ــة  ــر الثقاف ــور وزي ــرا  بحض ــان موخ ــم املهرج واختت
ــدد من  ــتان وع ــة إقليم كردس ــي حكوم ــباب ف والش
ــهادات  ــني، وجرى توزيع الدروع والش الفنانني واملثقف
ــام مهرجان األدب  ــاركني في خت ــة على املش التقديري
العاملي بنسخته األولى على أنغام املوسيقى واالغاني 

الكوردية الفلكلورية.
ــخته األولى  ــان األدب العاملي انطلق بنس وكان مهرج
ــادس والعشرين من  ــليمانية في الس في مدينة الس
ــاركة  ــتمر ملدة ثالثة أيام مبش كانون االول املاضي واس
ــعراء والكتب من  عدد كبير من املثقفني واألدباء والش

مختلف ارجاء العالم.
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متابعة  / البينة الجديدة
ــؤات اجلوية صادق  حذر خبير التنب
ــف في  ــاب كثي ــن ضب ــة،  م عطي

بغداد وصالح الدين ونينوى. 
ــور على  ــي منش ــة ف ــال عطي وق
إن  ــبوك،    فيس ــي  ف ــابه  حس
«السحب تندفع نحو مدن الفرات 

ــط واجلنوب خالل الساعات  االوس
ــة مصحوبة بهطول زخات  القادم
ــي اماكن  ــن االمطار ف ــريعة م س
ــك  ــال، كذل ــى لي ــة تتالش متفرق
ــي  ــرة ف ــحب املمط ــد الس تتواج
مناطق من مدن الشمال والشمال 
الشرقي وديالى مصحوبة بهطول 

زخات   خفيفة من االمطار».
ــوج على  ــة نزول الثل ــع عطي وتوق

مرتفعات السليمانية واربيل.
ــع، «اعتبارا من  اليوم   ولغاية  وتاب
ــل ال توجد  ــبوع املقب ــة االس بداي
ــرة ومتوقع  ــا حالة جوية ممط لدين
ــبوع املقبل  ــالل منتصف االس خ

حالة جوية ممطرة».
ــوم الثالثاء  ــاف، «احلذر فجر ي واض
ــود اجواء  ــف يس ــاب كثي من ضب
شمال بغداد وصالح الدين وجنوب 

وشرق نينوى».

b�flb«@120@à‰fl@Ú‰Ó–ç@‚b�y@ø@pÜ‘œ@Ú»u@pbubuã@›ÅaÖ@C¥$D@å‰◊
متابعة  / البينة الجديدة

ــالالت خميرة  ــري البحث عن س يج
ــي  ــة ف ــرة طويل ــذ فت ــية من منس
ــة  ــع اجلع ــفن ومصان ــام الس حط
ــرى، على أمل  ــورة وأماكن أخ املهج
ــد. كان  ــكل جي ــتخدامها بش اس
ــتيف  س ــف  واملستكش ــواص  الغ
هيكمان يحمل معه حقيبة صغيرة 

ــبكة، وكان يبحث عن  مربوطة بش
ــفينة غارقة منذ  كنز في حطام س
ــا الكنز الذي  ــن ١٠٠ عام. أم أكثر م
ــرة التي  ــه فهو البي ــث عن كان يبح
كانت محفوظة في هذه السفينة 
ــي قوارير زجاجية،  ا تلو اآلخر ف صفً
ــي الطمي. ومبجرد  مدفونة جزئيًا ف
ــة األولى  ــان الزجاج ــل هيكم أن نق

من مكانها، تصاعدت الرواسب في 
ــى انخفاض  ــحب ضخمة أدت إل س
ــن  ــم يك ــي ل ــا، وبالتال ــة متام الرؤي
ــة. لكنه  ــادرا على الرؤي ــان ق هيكم
ا، وزاره  ــام جيدً كان يعرف هذا احلط
ــن قبل. واصل هيكمان  عدة مرات م
ــعر بوجود املزيد  ــوص، وكان يش الغ

من الزجاجات في الظالم.


