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ــة للبرملان في  ــدء اول جلس ــع ب م
ــد  ــس االح ــة ، ام ــه اخلامس دورت
ــذي  ال ــط  اخل ــد  تأكي ــرض  ولغ
انتهجته جريدة «البينة اجلديدة» 
ــد التأكيد على ترجمة  فإنها تعي
ــى  اعل ــدر  يتص ــذي  ال ــعارها  ش
ــا االولى وهو من االقوال  صفحاته
ــر  امي ــاء  البلغ ــيد  لس ــورة  املأث
ــي طالب (ع)  ــى بن اب املؤمنني عل
ــا وللمظلوم  ــن للظالم خصم (ك
عونا) واكيد ان كالما بليغا كهذا 
ال يحتاج الى عناء تفسير وابسط 
ــو ان «البينة  ــك ه ــتراطات ذل اش
ــا تناصر  ــتظل دائم ــدة» س اجلدي
ــن احلقيقة  ــني وتدافع ع املظلوم
مهما كانت الظروف وليس هناك 

ــة بل دائما االنحياز  منطقة رمادي
ــة الظلم حيثما ذرّ  للحق ومقارع
ــة  ــر قرنه. وعليه فإن سياس الش
ــي االنحياز  ــدة» ه ــة اجلدي «البين
ــش الكرمي  ــني العي ــعب وتأم للش
ــي الوقت ذاته  ــذي يليق به .. وف ال
ــدة» نريد  ــي «البينة اجلدي فإننا ف
مجلس نواب يصطف مع مطالب 
الشعب ويدافع عن استحقاقاته 
ويشرع القوانني لصاحله ومغادرة 
ــي ألفناها ومللنا  ــطوانة الت االس
ــة لعدم  منها وهي (رفعت اجللس
ــي)  القانون ــاب  النص ــال  اكتم
ــواب تتواصل فيه  ونريد مجلس ن
ــات على مدار االيام وتلغى  اجللس
حتى العطلة املقررة له الن العراق 
بحاجة ملن يداوي جراحاته ويشرع 
ــعبه وليتذكر النواب  القوانني لش

ــعبهم انتخبهم ليدافعوا  بان ش
ــتقتلوا  ــه بصالبة وليس ليس عن
ــم  ومصاحله ــم  احزابه ــل  ألج
ــل  يحم ــعب  الش وان  ــة  الفئوي
ــر  تقصي اي  ــؤولية  مس ــواب  الن
ــال تقصروا  ــذه املرة .. ف يحصل ه
ايها السادة النواب جتاه شعبكم 
ــازات على  ــذي ينتظر منكم اجن ال
ــريعي والرقابي  ــن التش الصعيدي
ــعب والبرملان  تعيد الثقة بني الش
ــة ان ما  ــول بصراح ــا ان نق وبودن
ــة البرملان  ــل امس في جلس حص
ــرض  ــة وتع ــادات كالمي ــن مش م
ــن محمود املشهداني  رئيس الس
ــض النواب ال  ــرب من قبل بع للض
يعكس صراحة الصورة احلضارية 
ــى بها ممثلو  ــب ان يتحل التي يج
ــن انتخبهم ووضع  ــعب الذي الش

ثقته بهم وان روح التسامح يجب 
ــا حصل  ــأن م ــرر ب ــود، ونك ان تس
ــال وال  ــب لالم ــب ومخي ــر معي ام
املسحوقة من  للطبقات  ــيما  س
الشعب .. كما نطالب باالحتكام 
ــتور وللقضاء  ــوص الدس الى نص
ــكالت  ــل حل املش ــون الج والقان
ــة  ــى ساس ــل، وان عل ــي حتص الت
ــتوى  ــى مس ــوا ال ــالد ان يرتق الب
ــة الكبرى واال  ــؤولية الوطني املس
ــي  ف ــب  ال تص ــور  بأم ــغلوا  ينش
ــن يجب  ــعب .. الوط ــة الش خدم
ــة وليتذكر  ــي املقدم ــون ف ان يك
ــة والنواب وكل املتصدين  الساس
ــؤولية بأن مصلحة الوطن  للمس
والشعب فوق كل مصلحة فرعية 
ــر باخليرين وهم كثر ان  وأملنا كبي

شاء اهللا.

كتب رئيس التحرير
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بغداد /
ــجلة  ــة، امس األحد، من تزايد معدل اإلصابات املس حذرت وزارة الصح
ــا ربطت فرض حظر للتجوال بارتفاع  باملتحور اجلديد «أوميكرون»، فيم
ــن  معدالت اإلصابة. وقالت عضو الفريق اإلعالمي الطبي ربى فالح حس
ــتجدات  إن «فــرض حظر التجوال وإلغاء الدوام احلضوري مرتبطان مبس
املوقف الوبائي، وهــمــا مــن صـالحـيـة الـلـجـنـة الـعـلـيـا للصحة 
ــجلة ما زالت  ــالمة الوطنية». وأوضحت أن «أعـداد اإلصابات املس والس
قـلـيـلـة، ولـكـن نـخـشـى مـن ارتـفـاعـهـا، ألن املـتـحـور الـجـديـد 
ـــار بشكل يفوق كـوفـيـد ــ  تكمن خطورته بـقـدرتـه عـلـى االنـتـش

١٩ بـأضـعـاف.

الحلبوسي يعتلي منصة الربِّـان لدورته الخامسة ويعلن فتح باب الرتشيح ِّـنصب رئيس الجمهورية خالل (١٥ يوما)

ــته  ــس النواب جلس ــد مجل    عق
ــريعي االول  االولى في فصله التش
ــة بنصاب كامل  من دورته اخلامس
ــا من اصل  ــث حضر (٣٢٥) نائب حي
ــد  ــس االح ــاء ام ــا مس (٣٢٩) نائب
ــون الثاني احلالي  ــع من كان التاس
ــور ادى  ــماء احلض ــد قراءة اس وبع
ــي  ــتورية ف ــني الدس ــواب اليم الن
ــاك هتافات تصدح  حني كانت هن
ــت تشرين  حتت قبة البرملان (عاش
ــد .. نعم نعم  ــم نعم للحش .. نع
ــن  ــم اعلن رئيس الس لالصالح) ث
ــاب  ــح ب ــهداني فت ــود املش محم
ــس البرملان  ــيح ملنصب رئي الترش

ــر كما  ونائبيه ولكن االمور لم تس
ــفن حيث حصلت    ــتهي الس تش
ــة عقب خالف  ــادات الكالمي مش
ــر وذلك بعد  ــة االكب ــأن الكتل بش
ــا  ــيقي طلب ــار التنس ــدمي االط تق
ــجيل  لتس ــا  نائب  (٨٨) ــن  يتضم
ــن  الكتلة االكبر فأوعز رئيس الس
محمود املشهداني بإحالة الطلب 
لبيان  ــي  القانون ــار  ــى املستش ال
ــع والرأي ثم تطورت  صحة التواقي
ــهداني   ــث تعرض املش ــور حي االم
لوعكة صحية نقل على اثرها الى 
مستشفى ابن سينا في املنطقة 
ــط تضارب االنباء عن  اخلضراء وس
حالته الصحية ثم رفعت اجللسة 
ــل اختيار  ــن الوقت الج ــض م لبع

بديل عن املشهداني ولكن النائب 
ــتقر االمر  ــر الفايز اعتذر فاس عام
على النائب خالد الدراجي ليتولى 
رئيس  ــه  ــة بوصف ــة اجللس رئاس
السن وكان حتالف الفتح برئاسة 
ــب الكتلة  ــادي العامري قد طال ه
ــي بانتخاب  ــة بعدم املض الصدري
دون  ــن  م ــان  البرمل ــة  رئاس ــة  هيئ
توافق.ثم فتح باب الترشيح على 
النواب فانحصرت  رئاسة مجلس 
ــكان  ري ــد  محم ــني  ب ــة  املنافس
ــهداني  ــي ومحمود املش احللبوس
ــور (٢٢٨) مصوتا حيث حقق  بحض
احللبوسي فوزا ساحقا بحصوله 
ــا  ــوت ليصبح رئيس ــى ٢٠٠ ص عل
للبرملان في دورته اخلامسة في حني 

مني منافسه محمود املشهداني 
ــل على  ــية اذ حص ــارة قاس بخس
ــا فقط وظهور (١٤) ورقة  (١٤) صوت
ــكل  باطلة وقد جرى االقتراع بش
ــت اليدوي  ــس بالتصوي ــري ولي س
ــا كان معموال به، في وقت بلغ  كم
ــواب (٢٤٠)  ــن من الن عدد احلاضري
في هذا االقتراع بعد التحاق نواب 
بالتصويت ومغادرة اخرين القاعة  . 
ثم فتح باب الترشيح  على منصب 
ــب االول لرئيس البرملان حيث  النائ
النائبني  ــني  ب ــة  املنافس اقتصرت 
ــم الزاملي) الذي حصل على  (حاك
ــا في حني حصل غرميه  (١٨٢) صوت
(حميد عباس الشبالوي) على (٣٤) 
ــور (١١) ورقة باطلة ثم  صوتا وظه

تال ذلك فتح باب الترشيح ملنصب 
النائب الثاني لرئيس البرملان حيث 
النائبني  ــني  ب ــة  املنافس اقتصرت 
ــد  ــروه عب ــد اهللا وس ــاخوان عب ش
الواحد حيث فاز شاخوان بـ(١٨٠) 
ــروه عبد  ــا حصلت س صوتا بينم
ــد  ــا. وبع ــى (٣٣) صوت ــد عل الواح
ــاب النائبني  ــم انتخ انتهاء مراس
ــي اعتلى رئيس البرملان  االول والثان
ــي  لدورته اجلديدة محمد احللبوس
ــكر  ــع نائبيه حيث ش ــة م املنص
ــذا العرس  ــواب على ه ــع الن جمي
ــي وقت اكد زعيم التيار  النيابي. ف
ــدى الصدر ان  ــيد مقت الصدر الس
ــار رئيس البرملان ونائبيه اولى  اختي

بشائر حكومة االغلبية.
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كتب اِّـحرر السياسي
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الكتلة الصدرية تقدم قائمة تواقيع بالكتلة النيابية األكرب عددا
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ــتقل على  ــراق املس ــالف الع ــد ائت أك
ــتقلني مبنصب رئيس  ــتحقاق املس اس
الوزراء.وقال االئتالف في بيان، إن ائتالف 
ــن  ــة محس ــتقل برئاس ــراق املس الع

ــة  برملاني ــة  الكتل ــس  ورئي ــدالوي  املن
ــناوي ونواب اعضاء  ــد الهادي احلس عب
ــي  ال ــم  انضمامه ــون  يعلن ــالف  االئت
ــوزراء الى  ــة ال الكتلة التي متنح رئاس

حتالفهم.
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ــرطة بكل تشكيالتها  أتقدمُ بالتهنئة لقوات الش
ــبة عيدهم،  ــب مبناس ــاً ومرات ــبيها ضباط ومنتس
ونستذكر تضحياتهم اجلسام في مقارعة اإلرهاب 
ــني وتعزيز  ــن املواطن ــى ام ــهر عل ــم في الس ودوره
ــهم  ــتقرار االجتماعي. واجبنا دعمهم مبا يُس االس
ــهيل وتطوير مهام عملهم، واحترام حقوق  في تس

اإلنسان وحفظ احلريات العامة. 
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ــد عضو حركة اجليل اجلديد، اوميد  أك
ــد، إن مجيء نواب  ــد، امس األح محم
ــطة  ــى مبنى البرملان بواس احلركة ال
ــهداء  ــرام لدماء ش ــو إك ــك تك ه الت
ــن ندخل في  ــرين.وقال محمد ، ل تش
مفاوضات تشكيل احلكومة ووجودنا 
في البرملان كمعارضة تقوميية.وأضاف، 
ان مجيئنا بالتكتك إلى مبنى البرملان 

هو إكراماً لدماء شهداء تشرين.

بغداد /

بغداد /

Ê˝«g@Ü»i@laÏ‰€a@è‹©@ø@\›Á˝Á^
ÚÓ„bq@ÚÌ¸Ïi@ÔçÏj‹ßa@ãÏœ@

ــت أصوات «الهالهل» في مجلس النواب بعد  تعال
ــي بوالية  ــس حتالف تقدم محمد احللبوس فوز رئي
ثانية لرئاسة البرملان.وفاز احللبوسي، بفارق شاسع 
ــهداني، حيث حصل  ــود املش ــه محم عن منافس
ــهداني على  على ٢٠٠ صوت، في حني حصل املش
١٤ صوتاً، وبلغت عدد البطاقات الباطلة ١٤ صوتا، 

من مجموع عدد احلضور الذي بلغ ٢٢٨ نائباً.

بغداد /

ــدورة النيابية  ــها خالل ال ــدر النيابية، امس االحد، عن رئيس ــفت كتلة ب كش
ــميا أن النائب  ــب ، انها تعلن رس ــي بيان مقتض ــرت الكتلة ف ــة. وذك اخلامس
ــدورة النيابية  ــدر النيابيةال ــو رئيس كتلة ب ــماعيل امرلي) ه ــدي تقي اس (مه
ــبقت بدر، اجلبهة التركمانية النيابية التي اعلنت عن تسمية  ــة. وس اخلامس

ارشد الصاحلي رئيسا لها في الدورة البرملانية اخلامسة. 

bËéÓˆâ@Â«@bÓ8â@Â‹»m@ÚÓibÓ‰€a@âÜi@Ú‹n◊
بغداد /
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البصرة / البينة الجديدة

ــة  ــركة العام ــتقبلت الش اس
ملوانئ العراق اربع سفن جتارية 
ــر  ــاء ام قص ــة مين ــد ارصف عن
ــمالي جنوب العراق .وقال  الش
ــور  الدكت ــئ  املوان ــام  ع ــر  مدي
املهندس فرحان الفرطوسي: ان 
ــركتنا تسعى لرفع معدالت  ش
منو الطلب على ارصفة املوانئ 
وتسهل عملية النقل ، مشيرا 
ــه وزير النقل الكابنت  الى توجي
ــبلي  ــني بندر الش ــر حس ناص
ــتوى  مبس ــوض  النه ــرورة  بض

ــة  املقدم ــة  املينائي ــات  اخلدم
ــن  ــن م ــدد ممك ــر ع ــذب اكب جل

ــة  العاملية.  ــركات البحري الش
ــة ميناء ام  ــار الى ان ارصف وأش

قصر الشمالي استقبلت اربع 
ــفن جتارية إحداها بحمولة  س
ــب  ( ٢٩٥٨٤ ) طن من مادة خش
باليرد والثالث الباقية بحموالت 
ــام  االحج ــة  متنوع ــات  حاوي
ــغ  التفري ــات  عملي ــرت  وج
ــالع  ــاء واالق ــحن واالرس والش
ــني ادارة  ــيق ب بالتعاون والتنس
ــة  املالح ــات  وعملي ــاء  املين
ــتقبل ميناء  البحرية .كما اس
ــفينتي  س ــي  اجلنوب ــر  قص ام 
ــط في.وقال  ــع وناقلة نف بضائ
ــركة الدكتور  ــام الش ــر ع مدي
املهندس فرحان الفرطوسي ان 

ــاء ام قصر اجلنوبي  ارصفة مين
تعمل بشقني تصدير واستيراد 

ــحن  النفطية وش ــتقات  املش
ــيرا الى  ــغ البضائع ، مش وتفري

توجيه وزير النقل الكابنت ناصر 
ــبلي بضرورة تقدمي افضل  الش
ــاف  .وأض ــة  املينائي ــات  اخلدم
ــاء ام قصر  ــر العام ان مين املدي
ــتقبل على رصيف  اجلنوبي اس
ــيتم  س ــط  نف ــة  ناقل  (  8B  )
النفطية  باملشتقات  شحنها 
ــفينة محملة  ــت س فيما رس
ــف طن من مادة  ب ( ٣٩٠٠٠ ) ال
ــكر اخلام على رصيف رقم  الس
( ١ ) وسفينة اخرى رست على 
ــى متنها  ــم ( ٥ ) عل رصيف رق
ــام  االحج ــة  مختلف ــات  حاوي

ومواد متنوعة .

@“äë¸a@—v‰€a@ø@=»ÿ€a@xâÜ€a@·√b◊@7fl¸a@@âÎåÌ@ÚÌÖÏ»é€a@ø@k»◊@äˆbí«@ÉÓë

واسط / البينة الجديدة 
ــن إلقاء  ــط م ــرطة واس ــت مفارز مديرية ش متكن
القبض على عدد من املتهمني واملطلوبني للقضاء 
ــة مختلفة، حيث القى  ــق مواد قانونية وجنائي وف
قسم مكافحة اخملدرات واملؤثرات العقلية القبض 
ــدرات، فيما القى  ــادة (٢٨) مخ ــى متهم وفق امل عل
ــم مكافحة اإلجرام القبض على (٣) متهمني  قس
ــى صعيد أمني آخر  ــواد ٢٣٨و٣٩٣ ق.ع، وعل وفق امل
ــرطة القضائية من إلقاء  متكنت مفارز قسم الش
ــني مطلوبني  للقضاء وفق  القبض على (٤) متهم
ــؤون  ــم ش مواد قانونية مختلفة، هذا ومتكن قس
ــى (٢) متهمني  ــاء القبض عل ــيطرات من إلق الس
ــواد (٤٣٢)ق.ع و (٤٤) تنفيذ خالل  ــني وفق امل مطلوب
ــاء، ومن  ــبة املطلوبني للقض ــي حاس ــق ف التدقي
ــب أخر مت إلقاء القبض على (٦) متهمني ضمن  جان
ــرطة  ــى مراكز ش ــت عل ــة توزع ــة األمني املمارس
ــرة والطفل علما بأنهم  ــزة، والنعمانية، واألس الع
مطلوبني وفق مواد قانونية مختلفة، حيث مت اتخاذ 
ــا وتقدميهم  ــراءات القانونية بحقهم أصولي اإلج

للقضاء لينالوا جزاءهم العادل وفق القانون.

بغداد / البينة الجديدة
ــة العامة جمللس  ــات االمان ــى توجه ــتنادا ال اس
كأداة  ــي  املؤسس ــم  التقيي ــاد  العتم ــوزراء  ال
ــات وحتقيق مستويات  للنهوض بواقع املؤسس
ــات عقدت دائرة  ــي مجال اخلدم ــة ف اداء متقدم
ــة عمل بعنوان  ــة املوارد ورش التخطيط وتنمي
ــوذج التميز االوربي  ــي وفق امن (التقييم املؤسس
ــؤول شعبة التخطيط  ــة مس ( EFQM) ) برئاس
االستراتيجي في قسم السياسات والتخطيط 
ــوي  ــم املوس ــد هاش ــور محم ــي الدكت الصح
ــاند  والس ــزي  املرك ــق  الفري ــاء  اعض ــور  وحض
ــي في مركز الوزارة .اذ مت تقدمي  للتقييم املؤسس
عرض مرئي تناول اهم مكونات النموذج االوربي 
واهم املفاهيم االساسية واملعايير املعتمدة في 
ــاب والتقييم  ــم وآليات االحتس ــة التقيي عملي
.واكد املوسوي على ضرورة رفع قدرات العاملني 
ــال التميز  ــودة في مج ــعب ووحدات اجل في  ش
االوربي ونشر هذه الثقافة مما يسهم في حتقيق 
مستويات متقدمة في مجال اخلدمات الصحية 

والطبية وحتسني االداء الوظيفي .

بغداد / البينة الجديدة
ــالمي (مصرف حكومي) عن حتديد  اعلن مصرف النهرين االس
ــح التمويالت  ــتئناف من ــدا الس ــي موع ــون الثان ــوم ١٦ كان ي
ــد توقف لفترة  ــف املرابحات بع ــالمية خملتل وفق الصيغ االس
ــح .وقالت مديرة  ــدة للمن ــل اعداد اليات جدي ــرة من اج قصي
ــان كاظم مهدي)  ــيدة ( ودي ــتثمار الس ــم التمويل واالس قس
ــالم واالتصال احلكومي ،ان»  ــي تصريح خصت به وحدة االع ف
ــج معامالت منح  ــتئناف تروي ــرف وجه فروعه كافة باس املص
التمويالت  للمواطنني واملوظفني بكافة انواعها والتسهيالت 
ــر من شهر كانون الثاني احلالي بعد  املالية في السادس عش
ــتحصال  ــالت من اجل اس ــح التموي ــة من ــاف عملي ان مت ايق
ــني خاصة ،وكذلك من اجل اعداد  ــغ املالية بذمة املتلكئ املبال
ــع التمويالت والتي متنح  ــات جديدة في عملية املنح جلمي الي
ــى ،ان « التمويالت التي  ــارت ال ــالمية «.واش وفق الصيغ االس
ــراء العقار بالنسبة للموظفني حصرا  سيتم استئنافها (ش
ــراء السيارات ومتويل  املوطنني وغير املوطنني في مصرفنا وش
ــاريع الصغيرة واملتوسطة ومتويل العالج ومتويل التعليم  املش
ــالت االخرى التي  ــى التموي ــلع اضافة ال ــراء الس والزواج وش
مينحها املصرف».وبينت ،ان « املصرف طالب دوائر ومؤسسات 
ــبة وافراد  ــم وكذلك املواطنني الكس ــة بإلزام موظفيه الدول
ــا بذمتهم من  ــديد م ــراع بتس ــوات االمنية بضرورة االس الق
ــرة واملترتبة لتجنيبهم  ــترداد حقوق املصرف املتأخ ديون واس

التبعات القانونية بسبب إحلاقهم الضرر باملال العام».

البينة الجديدة/ هيثم مجيد
عقدت املهندسة بشرى أنعام عباس مدير 
ــغال والصيانة  ــي املباني واالش ــام دائرت ع
ــي دائرة  ــة االجتماعات ف ــة في قاع العام
املباني ليوم السبت املصادف  ٨ / ١ / ٢٠٢٢ 
ــيد معاون املدير  ــاً حضر فيه الس أجتماع
العام لدائرة االشغال ومدير قسم املشاريع 
ــاريع في  ــم املش لدائرة املباني ومدير قس
ــدد من مدراء  ــغال والصيانة وع دائرة االش
ــر املهندس  ــني ومدراء دوائ ــب الدائرت مكات
ــمولني  ــي بغداد واحملافظات املش املقيم ف
ــة  النموذجي ــدارس  امل ــروع  مش ــود  بعق
ــراف  ــة وضع آلية االش بخصوص مناقش
ــة في    ــدارس املوزع ــاريع امل ــة ملش واملتابع
ــيدة  ــداد وعموم احملافظات .وقالت الس بغ
ــاع ان اجتاهنا  ــالل االجتم ــر العام خ املدي
ــراف واملتابعة على تنفيذ  املهني في االش
ــتراتيجية اخلدمية ومنها  ــاريع الس املش
ــروع انشاء (١٠٠٠) مدرسة موزعة في  مش
ــمني  ــمة الى قس ــوم احملافظات مقس عم
ــذه دائرة  ــرف على تنفي ــم االول تش القس
ــة بغداد بعدد  ــي ومن بينها العاصم املبان
ــني مناطق  ــرة ما ب ــة منتش ( ١٤٤ ) مدرس

ــة ومحافظة ذي  ــق الرصاف الكرخ ومناط
ــار بعدد ( ١٠٦ ) مدارس ومحافظة نينوى  ق
ــة ومحافظة الديوانية  بعدد ( ٩٢ ) مدرس
ــى  ــة املثن ــة ومحافظ ــدد ( ٦١ ) مدرس بع
ــان  ــة ومحافظة ميس ــدد ( ٥٣ ) مدرس بع
بعدد (٥٢ ) مدرسة ومحافظة االنبار بعدد 
ــط بعدد (  ــة واس ــة ومحافظ (٥١) مدرس
ــة  ــة ومحافظة كربالء املقدس ٤٨ ) مدرس
ــه  ــى ان ــة ال ــة ، أضاف ــدد ( ٤٤ ) مدرس بع
ــى تنفيذ  ــراف واملتابعة عل ــيتم  االش س
ــيكون على عاتق  ــن املدارس س املتبقي م

ــة واملوزعة على  ــغال والصيان ــرة االش دائ
ــا محافظة البصرة بعدد  احملافظات ومنه
ــن  ــالح الدي ــة ص ــة ومحافظ ( ٨٦ ) مدرس
بعدد ( ٧٨ ) مدرسة ومحافظة ديالى بعدد 
ــة بابل بعدد ( ٤٥  ــة ومحافظ ( ٥٦ ) مدرس
ــوك بعدد ( ٤٤ )  ــة ومحافظة كرك ) مدرس
مدرسة ومحافظة النجف االشرف بعدد ( 
٤٠ ) مدرسة .وأضافت السيدة املدير العام 
ــدور الكبير والدعم  ــاع ان ال خالل االجتم
ــا في الوزارة  ــدود من القيادة العلي الالمح
واملتمثلة بالسيدة وزير االعمار واالسكان 
والبلديات العامة املهندسة نازنني محمد 
وسو مشيرةً الى حتمل  املسؤولية املهنية 
ــروع الوطني الكبير  أجتاه تنفيذ هذا املش
وأجنازه باملواصفات املطلوبة وبالوقت احملدد 
ــبة  له لضمان توفير بيئة حضارية مناس
ــا في بناء  ــاهمةً من ــا الطلبة مس البنائن
ــد ان نعمل كفريق  ــا العظيم فال ب عراقن
ــات أن وجدت  ــد الجتياز جميع املعوق واح
في تنفيذ فقرات االعمال في كل مدرسة 
وال أسمح ان يكون تهاون أو ضعف في اداء 
الكوادر العاملة في هذا املشروع اخلدمي.

البينة الجديدة / هيثم القيسي
ــؤي رياض  ــتقبل املهندس ل اس
االتصاالت  ــة  ــر مديري نبيه مدي
ــة  محافظ ــي  ف ــة  واملعلوماتي
نينوى كل من قائممقام قضاء 
ــر ناحية تل عبطة  احلضر ومدي
ــرى خالل  ــر املديرية. وج في مق
اللقاء مناقشة موضوع ايصال 
لكل  الضوئي  ــل  الكاب خدمات 
ــر وناحية تل  ــاء احلض ــن قض م
ــة  ــرب مدين غ ــوب  ــة جن عبط
املوصل، لغرض جتهيز املواطنني 
ــال  واتص ــت  (انترن ــات  بخدم

ــتقرارية  صوتي) ذات جودة واس
ــال جتهيز  إيص ــا  وايض ــة،  عالي
خدمة االنترنت إلى املؤسسات 

ــروع  مش ــدا  وحتدي ــة  احلكومي
البطاقة الوطنية  املوحدة، حيث 
مت االتفاق في نهاية اللقاء على 

استحصال املوافقات االصولية 
ــوى  نين ــة  محافظ ــل  قب ــن  م
ــغ واملتطلبات  لتخصيص املبال
ــارات الكابل  لغرض تأهيل مس
ــة  اخلدم ــال  وايص ــي  الضوئ
ــا. كما  آنف ــورة  ــع املذك للمواق
ــر اتصاالت  ــيد مدي ــب الس رح
ــكال  ــكل من أش نينوى بأي ش
التوجيهات  ــب  ــاون وحس التع
ــل االدارة العليا  الصادرة من قب
العامة لالتصاالت  في الشركة 
للصالح  وخدمة  ــة  واملعلوماتي

العام.

النجف االشرف /  علي شحونه الكعبي 
ــتقبل االمير كاظم محسن   اس
ــب   كع ــر  امي ــي  الكعب ــدرج  ال
ــة النجف  ــه مبحافظ ــي ديوان ف
ــيخ عبداملنعم ابن  االشرف الش
ــائر  ــيخ عش ــيخ مهدي ش الش
ــي اململكة العربية  بني كعب ف
ــيخ املهندس  ــعودية والش الس
ــلمان من  ــز علي س ــد العزي عب
 . ــعودية  ــة الس ــك العربي اململ
ــر  ــتقبالهم األمي ــي اس وكان ف
ــيخ  كاظم الدرج الكعبي  والش
ــن الدرج الكعبي  مجيد  محس
ــؤرخ  وامل ــابة  والنس ــث  الباح و 
ــاك  آل زعب ــرزاق  ــيخ عبدال الش
ــب  االمير  ــث رح ــدات ، حي آلزوي
واحلضور بهذه الزيارة إلى مدينة 

اإلمام علي علية السالم مدينة 
ــن  معبرا عن فرحه  العلم والدي
ــارة والتي  ــذه الزي ــر إزاء  ه الكبي

ــة واالخوة  ــم عن عمق العالق تن
والتكاتف والتعاون  بني أبناء هذه 
اإلمارة العربية في التاريخ سواء 

ــعودية او ايران او  ــوا في الس كان
مصر او اي دولة في العالم الفتا 
أن أبناء كعب  وبغض النظر عن 
ــون  ــة يعيش ــة واملذهبي القومي
ــبيل  ــالم و يدا واحدة في س بس
ــارة  ــذه اإلم ــوف ه ــد صف توحي
ــة  ، ومن جانبه  ــة العريق العربي
شكر الشيخ عبد املنعم مهدي 
الكعبي شيخ عشائر كعب في 
ــعودية جناب االمير كاظم  الس
ــن  ــى حس ــي عل ــدرج الكعب ال
ــم  له ــتقبال  واالس ــة  الضياف
مضيفا نقل حتيات وسالم كبير 
ــعودية  ــاء كعب في الس من ابن
ــر كاظم الدرج  ــى جناب االمي ال
الكعبي وإخواننا ابناء كعب في 

العراق .

بغداد/ البينة الجديدة 
ــركة املتقدمة  ــتمرار مالكات الش ــارة عن اس ــت وزارة التج اعلن
 AFRICAN LION ) ــرة ــة لتفريغ وحتميل الباخ ــا امليداني متابعاته
ــك من ميناء  ــلة الغذائية وذل ــاب الس ــة بالرز املوردة حلس ) احململ
ــب االحتياج الفعلي  ــات البالد كافة وحس ــر الى محافظ ام قص
ــة ملى هاشم  ــركة املهندس لكل منها .اكدت ذلك مدير عام الش
ــا الدؤوب  ــركتها تواصل عمله ــالكات ش ــوي، وقالت ان م املوس
ــتالم وجتهيز السلة  ــتمر ليال ونهار وخالل ايام العطل الس واملس
ــى االنتهاء في  ــارفت عل ــي ش ــة والت ــا الثالث ــة بوجبته الغذائي
ــروع السلة الغذائية  جتهيزها للوكالء واملواطنني .منوهة ان مش
ــهمت في توفير وتامني  ــاريع الوطنية واحليوية التي  اس من املش
ــات متتالية ومبتابعة  ــة ولثالث وجب ــواد مبواصفات وجودة عالي م

واشراف مباشر  من وزير التجارة الدكتور عالء اجلبوري .

البينة الجديدة / بلقيس البياتي
أكـدت الشركة العامة للسمنت العراقية التابعة 
ــتمرار معمل سمنت  إلى وزارة الصناعة واملعادن إس
ــمالية  ــمنت الش عاونية الس احلدباء أحد معامل مُ
ــد  ــية س ــمنت اخلاص بتحش في إنتاج وجتهيز الس
ــب اإلعالمي للوزارة انَ املعمل  املوصـل . وقـالَ املكت
ــذا النوع  ــذي ينتج ه ــراق ال ــي الع ــد ف ــد الوحي يُع
ــات أعلى من  ــر النمطي ومبُواصف ــمنت غي من الس
ــاز هذا  ــة حيث ميت ــية املطلوب ــات القياس املُواصف
ــئ القلويات  ــه واط ــي كون ــمنت ف ــوع من الس الن
ــة وذات جودة عالية  ــريع التصلُد وفائق النعوم وس
ــس سد املوصل ، الفتاً  إلستخدامه في حتشية أسُ
ــواردة من  ــاً للطلبات ال ــم وفق ــز يت ــى انَ التجهي إل
ت  ــؤولة عن إدارة السد وبكميات بلغَ الشركة املس
ــام املاضي ٢٠٢١ بحدود ( ٤ ) آالف طن ومن  الل الع خِ
ــد بـ ( ١٠ ) آالف طن  املؤمل توقيع عقد لتجهيز الس
ـــارَ إلى انَ املعمل أُحيل  ــالل الفترة القادمـة .وأش خِ
لإلستثمار إلى شركة بارتنرتكنيك التركية لتأهيل 
ــة اإلنتاجية إلى  ــود بالطاق ــر املعمل والصع وتطوي
ــه  ــداً في الوقت نفس ــة ، مؤك ــة التصميمي الطاق
ــود األنواع  ــمنت بأج ــركة لتوفير الس ــعي الش س
ــعار لدعم إقتصاد البلد واإلسهام في  وأنسب األس
ــتيراد  ملة الصعبة في إس ــن العُ ــل ما يُهدر م تقلي

نتجات احملليـة . املُنتجات املُماثلة للمُ

البينة الجديدة / علي شريف
ــة الكوفة  ــض  بجامع ــة التمري ــت كلي أقام
ــوم في  ــب والعل ــي الط ــع كليت ــاون م بالتع
ــات أطفال  ــن عملي ــدوة علمية ع ــة ن اجلامع
ــن اجملهري حاضر فيها الدكتور  األنابيب واحلق
ــعد زيني.  ــدي والدكتورة ملى س صاحب املرش
ــر النتاجات  ــالع على آخ ــدف الندوة االط وته
ــدول املتقدمة  ــي ال ــول بها ف ــة املعم العلمي
ــي  ــة ف ــات الطبي ــتوى اخلدم ــاء مبس واالرتق

ــاب. كما  ــم وتأخر اإلجن ــة العق ــال معاجل مج
ــم والفحوصات  ــباب العق تناولت الندوة أس
ــم  ــراض العق أم ــخيص  ــق بتش ــي تتعل الت
ــة والصحة اإلجنابية  ــواع العالجات املتاح وأن
ــب  الط ــال  مج ــي  ف ــة  العلمي ــورات  والتط
ــرة تأخر اإلجناب  ــباب ظاه األنبوبي. وايضا أس
ــبة لها  ــرق العالج املناس ــم أعراضها وط واه
ــال األنابيب   ــراء عملية أطف ــتلزمات إج ومس
ــة وعالقة  ــات اإلجناب احلديث ــن تقني فضالً ع

العقم ببعض األمراض والسلوكيات اخلاطئة. 
ــت الندوة عالج تأخر احلمل واملساعدة  وناقش
ــر النتائج  ــالج العقم وتطوي على اإلجناب وع
ــل األنبوب  ــي طف ــل ف ــبة احلم ــني نس وحتس
ــات إلى جانب  ــحب العين واحلقن اجملهري وس
ــيط املبايض املستعملة في عالج  طرق تنش
ــات اإلجناب واآلثار املرتبطة بهذا  العقم وتقني
ــلوب العالجي على املرأة. وأوصت الندوة  األس
ــخيصية  ــزام بالتحاليل التش ــة االلت بأهمي

والعالجات ومراجعة مراكز االختصاص وإدراج 
ــة للمرأة والرجل  ــض الفحوصات الضروري بع
ــزواج واالبتعاد عن تناول  مع فحوصات قبل ال
املنشطات الرياضية وإجراء ندوات وورش عمل 
تثقيفية مجتمعية وأن تكون املرأة على دراية 
ــتخدمة وآثارها  بكافة تفاصيل التقنية املس
ــة مبا يزيد من الثقة لديها وجعلها في  اجلانبي
ــق خالل إجراء  ــية بعيدة عن القل راحة نفس

التقنية.

بغداد / البينة الجديدة
ــركة العامة  ــدت  وزارة الزراعة ومن خالل الش أك
ــاءَ على ماجاء بكتاب  ــزات الزراعية، وبن للتجهي
ــاد،  ــوزاري لالقتص ــس ال ــوزراء / اجملل ــس ال مجل
ــعار  ــطة االجتماع التداولي لتحديد أس وبواس

ــبة الدعم  ــا وحتديد نس ــداب واليوري ــمادي ال س
ــعار  ــمدة بأس املطلوبة لهما ضرورة توفير األس
ــذ اخلطة  ــني لتنفي ــني واملزارع ــبة للفالح مناس
الزراعية الشتوية. وبني السيد مدير عام الشركة 
ــزات الزراعية طالب الكعبي، ان  العامة للتجهي

ــركة، بحضور مدير  االجتماع عقد في مقر الش
ــي اجلهاز املركزي لالحصاء  عام الدائرة الفنية ف
ــركة العامة  من وزاره التخطيط ومدير عام الش
ــن وزارة الصناعة  ــمدة اجلنوبية م لصناعة االس
ــن ديوان الرقابة املالية.موضحاَ  واملعادن، وممثل م

ــرورة احملافظة على  ــى ض ــان االجتماع أكد عل ب
ــاَ  ــمدة حالي ــا االس ــوزع فيه ــي ت ــعار الت االس
ــا على االمن الغذائي للبلد مع  للمزارعني حفاظ
ــمدة لهذا  ــبة الدعم الالزم لالس طلب زيادة نس

العام ٢٠٢٢ دعماَ لالقتصاد الوطني.
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السنة السابعة عشرة / العدد (٣٧٩٥) اإلثنني ١٠ / ١ / ٢٠٢٢

ــتخبارات والتحقيقات االحتادية الفريق االول احمد ابو رغيف ،  ــؤون االس هنأ وكيل وزارة الداخلية لش
بذكرى تأسيس الشرطة، مؤكداً أنهم يعملون ليالً ونهاراً لفرض االمن. وقال ابو رغيف في بيان، «نتقدم 
ــاهرة بجميع صنوفهم وتشكيالتهم ابطال  ــمى آيات التهاني والتبريكات الى رجال العيون الس بأس
ــعبه». ــوا يعملون ليال ونهارا من اجل فرض االمن خدمة للعراق وش ــة الذين كانوا ومازال وزارة الداخلي

وأضاف «لقد بذلتم جهوداً كبيرة وقدمتم قوافل من املضحني والشهداء واجلرحى من اخوانكم االبطال 
ــبة تستحق ان نحتفي بها جميعا وان  ــؤولية»، مشيراً الى أن «هذه مناس الذين ثبتوا في قواطع املس
يفخر كل عراقي بنعمة االمن والسكنية واحلياة الواعدة في ارجاء الوطن التي جاءت بفضل جهودكم 

وتضحياتكم وبذلتم كل غال ونفيس ألمن وسالمة املواطنني وحماية أرواحهم وممتلكاتهم». 

بغداد /

ــكيان ، ان زيارته  اكد وزير الصناعة اللبناني، جورج بوش
ــات املهمة  ــة عدد من امللف ــداد تتضمن مناقش ــى بغ ال
ــار الى ان  ــتوى الصناعي مع العراق, فيما أش ــى املس عل

التحضيرات جارية الفتتاح مؤمتر االعمال املشترك.
ــادل األفكار  ــارة تأتي بهدف تب ــكيان ، إن الزي ــال بوش وق
ــر األعمال  ــان، والفتتاح مؤمت ــراق ولبن ــني الع ــرات ب واخلب
ــاالت  ــر مج ــع لتطوي ــاف، نتطل ــي العراقي.وأض اللبنان
التعاون بني بغداد وبيروت بكافة القطاعات التي تسهم 
ــتوى االقتصادي للبلدين.وتابع بوشكيان،  في تعزيز املس
ــير  ــأن اتفاقية التيس ــي بغداد بش ــث ف ــيتم التباح س
ــان والعراق  ــني لبن ــت ب ــح ترانزي ــألة فت ــة، ومس العربي
لتسهيل املعامالت، وكذلك اتفاق التبادل الصناعي بني 
ــابق من امس، وصل إلى بغداد، وزير  الدولتني.وفي وقت س
ــارة الفتتاح  ــكيان في زي ــة اللبناني جورج بوش الصناع
املؤمتر العراقي اللبناني لألعمال.وسيتضمن برنامج زيارة 
ــؤولني  ــر اللبناني حزمة من اللقاءات مع وزراء ومس الوزي

عراقيني في القطاعني العام واخلاص.

ــوزراء مصطفى  ــس مجلس ال ــتقبل رئي اس
ــاع  الدف ــرة  وزي ــد،  األح ــس  ام ــي،  الكاظم
ــتني المبرخت والوفد املرافق  األملانية كريس
ــتهل اللقاء  ــب الكاظمي في مس لها. ورح
ــه  ــل حتيات ــا نق ــف، وأبلغه ــرة الضي بالوزي
ــى أهمية  ــي، وأكد عل ــار األملان إلى املستش
ــة بني البلدين في مختلف  العالقات الثنائي
ــكري  ــيما اجملال األمني والعس اجملاالت والس
ــار إلى الدور الكبير الذي  واالستخباري، وأش

ــف الدولي حملاربة  ــه أملانيا ضمن التحال تؤدي
ــة، وأهمية تطويره،  عصابات داعش اإلرهابي
ــوب إرهابية على  ــد جي ــتمرار تواج ــع اس م
ــاً تعزيز النجاحات  ــي العراقية، وأيض األراض

التي حتققها القوات العراقية.
وأكد رئيس مجلس الوزراء أن املرحلة اجلديدة 
للتعاون مع التحالف الدولي بعد انتهاء دوره 
ــراق تتطلب العمل بجد مع  القتالي في الع
الشركاء في مقدتهم أملانيا، في إطار توفير 
الدعم واملشورة والتدريب للقوات العراقية، 
ــي،  ــش العراق ــوص اجلي ــه اخلص ــى وج وعل

ــة اراضيه  ــراق في حماي ــزا لقدرات الع تعزي
ومؤسساته الدميقراطية.

ــاع األملانية  ــادت وزيرة الدف ــن جانبها أش م
ــازات التي حققتها احلكومة العراقية  باإلجن
في مجال محاربة اإلرهاب، وأكدت استعداد 
ــراق وفق األولويات  ــتمرار دعم الع أملانيا باس
ــة، وعبّرت  ــة العراقي ــا احلكوم ــي حتدده الت
ــكرها للحكومة العراقية ملعاجلتها  عن ش
ــى احلدود  ــني عل ــني العالق ــة العراقي قضي
الشرقية لالحتاد األوروبي، وتشجيعهم على 

العودة للعراق.

CQD@ò@Ú‡nmCQD@ò@Ú‡nmCQD@ò@Ú‡nmCQD@ò@Ú‡nm

بغداد / بغداد /

أكدت منظمة التنمية التجارية االيرانية أن العراق تصدر قائمة 
ــلع بـ ٦٫٧٨ مليار دوالر، وجاء ثاني اكبر  دول اجلوار باستيراد الس
ــؤون العربية  ــتوردين بعد الصني.وأضاف مدير مكتب الش املس
واالفريقية فرزاد بيلنت بحسب وكالة فارس، أن العراق استحوذ 
على ١٩٫٣ باملئة من اجمالي صادرات ايران البالغة ٣٥٫١٤٤ مليار 
دوالر في الشهور التسعة االولى من السنة املالية اجلارية فترة 
ــار الى أن االمارات حلت  ــى ٢٠ كانون االول ٢٠٢١.وأش ٢٠ آذار حت
رابعا بعد تركيا بـ ٣٫٤٣٤ مليار دوالر بنسبة استحواذ ٩٫٨ باملئة 

من اجمالي الصادرات.

@100@kzç@Â«@—íÿ€a@NNÛ‰rΩa
Úƒœb0a@ø@ÚÌâb‡rnça@Òãbug

أعلنت هيئة استثمار املثنى ، انها سحبت ١٠٠ اجازة استثمارية 
ــار  ــها في عام ٢٠٠٨.واش ــي مختلف القطاعات، منذ تأسيس ف
ــباب سحب تلك  نائب مدير عام الهيئة عامر عباس ، إلى ان أس
ــب اإلجناز وعدم استغالل األراضي التي  اإلجازات يعود لتدني نس
ــحب هذه اإلجازات بعد  منحت لها.واضاف إن الهيئة قامت بس
ــة والفنية،  ــدم الكفاءة املالي ــتثمر في العمل أو لع ــؤ املس تلك
ــتثمارية  ــحبت أعلنت كفرص اس موضحا أن اإلجازات التي س
ــرة أخرى وفق الضوابط القانونية التي اقرتها الهيئة الوطنية  م

لالستثمار. 

ــس االحد، لرئيس  ــور أولية، ام أظهرت ص
ــن داخل  ــهداني م ــود املش ــن محم الس
ــداد بعد  ــينا في   بغ ــفى ابن س مستش
ــه لوعكة صحية.   واظهرت الصور  تعرض
ــة اجلديدة)   ــا (البين ــت عليه ــي حصل الت
ــفى ابن  ــل مستش ــن داخ ــهداني م املش
ــول رئيس  ــاء وص ــداد، اثن ــي بغ ــينا ف س
ــون نوري املالكي ورئيس  ائتالف دولة القان
ــح الفياض  ــعبي فال ــد الش ــة احلش هيئ
ــب أهل احلق  ــام حلركة عصائ ــني الع واالم
ــان على صحته  ــس اخلزعلي، لالطمئن قي
ــب  ــه لوعكة صحية.  وبحس بعد تعرض
ــامة  ــر اجلميع بابتس ــد ظه ــورة، فق الص
ــن محمود  عريضة من بينهم رئيس الس

املشهداني.

بغداد /
بغداد /

@fiaÏvn€a@äƒy@Â«@tÜznm@\Úzñ€a^
pbibï�a@fiÜ»fl@ b–mâbi@¡jmäfl@È„¸

ــني تلقي اللقاحات  مـمـا يـوجـب على املواطن
ــة وااللتزام  ــول الـى حـاالت حرج لتفادي الوص
ـــــارت حـسـن إلــى  باإلجراءات الوقائية».وأش
أن «أومـيـكـرون يصيب امللقحني وغير امللقحني 
ــة  ــات اإلصاب ــم مضاعف ــزداد بـيـنـهـ ــن ت الذي
ــح  التلقي ــبة  «نس أن  ــة  مبين ــات»،  والـوفـيـ

ــى أكـثـر من ٢٩  ــة أولــى وصـلـت إلــ كـجـرعـ
بـالـجـرعـتـني  ــت  بـلـغـ ــا  بـيـنـمـ ــة،  بـاملـئـ
ــــتــمــرار بـإعـطـاء  ٢٠ بــاملــئــة، مــع االس
اجلرعة التعزيزية الثالثة لكبار السن وأصحاب 
ــتة  ــة واألمراض املناعية بعد س األمراض املزمن

أشـهـر مـن اجلرعة الثانية

ÊaäÌa@Âfl@…‹é€a@ÜÌâÏni@âaÏ¶a@fiÎÖ@âÜñnÌ@÷aä»€a@NN@@â¸ÎÖ@âbÓ‹fl@V~WX@�i

ــعبي، عبد  ــد الش أكد رئيس أركان هيئة احلش
ــز احملمداوي أبو فدك ، أن قادة النصر كانوا  العزي
ــوى املرجعية  ــتجاب لفت ــن اس ــي مقدمة م ف

الدينية العليا وإفشال مشاريع أعداء العراق.
وقال احملمداوي في كلمة ألقاها خالل مهرجان 
ــذي أقيم في  ــار ال ــر االنتص ــهداء املطار س ش
ــتذكار  ــوم الس ــف الي ــرة، نق ــة البص محافظ
ــنوية الثانية الستشهاد قادة النصر على  الس

اإلرهاب واالحتالل والبعث املقبور.
ــلت  ــعبي أفش ــد الش ــني، أن ملحمة احلش وب
ــوا الحقا  ــراق الذين أقدم ــداء الع ــاريع أع مش
ــا منهم أننا  ــادة النصر ظن ــتهداف ق على اس
ــي  ــعب العراق ــاء الش ــن أبن ــلم لك سنستس
ــادة فكانت البيعة  ــارى خرجوا لبيعة الق الغي
ــى اإلرهاب وكانت  ــن أيام احلرب عل لهم أكثر م
أمة احلشد الشعبي أشد على أعداء العراق من 

قوات احلشد الشعبي.
ــذه املرة األولى التي يعتلي فيها رئيس أركان  وه
ــعبي أبو فدك احملمداوي، املنصة،  ــد الش احلش

ليلقي كلمة.

ــة واملعادن توقيع  ــدت وزارة الصناع أك
ــة صناعية  ــاء مدين عقد تطوير إلنش
في كربالء املقدسة من شأنه توفير (٥) 
آالف فرصة عمل، ضمن توجه حكومي 
ــاء مدن مماثلة في كل محافظة. إلنش

ــام هيئة املدن الصناعية  وقال مدير ع
ــة واملعادن،  ــوزارة الصناع ــة، ل التابع
ــه «بعد تفعيل  ــد عواد محمد،ان حام
ــتطاعت  ــدن الصناعية اس ــة امل هيئ

الهيئة خالل فترة قياسية أن تؤسس 
ــكل محافظة ومن  ــة صناعية ل مدين
هذه احملافظات كربالء املقدسة حيث 
ــد تطوير مدينة صناعية  مت توقيع عق
ــات  بالصناع ــة  ــة متخصص أمنوذجي
ــية  والهندس ــة  البتروكيماوي
ــاحة ٥٣٠٠ دومن»،  ــة مبس وامليكانيكي
ــن املؤمل أن  ــا أن «هذه املدينة م مبين
ــة آالف فرصة عمل». توفر نحو خمس

ــتكون  ــد أن «املدينة س وأضاف محم
ــتثمار وتضم عدداً كبيراً  جاذبة لالس

ــني كونها  ــات والصناعي ــن الصناع م
ــى التحتية وقريبة من  مخدومة بالبن
مصفى كربالء املقدسة»، مشيراً إلى 
ــات كثيرة كانت  ــتوفر صناع أنها «س
ــث مت توقيع  ــارج، حي ــتورد من اخل تس
ــور وضع حجر  ــاً في ط ــد وحالي العق
ــادم». ــبوع الق ــالل االس ــاس خ االس

ــدن صناعية  ــيس م وتابع أنه «مت تأس
ــاً الى  ــة»، الفت ــات الباقي ــي احملافظ ف
ــن فرصة لتطوير  ــا أعلنا اليوم ع «أنن
ــاحة  ــط مدينة ذكية مبس مدينة واس

خمسة آالف دومن، ووجهنا دعوات لكل 
املطورين العراقيني واالجانب بالدخول 
ــة الصناعية». ــذه املدين في تطوير ه

ــة املتبقية  ــى أنه «في املرحل ولفت ال
ــع الدوائر  ــال االجراءات م ــيتم إكم س
ــة  الدول ــارات  ــرة عق ودائ ــة  القطاعي
ــن ثم إعالن فرص  واألمانة العامة، وم
في محافظات العراق كافة مثل بابل 
ــوى وصالح  ونين ــة  والديواني ــى  واملثن
ــتكون  ــة س املقبل ــة  واملرحل ــن،  الدي

مرحلة املدن الصناعية».

@Ô‘‹Ì@⁄Üœ@Ïic
Òäfl@fiÎ˛@Ú‡‹◊

بغداد /

بغداد /

بغداد /

Û–ínéΩa@ø@Ô„aÜËíΩa@Û‹«@ÊÏ‰˜‡�Ì@Ô‘Óé‰n€a@âbü¸a@ÒÖb”

ı˝iä◊@ø@ÚÓ«b‰ï@Ú‰ÌÜfl@ıbí„�@Ü‘«@…Ó”Ïm@Â‹»m@Ú«b‰ñ€a@NN›‡«@Úïäœ@“¸e@5@äœÏÓç

Ô€ÎÜ€a@—€bzn€a@…fl@ÊÎb»n‹€@ÒÜÌÜ¶a@Ú‹yäΩa@ÊbrzjÌ@bÓ„bΩcÎ@÷aä»€a
ــوزراء مصطفى  ــس ال ــس مجل ــث رئي بح
ــرة الدفاع  ــي، امس األحد، مع وزي الكاظم
ــة  ــت، املرحل ــتني المبرخ ــة كريس األملاني
ــف الدولي  ــع التحال ــاون م ــدة للتع اجلدي
ــي العراق.وقال  ــد انتهاء دوره القتالي ف بع
ــتقبل  ــر اس ــي ، إن األخي ــب الكاظم مكت
ــتني المبرخت  وزيرة الدفاع األملانية كريس
ــق لها، حيث أكد على أهمية  والوفد املراف
العالقات الثنائية بني البلدين في مختلف 

ــيما اجملال األمني والعسكري  اجملاالت والس
ــدور الكبير  ــيراً إلى ال ــتخباري، مش واالس

ــن التحالف الدولي  الذي تؤديه أملانيا ضم
ــش اإلرهابية، وأهمية  حملاربة عصابات داع
تطويره، مع استمرار تواجد جيوب إرهابية 
ــز  ــاً تعزي ــة، وأيض ــي العراقي ــى األراض عل
النجاحات التي حتققها القوات العراقية.
ــدد الكاظمي، على أن املرحلة اجلديدة  وش
ــف الدولي بعد انتهاء  للتعاون مع التحال
ــب العمل  ــي العراق تتطل ــي ف دوره القتال
ــم أملانيا،  ــي مقدته ــركاء ف بجد مع الش
ــورة والتدريب  ــي إطار توفير الدعم واملش ف
ــه اخلصوص  ــوات العراقية، وعلى وج للق

ــش العراقي، تعزيزا لقدرات العراق في  اجلي
ــاته الدميقراطية. حماية اراضيه ومؤسس
ــادت وزيرة الدفاع األملانية  من جانبها، أش
باإلجنازات التي حققتها احلكومة العراقية 
ــدة  مؤك ــاب،  اإلره ــة  محارب ــال  مج ــي  ف
استعداد أملانيا باستمرار دعم العراق وفق 
ــي حتددها احلكومة العراقية،  األولويات الت
ــة العراقية  ــكرها للحكوم وعبّرت عن ش
ــني  ــني العالق ــة العراقي ــا قضي ملعاجلته
ــاد األوروبي،  ــرقية لالحت ــدود الش ــى احل عل

وتشجيعهم على العودة للعراق.

بغداد /



ــو  كارل ــي  اإليطال ــرب  أع
ــيلوتي املدير الفني لريال  أنش
ــعادته بالفوز  ــن س ــد، ع مدري
ــيا، بنتيجة (٤-١)،   على فالنس
ضمن منافسات اجلولة ٢٠ من 

الليجا.
ــالل  خ ــيلوتي،  أنش ــال  وق
ــا صحيفة  ــات نقلته تصريح
ــبانية:  اإلس ــاركا»  «م
ــكل  بش ــب  لع ــيو  «أسينس
ــر بنفس  ــة، وظه ــد للغاي جي
املستوى الذي كان عليه بنزميا 

وفينيسيوس».
وتابع: «لقد لعبنا بشكل جيد 
ونستحق الفوز، وصحيح أننا 
ــن ركلة  ــا النتيجة م افتتحن
لكنها  ــاعدنا،  ــذا س وه جزاء 
ــاراة متكاملة، وفي  ــت مب كان
ــن لدينا يقظة  البداية لم يك
دفاعية، لكن بعد ذلك صنعنا 

الفرص».
ــد  أح ــاب  غي ــة  إمكاني ــن  وع
ــوبر، بسبب  الالعبني عن الس
ــى اللقاح،  ــول عل ــدم احلص ع
ــي بالكامل ملقح  قال: «فريق
حسب ما أعلم، ويجب علينا 
ــع ماريانو  ــم وض تقيي ــط  فق

ــل، أما البقية جاهزين  دياز وبي
التدريبات  ــيبدأ  وكارفاخال س
ــا  أيضً ــش  ويوفيت ــني،  االثن
ــه  ــة فحص نتيج ــرت  إذا ظه

سلبية».
ــؤاله عن إمكانية حتقيق  وبس
دوري األبطال بوجود أسينسيو 
ــيوس، أجاب:  ــا وفينيس وبنزمي
ــة مباراة  ــني علينا متابع «يتع
فينيسيوس  وعاد  األخرى،  تلو 
ــر  ــد، دون أن يظه ــكل جي بش
ــجل  بالكثير من املراوغات وس
األهداف، وكرمي كما هو نفسه 
ــيو أو  ــواء أسينس ــا، وس دائمً

رودريجو كالهما يظهر بشكل 
جيد».

ــع  م ــاط  النق ــارق  ف ــول  وح
ــلونة  ــلونة، أجاب: «برش برش
ــا  منافس ــا  دائم ــيظل  س
ــق  ــذا يطل ــد، وله ــال مدري لري
ــب  لق ــم  مواجهته ــى  عل
الكالسيكو، ونظريًا قد نكون 
ــحون لكن ال يوجد  نحن املرش
ــم.. لكل فريق فرصة في  حس
املسابقة، ونحن نطمح للفوز 
ــواء كنا املرشحون  بالليجا س
ــق اإليطالي  ــرب فري أم ال». وض
ــن  ــر م ــيلوتي أكث ــو أنش كارل

ــذا الفوز العريض،  عصفور به
ــتفاق  اس ــق  الفري أن  ــث  حي
ــارة  ــوة اخلس ــن كب ــريعا م س
ــة املاضية  ــة في اجلول املفاجئ
على يد جاره املدريدي خيتافي 

بهدف نظيف.
ــاط الثالث أبعدت  كما أن النق
ــر في الصدارة بعد  الفريق أكث
ــى ٤٩ نقطة،  أن رفع رصيده إل
ــبيلية  ــارق ٨ نقاط عن إش بف
ــي    ــتقبل خيتاف ــذي سيس ال
ــيز  (رامون سانش على ملعب 
ــاراة أقل  ــوان)، ولعب مب بيثخ

من امليرينجي.

يستهل املنتخب املغربي مسيرته 
ــة،  األفريقي األمم  كأس  ــة  ببطول
ــرون، مبواجهة  الكامي املقامة في 
ــد نظيره  ــل ض ــار الثقي ــن العي م
الغاني، اليوم االثنني، على ملعب 
ــة  بالعاصم ــو)  أهيدج ــدو  (أحم
ــى  ــي أول ــدي، ف ــة ياون الكاميروني
ــة  باجملموع ــني  املنتخب ــات  مباري
ــات  ــة اجملموع ــي مرحل ــة ف الثالث
ــابقة القارية، التي تشهد  للمس
ــي نفس  ــة أخرى ف ــا مواجه أيض
اليوم بني جزر القمر واجلابون على 
ــن اجلولة األولى  ــب ذاته ضم امللع
للمجموعة. ويدرك كال املنتخبني 

ــرورة احلصول  ــا» ض ــرب وغان «املغ
ــن أجل  ــالث م ــاط الث ــى النق عل
ــة اآلمال نحو التربع على  مضاعف
الصدارة في نهاية دور اجملموعات، 
ــهيل املسار في األدوار  ومن ثم تس
ــيما  الس ــة،  للبطول ــة  اإلقصائي
ــحان األوفر حظا في  وأنهما املرش
ــك اجملموعة لبلوغ دورالـ١٦، في  تل
ــة واملادية التي  ظل الفوارق الفني
ــون وجزر  ــا على اجلاب يتفوقان به

القمر.
وشاء القدر أن تأتي بداية املنتخب 
ــج  للتتوي ــاعي  الس ــي،  املغرب
ــي أمم أفريقيا بعد  بلقبه الثاني ف
ــام ١٩٧٦،  ــا مرة وحيدة ع فوزه به

ــحة  ــد املنتخبات املرش ــام أح أم
ــب البطولة،  ــى لق ــول عل للحص
ــب الغاني ميتلك ٤ ألقاب  فاملنتخ
في املسابقة، ويسعى الستعادة 
عرشه األفريقي الغائب عنه منذ 
عام ١٩٨٢، بعد عدة محاوالت غير 

ناجحة.
لعنة البدايات

ــل منتخب املغرب في حتقيق  ويأم
االنتصار بلقاءاته االفتتاحية في 
البطولة القارية للنسخة الثانية 
ــا تغلب على  ــى التوالي، بعدم عل
نظيره الناميبي في مباراته األولى 
ــابقة،  ــخة املاضية للمس بالنس
ــام ٢٠١٩،  ــر ع ــت مبص ــي أقيم الت

ــا «لعنة  ــن خالله ــر م والتي كس
البدايات» التي ظلت تطارده لعدة 
ــذا هو فوزه  ــنوات، حيث كان ه س
ــي املباريات االفتتاحية ألمم  األول ف

أفريقيا منذ عام ٢٠٠٨.

ــبة  وال يختلف احلال كثيرا بالنس
يعاني  ــذي  ال الغاني،  ــب  للمنتخ
ــث  ــا، حي ــة أيض ــك اللعن ــن تل م
ــي مبارياته  ــن فقط ف ــق فوزي حق
ــاركاته في  االفتتاحية خالل مش

ــخ الـ٦ األخيرة للمسابقة،  النس
وذلك في نسختي ٢٠١٢ و٢٠١٧.

ــي  ــدة الت ــاءات العدي ــم اللق ورغ
ــي مختلف  ــت املنتخبني ف جمع
ــابقات، فإنهما التقيا في ٣  املس
مناسبات فقط خالل أمم أفريقيا، 
جرت جميعها بالدور األول، حيث 
جاءت البداية عام ١٩٨٠ بنيجيريا، 
ــوز املغرب  ــة بف ــت املواجه وانته
(١-٠)، قبل أن يتعادال بدون أهداف 
ــم رد املنتخب  ــام ٢٠٠٢ مبالي، ث ع
ــود األطلس)  ــي الدين لـ(أس الغان
ــاز (٢-٠) في آخر مواجهة  بعدما ف
بالبطولة، حينما  بينهما  أقيمت 

استضاف املسابقة عام ٢٠٠٨.

ــبُ املنتخب  ــي خضعَ لها الع ــج الفحوصات الطبية الت ــرت نتائ أظه
ــوالقا، في تايالند مع ناديه بوريرام يونايتد  العراقي لكرة القدم ريبني س
ــن التدريباتِ مع ناديه. ويلزم  ــه بفيروس كورونا، ما يؤكد غيابه ع إصابت
ــبعة  ــول الصحي املتبع في تايالند حامل الفيروس العزل لس البروتوك
ــلبية  أيام بغية إجراء الفحوصاتِ اجلديدة وظهور نتيجةِ الفحص الس
ــاتِ من جديد. وأوضح العب املنتخب،  ــي تتيحُ له العودة الى التدريب الت
ــي للمنتخبِ الوطني،  ــقِ اإلعالم ــوالقا، في اتصالٍ هاتفي مع املنس س
ــذِ العالجات  ــه الصحية مع أخ ــيرى تطور حالت ــد عماد، أنه «س محم
ــده أو غيابه في  ــي تتضح صورة تواج ــبوعِ املقبل لك ــة في األس الالزم
ــيقامُ في بغداد في السابع عشر  ــكر املنتخبِ العراقي الذي س معس

من الشهر احلالي،

ــيا العتراضه  ــادي فالنس أملح ن
ــزاء التي  ــة ركلة اجل ــى صح عل
ــجل منها كرمي بنزميا الهدف  س
ــي املباراة  ــد، ف ــال مدري األول لري
ــاز بها امليرجني  ــي أقيمت، وف الت
ــانتياجو  «س ــب  مبلع  (٤-١)

برنابيو».
ــاراة ركلة  ــب حكم املب واحتس
ــوط األول، بعدما  ــزاء في الش ج
سقط البرازيلي كاسيميرو في 
ــزاء اخلفافيش بعد  ــة ج منطق
ــكاك مع الدفاع، في لقطة  احت
أثارت اعتراضات العبي فالنسيا.

ــمي  الرس ــاب  احلس ــب  وكت
ــيا على «تويتر»: «بدأت  لفالنس
ــرقة في مدريد في التكرار  الس

ــل (ال كازا  ــى طريقة مسلس عل
دي بابل)».

ــباني  ــل اإلس ــاول املسلس ويتن
ــة تنظيم عصابي  املذكور، قص
ــبانيا  ــرقة «بنك إس ــاول س يح

املركزي» في مدريد. 
ــع  ــه مداف ــرارد بيكي ــق جي وعل
ــدة،  التغري ــى  عل ــلونة  برش
ــاخرة، حيث كتب:  ــات س بكلم
ــال،  ــوت ع ــك بص ــوا ذل «ال تقول

ألنكم ستتعرضون للعقاب».
ــال مدريد،  ــجل األهداف لري وس
كرمي بنزميا هدفني، األول من ركلة 
ــة ٤٣، والثاني  ــي الدقيق جزاء ف
ــيوس  في الدقيقة ٨٨، وفينيس
ــني ٥٢ و٦١،  ــني في الدقيقت هدف
ــيا  بينما أحرز جيديس لفالنس

من ركلة جزاء في الدقيقة ٧٦.

البينة الجديدة / خاص 
والطلبات  املناشدات  تتواصل 
للعديد من املتابعني للمشهد 
الرياضي عامة والكروي خاصة 
وقد نشر أحد املهتمني مبجال 
ــه  صفحت ــي  ف ــدم  الق ــرة  ك
الشخصية معززا ذلك بصورة 
ــة  الناصري ــب  مللع ــاوية  مأس

األوملبي  وجاء فيها :
*من املسؤول عن اهمال ملعب 

الناصرية..
ــل لكل مالعب  عكس ماحص
ــن اهتمام خاص  ــات م احملافظ
والتصاميم لها  الصرف  حيث 
..يعاني اليوم  ملعب الناصرية 
ــاً باالوملبي  ــمي ظلم ــذي س ال
ــباب  اهماالً من قبل وزارة الش
ــات التنفيذية والتي  وكل اجله
عجزت عن كشف اخللل الذي 
حصل بطريقة العقد او حتديد 

نسبة االجناز
وال ادري ملاذا يهمل هذا امللعب  
وتترك احملافظة  من حقها في 
يليق بتضحيات  اوملبي  ملعب 

ــات  مبحافظ ــوة  واس ــا  ابنائه
ــي االن ازدهارا بعدما  اخرى الت
الرياضية  ــأتها  منش ــيدت  ش
وخصصت لها مالعب مغلقة 
ــورة جدا املوضوع  يجب  ومتط
ــرى ويتبني  ــدار بطريقة اخ ان ي
ــؤول عما حصل  ــو املس من ه
ــوزارة فيجب ان  ــت ال فاذا كان
واذا  ــؤولياتها  مس ــل  تتحم
ــركة فالبد ان يكون  كانت الش
ــي حتديد  ــه ف ــاء كلمت للقض
ــرح هنا  ــر واقت ــة التقصي جه
ــق او خلية تتابع  ــكيل فري تش
ذات  ــات  اجله ــع  م ــوع  املوض
ــرار  ــى ق ــل عل ــة وحتص العالق
ــب الذي  ــع امللع ــم لوض حاس
ــني  ــه ب ــادر متويل ــت مص ضاع
الطالع  الوزير والشركة وسوء 
ورياضيوها  ــة  احملافظ وحتملت 
ــبب مبشاكل يومية  خلالً يتس
ــل باللعب في  ــي االم ــد تنه ق
ــار .  والصورة توضح  دوري الكب
ــب ووجود  ــان  بغرق امللع للعي

كميات كبيرة من املياه
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افاد سيف عادل نائب مدير 
ــاد الكرة  ــات في احت العالق
ــبت املاضي،  ــي الس العراق
ــحاب  انس ــد  يوج ال  ــه  بأن
ــرطة من  ــق نادي الش لفري
ــا  كم ــيا  آس ــال  أبط دوري 
ــائل  ــدد من وس ــداول بع يت
التواصل  ــع  ومواق ــالم  اإلع

االجتماعي.
ــادي  «ن ان  ــادل   ع ــال  وق
ــحب  ينس ــم  ل ــرطة  الش
ــة ألنه اصالً لم  من البطول
يقم بارسال ورفع استمارة 
الدخول للبطولة في نظام 
(االفكاس) قبل املدة احملددة 
ــيوي  ــل االحتاد اآلس من قب
ــي يوم ٨  ــدم ، وه ــرة الق لك
ــهر كانون االول من  من الش

العام املاضي».
ــادٍ ال يلتزم  واضاف ان «أي ن
ــال  بإرس ــخ  التاري ــذا  به
ــول  الدخ ــتمارات  اس
ــيوية ال  ــابقات اآلس للمس
يعتمد باملشاركة حتى وإن 

كان نادياً مرخصاً».
ــة العراقية  واكد ان «االندي
ــتمارات  ــلت االس التي أرس
ــتماراتها  اس ــدت  واعتم
ــة والزوراء،  هما القوة اجلوي
ــرطة ال يعد  ــإن الش ــذا ف ل

ــة  البطول ــن  م ــحباً  منس
ــائل  كما تخطئ بعض وس
ــف كونه لم  اإلعالم بالوص
ــاركة اصال  يدخل في املش
هذا العام». واوضح ان «نادي 
ــب مركزه في  النجف حس

ــو الذي  ــم املاضي ه املوس
ــاركة  املش ــه  ل ــق  كان يح
رسميا وليس نادي الشرطة 
ــادي النجف  ــون ن ــن ك لك
ــراءات ولم  ــل اإلج لم يكم
ــة  الرخص ــى  عل ــل  يحص

يعتمد من  ــم  ل ــيوية  اآلس
ــيوي في  ــاد اآلس قبل االحت
كان  ــا  بينم ــاركة،  املش
ــرطة بعد  ــادي الش مركز ن
ــل  وحص ــف  النج ــادي  ن
ــيوية  االس الرخصة  ــى  عل

ــاركة  ــه املش ــق ل وكان يح
ــتمارات  ــه اكمل اس ــو ان ل
ــاركة  للمش ــول  الدخ
ــددة من  احمل ــدة  امل ــب  حس
ــب  وحس ــيوي  اآلس ــل  قب
ــيوي  اآلس ــاد  االحت ــالة  رس
ــرة التي وصلتنا أمس   األخي
ــة االحتاد في  ــد حص واعتم
ــد  مقع ــي  وه ــاركة  املش
ــات ومقعد  ــد مجموع واح
ــوة اجلوية  ــي امللحق، الق ف
ــة  والقرع ــط  فق ــزوراء  وال
السابع عشر  ستجري في 
ــي مقر  ــهر ف ــن هذا الش م

االحتاد اآلسيوي مباليزيا».
وكانت وسائل اعالم اكدت 
لكرة  ــيوي  االس ــاد  االحت ان 
القدم اعلن انسحاب فريق 
ــي  العراق ــرطة  الش ــادي  ن
ــيا  آس ــال  أبط دوري  ــن  م
الى  ــيوي  ــر االس ــا أضط مم
امللحق،  ــات  تعديل مواجه
إذ كان الغرافة القطري هو 
ــحاب  ــن انس ــتفيد م املس
ــارك بدوري  ــرطة ليش الش

اجملموعات.

ــي  البرتغال ــم  النج ــرى  أج
كريستيانو رونالدو، محادثات مع 
ــي مينديز،  ــل أعماله خورخ وكي
ــتقبله مع مانشستر  بشأن مس

يونايتد.
ــا  ــى بريطاني إل ــز  ــه ميندي وتوج
رونالدو  ــاوف  ــن مخ ع ــث  للحدي

ــى  ــه إل ــة عودت ــاء جترب ــن انته م
ــة،  بكارث ــد،  يونايت ــتر  مانشس
وذلك بحسب صحيفة «ذا صن» 

البريطانية.
ا في ٢٢  ــدو ١٤ هدفً ــجل رونال وس
مباراة خاضها رفقة اليونايتد في 
ــم،  ــابقات هذا املوس جميع املس
ــعر  يش ــن  لك ــرى،  آخ  ٣ ــع  وصن

ــي باإلحباط من  ــم البرتغال النج
مستوى الفريق.

ا بخيبة  ــعر رونالدو أيضً كما يش
ــلوب لعب  ــط وأس ــل من خط أم
ــك،  ــف راجنني ــق رال ــدرب الفري م
ــدث داخل  ــه القلق مما يح وينتاب
ــد، في ظل تعرض الفريق  اليونايت
ــن االنتقادات، خصوصا  للكثير م

ــادة. وأضافت «ذا  ــد الق ــه أح كون
ــن عدة  ــي م ــق يعان ــن»، الفري ص
ــعر رونالدو بدوره  ــاكل، ويش مش
ــن املوقف  ــديد م ــط الش بالضغ
ــديدة  الش رغبته  ــع  ــي، فم احلال
ــق  ــد لتحقي ــادة اليونايت ــي قي ف
ــرى أنه من الصعب  النجاحات، ي

الوصول إلى ذلك حاليا.
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نبض الشارع

فاهم حسن فتاح

ــدا ان العالم وليس احمليط بنا قد اكمل  ــوم نقولها وبحرقة مؤملة  ج  الي
ــوم إليجاد بنية حتتية احتياطية بالرغم ان هذه  بناه التحتية ويتجه الي
ــد مادية   نحن ال نريد ان  ــرية وعوائ الدول ال متتلك ما منتلكه كموارد بش
نتحدث عن دول اجلوار واالبعد منها قليال وهذه دولة قطر الفتية وانبهارنا 
بها وخاصة منشآتها الرياضية وبرامج النقل التلفزيوني املتطورة واخر 
ــب حديثة ومرفقاتها  ــت لها إكمال بناء مالع ــذه التطورات التي وصل ه
ــام ناهيك عن  ــة نهاية هذا الع ــم القادم ــات كاس العال ــم مباري لتنظي
ــم اقامة كأس العالم على ارضها  ــمعة التي جلبتها له التنظيم والس
ــون بضمنها املقيمني  ــها ال تتعدى امللي ــني جمهورها انها دول نفوس وب
ــي دول اخلليج  ــر   ولنترك االمارات وباق ــا تعمل للتطوي ــني لكنه واجملنس
ــدول القريبة من عندنا ال متتلك مثل عدد مالعبنا  ــن لألمانة ان هذه ال لك
ــتعانت  ــذه الدول فقد اس ــورة علميا أيضا أما ه ــوادر املتط ــا الك وعندن
ــاهد ما يجري ملالعبنا احلديثة من  ــوق كل هذا وانا وغيري نش باخلارج أس
ــور الرياضي  ــادرا وكذلك جعل   اجلمه ــب عليها إال ن ــال وعدم اللع اهم
ــد دول أخرى لتباهت  ــث عن هذه املالعب التي لو كانت عن ــره احلدي ان يك
ــام جديد نتمنى فيه  ــن أن نتطرق ونحن في بداية ع بها.ومن املستحس
اصالح الرياضة برمتها بعد ان وهنت ولم يوهن من يتربع على مسؤولية 
الرياضة عندنا واصابها احليف من احلكومات املتعاقبة اليوم استشهد 
ــباب في  ــنوية تضع الرياضة والش بالعالم من اولويات ميزانياتهم الس
ــا يليها الثقافة ثم الدفاع والداخلية لكن حكوماتنا قبل وبعد  أولوياته
ــة وإال ابالية  ــي آخر بنود امليزاني ــباب ف ــام ( ٢٠٠٣) تضع الرياضة والش ع
ــا نكتب وكتاباتنا فيها من  ــا تعانيه الرياضة بجميع العابها ودائما م مب
ــتجابة مفقودة لالسف الشديد وال  احلرقة الكثير واملؤلم جدا لكن االس
ــتجابة ملا نكتب هو من قلة عدم  ــرف دوافعها اال اننا نضع عدم االس نع
االهتمام بالرياضة ومبن ميارسها هذا ما يكون عليه انطباعنا الدائمي وال 
اعتقد اننا نكتب كل هذا من فراغ ابدا فاجتاه الشباب اليوم ألمور خارج 
ــاه في ظروف  ــن اخالق وقيم تعلمن ــائد عندنا م ــوف عن العرف الس املأل
ــرت االن لهم لكن لم يلمسها ويتحسسها  ــر لنا مثلما تيس لم تتيس
ــري عند األحزاب السياسية  ــاد املستش ــمع اال بالفس ــبابنا وال يس ش
ــة كانت ومازالت ترفدنا  ــاد نعرج على محافظة الناصري ومن هذا الفس
ــانية وكانت  مزهرة  ــخصيات ادبية وفنية وتاريخ بعمق تاريخ االنس بش
ومازلت فيه هذه احملافظة العزيزة على اجملتمع العراقي حيث نذكر حالة 
واحدة تهم الشباب الناصري وهو انشاء ملعب سعة ( ٣٠ ) الف متفرج 
عام( ٢٠١٢) يحتوي على ملعب  رئيسي وملعبان ثانويان للتدريب وقاعة 
ــتار يتسع (٧٥)  ــكس س ــع(٢٥٠٠) متفرج اضافة لفندق س داخلية تتس
غرفة وگراج للسيارات ومحطة اطفاء وانارة احتياط وتشجير من كافة 

اجلوانب وكذلك حدائق مبحيط امللعب
ــل من عام على  ــم النه متروك بعد أق ــي وضع بائس ومؤل ــب االن ف وامللع
ــائه واحملزن ان الذي رست عليه املناقصة لالنشاء هي شركة  البدء بانش
ــن الناصرية ومن  ــي الذي اصوله م ــية عن طريق القنصل الفرنس فرنس
ــهد من املواطنني بأنهم لم يروا  العوائل العريقه لكن هنالك من يستش
فرنسيا واحدا في ساحات عمل امللعب وأغلب املعنيني باالمور االنشائية 
من يدعي بأن اجناز العمل بلغ عند تركه من قبل الشركة الفرنسية  (٧٥) 
ــقفات حديدية  ــدى (٢٠) باملائة وامللعب عبارة عن مس ــة وهو ال يتع باملائ
ــبة ( ١٠) باملائة ومدرجات ال تصلح بعد تركها للعوامل  لم تكتمل بنس
اجلوية واالمالح مما يستوجب إعادتها وليس ترميمها .الشركة املسؤولة 
ــاز العمل على إعطاء الدفعات  ــت مبالغ فوق اخملصص لها على اجن قبض
ــوال االن اربعة وزراء تعاقبوا على وزارة الشباب املسؤولة عن انشاء  .الس
ــوال االخر اين املواد التي تركتها  هذا امللعب وملاذا لم يكمل امللعب؟ الس
ــة التي خصصت لهذا  ــؤال االخير اين االموال اخملصص ــركة ؟ والس الش
ــد ترك في هذه  ــار دينار ؟ للعلم اليوج ــي أكثر من. ( ١٠٠) ملي ــب وه امللع
ــباب  ــة للمعنيني خاصة في وزارة الش ــا تكون محرج ــئلة التي رمب األس

والرياضة .

أموال تهدر في بناء 
املالعب وال نراها كاملة 

بل متروكة
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نيويورك / وكاالت / البينة الجديدة
ــاع الثاني  ــدة باالجتم ــت األمم املتح رحب
ــداد،  ــد احل ــن محم ــق أول رك ــني الفري ب
ــرازق الناظوري، في مدينة  والفريق عبدال
ــاء األركان  ــدد من رؤس ــرت، بحضور ع س
ــكرية من اجلانبني. ومديري اإلدارات العس
وجددت املستشارة اخلاصة لألمني العام 
ــتيفاني  ــأن ليبيا، س ــدة بش ــألمم املتح ل
ــابها مبوقع  وليامز، في تغريدة على حس
ــد، التأكيد على دعم  ــر» امس األح «تويت

ــود املبذولة على  ــدة لكل اجله األمم املتح
ــة  ــتويات لتوحيد املؤسس مختلف املس
ــاع احلداد  ــي ليبيا.واجتم ــكرية ف العس
والناظوري هو الثاني خالل أقل من شهر، 
ــرة في ١١  ــع الطرفان ألول م ــث اجتم حي
ــن احلداد  ــذاك أعل ــي. وآن ــمبر املاض ديس
ــكيالت  ــل ودمج التش ــى ح ــاق عل االتف
ــيرا إلى أن  ــن الطرفني، مش ــلحة م املس
توحيد املؤسسة العسكرية يحتاج إلى 

«قيادة سياسية رشيدة».

انقرة / وكاالت / البينة الجديدة
ــي، خلوصي  ــر الدفاع الترك اعتبر وزي
ــى بالده أن تراقب «بحيادية  أكار، أن عل
وبرودة أعصاب» التقارب بني السعودية 
ــان من جهة  ــة واليون ــر من جه ومص
ــاع مع  ــالل اجتم ــال أكار، خ أخرى.وق
صحفيني امس االول السبت، ردا على 
طلب لتقييم «تقارب مصر والسعودية 
مع اليونان في اآلونة األخيرة»: «يجب 
مراقبة هذه التطورات بحيادية وبتأن، 

ــني  ــون حذرين وحساس ــا أن نك علين
ــرودة األعصاب». ــى ب ــاظ عل ــع احلف م
ــور ال يدعو إلى  ــذا التط ــح أن ه وأوض
ــق في حال مت جتاهل القدر الكبير  القل
ــكل  ــوقها بش للمعلومات التي مت س
ــة التي وصلنا  متعمد. وقال: «النقط
ــارات معلومة للجميع،  إليها مع اإلم
ــاهد ما  ــة القادمة سنش ــي املرحل وف
ــتؤول إليه العالقات مع السعودية  س

ومصر».

الرياض / وكاالت / البينة الجديدة
ــعودية،  ــة حقوقية س أعلنت منظم
ــبت، أن السلطات في  امس االول  الس
الرياض أفرجت عن األميرة، بسمة بنت 
سعود، احملتجزة منذ نحو ثالث سنوات.
املدافعة  ــط»،  «القس وقالت منظمة 
ــعودية  ــان في الس ــوق اإلنس عن حق
ــا لندن، على «تويتر»: «مت إطالق  ومقره
ــعود وابنتها  ــمة بنت س ــراح بس س
ــذ اذار ٢٠١٩». ــني من ــهود احملتجزت س
ــة:  ــر احلكومي ــة غي ــت املنظم وأضاف
ــه أي اتهامات لها في  ــم يتم توجي «ل
ــتنكرة  أي وقت أثناء احتجازها»، مس

ــعودية  الس ــلطات  الس ــال»  «إهم
لألميرة.واعتقلت  ــة  الصحي ــة  للحال

ــيدة  ــي س ــعود، وه ــت س ــمة بن بس
أعمال وشخصية معروفة بصراحتها 

ــرا  ــل رحلة إلى سويس ــة، قبي البالغ
ــب مصدر مقرب  لتلقي العالج، بحس
ــف  ــن عائلتها، فيما لم يتم الكش م
ــذي تعاني منه. ــة املرض ال عن طبيع

ــتهرت األميرة  ــب عائلتها، اش وبحس
بسمة، أصغر أبناء امللك الراحل سعود 
ــز، باتخاذ مواقف مؤيدة  بن عبد العزي
لإلصالح، وعرفت بتنديدها بانتهاكات 
اإلنسان في السعودية.وكانت  حقوق 
ــمة وجهت نداء إلى امللك  األميرة بس
ــلمان وولي عهده األمير محمد في  س
ــه باإلفراج  ــت في ــان ٢٠٢٠ طالب نيس

عنها ألسباب صحية.

دبي / وكاالت / البينة الجديدة
ــري، مصطفى بكري،  ــب املص  نعى النائ
ــي توفيت  ــي اجلبالي، الت ــة تهان القاضي
ــروس  ــة بفي ــات اإلصاب ــة مضاعف نتيج
ــا أجبرت الرئيس  ــيرة إلى أنه كورونا، مش
ــي على  ــد مرس ــابق، محم ــري الس املص
ــتورية. ــام احملكمة الدس ــم أم أداء القس
ــدات عبر  ــلة تغري ــال بكري في سلس وق
ــع تويتر: «  ــمية على موق صفحته الرس
رحلت املستشاره تهاني اجلبالي ، األخت 
ــه ، القاضيه واملناضلة ، رحلت  والصديق
ــانه التي رهنت حياتها للدفاع عن  اإلنس

ــا منذ أربعني عاما  الوطن واألمه ، عرفته
ــه ، واجهت  ــه بكل معني الكلم ، مقاتل
ــزال املصريون  ــم ، الي ــاب بكل حس اإلره
يتذكرون مواقفها في زمن حكم جماعة 
اإلخوان ، عندما رفضت محاولة تالعبهم 
بالدستور».وأضاف النائب املصري قائال: « 
ــي أداء القسم أمام اجلمعيه  ورفض مرس
 ، ــتوريه  الدس ــة  للمحكم ــه  العمومي
ــس احملكمه ،  ــا لرئي ــا نائب ــت يومه وكان
ــم أمام احملكمه  فأجبرته علي أداء القس
ــي جانب  ــا قويا إل ــندا وصوت ، وكانت س
ــت كرميتها منذ  ــا توفي ــا ، وعندم زمالئه

ــهور قليله ضاقت بها الدنيا»، حسب  ش
ــت  ــال: « واختف ــري قائ ــع بك تعبيره.وتاب
ــمه التي تزين وجهها ، ثم أصيبت  البس
ــا ، ورحلت عن دنيانا ، بعد رحله  بالكورون
ــل الوطن واألمه ،  ــره بالعطاء من أج عام
ــره  رحم اهللا الفقيدة الغاليه وألهم األس
ــلوان ، والعزاء ألبناء الشعب  الصبر والس
ــب تعبيره. املصري واألمة العربيه»، حس
ــائل إعالم مصرية  ــت قد أعلنت وس وكان
ــي كانت أول قاضية  عن وفاة اجلبالي، الت
ــا  ــات إصابته ــة مضاعف ــة، نتيج مصري

بفيروس كورونا.

عمان / وكاالت / البينة الجديدة
ــتني  كريس ــة  األملاني ــاع  الدف ــرة  وزي ــت  التق
ــد اهللا الثاني في  ــت العاهل األردني عب المبرخ
ــالل احملادثات،  ــبت. وخ ــس االول الس ــان ام عم

ــبل تطوير  ــك س ــع املل ــت م ــت المبرخ ناقش
ــال الدفاع،  ــني األردن وأملانيا في مج ــاون ب التع
ــوان امللكي األردني. كما بحث  وفقا لبيان للدي
ــتجدات اإلقليمية والدولية،  اجلانبان آخر املس

ــن في جهود  ــني البلدي ــيق ب والتعاون والتنس
ــت  المبرخ ــدت  عق ــا  اإلرهاب.كم ــة  مكافح
اجتماعا منفصال مع وزير اخلارجية األردني أمين 
ــب وزير اخلارجية  ــاء في بيان ملكت الصفدي.وج

ــطينية،  ــا القضية الفلس ــن ناقش أن الوزيري
ــوريا واليمن  ــات في س ــة األزم ــود حلحل وجه
ــيخ  وليبيا، وكيفية تقدمي الدعم للعراق لترس

األمن واالستقرار.

إسالم أباد / وكاالت / البينة الجديدة
ا مصرعهم في  لقي ما ال يقل عن ٢١ شخصً
ــتان، بعد أن تقطعت السبل  ــمال باكس ش
ــة ثلجية امس  ــي عاصف ــآالف املركبات ف ب
االول السبت.وأوضح وزير الداخلية، الشيخ 
ــد، في بيان مصور ، إن السائحني، الذين  راش

ــوا من «أزمة  ــروري، عان ــوا في ازدحام م علق
ــبل.وأضاف  غذاء» بعد ان تقطعت بهم الس
رشيد في وقت سابق أن احلكومة استدعت 
ــلحة املدنية لعمليات  اجليش والقوات املس
ــة لـ»قرابة ألف» مركبة تقطعت  إنقاذ طارئ
ــبل.لكن تقطعت السبل بالعديد  بها الس

ــبب عدد الزوار،  من العائالت على الطرق بس
ــة أن أكثر من  ــالم احمللي ــائل اإلع وذكرت وس
١٠٠ ألف مركبة دخلت محطة التل.وأضاف 
عبر تويتر انه «مصدوم ومستاء من الوفيات 

املأساوية للسياح على الطريق إلى موري».
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واشنطن / وكاالت / البينة الجديدة
أكدت الواليات املتحدة استعدادها 
للتباحث مع روسيا خالل املفاوضات 
ــة في جنيف، حول  الثنائية املرتقب
ــخ األمريكية  ــر الصواري ــدم نش ع
ــن التدريبات  ــا واحلد م ــي أوكراني ف
ــكرية للبلدين.وقال مسؤول  العس
ــس األمريكي،  ــي إدارة الرئي ــع ف رفي
ــو بايدن، خالل مؤمتر صحفي عبر  ج
ــاك بعض اجملاالت»  الهاتف  إن «هن
ــدم  ــراز تق ــن «إح ــن املمك ــي م الت
ــون التعهدات  ــرط أن تك فيها» ش
ــؤول الكبير  «متبادلة».وأضاف املس
الذي طلب عدم ذكر اسمه: «قالت 
روسيا إنها تشعر بالتهديد بسبب 
ــات صواريخ  ــر منظوم احتمال نش
ــا. وكما قال  ــي أوكراني ــة ف هجومي
ــي  ــدن للرئيس (الروس ــس باي الرئي
ــس لدى الواليات  فالدميير) بوتني، لي
ــام بذلك. لذا  ــدة أي نية للقي املتح

ــن أن نتوصل إلى  ــال ميك ــه مج فإن
ــيا  ــه إذا وافقت روس ــم ضمن تفاه
ــة». ــات متبادل ــدمي التزام ــى تق عل
ــت أيضا عن  ــيا أعرب وأردف أن «روس
ــتقبل  مس ــة  مبناقش ــا  اهتمامه
ــخ في  ــات الصواري ــض منظوم بع
ــار مبادئ معاهدة احلد  أوروبا في إط

ــطة وقصيرة  ــن الصواريخ متوس م
ــيا  روس ــا  اخترقته ــي  والت ــدى  امل
ــحبت منها اإلدارة األمريكية  وانس
ــون على  ــابقة. ونحن منفتح الس
ــة هذه املبادرة كذلك».وأكد  مناقش
ــؤول الكبير في البيت األبيض  املس
ــة  ــتعدة ملناقش ــنطن مس أن واش

ــود متبادلة على  ــرض قي «إمكان ف
حجم ونطاق» التدريبات العسكرية 
التي جتريها روسيا والواليات املتحدة 
ــي.وأوضح:  ــمال األطلس وحلف ش
ــن كل من حتليقات  «يدور احلديث ع
القاذفات االستراتيجية قرب حدود 
ــة  ــات البري ــني، والتدريب كال الطرف
ــؤول  ــدد املس ــى حد سواء».وش عل
ــع ذلك على أن الواليات املتحدة ال  م
ــا في أوروبا،  ــوي بحث عدد قواته تن
ــال إن هذا املوضوع «غير مطروح  قائ
في األجندة».وأردف: «لن نعرف حتى 
ــا إذا كانت  ــات   م ــذه احملادث نبدأ ه
روسيا مستعدة للمناقشة بجدية 
وبحسن نية».وأضاف أن األمريكيني 
ــى األرجح  ــيجرون عل ــروس «س وال
ــس األحد»  ــاء ام محادثة أولى مس
ــي اليوم  ــاع الرئيس ــل «االجتم قب

االثنني».
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ابو ظبي / وكاالت / البينة الجديدة
ــن  ع ــة  اإلماراتي ــاع  الدف وزارة  ــت  أعلن
انطالق مترين «درع اإلمارات املشترك/٥٠» 
ــرح البحري  ــاه الغربي من املس في االجت
ــخ ١٤  ــى تاري ــتمر حت ــة، وسيس للدول
ــال اللواء الركن  ــون الثاني احلالي.وق كان
ــرن العامري، قائد  ــح محمد بن مج صال

العمليات املشتركة، امس األحد: «هذا 
ــة ملا وصلت  ــن هو ترجمة حقيق التمري
ــلحة اإلماراتية من  ــوات املس ــه الق إلي
ــع القدرات  ــي جمي ــور ف ــتوى متط مس
البرية والبحرية واجلوية، حلماية مقدرات 
ومكتسبات الوطن في مختلف البيئات 
ــن  ــن فخوري ــاف: «نح العملياتية».وأض
ــكري  ــة في اجملال العس ــازات الدول بإجن
ــي أوقات  ــني عاما ف ــدى اخلمس ــى م عل
ــى قدراتنا  ــن عل ــرب، ونراه ــلم واحل الس
ــط  مح ــت  أصبح ــي  الت ــكرية  العس
ــك بفضل  ــم، وذل ــر العال ــار وتقدي أنظ
ــة احلثيثة من قبل  ــات واملتابع التوجيه
ــيدة».ويأتي تنظيم مترين  ــادة الرش القي
ــن إطار  ــترك/٥٠ ضم ــارات املش درع اإلم
ــتوى  خطة التدريب والتأهيل، لرفع مس
ــلحة،  ــدات القوات املس ــة لوح اجلاهزي
ــارات برا  ــة اإلم ــدود دول ــن ح ــاع ع للدف
ــار أو حتديات  ــن أي اخط ــرا وجوا، م وبح

مستقبلية في كل الظروف واألوقات.

الخرطوم / وكاالت / البينة الجديدة

ــي بيان عن  ــودانيني ف ــع املهنيني الس ــن جتم أعل
ــكري، وأكد أن  ــس العس ــوار مع اجملل رفضه للح
ــكري  ــلطة اجمللس العس ــقاط س ــل هو إس «احل
ــعب املدنية الكاملة».وقال  ــلطة الش وانتزاع س
ــه: «اطلعنا  ــودانيني في بيان ــع املهنيني الس جتم
ــام لألمم  ــني الع ــاص لألم ــل اخل ــان املمث ــى بي عل
ــيد بريتس  ــدة ورئيس بعثة يونيتامس الس املتح
ــاورات  ــماه مش فولكر، الذي يعلن فيه عن ما س
ــاب املصلحة  ــية بني أصح حلوار وعملية سياس

ــذه الدعوة  ــد رفضنا التام له ــودانيني، ونؤك الس
ــع مجرمي  ــاه التطبيع م ــعى للدفع جت التي تس
اجمللس العسكري االنقالبي وسلطتهم الفاشية، 
فشعبنا األبي أعلن بوضوح أن الطريق حلل األزمة 
ــكري  ــقاط اجمللس العس ــدأ بإس ــودانية يب الس
ــدمي عضويته للعدالة  ــكل تام، وتق االنقالبي بش
ــزة، على ما اقترفوه من مذابح ومجازر بحق  الناج
ــالم األعزل، في محاكم  الشعب السوداني املس
ــع املهنيني «حتركات» فولكر،  خاصة».وانتقد جتم
ــدل ومفارقة  ــرة للج ــذ فترة مثي ــا «من ــال إنه وق
للمهام املوكلة للبعثة التي يقودها»، واعتبر أنه 

سعى «لتثبيت وحشد الدعم التفاق اخلنوع» مع 
ــاح البرهان. ــكري عبد الفت ــس اجمللس العس رئي

وأضاف أن «ممارسات فولكر تخالف أسس ورسالة 
ــعوب  ــي دعم تطلعات الش ــة ف ــة الدولي املنظم
ــش الكرمي».وأكد جتمع  ــلم والعي في احلرية والس
ــودانيني «متسكه الصميم بالالءات  املهنيني الس
ــل القوى الثورية احلية، (ال تفاوض،  املعلنة من قب
ــع لألدوات  ــرعية)، وتبنيه القاط ــراكة، ال ش ال ش
ــي املقاومة  ــعبنا ف ــهرها ش ــي أش ــة الت املتنوع
ــعب املدنية  ــلمية حتى انتزاع سلطة الش الس

اخلالصة وتأسيسها على الشرعية الثورية».

صنعاء / وكاالت / البينة الجديدة
ــرعية في اليمن  ــف العربي لدعم الش ــن التحال اعل
ــن ٤٠٠ عنصر  ــن مقتل أكثر م ــعودية ع ــادة الس بقي
ــارات جوية  ــار اهللا» احلوثية في غ ــة «أنص من جماع
ــال التحالف في  ــبوة ومأرب.وق نفذها مبحافظتي ش
بيان نقلته وكالة األنباء السعودية الرسمية «واس» 
ــتهداف ضد احلوثيني في مأرب  إنه نفذ ٢٧ عملية اس

ــيرا إلى أن هذه  ـــ٢٤ املاضية، مش ــاعات ال خالل الس
االستهدافات أسفرت عن مقتل أكثر من ١٥٥ عنصرا 
ــكرية تابعة لهم. ــني وتدمير ١٧ آلية عس ــن احلوثي م
ولفت إلى أنه نفذ ٤٩ عملية استهدفت احلوثيني في 
ــاعات الـ٢٤ املاضية، أدت إلى مقتل  شبوة خالل الس
ــر ٣٣ آلية  ــن احلوثيني وتدمي ــن ٢٨٠ عنصرا م ــر م أكث

عسكرية تابعة له.
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ــا  ــك إهتمام ــي لوحات  * أرى ف
ــرأة ، ملاذا  ــا امل ــا بقضاي مطلق

هذا التأكيد؟.
- الفرشاة واللون هما سالحي 
في إبراز ما تعانيه املرأة ، فهما 
ــان اللتان  ــيلتان املعبرت الوس
ــه املرأة من  ــان ما متر ب تعكس

محن ورمبا بعض التهميش.
* إذن ميكننا القول بأن لوحاتك 
ميدان ألستعراض الكثير من 

مهاراتك الفنية؟.
ــن رؤية  ــرزه اللوحة م ــا تف - م
ــن  ــة ال ميك ــانية وأخالقي إنس
 ، ــا  مطلق ــا  به ــم  التحك
ــإن الفن  ــى ف ــذا املعن وإزاء ه
التشكيلي ومنذ ظهوره وإلى 
ــعة  ــجاالت واس ــر س اآلن يثي
ــا اليومية،  ــدون حياتن ــي م ف
ــاد منبعه  ــو باحلقيقة تض وه
ــات من  ــي كل املتناقض الروح
ــأنها أن  ــود من ش ــة وقي حري
املدهشة  الطاقات  تفجر كل 
ــكيلي   التش ــان  الفن ــل  داخ
ــرات  ــراق كل املؤث ــوب إخت ص
ــال دون ناصية  ــي تقف حائ الت

اإلبداع واالبتكار.
* إالجتاه نحو املدرسة الواقعية 

بات أمرا ال مناص منه؟
ــة أو  ــذه املدرس ــك ه ــال ش - ب
ــزا كبيرا  ــذ حي ــلوب أخ األس
ــني املتلقي  ــن اإلهتمام ما ب م
ــه  ــكيلي ، ألن ــان التش والفن
العاطفة  ــاه  ثناي ــني  ب يحمل 
ــم ذلك املشهد  القدمية ، ورس
ــح  واملالم ــل  التفاصي ــأدق  ب

املؤثرة .
* إحدى جوانب قراءة لوحاتك 
استخدامك األكادميي واملهني 
ــل ، هل  ــوء والظ ــع الض لتوزي
جاءت لدراستك األكادميية ، أم 
كتحصيل حاصل ما تتطلبه 

ثيمات اللوحة؟
ــن  ميك ال  ــال  احل ــة  بطبيع  -
ــل  ــة للظ ــة األكادميي للدراس
ــون الفيصل في  واللون إن تك
ــى ، ولكن ما  ــد هذا املعن حتدي
أرصده من ومضات في الشارع 
جتعل أعمالي قريبة من ذائقة 
ــفتي  فلس ــل  حتم ــي  املتلق
ــي بناء اللوحة على  اخلاصة ف

هذه التركيبة الثنائية.
ــك رأي آخر ، بأن التوجه  * هنال
ــه  ــة ل ــة الواقعي ــى املدرس إل

مقاصد جتارية؟
ــا الضرر بذلك ، أليس من   - وم
حقنا كتشكليات   أن نحصد 
ــادام ال تتبنى  ثمرة اتعابنا ، م
ــا  ــة دعمن ــة حكومي أي جه
ماديا ومعنويا ، فال ميكن إجناز 
ــكيلية مالم تبذل  لوحة تش
ــا أطراف  ــا جهدك مادي عليه

الليل والنهار.

ــكيليني يقول بأن  * أحد التش
ــى بعثرة  ــة تعني فوض احلداث
ــة ، فماذا  ــوان على اللوح األل

تقولني أنت؟.
ــي  ــة ال يعن ــكار واحلداث - اإلبت
 ، ــوان  األل ــرة  وبعث ــى  الفوض
ولكنه يعني اكتساب مهارات 
ــي تؤهله  ــة الفنية الت الفردي
ملثل هذا األسلوب في الرسم 
ــي  ــان رأي املتلق ــه ضم ، وعلي
ساعتها حتى ال تنقلب األمور 

ضده.
ــارض  ــة املع ــوع إقام * موض
ــكيلية ،  ــات التش واملهرجان
هل تعتقدين يا سيدتي بأنها 

ظاهرة طبيعية وإيجابية؟.
أو  ــكيلي  التش ــان  للفن  -
ــرة خصبة  ــكيلية ذاك التش
ــا  وقدحه ــا  رفده ــن  م ــد  الب
ــل وواقعي  ــا هو جمي بكل م
،لكن هنالك جانب مهم في 
ــطة  ــذه الفعاليات واألنش ه
ــو الفرز ما  ــكيلية ، وه التش

ــه  ــاري ألن ــي والتج ــني الفن ب
ــارك  ــق بتاريخ املش ــر يتعل أم
ــا ، وبالتالي  ــاركة فيه أو املش
ــيط  فإنها ميكن أن تتيح تنش
عملنا الفني ، وهنالك جانب 
ــذا املوضوع  ــم متعلق به مه
ــا تعاني  اعمالن ــت  وهو مازال
من محنة تسويقها وقراءتها 

أيضا.
ــارع  ــي ش ــا ف ــاء جتوالن أثن  *
املتنبي ، وجدنا أن اإلقبال على 
ــكيلية  اقتناء اللوحات التش
صغيرة احلجم أكثر رواجا عن 
ــات األخرى ، ما  بقية القياس

السبب وراء ذلك؟
ــن  ــح ميك ــل مالم ــكل جي - ل
ــتوى  ــراءة مس ــن خاللها ق م
وكما   ، ــم  وميوله ــم  ثقافته
ــرعة  ــر الس ــأن عص ــم ب تعل
ــات  ــاء اللوح ــى اقتن ــر حت أث
ــو  ــاه نح ــكيلية ، واالجت التش
ــائد  الس ــرة منها هو  الصغي
ــا وحفظها ،  ــهولة نقله لس
لكن دالتنا الوحيدة هو حتريك 
الثقافة التشكيلية ، وجتديد 

ــع  ــل م ــي تتعام ــا الت روافده
اإلنسان بصورة مباشرة.

ــر تقليد  ــم تأثي ــو حج * ماه
ــة  العاملي ــة  الفني ــال  األعم
ــكيلي أو  ــان التش ــى الفن عل

التشكيلية؟.
ــا الفنية العراقية في  - هويتن
ــكيلي يشهد لها  الفن التش
ــا زال اإلرث الذي  ــع ، فم اجلمي
ــرواد ومنهم  ــه لنا جيل ال ترك
ــى  وليل ــواد  ــن ج ــق حس فائ
ــب القاعات  ــأل أغل ــار مي العط
الدولية ، وجوابا على سؤالك 
نحن نحتاج إلى تلك التيارات 
التشكيلية ، لكن على إن أي 
تبقى هويتنا احمللية هي جواز 
ــعوب العالم ،  ــفرنا بني ش س
ألنها تعني األصالة واحلضارة 
ــن التفريط بها أو  التي ال ميك

التنازل عنها.
ــض  ــأن البع ــمحيلي ، ب * أس
يتعكز على هذه اإلرث الثقافي 

وال يجدد فكره وأنتمائه للفن 
التشكيلي؟

ــس فضاءات  ــا أن نؤس - علين
ــكيلية تنتمي إلى واقعنا  تش
ــة وواقعية  ــن إرادة واعي وضم
ــخة ، فالعمل  ــر مستنس غي
ــؤولية  مس ــكيلي  التش
ــد  والب  ، ــة  وأخالقي ــانية  إنس
ــزم حتى وإن  من االرتباط امللت

اختلفت وسائل التعبير .
ــني  وب ــك  بين ــافة  املس ــا  م  *

النقاد؟
ــل النجاح ألي  ــدى عوام - إح
ــد الفني  ــو النق ــكيلي ه تش
ــدا  ــون نق ــد أن يك ــذي الب وال
ــة واالثارة  ــا يتضمن املتع فني
ــك  تفكي ــي  ف ــويق  والتش
ــون اللوحة من الناحية  مضم
ــا ، ال أن  ــة واملغزى منه الفني
يكون النقد هداما مبنيا على 

جوانب شخصية ومحاباة .
ــك لألعمال  ــو تقييم ــا ه * م

التشكيلية النسائية ؟

ــن  ــة أراها على أحس - حقيق
ــال  أعم ــك  فهنال  ، ــه  وج
ــة  وفاعل ــرة  مؤث ــكيلية  تش
ــا  خالله ــن  م ــتطاعت  اس
ــات  العراقي ــكيليات  التش
ــز بعيدا عن  ــون ممي ــن إبراز ل م
ــزالق ، وكذلك  ــفاف واالن اإلس
متثل احلقبة التاريخية ما بعد 
عام ٢٠٠٣ فن تشكيلي متزن 

بكل املقاييس .

متابعة / البينة الجديدة 
ــي املقارن  ــتاذ النقد االدب حصل اس
بالواليات  ــا  ــة كولومبي ــي جامع ف
ــور  البروفيس ــة  االمريكي ــدة  املتح
ــى  ــوي عل ــم املوس ــن جاس محس
ــي االدب لعام  جائزة امللك فيصل ف
ــزة  ــة اجلائ ــر للجن ــال تقري ٢٠٢٢.وق
ــزة امللك فيصل  ــس االول ان جائ ام
واألدب وموضوعها  ــة  العربي ــة  للغ
ــة  باللغ ــي  العرب األدب  ــات  (دراس
ــتراك  نحت باالش ــة) قد مُ اإلجنليزي
ــة  ــي جامع ــتاذة ف ــن األس ــكل م ل
ــات املتحدة  ــي الوالي ــاون ف جورج ت
ــورة األمريكية  األمريكية البروفيس
ــتيتكيفيتش، واألستاذ  ــوزان س س
ــي الواليات  ــة كوملبيا ف ــي جامع ف

ــور  البروفيس ــة  األمريكي ــدة  املتح
ــوي).مؤكداً  ــن جاسم املوس محس
نح اجلائزة لتجديده  ــوي مُ أن (املوس
ــي القدمي  ــر العرب ــات النث في دراس
واحلديث، ومتيز دراساته بنقد علمي 
ومعرفة بالنظريات النقدية العاملية 
وتأثير دراساته وأبحاثه تأثيراً واسعاً 
على دارسي األدب العربي في الغرب 
ــن متيز  ــه م ــا ل ــي، مل ــم العرب والعال
ــتدالل، والتأويل  ــرح، واالس ــي الط ف
انفتاحه  ــى  إل ــة  باإلضاف ــدي،  النق
ــي  العرب ــي  اإلبداع ــص  الن ــى  عل
ــه  ــعرا، وتناول ــردا وش ــي، س والعامل
ــا عامليا). ــي بصفته أدب األدب العرب

نحت  واضاف (اما ستيتكيفيتش مُ
ا نقدياً  ــروعً ــزة؛ المتالكها مش اجلائ

علميا، متثل في بحوثها ودراساتها 
ــملت القصيدة العربية في  التي ش
ــر  ــذ العص ــة من ــا املتعاقب عصوره

ــدة اإلحيائية  اجلاهلي حتى القصي
في العصر احلديث، إلى جانب متيزها 
ــعري في سياق  في قراءة النص الش

ــي  ــج حتليل ــم، ومنه ــري محك نظ
ــد  ــادة لتجدي ــة ج ــني، ومحاول رص
ــدي للقصيدة العربية  املنظور النق
ــتعانة  االس ــر  عب ــيكية،  الكالس
ــة  والنظري ــا  األنثروبولوجي ــوم  بعل
ــة وما بعد البنيوية  األدبية والبنيوي
ــبق ان  والفلكلور وتاريخ األديان).وس
حصل املوسوي على جائزة العويس 
ــنة ٢٠٠٢ ثم  ــي س ــد االدب ــي النق ف
ــك  املل ــا  وبعده ــت،  الكوي ــزة  جائ
فيصل وغيرها من اجلوائز. الصفحة 
ــة  البين  ) ــدة  جري ــي  ف ــة  الثقافي
اجلديدة) تهنىء استاذ النقد األدبي 
ــن جاسم املوسوي )  املقارن ( محس
فوزه بهذه اجلائزة التي تعد مكسباً 

لألدب والثقافة في العراق .

هادي عباس حسني

ــة  ــى دك ــا عل ــة وضعته حلظ
ــعرت بشيء من  ــل  ش املغيس
ــة لم  ــات عصيب ــق وحلظ القل
اعشها منذ ان تسلمت عملي 

ــه اهللا، ال  ــي رحم ــد وفاة اب بع
انكر انني رايت جنازة صاحبها 
واخرى  ــج  ــم بوجه بهي يبتس
ــل  ــود لع ــاحب مس ــه ش بوج
كانت حلظات احتضاره صعبة 
، ال ادري كيف استلمت من ذوي 
ــت طفلة صغيرة،  اصحاب املي
كانت ملفوفة بقطعة قماش 
ــفى  للمستش ــع  تاب ــض   ابي
ــف ، دفعوها  ــارة عن شرش عب
لي بعجل واخلوف قد اعتراهم 
ــب منهم  ــل ان اطل ــي، قب مثل
ــؤال  ــي س ــادر لذهن ــروج تب اخل

قلته باحلال
ــن  م ــا  به ــم  جئت ــل  ه  _

املستشفى ..؟

ــط العمر   اجابني رجل متوس
هو أخر من غادر املكان

_ نعم يا حاج..
ــت لوحدي  ــرة بقي ــل كل م مث
ــي  تزورن ــذي  ال ــكان  امل ــذا  به
ــا  ــوه يومي ــرات الوج ــه عش ب
ومبختلف االعمار، بدأت عملي 
ــرع  ــورة مرضية ووفق الش بص
ــردي اال  ــاق مبف ــي ب ــم انن ، امله
ــى طلبات  ــدر ان أوافق عل ــا ن م
ــمح  من مرافقي امليت بان اس
ــر بالتواجد معي ،  لولده الكبي
ــي بهمس  كنت اخاطب نفس
ــى هذه  ــن ال ــر بتمع ــا انظ وان
ــاة البريئة ،لم  أجد اي آثار  الفت
ــمها بعدما جردتها  على جس

ــذت التهيؤ  ــها واخ من مالبس
للتحضير من ماء السدر والورد 
ينقطع  ــم  ل ــاني  ولس وغيرها 
ــم  ــن الكالم مبا تقوله مراس ع
ــل والتكفني   ،  ــة الغس عملي
ــرا وبلمحة  ــت منها كثي اقترب
يصر ركزت على حركة رجليها 
ــا بصرته الن  ،لم ابني أهمية م
ــرات  ــرر مل ــاهد تتك ــذه املش ه
ــدة،  وضعت الكافور حتى  عدي
ــدها  ــني بان اجزاء جس ادهش
ــرك ببطء   ،  رفعت صوتي  تتح
ــي  ــد وال ــى محم ــالة عل بالص
ــي املطاف  ــتقر ب محمد ،ليس
ــها تتصاعد ،  ــد أنفاس بان اج
أطلت النظر اكثر حتى ايقنت 

ــتعادت احلياة ،بنفس  انها اس
اللحظة ناديت  بصوت هادي

_ سعيد ..سعيد.. 
ــه والدها منذ حلظة  عرفت بان
ــل مفزوعا كانه  ــي له، دخ رؤيت
اصيب  بهستريا وازداد تأثيرها 

وانا اقول له
_ ابنتك على قيد احلياة ..

صاح بصوت عال حتى سمعه 
من في اخلارج

_ اهللا اكبر   ابنتي حية ..
سلمتهم الطفلة قائال لهم

ــفى  للمستش ــا  اعيدوه  _
بسرعة..

حاصرني السؤال الذي نسيته 
بالبداية 

_ ما أسم البنت .؟
 بفرح غامر جاءني الرد بلسان 

االب
ــمها ميالد.. وانا   _ ميالد ..اس

سعيد..عرفتني..
ــي جملة  ــا ف ــع ثالثتن لنجتم

واحدة 
_ انا اسمي عيد والبنت ميالد 

وابوها سعيد...
ــات النارية والصعادات  االطالق
امللونة في افق السماء البعيد 
ــا اردد بصوت خافت اجلملة  وأن

التي تكونت بالصدفة 
_ عيد ..ميالد ..سعيد..

ــر  السنة٠تبش ــة  بداي ــت  كان
بخير.

لْبي نَبَتَت وَرْدَةٌ ي قَ فِ
اء نُورَانِية   بَيْضَ
يْتُها رُوحاً مَ سَ

رَحاً  فَ
نَاحاً بٍ جَ

لْ لْتُها لِلْقَ عَ جَ
واني  رُ أَكْ طِ بْحِ تُعَ ي الصُ فِ

ي اللَيْلِ  ذا فِ وَكَ
اني  وَ إِنْ أَضْ

ي يَامِ دَّ هُ ها حَ قُ شَ أَعْ

لِها ! نْ وَصْ آهْ مِ
ني  دَ عَ مْ أَسْ كَ
ا ! دِّهَ نْ صَ آهْ مِ
اني جَ مْ أَشْ كَ

ك أَلْثِمُ
ي اهِ فَ يك شِ رُ  فِ طِ أُعَ

أَنْتِ رَبيعي
انِ  نَ ل جِ وَكُ

اتي أَنْتِ  باحَ لُ صَ كُ

لَه  اءات الوَ سَ ل مَ كُ
ف  غَ وَ الشَ

ة أَنْتِ حَ بَات اجلَامِ الرَغَ
امي ك أَمَ دُ سَ رُ جَ طُ يَخْ

اء أُنُوثَة  ر مَ طُ يَقْ
نَاني تِ لُني بِكِ ٱفْ عِ وَيُشْ

الم فيك  نْ أَحْ آه مِ
تُ فيها   ـشْ عِ

اطي  بِسَ
وقَ دَت فَ َدَ وَمتَ

بُال بي قُ قُ أَيَا حُ نَتَراشَ
ات  سَ مَ  بِالهَ

لُ نَتَراسَ
كِ أَنْت اهُ فَ رينِي شِ تُغْ

ري طْ وع من فيك عِ يَتَضَ
يَاأنت

اتي  باحَ رُ صَ حْ وَسِ
رَةَ لَيالي.. أَنْتِ وَياثَوْ

وقي إِلَيك ن شَ نيَ يَجِ حِ
وك نِيني أَدْعُ  وَحَ

ويل  اللَيْلُ طَ  فَ

يَاأَنْتِ
س مَ يه بِالهَ ضِ نَقْ

بُل وَالقُ
يا  ميم نَار اللُقْ بِحَ

يد  جٍ
نَاق اجلِيد لِلْ وَعِ

ر هَ يدَ السَ واعِ ني مَ نُغَ
ر. حَ ا إلى السَ اتُنَ تَتَعالى أَهَ
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فنارات

6ثقافية

ــب تقنيات ما وراء  ــتفادة من اغل ــت رواية موت األب على االس عمل
ــح مبيولها املا وراء  ــض النصوص إلى التصري ــرد فقد «متيل بع الس
قصية من خالل التعليقات الذاتية ومناقشة العالقة بني املؤلفني 
ــن مصنوع يبنيه الكاتب  ــرد هي ف والقراء»، كون رواية ما وراء الس
ــتراتيجيات التي  ــاج خيالي يظهر االس ــني القراء، وهي نت أمام أع
ــي، وإليصال ذلك  ــه األدب ــاء إنتاج عمل ــب عليها أثن ــل الكات يعم
ــل البد أن يختار  ــوار أو نقد أو رؤية حول العم ــاء قراءة أو ح فاالنش
ــب أو الصحفي أو  ــع النص، كالكات ــخصيات تتالءم م الكاتب ش
ــوارات الثقافية  ــي والفني، ألن احل ــي والثقاف ــأن األدب املهتم بالش
ملناقشة األعمال أو انكتابها تستدعي وجود شخصية عاملة في 
ــل الثقافي أو قريبة منه  . يدرك أحمد خلف أهمية النقد ألي  احلق
ــل إبداعي، وإن مهمة النقد األدبي تتركز في «توضيح االلتباس  عم
ــمات اإلبداع لدى كاتب ما» لذا فهو  وتوصيف الظاهرة، وحتديد س
ــن خالصة التجارب والقراءات  ــارس طرح رؤيته اخلاصة املتأتية م مي
ــرح وجهة نظره  ــاد، فيط ــار عليه النق ــرة ملا س ــي تأتي مغاي والت
باألعمال األدبية العاملية ذاكرا تعدد وجهات النظر بشأن شخصية 
ــخصية راسكولنكوف في رواية اجلرمية والعقاب وإنه  هاملت أو ش
ــته للدراما أكادمييا حيث إن  ــية أثناء دراس ــهما دراسة نفس درس
ــخصيات كان بناؤها بناء معقدا، وتتركز وجهة  كثيرا من تلك الش
ــأن رؤيته لتلك الشخصية التي تختلف عن رؤية النقاد،  نظره بش
ــتاذه في كلية  ــكولنكوف على لسان أس ــخصية راس ويحلل ش
الفنون اجلميلة التي ربطها «باحلالة االجتماعية والطبقية، وهذا 
خالف ما ذهب إليه بعض نقاد األدب الذين قالوا: إن انحرافا عقليا 
ــم إنه أحد املرضى  ــكولنكوف، وقال البعض منه كان يعانيه راس
ــي للنقاد لربط حالة  ــر قرائ املصابني بالعصاب»، وهذا الرأي مؤش
ــة الذي لم يأت  ــا يعانيه من داخل الرواي ــل الرواية وم ــد اهللا بط عب
ــة، إذ إن عبد  ــل لتغيرات اجتماعية وطبقي ــية ب نتيجة أزمة نفس
ــش واإلقصاء  ــن يتعرضون للتهمي ــة املثقفني الذي ــل طبق اهللا ميث
واملطاردة. وينتقد األعمال الروائية واألخطاء الفادحة التي يرتكبها 
ــط املقومات  ــوص الروايات التي تفتقر الى أبس ــا، وباخلص مؤلفوه
ــا معيارا لنجاحها  ــم الرواية وعدد صفحاته ــة، فليس حج الفني
ــي حكيما وواعظا  ــراء عليها، فال يحبذ أن يظهر الروائ ــال الق وإقب
ــب مع احلداثة، كما يدعو الى عدم ممارسة  فهو إطار عمل ال يتناس
دور الروائي العليم فال يريد تطويق شخصيات الرواية بل يترك لها 
ــة التحرك وصنع األحداث، فيتقمص دور الناقد، متنبأ لروايته  حري
(موت األب) حضورا طيبا عند القراء والنقاد، وأنها «ستكون ضربة 
ــنتمرات ويظهر  معلم خالف الروايات التي تقيس خطواتها بالس
ــيم ترتكبه الروايات  فيها املؤلف حكيما وواعظا... هذا خطأ جس
ــاليب الكتابة التقليدية، وال سيما تلك التي  اآلن»، فهو يرفض أس
ــه في الرواية  ــف والنوع، ورؤيت ــو والكم على التكثي تهتم باحلش
ــض املؤلفني الذين «ميألون  ــه العامة إذ ينتقد بع ــى مع رؤيت تتماش
ــه، ورمبا يتعرضون  ــة ومتحيص للذي يكتبون ــات دون مراقب الصفح
ــنون عرض الفكرة»، ويحسب  الى قضايا مهمة ولكنهم ال يحس
ــرة والدربة في الكتابة للوصول الى اجناز أعمال روائية مهمة  للخب
ــرار ديكنز او بلزاك وهم في الرابعة  ــدا «الذين يكتبون على غ منتق
ــم» ومييل الى  ــم دون رعاية لطبيعة عصره ــرين من عمره والعش
احلداثة في الرواية واملسرح، لذا يوجه نقده للكتابات التقليدية، إذ 
«ميكن للمسرحية ان تقدم للمشاهد، احد أركانها األساسية دون 
ــرحيات التقليدية،  ــدوران حول املعضلة كما تفعل املس اللف وال

بحجة عنصر التشويق».
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اسعد اِّـطريي                    

ثالثة مكونات رئيسية 
توظفها ضيفتنا 

التشكيلية أميرة 
ناجي في أغلب 

لوحاتها ، أولها وسائل 
إستخدام فلسفة 

تكوين اللون ، والثانية 
طرح فكرة يشترك بها 

املتلقي في صياغة 
موضوع اللوحة ، 

واألخيرة ما ترصدها 
عينها من شواخص 

تعزز لغة تعبيرها في 
هذه املكونات الثالثة 
، فضال عن اهتمامها 

بقضايا املرأة والتي 
تشكل محورا دراميا 
جدليا ال تغيب فيها 
لغتها بنسج حيوية 

توجيه الرأي العام 
إجتاه فحوى أعمالها 

التشكيلية.جريدة 
(البينة اجلديدة) 

كان لها حوار معها 
اتسم بالصراحة 

واملوضوعية.

حاورها /
 علي صحن عبد العزيز
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دع العمر يسري 
وانس ما فعلت به االيام 

واغتنم كل فرصة فيها اجلمال ...
واسرق من اجلمال جميله ...
وال تتهيب صعود اجلبال 
مر العمر بكل خيباته 

وقلة مبا مر فرص اجلمال ..
متسك بجماله .وداعب اخليال 

كأس صوفي وصوت فيروز 
وال تتوه ...

واجعل االبتسام 
ملقاة ترحيب 

وان عوضت بحبيب .
ابحث عنه بعيدا 

عن الديار ...
ان حبيبك في ديارك 
يفقدك ..معنى احلب 

واحلبيب ...
ابحث عن غفا 

بني املطار 
وساحل ...وتأمل 

سقهما ...هي احلبيب 
وحبها يوجب 

السفرات ...
والسفر وفاء عشق

وتلهف وحار اشتياق 
..هي من من اعطت 

لنفسها رقما 
هو للتكرار كثير 

هشام عباس الرفاعي
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albaynanew@yahoo.com

عملوا هنا في (                    ) ورحلوا

املرحوم اخلبير اللغوي
 كرمي توفيق الزبيدي

املرحوم الكاتب اللواء 
ماضي اخلزاعي

املرحوم مـاجد الصكر  
رئيس القسم الرياضي

لهم الذكر الطيب
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8الحصاد

بغداد / البينة اجلديدة
ــة،  االحتاديَّ ــة  النزاه ــة  هيئ ــفت  كش
ــل أوامر  ــد، عن تفاصي ــوم امس األح ي
االستقدام الصادرة بحق مسؤولني في 
بيّنةً  ــوى، مُ ــي الديوانيَّة ونين حافظت مُ
ــى خلفيَّـة  ــر صدرت عل ــك األوام أنَّ تل
ــق بارتكاب  ــق في قضايا تتعل التحقي
ــى وابتزاز.وأفادت دائرة  ــاتٍ ورش خالف مُ
ــي الهيئة، بأنَّ محكمة  التحقيقات ف
ــا  ــة بقضاي تصَّ ــة اخملُ ــق الديوانيَّ حتقي
ــتقدامٍ بحقِّ  ــة أصدرت أمري اس النزاه
ــب  ــغال منص ــابقني ش ــؤولني س مس
ــة؛ على خلفيَّة  افظ رئيس مجلس احملُ
خالفاتٍ  ــود مُ التحقيق في قضيَّة وج
ــيَّارات  ــقيط الس في واردات موقع تس
ــادن في  ــوزارة الصناعة واملع ــع ل التاب
ــبة (٢٥٪)  ــتقطاع نس الديوانيَّة، واس
افظة دون سندٍ  من املبالغ ملصلحة احملُ

ــتقدام  ، الفتةً إلى أنَّ أمري االس قانونيٍّ
ــكام املادَّتني  ــى أح ــتناداً إل ــدرا؛ اس ص
ــون العقوبات.وفي  ــن قان (٣٢٠ و٣٤٠) م
ــارت الدائرة إلى  ــوى، أش محافظة نين
ة  تصَّ ــق اخملُ ــة التحقي ــدار محكم إص
بقضايا النزاهة أوامر باستقدام النائب 
ــام  ــوى وقـائمـمق ــظ نين اف ــيِّ حملُ الفن
كافـحة  الـموصل ومسؤولٍ كبيرٍ في مُ
ــا تتولَّى  ــي قضاي ــة ف ـافظ ــرام احملُ إج
ــت إنَّ  ــق فيها.وأضاف ــة التحقي الهيئ
ــة بقضايا  تصَّ ــة التحقيق اخملُ محكم
ــر  ــدرت أم ــة أص ــي احملافظ ــة ف النزاه
افظ نينوى  ــتقدامٍ للنائب الفني حملُ اس
على وفق أحكام املادة (٣٣١) من قانون 
ــق  ــة التحقي ــى خلفيَّ ــات؛ عل العقوب
ــد املُواطنني  ــم أح ــي قضيَّة رفع اس ف
 ، املُستفيدين من تخصيص قطع أرضٍ
ووضع اسم شخصٍ آخر مكانه خالفاً 

ــت الدائرة أنَّ احملكمة  للقانون. وأوضح
ــام  ــتقدام لقائممق ــر اس ــدرت أم أص
ــل؛ على خلفيَّة التحقيق  قضاء املوص
ــوةً  ــبهات تقاضيه رش ــي قضيَّة ش ف
؛ لقاء  ــف دوالرٍ مع عجلةٍ مببلغ (٢٤٠) أل
التغاضي عن جتاوز اجلمعيَّات التعاونيَّة 
ــكنيَّة على أراضٍ تعود ملكيَّـتها  الس
ــتقدام  ــر االس ــةً أنَّ أم بيّـن ــة، مُ للدول
ــتناداً إلى أحكام القرار (١٦٠  صدر؛ اس
ــنة ١٩٨٣).ولفتت إلى صدور  / ثانياً لس
ــذاً ألحكام املادة (٣٠٨)  ؛ تنفي أمر قبضٍ
ــؤولٍ  ــات بحقِّ مس ــون العقوب ــن قان م
كافحة إجرام نينوى؛ على  ــي مُ كبيرٍ ف
ــة ابتزاز  ــي قضيَّ ــة التحقيق ف خلفيَّ
ــني، وتهـديده ومطـالبته  أحد املُواطـن
ــار، ثمن  ــون ديـن ــغ (٦٠) ملي ــع مبل بدف
قطعة أرضٍ اشتراها املُواطن من إحدى 

افظة. اجلمعيَّات التعاونيَّة في احملُ

بغداد / البينة اجلديدة
ــة للخطوط اجلوية  ــركة العام اعلنت الش
ــة  ــن إحتفالي ــد، ع ــس االح ــة، ام العراقي
ــني  ــة وزير النقل ناصر حس ــة برعاي مركزي
ــرة  ــتالم طائ ــبة إس ــبلي  مبناس ــدر الش بن
ــراز Airbus A220-300 ذات  ــن ط ــة م حديث
ــد وصولها  ــجيل YI-ARE بع ــة التس عالم
ــى أرض مطار بغداد الدولي   بحضور عدد  ال
من الشخصيات احلكومية والدبلوماسية.
وقال وزير النقل خالل مؤمتر صحفي جمعه 
ــفارة الكندية  ــال بالس ــع القائم باالعم م
ــانون  ،  ــدى العراق أولريك ش ــي بابلنا ل روزل
ــير اليوم  ــة العراقية تس ــوط اجلوي أن اخلط

ــتعادة مكانتها بني  ــة إلس بخطوات مهم
ــي املنطقة  ــران ف ــركات الطي ــات ش كبري
ــذه الطائرة  ــيما بعد وصول ه والعالم الس
التي تعتبر واحدة من الطائرات األُخرى التي 
سيتم إستالمها خالل الفترة القادمة والتي 
ــالت الناقل الوطني  ــتعزز من كفاءة رح س
ــافرين  ــفر املريحة للمس وحتقق جتارب الس
بفضل املقصورة من الدرجة املزدوجة التي 
ــافرين ولتكون  ــر للمس ــاحة أكب توفر مس
ــرق  ــركات في الش ــركة من أوائل الش الش
ــتخدم هذا النوع من  ــط التي ستس األوس
ــر،  ــع الوزي ــذ رحالتها.وتاب ــرازات لتنفي الط
ــرة حديثة  ــذه الطائ ــتالم ه انه يتزامن اس

الصنع في وقت تقترب فيه اخلطوط اجلوية 
ــم ملف رفع احلظر  العراقية كثيراً من حس
االوربي عنها مما يعطيها املساحة الكافية 
ــع باقي  ــة م ــي املنافس ــوة ف ــول بق للدخ
ــفير  ــل األُخرى.من جانبه أعرب الس النواق
ــالك وزارة النقل  ــعادته بإمت الكندي عن س
ــة طائرات  ــوط اجلوية العراقي ــة باخلط ممثل
ــا يدل  ــطولها اجلوي مم ــن إس ــة ضم حديث
ــة وزارة النقل في مواكبة التطور  على جدي
احلاصل عاملياً في مجال الطيران.وفي ختام 
ــخصيات  ــرمي عدد من الش ــال مت تك اإلحتف
ــم دور في إجناح هذا  ــرة الذين كان له احلاض

احلدث املهم. 

  زحامات مرورية خانقة تغطي معظم شوارع العاصمة بغداد
بغداد / البينة اجلديدة

ــهدت العاصمة بغداد، صباح   ش
ــة  مروري ــات  زحام ــد،  االح ــس  ام
ــرق  الط ــن  م ــدد  ع ــي  ف ــة  خانق
الرئيسة. والتقاطعات  والشوارع 

ــول زخم  ــلون بحص ــاد  مراس واف
ــر النداء  ــي كل من جس ــروري ف م
ــع باب املعظم والباب  باجتاه تقاط
ــق  الطري ــن  ع ــال  فض ــرقي،  الش
ــوك  البن ــة  منطق ــني  ب ــط  الراب

شرقي العاصمة وشارع املشاتل، 
ــي االعظمية. ــدالل ف ــاحة ال وس

ــم  ــريع محمد القاس ــهد س وش
باجتاه الباب الشرقي، وجسر باب 
ــرطة باجتاه  ــق الش ــم، ونف املعظ
سيد احلليب، زحامات وحركة سير 
ــوارع حي  ــاف ، أن ش بطيئة.واض
ــر اللقاء  القضاة الداخلية، وجس
ــة من جهة   ــي اجلامع ــل ح ومدخ
ــرطة ذهابا  ــق الش ــريع، ونف الس
ــا اختناقات  ــهدت ا يض وايابا، ش
ــديدة.كما  ش ــات  وزحام ــة  مروري
وشهد شارع فلسطني من تقاطع 
ملعب الشعب الى مول النخيل، 
هو االخر اختناقات مرورية وحركة 
سير بطيئة، باالضافة إلى زحامات 
خانقة على طريق سريع الدورة من 
جهة بغداد اجلديدة باجتاه تقاطع 

معسكر الرشيد. 

إنضامم طائرة حديثة الصنع والطراز لالسطول اجلوي العراقي

أوامر استقدام وقبض بحق مسؤولني عراقيني
 بينهم ضابط كبري 
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تهنئة

نبارك لألخ االستاذ  فيصل ضرغام الجراح ِّـناسبة تسنمه منصب 
اِّـدير اِّـفوض لفندق عشتار شرياتون متمنني له النجاح واِّـوفقية 
ــل تقديم افضل الخدمات للعاملني  َّـ مهام عمله الجديد من أج
ــياحي للفندق خدمة   ــي والس ــاء بالواقع الخدم ــزالء واالرتق والن

للصالح العام. 
الحقوقي محمدصادق الهر 

رئيس رابطة الفنادق واِّـطاعم السياحية 
َّـ كربالء اِّـقدسة

جمهورية العراق / مجلس القضاء األعلى / رئاسة استئناف واسط االتحادية / محكمة بداءة الكوت
العدد: ٢٥٧٦/ب/٢٠٢١
التاريخ: ٢٠٢٢/١٢/٢٢

اِّـوضوع/اعالن بيع عقار باِّـزايدة
اِّـدعني (الدائن)/ (صالح و سومة و شنيار اوالد هادي جكنود) 

اِّـدعى عليه (اِّـدين)// ١ـ جبار و عادل و رائد و ثرية اوالد هادي جكنود و علي و حيدر و اثري و وفاء و شيماء و لقاء و نغم و دموع اوالد 
ــب و  ــها و حس ــف اصاله عن نفس ــني يوس دينار هادي و محمد و كرار و ابراهيم و علي و تقوى و ايات اوالد عبود هادي و فطومة عبد الحس
ــر عام رعاية القاصرين اضافة لوظيفته تنفيذا لقرار الحكم الصادر  ــا عل اطفالها القاصرين (كاظم و طيبة اوالد عبود هادي) مدي صايته
ــم (٦٩٤/١م ٤٥ ام حالنه) وتوزيع  ــيوع العقار اِّـرق ــدد ٢٥٧٦ /ب/٢٠٢١ واِّـتضمن اعالن اِّـزايده الزالة ش ــن هذه اِّـحكمة بالع م
ــهامه ٠فقد تقرار االعالن  عن بيعه باِّـزايده العلنيه خالل (٣٠) يوما اعتبارا من اليوم التالي  ــب س ــركاء كال حس صاَّـ الثمن بني الش
ــه البالغه ١٠٪ من  ــتصحبني معهم التامينات القانوني ــراء مراجعة هذه اِّـحكمة مس ــني محليتني فعلى الراغبني بالش ــر َّـ صحيفت للنش
ــر ضهرا وذا  ــاعه الثانية عش ــوف تجري اِّـزايدة َّـ اليوم االخري الس القيمه التقديريه للعقار بصك ممنوع اُّـ(محكمة بداة الكوت ) وس
ــو عليه اِّـزايدة أجور  ــمي موعدا للمزايده و يتحمل من ترس ــمية فيعترب اليوم الذي يليه من الدوام الرس صادف اليوم االخري عطلة رس

االعالن واِّـزايده.
القاضي محمد حران السراي

مواصفات العقار:ـ
ــارع فرعي فيها خدمات اِّـاء و الكهرباء و التبليط و  ــيد عليها بتلو رفت و محالت عدد ٢ تجاوز و تقع َّـ ش ــكنية مش ــه:/ قطعه س جنس

تقع َّـ منطقة زين القوس / كوت
اِّـساحه :/ ٢٠٠م٢ 
 الشاغل :/  ال يوجد 

القيمة التقديرية :/ ٤٠,٠٠٠,٠٠٠ مليون دينار 

فقدان وثيقة
ــدت الوثيقة اِّـرقمة  (٥٠) َّـ ١ / ١٠ / ٢٠١٩    فق
ــن ثانوية  ــادرة م ــر)  الص ــني خالد  ناص ــم (حس بأس
ــي واِّـعنونة إُّـ مديرية تربية بغداد/ الرصافة  الرواب
ــال بالرقم  ــر عليها االتص ــه فالرجاء ممن يعث الثاني

(٠٧٧١٣٢٩٤٦٤٢) وله جزيل الشكر.

مدير رشكة نفط ذي قار يستقبل 
األمني العام ملنظمة (أوبك) 

ويرافقه لزيارة مدينة أور األثرية

للمرة الثانية خالل أقل من ٢٤ 
ساعة.. اغتيال مواطن يف البرصة

العيداين يقدم استقالته 
من عضوية جملس النواب

الناصرية / هادي اجلويبراوي
ــتقبل مدير عام شركة نفط ذي قار املهندس علي  أس
رة  ــني العام ملنظمة الدول املصدّ خضير العبودي ، األم
ــس األحد ، في  ــدو ، ام ــك) محمد باريكن ــط (أوب للنف
ــد الزائر في  ــق العبودي ، الوف ــى احملافظة.وراف ــارة إل زي
ــة بصحبة عدد  ــى مدينة أور األثري ــة لإلطالع عل جول
ــرب باريكندو عن  ــي وزارة النفط.و أع ــؤولني ف من املس
ــارة ، لالطالع على املواقع  ــعادته البالغة بهذه الزي س
ــطوري  ــتفادة من املكان األس ــة ملدينة أور واالس األثري
ا  " اعتزازه بالتنسيق مع وزارة النفط  املقدس " ، مؤكدً
ومسؤوليها لزيارة األماكن ذات الرمزية الدينية ألتباع 
ــب مدير عام  ــه ، رحّ ــن جهت ــماوية" .م ــات الس الديان
شركة نفط ذي قار ، بزيارة األمني العام ملنظمة (أوبك) 
، مشيراً إلى " املكانة الرفيعة التي يحتلها العراق في 

نفوس مختلف الطوائف واألديان " .

البصرة / البينة اجلديدة
ــط مدينة  ــن وس ــال مواط ــي بإغتي ــدر أمن ــاد مص أف
ــه خالل أقل  ــد الثاني من نوع ــرة   في حادث يع البص
ــاعة.وذكر املصدر الذي فضل عدم الكشف  من ٢٤ س
ــي، ٢٠٢٢، ان  ــون الثان ــة، ٠٧ كان ــه ، اجلمع ــن هويت ع
ــي منطقة حي  ــلحني ف «مواطنا اغتيل برصاص مس
ــدر أن احلادث  ــط البصرة».ووفقا للمص الكفاءات وس
ــاعة بعد  ــن نوعه في اقل من ٢٤ س ــر الثاني م «يعتب
ــمال البصرة». ــة الهوير ش ــن في ناحي ــال مواط اغتي

ــاالت عديدة  ــة البصرة حاالت اغتي ــهدت محافظ وش
ــتهدفت خاللها  باخلصوص عقب تظاهرات ٢٠١٩  اس
ناشطني وصحفيني، فيما تستمر بني الفينة واالخرى 
حاالت القتل بدافع النزاعات واجلرائم اجلنائية.البصرة 
ــائرية على مدار  ــات و»دكات» عش ــهد غالبا نزاع تش
ــلحة املتوسطة فضالً  ــتخدم فيها األس السنة، تس
ــقط جراءها قتلى وجرحى  عن اخلفيفة، غالباً ما يس
من الطرفني وحتى من املدنيني.ويجيز القانون العراقي 
احتفاظ كل أسرة عراقية بقطعة سالح خفيفة بعد 
ــلطات املعنية، غير أن العراقيني  تسجيلها لدى الس
ــائرية، بالكثير من  ــون، مبوجب األعراف العش يحتفظ

األسلحة في منازلهم.

البصرة / البينة اجلديدة
ــي، امس  ــعد العيدان ــرة، اس ــظ البص ــن محاف أعل
ــتقالته من عضوية مجلس النواب. األحد، تقدمي اس
ــه نزوال عند رغبة  ــب وثيقة ، إن وقال العيداني بحس
ــتمرارنا في  ــرة لغرض اس ــر محافظة البص جماهي
ــتقرار ولضمان حقوق  ــة ولتحقيق االس ادارة احملافظ
ــة والبرملانية وملصادقة  ــن الناحية االداري احملافظة م
ــات النهائية  ــة على نتائج االنتخاب احملكمة االحتادي
ــا املرقم بالعدد ٨٣ مكتب ٢٠٢١ ١٤٩٧  مبوجب كتابه
ــوري  ــوم اجلمه ــدور املرس ــي ٢٧ / ١٢ / ٢٠٢١ ولص ف
ــم ٦٦ املتضمن دعوة اعضاء البرملان في مجلس  املرق
ــوم ١/٩ /٢٠٢٢، فانني اقدم  ــة ي النواب للدورة اخلامس
ــتقالتي من عضوية مجلس النواب وال مانع لدي  اس
وفق القانون من استبدالي القرب املرشحني اخلاسرين 
ــى في محافظة البصرة. في الدائرة االنتخابية االول
ــان، كان أيضا قد  ــظ االنبار علي فرح يذكر ان محاف
قدم استقالته من عضوية مجلس النواب وذلك قبل 

انعقاد اجللسة األولى بدورتها اجلديدة.

بغداد / البينة اجلديدة
ــتني المبرخت، امس األحد،  ــرة الدفاع األملانية كريس وصلت وزي
ــى العاصمة بغداد. وذكرت وزارة الدفاع ، أن وزير الدفاع جمعة  إل
ــتقبل نظيره األملاني كريستني المبرخت، في  عناد سعدون، اس

مبنى وزارة الدفاع. 

بغداد / البينة اجلديدة
ــيديان،  أعلن رئيس منظمة احلج والزيارة االيرانية  علي رضا رش
ــة  ــزوار االيرانيني إلى العتبات املقدس ــن إيفاد ال ــس االحد، ع ام
ــباط املقبل.واكد  ــدود البرية اعتبارا من ٣ ش ــي العراق عبر احل ف
ــاء على االتفاق  ــة صحفية تابعتها ، انه بن ــيديان في مقابل رش
ــيتم إيفاد ٥٠٠ زائر  ــني اجلانبني وموافقة احلكومة العراقية، س ب
ايراني إلى العراق يوميا.وذكر أنه بعد اإلعالن عن االتفاق الرسمي 
ــة، هناك  ــح احلدود البري ــان إعادة فت ــة بش ــة العراقي للحكوم

احتمال لزيادة عدد الزوار االيرانيني الى ألف شخص.

بغداد / البينة اجلديدة
أعلنت خلية اإلعالم األمني، امس األحد، عن انفجار عبوة ناسفة 
ــش العراقي في منطقة  ــالل مرور عجالت حتمل معدات للجي خ
ــرت خالل مرور  ــفة انفج ــي .وقالت اخللية ، إن عبوة ناس النباع
عجالت حتمل معدات للجيش العراقي في منطقة النباعي، مما 
ادى الى أضرار بإحدى العجالت املدنية القريبة وإصابة سائقها 
بجروح.وأضافت، ان هذه األفعال اإلجرامية تضر باألمن في البالد 
ــة إلى اخلطر.   ــني والقوات األمني ــاة املواطنني األمني وتعرض حي
ــارت، إلى اتخاذ االجراءات االمنية واالستخبارية بصدد هذا  وأش

احلادث.

بغداد / البينة اجلديدة
أعلنت خلية اإلعالم احلكومي، امس األحد، عن ضبط ١٢ حاوية 
مخالفة لضوابط وشروط االستيراد في ميناء أم  قصر اجلنوبي.

وذكر بيان للخلية ، أنه مت ضبط ١٢ حاوية جتاوزت املدة القانونية 
ــي، دون مراجعة أصحاب  ــي ميناء ام قصر اجلنوب ــى بقائها ف عل
ــة امللف إلى القضاء  ــا احالت هيأة املنافذ احلدودي العالقة، فيم
ــق اخملالفني.وأضاف  ــبة بح ــراءات القانونية املناس ــاذ اإلج التخ
ــذا االجراء يأتي تنفيذاً لقرار قاضي حتقيق محكمة  البيان، أن ه
أم قصر، بشأن حسم ملف احلاويات املتروكة، لتفادي حصول أي 
ــبب تكدس احلاويات في ظروف  ــوادث محتملة في املوانئ بس ح

مخالفة لشروط السالمة والتقييس النوعي. 

وزيرة الدفاع األملانية تصل إىل بغداد

بدءا من هذا التاريخ.. فتح احلدود 
الربية العراقية أمام الزوار اإليرانيني

انفجار عبوة خالل مرور عجالت حتمل 
معدات للجيش يف بغداد

ضبط ١٢ حاوية خمالفة يف منفذ ميناء 
أم قرص اجلنويب

بغداد / البينة اجلديدة
أعلنت هيئة احلشد الشعبي ، عن إحباط تعرض إرهابي 
ــوة من الفوج  ــت الهيئة ، إن ق ــرق ديالى.وقال ــمال ش ش
ــعبي، تصدت  ــد الش ــواء نداء ديالى باحلش ــع في ل الراب
ــي في ناحية  ــنته فلول داعش اإلرهاب ــس، لتعرض ش ام
ــرق محافظة ديالى.وأضاف البيان، أن  العظيم شمال ش

قوات احلشد متكنت من إحباط التعرض.

بغداد / البينة اجلديدة
ــح الفائز  م محافظة األنبار علي فرحان حميد املرش قدّ
ــريعية التي جرت في تشرين االول،  في االنتخابات التش
ــح احمد  ــة البرملان لصالح املرش ــتقالته من عضوي اس
ــب وثيقة صادرة  ــرقي فرحان العلواني.وبحس حميد ش
ــع رئيس اإلدارة  ــات مذيلة بتوقي ــن مفوضية االنتخاب ع
ــن، ومعنونة إلى مجلس  ــة عباس فرحان حس االنتخابي
ــإن العلواني يلي  ــح بديل ف ــت موضوع مرش ــواب حت الن

حميد كما هو مبني في الوثيقة.

إحباط تعرض إرهايب
 شامل رشق دياىل

بدورته اجلديدة.. إستقالة  
عضو يف الربملان  
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ــم جداً مع  ــدث عن موضوع مه  نتح
ــوق  ــداً حول س ــب ج ــخص مناس ش
األوراق املالية في العراق، لنعرف كيف 
ــركات  ــهم الش ــي التعامالت بأس ه
ــوق  ــاط التعامالت في س ــدى نش وم
األوراق املالية.. السيد فيصل الهميس 
ــة العراقية  ــة األوراق املالي رئيس هيئ
ــتضافته  ــخص الذي أريد اس هو الش
ــا في  ــه. أود أوالً أن تضعن ــوار مع واحل
الصورة وحتدثنا كيف جتري التعامالت 

في سوق العراق لألوراق املالية؟
- شكراً على االستضافة، بداية أحب 
ــرمي  ــي الك ــعب العراق ــئ الش أن أهن
ــة  ــيس الدول ــة لتأس ــرى املئوي بالذك
العراقية، وإن شاء اهللا تكون السنوات 
ــراح في  ــة باألف ــة مليئ ــة القادم املائ
ــاء  أبن ــع  ــى جمي ــراق عل الع ــوم  عم
ــعبنا. كما تعرفون تسلمنا رئاسة  ش
ــنة  هيئة األوراق املالية منذ حوالى س
ونصف السنة، واحلقيقة كانت هناك 
حتديات كبيرة، في ظل جائحة كورونا 
التي أجبرت سوق العراق لألوراق املالية 
ــي أيام  ــى اإلغالق ف ــره بغداد عل ومق
احلظر، وأثر ذلك على حجم التبادالت. 
ــا مجموعة من اإلجراءات  لكن اتخذن
التي كان أهمها زيادة ساعات العمل 
في سوق العراق لألوراق املالية إضافة 
ــركات  ــاكل بعض الش ــى حل مش إل
ــركة  املوقوفة التي يبلغ عددها ٢٦ ش
ــركات  ــع ش ــتطعنا أن نعيد تس واس
منها للتداول. كل هذا ساهم في رفع 
ــوق، وفي  ــتوى التداوالت في الس مس
نفس الوقت حققنا إجنازات إيجابية، 
ــن العام  ــف األول م ــة بالنص فمقارن
ــداوالت بقيمة  ــت كانت هناك ت الفائ
ــاراً، رفعناها في النصف األول  ٣٧ ملي
ــى ٣٧٨ ملياراً، بزيادة  ــن هذا العام إل م
ــع أداء  ــذا بالطب ــا ٢١١٦٪، وه مقداره
ــنتمكن  ــاء اهللا س ــتثنائي، وإن ش اس
ــركات جديدة في السوق،  من طرح ش
ــار أن تكون هناك  ــاً بانتظ ونحن أيض
مساهمة فعالة من إقليم كردستان 
ــي أربيل بإذن  ــداول ف ــوق للت وفتح س

اهللا.
ــوق األوراق  ــس س ــنة تأس ــي أي س  ف

املالية في العراق؟
- السوق موجود حالياً في بغداد فقط 
ــا الفتتاح  ــي احلقيقة رخصن ونحن ف

سوق أربيل...
ــس  ــذ متى تأس ــنة، من ــد الس  أقص

السوق؟
- وطبعاً كان هناك. قبل تغيير النظام 
ــوق األوراق املالية يعرف بسوق  كان س
ــس وكان  ــألوراق املالية. تأس ــداد ل بغ
عامالً منذ أوائل التسعينات من القرن 
ــام، تغير  ــد تغيير النظ املنصرم، وبع
ــوق بغداد لألوراق املالية  االسم من س
ــألوراق املالية ومت  ــراق ل ــوق الع إلى س
تأسيس هيئة األوراق املالية كمراقب 
ــوق بحسب األمر  ــرع لهذا الس ومش

ــاري  اإلداري (٧٤) الذي هو القانون الس
ــألوراق  ــراق ل ــوق الع ــى س ــاً عل حالي

املالية.
 كنت أقصد السؤال عن السنة التي 
ــع بصورة  ــوق. أتاب ــس فيها الس تأس
ــوق، ومن  ــر وبيانات الس ــة تقاري يومي
خالل ذلك يتبني لنا أن عدد الشركات 
ــالت صغير،  ــم التعام ــر، وحج صغي
ــة، ما  ــهم متدني ــم األس ــك قي وكذل

السبب وراء هذا؟

ــرمت احلجم ليس  ــا ذك ــح، كم - صحي
ــتوى الطموح. لكن دعني أذكرك  مبس
ــة  ــنة املاضي ــة الس ــي نهاي ــا ف بأنن
ــنة الفائتة،  والنصف الثاني من الس
ــداوالت بقيمة رمبا ٢٠٠  كانت هناك ت

ــداول. في  ــدل يومي للت ــون كمع ملي
هذه السنة استطعنا أن نرفع حجم 
ــى حوالى ١٫٥ مليار  التداول اليومي إل
ــدود املليار،  ــن، وكمعدل بح أو ملياري
وهذا بحاجة إلى زيادة ساعات العمل 
ــتثمر من  ــا، ليتمكن املس كما فعلن
ــن الدخول في التداول  خارج العراق م
ــوق. في نفس الوقت  اليومي في الس
ــة عن  ــهم موقوف ــاك أس ــت هن كان
ــدة، وكما  ــوال مجم ــداول وهي أم الت
ــع  تس ــادة  إع ــتطعنا  اس ــك  أخبرت
ــار على  ــداول والعمل ج ــركات للت ش

إعادة الشركات املوقوفة األخرى. لكن 
ــه يظل  ــم ارتفاع ــداول رغ حجم الت
ــتوى الطموح ونحن ساعون  دون مس
ــدة في  ــات جدي ــاك إدراج ــون هن لتك

السوق لتنشيطه.
ــطة  ــم تنوون إضافة أنش ــرمت أنك  ذك
جديدة وأن تكون لكم رؤية جديدة، ما 

هي خططكم للعام ٢٠٢٢؟
ــركات املوقوفة  - أهمها هو إعادة الش
ــقنا مع مسجل  إلى التداول، وقد نس

ــم التصديق من  ــأن ال يت ــركات ب الش
ــات  ــر اجتماع ــى محاض ــم عل قبله
الهيئات العمومية بدون بيان سالمة 
موقفهم باإلفصاح لدى هيئة األوراق 
املالية، وهذا اإلجراء مهم وسيمكننا 

ــركات إلى التداول  من إعادة هذه الش
ــذا، وهناك  ــال اجملمد ه ــر رأس امل وحتري
خطط إلطالق إدراجات جديدة بسوق 
العراق لألوراق املالية، ونحن متفائلون، 
وكما استطعنا تنشيط السوق هذه 
ــتثنائية سيكون  السنة بدرجات اس
ــوق العراق لألوراق  هناك أداء قوي بس

املالية.
ــتثمار في   إضافة إلى أن عوامل االس
ــهم  العراق قليلة، فإن التعامل باألس
ــذا عالقة بثقة الناس  محدود، هل له
ــر  ــركات، أم لألم ــم بالش ــدم ثقته ع
عالقة بثقافة الناس وعدم معرفتهم 

بهذا اجملال؟
ــة، وكان هناك  ــة هي الثقاف - احلقيق
ــي  ف ــة  والهيئ ــوق  للس ــيط  بس دور 
ــاهمني  ــذب مس ــع وج ــة اجملتم توعي
ــوق.  ــتثمرين جدد إلى الس جدد ومس
ــات دورية لنا مع اإلدارة  هناك اجتماع
التنفيذية للسوق ومجلس احملافظني 
ــا منهم  ــطاء وطلبن ــة الوس وجمعي
ــان  ــة لالتي ــالت ترويجي ــام بحم القي
مبستثمرين جدد للسوق مثل شركات 
التأمني أو مستثمرين خاصني وهناك 
ــب. فعند  ــذا اجلان ــاوب كبير في ه جت
ــاك نحو ٣٠  ــلمنا الهيئة كان هن تس
ألف مستثمر في سوق العراق لألوراق 
املالية واليوم وصل عددهم إلى حوالى 

٣٥ ألف مستثمر.
ــا، أن  ــت نظرن ــي لفت ــور الت ــن األم  م
ــهم متدنية جداً، كذلك  أسعار األس
الشركات التي تدخل السوق تتراجع 
ــة، ثم  ــي البداي ــهمها ف ــعار أس أس
ــإن االرتفاع  ــعارها ف عندما ترتفع أس
يكون طفيفاً ومحدوداً جداً، ما سبب 

هذا؟
ــتثمار في األوراق املالية خاضع  - االس
ــات  والبيان ــها،  نفس ــركة  الش ألداء 
ــا إن كانت هذه  ــدد لن ــة التي حت املالي

ــركة خاسرة أو رابحة، وفي نفس  الش
ــاح.  لألرب ــا  توزيعه ــة  طبيع ــت  الوق
ــبيل املثال  ــاع املصرفي على س القط
تأثر بتغير املعادالت احلسابية العاملية 
التي حتتم عليه أن يتخذ تخصيصات 

كبيرة مقابل الديون املشكوك فيها. 
ــنة  ــرار مت تنفيذها هذه الس ــذا الق ه
ــر قادرة  ــارف مما جعلها غي على املص
على توزيع األرباح وانعكس هذا على 
ــس الوقت  ــهمهم، وفي نف قيمة أس
ــاح وقيمة أكبر  ــع أرب ــاك توزي كان هن

ألسهم شركات االتصاالت مثالً.
ــتثمرين، عدد  ــرمت إلى حتفيز املس  أش
املستثمرين الكبار في السوق والذين 
ــوق قليل جداً،  يوصفون بـحيتان الس
ويتكررون، ما الذي أقدمتم عليه جلذب 
املستثمر األجنبي؟ هل جاء مستثمر 

أجنبي ليشغل أمواله في سوقكم؟
ــك أصبحت  ــد، وكما أخبرت - بالتأكي
عندنا زيادة مبقدار نحو ٥٠٠٠ مستثمر. 
ــتثمرين األجانب فهناك  أما عن املس
ــس محافظ أجنبية عاملة داخل  خم
ــة يتراوح  ــألوراق املالي ــوق العراق ل س
ــن ٢٥ مليون  ــتثماراتها م ــم اس حج
دوالر إلى ١٥٠ مليون دوالر ألكبر واحدة 
ــم  ــة معه ــاءات دوري ــا لق ــا، ولن منه
ــالع على املعرقالت التي تعترض  لالط
ــوق  ــم، ولهم دور واضح في س عمله
ــل أن تزيد  ــألوراق املالية ونأم العراق ل
هذه االستثمارات وأن تدخل محافظ 
ــن الدول  ــرى وخصوصاً م ــة أخ أجنبي

اإلقليمية اجملاورة للعراق.
 أغلب القطاعات في العراق يعاني من 
غياب القطاع املصرفي، خاصة فيما 
ــواالت املصرفية،  ــط بخدمات احل يرتب

كيف يؤثر هذا على سوقكم؟
ــك على عدم وجود نظام  - ال أتفق مع
ــتثمرين من حتويل  مصرفي ميكن املس
ــل األموال  ــث يتم حتوي ــم، حي أمواله
عبر بنك املقاصة أو مصرف املقاصة، 
ويتم حتويل األسهم عبر مركز اإليداع 
ــول به  ــام معم ــذا النظ ــي، وه الوطن
ــم يكن هناك أي  ــوق ول منذ أمتتة الس
ــاكل في حتويل األموال  عراقيل أو مش

إلى هذا البنك.
ــي الدول  ــات املصرفية ف ــن اخلدم  لك
ــحة  ــرة جداً، ألم تؤثر ش األخرى كثي

اخلدمات املصرفية على أعمالكم؟
ــا أن  ــب علين ــك، يج ــا أخبرت - ال، كم

ــبة لنا  ــل بني موضوعني، بالنس نفص
ــة ال توجد لدينا  ــوق لألوراق املالي كس
ــات  العملي ــص  يخ ــا  فيم ــاكل  مش
ــوق، لكن  ــي تقام في الس ــة الت املالي
ــاع  ــا إذا كان القط ــألتني فيم إن س
املصرفي العراقي يواكب الدول األخرى 
ــأجيب  ويقدم اخلدمات املطلوبة؟ فس
ـــ ال، هناك مصارف خارج العراق يتم  ب
ــتثمارية  ــاطات اس ــل نش ــا متوي فيه
ــات  وعملي ــني  للمواطن ــبة  بالنس
ــكان، وقروض  جتارية منها قروض اإلس
ــني على احلياة الى جانب  مقابل التأم
ــى أن  خدمات أخرى. ويجب أن ال ننس
ــاكل  ــرض للكثير من املش العراق تع
ــدءاً باحلرب مع إيران وصوالً الى فرض  ب
ــات الدولية على البالد، جميع  العقوب
ــى تأخر العراق في مواكبة  ذلك أدى ال
ــاع املصرفي  ــدول األخرى في القط ال
ــعي من  وقطاعات أخرى، ونتمنى الس
ــراق مرة  ــوض بالع ــراف للنه كل األط

أخرى.
 أود أن أسمع رأيكم في هذا املوضوع، 
ــل التعامالت في  ــاذا فعلتم لتحوي م
سوقكم إلى تعامالت رقمية، ليتعامل 
ــم احملمولة  ــن خالل هواتفه الناس م
واأللواح الرقمية بدالً عن التعامل من 

خالل سماسرة ووسطاء؟
ــالت رقمية  ــدت تعام ــى وإن وج - حت
(أونالين) من قبل املستثمر، يجب أن 
ــيط فهو يعدّ صانع  يكون هناك وس
السوق Market Maker، وهو من ينفذ 
عمليات البيع والشراء، لكن كمنصة 
ــاؤها  إلكترونية، هناك منصة مت انش
ــور املرحلة التجريبية،  وهي حالياً ط
ــار  ــة الختب ــاء املوافق ــا بإعط وقمن
ــان وجود احلاجز  ــة أمنياً لضم املنص
األمني الذي يقوم بحماية التعامالت 
ــا. وفي  ــتجري عليه ــة التي س املالي
بداية السنة املقبلة سيكون هناك 

ن املستثمرين من بالبيع  تطبيق ميكّ
ــيكون  ــراء، ولكن ذلك أيضاً س والش

عبر وسيط.
 هل تواصلتم مع أي شركة دولية؟ أم 
ــنة  تريدون البدء بهذا مع بداية الس

اجلديدة؟
ــي تعمل على  ــركة الت ــم، الش - نع
ــركة   ــوع تعاقدت مع ش ــذا املوض ه
ــركات  KBMG هي تعد من أكبر الش
ــي  وه ــارية،  واالستش ــة  التدقيقي
ستقوم بكامل اإلجراءات التي يجب 

أن تنفذ خالل هذا العام.
ــرمت إلى دور إقليم   في بداية احلوار أش
ــوق، وأن  ــي تطوير الس ــتان ف كردس
ــاً للقانون  ــوقان وفق ــا س ــون هن يك
ــارات  ــرى كاإلم ــدول األخ ــوة بال وأس
ــة  ــي وبورص ــو ظب ــة أب ــث بورص حي
ــاك الكثير من العمل  دبي، وكان هن
ــت أموال  ــواق، وأنفق على هذه األس
ــرراً افتتاحها، لكن  ــرة، وكان مق كثي
ــة توقفت في العام ٢٠١٤، ما  العملي
ــركات  ــبب؟ هل أن عدد الش هو الس
ــاس بالعملية أم  ــق الن ــل؟ ال يث قلي
أنتم املمانعون؟ ماذا يجب أن يحدث 

الفتتاحها؟
ــك وأجزنا  ــة لذل ــنا عقب ــن لس - نح
ــل،  أربي ــوق  ــاح س ــص الفتت الترخي
ــاك حتدياً  ــرت كان هن ــن كما أش لك
ــراق ومن  للع ــبة  بالنس ــتثنائياً  اس
ضمنه إقليم كردستان في عام ٢٠١٤ 
ومتثل بتنظيم داعش ودخوله مدينة 
ــع الى إعالن  ــتمر الوض املوصل، واس
ــم عام ٢٠١٧،  ــار على التنظي االنتص
ــوق اربيل، لكن  ــر افتتاح س ذلك أخ
ــبوعني كان  ــر من اس ــذ نحو اكث من
ــركات  ــجل الش هناك لقاء مع مس
ــت  وأجري ــتان  كردس ــم  إقلي ــي  ف
مباحثات ولّدت نتائج مثمرة في هذا 
الشأن، وكان  هناك محضر اجتماع 
ــة  ــى حكوم ــه ال ــترك مت تقدمي مش
ــتان، ومن املؤمل ان يتم  إقليم كردس
ــم الفتتاح  ــريع العمل من قبله تس
ــوق اربيل للتداول باألوراق املالية.  س
هناك رغبة كبيرة من قبل الشركات 
ــداول في إقليم  ــهمها للت لطرح اس

كردستان.
ــرى  ــن أن نتخذ من هذا بش  هل ميك
ــوق أربيل لألوراق املالية  ونقول إن س

سيفتتح في العام ٢٠٢٢؟
 - نتمنى ذلك، لكن هذا يعتمد على 
ــتان،  ــود األخوة في إقليم كردس جه

ونتأمل أن يقوموا بذلك. 

(٥٠٠٠)مســتـثـمـر جـديـد دخـلـــوا الســــوق
رئيس هيئة األوراق املالية السيد (فيصل اهليمص) :

يقول رئيس هيئة األوراق املالية السيد فيصل الهيمص إن نحو ٥٠٠٠ مستثمر جديد دخلوا السوق خالل هذه السنة، وقال عن املستثمرين األجانب بالتأكيد 
ــيخ فاحت عن  ــني ٢٥ و١٥٠ مليون دوالر.  في حوار أجراه محمد ش ــتثماراتها ب ــوق العراق لألوراق املالية، يتراوح حجم اس ــس محافظ أجنبية في س ــاك خم هن
شبكة رووداو اإلعالمية، عرض رئيس هيئة األوراق املالية السيد فيصل الهميص، مجموعة من املعلومات عن السوق.ونفى الهميص أن يكون لكثرة اخلدمات 
املصرفية التي تقدم في دول أخرى تأثير على سوق العراق لألوراق املالية، ولكنه أقر بأن اخلدمات املصرفية في العراق ال ترقى إلى مستوى التي تقدم في الدول 
األخرى لوجود عمليات متويل االستثمار والتجارة في املصارف خارج العراق، من قبيل قروض اإلسكان والقروض املمنوحة مقابل التأمني على احلياة .. «البينة 

اجلديدة» تنشر نص احلوار مع رئيس هيئة األوراق املالية السيد فيصل الهيمص .. فماذا قال؟.

متابعة / البينة الجديدة

أجزنا الرتخيص الفتتاح سوق أربيل و االستثامر يف األوراق املالية خاضع ألداء الرشكة نفسها

«                      » توثق بالصور وقائع جلسة الربملان االوىل يف دورهتا اخلامسة
قاعـة  يدخـل  نائـب  ممزقـة..  بدشداشـة 

الربملان الظهار مظلومية اهايل املثنى 
ــن  ع ــب  النائ ــل  دخ
محمد  املثنى  محافظة 
ــد،  ــس االح ــادي، ام الزي
النواب  ــس  مجل ــة  قاع
ممزقة.وقال  ــة  بدشداش
ــى  ــا عل ــادي تعليق الزي
ــل  انه»دخ ــه،  ملبس
ــة  ــذه الهيئ ــة به القاع
ــن مظلومية  للتعبير ع
ــاء  ابن ــن  م ــراء  الفق

املثنى».  
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* عبد الحسني اِّـنذري

وهو عقد متويل صنع عني موصوفة بالذمة تكون 
ــتصنع  ــمى املس محل العقد بني املصرف ويس
ــمى ( الصانع ) الذي  وبني املقاول او احلرفي ويس
ــن صنع  ــي متكنه م ــارة الفنية الت ــك امله ميتل
ــي او صناعة  ــييد املبان ــلعة او االلة او تش الس
ــع وغيرها  ــاء املصان ــرات او بن ــفن او الطائ الس
ــا مبادئ  ــي ال تخالف صناعته ــن األعيان الت م
الشريعة اإلسالمية.اذ يتم االتفاق بني الطرفني 
ــل معلوم  ــدد بالتراضي إلى أج ــود تتح ــق بن وف
ــل الصانع وتدرج في العقد  مقدور عليه من قب
التفاصيل الكاملة للعني املراد صناعتها بدقة 
ــاً مبلغ العقد  ــرر ويدرج أيض ــع اجلهالة والغ متن
ــديد  ــوق الطرفني وكذلك طريقة تس وميثل حق
حقوق الصانع هل تتم بدفعة واحدة او على عدة 
ــل الصنع. ويجب ان  ــب مع مراح دفعات تتناس
تكون في عقد االستصناع فقرة تبني بان تكون 
املواد االولية الداخلة في الصناعة على الصانع 
ــا وبخالف ذلك فاذا اتفق  الذي يتكفل بتوفيره
ــؤولية  ــان بان تكون املواد االولية من مس الطرف
ــتصنع ) فان هذا العقد سيكون  رب املال ( املس
ــراً مببلغ  ــون الصانع اجي ــارة حيث يك عقد اج
لدى املستصنع والتنطبق تسمية االستصناع 
ــى هذا العقد. واذا لم يكن لدى الصانع املال  عل
ــراء املواد االولية فبامكان الطرفني  الكافي لش
ــدمي قرض  ــوم رب املال بتق ــى ان يق ــاق عل االتف
حسن إلى الصانع لشرائها مقابل ضمان عيني 
ــى ان تكون  ــتصنع عل ــخصي يقبله املس او ش
ملكيتها وسالمتها ومسؤولية احملافظة عليها 

ــتصنع  ــؤولية الصانع. ومن حق املس على مس
ــن  ــد وضمان من الصانع يضمن حس اخذ تعه
ــذه والتزامه ببنود العقد من حيث االلتزام  تنفي
ــس املواصفات  ــزام بنف ــليم وااللت مبوعد التس
ــتصناع فيها  ــد. وصيغة االس ــة بالعق املدرج
ــة للمصارف  ــتثمارية كثيرة ومتنوع ــرص اس ف
ــيولة ضخمة من االموال التي  حيث تشغل س
ــحب  ــروع يس ــرف اذ ان كل مش ــا املص يحوزه
ويحتاج إلى سيولة نقدية كبيرة لتمويله وهنا 
ــارف التي تعرض  ــاح. والبد للمص ــق األرب تتحق
ــتصناع  ــتثمارية بصيغة االس عليها فرص اس
ــة  ــل تقدمي دراس ــن العمي ــب م ــوازي ان تطل امل
ــة ومالية واقعية  ــدوى دقيقة وبتفاصيل فني ج
لكي ال تتعرض للخسائر واذا ما مت توقيع العقد 
ــني امتثاالً اآلية  ــد يكون ملزماً للطرف فان العق
ودِ )/  قُ ــوا بِالْعُ نُوا أَوْفُ ينَ آمَ ــا الَّذِ ــة ( يَا أَيُّهَ الكرمي
ــان العني املراد  ــن املهم ان نذكر ب ــدة / ١. وم املائ
ــودة او مخزونة  ــب ان ال تكون موج صنعها يج
ــاعة توقيع العقد. اما اذا كانت موجودة فان  س
العقد اليتعدى ان يكون عقد بيع تقليدي. اذ ان 
موضوع االستصناع هو موضوع صناعة شيء 
ــع مبواصفات واضحة يحددها  غير موجود يصن
ــاع  ــتصناع ارتف ــر االس ــن مخاط ــال. وم رب امل
أسعار املواد األولية أثناء فترة الصنع وقد يلجأ 
ــتصنع  ــاوض مع املس ــى طلب التف ــع إل الصان
ــرعي وغير  ــب غير ش ــذا الطل ــع الثمن وه لرف
ــة اسعار  مقبول مما يتوجب على الصانع دراس
ــكل دقيق قبل توقيع العقد. ورمبا  ــوق بش الس
ــبة  ــعر بنس ــتصنع على رفع الس ــق املس يواف
ــه. وهناك  ــانية من قبل ــادرة انس ــة كمب معين
ــتصنع على ان  ــن يتفق مع املس من الصناع م
ــا بعد االنتهاء  ــن النهائي للعقد مل يؤجل الثم
ــكل دقيق الكلف  ــي يعرف بش ــن الصنع لك م
ــة واجور  ــواد األولي ــوج من امل ــة للمنت احلقيقي
ــف عليها  ــرى فيضي ــف االخ ــل واملصاري العم
نسبة متفق عليها كارباح واذا ما وافق رب املال 
على هذا األسلوب فال يشكل مخالفة شرعية 
ــوم بالعقد ولكن في هذه  ــون الثمن غير معل ك
ــليم  احلالة يجب االتفاق على الدفع عند التس
وعلى نسبة الربح وتوثيق ذلك في العقد. على 

ان يتم تبليغ رب املال بكافة املصاريف وبأسعار 
ــدق ومن  ــكل متواصل بص ــتراة بش املواد املش
ــون هذا العقد عقد  ــة اضافة عليها ليك دون اي
استصناع ( امانة ) مشابه لعقد املرابحة لالمر 
ــراء ( بالتسمية فقط ) حيث يتوجب فيه  بالش
ــعر الذي قامت  على املصرف اعالم الزبون بالس
ــة. و(يجوز ان يكون  ــلعة بصدق وامان عليه الس
ــاً او منفعة ملدة  ــتصناع نقوداً او عين ثمن االس
معينة سواء كانت منفعة عني أخرى او منفعة 
ــه. وهذه الصورة األخيرة تصلح  املصنوع نفس
للتطبيق في حال منح اجلهات الرسمية عقود 
امتياز نظير االنتفاع باملشروع ملدة معينة وهو 
ما يعرف بعقود البناء والتشغيل ونقل امللكية)
ــن محمد  ــز الدي ( Build Operat Transfer ) د. ع
ــالمي ص ١٧٣.  ــة / عمليات التمويل اإلس خوج
ــس العام للبنوك  ــابق للمجل األمني العام الس
املالية االسالمية. هذا وقد حدد املعيار الشرعي 
ــبة واملراجعة  رقم (١١) الصادر عن هيئة احملاس
ــات املالية االسالمية بتاريخ ١٦ / آيار  للمؤسس
ــرعية  / ٢٠٠٢. واملتضمن جميع املتطلبات الش
لصيغة االستصناع واالستصناع املوازي. علماً 
ــد (يجوز ان تبرم  ــتصناع املوازي هو عق ان االس
املؤسسة بصفتها مستصنعاً عقد استصناع 
مع الصانع للحصول على مصنوعات منضبطة 
بالوصف املزيل للجهالة وتدفع ثمنها نقداً عند 
ــيولة للصانع. وتبيع  توقيع العقد. لتوفير الس
ــواز مصنوعات  ــتصناع م لطرف اخر بعقد اس
ــترته.  ــزم بصنعها بنفس مواصفات ما اش تلت
ــتصناع األول وهذا  ــل االس ــد أج ــى أجل بع وإل
بشرط عدم الربط بني العقدين ) ٧/١ من املعيار 
ــتصناع الى  رقم (١١). وطاملا حتتاج صيغة االس
سيولة كبيرة قد ال تتوفر لدى املصرف فبامكان 
املصرف متويل مشاريع االستصناع باستخدام 
ــالمية بجمع املبالغ من عدد من  الصكوك االس
ــات مالية  ــارف _ مؤسس ــتثمرين ( مص املس
ــارف  ــد ) ومص ــر التقاع ــتثمرين _ دوائ _ مس
ــم مبوافقة البنوك  ــتثمرين اجانب وغيره ومس

املركزية.
*  خبري مالي ومصرَّـ 

وباحث َّـ االقتصاد االسالمي

ثــــــــورة اصـالحـيـة لالقـتـصـــــــــاد الـعـراقـــــــــــــــــــي 

نهاد الحديثي
أطلق وزير املالية علي عالوي، تصريحا مفخخا 
بشأن املوظفني في العراق, وقال عالوي بحسب 
ــينهار  ــنوات س صحيفة املدى، انه»بعد ١٠ س
ــرح موظفيه,وحذر  النفط لألبد والعراق قد يس
ــتوى تهديد كبير  ــن خطر ومس ــر املالية، م وزي
ــطة وخالل ١٠ سنوات  ا على املديات املتوس جدً
ــتمرار العراق االعتماد على  من االن، بسبب اس
ــن ٩٠٪ من ايرادات  ــكل اكثر م النفط الذي يش
ــاذ االصالحات  ــيرًا إلى ضرورة اتخ ــة، مش الدول
ــروف للجميع ان  ــية منذ االن , ومن املع القاس
ــلة من األزمات  حكومة الكاظمي ورثت سلس
ــعبية وتدهور في  املالية وسط احتجاجات ش
اخلدمات, ولكن عند تسلُّم هذه احلكومة زمام 
ــؤولية، لم يكن حجم األموال املتوفرة لها  املس
ــود ذلك جزئياً  ى املليار دوالر تقريبا.٢ ويع ــدّ يتع
ــعار  ــبب انخفاض أس ــى تدنّي اإليرادات، بس إل
ــي فرضتها  ــراق باحلدود الت ــط والتزام الع النف
ــك) على  ــدِّرة للنفط (أوب ــدول املص ــة ال منظم

ــها صعوبة  ــادرات النفطية ووجدت نفس الص
ــي القطاع  ــب موظف ــع روات ــي دف ــتمرة ف مس
ــراض األموال  ــا اقتضى من الدولة اقت العام، م
ــرادات  ــي اإلي ــع تدنّ ــزي . وم ــرف املرك ــن املص م
ــهرية للدولة  ــل الش ــت املداخي ــة، بات النفطي
ــن النفقات  ــط ٥٠ في املئة ونيّف م ي فق تغطّ
ــه العراق  ــدى األطول، يواج ــة. وفي امل احلكومي
ــها  انهياراً مالياً كلّياً للدولة, كما وجدت نفس
ــهرية. يُشار  صعوبة في تغطية نفقاتها الش
ــع في عهود  ــى أن حجم القطاع العام توسّ إل
ــة أن مجموع  ــى درج ــة إل ــات املتعاقب احلكوم
ــة العراقية لم  ــا الدول ــي حتققه ــرادات الت اإلي
ــية، أي  ــديد النفقات األساس ــد كافياً لتس يع
ــات  رواتب القطاع العام، واملتقاعدين واملعاش
التعاقدية، واملساعدات الغذائية، وكلفة برامج 
ــة االجتماعية، وباتت الدولة بحاجة إلى  الرعاي
ــن أجل تغطية  ــوق إيراداتها م ــاق مبالغ تف إنف
ــبح العوز  ــية وإبعاد ش ــذه النفقات األساس ه
واحلرمان عن أكثرية الشعب العراقي, وبوسط 
ــك كانت احلكومة تتخبط دون حدوث انهيار  ذل
ــة  ــح أن احلكوم ــامل،من الواض ــادي ش اقتص
ــة قائمة على خفض  حتتاج إلى اعتماد سياس
ــتثماراتها  ــاع العام مع زيادة اس نفقات القط
ــمالية في الزراعة والصناعة وتخصيص  الرأس
ــة. فاإلجراءات  ــوراد إضافية للتعليم والصح م
ــا الكاظمي في  ــن عنه ــي أعل ــة الت اإلصالحي
ــاءت  ــداً وج ــة ج ــي ضئيل ــو املاض حزيران/يوني
ــون هناك مفرّ  ــع ذلك، لن يك ــرة جداً. وم متأخّ
ــف الذي قاومه مجلس النواب، ومن  من التقش
ــة نظر دولية أن  ــية من وجه األولويات األساس
يشترط صندوق النقد الدولي على العراق إجراء 

ــا عالوي ويرفضها  ــات التي يطالب به اإلصالح
ــل املوافقة على إقراض  مجلس النواب، من أج
ــبيل الوحيد  ــو يبدو الس ــة العراقية. وه الدول
ــكلة  ــات في العراق.أن مش ــق اإلصالح لتحقي
ــية-  االقتصاد العراقي -إضافة إلى أنها سياس
ــون الفرد العراقي حتول إلى  فهي مجتمعية؛ ك
ــدا احلاجة إلى  ــس منتجا، مؤك ــتهلك ولي مس
ــان في  ــادي لتغيير تفكير اإلنس برنامج اقتص
ــلوكه االجتماعي، واالبتعاد عن  منط حياته وس
ــائرية املؤثرة  جميع املفاهيم االتكالية والعش
على االقتصاد العام،وبدأت حكومة الكاظمي 
ــال ملواجهة  ــيس صندوق األجي ــعي لتأس الس
ــه احلكومي لقي ترحيبا  نضوب النفط, التوج
ــة ملا قد  ــة والبرملاني ــاط االقتصادي ــن األوس م
ــن فوائد لالقتصاد العراقي ولألجيال  يحققه م
ــى  ــة مصطف ــس احلكوم ــن رئي ــة, وأعل املقبل
ــدء العمل  ــهر املاضي ب ــي نهاية الش الكاظم
على إنشاء صندوق األجيال، إذ أكد في تصريح 
ــوزراء أن «العمل جار  ــس ال ــة جملل ــالل جلس خ
ــال املقبلة انطالقا  ــى تفعيل صندوق األجي عل
ــؤولية جتاه أبنائنا وأحفادنا,  من الشعور باملس
ــتقبل العراق بعيدا  ن مس وأضاف «نريد أن نؤمّ
ــتدام،  ــاد غير مس ــى اقتص ــاد عل ــن االعتم ع
ــيطرة طوال  ــن تكون مس ــروة النفطية ل فالث
ــدة بالبحث عن طاقات  ــر، وبدأت دول عدي العم
ــت  بديلة ونظيفة, رجحت مجلة إيكونوميس
ــس البريطانية املتخصصة عدم تعافي  إنتلغن
ــالل العام  ــا العراق- خ ــادات -من بينه ٥ اقتص
املقبل، إال أنها ستبقى مكانا مغريا للمصالح 
ــن جديد؛  ــط م ــة لتنش ــتثمارية األجنبي االس
ــات مالية  ــريطة املضي في خطط وإصالح ش

ــراق العامة  ــد ميزانية الع ــة, وتعتم واقتصادي
ــرادات املالية املتحققة  بأكثر من ٩٥٪ على اإلي
ــم اإلنتاج  ــود، حيث حج ــن بيع الذهب األس م
ــي اليوم،  ــن ٤ ماليني برميل ف ــي أكثر م النفط
في حني يبلغ حجم التصدير أكثر من ٣ ماليني 
برميل يوميا، وذلك وفقا لوزارة النفط العراقية , 
بسبب تعرض االقتصاد العراقي إلى أزمة متويل 
مالية خانقة العامني املاضيني بسبب جائحة 
كورونا وتدهور أسواق النفط، مما أدى باحلكومة 
ــعر صرف الدينار العراقي  وقتها إلى خفض س
ــوة لتمويل  ــدوالر األميركي؛ في خط ــل ال مقاب
ــة  االجتماعي ــات  وااللتزام ــة  املالي ــات  النفق
ورواتب القطاع العام,وقال مستشار احلكومة 
ــؤون االقتصادية الدكتور مظهر  العراقية للش
ــح إن التراجع احلاد في معدالت منو  محمد صال
ــام املاضي من ٩ إلى  ــاجت احمللي اإلجمالي الع الن
١٠٪ كان مؤثرا كبيرا بتراجع االقتصاد الوطني، 
ــني منخفضني  ــني ريعي ــر منط ــت تأثي وجاء حت
ــح  صال ــدد  التراجع,ويح ــك  ذل ــي  ف ــهما  أس
ــني ؛ فاألول نتيجة ضعف النمو الزراعي  النمط
ــار واجلفاف مما  ــح املياه وقلة األمط ــبب ش بس
ــاهمة الزراعة في الناجت  أدى إلى انخفاض مس
ــتورد  ــول العراق ملس ــي اإلجمالي حتى حت احملل
صاف للمواد الغذائية من دول اجلوار اإلقليمي,, 
مضيفا النمط الثاني هو تدهور إسهام القطاع 
ــي في الناجت احمللي اإلجمالي وانخفاضه  النفط
نحو النصف؛ وهو ما أسماها «الضربة الريعية 
ــة انخفاض  ــي، أي ضرب ــاجت احملل ــة» للن املزدوج
ــي  ــة ف ــط» متمثل ــة والنف ــاهمة «الزراع مس
ــو االقتصادي إلى جانب  انخفاض وتدهور النم
انغالق االقتصاد العاملي واحمللي بسبب كورونا، 

ــية التي  ــم احلياة املعيش ــبب في تفاق مما تس
ــة عراقية جديدة  ــت نحو ٢٫٧ مليون عائل وضع
ــح أن العمل على  ــر,, ورأى صال ــط الفق دون خ
ــام ٢٠٢٣ تقتضي  ــالد لع ــاد الب ــة اقتص نهض
ــتغالل املوارد  ــتثمار احلكومي الس حتريك االس
الطبيعية، وتوجيه حصيلة عوائدها لصناديق 
ــركة متوقفة عن  ــف ش ــن ٥٠ أل ــل أكثر م متوي
ــي القطاع األهلي، وتعزيزها بخطوط  العمل ف
ــق  ــة لتحقي ــة والرقمي ــا العصري التكنولوجي
طفرة في النمو االقتصادي ال تقل عن ٥٪، حيث 
ــكان على وجه  ــدالت منو الس ــل ضعف مع متث
التقريب، ومن ثم الزحف ملعدل الهدف املنشود 
ــم اإلصالحات االقتصادية  للنمو مبعدل ٧٪ورغ
ــة احلالية على  ــت احلكوم ــة التي أقدم اخملتلف
تنفيذها، فإن توجهات ورغبات إصالحية أخرى 
ــا زال أمامها طريق طويل وغير معبد من أجل  م
ــدالت التضخم  ــاع مع ــبب ارتف ــا بس تنفيذه
ــرا يرى خبراء أن «الورقة البيضاء»  والفقر، واخي
اإلصالحية التي أقرتها احلكومة متثل انعطافة 
ــاص  ــكل خ ــي بش ــاد العراق ــة لالقتص مهم
ــتثمارية والصناعية  ــددة االس ــا املتع جلوانبه
ــة طريق  ــن كونها خارط ــال ع ــة، فض والتنموي
ــاد العراقي  ــاملة تهدف إلى إصالح االقتص ش
ــه  ــي تواج ــرة الت ــات اخلطي ــة التحدي ومعاجل
ــنوات املاضية،  البالد واملتراكمة على مدى الس
ــة  ــط إضاف ــاب التخطي ــاد وغي ــب الفس بس
ــرادات الدولة  ــة النفطية لتمويل إي إلى الريعي
ــتمرار احلكومة في حتقيق املزيد من  وضرورة اس
اإلصالحات الضريبية واجلمركية لزيادة إيرادات 
ــوارد الدولة  ــة إلى تنويع م ــد املالية، إضاف البل

ومتكني القطاع اخلاص ودعمه.

عمل املصارف االسالمية يف النظام املايل اإلسالمي ..
 االستصناع واالستصناع املوازي

اِّـحامي / ماجد الحسناوي اِّـحامي / ماجد الحسناوي
ــمولني بهذا القانون من خالل االستهداف     ويتم حتديد املش
ــث االجتماعي  ــات الفقر والبح ــاد بيان ــي باعتم الدميوغراف
وعلى الهيئة حتديد املشمولني باحكام القانون تعيني العدد 
ــني من ذوي االختصاص في  ــي من الباحثني االجتماعي الكاف
ــر الدرجات  ــى وزارة املالية توفي ــة وعل ــام الهيئ جميع اقس
ــة لذلك وحتدد االعانات املقدمة بتعليمات يصدرها  الوظيفي
ــع الوزارات بتقدمي  ــيق م رئيس الهيئة وتتولى الهيئة التنس
ــمولة باحكام  ــر املش ــة لألفراد واالس ــات االجتماعي اخلدم
ــل او منحة القامة  ــول على عم ــاعدة باحلص ــون واملس القان
ــرة  ــج توعية في بناء االس ــدمي برام ــاريع الصغيره وتق املش
ــليمة  ــة االجواء البيئية الس ــي وتهيئ ــلوك االجتماع والس
ــن  ــب القادري ــار وتدري ــة والصغ ــة الطفول ــال رعاي ــي مج ف
ــوزارات لغرض  ــمولني بالقانون في ال ــن املش ــى العمل م عل
ــكل  ــيخ ثقافة العمل وتش ــرة واملهارة وترس ــاب اخلب اكتس
ــة جلنة عليا  ــة في مركز كل محافظ ــرار من رئيس الهيئ بق
ــة وتتكون من  ــا للحماية االجتماعي ــمى اللجنة العلي تس
ــحه مجلس القضاء االعلى رئيسا ومدير  قاض متفرغ يرش
ــي احملافظة نائب  ــؤون االجتماعية ف ــل والش ــة العم مديري
ــل عن مكتب  ــة عضوا وممث ــر احصاء احملافظ ــس ومدي للرئي
ــوان باحث  ــوا وموظف بعن ــان عض ــة حقوق االنس مفوضي
ــوا وتتولى  ــي احملافظة عض ــم احلماية ف ــي في قس اجتماع
ــام احلماية  ــة العليا ما ياتي : مراقبة العمل في اقس اللجن
االجتماعية وتقدمي املقترحات لتسهيل اجراءات املشمولني 
ــم احلماية  ــة والبت باالعتراضات على قرار مدير قس باحلماي
في احملافظة بقرار خالل ١٥ يوما من تاريخ وروده اليها وتبليغ 
ــدم املراجعة  ــه وفي حالة ع ــا عند مراجعت ــرض حتريري املعت
ــجل وتوزيع العدد املقرر لكل  يتم التبليغ على العنوان املس
ــبة السكان  محافظة وقضاء وناحية التابعة لها وفقا لنس
ــن رئيس الهيئة  ــكل بقرار م ــر في تلك احملافظة  وتش والفق
ــدات االدارية  ــع احملافظة جلان فرعية في الوح ــيق م وبالتنس
ــم احلماية االجتماعية في  ــا وتتكون من موظف عن قس له
ــوا وممثل عن الوحدة  ــا وباحث اجتماعي عض احملافظة رئيس
ــمولني  ــليم طلبات املش االدارية عضوا وتتولى اللجنة بتس
ــا والتاكد من وجود  ــة ورقيا او الكتروني ــة االجتماعي باحلماي
ــال الطلبات  ــا للتعليمات وارس ــة وفق ــتندات املطلوب املس
ــة االجتماعية في  ــم احلماي ــروط الى قس ــتوفية للش املس
ــتكمال املعلومات  ــوفات موقعة واس احملافظة مبوجب كش
ــرة  ــرعي لالس ــق بعدم وجود املعيل الش ــة والتحق الناقص
ــكن واذا كان  ويقترن بتاييد اجمللس احمللي ضمن منطقة الس
ــي او عاجز عن  ــا مبرض عقل ــرا او مصاب ــب االعانة قاص طال
العمل كليا او مصاب مبرض مينعه من تقدمي الطلب فلرئيس 
ــة وفي حالة عدم وجود  ــة العليا للحماية االجتماعي اللجن
احد من اقربائه حتى الدرجة الرابعة ان يطلب تعيني قيما او 
ــمولني باحكام  وصيا بقرار من محكمة مختصة وعلى املش
ــتحقاقه ان يقدم الى  ــنة من تاريخ اس القانون بعد مرور س
ــم احلماية االجتماعية  اللجنة الفرعية في احملافظة  او قس
ــرية او املالية وفقا  ــنويا عن حالته االس في احملافظة بيانا س
ــنوية  ــدم البيانات الس ــة واذا لم يق ــوذج تصدره الهيئ لنم
ــة اليه احترازيا ويبلغ  ــالل املدة املذكورةيوقف صرف االعان خ
ــدة تزيد  ــن املراجعة م ــص واذا تخلف ع ــف اخملت ــك املوظ ذل
ــرعي تقطع عنه  ــن تاريخ االيقاف بدون عذر ش ــنة م على س
ــم وعلى املشمولني  االعانة نهائيا وبقرار يصدره مدير القس
ــرته ان يبلغ اللجنة او  ــة االجتماعية او احد افراد اس باالعان
ــالل ٣٠ يوما من  ــم احلماية االجتماعية في احملافظة خ قس
ــرة  ــول تغيير فيما يلي : تبديل محل اقامة االس تاريخ حص
ــرة واي تغيير في احلالة  ــورة دائمة وفاة اي من افراد االس بص
ــتحقاقه االعانة  ــأنه ان يؤثر في اس ــرية واملالية من ش االس
ــهر التالي للتاريخ  كليا او جزئيا وتعدل االعانة  من اول الش
الذي حصل فيه التغيير ويوقف صرف  االعانة بقرار من مدير 
ــي احدى احلاالت  ــم احلماية االجتماعية في احملافظة ف قس
التالية : مغادرة املستفيد للعراق ملدة تزيد على ستة اشهر 
ــتمراره  ــوغ اليتيم القاصر وعدم اس ــروع او بل ــذر مش دون ع
ــتمرار احد ابناء املشمول على الدراسة  بالدراسة وعدم اس
وفي حالة الوفاة تنتقل االعانة الى ارملة املشمول وعند زوال 
ــفاء التام للمريض او البلوغ لليتيم  اسباب الشمول كالش
ــرة على دخل او مورد مالي يزيد  القاصر او الزوج حصول االس
ــغ االعانة املمنوحة او رفض االلتحاق باحد املعاهد  على مبل
ــل وكذلك رفض  ــب والتأهي ــة بالتدري ــات املعني او املؤسس
ــل املقدم له من برنامج احلماية االجتماعية  االلتحاق بالعم
ــة نهائيا بقرار  ــروع وتقطع االعان لثالث مرات بدون عذر مش
من مدير قسم احلماية االجتماعية في احملافظة في احلاالت 
ــتحقاق واذا قدمت وثائق  ــروط االس التالية  كفقدان احد ش
ــمول باحكام القانون  ــات ثبت تزويرها لغرض الش او معلوم
ــتمارة البيان السنوي  او قدمت معلومات غير صحيحة باس

بهدف استمرارشموله باحلماية االجتماعية.

قانون احلامية االجتامعية 

احمد العبادي 
ــي مختلف  ــة ف ــد الثابت ــن  القواع م
العلوم ان الفشل في التطبيق ال يعني 
فشل النظرية وهذا ما ينسحب على 
العلوم السياسة ايضا.. في اجملتمعات 
ــا ومذهبيا تعد  ــا وقومي املتعددة ديني
ــاذج  النم ــن  م ــة)  التوافقي  ) ــة  صيغ
ــي  ــلم االهل ــق الس ــة لتحقي الصاحل
فأغلب  ــة..  اجملتمعي ــدة  الوح ــز  وتعزي
ــي تتكون  الت العريقة  ــات  الدميقراطي
ــات  ــات وعرقي ــن اثني ــا م مجتمعاته
ــت نظام  ــات مختلفة مارس وايدلوجي
ــوغ  ــة لبل ــة انتقالي ــق كمرحل التواف
ــاء احلكم  ــاملة وبن ــة الش الدميقراطي
ــية  ــيد من خالل اغلبية سياس الرش
حاكمة الى جانب معارضة سياسية 
ــا وعينا على االداء  ناهضة تكون رقيب
احلاكمة  لالغلبية  السياسي  والفعل 
ــا  والنمس ــدا  وهولن ــكا  بلجي ــل  مث
ــل  ــأن فش ف ــا  هن ــن  وم ــرا..  وسويس

التجربة العراقية ( التوافقية) ال ميكن 
اعتباره باي حال من األحوال فشل هذه 
ــون ان  الواقع  ــن احلكم .ك الصيغة م
واملنظومة السياسية في العراق اصال   
ــائبا ومشوها : سائبا  حيث  نظاما س
ــية  ــون لالحزاب السياس ــد قان اليوج
لالحزاب  ــي  السياس ــل  العم ــم  تنظ
ــن القوانني التي حتاول  الفاعلة وهو م
ــدم  ــا وع ــية دفعه ــزاب السياس االح
ــدا لفعلها  ــيكون قي اقرارها كونه س
ــل  مجم الن  ــوها   السياسي.ومش
االحزاب السياسية حولت التوافق الى 
ــص واملغامن  ــن حيث التحاص تواطؤ م
ــس وجودها  ــأنه تكري ــا من ش وكل م
السياسي واحلزبي على حساب الوطن 
وعلى حساب بناء املؤسسات الالزمة 
ــاملة  الش الدميقراطية  ــى  ال للتحول 
ــع ذلك  ــة ومعارضة.وم ــود اغلبي بوج
ــية  ــت الفعاليات السياس فقد حاول
ــاذ  ــيلة انق ــبث بوس ــة التش العراقي
ــل  الفش ــبب  بس ــدد  امله ــا  لوجوده
ــنة.ولعل اهم  ــة ١٨ س ــم طيل املتراك
ــية التي اطلقت  ــات السياس الفعالي
ــية هو ائتالف  دعوة لالغلبية السياس
ــام ٢٠٠٩  عندما كان  ــون ع دولة القان
ــا للوزراء  ــوري املالكي رئيس ــيد ن الس
ــوع منذ  ــوة من هذا الن ــي اول دع , وه
 .  ١٩٢١ ــة  العراقي ــة  الدول ــيس  تأس
ــاج من نتاجات االحتكاك  طرحت كنت
بني رئيس احلكومة ( نوري املالكي) وبني 
ــبب تدخلها  ــية  بس الكتل السياس

ــة . ما زاد من  ــه الوزاي ــي ادارة كابينت ف
ــي  ــق ف ــي فأطل ــكاك السياس االحت
حينها دعوة حكومة االغلبية اال انها 
فشلت بسبب مجمل االعتراضات من 
مختلف الكتل السياسية وهي ناجتة 
ــة التي كانت حتكم كل  عن ازمة الثق
ــدد الدعوة اليوم لتنادي  االطراف.وتتج
ــة)  الوطني  ) ــية  السياس ــة  باالغلبي
ــرى  ــية اخ ــراف سياس ــل اط ــن قب م
ــار الصدري بعد فوزه في  متمثلة بالتي
االنتخابات في ١٠ / اكتوبر ٢٠٢١ والتي 
ــى ٧٣ مقعدا  ــا ما يزيد عل حصد فيه
ــدة  ــية جدي ــات سياس ــور كيان وظه
ــارج الفضاء الطائفي  مثلت حركة  خ
ــية  ــرين ( امتداد ) وحركات سياس تش
اخرى خارج االحزاب التقليدية.وهنا ال 
بد من  طرح السؤال الكبير: ما مصير 
حتالفات سياسية تقوم احزابها على 
ــاس هوياتي ديني وقومي ومذهبي  اس
ــامات اجتماعية حادة  ــش انقس ويعي
ــدة؟.وان  ح ــر  اكث ــيا  سياس ــا  وصراع
ــرة بعمق جلذر  ــب النظ ــة تتطل االجاب
ــن الصعوبة مبكان  ــكلة  حيث م املش
ــق اغلبية  ــات لتحقي ــكيل حتالف تش
ــات دينية  ــية الحزاب ذات هوي سياس
وقومية ومذهبية وذلك بسبب اختالف 
ــكل  ــداف بش ــاريع وااله ــرؤى واملش ال
ــار  ــام اول اختب ــقط  ام ــا تس يجعله
ــوك واملناطق  ــح الهويات ( كرك ملصال
ــالح  ــازع عليها – او موضوع الس املتن
ــع  مواضي او   – ــة  الدول ــار  اط ــارج  خ

بأحتمالية حصول  تتعلق  ــة  حساس
ــض املناطق  ــة لبع ــرات دميغرافي تغيي
ــاء اقاليم  ــات تتعلق بأنش – او طموح
ــيطرة على  ــدة -  او مواضيع الس جدي
منافذ االقليم او موضوع قانون النفط 
ــر من من املواضيع التي  والغاز  الى غي
ــا بالهوية). ــا مساس ــكل طرحه يش

ــذي يواجه  ــدي ال ــن التح ــا يكم وهن
االغلبية املفترضة بل ويواجه مجمل 
ــل  مجم الن  ــية  السياس ــة  العملي
ــية هي احزاب تتكئ  االحزاب السياس
ــة او طائفية وليس  ــاد قومي ــى ابع عل
ــها تعبيرا  ــا ان تعبر عن نفس مبقدوره
ــا  ــر عناوينه ــالل صه ــن خ ــا م وطني
الفرعية  في املنظور الوطني لتتجاوز 
ــف الى ذلك ان  عقدتها الهوياتية.اض
ــات االخرى  ــال من التحدي هناك مجم
ــذي طرحه  ــروع ال ــه املش ــي تواج الت
ــة  ــا ان العقلي ــدري ومنه ــار الص التي
ــر قادرة على  ــية العراقية غي السياس
استيعاب فكرة املعارضة وهذا بسبب 
ــزاب  ــي لالح ــر السياس ــور الفك قص
ــر الى احلكم  ــة حيث هي تنظ احلاكم
ــوزارات واملغامن   ــه من ال ــا حتصل علي مب
ــي  ــه من اداء سياس ــا متارس وليس م
ينضج ويصوب املمارسة السياسية .  
ــة  وهذا ما تعودت عليه خالل املمارس
ــن. الزم ــن  م ــن  لعقدي ــية  السياس

ــر مثلما االغلبية  واالحرى بها ان تنظ
السياسية مشروع حكم فاملعارضة 
ــتند الى  ــومي ورقابة    يس ــروع تق مش

مجموعة من الثوابت الوطنية لغرض 
انضاج التجربة واالداء السياسي.كما 
ان ازمة الثقة التي حتكم تعامل اغلب 
الفرقاء السياسني حتى داخل املكون 
الواحد وخاصة بعد االنتخابات االخيرة 
في ١٠/ اكتوبر / ٢٠٢١   واعتقاد اطراف 
ــابها التزوير  ــات ش ــرة ان االنتخاب كثي
ــض الفرقاء ان  ــق انطباعا عند بع خل
االغلبية ستكون القصاء طرف محدد 
بعينه.ان صيغة االغلبية املطروحة من 
التيار لتشكيل احلكومة تتماهى الى 
حد كبير مع منوذج التوافق السياسي 
ــية  ــت عليه الكتل السياس الذي دأب
ــات  التحالف ــون  ك ــنة  س  ١٨ ــذ  من
التوافقية السابقة هي نفسها اليوم 
ــات االغلبية والتي  املطروحة  لتحالف
ــات القومية  ــتندت الى لغة الهوي اس
والطائفية , فمثلما عملت التوافقية 
احملافظة على تعزيز التمثيل النسبي 
ــي احلكومات  ــة ف ــراف املتحالف لالط
ــة املطروحة  ــاول الصيغ ــة حت املتعاقب
لالغلبية احملافظة على نفس التمثيل 
ــني  ب ــب  املناص ــم  وتقاس ــبي  النس
ــتندت  االطراف املتحالفة , ومثلما اس
ــيم الطائفي  ــة على التقس التوافقي
ــة الى نفس  ــتند االغلبي والقومي تس
املفهوم.كما  تطرح الصيغة املطروحة  
ــية  ــود معارضة سياس ــة وج لالغلبي
ــذه القضية وهو  ــا لم تعالج ه اال انه
ــر فمثلما هناك اغلبية  التحدي االكب
وطنية ال بد من وجود معارضة وطنية 

ــون هناك  ــول ان تك ــن املعق فليس م
اغلبية وطنية واملعارضة اما قومية او 
ــا لم تعاجله الصيغة  طائفية  وهذا م
ــزاب الكردية  ــة , الن واقع االح املقترح
ــات  والفعالي ــا  بأغلبه ــة  التقليدي
السنية بأكملها مع املشاركة وليس 
ــة  . وبالتالي اذا لم  ــرة املعارض مع فك
ــنكون  يكن هناك معارضة وطنية س
ــوازن وبالتالي  ــام خلل التمثيل والت ام
ــة  طبيع ذات  ــة  املعارض ــتكون  س
ــيقي  هوياتية ايضا  ومن االطار التنس
ــي ان احلكومة لن  ــا يعن ــط  وهو م فق
ــة. اال  ــاح والدميوم ــا النج ــب له يكت
ــذه التحديات  ــم من كل ه ــه وبالرغ ان
ــي  والعلل في مجمل الواقع السياس
العراقي تعد الدعوة لالغلبية محاولة 
ــود النظام  ــاء الراكد جلم ــك امل لتحري
ــي وعدم قدرته على معاجلة  السياس
واالقتصادية  ــية  السياس ــات  التحدي
ــم  ــا  فال بد من رس ــن هن ــة وم واالمني
مسار جديد للخروج من االزمة  يكون 
نقطة الشروع لالنطالق نحو االصالح 
ــي بدال من النظام التوافقي  السياس
ــوه . حيث امامنا طريقان ال ثالث  املش
ــع االول  ــودة للمرب ــا الع ــا:  - ام لهم
ــودة الى  ــام التوافقي والع ــو النظ وه
ــا الويالت  ــي جلبت لن ــة الت احملاصص
ــنكون بأنتظار طوفان جديد يفوق  وس
ــقوط النظام السياسي  ــرين وس تش
ــم طريق جديد  ــروع برس برمته او الش
ــار العملية السياسية من خالل  ملس

ــكيل حكومة اغلبية وطنية  مع  تش
ــار  ــة وطنية اخرى تراقب املس معارض
احلكومي اخذين بنظر االعتبار مجمل 
املالحظات التي طرحت على الصيغة 
ــث  الوطنية.حي ــة  لالغلبي ــة  املقترح
ــى  ــم عل ــة حتت ــؤولية الوطني ان املس
ــق بحجم االزمات  اجلميع التأمل بعم
ــرعنا  ــراق منذ ان ش ــت الع ــي الزم الت
ــي  وعلى كل  ــج التوافق السياس بنه
ــتويات ان تطلعات العراقيني في  املس
ــي طموحاتهم   حتتم  ايجاد نظام يلب
ــى اجلميع التفكير بعقد جديد من  عل
احلكم يتفق عليه اجلميع فمثلما اتفق 
اجلميع طيلة ١٨ سنة على التوافق ال 
ــن االنتقال الى  ــن االتفاق ايضا م بد م
ــرج العراق  ــة عقد بديل عله يخ صيغ
ــات  االصالح ــة.ان  الراهن ــه  ازمت ــن  م
االستراتيجية  والتحوالت  السياسية 
ــتثنائية  وقرارات  حتتاج الى قيادات اس
كل  ــن  م ــم  وبالرغ ــث  حي ــجاعة  ش
املعوقات واخملاوف التي تواجه االنتقال 
ــن كل القيادات  ــو االغلبية  ال بد م نح
ــية اذا كانت تستشعر بهم  السياس
ــريء يخرجنا  ــرار ج ــن ق ــني م العراقي
ــاش والتكلس الذي  ــة االنكم من حال
ــية عله  ــة السياس ــه العملي تعيش
يكون نقطة شروع في طريق االصالح 
السياسي واالقتصادي.فهل سيرسم 
التيار خارطة طريق التغيير السياسي 

في العراق؟.

الــتـــوافــــــق واالغـلـبــيــــــة.. الــواقــــع و الــطـمـــــــــــــــوح

   من احد العوامل املهمة  التي جتعل من اي مشروع أو 
ــركة أو تشكيل يعمل بصورة جيدة ويحقق الغرض  ش
ــن  تعريفه بأنه  ــم االداء وميك ــو تقيي ــود  منه ه املنش
ــلوكيات  للعمال  ــراءات  واالجهزة والس ــة اإلج مراجع
ــا حتليل  هذه النتائج   ــاء عملهم املعتاد ويتم بعده أثن
ــاكل  التي حدثت  ــا  معرفة االخفاقات  أو املش وبعده
فقد يكون هذا التشكيل  خاسرا أو لم يحقق  الهدف 
ــر بالقوانني  ــائه وبالتالي اعادة النظ ــود من انش املنش
ــع  ــني االداء ورف ــرض حتس ــلوكيات لغ ــرارات والس والق
ــتواه العلمي والعملي. تتم هذه العملية  كفاءته ومس
ــنوات   ــهر أو ايام أو لس ــالل فترة معينة قد تكون ش خ
ــم اكبر عما حدث  ــا الكيفية لفه ــا من خالله تعطين
ــا قاعدة بيانات مهمة لتالفي اية  ويحدث وتتكون لدين
ــتقبال  في اي من القطاعات سواء كانت  مشاكل مس
قطاعات إدارية ام إنتاجية وحتى سياسية. نحن  اليوم 
ــيد الكاظمي وقبلها  على أعتاب مغادرة حكومة الس
كانت للسيد عبد املهدي ويتطلب  من هذه احلكومات 
ــة  عما حتقق  ــة إدارية واقتصادي ــوم بإعداد دراس ان تق
ــة  التي أعلنت  ــية واالقتصادي ــج  السياس ــن البرام م
ــى حدة ، ومن ثم  ــي بداية اية حكومة ولكل وزارة عل ف
احلكومة ككل ، تقييم االداء يجب أن ال ينسحب فقط 
على احلكومة بل على كل الطبقة السياسية بدءا من 
ــة ما هي االخفاقات   ــة اجلمهورية والبرملان  ملعرف رئاس
ــول وماذا  ــد وما هي احلل ــا إلى هذا احل ــي اوصلت بن الت
ــة تفصيلية بكل قطاع من  حتقق منها مع اعداد خط
ــوم تقييم االداء ال  ــف فإن مفه قطاعات الدولة ، لالس
يشكل ثقافة جادة في العراق  وال يعد سوى حبر على 
ورق  وعدم أخذه بنظر االعتبار  في القرارات  السياسية 
ــي أمس احلاجة إلى  ــة. نحن اليوم ف ــة أو اإلداري أو الفني
ــذا تقييم فالغرض  منه بالتالي هو مصلحة البالد  هك

والعباد.
* رئيس مهندسني 

احلكومة وتقييم  األداء

* احمد االلوسي
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مناشدة أمام انظار السيد رئيس 
الوزراء .. من يفتح هذا الشارع بعد 

اغالقه منذ (٢٠٠٣)؟

امام انظار السادة رئيس الوزراء ووزير 
الداخلية ووكيل الوزارة األقدم

ــون يقولون  ــدات بعثها مواطن ــة اجلديدة) مناش ــت (البين    تلق
ــارع السدة) الرئيس الذي ميتد من منطقة العرصات  فيها ان (ش
ــني مغلق بالكتل  ــر  الطابق ــى جامعة بغداد مروراً حتت جس ال
ــبب بخلق ازدحامات  ــة منذ (٢٠٠٣) وحلد اآلن مما تس الكونكريتي
ــاحة احلرية حيث  ــات مرورية في الطريق املوصل الى س واختناق
ــاعة كاملة جراء تلك االزدحامات  ــتغرق اجتياز املسافة س يس
ــة اجلزرة  ــر بازال ــن يهمه األم ــاً م ــون ايض ــد املواطن ــا يناش كم
ــارع ذهاباً واياباً بواقع (٣) ممرات للذهاب  الوسطية وتوسيع الش
ــارة بأن  ومثلها في االياب ألجل امتصاص الزخم املروري مع االش
ــوارع لكن ظل  ــادة عمليات بغداد قد فتحت العديد من الش قي
ــباب غير معروفة .. فهل من حل رجاءً؟. هذا الشارع عصياً ألس

مناشدتنا نضعها امام انظار السيد رئيس الوزراء والقائد العام 
للقوات املسلحة مصطفى الكاظمي ونحن باالنتظار.

ما هكذا تورد األبل يا وزارة الرتبية 
ــأن ظاهرة احلقيبة املدرسية  ــرنا في اعداد سابقة بش    كنا قد اش
ــث ان هؤالء التالميذ الصغار وخاصة  لطلبة املدارس االبتدائية حي
ــل حقيبة على ظهورهم  ــتطيعون حم في مثل هذه األعمار ال يس
د جدوالً  ــى االدارات أن حتدّ ــي كامالً وعل ــي مليئة باملنهج الدراس وه
للدروس كي يعرف التلميذ ما يحمله من كتب لهذا اليوم .. أما ترك 

األمور بهذا الشكل فهذا دليل فوضى وعدم دراية يا وزارة التربية.

مناشدة .. انشاء خدمات
ــة ٢٨ فرز  ــة التاجيات املقاطع ــكنة منطق ــن لفيف من س نح
ــاء فيها ٨٠٪  ــبة البن ــام ٢٠٠٠ واملنطقة  االن نس ــمي في ع رس
ــاء والكهرباء واجملاري  ــد االن تعاني من عدم وجود خدمات امل وحل
ــة وتبعد  ــة الكاظمي ــى بلدي ــة ال ــا تابع ــا انه ــط علم والتبلي
ــة عنها اقل من ٥ دقائق ومجاورة الى ملعب  الكاظمية املقدس
ــد االن حول  ــف ال يوجد اي حترك حل ــي .. ولألس ــات الدول التاجي
اكمال اخلدمات ... وكلما نطالب بحقنا في توفير اخلدمات ال جند 
اذن صاغية . علما ان املنطقة مسكونة منذ عام ٢٠٠٦ وال توجد 
فيها اي مدارس او مستوصف او اي خدمات  والطرق ترابية ... هل 
يعقل كل هذا؟ نحن نناشدكم باسم االنسانية ونرجو تسليط 

الضوء لتحسني واقع املنطقة لغرض توفير اخلدمات .
عنهم املواطن / محمد علي محمد 

٠٧٧٠٢٩٦٧٣٢١

   نحن لفيف من منتسبي وزارة الداخلية ممن يحملون الشهادات 
اجلامعية ( البكالوريوس فما فوق) يناشدون السيد رئيس الوزراء 
القائد العام للقوات املسلحة السيد مصطفى الكاظمي ووزير 
ــيد وكيل وزارة الداخلية  ــيد عثمان الغامني والس الداخلية الس
ــاص بتحويلهم  ــط االلكتروني اخل ــني العوادي بفتح الراب حس
ــوة بأقرانهم الذين مت  ــكري الى املالك املدني اس من املالك العس

حتويلهم قبل أقل من شهر.

يا رئيس الوزراء و يا وزير الداخلية ويا كل اخلريين .. منتسبو وزارة الداخلية 
من املفسوخة عقودهم واملستقيلني .. امللحق (ج) يناشدونكم بإنصافهم

ــاالت  اتص ــدة)  اجلدي ــة  (البين ــت  تلق    
ــبي  ــع غفير من منتس ــن جم ــة م هاتفي
ــوخة عقودهم  وزارة الداخلية من املفس

ــرف بامللحق (ج)  ــا يع ــتقيلني أو م واملس
ــوة بأقرانهم علماً  العادتهم للخدمة أس
ــراءات مبا في ذلك  ــم اكملوا كل االج أنه

ــي .. وينتظرون  ــص الطب ــة والفح املقابل
ــوا الفرحة في  ــارة .. فأدخل ــط البش فق

قلوبهم يا كل أصحاب القرار.

البينة الجديدة /
 حمودي عبد غريب 

ــلة  القش ــى  ملتق ــة  رابط ــت  أقام
الرياضي صباح  يوم اجلمعة املصادف 
٨ / ١ / ٢٠٢٢ ومبوقع تواجدها في حدائق 
القشلة مجلس تأبيني واستذكاري 
ــة و العربية  ــرة العراقي ــوم الك لنج
واآلسيوية  والذين مثلونا خير متثيل 
في احملافل الدولية ولهم بصمات في 
ــة والعاملية  ــا احمللية والعربي مالعبن

ــور الرياضي  ــي ذاكرة اجلمه التزال ف
ــم الكبير الكابنت (عبد  ... وهم النج
كاظم) امللقب مبلك التغطية العب 
ــابق) والكابنت  ــرطة ( الس نادي الش
ــراس املرمى   ــم) مرعب ح (علي كاظ
ــادي الزوراء  ــي وجنم ن ــا الدول وهدافن
ــابق)...   والنجم الدولي واملدرب  (الس
ــام الذي  ــنت أحمد دح ــر الكاب القدي
مثل اندية اجليش والطيران والطلبة 
ــل مدربا لنادي املصافي  والكرخ وعم
ــم اهللا جميعاً  ــه (رحمه ــل وفات قبي
برحمته الواسعة واسكنهم فسيح 
جناته).وأستهل اجمللس البدء بقراءة 

ــى أرواح الراحلني  ــورة الفاحتة عل س
ــم تخللتها   العديد من األحاديث  ..ث
ــور التي  ــادة احلض املتبادلة بني الس
ــم وحكاياتهم مع  ــص ذكرياته تخ
ــذاذ الذين خدموا  هؤالء النجوم األف
ــة  طيل ــان  وتف ــالص  بإخ ــم  وطنه
..فيما  الناصعة  الكروية  مسيرتهم 
كان عدد من الرواد القدماء ممن عاشوا 
ــرطة  ــا وجنم الش ــق العبن ــرة تأل فت
ــد كاظم) منذ  ــراق املرحوم (عب والع
ــتينات حيث كان من أبرز  مطلع الس
ــافات القصيرة  ــي املس العدائيني ف
ــية فيها اضافة  وحقق ارقاما قياس

ــرطة  ــق آليات الش ــه فري ــى قيادت ال
ــنوات عدة ببطولة الدوري  وفوزه لس
ــرطة) من  ــن فريق (الش ــاز ومتك املمت
ــي ببطولة أندية  ــالل املركز الثان إحت
آسيا بعد إن رفض مالقاة احد األندية 
البطولة  ــي  نهائ ــي  ف ــرائيلية  األس
لينسحب من البطولة عائدا للوطن 
ــام اجلمهور العربي. مرفوع الرأس أم

ــم  العال كأس  ــات  بتصفي ــه  وتألق
املقامة باستراليا حيث رفض اخلروج 
من امللعب رغم اصابته البليغة في 
ــه .. وحتى رحلته  ــق برأس حدوث ش
ــة ومغادرته البلد    التدريبية الناجح

ــام ٢٠٠٣ ورحيله عام  وعودته بعد ع
ــن الهداف  ــث ع ــاء احلدي ٢٠٠٥ .. وج
ــات  ــا بحكاي ــم ) مفعم ــي كاظ (عل
ــمة والكؤوس التي  البطوالت واألوس
ــع منتحباتنا الوطنية ومع  احرزها م
ــا كانت الذكريات  ناديه الزوراء ..فيم
ــد دحام)  ــوق (أحم ــم اخلل ــع النج م
ــام االخيرة من  ــذي فقدناه في االي ال
ــد اصابته بنوبة قلبية  عام ٢٠٢١ بع
ــيرة العب كان  ــأة لتنهي مس مفاج
ــا ومدربا  ــق الرفيع العب ــاال للخل مث
ــارج امللعب.وكان من  كرويا داخل وخ
ــذا اجمللس جنوم  ــني احلاضرين في ه ب

الرياضة العراقية من الرواد القدامى 
ــال املتعاقبة ومحبي كرة  ومن االجي
ــن والصحفيني ومن  القدم واملصوري
ــادي)  ــل العب ــيد (جمي ــم الس بينه
ــي لكرة الطائرة  رئيس االحتاد العراق
املدير  ــهالني)  ــتاذ (جزائر الس واالس
ــابق  ــذي للجنة األوملبية الس التنفي
ــو  عض ــر)  أكب ــان  (عدن ــنت  والكاب
ــدوري  والكاتب  ــابقات ال ــة مس جلن
واالستاذ  السبتي)  (علي  والصحفي 
الرياضي  ــاج  ــوداني واحل ــاد الس عم
ــام)  ــادل البرقعاوي) والكابنت (وس (ع
ــم واالعالمي  جنل املرحوم علي كاظ

ــي) والصحفي (صبيح  (زيدان الربيع
ــتاذ  ــي)  واخلبير الكروي االس العوين
ــرمي  (ك ــن  والكبات ــزاوي)  الع (داود 
ــداوي) و(حسن  ــن س صدام)  و(حس
ــليم) و(ستار جبار)  علي) و(ضياء س
العتابي)  ــادق  علوان)(و(ص ــد  و(محم
ــداد هادي)  ــي)  و(مق ــتار الكعب و(س
ــة  رابط ــس  رئي ــاري)  اليس ــار  و(صب
ــلة الرياضي والرياضي  ملتقى القش
ــي ( فالح  ــي) والرياض ــتار الكعب (س
ــرمي  ــاج (ك ــف )واحل ــراوي ابوعاط الغ
ــاج (جمال  ــواء احل ــال) والل ادريس امل

رحومي جاسم).

البينة الجديدة /
 القسم الفني 

ــي الرابع  ــاء املاض ــوم الثالث ــي ي توف
ــرب وامللحن (  ــهر املط من هذا الش
ــقيق املطرب (علي  أحمد احلجار) ش
ــر ألول مرة  ــر اخلب ــار) الذي نش احلج
ــقيقه األصغر بعد إن  وهو ينعى  ش
وافته املنية اثر نوبة قلبية مفاجئة, 
ــخصي وكتب  ــابه الش ..وعبر حس
ــبوك: (انتقل  ــي فيس ــه ف بصفحت
ــي أحمد  ــة اهللا تعالى أخ ــى رحم إل
ــة  ــر كالصاعق ــكان اخلب احلجار....ف
ومدوياً بني الوسط الفني واإلعالمي 
وزارة  ــار)إن  (احلج ــان  الفن ــاف  وأض
ــة أصدرت بيان على  الثقافة املصري
ــاس عبد الدامي)  ــان الوزيرة (د.إين لس
ــة  العربي ــيقى  املوس  : ــه  في ــاء  ج
فقدت جنما المعاً متيز بصوت أصيل 
ــت الوزيرة   ــاس مرهف وأضاف وإحس

ــاهمت  ــل (صنع أعماال س أن الراح
في التعبير عن مشاعر جيل كامل، 
ــتبقى خالدة باعتبارها عالمات  وس
ــرب احلديث واملعاصر)  في عالم الط
ــزاء للفنان  ــم  مجلس  الع وقد أقي
ــجد  مبس ــار  احلج ــد  أحم ــل  الراح
ــاذلية، وتلقى العزاء  ــة الش احلامدي
شقيقه الفنان على احلجار، وحرص 
عدد كبير من الفنانني على احلضور 
ــي الراحل. ــب العزاء ف ــدمي واج لتق
ــرة الثقافة أول احلاضرين  وكانت وزي
ــا حضر  ــب العزاء، كم ــدمي واج لتق
القصاص  ــرم  أك الكاتب الصحفى 
ــى إدارة وحترير اليوم  ــس مجلس رئي
السابع لتقدمي واجب العزاء للفنان 
ــا كل  أيض ــر  ــار، وحض احلج ــى  عل
ــامى  ــني صبرى فواز وس ــن الفنان م
مغاورى، وطارق لطفى واملؤلف عبد 
ــال، واإلعالمى محمود  ــم كم الرحي
ــن  ــور الدي ــل ن ــان نبي ــعد والفن س
ــيش.كما  ــى حش ــان مصطف والفن

حضر الكينج محمد منير والفنان 
هانى شاكر نقيب املهن املوسيقية، 
ــدة، ولطفى  ــان محمود حمي والفن
لبيب، ورياض اخلولى، ومحمد فؤاد، 
وأحمد عبد العزيز وحرمه الصحفية 
دينا شرف الدين، واملطرب مصطفى 
ــالم،  ع ــارق  ط ــى  واإلعالم ــل،  كام
واإلعالمى محمود سعد، مصطفى 
ــاب توفيق وحضر كل من  قمر، وإيه
ــد الباقى، والفنان  الفنان حلمى عب
ــيقار محمد  صالح عبد اهللا، واملوس
ــا «البينة  ــلطان,,وبعثت جريدتن س
ــاة  اجلديدة»  برقية التعزية واملواس
ــقيقه  ــه وذويه ولش ــه وأهل لعائلت
ــابه  الفنان ( علي احلجار ) عبر حس
ــذا نصها  ــه اجلوال وه ــاص ورقم اخل
...للفنان (علي  ــاتنا وتعازينا  (مواس
ــد  (أحم ــقيقه  ش ــاة  لوف ــار)  احلج
ــوم الرحمة  ــني للمرح ــار) داع احلج
ــيح  فس اهللا  ــكنه  ويس ــرة  واملغف
ــه ولألهل ومحبيه  ــه ..ولعائلت جنات

ــلوان  وأقاربه وأصدقائه الصبر والس
ــون ..صدق  ــا اليه راجع ــا هللا وإن ..وإن
ــا يذكر ان  ــم .ومم ــي العظي اهللا العل
ــوارا مطوالً مع  ــا أجرت ح صحيفتن
ــالل زيارته  ــار خ ــان علي احلج الفن
ــط الشهر  األخيرة الى العراق اواس
املاضي من عام ٢٠٢١.* أحمد احلجار 
في سطور.متيز بصوت مميز ومختلف 
رغم كونه ملحنا فى األساس، وهو 
ــني بإمبابة)  ــن مواليد منطقة (زن م
ــم  ــد إبراهي ــل أحم ــمه بالكام اس
 ،١٩٥٦  /  ١١  /  ٧ ــى  ف ــد  ول ــار،  احلج
ــة ألب مطرب  ــأ فى عائلة فني ونش
ــاء  ــد الغن ــم لقواع ــن ومعل وملح
ــيقار الراحل  واملوسيقى وهو املوس
إبراهيم احلجار، وكانت والدة أحمد 
ــذب وجتيد  ــار تتمتع بصوت ع احلج
ــمهان،  غناء أغنيات ليلى مراد وأس
ــرب علي احلجار. ــقيقه هو املط وش
ــد  باملعه ــار  احلج ــد  أحم ــق  التح
العالى للموسيقى العربية، وتعلم 

العزف على آلتى العود والبيانو كما 
ــيقية واملقامات  ــة املوس درس النوت
ــال  ــدأ مج ــة، وب ــرقية والغربي الش
ــنة  ــو طالب فى الس ــراف وه االحت
األولى له بالكلية بلحن «أعذرينى» 
ألخيه علي احلجار، ثم توالت أعماله 
ــني والغناء، وحلن  ــة بني التلح الفني
ــؤاد أغنيات فيلم  ــم محمد ف للنج
«أمريكا شيكا بيكا»، وحلن العديد 
ــرحية ومقدمات  ــال املس من األعم
ــن  وحل ــة  التلفزيوني ــالت  املسلس
ــام  ــعينات، وهم هش لنجوم التس
ــق وأنغام  ــد اخلال ــالء عب ــاس وع عب
ــت أغنية  ــكا وغيرهم، وكان وأنوش
ــهرته كمطرب،  ــود) هي بداية ش (ع
وله أربعة ألبومات غنائية...ومن أبرز 
أغانيه (مللمت خيوط الشمس) و(يا 
ريت تعود) و(يكفاكي) و(حلظة وداع) 
و(امتنيت) و(قد األحالم) و(حنني) و(وال 
عمري) و(هواكي) و(خلينا في بكره).

جملس تأبيني لنجوم الكرة العراقية عبد كاظم وعيل كاظم وأمحد دحام يف حدائق القشلة

املوت خيطف امللحن واملطرب املرصي (أمحد احلجار) بعد رحلة فنية متميزة بعالـم املوسيقى والغناء

وزارة الثقافة املرصية تنعى  (أمحد احلجار) وتصف فقدانه باخلسارة 
الفادحة للموسيقى العربية
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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.

„zzzzzÁÊfih

(السنة السابعة عشرة) العدد (٣٧٩٥) - اإلثنني - ١٠ - كانون الثاني - ٢٠٢٢

حداد عىل ارواح شهداء الوطن 
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عبد الزهرة البياتي 

وجع يومي

* رئيس التحرير التنفيذي

ــدو انه في ظل غياب القانون الرادع والكابح وفي ظل غياب  يب
ــاد الذي (لعب طوبة)  ل وانتشار الفس ــات وتغوّ دولة املؤسس
ــزا في هذا  ــيء جائ ــالد اصبح كل ش ــدد ثروات الب ــاد وب بالعب
ــريطة ان تكون عندك شطارة ومهارة  الوطن، متاح ومباح وش
ــمار او  ــزة ضمير كفعل املس ــم من وخ ــاف اهللا وال تتأل وال تخ
ــيركم الن تصل الوقاحة  ــاهللا عليكم ما تفس ــر وإال ب الزمهري
ــخصية رسمية رفيعة او مهن  بالبعض الى انتحال صفة ش
ــاس والنصب  ــة من اجل ايهام الن ــة او مناصب حساس طبي
ــد امكن  ــد هللا فق ــى؟ واحلم ــذ الرش ــم وأخ ــال عليه واالحتي
ــة ببعض من ركبوا املوجة .. موجة الغش واالنتحال ال  االطاح
سيما في هذه الظروف احلساسة لكن هناك الكثير , الكثير 
ممن مازال يتخفى خلف اقنعة تتيح لهم ان يغيروا اشكالهم 
ــن يقعون في حبائلهم  ــوا أدوارا خادعة جتعل االخري ويتقمص
ــول لهؤالء مهما  ــم !!لكن نق ــهال لنزواته ويذهبون صيدا س
ــم في التقمص فإن حبل الكذب قصير وان الليل ميحوه  بالغت
النهار !! االمثلة بخصوص انتحال صفات شخصيات رسمية 
او مهن كثيرة ويطول ذكرها وتعدادها فهناك من انتحل صفة 
ــكرية  ــور انه يزور الوحدات العس ــط رفيع وصلت به االم ضاب
ــني وجيم)  ــب الضباط وغيرها من (س ويجري التعداد ويحاس
ــفت حيلته  ــت عورته وانكش ــرور وقت قصير بان ــن بعد م لك
ــة قاض حيث  ــة لينتحل صف ــه الوقاح ــاك من وصلت ب وهن
اعلن مجلس القضاء االعلى في بيان له بتاريخ (٢٠٢١/١٢/٢٥) 
ــي انه قاض وانه  ــخص في احد املطاعم يدع القبض على ش
ــة حصوله على  ــة القاضي بغي ــى املواطنني بصف ــال عل احت
ــي قضاياهم، وقد  ــاعدتهم ف ــغ مالية منهم بداعي مس مبال
ــهود  ــوة او اجلرم املش ــي القبض عليه وهو متلبس بالرش الق
ــة التي اصدرت  ــى  محكمة جنايات الرصاف ــذ طريقه ال ليأخ
ــنوات، وهناك حادثة طريفة ومحزنة  ــجنه (١٠) س احلكم بس
ــي تنتحل صفة  ــى فتاة وه ــرا القبض عل ــا حيث مت مؤخ حق
ــم طوارئ مستشفى بغداد التعليمي  طبيبة وهمية في قس
ــنة لكن وفاة احد  وظلت تعمل حتت هذا العنوان ألكثر من س
ــف زيفها، ولكن املتحدث باسم وزارة  املرضى اطاح بها وكش
ــيف البدر نفى رواية وزارة الداخلية جملة  الصحة الدكتور س
ــاؤالت  ــذا بقي خبر (الطبيبة الكلك) مثار  تس وتفصيال وهك
ــرار !!إن ما يحصل االن جعلني  والغاز واهللا وحده العالم باالس
ــنة (٢٠٠٠) بعنوان  ــذي انتج س ــتذكر الفليم االمريكي ال اس
ــم  ــة الى العربية يكون االس (Catch me if you can) وبالترجم
(امسكني لو استطعت) اما باللهجة الشعبية الدارجة فهو 
ــتيفن  (بيك خير الزمني) وتدور احداث الفليم الذي اخرجه س
ــبيلبرغ وبطولة املمثل الشهير ليوناردو دي كابريو  واخرين  س
ــمه (فرانك اباغنيل)  ــأن قصة حقيقية محورها رجل اس بش
ــهادات عمل بها وهو لم يتجاوز  ــيكات ومهن وش الذي زوّر ش
سن التاسعة عشرة ما دفع التحقيقات الفيدرالية ملطاردته 
ــادات وجوائز  ــد الفيلم اش ــي) وقد حص ــة (كارل هانرت برئاس
ــيطانية واالساليب امللتوية  عديدة .. واخلالصة : ان احليل الش
ــن باملقابل مطلوب  ــتبقى قائمة ولك واالقنعة الصفراوية س
ــتمر هؤالء  ــي ال يس ــه املواطن دوره ك ــب في ــي يلع ــد امن جه

املتصيدون باملاء العكر الى ما النهاية.

’jç˛a@Èƒœb™@Û»‰Ì@Ô”aä»€a@å◊äΩa@Ÿ‰j€a
بغداد  / البينة الجديدة

 نعى محافظ البنك املركزي 
ــتاذ مصطفى  العراقي األس
ــعب  غالب مخيف إلى الش
ــي والقطاع املصرفي  العراق
ــني في البنك، رحيل  والعامل
ــة  االقتصادي ــخصية  الش
ــتاذ  واملصرفية الالمعة األس
ــد  محم ــنان  س ــور  الدكت
ــذي رحل  ــبيبي ال ــا الش رض
ــرمي بعد  ــه الك ــوار رب إلى ج
ــة  وعلمي ــة  مهني ــيرة  مس

ــى عز  املول ــائالً  ــة. س طويل
ــأواه اجلنة  ــل أن يجعل م وج
ــدد خطى املؤسسة  وأن يس
التي ساهم في إدارتها بكل 
تفانٍ على مدى يقرب العقد. 
ــون.  ــه راجع ــا إلي ــا هللا وإن إن
ــظ البنك  حاف ــر ان  مُ ويذك
ــبق  ــي األس ــزي العراق املرك
#سنان_الشبيبي قد توفي 
في مدينة جنيف بسويسرا 
ــاً.  ــز ٨١ عام ــر ناه ــن عم ع
ــبيبي: هو جنل الشاعر  الش
ــروف  ــي املع ــر العراق واملُفك

ــبيبي»  الش ــا  رض ــد  «محم
ــادي وأول  ــر أقتص ــو خبي وه
ــزي  املرك ــك  للبن ــظ  محاف
ــد ٢٠٠٣ ولغاية  ــي بع العراق
ــر ٢٠١٢. الراحل: عمل  أكتوب
ــم خبيراً  ــي وزارة النفط، ث ف
ــدة للتجارة  ــدى األم املتح ل
ــهادة  ش يحمل  ــة،  والتنمي
ــاد  اإلقتص ــي  ف ــوراه  الدكت
ــتر  ــي مانشس ــن جامعت م
وبرستل في بريطانيا، ولديه 
ــات وبحوث في اجملاالت  مؤلف

اإلقتصادية. رحمه اهللا

@?flå€a@7Å@ŸÓi
@@Catch me if you can
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متابعة  / البينة الجديدة
ــدد سلطات  في وقت تش
طالبان تدابيرها ملكافحة 
ــف  أتل ــول،  الكح ــع  بي
ــتخبارات  االس ــن  م فريق 
 ٣٠٠٠ ــة  قراب ــة  األفغاني
ــي  ف ــول  الكح ــن  م ــر  لت
ــي كابل،  ــاه ف ــرى مي مج
ــة  ــت وكال ــبما أعلن حس
ــبوع  االس ــتخبارات  االس

املاضي.
ــاهد  مش ــرت  وأظه
مسجلة نشرتها املديرية 
ــتخبارات،  لالس ــة  العام
ــن الوكالة وهم  عناصر م
يرمون الكحول املعبأ في 
براميل في قناة املياه بعد 
عملية  ــالل  خ ــه  مصادرت

دهم في العاصمة.
ــي  ف ــؤول  مس ــح  وأوض
االستخبارات بالتسجيل 
ــر  ــى تويت ــر عل ــذي نش ال

األحد، أنّ «على املسلمني 
جديًا االمتناع عن تصنيع 

وتسليم الكحول».
ــن تاريخ  ــف ع ولم يُكش
ــة الدهم أو  ــذ عملي تنفي
إتالف الكحول، لكنّ بيانًا 
للوكالة أكد توقيف ثالثة 

جتار خالل العملية.
ــتهالك  واس ــع  بي وكان 
حتى  ــورًا  محظ الكحول 
ــابق  ــي ظل النظام الس ف
ــرب.  الغ ــن  م ــوم  املدع
ــة  املعروف ــان  طالب ــن  لك
ــدد  املتش ــيرها  بتفس
لإلسالم، أكثر صرامة في 

معارضتها لذلك.
ــان  طالب ــيطرة  س ــذ  ومن
ــد احلكم في  ــى مقالي عل
ــرة  وتي ازدادت  آب،    ١٥
ــا  ــم ومنه ــات الده عملي
ــتهدف مدمني  ــي تس الت

اخملدرات، في أنحاء البالد.

@è�������������flc@pÜ�������‘«@>€a@Êb����Ω5‹€@µÎ¸a@Ú������é‹¶a@…�������ˆb”Î@Âfl@pb������‘€

@ÚÓ”aä»€a@Úüäí€a@NNÔ‡√bÿ€a@âÏö°
bËéÓçdn€@ÚÌÏ˜Ωa@Ùä◊à€a@ø@›–n§

تتقدم اسرة حترير جريدة البينة اجلديدة وعلى 
ــس التحـــــــرير  ــل رئي ــــــــها الزميـــ رأس
(عبد الوهاب جبار) بأزكى التهاني والتبريكات 
لكــل الزمــــــــــالء العاملني في جريـــــدة 
ــهم الزميـل  ــة )  وعلى رأس ــراق االخباري ( الع
ــبة احتفالهم  ــول االسدي ) ملناس (عبد الرس
ــا  ــني له ـــ(١٢) متمنــ ــمعتهـــا ال ــاد ش بإيق

التقدم واالزدهار 

 في اطار سياستها ملواكبة 
ــية ونقل  التطورات السياس
ــد  فق ــعب  للش ــق  احلقائ
ــدة)  اجلدي ــة  (البين ــت  حرص
ــة  ــى حضور وقائع جلس عل
ــي دورته  ــواب ف ــس الن مجل
ــد من  ــس االح ــة أم اخلامس
ــني  (حس ــني  الزميل ــالل  خ

السومري) و (وسام جنم).

بغداد  / البينة الجديدة
فعاليات  ــس  ام ــت  انطلق
قوات  ــوف  لصن ــة  مختلف
ــرطة مبناسبة الذكرى  الش
املئوية لتأسيسها بحضور 
ــى  ــوزراء مصطف ــس ال رئي

الداخلية  ــر  ووزي الكاظمي 
عثمان الغامني.

ــات  فعالي ــهدت  وش
ــتعراض حضور غفير  االس
في مقر وزارة الداخلية في   

بغداد.
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الـبـيـنـة الـجـديـدة / كـاظـم العبيدي 
ــاق في  ــى قدم وس ــاً عل ــل يومي ــري العم يج
ــن اجل  ــة ١٣ م ــيد - الناصريــ ــرف الرش مص
ــات املصرفية اخملتلفة للمواطنني  تقدمي اخلدم

وكذلك جلميع دوائر احملافظة  .
ــدة «الـبـيـنـة الـجـديـدة» مقر  وقد زارت جري
ــن كثب خملتلف املعامالت  املصرف واالطالع ع
ــون اكفاء  ــوم بها موظف ــة ، التي يق املصرفي
ــني زايد  ــرف بدءاً من مديره حس في هذا املص
ــرة  ــرة وكبي ــع كل صغي ــذي يتاب ــدي ال حمي
ــني كون  ــالت املواطن ــاز معام ــم اجن ــي يت لك
ــذي لديه  ــي ذي قار ال ــذا املصرف الرئيس ف ه
ــؤدي املوظفون  ــعة .وي تعامالت مصرفية واس
ــات متميزة وكبيرة  ــف عناوينهم خدم مبختل

ــن  ــرف م ــون املص ــن يراجع ــني الذي للمواطن
ــراق وكذلك اقضية  ــف محافظات الع مختل
ونواحي احملافظة ، ومنهم (حيدر زغير ثجيل - 
ابو يوسف ، وفاطمة محمد كرمي ، وكرار وحيد 
ــم ، ومحمد جازع ،  ــد عـلـي جن ، وفاطمة عب
وكرامة مبارك ، ونادية عدنان ، وختام محسن 

ــن ، وعواطف خلف ،وغيرهم  ، وقبيلة محس
ــن يحضرون  ــني الذي ــات واملوظف ــن املوظف م
ــذا املصرف احليوي الذي  مبكرين للدوام في ه
ــد مراجعة  ــعة ، وعن ــه تعامالت جتارية واس ل
ــع  املواطن لهذا املصرف يجد الترحاب الواس

واجناز معاملته خالل فترة وجيزة .
ــدة»  الـجـديـ ــة  الـبـيـنـ ــدة  «جري ــب  وتطال
ــيد فرع  ــام مبصرف الرش ــة لإلهتم وزارة املالي
ــارف الرائدة ،  ــه من املص ــة ١٣ كون الناصريــ
ــكر  ــى وزير املالية واملدير العام تقدمي الش وعل
والتقدير للجهود املتميزة التي يبذلها موظفو 
ــض االحيان يتطلب العمل  هذا املصرف ، وبع
منهم البقاء الى ساعات متأخرة بعد انتهاء 

الدوام لكي ينجزوا جميع معامالت الزبائن .

Úïb®a@Èn‘Ìä�i@b„ÎâÏ◊@Äb‘€@k‹�Ì@“ÏçÎ@xâÏu
متابعة  / البينة الجديدة

ــوف  ــرب جورج وس ــارك املط ش
التواصل  متابعيه على منصات 
ــع فيديو يوثق  االجتماعي مقط
ــززة  ــة املع ــة اجلرع ــة تلقي حلظ

اللقاح لفيروس كورونا.
ــالل  ــن خ ــورج أراد م ــدو أن ج ويب
ــه وهو  ــر في ــذي ظه ــو ال الفيدي
ــة ويغني «لقحوني  يتلقى اجلرع
ــه  توجي ــي»  لقحون ــي  لقحون

ــالة للجمهوره حول أهمية  رس
اللقاح. 

ا متعددة   واستخدم وسوف ويومً
ــي محاولة للترويج  التعلقات ف

الهمية اللقاح للفيروس. 

عدد من النواب املستقلني يصلون الى البرملان بـ( التك تك ) اعضاء الكتلة الصدرية يتوافدون بالزي العسكري واالكفان لتأدية اليمني الدستوريةنواب املكون املسيحي


