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ــع العراقية  ــدة الوقائ ــرت جري نش
ــوم اجلمهوري  ــس الثالثاء املرس أم
ــاء مجلس  ــة اعض بإحال ــاص  اخل
الرابعة  ــة  البرملاني ــدورة  لل النواب 
ــان لوزارة  ــد ، وذكر بي ــى التقاع عل
ــم  ــد بالرق ــدد اجلدي ــدل أن الع الع
ــوم  مرس ــدور  ص ــن  تضم  (٤٦٦٣)
ــنة ٢٠٢١  ــم (٦٥) لس جمهوري رق
ــس النواب  ــاء مجل ــة اعض بإحال
ــى  ال ــة  الرابع ــة  البرملاني ــدورة  لل
كر اجلميع  ــا أن نذّ ــد ، وبودن التقاع
ــراق مير  ــأن الع ــؤولني ب ــاً ومس نواب
ــف وفقر مدقع  ــوم بحالة تقش الي
ــعة من ابناء شعبه  واوساط واس
ــر لذا نحن  ــش حتت خط الفق تعي
ــي  ــة بالتخل ــواب كاف ــد الن نناش

ــم  رواتبه ــن  ع  (٪٥٠) ــع  بواق ــو  ول
ــم ألجل تأكيد وقوفهم  وامتيازاته
الفعلي مع فقراء الشعب وجتسيد 
حقيقة انهم جاءوا خلدمة وطنهم 
ــام  ــل اتخ ــس ألج ــعبهم ولي وش
ــيفعلها النواب  جيوبهم فهل س
ــرور الكرام ؟!  ــيمر م ــر س أم أن األم
ــب هيئة  ــياق ذاته نطال ــي الس وف
ــماء  ــر اس ــد الوطنية بنش التقاع
النواب الذين احيلوا على التقاعد 
ــكل  ــدي ل ــب التقاع ــدار الرات ومق
ــعب على  واحد منهم ليطلع الش
احلقيقة وليعرف متاماً هل فعال أن 
ــاوون أمام القانون  العراقيني متس
أم ان القانون مفصل لشريحة دون 
ــم واالجحاف  ــرى ألنه من الظل اخ
ــد  ونقص ــف»  موظ  » ــلم  يتس أن 
ــابقاً راتباً  هنا عندما كان نائباً س

ــماً جداً» وامتيازات وحمايات  «دس
ــنوات أو  مقابل خدمة أمدها (٣) س
رمبا أقل من ذلك أم أنه سيستلم « 
تفاليس» حاله حال من كان يلطم 
لطم شمهودة خالل ٤٠ أو ٥٠ عاماً 
ــواء أكان مدنياً أم  في الوظيفة س
ــادة  ــكرياً ونقولها ايضاً يا س عس
ــواب أن اغلبكم جاء من «مدن  يا ن
الضيم» فانتفضوا ألجل انتشالها 
من واقعها املزري وان قابالت األيام 
ــا!! .. نعم يا  ــتكون احلكم بينن س
ــوم أمام  ــواب انكم الي ــادة يا ن س
ــرى ومهمة  ــؤولية وطنية كب مس
ــاج جهوداً جبارة وعزمية ال تلني  حتت
للنهوض بها ال سيما اذا ما عرفنا 
ــنوات  ــة وان س ــة ثقيل ــأن الترك ب
ــرراً ببنية  ــت ض ــاع قد احلق الضي
ــاج اليوم الصالح  ــراق وهي حتت الع

ــان  ــك إالّ برمل ــوم بذل ــذري وال يق ج
وفي  ــجاعة  ــة وش قوي ــة  وحكوم
ــأن آخر البد أن نشير الى واحدة  ش
ــدى املهازل التي جلأت اليها  من اح
والتي  ــة  احلكومي ــر  الدوائ ــدى  اح
ــر اعالناتها  متثلت بامتناعها بنش
ــا هو  ــة كم ــف اليومي ــي الصح ف
ــاد عرفاً  منصوص عليه قانوناً وس
ــاء  ــة واالكتف ــنوات طويل ــذ س من
ــير على  ــة االعالن بالطباش بكتاب
ــوارها  ــت داخل اس ــبورة وضع س
ــك حيلة مفضوحة من  وهي ال ش
ــخاص  ــر املناقصة بأش اجل حص
ــان الرأي العام  داخل الدائرة وحرم
ــر من  ــى ما ينش ــالع عل ــن االط م
ــدات .. انها فعالً  ــات ومزاي مناقص
آخر صيحات «احلرمنة» التي يلجأ 

اليها اللصوص!.
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بغداد /
ــليم  اعلن رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، امس الثالثاء، تس
ــادرة داري.وقال  ــن مب ــى املواطنني ضم ــة أرض ال ــف قطع ــو (١٨٦) أل نح
ــا نؤكد على  ــوزراء املنعقدة حالي ــس ال ــة مجل ــي خالل جلس الكاظم
ــار والبلديات،  ــكان واإلعم ــن قبل وزارة اإلس ــروع (داري)، م ــة مش متابع
ــارين، والذي أطلقناه قبل حوالي  ــب رئيس الوزراء، وهيئة املستش ومكت
ــهر، ويعد أول مبادرة تتم عن طريق التسجيل اإللكتروني، وتخلو  (٦) أش
من النفوذ، واحملسوبيات، وتدخالت األحزاب وأصحاب النفوذ واملسؤولني 
ــف مليون قطعة أرض في عموم  ــاف خصصنا أكثر من نص بالدولة.واض

احملافظات، قدم لها بحدود ثالثة ماليني مواطن.

اال يخجلكم يا ساسة وانتم تشاهدون امهاتكم العراقيات وهن يبحثن َّـ القمامة عن لقمة عيش؟!

قررت رئاسة مجلس النواب، امس 
ــب محمود  ــة النائ ــاء، إحال الثالث
ــلوك  ــى جلنة الس ــهداني إل املش
ــت الدائرة اإلعالمية  النيابي.  وقال
للبرملان ، إن رئاسة مجلس النواب 
ــود  محم ــب  النائ ــة  إحال ــررت  ق
ــلوك  ــى جلنة الس ــهداني إل املش
ــك القرار  ــي. وأضافت، أن ذل النياب
والنظام  ــتور  الدس ــه  جاء خملالفت
ــي للمجلس. وفي ٩ كانون  الداخل
الثاني، عقد مجلس النواب بدورته 
ــة،  ــة برملاني ــة، أول جلس اخلامس
ــة كبير السن  حيث كانت برئاس
ــهداني. وكان اخلبير  محمود املش

ــارق حرب قد اكد بأنه  القانوني ط
ــن محمود  كان األجدر برئيس الس
ــهداني التحلّي باحلّد األدنى  املش
ــذار عن  ــع واالعت ــق الرفي من اخلل
ــاً .  ــة كونه منافس ترؤوس اجللس
في وقت أكد رئيس الوزراء األسبق 
ــدر العبادي ، أنه يجب أال نربح  حي
الدولة.وقال  ــارة  بخس ــلطة  الس
العبادي ” ال تضيعوا األصل مصالح 
ــالمة الوطن وصالح  املواطنني وس
ــب أن ال  ــي األهم. يج ــام، ه النظ
نربح السلطة بخسارة الدولة، إن 
خسرنا الدولة حتت حوافر املغامرة 
ــر  سيخس ــاز  واالمتي ــدد  والتش
ــتوعب  تس ”الدولة  الوطن“.وتابع 
ــاد  ــع ولصالح اجلميع، إن س اجلمي

التضامن وحكمت روح املسؤولية 
وخدمة الوطن“. من جانبه كشف 
ــس الثالثاء، عن  حتالف الفتح، ام
حجم التدخالت اخلارجية السيما 
ــي االنتخابات  من دول خليجية ف
ــرين  ــة التي جرت في تش البرملاني
ــكيلة  والتش ــي  املاض االول 
النائب  ــال  املرتقبة.وق ــة  احلكومي
عن حتالف الفتح احمد املوسوي ، 
ان ما عجزت االمارات والسعودية 
ــق  حتق ــكريا  عس ــه  حتقيق ــن  ع
ــاف  البرملان..واض ــي  ف ــيا  سياس
ــي  ــل اخلليج ــوي ان التدخ املوس
خصوصا من السعودية واالمارات 
ــي كان يفضي  ــأن العراق في الش
باختيار احللبوسي رئيسا للبرملان 

ــيقي من  التنس ــار  االط ــاء  واقص
ــي حني  ــية. ف ــة السياس العملي
بدأت االمانة العامة جمللس النواب، 
باجراءات صرف بدالت ايجار نواب 
ــادر نيابية  ــرت مص احملافظات.وذك
ــدأ باجراءات  ــس النواب ب ان مجل
ــرف  وص ــات  احملافظ ــواب  ن ــد  ع
ــا حصل  ــار لهم، كم ــدالت ايج ب
ان  ــدورات املاضية.واضافت،  ال في 
ــيتم منحهم  عددا من النواب س
ــكنية تابعة للمجلس  وحدات س
ــدورة، اما  ــذه ال ــكن خالل ه كس
بدالت  ــيتم منحهم  االخرين فس
ــلوب متبع في  ــذا االس ــار وه ايج
ــابقة. وفي التطورات  الدورات الس
السياسية اكد عضو ائتالف دولة 

ــالل البديري ، ان  القانون احمد ص
االطار التنسيقي سيسلك االطر 
ــة  ــوء للمحكم ــة واللج القانوني
ــة االكبر. ــألة الكتل االحتادية مبس
ــل في  ــا حص ــري ان م ــال البدي وق
ــة  ــر مهزل ــواب يعتب ــس الن مجل
ــدمي التيار الصدري  محزنة، وان تق
ــر  ــة االكب ــاره الكتل ــا باعتب طلب
واالطار ايضا سيدفعنا الى اللجوء 
الى،  ــار  الى احملكمة االحتادية.واش
ــح مالمح  ــى االن لم تتض انه حت
ــول ما هي  ــية ح الصورة السياس
ــيلجأ  الكتلة االكبر، وان االطار س
ــة للمطالبة  ــر القانوني ــى االط ال

بحقوقه.
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كتب اِّـحرر السياسي
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اِّـشهداني محموال على االكتاف الصابته بوعكة صحية
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ــر  ــش عبداألمي ــس أركان اجلي ــتقبل رئي اس
رشيد ياراهللا، امس الثالثاء، قائد بعثة حلف 
ــة  ــن. وقالت رئاس الناتو في العراق بير أولس
أركان اجليش أن «رئيس أركان اجليش الفريق 
ــيد  ــة الركن عبد االمير رش ــوات خاص أول ق

ــد بعثة  ــي مكتبه قائ ــتقبل ف ــاراهللا، اس ي
حلف الناتو في العراق وعدد من مستشاري 
ــير  ــاء بحث س ــا أن «اللق ــة»، مضيف البعث
املشاريع املقدمة من البعثة التي تهدف إلى 
ــش العراقي، وبحث اخليارات  رفع قدرات اجلي

لتطوير مستوى عمل البعثة في البالد». 

ــداد ماثيو  ــفير األميركي لدى بغ أكد الس
تولر ، خالل لقائه مستشار األمن القومي 
ــراكة مع  ــة الش ــي، أهمي ــم األعرج قاس
ــار  ــر املكتب اإلعالمي ملستش العراق.وذك
األمن القومي ، أن مستشار األمن القومي، 
ــتقبل مبكتبه امس  ــم األعرجي، اس قاس

االول اإلثنني، السفير األميركي في بغداد، 
ــى أنه في بداية اللقاء،  ماثيو تولر، الفتاً إل
ــفير األميركي التهنئة بانتخاب  قدم الس
ــرب  ــي ونائبيه.وأع ــان العراق ــس البرمل رئي
ــفير األميركي، عن أمله بأن تتشكل  الس
ــرع وقت،  ــة العراقية اجلديدة بأس احلكوم

مؤكداً أهمية الشراكة مع العراق.
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ــتاني  ــي الكردس ــزب الدميقراط ــن احل أعل
(البارتي) تنازله عن منصب رئاسة اجلمهورية 
لالحتاد الوطني الكردستاني(اليكتي).وقال 
ــي للدميقراطي  سكرتير املكتب السياس
ــي ندوة  ــي، ف ــل ميران ــتاني، فاض الكردس
ــا منصب نائب  ــية ، ”عندما اخترن سياس
ــان كان على بعض األطراف أن  رئيس البرمل
ــة اجلمهورية“. تفهم أننا تركنا لهم رئاس

ــط للحصول  ــه ”ال يخط ــاف أن حزب وأض

ــد  ــس اجلمهورية“.وأك ــب رئي ــى منص عل
ــارة إلى  ــى بعض األطراف- في إش ”كان عل
ــا عندما  ــم بانن ــي- أن تفه ــاد الوطن االحت
ــس البرملان، فان  ــب نائب رئي اخترنا منص
ــاس آخرين،  ــة تركت ألن ــة اجلمهوري رئاس
ــرر حزب  ــوا“. من جانبه ق ــم يفهم لكن ل
ــيح  ــتاني  ترش ــي الكردس ــاد الوطن االحت
ــة اجلمهورية. ــم صالح  ملنصب رئاس بره
ــاد  ”االحت ان  ــي  سياس ــدر  مص ــر  وذك
ــع في مدينة  ــتاني اجتم الوطني الكردس

ــيح شخصية  ــليمانية لبحث ترش الس
ــار املصدر  ملنصب رئيس اجلمهورية“.واش
ــوا باالجماع على  ــى ان ”اجملتمعني صوت ال
ــة  ــح، ملنصب رئاس ــم صال ــيح بره ترش
القيادي، في االحتاد  ــف  اجلمهورية“.وكش
ــورجي  ــتاني، غياث الس الوطني الكردس
ــابق ، عن ترشيح حزبه لبرهم  في وقت س
ــغل منصب رئيس اجلمهورية،  صالح لش
ــتاني  ــيرا الى ان الدميقراطي الكردس مش

طالبهم باقتراح اسم آخر.

بغداد /

بغداد /
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بغداد /

ÚÌâÏË‡¶a@Úçbˆâ@kñ‰fl@Â«@fiãb‰nÌ@CÔmâbj€aD@NNbÓ8â
ÚÓ„bq@ b∫¸bi@C3bïD@|ëäÌ@C>ÿÓ€aD@Î@

ــى الكاظمي ،  ــوزراء مصطف ــس ال ــس مجل ــدر رئي اص
ــم العراق من  ــاد األوروبي رفع اس ــا على قرار االحت تعليق
ــي في تغريدة  ــة اخملاطر.وقال الكاظم ــة الدول عالي قائم
ــم  ــرار االحتاد األوروبي رفع اس ــر تابعتها ، ان ق ــر تويت عب
العراق من قائمة الدول عالية اخملاطر في غسيل األموال 
ــية  ة في تكريس الدبلوماس ومتويل اإلرهاب خطوة مهمّ
ــح الوطن.واضاف، ان  ــة مصال ــة خلدم ــة الفاعل العراقي
ــتمرة على صعد  ــية مس اجلهود احلكومية والدبلوماس

مختلفة لوضع العراق في املكانة التي يستحقها. 

بغداد /
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البصرة / البينة الجديدة
ــركة العامة  ــتقبلت الش اس
الثالثاء  ــس  ــراق ام الع ملوانئ 
خمس سفن جتارية رست في 
ميناء ام قصر الشمالي .وقال 
ــركة الدكتور  ــام الش مدير ع
املهندس فرحان الفرطوسي: 
ــيابية  ــاء يعمل بانس ان املين
عالية، مشيرا الى توجيه وزير 
الكابنت ناصر الشبلي  النقل 
ــم التبادل  ــرورة زيادة حج بض
ــئ .وأضاف  ــاري في املوان التج
املدير العام: ان ميناء ام قصر 
ــى  عل ــتقبل  اس ــمالي  الش

ــفن جتارية  ارصفته خمس س
ــملت  ش متنوعة  ــوالت  بحم
ــول  وف ــيارات  وس ــات  حاوي
ــت جميعها  رس وقد  الصويا 
ــا اعلنت  ــة امنة . كم بطريق
ــالق حملة  ــن إط ــركة ع الش
ــرى العادة تأهيل في ميناء  كب
ابو فلوس التجاري وقال مدير 
ــراق الدكتور  ــئ الع ــام موان ع
ــي  املهندس فرحان الفرطوس
ــون موانئ  ــعى ان تك اننا نس
الشركة بأبهى صورة واوعزنا 
الى مدراء املوانئ واالقسام ذات 
ــروع بحمالت  بالش ــة  العالق

ــق وطرق  ــل وتطوير ملراف تأهي
ــني رباُن  ــئ ، من جانبه ب املوان
الفريجي  ــم  مرفأ احمد كاظ
مدير ميناء ابو فلوس التجاري 
ــهد حملة كبرى  ان امليناء ش
ــاه التحتية  العادة تأهيل لبن
ــغ  ــال صب ــا بأعم ــث قمن حي
ــة امليناء كما مت  وترميم لبناي
ــرق باملقرنص  إعادة فرش الط
ــال أخرى  ــدل القدمي مع أعم ب
ــاء  ــار املين ــانها إظه ــن ش م

بصورة جميلة  .

@@ÖaÜÃi@ø@Ô„br€a@Ô„b‰j‹€a@Ô”aä»€a@fib‡«¸a@ä∑˚fl@ø@⁄âbím@Òâbvn€a

البينة الجديدة / هيثم القيسي
ــاريع  ــركة املش ــر عام ش ــف وزاري زار مدي بتكلي
النفطية املهندس شاكر محمود خلف محافظة 
النجف االشرف  والتقى بالنائب االول للمحافظ 
ــتركة بني وزارة النفط  معلنا انطالق احلملة املش
ــاض من  ــع االنق ــي رف ــاهمة ف ــة للمس واحملافظ
ــاريع  ــركة املش احملافظة ، حيث بدأت مالكات ش
ــاريع بغداد  ــة مش ــكيليها هيئ ــة بتش النفطي
وهيئة مشاريع الوسط املباشرة باجلزء األكبر من 
حيث نسبة العمل على مساحة ممتدة من بداية 
كراج بغداد ولغاية العمود ١١٠ على جانبي طريق 
ــني  ــروراً بأحياء امليالد والنصر واملهندس كربالء م
ــاض باليات  ــت عمليةرفع االنق ــاهرون، ومت والس
ــكل الذي يليق  ــركة إلظهار احملافظة بالش الش
ــن جميع  ــلمني م ــا وجهة للمس ــا، باعتباره به

أنحاء العالم.

البينة الجديدة / بلقيس البياتي
ــوزارة الصناعة واملعادن  ــرى الوكيل اإلداري ل أجـ
دية  ــري زيارة تفقُ ــيد : مكـي عجيـب الديـ الس
ــي العراقية جرى  ــح اجليولوج ــأة املس ــى هي إل
ــكادر املُتقدم فيها  ــا عقد اِجتماع مع ال الله خِ
ــات املُوكلة  ــطة والواجب ــة تنفيذ األنش ملُتابع
اليها والوقوف على أبرز املُعوقات التي تُواجهها 
ــاء  لإلرتق ــة  الالزم ــات  واملُتطلب ــات  واإلحتياج
ــالل الفترة القادمة ومبا يُعزز دورها في  بأدائها خِ
ــة لدعم الصناعة  ــاف املصادر املعدني إستكش
وخدمة الصالح العام للدولة حيث أكدَ السيد 
ــل دور الهيأة وتقدمي  ــرورة تفعي ــل على ض الوكي
الدعم الالزم ألداء مهامها وأنشطتها في إجراء 
ــف والتحري واإلرتقاء  املسوحات وأعمال الكش

بها إلى أفضل املُستويـات .

بغداد / البينة الجديدة
متكنت مفارز مديرية مكافحة اجرام بغداد/ 
ــيارات الكرخ  ــرقة س ــب مكافحة س مكت
ــؤون السيطرات  ــتراك مع مديرية ش باالش
وجهاز األمن الوطني من القاء القبض على 
ــكام املادة ٤/ ارهاب،  متهم مطلوب وفق أح
ــراءات القانونية بحقه  ــث مت اتخاذ اإلج حي
ــة الطلب لينال  ــليمه أصوليا إلى جه وتس
ــت مفارز مكتب  ــزاءه العادل.الى ذلك ألق ج
ــة القبض على  ــرام الكاظمي مكافحة اج
ــي قدره  ــرقة مبلغ مال ــه بس ــم لقيام مته
ــد املواطنني، وبعد  ــون دينار من أح (٢٩) ملي
ــرف صراحة عن  ــق معه اعت ــراء التحقي إج
قيامه بسرقة املبلغ، دونت أقواله باالعتراف 
ــي  ــرر قاض ــا وق ــت قضائي ــا وصدق ابتدائي
التحقيق توقيفه وفق أحكام املادة ٤٤٦ من 

قانون العقوبات.

البينة الجديدة / علي شريف
ــى دائرة  ــني التابع ال ــل املعاق ــل لتاهي ــز باب وزع مرك
ــهر املاضي(٣٠٦)من  صحة محافظة بابل خالل الش
ــتحقيها من ذوي االحتياجات  املعينات الطبية ملس
ــار والصغار  ــراس متحركة للكب ــملت ك اخلاصة ش
وعكازات ابطية ومرفقية. كما مت في مصنع االطراف 
ــراف االقدام  ــر من اط ــح عدد كبي ــة تصلي الصناعي
ــياق ذي  ــوق الركبة. وفي س ــة واطراف حتت وف اجلزئي
ــعبة املهن الصحية والتقنية في  صلة قال مدير ش
ــى املوسوي:  دائرة صحة محافظة بابل نعمة موس
تقع على عاتق شعبة املهن الصحية والتقنية مهام 
ــى تنفيذ اخلطة  ــراف عل ــات كثيرة منها االش وواجب

ــن الصحية  ــم امله ــة املوضوعة من قبل قس الفني
ــوم بالزيارات  ــا نق ــة الوزارة.كم ــل سياس ــي متث والت
امليدانية للمؤسسات لتقييم عمل املهن الصحية 
ــالع على اهم معوقات العمل وايجاد  والتقنية لالط
ــوي:ان الشعبة  ــبة لها.واضاف املوس احللول املناس
ــام املاضي مبنح  ــرة االخيرة من الع ــت خالل الفت قام
(٣٢٨) اجازة ممارسة مهنة تضمنت مختبرات جانبية 
ــالج  ــادات للع ــارات وعي ــعة وورش نظ ــادات اش وعي
ــن( ٢٠) زيارة  ــة الى حتقيق اكثر م ــي باالضاف الطبيع
ــعبة  ــات الصحية الفتا ان ش ــية للمؤسس تفتيش
ــدة للمتابعة  ــم وح ــة والتقنية تض ــن الصحي امله

والتقييم واخرى للتطوير والتنظيم.

بغداد / البينة الجديدة
لوزارة  ــي  الفن الوكيل  ــرأس  ت
ــور ميثاق عبد  ــة الدكت الزراع
ــس االول  ــد، ام ــني عبي احلس
ــار  كب ــات  اجتماع ــني،  اإلثن
ــؤولني للدورة السادسة  املس
ملؤمتر منظمة االغذية والزراعة( 
ــي  ــت ف ــي انطلق FAO ) والت
ــت عنوان (التعافي  بغداد   حت
ــغيل :االبتكار  ومعاودة التش
من اجل نظم غذائية زراعية 
ــراراَ وأكثر  أفضل وأكثر اخض
ــى الصمود لتحقيق  قدرة عل
ــتدامة).وتركزت  التنمية املس
ــداث  أح ــول  ح ــات  النقاش
األغذية  ــم  التحوالت في نظ

لتحقيق التنمية املستدامة، 
ــاع الذي  ــارك في االجتم وش
ــي  العراق ــب  اجلان ــه  ترأس
ــة من الدول  ــرب (٣٠) دول مايق

االعضاء واملنظمات والقطاع 
ــرى. األخ ــات  واجله ــاص  اخل
ــات  سياس ــع  لوض ــك  وذل
ــعار هذا  ــرة تتعلق بش مبتك

ــي االجتماع  ــام، كما يأت الع
ــوزاري  ــاع ال ــراَ لالجتم حتضي
ــده في  ــع عق ــوري املزم احلض
ــباط  بغداد للفترة من ٧-٨ش
ــور وزارء الزراعة  القادم بحض
ــار  وكب ــريكة  الش ــات  واجله
املسؤولني من الدول االعضاء 
ملناقشة التحديات واألولويات 
ــذا  به ــة  املتعلق ــة  اإلقليمي
ــرق األدنى  ــوع في الش املوض
ــن خالل  ــا م ــمال أفريقي وش
املشاركة في نقاشات املائدة 
ــل  ــد افض ــتديرة لتحدي املس
التنمية  وحتقيق  ــات  املمارس

املستدامة.

البينة الجديدة / هيثم مجيد

اعلنت وزارة التجارة عن مشاركتها 
في مؤمتر االعمال العراقي اللبناني 
ــور وزير الصناعة  في بغداد وبحض
اللبناني والوفد االقتصادي املرافق 
ــدد من  ــور ع ــن حض ــال ع ــه فض ل
ــي التجارة  ــخصيات من وزارت الش
والصناعة ورؤساء الغرف  التجارية 
ــال االعمال  ــاد الصناعات ورج واحت
ــك مدير  ــن .اكد ذل ــي كال البلدي ف
ــات االقتصادية  ــرة العالق ــام دائ ع
ــعودي الذي  ــادل املس ــة ع اخلارجي
ــاركة  ــر التجارة في املش ــل وزي مث
ــال العراقي  ــر رجال االعم في مؤمت
ــت اعماله  ــذي انطلق ــي ال اللبنان
ــس االول االثنني بفندق بابل في  ام
ــعودي  العاصمة بغداد .وقال املس
ــي القاها في املؤمتر  في كلمته الت
ان هذا امللتقى  اقيم لبحث سبل 
ــاالت  مج ــي  ف ــادل  املتب ــاون  التع
ــني البلدين  ــارة ب ــة والتج الصناع
ــاون  ــات التع ــر عالق ــم اواص ولدع
ــي  واملال ــاري  والتج ــادي  االقتص
والعلمي والثقافي لتحقيق اعلى 

ــترك بني  ــتويات التعاون املش مس
ــار الى حرص  ــان .واش العراق ولبن
ــادة حجم  ــى زي ــارة عل وزارة التج
ــي الى  ــة لترتق ــادالت التجاري املب
مستوى طموح البلدين وخصوصا 
ــرات  تغي ــهد  يش ــراق  الع وان 
اقتصادية جوهرية والذي سيعطي 
ــي  ــرا ف ــاص دورا كبي ــاع اخل للقط
 ، ــة  االقتصادي ــة  التنمي ــة  عملي
ــال االعمال  ــركات ورج وندعو الش

ــتثمرين للبنانني لالستفادة  واملس
ــتثمارية املتاحة  ــن الفرص االس م
في العراق وبكافة اجملاالت والدخول 
الواعدة .مثمنا  ــوق العراقية  للس
ــة معرض  ــم واقام ــود لتنظي اجله
ــى ارض  ــي عل ــات اللبنان الصناع
معرض بغداد الدولي للفترة من  ٢٠ 
ــهر كانون الثاني اجلاري  -٢٨ من ش
ــر في تعزير  ــيكون له االث والذي س
البلدين   ــني  ــاون االقتصادي ب التع

ــة لالطالع  ــن كونه فرص فضال ع
ــات اللبنانية وعامال  على الصناع
ــني  ــراكات ب ــة ش ــجعا القام مش
القطاع اخلاص العراقي واللبناني. 
ــر الصناعة  ــد وزي ــه اك ــن جانب م
ــال االعمال  ــي ان مؤمتر رج اللبنان
العراقي اللبناني بنسخته الثانية 
ــس دور  ــة لعك ــة مهم ــو فرص ه
ــال والبعثات التجارية  رجال االعم
واالستثمارية في حتسني وتعميق 
ــة والتجارية  ــات االقتصادي العالق
ــراق ولبنان  ــتثمارية بني الع واالس
ــيق للتوصل الى  والتعاون والتنس
ــراكات  وش ــات  واتفاق ــات  تفاهم
ــتركة  املش ــح  املصال ــدم  تخ
لكليهما ، متأمال ان يتمخض عن 
املؤمتر رسم خارطة طريق لتفعيل 
التعاون والعمل املشترك للمرحلة 
القادمة ومبختلف اجملاالت .هذا ومن 
ــر تخللته  ــر ان املؤمت ــر بالذك اجلدي
ــتثمار في العراق  عرض فرص االس
ــة  اللبناني ــركات  للش ــروض   وع
ــة  الصناعي ــوث  البح ــازات  واجن
اللبنانية ولقاءات ثنائية واختيارية 

بني اجلهات العراقية واللبنانية .

دياُّـ / البينة الجديدة
ــي وجه بها  ــوالت التفقدية الت ــلة من اجل ــن سلس  ضم
املكلف مبهام وزير الكهرباء املهندس عادل كرمي   لشركات 
ــركة  ــر عام الش ــرى مدي ــع  .أج ــل والتوزي ــاج والنق االنت
ــمير  ــط املهندس  عالء س ــة لتوزيع كهرباء الوس العام
ــالم واالتصال احلكومي  ــد   يرافقه مدير مكتب اإلع راش
ــمي لوزارة الكهرباء األستاذ «أحمد موسى  الناطق الرس
ــع كهرباء ديالى وكان  ــادي» زيارة ميدانية لفرع توزي العب
في إستقبالهما  مدير فرع توزيع كهرباء ديالى املهندس 
ــؤولي اقسام  « طارق خليل اخلزرجي» ومعاون املدير ومس
ــى ناحية جباره ،  ــات الزيارة ال ــرع وكانت اولى محط الف
ــتهل الزيارة باألطالع على املشاكل واملعوقات التي  وإس
ــي تنفيذ األعمال  ــية والفنية ف تواجه املالكات الهندس
ــا  ــيادته ميداني ــع س ــا .واطل ــة اليه ــات املكلف والواجب
ــات التوزيع اجلديدة  ــاريع محط على مجريات تنفيذ مش
ــاء وخطوط 33KV التي تساهم في  33/11KV قيد األنش
ــي عموم محافظة  ــبكة الكهربائية ف ــك أختناق الش ف
ــات 11KV ذات  ــطر مغذي ــى ، فضال عن متابعته لش ديال
ــارة أثنى املهندس عالء  ــال العالية .وفي ختام الزي األحم
ــود الكبيرة  ــط على اجله ــام توزيع  الوس ــمير مدير ع س
ــية والفنية في فرع  ــدور الذي بذلتهُ املالكات الهندس وال
ــتراتيجة  ــاريع األس ــع كهرباء ديالى لتنفيذها املش توزي
ــتهدف تطوير قطاع الكهرباء وأدامة الشبكة  التي تس
ــة عليها خدمة  ــات احلاصل ــك األختناق ــة وف الكهربائي

للصالح العام .

ــر االبتدائية  ــل البصي ــة كام ــت مديرة مدرس كرّم
ــي) عددا من  ــر ثوين ــت (تغريد مطش اخملتلطة الس
ــاد اجليش  ــبة اعي ــة ملناس ــبي وزارة الداخلي منتس
ــا بهم  ــم  ابتهاج ــاركهم افراحه ــرطة وتش والش
ومبسيرتهم الطويلة في الدفاع عن العراق وحماية 
ــعبه من العصابات اإلرهابية ومن  وسالمة وأمن ش
اجل تفعيل روح املواطنة بني املنتسبني العسكريني 

واملدنيني.

بغداد / البينة الجديدة
ــركة النفط الوطنية  اكد رئيس ش
ــات  عملي ــي  ف ــراع  االس ــة  اهمي
ــوحات  ــراء املس ــاف وإج االستكش
ــي  ف ــة  البحري ــة  للرقع ــة  الزلزالي
ــة  كاف ــتكمال  اس ــد  بع ــج  اخللي
ــة للعمل البحري  ــراءات الالزم االج
ــات املعنية، جاء ذلك خالل  مع اجله
ــل  ــة العم ــوره ورش ــه وحض رعايت
ــط  تطوير  ــة خط ــة  بدراس اخلاص
الرقع البحرية التي نظمتها شركة 
ــافات النفطية بالتعاون  االستكش

مع شركة سينوك الصينية .
وشدد رئيس شركة النفط الوطنية 
ــان عبداجلبار اسماعيل على  احس
ــل  العم ــراءات  بإج ــدء  الب ــرورة  ض
ــد  وحتدي ــة  املقدم ــة  الدراس ــق  وف

ــاف في  ــال إالستكش ــاط  اعم نق
ــة  الذي تقوم  ــزء البحري للرقع اجل
ــة  ،  ــينوك الصيني ــركة س ــه ش ب
ــي أعمال  ــراع ف باالضافة الى االس
ــزء البري  ــوحات الزلزالية للج املس
الذي تقوم به شركة االستكشافات 
ــى ان عمليات  ــيرا ال النفطية، مش
ــع ذات  ــر الرق ــاف وتطوي االستكش
يدعم  الهايدروكاربونية  ــب  التراكي
ــادة وادامة االنتاج  خطط الوزارة بزي
ــط  النف وان  ــاً  خصوص  ، ــي  الوطن
ــف  ــى تكثي ــل عل ــة ، تعم الوطني

النشاط االستكشافي البحري  .
ــركة  ش ــام  ع ــر  مدي ــال  وق
ــة  ــة وكال ــافات النفطي االستكش
ــر ان عمليات  ــم محمد خضي باس
ــاف في الرقعة البحرية  االستكش

ــتكون  ــا البحري والبري س بجزأيه
من خالل إجراء املسوحات الزلزالية 
وبعدها يتم حفر بئر استكشافية 
في اجلزء البحري وبئر استكشافية 

في اجلزء البري.
وقال ممثل شركة سينوك الصينية 
ــاق  االتف ان   (   Vincent  Xie   )

ــو اتفاق  ــراق ه ــع الع ــذي عقد م ال
ــأن الرقعة  ــتركة  بش ــة مش دراس
ــة بجزأيها  ــافية البحري االستكش
ــة لبناء  ــو بداي ــري وه ــري والب البح
ــركة  ــني الش ــتركة ب ــات مش عالق
ــة التي  ــيرا ان الدراس والعراق، مش
مت استعراضها خالل الورشة عبارة 

ــتنفذه  ــني االول بحري وس عن جزئ
شركة سينوك والثاني بري ستنفذه 
ــافات النفطية،  ــركة االستكش ش
مؤكدا وجود فريق عمل مشترك من 
اجلانبني لتحقيق الدراسة والوصول 

الى نتائج مثمرة.
ــؤون  ــاون املدير العام للش وقال مع
ــافات  ــركة االستكش ــة لش الفني
النفطية د أسامة رؤوف ان الورشة 
ــركة  ــة ش ــة دراس ــدت ملناقش عق
سينوك بشأن تطوير رقعة اخلليج 
ــة  ــى اتفاق دراس ــة بناء عل البحري
ــع   ــي مطل ــه ف ــتركة مت توقيع مش
ــن أعمال  ــر جزء م ــام ٢٠١٩ وتأخ ع
ــبب األوضاع الصحية  االتفاق  بس
في العالم وتفشي جائحة كورونا، 
ــام ٢٠٢١ عقدت عدة لقاءات  وفي ع

ــت  وكان ــة  الصيني ــركة  الش ــع  م
العمل  ــتئناف  ــرة الس لقاءات مثم
ــى ان الرقعة  ــيرا ال ــة، مش بالدراس
ــاحتها ٦٥٠ كم٢ ، واجلزء  تبلغ مس
ــاحة ١٢٠ كم٢ والبحري  البري مبس
مبساحة ٥٣٠ كم٢، وعند استكمال 
ــة  الزلزالي ــوحات  املس ــال  اعم
ــركة  ــل ش ــن قب ــاد م ــة االبع ثنائي
ــري  ــزء الب ــي اجل ــافات ف االستكش
ــزء البحري  ــينوك للج ــركة س وش
ــيتم حفر بئر استكشافية في  س
ــز علوم  ــا ان مرك ــزء، موضح كل ج
البحار في جامعة البصرة سيقوم 
ــزء البحري) خالل هذا العام   (في اجل
ــوارق البحرية  ــع الغ ــد مواق بتحدي
ــتعدادا للقيام بعمليات املسح  اس

الزلزالي  .
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السنة السابعة عشرة / العدد (٣٧٩٧) األربعاء ١٢ / ١ / ٢٠٢٢

ــال متهمني يوزعان  ــرطة  عن اعتق ــؤون الش ــت وكالة وزارة الداخلية لش أعلن
ــورات حتريضية في بغداد.وقالت الوكالة في بيان، إنه بعد انتشار عدد من  منش
املنشورات التحريضية التي حتاول التشويش على املعتقدات الدينية ومحاولة 
ــرطة  ــم ش ــؤولية قس ــني في   احدى املناطق ضمن قاطع مس ــل املواطن تضلي
االعظمية وبالتعاون مع مفارز االستخبارات ضمن القاطع متكنت مفارز القسم 
من التوصل الى املتهمني وضبطهم باجلرم املشهود.وأضافت أنه مت القاء القبض 
ــورات واقتيادهما الى مركز  ــني اثنني وهما يقومان بتوزيع هذه املنش على متهم

الشرطة وبصحبتهما املضبوطات من املنشورات التي وجدت بحوزتهما.

بغداد /

ــم الوزارات ال  ــة واملعادن أن معظ ــدت وزارة الصناع أك
ــتورد األقل جودة،  ــب للمس ــتري منتجاتها وتذه تش
ــنوات  ــا أوضحت تفاصيل خطة مطبقة منذ س وفيم
إلعادة تأهيل املصانع املتوقفة، أشارت إلى قصة جناح 
ــام الدائرة  ــال مدير ع ــج احمللي. وق ــززت الثقة باملنت ع
ــي وزارة الصناعة ناصر إدريس، إن لدى الوزارة  الفنية ف
ــبعينات والثمانينات من  مصانع قدمية بنيت في الس
ــنوات بإعادة تأهيل تلك  ــرن املاضي، وبدأت قبل س الق
املصانع لتقترب من القدرة التصميمية لها مبشاركة 
القطاع اخلاص عن طريق االستثمار. وأضاف، أن الوزارة 
ــت باجلزء األكبر من هذا العمل، ومت حتقيق إيرادات  جنح
ــنوات األربع األخيرة، وبواقع  جيدة ومشجعة في الس
ــنويا. ولفت إلى  ــبة ١٥-١٦٪ س زيادة في الواردات بنس
ــم مصانع للمواد  ــي أعيد تأهيلها تض أن املصانع الت
ــى أن البعض  ــمنت واألدوية، الفتاً إل ــائية والس اإلنش
منها ينتج بنسبة ٣٠٪ من طاقته ألنها أنشئت لتزويد 
ــة والزراعة والصحة  ــوزارات ومنها الدفاع والداخلي ال
ــوزارات ال  ــكلة أن تلك ال ــه واملش ــا حتتاج ــة مب والتربي
ــزم بتوصيات  ــاك وزارات ال تلت ــتري منتجاتنا، وهن تش
ــى أن هناك  ــار إل ــات وزارة الصناعة. وأش ــراء منتج ش
مصانع يعاد تأهيلها من قبل مستثمرين وتقوم الوزارة 
ــراء منتجاتهم بهدف تعويضهم  مبنحهم تعهدا بش
ــف تصر الوزارات  ــف إعادة التأهيل، لكن لألس عن كل
ــتوردين وبتكاليف أعلى  على شراء حاجاتها من مس

ونوعيات أقل جودة ال توازي ما تنتجه الصناعة.

ــم وزارة اخلارجية أحمد  أكد املتحدث باس
ــن الئحة  ــراق م ــروج الع ــاف ، أن خ الصح
الدول عالية اخملاطر سينعكس إيجاباً على 

االقتصاد.وقال الصحاف ، إن الدبلوماسية 
ــم العراق من  ــت لرفع اس ــة خلص الفاعل
ــي مجالي  ــة اخملاطر ف ــدول عالي الئحة ال
غسيل األموال ومتويل اإلرهاب، ما يعكس 
ــراءات احلكومة  ــع الدولي بإج ــة اجملتم ثق

ــود احلثيثة من  ــاف، أن اجله العراقية.وأض
ــة  ــات الوطني ــة واجله ــل وزارة اخلارجي قب
املعنية وعبر سفارة جمهورية العراق في 
ــتنعكس  ــل أفضت الى نتائج س بروكس

ايجاباً على االقتصاد العراقي.

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

بغداد /

أصدر رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، 
بياناً رحب فيه بقرار االحتاد األوروبي رفع اسم العراق 
ــيل األموال  ــدول عالية اخملاطر في غس من الئحة ال

ومتويل اإلرهاب.
وفيما يلي نص البيان

ــدة بقرار االحتاد األوروبي رفع اسم العراق  أرحب بش
من قائمة البلدان عالية اخملاطر في غسيل األموال. 
ــتان واحلكومة  ــم كردس ــت حكومة إقلي لقد عمل
ــنوات األخيرة، مع  ــالل الس ــي بغداد، خ ــة ف االحتادي
ــركائنا في اجملتمع الدولي على استهداف منابع  ش
ــيما  ــبكات اإلجرامية، وال س ــاب والش ــل اإلره متوي
ــركات  ــة لبيع العمالت والش ــزادات غير القانوني امل
ــات احلكومية،  ــمية. إن اإلصالح ــر الرس ــة غي املالي
ــراءات العقود  ــة واخلدمات وإج ــا املالية العام ومنه
ــات النفط التي  ــفافية مبيع ــذ احلدودية وش واملناف
ــركة (ديلويت)، جعلتنا أقوى في حربنا  تراجعها ش
ــراف على  ــا الرقابة واإلش ــاد، حيث عززن ضد الفس
ــتان بالنظام  إيراداتنا عبر ربط حكومة إقليم كردس
ــوح في األفق  ــي، واآلن ومع تزايد يل ــي العامل املصرف
ــاد األوروبي،  ــتثماري من االحت ــي واالس ــاون املال للتع
ــهل  ــالح القطاع املصرفي ودعمه أس ــيكون إص س

بكثير في تقدمي اخلدمات للجمهور.
ــبة لنا في كردستان، فإن هذا أمر شخصي،  وبالنس
ــل في  إذ حاول داعش تقويض منط حياتنا لكنه فش
ــي مقدمة  ــنا ف ــبب وضعنا أنفس ذلك، ولهذا الس
ــع متويله  ــتئصال مناب ــط اجلهود الدولية الس ووس
ــة متويل داعش)  ــالل (مجموعة عمل مكافح من خ

التابعة للتحالف الدولي.

بغداد /
بغداد /
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ــس  الثالثاء،  ــاع، ام ــادت وزارة الدف أف
ــي خطير  ــض على إرهاب ــاء القب بإلق
ــة كركوك.  وقالت الوزارة  في محافظ
ــتخباري دقيق، متكنت  ، إنه بعمل اس
ــن  وأم ــتخبارات  اس ــة  مديري ــارز  مف
كركوك امليدانية التابعة إلى املديرية 
ــن، من  واألم ــتخبارات  لالس ــة  العام
ــر اإلرهابية  ــد العناص ــة بأح اإلطاح

اخلطيرة في مدينة كركوك، الذي بايع 
ــة على يد  ــش اإلرهابي ــات داع عصاب
اإلرهابي القيادي املقبور شاكر حمود 

سليمان.
ــمى  ــه عمل أيضاً، مبا يس وتابعت، أن
ــات)، ومن ثمة  ــزكاة والصدق (ديوان ال
ــاجد بصفة  ــوان املس ــى دي ــل ال انتق
ــكار وعقائد  ــر أف إمام وخطيب، لنش
ــات اإلرهابية، كما عمل أيضاً  العصاب
ــمى (ديوان األمن) ضمن قاطع  مبا يس
ــوك، مبينةً  ــة كرك ــاض مبحافظ الري

ــيق  ــة اعتقاله جرت بالتنس أن عملي
ــر املتقدم  ــترك مع املق والتعاون املش
لقيادة عمليات كركوك وقوة اقتحام 
ــى صعيد  ــرطة كركوك. وعل قائد ش
ــرطة  ش ــة  مديري ــت  أعلن ــة  صل ذي 
ــس الثالثاء، عن  ــة، ام كربالء املقدس
إحكام قبضتها على ثالثة أشخاص 
ــكنية في  ــرقة دور س ــم بس لقيامه
ــق احملافظة.وذكر بيان  ــن مناط عدد م
ــه بعد  ــة ، إن ــرطة احملافظ ــالم ش إلع
ــكنية  ــرقات لدور س ــول عدة س حص

ــض على  ــن أجل القب ــالء وم ــي كرب ف
ــرطة على  ــني وجه مدير الش املطلوب
ــة  ــكيل فريق عمل برئاس الفور بتش
ــم مكافحة اإلجرام ملعرفة  مدير قس
املتورطني  احلوادث ومالحقة  تفاصيل 
العمل  ــق  ان فري ــرقات.واضاف،  بالس
ــع املعلومات  ــرع بجهوده في جم ش
ــة  ــكل مهني ب ــا  ــة وتدقيقه الكافي
ــق  ــود فري ــرت جه ــد أثم ــالص وق وإخ
ــبني  واملنتس ــاط  الضب ــن  م ــل  العم
ــد نصب  ــراق وبع ــى الس ــل ال للتوص

كمني محكم لهم مت القبض عليهم 
وعددهم ثالثة أشخاص وبعد التعمق 
ــاروا واعترفوا  ــم بالتحقيق انه معه
صراحةً بقيامهم بسرقة اربعة عشر 
ــق متفرقة من  ــكنية في مناط دار س

محافظة كربالء.
واشار البيان الى انه مت ضبط مسدس 
ــاد  ــازن عت ــة ومخ ــات حي ــع اطالق م
ــتخدمونها اثناء  ــوا يس ومالبس كان
السرقات، مبينا إنه متت إحالتهم الى 

القضاء لينالوا جزائهم العادل.

بغداد /
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وفتحنا باب املنافسة بكل شفافية وبعد مرور 
ــهر جرى فرز األراضي ووضعت خطة  ــتة أش س
ــاً مخدومة  ــا؛ لتكون أرض ــات له ــدمي اخلدم لتق
ــت،  ــاء، واإلنترن ــن الكهرب ــبكة م ــاري، وش باجمل
ــبوعني  أس ــل  قب ــه  ان ــع،  املعبدة.وتاب ــرق  والط
ــند أولي  ــليم بحدود (٨٥) ألف س أعلنا عن تس
ــبوعني سلمنا بحدود  للمواطنني، وبعدها بأس
(١٠١) ألف سند أولي للمواطنني، اجملموع بحدود 

ــليمها للمواطنني  (١٨٦) ألف قطعة أرض مت تس
وبقي بحدود أكثر من ٣٠٠ ألف قطعة أرض، قريباً 
سيحصل كل املتنافسني على سند، في جتربة 
ــفافية.ووجه  مهمة حققت مبدأ العدالة والش
ــكان، بـاالستمرار  الكاظمي وزارة اإلعمار واإلس
ــة  ــالة مهم ــي رس ــندات، وه ــدمي الس ــي تق ف
ــفافة وتتعاطى  ــة ش ــأن احلكوم ــني ب للمواطن

بعدالة مع املواطنني.

في وقت رد حتالف عزم، امس الثالثاء، على بعض 
ــد رئيس مجلس  ــيني الرافضني لتجدي السياس
ــه الثانية في  ــي واليت ــد احللبوس ــواب محم الن
ــف عزم صالح الرديني ،  املنصب.واكد عضو حتال
ــي نال منصبه  ان رئيس البرملان محمد احللبوس
ــالت خارجية  ــة تدخ ــة دون اي أي ــوات عراقي باص
كما يدعي البعض من السياسيني.واشار الى ان 

ــدم خميس اخلنجر، اكد ان  رئيس حتالف عزم تق
االمارات دعمت كل اخليارات وال حديث عن رئاسة 
البرملان خالل االجتماعات السابقة.وكان حتالف 
ــن امس  ــابق م ــف في وقت س ــد كش ــح، ق الفت
ــيما  الثالثاء، عن حجم التدخالت اخلارجية الس
ــي االنتخابات التي جرت في  ــن دول خليجية ف م

تشرين االول املاضي والتشكيل احلكومي.

@·Ó‹ém@Â‹»Ì@Ô‡√bÿ€aNN@HâaÖI@ÒâÖbjfl@Â‡ô
¥‰üaÏΩa@µa@ûâc@Ú»�”@—€c@H186I@Ï≠

@⁄Ï‹é€a@Ú‰¶@µa@Ô„aÜËíΩa@›Ó§@ÊbΩ5€a@Úçbˆâ
È◊Ï‹ç@ÈÓ‹«@kÓ»Ì@Ô„Ï„b”@7jÅÎ@ÔibÇn„¸a

ــتمرار  ــعودية على اس اتفق العراق والس
ــا  القضاي ــي  ف ــيق  والتنس ــاون  التع
السياسية واألمنية والعسكرية. وذكرت 
ــيّة  ــة ، أن اللجنة السياس وزارة اخلارجي
ــن  ع ــة  املنبثق ــكريّة  والعس ــة  واألمنيّ
ــعوديّ  ــيق العراقيّ الس ــس التنس مجل
ــوم األحد  ــث، ي ــا الثال ــدت اجتماعه عق
املُوافق١/٩/ ٢٠٢٢ ، وترأس اجلانب العراقيّ 
ــني، وعن اجلانب  ــر اخلارجيَّة فؤاد حس وزي
ــعوديّ وزير خارجيَّة اململكة العربيَّة  الس

ــن فرحان،  ــل ب ــر فيص ــعوديّة األمي الس
وعقد االجتماع بواسطة االتصال املرئي 

وبحضور أعضاء اللجنة.
وأضاف البيان، أن اجلانبني ناقشا القضايا 
املطروحة على جدول أعمال اللجنة، ومبا 
يعزز تطوير التعاون املُشترَك بني البلدين 

ختلف اجملاالت. وفي مُ
ــتمرار التعاون  ــان، على اس ــق اجلانب واتف
ــيّة  السياس ــا  القضاي ــي  ف ــيق  والتنس
ــى  ــل عل ــكريّة، والعم ــة والعس واألمنيّ
ــترَكة ألهم القضايا التي  ش وضع رؤية مُ
ــاالت،  ــف اجمل ختل ــي مُ ــن وف ــم البلدي ته

ــهيل إجراءات منح سمات الدخول  وتس
لرجال األعمال في كال البلدين، والتشاور 
ــيق فيما يتعلّق بالدعم املتبادل  والتنس
في احملافل الدولية، وتعزيز التعاون األمنيّ 
ــة  ــق مبكافح ــا يتعل ــتخباريّ فيم واالس

اجلرمية والتهريب.
ــراع  ــة كذلك على االس ــت اللجن واتفق
ــة  ــم أمنيّ ــرة تفاه ذك ــى مُ ــع عل بالتوقي
ــي كال البلدين،  ــة ف ــيّ الداخليّ ــني وزارت ب
ــكريّة من  ــاالت العس ــي اجمل ــاون ف والتع
ــي إطار  ــترَكة ف ش ــة متارين مُ ــالل إقام خ
ــرة تفاهم تبرم بني البلدين في اجملال  ذك مُ

التدريبية  ــدورات  ال ــادل  وتب  ، ــكريّ العس
واخلبرات في مجال الدراسات والتخطيط 
ــود  هُ ــم جُ ــتمرار دع ، واس ــتراتيجيّ االس
ــف الدوليّ  ــع التحال ــراق بالتعاون م الع

. ملُكافحة تنظيم داعش اإلرهابيّ
ــاع اتفق  ــي ختام االجتم ــع البيان ف وتاب
ــي التعاون  ــتمرار ف ــى االس ــان عل اجلانب
ــاالت وتبادل  ختلف اجمل ــي مُ ــيق ف والتنس
ــة  اللجن ــاد  انعق ــتمرار  واس ــارات  الزي
ــزز التعاون  ــس ومبا يع ــة عن اجملل املنبثق
الثنائيّ ويحقق طموحات قيادتيّ وشعبيّ 

البلدين. 

ــاء، فروعه ببيع  ــيد، امس الثالث ه مصرف الرش وجّ
ــتة  ــندات بناء للمواطنني بفائدة تدفع كل س س
ــرف ، أنه مت  ــب اإلعالمي للمص ــهر. وذكر املكت أش
ــراء (سندات بناء  ــتئناف العمل باستقبال ش اس
ــاً الراغبني  ــة) من اجلمهور، داعي ــة الثاني االصداري
ــداد  ــي بغ ــرف ف ــروع املص ــة ف ــراء ملراجع بالش
ــان، أن التعليمات حددت  واحملافظات. وأضاف البي
ــمئة ألف بفائدة (٦٪)  ــند (٥٠٠) خمس قيمة الس
ــتة اشهر وملدة سنتني وسند  تدفع للزبون كل س
ــغ (١٠٠٠٠٠) مليون دينار بفائدة (٦٪) تدفع كل  مببل

ستة اشهر ملدة اربع سنوات. 

ــس  ام ــة،  االمني ــوات  الق ــادت  أع
الثالثاء، فتح القطع املؤقت ضمن 
ــي   بغداد.وقال  ــق ف ــاحة الواث س
ــدر ، إن القوات االمنية اعادت  املص
ــت الذي حصل  ــح القطع املؤق فت
ــد التاكد  ــاحة الواثق بع ضمن س
ــتبه بها من  من خلو العجلة املش
ــابق من  اي متفجرات.وفي وقت س
امس باشر خبراء متفجرات صقر 
بغداد مهامهم بتفتيش العجلة.

ÊÎb»n€a@âaä‡nça@Û‹«@Êb‘–nÌ@ÚÌÖÏ»é€aÎ@÷aä»€a
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ــلونة،  وصف جنم دفاع برش
ــوز ريال  ــه، ف ــرارد بيكي جي
ــي  ــه ف ــى فريق ــد عل مدري
ــيكو جمع بني  ــر كالس آخ
بـ»غير  ــن  اللدودي اخلصمني 
أن  ــى  إل ــيرا  مش ــادل»،  الع
ــوف جتمع  ــة التي س املوقع
ــي كأس  ــني ف ــني العمالق ب
ــون  تك ــوف  س ــوبر  الس

مختلفة.
ــة «ماركا»  ــت صحيف ونقل
اإلسبانية عن بيكيه قوله 
إن انتصار العمالق املدريدي 
ــي  الكتالون ــارد  امل ــى  عل
ــلونة  ــاء نتيجة تأثر برش ج
ــة، مؤكدا في  بظروف معين
الوقت نفسه على أن فريقه 
ــوة للفوز في  ــينافس بق س
نصف نهائي كأس السوبر 
ــي والظفر  ــل للنهائ والتأه

باللقب الحقا.
ــال: «نعتقد أننا   وأوضح قائ
ــدة، فنحن  ــات  جي ــي أوق ف
ــل  متفائ ــا  وأن ــن،  نتحس
ــن  قادري ــنكون  س ــا  بأنن

ــكل  بش ــة  املنافس ــى  عل
ــول  ــل والوص ــد، والتأه جي
ــب  ــن جان ــى النهائي».م إل
ــه، البالغ  ــخر بيكي آخر، س
ــن  ــا، م ــر ٣٤ عام ــن العم م
ــق  فري ــدرب  مل ــات  تصريح
وذلك  إميري،  ــاي  أون فياريال، 
ــر من  ــب األخي ــد أن طل بع
املدافع الكتالوني أال يلعب 

دور الضحية.
ــد بدأت  ــة ق ــت القص وكان
عندما نشر موقع فالنسيا 
تغريدة عقب فوز ريال مدريد 
أهداف مقابل  بأربعة  عليه 
ــرين  هدف في اجلولة العش

من الدوري اإلسباني.
ــك التغريدة أن  وجاء في تل
«مسلسل السرقات بدأ في 
ــرار ما يحدث  مدريد على غ
ــت األوراق  ــل بي في مسلس
يبث  الذي  ــور)»،  (البروفيس
ــس،  ــة نتفليك ــى منص عل
ــام مبطن في  وذلك في اته
ــح الريال  ــم قد من أن احلك
ــزاء غير صحيحة  ضربة ج

قبل نهاية الشوط األول.
ــا  ــه وقته ــق بيكي ــد عل وق
ــك التغريدة بقوله:  على تل
ــوا أصواتكم حتى  «اخفض

ال تتعرضوا للعقوبات».

ا  ورد إميري على بيكيه مؤكدً
ــك املباراة  ــن تل ــد أيام م بع
ــى لبيكيه أن  ــه كان األول أن
ــرة  ــس الك ــه مل ــرف بأن يعت
ــاراة فياريال  ــالل مب بيده خ
ــن أن  ــا ع ــلونة عوض وبرش
ــرار احلكام.  ــرض على ق يعت
ــض ذلك  ــه رف ــن بيكي ولك
ــدة أخرى  ــي تغري ــخر ف وس
ــه أنه ال يزال  من إميري بقول
ــلونة  برش ــوز  ف ــا من  متأمل
باريس  السابق  فريقه  على 
ــان ٦-١ وأنه لم  ــان جيرم س
ــر حتى  ــتطع جتاوز األم يس

اآلن.

عاود املنتخب العراقي لكرة 
ــتعدادا  ــد، ، تدريباته اس الي
ــة  ــي البطول ــاركة ف للمش
اآلسيوية بدورتها الـ٢٠ التي 
ستقام في اململكة العربية 
ــدة من  ــعودية خالل امل الس
ــهر  ــن الش ــة ٣١ م ١٨ ولغاي

اجلاري.
اللعبة  ــاد  احت ــس  رئي ــال  وق
ان  ــي،  االعرج ــد  محم
ــى بغداد  ــاد ال ــب ع «املنتخ

ــكره  مبعس ــوم  الي ــدأ  وب
الداخلي على قاعة املدرسة 
ــداد،  بغ ــي  ف ــة  التخصصي
قبل  اخيرة  ــداد  اع كمرحلة 
ــعودية في  التوجه الى الس
ــهر  ــر من الش اخلامس عش
اجلاري استعدادا للمشاركة 

ببطولة آسيا».
ــا  «منتخبن ان  ــى  ال ــار  واش
ــكره  معس ــل  دخ ــي  الوطن
ــر  ــة قط ــي دول ــي ف التدريب
ــه مباراتني مع  ــاض خالل وخ

ــري الذي هو  املنتخب القط
ــاركة  ــتعد للمش أيضا يس

في البطولة ذاتها».
ان  ــي،  االعرج ــح  واوض
ــرا  مثم كان  ــكر  «املعس
السيما بعد ان تعرف مدرب 
ــة  جاهزي ــى  عل ــا  منتخبن
ــجام  ــني وخلق االنس الالعب

ما بني الالعبني».
ــن  اعل ــر،  اخ ــب  جان ــن  م
ــمية  ــي وبصورة رس االعرج
ــب  املنتخ ــاركة  مش ــن   ع

ــي  ف ــئني  للناش ــي  العراق
البطولة العربية الـ١١ لكرة 
ــا  في  ــرر اقامته ــد واملق الي
ــان  ــة عم ــة االردني العاصم
ــي ولغاية  ــن الثان ــدة م للم
ــهر شباط/  ــر من ش العاش

فبراير املقبل.
وبني ان «عدد املنتخبات ارتفع 
الى  العراق ليصل  مبشاركة 
ــات عربية  ــة منتخب خمس
ــراق واألردن ومصر  ــي، الع ه

وسوريا والكويت».

ــق النفط مع  ــة، لقاء فري ــاب الرياضي ــعب لاللع ــت قاعة الش احتضن
ــماوة في منافسات املرحلة الثانية من الدوري العراقي املمتاز لكرة  الس

السلة.
ــى التقدم بنتيجة ٢٥  ــف، فريق النفط الفترة االول وحقق الفريق املضي
نقطة مقابل ١٩ نقطة لفريق السماوة ليعود من جديد النفط ليحقق 

التفوق ٥٠ نقطة مقابل ٣٥ نقطة في الفترة الثانية.
ــوف االقتراب لكن دون جدوى،  ــا الفترة الثالثة؛ فقد حاول فيها الضي أم
ــة و بنتيجة ٧١  ــدم في الفترة الثالث ــق النفط لتحقيق التق ــود فري ليع

مقابل ٥٤ نقطة.
وأثبت النفط جدارته في الفترة الرابعه ليختم املباراة لصاحله بنتيجة 
ــب نادي النفط فريد رعدي لقب  ــة مقابل ٧٤ نقطة. وحصد الع ٩٠ نقط
ــع ١٩ نقطة و٢ ريباوند وبفاعلية ١٦  ــل العب في املباراة بعد أن جم أفض

خالل املباراة.

ــكو،  ــباني إيس اقترب اإلس
العب وسط ريال مدريد، من 
ــوق  ــر مفاجأة في س تفجي
االنتقاالت الصيفية املقبلة 

بالليجا.
وينتهي عقد إيسكو مع ريال 
ــي الصيف املقبل،  مدريد ف
وال توجد أي مفاوضات معه 

حاليًا من أجل التجديد.
ــج  لبرنام ــا  ووفقً
ــباني،  اإلس ــيرجنيتو»  «الش
فإن تشافي هيرنانديز، املدير 
ــدث  ــلونة، حت ــي لبرش الفن
ــأن  ــكو بش مؤخرًا مع إيس

االنتقال إلى «كامب نو».

ــباني  ــار البرنامج اإلس وأش
ــا مبدئًا  ــى أن هناك اتفاقً إل
ــلونة  وبرش ــكو  إيس ــني  ب
ــام الصفقة بنهاية  على إمت
ــد  ــت العدي ــم. وزعم املوس
ــرًا أن ريال  من التقارير مؤخ
ــي التخلص  مدريد يرغب ف
امليركاتو  ــي  ف ــكو  إيس من 
مت  ــذا  ل ــاري،  اجل ــتوي  الش
ــن نادٍ،  ــى أكثر م عرضه عل
ــة للتعاقد  لكن ال توجد ني

معه حتى اآلن.
وشارك إيسكو هذا املوسم 
ــات بإجمالي  ــي ١٠ مباري ف
ــرز  ــط، وأح ــة فق ١٩٥ دقيق
ــم يقدم أي  ا، ول ــا واحدً هدفً

متريرة حاسمة.

ــب فريق نادي النجف  أعلن الع
لكرة القدم محمد عبد الزهرة 
ــاء  ــن انته ــوب»،  ع ــو حال «أب
ــزالن البادية»  ــواره مع «غ مش
احتجاجاً على «إساءات» بدرت 

من بعض اجلمهور بحقه.
ــور  ــال عبد الزهرة في منش وق
ــبوك،       على صفحته في فيس
ــف   ــي النج ــع فريق ــي م رحلت
ــم احملطات في  ــا من اه اعتبره
حياتي حيث كسبت من خالل 
ــة اناس دخلوا قلبي  هذه احملط
ــن حياتي،  ــزءاً م ــوا ج واصبح
ــة معزة  ولهذه املدينة املقدس
الطيبني  اهلها  خاصة بفضل 
ــي عنقي لن  ــن لهم دين ف الذي
ــاه مطلقا».واضاف «اعلن  انس
ــاء  ــة انته ــرارة بالغ ــوم ومب الي
رحلتي مع النجف وذلك تلبيةً 
ــن  م ــة  القليل ــة  القل ــة  لرغب
جماهير النجف التي شتمتني 
رغم اني كنت املصد االول لكل 

مشكلة تواجه الفريق».

ــكل ما املك  ــع «حاولت ب وتاب
ــن الفريق  ــوء ع ان ابعد كل س
ــد  ــمني، وهللا احلم ــوال موس ط
ــاعدة زمالئي  ــتطعت مبس اس
الالعبني واملدربني وادارة الفريق 
ــدي  الكن ــوان  برض ــة  املتمثل
ــادي النجف) واحملافظ  (رئيس ن
(السابق) لؤي الياسري احلفاظ 
ــه  ــادي ووقوف ــان الن ــى كي عل
ــة املالية  ــع الكبار رغم االزم م
ــرة  ــد الزه ــة».واردف عب اخلانق
ــف اوال  ــم النج ــت اس «وضع
ــكل ما  ــن النادي ب ــت ع ودافع
ــذا واجب وليس منة،  املك وه
ــديد هناك  ــف الش لكن لالس
من دفعني للخروج رغماً عني، 
ــن  ــة م ــاعي احلثيث ــم املس رغ
ــة) للنادي  ــل اجلماهير (احملب قب
ــي لكني فضلت  من اجل بقائ
اخلروج كي ال اخسر الكثير الن 
قليلة شتمتني  اصوات  هناك 
انتقصت  ــائل  رس ــي  ل وبعثوا 
ــم اعلنت انتهاء  مني، وألجله

رحلتي».
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ــل لكرة  ــق أربي ــق فري حق
ــى ضيفه  ــدم، فوزاً عل الق
ــة ٤-٢ ضمن  ــوروز بنتيج ن
منافسات اجلولة ١٨ لدوري 
اللقاء  ــي  ف املمتاز  ــرة  الك
ــى ملعب  ــرى عل ــذي ج ال

دهوك، .
سجل ألربيل، شيركو كرمي 
ــة،  ــي الدقيقة السادس ف
ــجل  ــي الدقيقة ١٢ س وف
ــف الهدف الثاني،  روا يوس
ــجل  ــي الدقيقة ٢٧ س وف
ــامي هدف أربيل  ياسني س
الدقيقة ٦٠  ــي  وف الثالث، 
ــتم هدف  سجل اسو رس
ــاد  وع ــوروز،  لن ــص  التقلي
ليسجل  ــامي  س ــني  ياس
ــع ألربيل في  ــدف الراب اله
الدقيقة ٦٥، وفي الدقيقة 
ــجل  ٨٣ ومن ركلة جزاء س
الثاني  اسو رستم الهدف 

لنوروز.
ــانٍ جمع فريق  ــي لقاء ث وف
ــط  الوس ونفط  الصناعة 

ــب األول تعادل  ــى ملع عل
ــلبياً من دون  ــان س الفريق

أهداف.
ــث، الذي  ــاء الثال ــا اللق أم
ــان  فريق نفط ميس جمع 
ــرة،  البص ــط  نف ــه  بضيف

ــان  انتهى بفوز نفط ميس
ــل  مقاب ــداف  اه ــة  بأربع
ــجل نفط  هدف وحيد، س
ــي الدقيقة  ــرة أوال ف البص
ــدر عبد  ــن طريق حي ١١ ع
ــي الدقيقة ٧٠  الرحيم، وف

ــدف التعديل لنفط  جاء ه
ــان، عن طريق أحمد  ميس
ــا بدقيقة  ــعيد، وبعده س
سجل العب نفط ميسان 
ــدف  اله ــعدون  س ــام  وس
ــي الدقيقة ٧٩  ــي، وف الثان

ــعدون  س ــام  وس ــجل  س
ــط  لنف ــث  الثال ــدف  اله
ــة  نهاي ــل  وقب ــان،  ميس
الرابع  ــدف  اله اللقاء جاء 
ــان. من جانب  لنفط ميس
ــررت جلنة االنضباط  اخر ق

ــادِ العراقي لكرة  ــي االحت ف
القدم، رد النظر الستئناف 
ــب (أحمد  ــل الالع ــن قب م
إبراهيم)، وبعد اطالع جلنةِ 
األولياتِ  ــتئناف على  االس
الحظت عدم حتديد سريان 

العقوبة.
ــاد الكرة  ــان الحت ــر بي وذك
ــة  «جلن أن  ــي    العراق
ــررت اعتمادَ  ــاط ق االنضب
ــد  (أحم ــب  الالع ــة  عقوب
ــدورِ األول من  ــم) لل إبراهي
ــتناداً  ــةِ الثانية اس املرحل

للمادةِ (٣٧/١) انضباط».
ــاط  ــة االنضب ــت جلن وكان
ــق  بح ــة  عقوب ــدرت  أص
املنتخب  ــع  مداف الالعب، 
ابراهيم،  ــد  احم ــة  واجلوي
ــدة  ــاراة واح ــه مب بحرمان
ــه  تلقي ــة  خلفي ــى  عل
ــاراة القوة  ــن في مب إنذاري
ــط البصرة في  اجلوية ونف
مباراة الكأس وقد أصدرت 
ــوة  الق ــاراة  ملب ــة  العقوب

اجلوية امام الزوراء.

ــة  ــوة احلوي ــق الق ــب فري ــدى الع اب
ــماعيل، ، استغرابه مما  ضرغام اس
ــط الرياضي  ــه في الوس يتم تداول
ــه  ــور» وعودت ــه «الصق ــأن ترك بش
ــرطة في  ــه االول فريق الش الى بيت

االنتقاالت الشتوية.
ــا  مب ــأت  «تفاج ــماعيل   اس ــال  وق

ــي  ــى فريق ــي ال ــأن عودت ــردد بش ت
ــرطة وجمهور القوة  ــابق الش الس
ــول صحة هذه  ــألني ح اجلوية يس
ــاقٍ مع اجلوية  ــاء، وأؤكد أنني ب االنب
ــت لي في  دم ــروض التي قُ رغم الع
ــم  للموس ــتوية  الش ــاالت  االنتق
ــك  ــا متمس ــاف «ان ــي». واض احلال
ــتعيد  ــة وسأس ــع اجلوي ــاء م بالبق

ــيما  تدريجي الس ــكل  وضعي بش
ــة  االصاب ــن  م ــت  تعافي ان  ــد  بع
ــوة اجلوية في  ــارك فريق الق وسأش

مباريات الدوري املمتاز».
ودعا وسائل االعالم الى «التأكد من 
ــر اي  ــاء من مصادرها قبل نش االنب
خبر قد ينعكس على وضع الالعب 
في ناديه ويعرضه النتقادات وعتب 

اجلمهور».  وبشأن إبعاده من صفوف 
ــماعيل  اس اكد  العراقي،  املنتخب 
ــادي من املنتخب لكن  «لم يتم إبع
ــبب االصابة التي حلقت بيّ في  بس
الدوري املمتاز ابتعدت عن املنتخب، 
ــتعادة وضعي  ــاً الس ــعى حالي وأس
ــودة لصفوف املنتخب الوطني  والع

بأقرب وقت».
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نبض الشارع

عصام سالم

ــا، بالعاصمة  ــخة ٣٣» لكأس أمم أفريقي انطلقت «النس
ــرة الثانية مع  ــاً للم ــاركة ٢٤ منتخب ــة، مبش الكاميروني
ــخ الكرة  ــى في تاري ــار» للمرة األول ــة «الف ــق تقني تطبي
ــة، بحيث يحصل  ــادة مكافآت البطول ــة، مع زي األفريقي
ــال صاحب  ــني دوالر، بينما ين ــة مالي ــل على خمس البط

املركز الثاني على مليونني و٧٥٠ ألف دوالر.
ــبعة منتخبات عربية، يحدوها  ــارك في البطولة س ويش
ــاً، وهو اللقب  ــا أفريكا» عربي ــي إبقاء لقب «مام األمل ف
الذي انتزعه «محاربو الصحراء» جنوم منتخب اجلزائر في 

نسخة «القاهرة ٢٠١٩».
وبرغم تراجع معدالت حاالت «الكورونا» في الكاميرون. إال 
أن «الكوفيد» ضرب معظم املنتخبات املشاركة، حتى أن 
ــاً من منتخب جامبيا أصيبوا بالفيروس، مما يهدد  ١٦ العب

مشاركة الفريق في ظهوره الثاني في «الكان»!
ــة، مواجهة مصر واجلزائر  ــاق الكرة العربي وال يتمنى عش
في الدور الثاني، وهو ما ميكن أن يحدث لو جاءت مصر في 
ــة الرابعة، وفوز  ــز الثاني، خلف نيجيريا في اجملموع املرك
اجلزائر باملركز األول في اجملموعة اخلامسة، وحتى ال حتدث 
ــر  ــة املبكرة التي ميكن من خاللها أن نخس تلك املواجه
ــب مصر مطالب بالفوز  ــاً عربياً كبيراً، فإن منتخ منتخب
على نيجيريا   في افتتاح مباريات اجملموعة الرابعة، على 
اعتبار أن فوزه بعد ذلك على غينيا بيساو والسودان يبدو 
ــيلعب  ــي املتناول، ولو حدث ذلك، فإن منتخب مصر س ف
ــداً عن الصدام مع  ــد منتخبات املركز الثالث، بعي مع أح

أحد منتخبات الصفوة في الكرة األفريقية.
ــو  ــح منتخبي الكاميرون وبوركينا فاس ــخصياً أرش وش
ــنغال وغينيا عن  ــى، والس ــة األول ــن اجملموع ــل ع للتأه
ــة الثالثة،  ــرب وغانا عن اجملموع ــة، واملغ ــة الثاني اجملموع
ــة، واحلزائر وكوت  ــة الرابع ــن اجملموع ــر ونيجيريا ع ومص
ديفوار عن اجملموعة اخلامسة، وتونس ومالي عن اجملموعة 

السادسة.
×××

ــد أن تولى صامويل إيتو  ــبت التحدي، بع الكاميرون كس
ــة االحتاد الكاميروني، األول عندما أصرت على إقامة  رئاس
ــة إنفانتينو لتأجيلها  البطولة في موعدها، رافضة رغب
ــان مع  ــان يتزامن ــان مهم ــل! حدث ــبتمبر املقب ــى س حت
ــالن الفائز بالكرة  ــر موعد إع ــكان»، األول يوم ١٧ يناي «ال
ــرب» محمد صالح كالً من  ــة، إذ ينافس «فخر الع الذهبي
اف البايرن، وليونيل ميسي جنم باريس  ليفاندوفسكي هدّ
ــوم ٢٢ يناير موعد  ــب، والثاني ي ــان جيرمان على اللق س
ــمة للتصفيات األفريقية املؤهلة لـ  قرعة املرحلة احلاس

«مونديال ٢٠٢٢».

مواجهة
 ال نتمناها 
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واشنطن / وكاالت / البينة الجديدة 
ــنطن  ــن البيت األبيض عن رفض واش اعل
ــات  تصريح ــي  ف ــواردة  ال ــدات»  «للتهدي
ــؤولي إدارة  ــاه مس ــني جت ــؤولني إيراني مس
الرئيس األمريكي السابق دونالد ترامب في 
ــم  ذكرى اغتيال قائد «فيلق القدس» قاس
البيت  باسم  املتحدثة  ــليماني.وقالت  س
ــذا الصدد، امس  ــاكي به األبيض جني بس
ــا التصريحات العلنية  االول االثنني: «رأين

ــؤولني اإليرانيني عن األشخاص من  للمس
ــل العقوبات  ــى قب ــابقة، وحت اإلدارة الس
ــبوعية  ــي مت فرضها في العطلة األس الت
ــات  ــك التصريح ــت أن تل املاضية».وأضاف
«مرفوضة»، مضيفة أنه «لدينا كأمريكيني 
ــاه إيران  ــات جت ــأن السياس ــات بش خالف
ــأن مسائل أخرى، لكننا موحدون في  وبش
عزمنا التصدي للتهديدات واالستفزازات... 

وسنحمي شعبنا».

سيؤول / وكاالت / البينة الجديدة
ــتركة للقوات  أعلنت هيئة األركان املش
ــمالية  ــة أن كوريا الش ــة اجلنوبي الكوري
ــتيا جديدا باجتاه  أطلقت صاروخا باليس
ــبوع  ــد أقل من أس ــرقي، بع البحر الش
ــرع  ــاروخ زُعم أنه أس ــا لص ــن إطالقه م
ــادت هيئة أركان اجليش  من الصوت.  وأف
الكوري اجلنوبي برصد «ما يبدو أنه صاروخ 
ــمالية  ــا الش ــه كوري ــتي أطلقت باليس
ــاعة ٧:٢٧  ــة داخلية في الس من منطق
صباحا، بدون مزيد من التفاصيل».وأشير 
إلى أن األجهزة االستخباراتية في كوريا 
ــدة تعكف في  ــة والواليات املتح اجلنوبي
الوقت احلالي على حتليل تفاصيل عملية 
ــي  ــوري اجلنوب ــش الك ــالق، وأن اجلي اإلط
يراقب عن كثب حتركات كوريا الشمالية 

ــل التعاون الوثيق بني  ذات الصلة، في ظ
ــات املتحدة، الذي  كوريا اجلنوبية والوالي
«يحافظ على االستعدادات ضد احتمال 
عمليات إطالق إضافية للشمال».ونقلت 
ــاء «يونهاب» عن مصدر مطلع  وكالة أنب
ــمال أطلق أحدث  قوله باحتمال أن «الش
ــمال  ــغ، بش ــم جاغان ــن إقلي ــاروخ م ص
البالد، املنطقة املتاخمة للصني».وذكرت 
ــاك  أن هن ــة  ــة اجلنوبي ــة الكوري الوكال
ــمالية  تكهنات ترى أن إطالق كوريا الش
ــي لصاروخها  ــاء كاختبار إضاف اليوم ج
الباليستي الذي أطلقته سابقا وزعمت 
أن  ــار  باعتب ــوت،  الص ــن  م ــرع  أس ــه  أن
الصاروخ اجلديد أطلق من إقليم جاغانغ، 
ــي أجري فيها اإلطالق  نفس املنطقة الت

السابق.

بكني / وكاالت / البينة الجديدة
ــي وانغ يي،  ــى وزير اخلارجية الصين التق
ــعودي،  ــني، نظيره الس ــس االول االثن أم
األمير فيصل بن فرحان، وأجريا محادثات 
ــرى اللقاء في  ــات عدة، وج تطرقت مللف
مدينة ووشي مبقاطعة جيانغسو بشرق 
الصني.وبحسب ما أفادت به وكالة أنباء 
ــل اجلانبان، بعد  ــينخوا»، فقد توص «ش
تبادل معمق لوجهات النظر، إلى توافق 
واسع بشأن العالقات الثنائية والتعاون 
األطراف،  ــدد  ــيق متع والتنس ــي  العمل
ــأن  ــان وجهات النظر بش ــادل اجلانب وتب
اليمن وأفغانستان وغيرهما من القضايا 
ــام  االهتم ذات  ــة  واإلقليمي ــة  الدولي
املشترك.من جانبه، أشار وانغ يي إلى أن 

«الصني مستعدة للعمل مع السعودية 
من أجل التنفيذ املشترك للتوافق الهام 
ــا البلدين لتعزيز  الذي توصل إليه زعيم
ــة»، معتبرا أنه  ــة العالقات الثنائي تنمي

ــة دعم  ــني مواصل ــى اجلانب ــني عل «يتع
ــي حماية  ــزم ف ــض بح ــا البع بعضهم
ــا،  منهم ــكل  ل ــية  األساس ــح  املصال
ــكل  ــر بش ــة والتنم ــة األحادي ومعارض

ــح اجلماعية  ــة املصال ــترك، وحماي مش
ــية  ــراف األساس ــة واألع ــدول النامي لل
ــات الدولية».كما تطرق  احلاكمة للعالق
وزير اخلارجية الصيني إلى قضية امللف 
ــول: «الصني تدعم  ــووي اإليراني بالق الن
ــات حوار  ــة منص ــي إقام ــج ف دول اخللي
ــام املبادرة  ــراف واتخاذ زم ــددة األط متع
ــها».من  ــي القضايا اإلقليمية بأنفس ف
ــعودي فيصل  ــر الس ــه، أكد األمي جهت
ــعودية تعارض دائما  بن فرحان أن «الس
ــؤون الداخلية للصني،  التدخل في الش
وتدافع بحزم عن مبدأ صني واحدة، وتؤيد 
ــرعي للصني بشأن  ــدة املوقف الش بش
ــائل املتعلقة بتايوان وشينجيانغ،  املس

فضال عن حقوق اإلنسان».

وكاالت / البينة الجديدة
ــت املديرة الفنية لبرامج الطوارئ  رجح
في منظمة الصحة العاملية، ماريا فان 
ــني احملتمل  ــون الهج ــوف، أن يك كيرخ
ــا»  «دلت ــا  كورون ــروس  في ــختي  لنس
ــأ في اخملتبر. ــرون» نتيجة خلط و»أوميك

ــي تترأس  ــوف، الت ــان كيرخ ــت ف وطلب
فريق جتاوب املنظمة على اجلائحة، عبر 
ــاء امس االول االثنني، عدم  «تويتر» مس
ــل «دلتاكرون» أو  ــر مصطلحات مث نش

املتزامن  ــل  التناق ــد  ــا» لتحدي «فلورون
ــة: «هذه  ــة، مبين ــات مختلف لفيروس
الكلمات تدعي هجينا من الفيروسات 
ــا يحدث». ــذا ليس م ــالالت، وه أو الس

ــوف أنه «من املرجح  وتابعت فان كيرخ
ــن  ــاجت ع ن ــرون  ــمى بدلتاك ــا يس أن م
ــل» في  ــاء عملية التسلس التلوث أثن
ــر  مختب ــر  مدي ــاد  أف أن  ــبق  اخملتبر.وس
التكنولوجيا احليوية وعلم الفيروسات 
ــرص، ليونتيس  ــة قب ــة بجامع اجلزيئي

ــي  ــر صحف ــي مؤمت ــتريكيس، ف كوس
ــاف «هجني»  عقده يوم ٨ يناير، باكتش
من متحوري «دلتا» و»أوميكرون» اللذين 
ــب منظمة الصحة العاملية،  أثارا حس
ــونامي» إصابات باملرض.وأوضح أن  «تس
ــم  املتحور اجلديد، الذي أطلق عليه اس
ــي مماثل  ــاس جين ــه أس ــرون»، ل «دلتاك
ــن أيضا  ــا» لكنه يتضم ــخة «دلت لنس
ــا متغير  ــدة يحتوي عليه طفرات عدي

«أوميكرون».

صنعاء / وكاالت / البينة الجديدة
ــار اهللا» احلوثية،  ــة «أنص أعلنت جماع
ــرة  ــقاط طائ ــن إس ــاء، ع الثالث ــس  ام
ــلحة من نوع «وينغ لونغ  ــس مس جتس

ــالح اجلو  ــة الصنع، تابعة لس ٢» صيني
اإلماراتي.وعلى حسابه في «تويتر»، قال 
احلوثيني،  ــم  باس ــكري  العس املتحدث 
العميد يحيى سريع: «متكنت دفاعاتنا 

ــقاط طائرة  ــل اهللا من إس ــة بفض اجلوي
ــغ لونغ ٢) ــلحة نوع (وين ــس مس جتس

ــالح اجلو  ــة لس ــع، تابع ــة الصن صيني
ــا بأعمال  ــك أثناء قيامه ــي، وذل اإلمارات

ــي أجواء مديرية  ــة صباح اليوم ف عدائي
ــبوة».وأضاف: «متت  ــة ش ــني مبحافظ ع
ــرة بصاروخ أرض  ــقاط الطائ عملية إس

جو محلي الصنع».

الدوحة / وكاالت / البينة الجديدة
ــي قطر بوفاة  ــرة احلاكمة ف ــع املوت األس فج
ــيخ محمد بن خالد بن حمد بن عبداهللا  الش
ــر أمس االول  ــذي وافته املنية ظه ــي، ال آل ثان
ــري في  ــري القط ــوان األمي ــى الدي االثنني.ونع
ــد بن حمد  ــيخ محمد بن خال ــه، الش بيان ل
ــيصلى  بن عبداهللا آل ثاني.وقال البيان إنه س

ــد صالة الظهر، في  ــى جثمان الفقيد   بع عل
جامع اإلمام محمد بن عبد الوهاب، ثم يوارى 
ــرة الريان القدمي.ونعى  ــه الثرى في مقب جثمان
ــرة احلاكمة واإلعالميني  ــيوخ األس عدد من ش
ــر، جوعان بن  ــقيق أمير قط الفقيد، فقال ش
ــة والرياضية  ــرة األوملبي ــدت األس حمد: «فق
ــخصياتها املؤسسة بوفاة  القطرية أحد ش

ــن حمد  ــن خالد ب ــيخ محمد ب ــعادة الش س
ــة األوملبية  ــبق للجن ــس األس ــي، الرئي آل ثان
ــد، ونعزي  ــيخ محم ــة. رحم اهللا الش القطري
ــا إليه  ــا هللا وإن ــد، وإن ــرة الفقي ــنا وأس أنفس
ــيخة مرمي آل ثاني: «اهللا  راجعون».وقالت الش
ــل مثواه اجلنة، إنا هللا  يرحمه ويغفر له ويجع

وإنا إليه راجعون».
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طهران / وكاالت / البينة الجديدة
ــني  وصل وزير اخلارجية اإليراني، حس
االول  ــس  ام ــان،  اللهي ــد  عب ــر  أمي
ــة  ــة القطري ــى العاصم ــني، إل االثن
ــفا أهداف هذه الزيارة. الدوحة، كاش

ــدى وصوله  ــح صحفي ل وفي تصري
ــر عبد  ــني أمي ــة، أوضح حس الدوح
ــى قطر،  ــه إل ــداف زيارت ــان أه اللهي
ــيتباحث مع األمير  ــى أنه س الفتا إل
ــن ثم مع  ــد آل ثاني، وم ــم بن حم متي
ــري، محمد بن  ــر اخلارجية القط وزي
ــن آل ثاني، حول القضايا  عبد الرحم
الثنائية واإلقليمية والدولية.  وأشار 
ــى أن «هنالك فرصا  ــد اللهيان إل عب
في قطر، من ضمنها تنظيم بطولة 
ــث جرت محادثات  كأس العالم، حي
ــة  وإمكاني ــي،  املاض ــي  ف ــأنها  بش
ــياق من  ــذا الس ــي ه ــتفادة ف االس
ــال اخلدمات  ــي مج ــران ف ــات إي طاق

الفنية والهندسية».وأضاف: «سيتم 
ــول تطوير  ــارة ح ــث خالل الزي البح
التعاون الثنائي، خاصة التجاري، إلى 
ــائر التطورات  ــب البحث في س جان
اإلقليمية والدولية».  وعن زيارته إلى 

مسقط، علق وزير اخلارجية اإليراني 
ــي  السياس ــاون  التع «إن  ــول:  بالق
الثنائي والتشاور حول بعض القضايا 
املشتركة كان من ضمن محادثاتنا، 
ــادي فقد جرى  ــي اجملال االقتص أما ف

البحث حول استئناف حركة الزوارق 
ــيطرة  للبلدين، نظرا للس التجارية 
ــث وعد  ــا، حي ــروس كورون ــى في عل
ــة املوضوع  العماني مبتابع ــب  اجلان
ــتقبل القريب  ــي نتمكن في املس ك
ــتئناف حركة زوارق  من مشاهدة اس
ــلع بينهما».   ــادل الس ــن لتب البلدي
ــا أيضا حول  ــد تباحثن ــل: «لق وأكم
ــتركة في بعض  ــتثمارات املش االس
ــي مختلف  ــل إيران ف ــاريع داخ املش
ــتثمار في ميناء  اجملاالت، ومنها االس
ــرق) باجلمهورية  ــار (جنوب ش جابه
البحث  اإليرانية، وكذلك  اإلسالمية 
في مسألة استئناف الرحالت اجلوية 
ــان إير»  ــر» و»عم ــطة «إيران إي بواس
لرعايا البلدين العاملني في الشؤون 
ــعبية،  الش ــطة  واألنش ــة  التجاري
حيث مت االتفاق على اتخاذ اإلجراءات 

الالزمة لهذا األمر».
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وكاالت / البينة الجديدة
يرى اجلنرال النرويجي املتقاعد روبرت مود 
ــال بصحيفة «Aftenposten»، أن  في مق
ــرب في حاجة إلى تغيير موقفه جتاه  الغ
روسيا وحتى منحها إمكانية لالنضمام 
ــراع  ــب الص ــل جتن ــن أج ــو م ــى النات إل
ــكري  ــد العس ــكري.وانتقد القائ العس

ــدة  ــات املتح ــابق الوالي ــي الس النرويج
ــاتها املعادية  ــى سياس ــا عل وحلفائه
ــوفيتي،  ــيا بعد انهيار االحتاد الس لروس
مشيرا إلى أنه على مدى العقود الثالثة 
ــيا في دائرة  ــة، لم يتم قبول روس املاضي
ــاب دول الناتو  الدول الغربية، وكان خط
ــبه  ــيا والناتو «أش في إطار مجلس روس
بإهانة» ملوسكو، ولم يكن حوارا.وكتب 
ــد يقول: «ال  ــي املتقاع ــرال النرويج اجلن
أتذكر أيضا أنني رأيت فيلما أو مسلسال 
ــروس  ــه ال ــون في ــدا يك ــا واح تلفزيوني
إيجابيني والشخصيات الغربية سلبية. 
ــة الغربية للواليات املتحدة  تروج الثقاف
وأوروبا الغربية مبثابة شيء جيد للغاية، 
ــيا والروس كشيء  فيما تزرع صورة روس
ــن  ــي... نح ــر وبدائ ــا، وحقي ــرير متام ش
ــيا على  ــوه الواقع، بتصويرنا لروس نش
ــرير الرئيس، والواليات املتحدة  أنها الش
ــن الدميقراطية ال  ــرب كمدافعني ع والغ

تشوبهم شائبة».

واشنطن / وكاالت / البينة الجديدة
ــة الفدرالية  ــزة األمني ــفت األجه كش
األمريكية عن اعتقال رجل في نيويورك 
ــابق  ــل الرئيس األمريكي الس هدد بقت
ــي  ــق الت ــارت الوثائ ــد ترامب.وأش دونال
نشرتها محكمة بروكلني الفدرالية في 
نيويورك، أن املدعو توماس ويلنيتسكي 
ــدد بقتل  ــا من العمر، ه ــغ ٧٢ عام البال
ــر األخير  ــب في حال خس ــس ترام الرئي

ــو بايدن  ــية أمام ج ــات الرئاس االنتخاب
ــك في  ــه، وذل ــراف بهزميت ــض االعت ورف
ــل أثناء  ــم الرج ــال املته ــام ٢٠٢٠.وق ع
استجوابه من قبل الشرطة الفدرالية 
ــزم «الوقوف  ــه كان يعت ــة بأن األمريكي
ــط  يخط كان  ــه  وأن ــية»،  الفاش ــد  ض
ترامب.وأرسل  واغتيال  ــلحة  لشراء أس
ــلطات  ــائل صوتية إلى الس الرجل رس
ــن عزمه قتل  ــة حتدث فيها ع األمريكي

ــي يناير عام  ــن مقربيه، ف ــب و١٢ م ترام
٢٠٢١، وبعد رحيله من منصب الرئاسة. 
ــر» في  ــم «هتل ــى ترامب اس ــق عل أطل
ــس  ام ــرطة  الش ــه  تهديداته.واعتقلت
ــني، وهو من املقرر أن ميثل أمام  االول االثن
احملكمة ألول مرة، ويقول محامي الرجل 
إنه «لم يعتزم إصابة أحد بأذى ولم ميثل 
ــد، وفقا لـ  ــى أح ــي عل ــر حقيق أي خط

(نيويورك ديلي نيوز).

بريوت / وكاالت / البينة الجديدة
ــي لبنان  ــعار احملروقات ف ــاح امس، أس ــت صب ارتفع
ــكل ملحوظ، متأثرة بارتفاع سعر صرف الدوالر  بش
ــعر صفيحة البنزين  أمام الليرة اللبنانية.وارتفع س
ــرة لبنانية، و٩٨  ــف و٤٠٠ لي ــدار ٢٣ أل ــان مبق ٩٥ أوكت
ــرة ليرة، والديزل أويل بـ ٣٣  ــان بـ ٢٤ ألف و٢٠٠ لي أوكت
ــعار  ــاز بـ ٢٦٢٠٠ ليرة.وأصبحت األس ــف ليرة، والغ أل

ــان: ٣٧٤٨٠٠  ــي : - بنزين ٩٥ أوكت ــكل التال على الش
ليرة.- بنزين ٩٨ أوكتان: ٣٨٧٦٠٠ ليرة.- مازوت: ٣٩٣٤٠٠ 
ليرة.- الغاز: ٣٤٥٥٠٠.يذكر أن ارتفاع أسعار احملروقات 
ــي قيمة الليرة  ــتمرار تدن ــكل كبير باس مرتبط بش
ــدوالر الواحد  ــجل ال اللبنانية أمام الدوالر، حيث س
ــة األزمة  ــرة األولى منذ بداي ــرة للم ــف و١٠٠ لي ٣٢ أل

االقتصادية في لبنان.
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ــام التي  ــي مصادر اإلله * ماه
ــكار  إبت ــا    منه ــتمدين  تس
أعمالك الفنية وما دور البيئة 

ومدينتك دبي في ذلك ؟ 
ــة دور كبير في أعمالي  - للبيئ
الفنية  وأعتقد أن كل فنان له 
إرتباط وثيق بالبيئة، ألنها تؤثر 
بشكل مباشر في األحساس 
بالعناصر،  بالنسبة لي شكل 
ــور ) دبي في ذاكرتي  البحر (خ
مخزون كبير من اإللهام، كنت 
أرى البحر برؤية أخرى من خالل 
ــه من الفاحت  اللون واإلنتقال ل
الى الغامق بتدرجات متناغمة 
ــعر بتموجات املياه  . كنت أش
ــعة  ــا، وانعكاس أش وصفائه
ــي بريقا،  ــمس التى تعط الش
ــة  مخيل ــكل  يش ــك  ذل كل 

واسعة للفنان. وجود النوارس 
ــاء  ونس ــات  حوري ــا  أتخيله
كان  ــا  كم  ، ــوار  احل ــن  يتبادل
الذهبية  ــتخدامي لأللوان  أس
ــة  تزيني ــة  بطريق ــة  والفضي

ــع  ــن قط ــز ع ــودة لترم مقص
النقود الذهبية والفضية التى 

تنثر في املناسبات واألعياد.
ــات الفنية التى  * ما هي احملط
ــاً  وتقيم ــاً  منعطف ــكل  تش
ــي في  ــزك الفن ــاً ملنج نوعين

رفرفات صوتية بصرية ؟
- محطات متنوعة شكلت من 
ــن التقيم ولها  جتربتي نوعاً م
ــات صوتية بصرية منها:  رفرف
- املعرض األول في نادي الوصل 
بدبي عام «١٩٨٧» يعتبر اجلسر 

ــى الطريق  ــه إل ــذى عبرت ب ال
ــكلت لدي قناعات أولها  وتش
ــف، حتى  ــتمرار دون توق اإلس
أصل إلى طريق الفن احلقيقي 
ــارب التى  ــتفدت من التج أس

ــر أعمالي  ــي تطوي ــا ف قدمته
ــا  ــل كم ــى األفض إل ــة  الفني
ــع  م ــي  ــن جتربت م ــتفدت  أس
ــتمعت لكل  ــرض أس زوار املع
صغيرة وكبيرة سواء من فنان 

ــس له  ــان لي ــذوق أو انس أو مت
ــن . - وجودي في  ــة بالف معرف
ــات فارقة ( حتف  معرض عالم
الشارقة للفنون) عام «٢٠١١»  
ــة  مختلف ــة  رؤي ــي  أعطان
ــي اجلديد  ــك التفكير ف وكذل
ــتراكي في  حملطة قادمة .- اش
«سمبوزمي» النحت في الصني 
ــة نوعية في  ــق عندي جترب خل
ــل  ــع عم ــل م ــة التعام كيفي
ــل رؤية جديدة في مجال  يحم
ــل  ــي أمث ــة أنن ــت خاص النح

ــذا امللتقى، وهذه   ــدي في ه بل
مسؤولية كبيرة. كما أعطاني 
ــوف أو التردد  ــوة في عدم اخل ق
ــي  ــات.  - معرض ــوف بثب والوق
اإلستعادي في اجملمع الثقافي 
(أبوظبي) إضاءات عام «٢٠١٩»  
ــي رحلة  ــعرت مبا قدمته ف ش
ــة وحمدت اهللا  ــي الفني حيات
علي ما وصلت اليه. - معرضي 
ــوار القلوب ) املقام األن في  ( أن
ــارقة»  ــط بالش ــف «اخل متح
«٢٠٢١» ضمن مهرجان الفنون 
االسالمية الدورة «٢٤»  في هذا 
املعرض، جتربة متازج بني الرسم 
املفاهيمي  ــي  التركيب والبناء 
باإلضافة إلى منظومة بصرية 
ــة  الزخرفي ــات  التنويع ــن  م
ــا مت التعبير،  ــات كم واملنمنم
ــالل الدائرة  ــن املعاني من خ ع
ــة  ــى  الصفري ــر إل ــى تؤش الت
ــاءل لتكون صفراً  عندما تتض
ــعة  الس ــى   إل ــر  تؤش ــا  كم
الالمتناهية عندما تتكاثر دون 

حد وحدود.
ــى تأثرت  ــو الفنان الت ــا ه *  م

بأعماله  الفنية وتستخدمينه 
كمرجع لك ؟ وملاذا ؟ 

ــواري  ــي بداية مش ــرت ف - تأث
ــم  منه ــاتذتي؛  بأس ــي  الفن
ــون  «مأم ــوم  املرح ــات  النح
الشيخ» و»الفنان الوشاحي» 
ــال الفنان  ــت أعم ــا أحبب كم
ــد اهللا احملرقي»  البحريني «عب
ــود  ــري  «محم املص ــان  والفن
ــي  العامل ــان  والفن ــار»  مخت
ــيد  جتس ــي  ف ــور»  م ــري  «هن
ــلفادور  ــان «س ــة والفن الكتل
ــن  «حس ــزاف  واخل ــي»  دال
ــان» والكثير من الفنانني  عثم
وأحب  أعمالهم  ــتهويني  تس
ــتمتع  ــر أن أس ــت وآخ ــني وق ب

بالنظر إلى أعمالهم، البعض 
ــون  لل ــتخدامه،   إس ــي  ف
ــة واخلط  ــض في الكتل والبع
ــي كيفية  ــر ف ــض اآلخ والبع
ــان  فن كل  ــوع.  املوض ــاول  تن
ــيده  ــه خصوصية في جتس ل
ــى اآلن ما  ــل الفني.  وال للعم
ــح املراجع  ــوم بتصف ــت أق زل

ــى أمتع  ــة حت ــب الفني والكت
ــداع  باإلب ــتمتع  وأس ــري  بص
ــوا بصمة في  ــن فنانني ترك م
ــيرة الفن، ليس بالضرورة  مس
ــع إمنا  ــتخدمهم كمرج أن أس
الضرورة أن أرى ماذا أضافوا من 

إبداع ألستفيد منهم.
ــور  ــة للص ــك ذائق ــل لدي * ه
الشعرية لتكون مصدر إلهام 
فى بناء لوحاتك التشكيلية؟

ــدة جتارب  ــت لي ع ــم كان - نع
ــم : - جتربة  ــعراء منه ــع ش م
ــعراء  ــن ش ــة م ــع مجموع م
ــترك  اإلمارات في معرض مش
ــام  والرس ــاط  اخلط ــع  م

السوداني»تاج السر»    
 

ــس) عام «٢٠١٥»  (صالة العوي
ــاعر املغربي  ــن الش - جتربة م
ــر»  عنك ــم  «حكي ــوم  املرح
(مدارج الدائرة ) عام «٢٠١٠» - 
جتربة مع شاعر فرنسي ( بول 
هنري ليرسن )  في باريس عام 
ــاعرة  «٢٠١٢ « - جتربة مع الش
الصديقة (صاحلة غابش) عام 
ــع  م ــة  - جترب ــارات  ٢٠٠٩»اإلم
(سوسن  البحرينية  الشاعرة 
دحيم) عام «٢٠١٩» «اإلمارات.

ــي  ف ــك  طموحات ــى  ه ــا  م  *
املستقبل ؟ 

- أن ميدني اهللا بالصحة ألكمل 
مشوار الفن . 

ــي الكلمة التي  * ختاماً ما ه
حتبني أن توجهيها إلى العالم 

، للوطن ، لالصدقاء ؟ 
ــش العالم في  ــى أن يعي - أمتن
ــالم   أمتنى للوطن أن يرتقي  س
ــداً  أمتنى لألصدقاء أن  دوماً واب

ال يغيرهم الزمن.

البينة الجديدة / حيدر الحجاج 
ــة التربية  ــيد عميد كلي برعاية الس
ــني الدراجي  ــل حس ــم داخ ا.د. هاش
ــم اللغة اإلنكليزية,  ــراف قس و بأش
ــة في جامعة  ــت كلية التربي افتتح
ــا  وثقافي ــاً  علمي ــاً  معرض ــان  ميس
ــن ٦٠٠ عنوان  ــب تضمن اكثر م للكت
ــف التخصصات  ــن مختل ــع ضم تق
ــة. وأكد  ــة احلديث ــة والثقافي العلمي
ــعى  ــة تس ــة ان الكلي ــد الكلي عمي
ــد لإلفادة  ــى كل ما هو جدي ــاً ال دائم
العلمية والثقافية للطلبة, وال سيما 
الى  اإلنسانية, مشيراُ  التخصصات 
ــتراتيجية عمل  ــة تتبع اس ان الكلي
ــة التجدد  ــر ثقاف ــى نش ــة عل قائم
العلمي عبر مواصلة االطالع و قراءة 
ــة واألجنبية احلديثة  ــادر العربي املص
ــف اإلمكانات في  ــب, وتوظي من جان

تسخيرها خدمة للمجتمع العراقي 
ــث الدراجي  ــر. كما ح ــن جانب اخ م
ــد الكلية  ــة لرف ــر العراقي دور النش
ــارض النوعية  ــة باقامة املع واجلامع
ــق تعزيز الروافد  والفكرية من منطل
ــس القراءة  ــيخ أس ــة وترس الثقافي
ــاح الوعي اجلمعي  الصحيحة وانفت

لدى أجيال املستقبل كونها االمتداد 
الطبيعي للمجتمع وان هذه اخلطوة 
تاتي من اجل نشر ثقافة الكتاب لدى 
ــتعراض اهم اإلصدارات  الطلبة واس
ــكارات العلمية في  واإلجنازات و االبت
مختلف دول العالم و مواكبتها وفق 

الطريق الصحيح.

سامية خليفة

ــرةُ في  ــرى األخي ك ــي الذّ  ه
ــا  ه أعلِّقُ ــالمِ  األح ــريطِ  ش
، متثالُ  على مشجبِ التّاريخِ
ــوةِ  ــلِ صح ــت بكام أفرودي
ــى  عل ــفٌ  عاك ــهِ  حجارتِ
ه منَ األصفادِ  تخليصِ نفسِ
ــكنيَ ببضعِ  ــت متس ، أفرودي
ــرابِ األرضِ  ت ــن  ــاتٍ م حفن

كوجبةٍ تقيكِ من مساغب 
! لعلَّكِ في استفاقةٍ  الزَّمنِ
مشبوبةٍ بعدَ سماعِ عويلِ 
نِ  اكِ الدّ بثوبِكِ  ،أراكِ  الفقراءِ
تسترينَ عريَ الواقعِ تبترينَ 
كِ  أصابعَ الغوايةِ في جسدِ
، ها أنَّ تفاصيلَ  مبقصِّ النَّدمِ
ــترُها  ــضِّ تس كِ الب ــدِ جس
ــا هي أصواتُ  رقعُ اخلِرَقِ  وه
ــى  عل ــسُ  تنعك ــدِ  التَّندي

جدرانِ صمتِكِ تفتحنيَ فاهَ 
ــى  ــتحيلنيَ إل ــراخِ تس الصُّ
امرأةٍ مناضلةٍ من بروليتاريا 
ــةَ  متقتُ البورجوازيةَ الهشَّ
ــورِ ،ما  ــن أعمدةِ القص إال م
ــتعالِ اجلمالِ  بالُ جذوةِ اش
ــد أطفأتْها  فيك أخالُها وق
ــوتَ  ،كأن ص دِ  ــرُّ التَّم ــاحُ  ري
ــكِ  ــي أوصالِ ــعِ  دبَّ ف الواق
لتستحيلي من متثالٍ  جامدٍ 

،وبعدَ  مخذولٍ إلى امرأةٍ ثائرةٍ
نيَ آذانَكِ عن  ــك تصمّ كلِّ ذل
 ! املطحوننيَ أصواتِ  سماعِ 
ــادِكِ داخلَ  ــى رق ــن إل تعودي
، إالّ أنَّ ال أحدَ  متثالِكِ األجوفِ
ــي عينيكِ  ــيرى ف ــري س غي
ا بريقُ  ، هو حتْمً موعِ بريقَ الدُّ
ــدةِ التي لنْ  ــنيِ اخلام البراك
ــي ثورتِها  ــثَ أنْ تثورَ ،وف تلب
ــةٍ من  ــتنبثقُ والدةٌ ألجنَّ س

املكتسحةُ  لمةُ  الظّ  . حممٍ
ــقِ  ببري ــتنيرُ  ستس ــرّوحَ  ال
عينيكِ الثّائرتنيِ املتدفِّقتنيِ 
قُ ينبوعٍ  ا ،كما تدفّ احتجاجً
ــتروينَ   ، وبهِ س ــنيَ عطشٍ ح
مبئات  ــةَ  املكتظ ــي  مخيَّلت
 . ــؤالٍ ــبٍ وس ــاتِ تعج عالم
القادمةَ  صحوتَكِ  سأنتظرُ 
ــقٍ ألرضٍ حتتاجُ  بلهفةِ عاش

إلى صالبَةِ القبضاتِ .    
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فنارات

6ثقافية

ــيق هو الذي يجعل الطفل يتابع  ــلوب الش ان االس
ــب االطفال عن  ــي ان يبتعد كات ــراءة ولذا ينبغ الق
ــتويات االطفال  املدارس التقليدية والتنبه الى مس
ــة منوهم  ــة ودرج ــة واالجتماعي ــة والثقافي الفكري
النفسي واعمارهم ومجاالت اهتماماتهم اخملتلفة 
ــويق  وخبراتهم ، وكذلك البد ان يوجد عوامل التش
ــة التي تخرج بالتتابع من خالل منو االحداث  الكامل
ــاليب في بناء  ــد الكاتب هذا النوع من االس ، اعتم
قصصه اخملتلفة لالطفال ، واثبت بتواضع امتالكه 
ــم والثقافة  ــاحات العل ــاً طويالً في ميادين وس باع
واملعرفة ، له اسلوب رائع وفريد في تصوير االحداث 
ــور اخملتلفة  ــاهد والص ــن خالل املش ــا م بحقيقته
ــى محاكاة  ــعت اغلب قصصه ال ــكل واقعية .س ب
ــالل التوجيه  ــن الطفل من خ ــر حتضره في ذه اخلي
ــا ملتصقا  ــاء اغلبه ــه لذا ج ــدور في ذهن ــى ماي ال
ــأى بقصصه عن  ــف بحيث ن ــع من دون تكل بالواق
ــي والدة نص قصصي  ــي تعن ــرة اإلجهاض الت ظاه
ــة فهم طبيعة  ــوص .ان محاول ــر مكتمل ومنق غي
ــة وجليلة  ــألة مهم ــيا مس ــن الطفل نفس تكوي
ــع برامج  ــس الصحيحة لوض ــح االس ــا توض النه
ــان الطفولة  ــل ، لذا ف ــب والتأهي ــة والتهذي التربي
ــان وتعني  ــية في حياة االنس تعتبر مرحلة اساس
ــي واالجتماعي  ــاس البيولوجي والنفس انها االس
ــخصية االنسانية في  ــكل مبوجبه الش الذي تتش
ــلبية ألن االنسان يعيش  صورتها االيجابية او الس
في طفولته الفصول االولى من احلياة فيغرس بذرة 
ــذورا عميقة  ــي ارض الواقع ليمد بها ج ــاء ف العط
ــي تربة اجملتمع الذي يعيش فيه ، االطفال بالفعل  ف
ــتطيع اجملتمع ان يرى  ــع ، فبهم يس هم مرآة اجملتم
ــتقبال ، هو  ــن ان تكون عليه صورته مس كيف ميك
عالم سحري مليء بالدهشات تتسارع فيه البراءة 
ــير فيه اال من  ــتطيع الس ــاطة ، عالم ال يس والبس
ــه ، لذلك  ــع مفردات ــل م ــن التعام ــه ويحس يفهم
ــة جوانبها وظروفها في  اهتمامنا بالطفولة ودراس
ــاهمة علمية وتربوية جادة  مجتمعنا يشكل مس
ــان العراقي اجلديد  ــي طريق بناء مواصفات االنس ف
الذي تنتظره مهام كبرى في عملية البناء والتقدم 
ــروعا تربويا  ــه القصصية مش ــت في نصوص .ملس
ــى عتبات  ــه ال ــال ومتحوال في الوقت نفس متكام
ــم وزرع حب  ــن التعل ــه تتضم ــردي ألن ــول الس الق
ــا ميكن االفادة  ــه متثل كنزا ابداعي ــن ، وقصص الوط
ــاره السردي شكال واحدا  منها ، ولم يتخذ في مس
ــاج ادبي  ــكاله وان ماحققه من نت ــددت اش ــل تع ب
ــفر خالد سيبقى حامال نقاء  ومعرفي لهو بحق س
الكلمة الصادقة والهادفة لتحقيق منهج ابداعي 

متطور في ادب الطفل .
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احمد البياتي

الفنانة اإلماراتية د. جناة 
مكي، صنعت لنفسها 
عاملاً خاصاً ولها بصمة 

متيزها من خالل لوحاتها 
التعبيرية التجريدية، 

التي توحي مبخيلة 
خصبة في توحيد 

اإلنطباعات احلسية 
وإيحاءات بني املرئي 
والالمرئي، وتسلط 

الضوء على أشكال 
هندسية أبتكرتها، 
من جتاربها الفنية 
التي تتمحور حول 

الذاكرة والوقت واملكان، 
لتتحول جتربة الفنانة 
جناة لفرض تصوراتها 

اخليالية وتوافقاتها 
احلسية والذهنية إلى  
التوليفات التجريدية 
وعالمات رمزية وخلق 

توازنات بينها وبني 
اجلمالية الرمزية 

فاستطاعت أن تبحر 
في رحلة روحية فكرية 

فنية معاصرة تتبنى 
منحى فلسفياً لألفكار 

حوار / دنيا علي الحسني

HÚÓñÇí€a@>”b�i@Ÿ„aÏ‰«@I
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وأنقشك

على خدود الورق

ال شيء أجمل منك

  ياعطر اجلنة

في

البراعم عشق

كعشق البراعم

يصعد مائي جلبني

هواك

في

القبل يوجد النور

سأجعل من هذا

النور

مدينة حب

ال

أريد إال ان

يكون عنوانك

بطاقتي الشخصية

كان

على عيني حجاب

جمال محبتك

ذوب أنياب الظالم

فإذا نهري تغاريد  ملونة

في فم العصافير

بغداد / البينة الجديدة
ــياحة واآلثار الدكتور  ــر الثقافة والس بحضور وزي
ــرح  ــينما واملس ــن ناظم ، احتفت دائرة الس حس
ــرح مساء امس االول االثنني  باليوم العربي للمس
على خشبة مسرح الرشيد .وتضمن احلفل فقرات 
ــم قصير من  ــة حيث مت عرض فيل ثقافية متنوع
ــينما حول العروض املهمة التي  إنتاج قسم الس
ــرة خالل عام ٢٠٢١ وحصدت جوائز  أنتجتها الدائ
ــود التابعة ألكادميية  ــة ، ثم قدمت فرقة الع عربي
ــيقار مصطفى زاير  معزوفات  ــيقى للموس املوس
ــا لعدد من  ــة واداءً انفرادي ــهيرة عربية وعراقي ش
ــراً من اجلمهور  ــت تفاعالً كبي ــاء الفرقة الق أعض
الغفير الذي غصت به قاعة مسرح الرشيد وسط 
جو مليء باأللفة والسعادة وهم يشاهدون حتقق 
ــي الى بهائه  ــرح العراق ــم في عودة املس أحالمه
ــود عراقياً وعربياً ودولياً.واختتم احلفل الذي  املعه

ــؤولني والشخصيات الفنية  حضره عدد من املس
ــرحي بتوزيع  ــأن املس املرموقة  املتخصصة بالش
ــداع للمتميزين ملن  ــهادات تقديرية ودروع االب ش
ــماءهم بحروف مضيئة على خارطة  لوا أس سجّ

املهرجانات العربية للمسرح..

الكابتن / هيثم صبحي
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د. جناة مكي
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وليد حسني

تباً  عليك ..  فكم  أودى  بنا  جللُ عَ
نا  اخلَلَلُ حنيَ  استكنَّ  جلرحٍ   مسّ

وطنٌ  يُقدِّسُ  في  تدجني  قامتهِ
مزاعمَ  الغيرِ  حتّى  شابَهُ  الوجلُ

ٍ وما  حترّزَ  أن  ميضي  بال  ذِممَ
حيث  الغوايةُ  دينٌ  باذخٌ  ثملُ

كانت  مصائرنا  في  الضعفِ  شاحبةً
زلُ نا  الهَ إليك  نهفو  ..إذا  ما  شفّ

هامِ  القومِ   قابَ  ردىً وحسبنا  من  سِ
وما  تداعى  على   صعقاتهم  جبلُ

مرَاتِ  غرَّتها فكم  أبانَ  من  الغَ
فكان  حقاً  ألُسدٍ  ينتمي  الرجلُ

اً  علينا  أن  نورّثهُ  وكانَ  حقّ
فهو  امتدادٌ  لبيتٍ  ما بهِ  خللُ  

ت  في  مروءتهِ  وحسبُك  الشامُ  جدّ

فهي  السبيلُ  لعزٍّ ..  شادهُ  البطلُ
ها  ت  مرابعُ ولم  تُساوم  وإن  جفّ
متوتُ  جوعاً  وما  أكدى  بنا  النُبلُ

مزدانةٌ  بهباتِ  اهللا  ناشرةً
من  ضوعِ  مرميَ  طهراً  زانهُ  الرسلُ
فكم  أزاحت  عن  األحرارِ  كربتَهم

تلُ  ملّا  جترّأ  وغدٌ  موحشٌ  خَ
ك  منتصراً زعانفٌ  لم  جتد  إالّ

لوا يوم  الرهانِ  وعن  أميانِهم  نَكَ
كيف  اصطبرتِ  ..!! على  وقعٍ   ينزُّ  دماً
والناعقون  تهاووا  طالهم  وجلُ   
  كحالِ  دهرٍ  ..أقاموا  خلفَ  عزلتِهم

هُ  اجلدلُ حتى  تناخوا  لبؤسٍ  شاقَ
ويجرعون  زعافاً  بئس  ما  جرعت 
ساللةُ  العارِ  من  خيباتها  نَهلوا

ويشمخونَ  بأنفٍ  دونِ  معجزة 
للُ حتّى  أتاهم  على  أعقابها   شَ

وأن  يعيدوا   إلى  أروحِ  شرذمةٍ
غلوا  رجسَ  الطوائفِ  عن  غايتهم  شُ

كيف  ارتضيت ..!! وكم  أسدى  مبفترقٍ
ذاك  الغيورُ  بنصحٍ  ما به  خطلُ

أن  تستعيري  من  األزماتِ  أحجيةً
لكي  تكوني  بالداً  فكرُها  دولُ

أعدتِ  لألمسِ  وجهاً  طالَ  شاردَهم 
دلوا وقد  تكالبَ  خلقٌ  فيك  ما عَ
م  إنّي  أراهم  وقد  أعمى بصيرتَهُ

مالٌ  تكاثرَ  ممّا  ساقهُ  الكسلُ
أسرى  بهم   وجعٌ  في  ظلِّ  متخمةٍ   

لُ فليخسأوا  أبدا  ..فما  نَبا  األسَ
الضاربونَ  فلولَ  اخلزي  مابَرحوا 

يسترخصونَ  دماءً  إن  قَضى  األجلُ

ألستَ  أشجعَ  ..؟؟ من  أودى  بهامتِهم
لُ مَ وما  استراحوا  بظلٍّ  .. اِنزوى  الهَ

اً  عليك  ..لعلّ  الشوقَ  يجمعني تبَ عَ
حيث  الندى  من  خبايا  البوح  ينهملُ

فاوزِها  أعلّلُ  الروحَ   أسعى  في  مَ

اً  فيك  يبتهلُ  أكادُ  أبصرُ  قُدسَ
أزداد  وجداً  كأنّي  لم  أقم  زمناً
كتملُ إالّ  على  هامشٍ  يغريك  مُ

ها   إليك  تهوي  قلوبُ  الناس  أجمعِ
رَ  فردٌ  سامهُ  اخلجلُ فلو  تأخّ

حيثُ  الوجودُ  تفرّى  طال  غربتها
بلُ زّقُ  الليلَ إن  ضاقتْ  بها  السُ متُ

7j»m@Öäç





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

7استراحة NO.3797.WED.12. JAN .2022العدد (٣٧٩٧)  األربعاء  ١٢ / ١ / ٢٠٢٢ 



8الحصاد

بغداد / البينة اجلديدة
ــد العام للقوات  ــم القائ أعلن الناطق باس
املسلحة اللواء يحيى رسول، امس الثالثاء، 
ــم كبار جتار  ــبكة اجرامية تض تفكيك ش
ــول ،  ــدرات في بغداد.وقال رس ــي اخمل ومروج
انه بحسب توجيهات القائد العام للقوات 
املسلحة، وانطالقاً من املسؤولية الوطنية 
واملهام املوكلة جلهاز اخملابرات الوطني وبعد 

ــة  ــتخبارية الدقيق ــات االس ــر املعلوم توفّ
ذ اجلهاز وبالتعاون  ووضع خطة محكمة، نفّ
ــرخ االولى عملية  ــع محكمة حتقيق الك م
ــا تفكيك  ــن خالله ــتطاعوا م ــة اس نوعي
ــار ومروجي  ــبكة اجرامية تضم كبار جت ش
اخملدرات في بغداد وبحوزتهم كميات كبيرة 
ــتال.واضاف البيان انه في  ــن مادة الكرس م
ــة اقتدار  ــذه العملي ــذي تؤكد ه ــت ال الوق

األجهزة األمنية واالستخبارية العراقية في 
ــة والتخريبية،  ــب العصابات االجرامي تعقّ
نعاهد أبناء شعبنا الكرمي على بقاء اجلهاز 
ــن الوطني العراقي ونحث  صمام أمان لألم
ــاون مع االجهزة  ــني على ادامة التع املواطن
ــم التي  ــل هذه اجلرائ ــة ملواجهة مث االمني
تهدف الى زعزعة االمن واالستقرار وتخريب 

البنية االجتماعية في العراق.

بغداد ترتقب حال مروريا قبل هناية العام احلايل
بغداد / البينة اجلديدة

ــكان والبلديات،  أعلنت وزارة االعمار واالس
الثالثاء، إجناز ٩٠٪ من مشروع تنفيذ طريق 
ــت إنه ميثل  ــفية الذي قال ــدورة – اليوس ال
ــكل كبير في فك  ــهم بش حالً مرورياً ويس
ــيرةً  ــات واالختناقات املرورية، مش االزدحام
ــل نهاية العام احلالي.وقال  إلى افتتاحه قب
ــور في الوزارة  ــر عام دائرة الطرق واجلس مدي
ــم كاظم، إن هناك توجيهاً  ــني جاس حس
ــر اإلعمار  ــتمرين من قبل وزي ومتابعة مس
واإلسكان حول افتتاح مشروع طريق دورة- 
ــداد، حيث  ــفية في تقاطع جنوب بغ يوس

ــى ٩٠٪، فضال  ــبة االجناز فيه ال وصلت نس
ــهرية لهذا املشروع. عن نسب االجناز الش
ــح لوكالة األنباء  ــاف كاظم، في تصري وأض
الرسمية ، أن هناك أمرين الستمرار العمل 
ــل املالي  ــروع، األول التموي ــذا املش ــي ه ف
ــس ايجابياً على  ــه وبالتالي يعك ــن ل املؤم
ــروع، مبيناً أن املشروع يحتاج  تنفيذ املش
ــى ٥٠٠ طن  ــر من ٤٠٠ ال ــى ما يقارب أكث إل
ــبوعيا من مادة القير السيالي.وتابع، أن  اس
هناك تنسيقاً وتعاوناً مع وزارة النفط دائرة 
ــات النفطية لتوفير الكمية  توزيع املنتوج
ــروع لضمان اجنازه في  ــة لهذا املش املطلوب

ــبة املتبقية  ــث أن النس ــرة احملددة حي الفت
ــيكون أغلبه لتنفيذ فقرة  ــروع س من املش
ــادة، مضيفاً أن  ــفلت التي حتتاجها امل االس
ــيكون  ــفية س ــاح طريق الدورة - يوس افتت
ــيمثل  ــام احلالي والذي س ــة الع قبل نهاي
حالً مرورياً وكذلك منفذاً جديداً للعاصمة 
ــروع طريق  ــت كاظم، إلى أن مش بغداد.ولف
الدورة – يوسفية سيشكل إضافة حقيقية 
ــبكة الطرق التي تسهم بشكل كبير  لش
ــات املرورية  ــات واالختناق ــي فك االزدحام ف
ــة بغداد نتيجة  التي تعاني منها العاصم
ازدياد اعداد املركبات في السنوات االخيرة.

تفكيك شبكة اجرامية تضم كبار 
جتار ومروجي املخدرات يف بغداد 

جمهورية العراق
وزارة العدل 
دائرة التنفيذ 

مديرية تنفيذ سدة الكوت 
رقم االضبارة: ٤٢١|٢٠١٨
التاريخ:٢٠٢٢/١/١٠

أعــــــــــــــالن 
ــدة الكوت العقار التسلسل ١/١م ١٤ الجنكة و العباره محطة  تبيع مديرية تنفيذ س
ــدة للمدين(محمد راضي رحيم  ) اِّـحجوز لقاء  ــمس َّـ بدره  الواقع  الكوت  العائ الش
ــعمائة الف دينار) فعلى الراغب  ــى)البالغ (مليار و تس ــار كاظم عيس طلب الدائن (بش
ــر  ــدأ من اليوم التالي للنش ــدة (٣٠ يوما ) تب ــذه اِّـديرية خالل م ــة ه ــراء مراجع بالش
ــهادة  ــن القيمة اِّـقدرة وش ــن اِّـائة م ــرة م ــه التأمينات القانونية عش ــتصحبا مع مس

الجنسية العراقية وان رسم التسجيل والداللية على اِّـشرتي.
اِّـنفذ العدل كريم ابراهيم عنكود

اِّـواصفات:ـ 
١-موقعة ورقمه : كوت / بدره رقم العقار ١/١ م ١٤ الجنكة و العباره

ــه ونوعه : محطة وقود الشمس تقع َّـ قضاء بدره على شارع رئيسي و هي  ٢-جنس
ــد + (٤) مضخات بانزين + (٤) خزانات بانزين كبريه  ــوي على (٤) بوزر بانزين جدي تحت
ــرف تحتوي لواردات و جهاز  ــي كبري الحجم  + غرف عدد (٤) احدى الغ ــد كهربائ + مول
ــريرين و  ــك احدى الغرف تحتوي على س ــاء + مجموعة صحيات و كذل ــل للكهرب تحوي
ــد (مجرات) + (٨)  ــتك و (٢) لوكر حدي ــي بالس ــة الثالثة تحتوي على ثالث كراس الغرف
ــياج اِّـحطة  ــلة و ان الس ــخان ماء كهربائي + مغس مطفئات حريق + كرفان فارغ + س
ــتخدمه ِّـطبخ  ــد غرفتني اُّـ جوار اِّـحطة واحده مس ــمنت و توج من الطابوق و األس
ــتيل جيدته و ثالجه بيضاء اللون كبرية الحجم  ــي س و الثانية مطعم يحتوي على كراس
ــائدة ِّـحتويات اِّـحطة و  ــعار الس ــنة االس ــتعمل محس و براد ماء و ميز طعام غري مس

مشيدات  مذكور َّـ حجز الكشف ضمن مرفقات االعالن 
٣-حدوده واوصافه  : 

٤-مشتمالته :-  
٥-مساحتة :- 

٦-درجة العمران : متكاملة العمران  
٧– الشاغل :-  حارس قضائي

٨- القيمة اِّـقدرة : (٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠) مليون و ثمانمائة الف دينار

ضبط حاويات حتتوي عىل مواد كيمياوية خطرة 
وأخرى ممنوعة االسترياد  يف أم قرص

صحة كركوك تعلن تسجيل أكثر من (١٠٠)
إصابة بكورونا يف املدارس

بغداد / البينة اجلديدة
اعلنت خلية االعالم احلكومي ،  ضبط 
ــواد كيمياوية  ــوي على م حاويات حتت
خطرة وأخرى ممنوعة االستيراد.وذكرت 
ــة  ــذ احلدودي ــة املناف ــة ، ان هيئ اخللي
ــي منفذ  ــة دقيقة ف ــود ومتابع بجه
ــمالي، ومن خالل  ــاء أم قصر الش مين
ــات  ــادل املعلوم ــل وتب ــيق العم تنس
ــي متكنت  ــرات الوطن ــاز اخملاب مع جه
ــى  ــان عل ــني حتتوي ــط حاويت ــن ضب م
ــرة)، كما متكنت  (مواد كيميائية خط

مالكات منفذ ميناء ام قصر االوسط، 
ــوي على  ــات حتت ــط (٥) حاوي ــن ضب م
(دراجات نارية املمنوعة من االستيراد  
ــتعمل).  واثاث مس ــارة  ان ــح  ومصابي
وجميع احلاويات جتاوزت املدة القانونية 
على بقائها في امليناء.واضافت، انه ومت 
تشكيل جلنة من اجلهات ذات العالقة 
وتنظيم محضر ضبط أصولي، وإحالة 
ــى القضاء التخاذ  ــواد املضبوطة ال امل
ــبة بحق  ــراءات القانونية املناس اإلج

اخملالفني.

بعد انتخابه للمرة الثانية .. التهاين تتواىل عىل احللبويس
بغداد / البينة اجلديدة

ــس مجلس النواب محمد  ى رئي تلقَّ
احللبوسي، اتصاال من وزير اخلارجية 
ــو؛  أوغل ــش  جاوي ــود  مول ــي  الترك
انتخابه  ــادة  إع ــبة  لتهنئته مبناس
رئيسا جمللس النواب بدورته اخلامسة.

ــال، عن  ــو، خالل االتص ــرب أوغل وأع
ــتقرار للعراق  ــر واالس ــه باخلي متنيات
ــالده على  ــعبه، مؤكداً حرص ب وش

وتطوير  ــة،  الثنائي ــات  العالق تعزيز 
ــف  ــي مختل ــترك ف ــاون املش التع
ــي، كذلك  احللبوس ــى  اجملاالت.وتلقَّ
ــس األمة  ــس مجل ــن رئي ــاال م اتص
ــه  ــامن لتهنئت ــرزوق الغ ــي م الكويت
مبناسبة إعادة انتخابه رئيساً جمللس 
ــة.وأعرب  اخلامس ــه  بدورت ــواب  الن
ــن متنياته  ــالل االتصال، ع الغامن، خ
للشعب العراقي بالرفعة واالزدهار، 

ــتمرار  ــرص بالده على اس مؤكداً ح
ــات األخوية البرملانية  تطوير العالق
ــي،  احللبوس ــى  البلدين.وتلقَّ ــني  ب
ــوزراء اللبناني  ــن رئيس ال اتصاال م
ــبة  ــب ميقاتي؛ لتهنئته مبناس جني
ــا جمللس النواب  إعادة انتخابه رئيس
ــة، معبِّراً عن متنياته  بدورته اخلامس
ــن التنمية  ــعبه مبزيد م للعراق وش

واالستقرار.

تفكيك ناسفة يف بابل كانت معدة الستهداف رتل أمني

توقع خميف من الصحة العاملية بشأن أوميكرون

بالوثائق .. الدفاع توجه دعوة للمتقدمني 
للدورة ١١٢ يف الكلية العسكرية

النزاهة احلكم برد أكثر من ٤٠ مليار دينار خالل 
٢٠٢١ عن قضايا الكسب غري املرشوع

بغداد / البينة اجلديدة
أعلنت خلية اإلعالم األمني، امس الثالثاء، تفكيك عبوة 
ــتهداف رتل  ــفة في محافظة بابل كانت معدة الس ناس
تابع للقوات األمنية.وقالت اخللية ، إنه من خالل املتابعة 
ــوات األمنية،  ــود امليدانية، الق ــتمرة وتكثيف اجله املس

ــى الطريق الدولي  ــفة عل تتمكن من تفكيك عبوة ناس
ــر ( ٦ ) في منطقة النيل التابعة الى  ــريع قرب جس الس
محافظة بابل ضمن قاطع مديرية شـرطة بابل.وأضافت 
اخللية، أن العبوة الناسفة كانت معدة الستهداف إحدى 

االرتال التابعة للقوات األمنية العراقية. 

بغداد / البينة اجلديدة
ــت منظمة الصحة العاملية،  توقع
امس الثالثاء، أن يصاب أكثر من ٥٠ 
باملئة من األوروبيني باملتحور اجلديد 
ــة  منطق ــر  مدي ــأ  أوميكرون.وتنب
ــي الصحة العاملية، هانس  أوروبا ف
ــبة  كلوغه، الوصول إلى هذه النس
ــتمرت وتيرة  ــهرين إذا س ــالل ش خ
ــس  ــق فران ــة، وف ــي احلالي التفش

الوتيرة،  ــذه  به ــال كلوغه  برس.وق
ــات الصحية  يتوقع معهد القياس
ــن ٥٠ باملئة من  ــر م ــاب أكث أن يص
بأوميكرون  املنطقة  في  ــكان  الس
ــابيع الستة إلى الثمانية  في األس
ــة  إعالمي ــر  تقاري ــت  املقبلة.وكان
ــة الرعاية  ــذرت من تعرض أنظم ح
الصحية في أوروبا لضغوط كبرى، 
ــريع للمتحور  ــار الس ــع االنتش م

اجلديد.ومما يزيد من خطورة األمر في 
أوروبا قول اخلبراء إن القارة العجوز 
ــار، رغم  لم تصل بعد لذروة االنتش
ــكل  ــام اإلصابات تتزايد بش أن أرق
كبير.وعلى سبيل الثمال، سجلت 
ــف إصابة  ــا أكثر من ٣٠٠ أل فرنس
ــبوع األخير ،  خالل يومني في األس
ــي البالد منذ  ــية ف في أرقام قياس

بداية اجلائحة.

بغداد / البينة اجلديدة
ــددت وزارة الدفاع، موعد مقابلة  ح
ــدورة ١١٢ في الكلية  املتقدمني لل
 ، ــوزارة  ال ــرت  وذك ــكرية.  العس
للقبول في  ــني  املتقدم انها»تدعو 
ــكرية  ــدورة (١١٢) الكلية العس ال

ــوا  م ــبق وأن قدّ ــن س ــى، الذي األول
على املوقع الرسمي لوزارة الدفاع 
ــدة من ١ / ٨ / ٢٠٢١ والى ١٠ / ٨  للم
ــدة من ٢٥ / ١١ / ٢٠٢١  / ٢٠٢١، وللم
ــى ٢٩ / ١١/ ٢٠٢١، واجتازوا كافة  ال
واالختبارات  ــة  الطبي الفحوصات 

ــاح،  بنج ــية  والتنافس ــة  البدني
ــكرية  العس ــة  الكلي ــة  مراجع
األولى في الرستمية؛ لغرض إجراء 
ــب اجلدول  املقابلة النهائية، وحس
ــق (أ)، واجلدول في امللحق  في امللح

(ب) املرفقني أدناه».

بغداد / البينة اجلديدة
ــس الثالثاء، عن  ــة االحتادية، ام ــفت هيئة النزاه كش
ــب  ــوم بردها عن قضايا الكس ــوال احملك ــل األم مجم
ــتنادا لقانونها رقم  ــنة ٢٠٢١؛ اس ــروع لس ــر املش غي
ــنة ٢٠١١) املعدل.وقالت الدائرة القانونية في  (٣٠ لس
ــروع  ــب غير املش ــوع مبالغ الكس ــة ، إن مجم الهيئ
الصادرة بشأنها أحكام قضائية تضمنت رد الكسب 
غير املشروع من األموال املنقولة وغير املنقولة العائدة 
ــه (٢٦,٢١٥,٠٠٠) مليون  ــت قيمت ــذي بلغ ــني ال للمدان
ــت الدائرة،  ــار دينار.وأضاف دوالر، و(٢,٧١٦,٠٠٠,٠٠٠) ملي

ــرة بالتعاون  ــزة بذلتها الدائ ــودا حثيثة ومتمي أن جه
ــي الهيئة أثمرت  ــات والوقاية ف ــي التحقيق مع دائرت
ــادة (١٩رابعا)  ــترداد املبالغ املذكورة.يذكر أن امل عن اس
ــب غير املشروع رقم  من  قانون هيئة النزاهة والكس
ــنة ٢٠١١) املعدل نصت على حتكم احملكمة برد  ( ٠ لس
قيمة الكسب غير املشروع وال يطلق سراح احملكومني 
وفق البندين (ثانيا) و(ثالثا) من هذه املادة إال بعد سداد 
ــروع، وال  ــب غير املش ــغ الغرامة ورد قيمة الكس مبل
ــاة دون تنفيذ  ــوى اجلزائية بالوف ــاء الدع يحول انقض

احلكم برد قيمة الكسب غير املشروع. 

كركوك / البينة اجلديدة
اعلنت دائرة صحة كركوك، تسجيل 
ــن ١٠٠ اصابة بفيروس كورونا  اكثر م
ــام دائرة  ــال مدير ع ــدارس. وق ــي امل ف
صحة كركوك نبيل حمدي بوشناق 
في بيان  ، انه مت تسجيل ١٠١ اصابة 
ــذ  ــوف التالمي ــي صف ــد ١٩ ف بكوفي
والهيئات التعليمية وان هناك مناذج 

ــلت الى مختبر الصحة  فحص ارس
ــن  ــد م ــداد للتأك ــي بغ ــة ف املركزي
ــجيل  ــد على عدم تس النتيجة.وأك
ــور اوميكرون، داعيا  اي اصابة باملتح
ــع  ــاح م ــي اللق ــى تلق ــني ال املواطن
ــراءات الوقائية حفاظا  االلتزام باالج

على صحتهم وسالمتهم.
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رابطة املصارف اخلاصة :
 القطاع املرصيف شكل ٩٥% من 

حجم التداول يف البورصة

امتداد : لن نشرتك بحكومة 
مجعت ذات الوجوه

ايران هتنئ احللبويس بإعادة 
انتخابه رئيسا ملجلس النواب

بغداد / البينة اجلديدة
عزا املدير التنفيذي لرابطة املصارف اخلاصة العراقية 
علي طارق، امس الثالثاء، حتسن اداء البورصة العراقية 
خالل العام املاضي، إلى القطاع املصرفي الذي شكل 
ــراق لألوراق  ــوق الع ــداول.وكان س ــبة الت ٩٥٪ من نس
ــبة ١٣١٪  ــهم املتداولة بنس املالية، اعلن ارتفاع األس
ــام ٢٠٢١ مقارنة بالعام ٢٠٢٠.وقال طارق ، إن  خالل الع
ــهم البورصة، يعود إلى  ٩٥٪ من حجم التداول في أس
ــهم املتداولة ٩٣٠  ــاع املصرفي، اذ بلغ عدد األس القط
ــهم بقيمة ٨١٢ مليار دينار، موضحاً، مقارنة  مليار س
ــهم املتداولة  ــو عدد األس ــبة من بالعام ٢٠٢٠ فإن نس
للقطاع املصرفي بلغت ١٤٢٫٣٪، إذ كانت ٣٦٨٫٤ مليار 
ــار دينار  في  ــام ٢٠٢٠، بينما ٨٩٢٫٨ ملي ــهم في الع س
ــهم املتداولة ارتفعت  العام ٢٠٢١.وتابع، أن قيمة األس
ــبة ٢٤٤٪، إذ كانت في العام ٢٠٢٠ أكثر من ١٩٣٫٦  بنس
مليار دينار، بينما في العام املاضي بلغت ٦٦٦٫٥ مليار 
ــت إلى ٤٠٫٨٥٦  ــدد الصفقات ارتفع ــار، مبيناً أن ع دين
ــي بينما كانت ١٨٫٧٩٢ صفقة  صفقة في العام املاض

في العام ٢٠٢٠.  

بغداد / البينة اجلديدة
ــاركتها في  ــدم مش ــداد  على ع ــة امت ــددت حرك ش
تشكيل احلكومة املقبلة لوجود ذات األحزاب والوجوه 
ــدي ، ان موقفنا  ــو احلركة منار العبي ــا. وقال عض فيه
ــة في اننا  ــذ البداي ــكيل احلكومة واضح من ــن تش م
متوجهون الى املعارضة وعدم مشاركتنا بأي حكومة 
ــواء اكانت توافقية ام اغلبية سياسية.وأضاف ان  س
ــذ البداية ولهذا  ــل اليوم متوقع من ــيناريو احلاص الس
السبب جلئنا الى املعارضة، مؤكدا، اننا على علم بان 
ــتتأهل فيما حققته  ــية س األحزاب والكتل السياس
من أصوات الى تكوين الكتل وحصولها على املناصب 
ــتجدات  ــد أي مس ــدي، اليوج ــية.وتابع العبي الرئاس
ــاركة  ــكيل احلكومة او املش ــر موقفنا من تش لتغيي
ــاكل  ــا، ونحن منذ البداية لم نكن جزءا من املش فيه
ــذا قررنا عدم  ــة اعالن النتائج وله ــي رافقت عملي الت

املشاركة في مفاوضات تشكيل احلكومة. 

بغداد / البينة اجلديدة
ــي برقية  ى رئيس مجلس النواب محمد احللبوس تلقَّ
ــالمي اإليراني  ــورى اإلس تهنئة من رئيس مجلس الش
ــبة انتخابه رئيساً جمللس  محمد باقر قاليباف؛ مبناس
م قاليباف  ــدَّ ــة.وفي البرقية، ق ــواب بدورته اخلامس الن
ــاً  ــبة انتخابه رئيس ــي مبناس أحر التهاني للحلبوس
ــس النواب العراقي اجلديد، قائالً إنني على ثقة بأن  جملل
ــهد املزيد من النمو  العالقات األخوية الثنائية ستش
ــناد برملاني  ــاالت بدعم وإس ــور في مختلف اجمل والتط
ــاون البرملاني كجزء  ــاف قاليباف أن التع البلدين.وأض
ــيؤدي  مهم من العالقات الودية بني طهران وبغداد س
ــيخ العالقات وتعزيزها بني البلدين  إلى املزيد من ترس

على مختلف األصعدة.
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واشنطن ارتكبت غلطة كبرية يف عام (٢٠٠٤ ـ ٢٠٠٥) عندما لـم
 تستخدم نفوذها كام جيب يف تطبيق املادة (١٤٠) الدستورية

السفري االمريكي االسبق َّـ العراق روبرت فورد :

ــو البلد الذي  ــراق اليوم ه ــل أن ع * ه
ــام ٢٠٠٣؟ أطرح  خططتم له في الع
عليكم هذا السؤال ألنكم نشرمت في 
الشهر املاضي مقاالً عن العراق مليئاً 

بالتفاؤل.
ــالً. عراق  ــرت مقاالً متفائ ــل، نش ـ أج
ــل بكثير  ــل بكثير، أفض ــوم أفض الي
ــن عراق ٢٠٠٣ و٢٠٠٤، بكثير. أوضاع  م
ــوك كانت  ــليمانية، وده ــل، الس أربي
ــاع الفلوجة  ــن أوض ــاً م ــل دائم أفض
ــتان كانت  ــادي والبصرة. كردس والرم
ــورة خاصة بعد  ــل دائماً، وبص األفض
ــتان في  ــى كردس ــرة إل ــي األخي زيارت
ــي ٢٠٢١، انبهرت كثيراً  ــرين الثان تش
ــتان متضي  ــي كردس ــاة ف ــة احلي برؤي
ــاة  احلي ــاه  باجت ــة  متتابع ــوات  بخط
ــه ال تزال هناك  ــك أن الطبيعية. ال ش
ــراق، إال أني  ــي الع ــاكل كبيرة ف مش
ــداً باجتاه  ــاك تطوراً جي ــد أن هن أعتق

التقدم.
ــدر بأكبر  ــدى الص ــيد مقت * فاز الس
ــن مقاعد البرملان العراقي. هل  عدد م
ــتطيع حتقيق هدفه ؟  تعتقد أنه يس
هل ميكن أن يشكل الكابينة أوالً؟ ثم 

هل ميكن لهذه الكابينة أن تستمر؟
ــؤالني.  س ــاك  هن أن  ــي  يعن ــذا  ه ـ 
بخصوص السؤال األول، يبدو أنه قادر 
على تشكيل الكابينة بهذه الصورة، 
لكن عليك أن ال تنسى أن هناك أموراً 
كثيرة يجب اتخاذ قرارات بشأنها قبل 
ــنوات  ذلك. من خالل جتربة خمس س
لي في العراق، في السنوات املاضية، 
ــيني العراقيني  ــي أن السياس ــني ل تب
ــي املفاوضات. يتم  ــون جداً ف متصلب
ــراً وزيرا،  ــوزراء وزي ــى ال ــاوض عل التف
ــداً، حتى آخر  ــب واحداً فواح واملناص
ــن خالل مفاوضات  التفاصيل. يتم م
ــم مناصب رئيس  من هذا النوع حس
ــس  ــوزراء ورئي ــس ال ــة ورئي اجلمهوري
ــان، ثم الكابينة احلكومية. هذا  البرمل
ــة.  ــات مطول ــة مفاوض ــي عملي يعن
ــيكون من املثير لالستغراب عندي  س

ــوات في فترة  ــك اخلط ــاز كل تل اجتي
ــق أنها حتتاج الكثير  قصيرة، فأنا واث
ــؤالك الثاني  ــا عن س ــن الوقت. أم م
حول إمكانية استمرار كابينة كهذه 
ــي الواقع، اإلجابة على  من عدمها. ف
ــيء،  ــؤال صعبة بعض الش هذا الس
ــا متت  ــام ٢٠٠٥ عندم ــذ الع ــن من لك
املصادقة على الدستور العراقي وإلى 
ــان الثقة من  ــحب البرمل اآلن، لم يس
ــتطاع كل رئيس  ــة. بل اس أي حكوم

ــي أرى أن  ــاء، لكن ــر البق وزراء وكل وزي
ــيتغير مبرور الوقت واكتساب  هذا س
ــي  ــة ف ــات املعارض ــرة، وأن اجله اخلب
ــتبدأ  القانونية س البرملان، املعارضة 
ــح الثقة  ــألة من ــل مع مس بالتعام
ــحبها من احلكومة مبوجب مواد  وس

الدستور العراقي.
ــل بغداد  ــي تعام ــا نتمعن ف * عندم
ــتان، مثالً  ــم كردس ــع إقلي ــي م احلال
عندما جند أن اجلانب العراقي ال يهتم 

ــتور،  أصالً بتنفيذ املادة ١٤٠ من الدس
ــة مع ما بعد ٢٠٠٣،  ولو أجريت مقارن
ــاء  ــتان والزعم ــت كردس ــا كان عندم
الكردستانيون أقوياء جداً في بغداد، 
ماذا جتد؟ كيف ترى مكانة كردستان 

احلالية في بغداد؟
ــب أن أقول إن  ــيء، يج ــل كل ش ـ قب
أميركا وأنا منهم، ارتكبنا في العامني 
ــا  ــرى عندم ــة كب ٢٠٠٤ و٢٠٠٥ غلط
ــا ينبغي  ــا كم ــتخدم نفوذن ــم نس ل
ــن هذا ال  ــادة ١٤٠. لك ــذ امل ــي تنفي ف
ــكلة على  يعني أن املوضوع كان مش
األميركيني أن يحلوها. ال شك أنه كان 
مشكلة عراقية كان على العراقيني 

ــا  ــا كن ــا، لكنن ــهم أن يحلوه أنفس
ــوذ والتأثير، ولم  ــا نتمتع بالنف حينه
ــتخدم ذاك النفوذ والتأثير. لهذا،  نس
أود أن أقول للمشاهدين إن األميركيني 
أيضاً ال يخلون من أخطاء. ليكن هذا 
في بالهم عندما أقول أقوالي األخرى. 
فيما يتعلق بدور األحزاب السياسية 
الكردية في بغداد، أنا أرى أنهم اليوم 
ــي ٢٠٢١ و٢٠٢٢، ال يزال لهم  ــاً، ف أيض
ــداً. كنا اآلن نتحدث  دور مهم جداً ج

معكم عن تشكيل احلكومة اجلديدة 
ــة جديد،  ــداد. رئيس جمهوري في بغ
رئيس وزراء جديد، رئيس برملان جديد، 
ــدة. في هذا  ــة حكومية جدي وكابين
ــة دور كبير  ــراف الكردي ــار، لألط اإلط
ــة البرملانية  ــي تكوين األغلبي جداً ف
ــيكون صوتهم  ــاذ أي خطوة. س التخ
ــماً في نيل أغلبية الثلثني عند  حاس
ــس اجلمهورية، واألغلبية  انتخاب رئي
ــة لرئيس  ــد منح الثق ــة عن البرملاني

ــه احلكومية، وملا كان  الوزراء وكابينت
األمر كذلك، فإنهم ما زالوا ذوي نفوذ 
ــة الثانية التي  وتأثير كبيرين. النقط
ــياق،  ــا في هذا الس ــارة إليه أود اإلش
ــخصيات الكردية  ــة بالش ــا عالق له
التي تشارك في احلكومة في العراق. 
هؤالء، حتى على املستوى الشخصي، 
لديهم القدرة على إحداث تأثير كبير 
ــة احلكومة ببغداد.  في حتديد سياس
ــر اخلارجية.  ــني وزي ــؤاد حس ــالً، ف مث
وجود شخصية مثله في منصب وزير 
اخلارجية ميكن أن يساهم في إيصال 
ــوزراء وأن  ــوت الكرد إلى مجلس ال ص
ــم  ــذا الصوت تأثير في رس ــون له يك

السياسة اخلارجية العراقية. أعتقد 
أن هذا جيد ومهم.

*  من بني الشخصيات الكردستانية، 
ــب وبإمكانه  ــن الذي ترى أنه األنس م
ــارس الدور املؤثر ، في حال أصبح  أن مي

الرئيس اجلديد جلمهورية العراق؟

ـ بالتأكيد لن أذكر لك اسماً. لن أفعل 
شيئاً كهذا أبداً. لدي أصدقاء كثيرون 
جداً في كردستان. ما أستطيع قوله، 
ــاك الكثير من  ــو أنني أعتقد أن هن ه
ــتان العراق  ــخصيات في كردس الش
ــي التحاور  ــرة والتجربة ف لديها اخلب
ــي نفس  ــم ف ــم، وه ــي إدارة احلك وف
ــخصيات ذات مكانة على  الوقت ش
ــم يعرفون  ــي، كونه ــتوى الدول املس
ــب  األجان ــيني  والدبلوماس ــاء  الزعم
ــمعتهم. لهذا فإن اخليارات  ولهم س
ــن بينها. في  ــار واحد م كثيرة الختي
ــي أن أقول إن الفترة  نفس الوقت، عل
املمتدة من انتهاء مهامي في العراق 
ــنة، ويوجد اآلن  ــوم هي ١٥ س إلى الي

في العراق جيل جديد، وبنفس املنوال 
ــتان  ــي كردس ــل جديد ف ــاك جي هن
ــق هذا  ــراق. من املهم جداً أن يش الع
ــه لبلوغ مناصب  اجليل اجلديد طريق
ــي على  ــلطة. مثالً، أحلت نفس الس
التقاعد بعد انتهاء مهامي، وقد حل 
ــيون أميركيون  ــي اآلن دبلوماس محل

شباب، وهذا جيد.
ــتان في  ــة كردس ــياق مكان ــي س * ف
ــاً، ما الذي يجب أن تفعله  بغداد أيض

األحزاب الكردستانية؟
ــم  ــى واأله ــوة األول ــا أرى أن اخلط ـ أن
ــاق بينهم. أن  ــي أن يكون هناك اتف ه
ــذا االتفاق ما هو  يكون واضحاً في ه
ــراق، وفي أي  ــتان الع األفضل لكردس
ــداد تكمن  ــل مع بغ ــوع من التعام ن
ــاك مثل  ــل. إن كان هن ــة أربي مصلح
ــني البرملانيني الكرد في  هذا االتفاق ب
بغداد، سيكون ذلك بذرةَ بدايةٍ جيدة. 
بعد ذلك فقط يستطيعون التفاوض 
ــل إثبات  ــراف األخرى من أج ــع األط م
ــة احلكومة  ــي سياس ف ــم  مطالبه
ــواء السياسة  الوطنية العراقية، س

الداخلية أو اخلارجية.

ــفركم  ــن س ــدث اآلن ع ــا نتح * دعن
ــابيع  ــتان. قبل أس األخير إلى كردس
ــا. حدثني قليالً عن  من اآلن كنتم هن
ــتم في  زيارتكم. ماذا رأيتم وماذا ملس

كردستان؟
ــى  ملتق ــي  ف ــاركة  للمش ــا  دُعين ـ 
ــوك. كانت  ــة بده ــة األميركي اجلامع
ــوك، في كل  ــى ده ــى إل ــي األول رحلت
ــا، زرت كل محافظات  ــي. قبله حيات
ــي أني رأيتها  ــراق إال دهوك. أبهرن الع
مدينة كبيرة، فيها الكثير من احملالت 
ــا  وجميعه ــم،  واملطاع ــواق  واألس
مزدحم. في احلقيقة أنا لم أكن أتوقع 
أن أرى ذلك. كان مستوى الرفاهية في 
ــت أتوقع. أمضيت  دهوك أعلى مما كن
ــراً أريد  ــاك أم ــاك، لكن هن ــاً هن أيام
التحدث عنه، مع أنه رمبا يزعج يعض 
مشاهديكم. ما الحظته عندما كنت 
أخرج إلى املطاعم لتناول الطعام، هو 
أن غالبية شباب دهوك ال تعرف اللغة 
العربية. أنا أيضاً ال أعرف الكردية. ما 
أريد أن أقوله هنا، هو كيف يستطيع 

كوردستان العراق أن يصبح جزءاً من 
العراق ويختلط باجملتمع العراقي في 
ــم ال يعرفون  ــد، وه ــتقبل البعي املس
اللغة العربية. قدر تعلق األمر بأهالي 
ــف والرمادي،  ــرة والنج ــداد والبص بغ
ــاج بعضهم إلى تعلم اللغة  قد يحت
الكردية، لكن عند تعلق األمر بأهالي 
ــم أن يتعلموا  ــإن عليه ــتان ف كردس
ــكان  ــار س ــد أن افتق ــة. أعتق العربي
ــتركة  ــة واحدة مش ــى لغ ــد ما إل بل

ــيؤدي إلى  ــون من خاللها، س يتفاهم
ــوذج ناجح جداً.  عبء ثقيل. كندا أمن
ــك جزءاً  ــم كيبي ــح إقلي ــالً، أصب مث
ــع. نتيجة  ــزج باجملتم ــدا وامت من كن
ــية  ــت اللغة الفرنس ــك، أصبح لذل
ــكان كندا  لغة ثانية لكندا، لكن س
ــة وأهالي إقليم  ــون االنكليزي يتحدث
ــي  ــة. ف ــون االنكليزي ــك يتعلم كيبي
ــن الكنديني  ــم م ــل يعرف قس املقاب
مثالً  ــا.  تعلموه ــية،  الفرنس ــة  اللغ
ــون يتحدثون  ــيون الكندي الدبلوماس
ــب االنكليزية.  ــى جان ــية إل الفرنس
ــي إلى  ــه ودفعن ــيئاً رأيت ــذا ش كان ه
التفكير والقول إني أرى مشكلة في 

املستقبل.
بعد ذلك ذهبت إلى أربيل، وأدهشتني 
ــة الكبيرة هناك. تعرفت  كثيراً احلرك
إلى أشخاص أسسوا أعماالً صغيرة. 
ــروع يجري بالتنسيق بني  هناك مش
ــوردي العراقي  ــة اإلقليم الك حكوم
ــباب  ــل الش ــي لتموي ــاد األوروب واالحت
ــيع أعمال هؤالء  ــل بهدف توس العام
الشباب وإجناحها. عندما زرتهم، كان 

عندهم معرض في غرفة جتارة أربيل، 
والتقيتهم هناك.

ــورية،  ــألة الس ــى املس ــل إل * لننتق
ــفيراً  ــم س ــن تعيينك ــام م ــد أي بع
ــوريا في العام ٢٠١١،  ألميركا في س
ــوريا ولم تتمكن  انتفض سكان س
ــام منصبك  ــتمرار في مه ــن االس م
واضطررت ملغادرة سوريا، وتقول اآلن 
إن األسد متكن من البقاء وليس أمام 
الدول اجملاورة خيار غير التعامل معه. 

من هذا املنطلق، هل أن إصرار أميركا 
ــلطة  ــد عن الس ــة األس ــى إزاح عل
ــة عملية، أم  ــى حقيق ــيترجم إل س
ــؤولية  ــرد كالم تفرضه املس هو مج

األخالقية األميركية؟
ــيء، علي أن أقول إنني  ـ قبل كل ش
ــة في  ــرب األهلي ــور احل ــن لتط حزي
ــا رأيناه كان  ــوريا لهذه الدرجة. م س
ــاة إنسانية كبرى، اضطر فيها  مأس
ــوريا للرحيل عن  ــكان س نصف س
ــكان  الس ــور! نصف  تص ــم.  وطنه
ــذا يحزنني.  ــك أن ه بالضبط. ال ش
ــاً يحزنني،  ــد أيض ــار األس بقاء بش
ــة مع غياب أي إصالحات. لكن  خاص

ــتطيع تغييره.  ــع وال تس ــع واق الواق
ــال  ــتعدة إلرس ــت مس أميركا ليس
ــد  ــق إلزاحة األس جنودها إلى دمش
عن السلطة. جتربة ٢٠٠٣ في بغداد 
ــى الدول  ــذا يجب عل ــن تتكرر. له ل
ــراق من بينها،  ــوريا، والع اجملاورة لس
ــى اتفاق  ــاً للتوصل إل ــد طريق أن جت
ــاس  ــق على أس ــع حكومة دمش م
املصالح املشتركة. كأن يتفقوا مثالً 
ــة اإلرهاب معاً.  على كيفية مواجه
فهذه مشكلة يعاني منها اجلانبان. 
ــه ألصدقائي  ــي أن أقول ــا عل ــا م أم
ــم توخي  ــو إن عليه ــني فه العراقي
احلذر عند التفاوض مع بشار األسد 

ألن األسد ليس رجالً صادقاً.
* أود أن أسألكم عن احلوار الكردي – 
ــا بني حزب االحتاد  الكردي في روجاف
الدميقراطي واجمللس الوطني الكردي. 
ــفر هذا احلوار  ــا تعلمون، لم يس كم
ــة إيجابية. في  ــى اآلن عن نتيج حت
ــود وتدخل (بي كا  ــس الوقت، وج نف
ــاؤل  كا) في املنطقة بات موضع تس
ــة. ما هو  ــات الدولي الدول واملؤسس
ــي تتغلب روجافا  احلل الذي تراه لك

على كل هذه التحديات؟
ــكل وضوح  ــأحتدث ب ــا أيضاً س ـ هن
ــاؤالت كثيرة  ــاك تس ــة. هن وصراح
ــزب االحتاد الدميقراطي كحزب  عن ح
ــة  حماي ــدات  وح ــن  وع ــي،  سياس
الشعب بصفتها اجلناح العسكري 
ــا من احلرية  للحزب، وعن مواقفهم
ــة املعارضة. قبل  ــية وحري السياس
ــن اآلن، مت حرق مكتب  ــام قليلة م أي
ــية  السياس ــزاب  األح ــن  م ــد  واح
ــي منطقة اإلدارة الذاتية.  الكردية ف
ــل األحزاب  ــتطيعوا تقب ــم يس إن ل
السياسية األخرى، سيكون توحيد 
ــراً صعباً. علي أن أقول  صفوفهم أم
ــي الصفوف  ــرخ ف أيضاً إن وجود ش
ــتغلها حكومة  سيمثل فرصة تس

دمشق قريباً أو في وقت الحق.

عراق اليوم افضل بكثري من عراق ( ٢٠٠٣ ـ ٢٠٠٤) وانبهرت كثريا برؤية احلياة يف كردستان خالل زياريت هلا 

السياسيون العراقيون متصلبون جداً يف املفاوضات هلذا يكون تشكيل الكابينة احلكومية طويالً

أكد السفير األميركي السابق لدى سوريا، روبرت فورد، أن أميركا ارتكبت غلطة 
ــب لتطبيق املادة  ــتخدم نفوذها كما يج ــي ٢٠٠٤ و٢٠٠٥ عندما لم تس كبيرة ف
ــيراً إلى ان «عراق اليوم أفضل بكثير من عراق ٢٠٠٤».وقال  ــتورية، مش ١٤٠ الدس
ــاؤالت كثيرة حول حزب االحتاد الدميقراطي وموقفه من احلريات  فورد: «هناك تس

السياسية وحرية املعارضة».

متابعة / البينة الجديدة

  حاورته / زهراء الساعدي
ــد ١٩٩٤،   ــني، موالي ــب حس ــني طال حس
ــوم التربة  ــوس عل ــى بكالوري ــل عل حاص
ــن عمله  ــر م ــزء االكب ــة، اجل ــوارد املائي وامل
احلالي هو العمل اإلعالمي ، حيث املوهبة 
ــدم برنامج  ــل معدا ومق ــوح، فعم والطم
ــس الفضائية  ــر» في قناة األني «حتت اجمله
ومعلق وثائقي باالضافة الى تقدمي العديد 
ــل حاليا مدير  ــن البرامج االذاعية، ويعم م
إعالم مؤسسة املستثمرة الطبية، وكذلك 
يدير مكتباً يقدم لزبائنه خدمات التعليق 
ــاء  ــة وانش ــات التجاري ــي واإلعالن الصوت
ــابه. التقيناه للحديث  ــت وماش البوربوين
ــه وعن دعم القنوات الفضائية  عن موهبت

للطاقات الشبابية االعالمية فماذا قال:

*سبب دخولك جملال االعالم ؟
ــتوطنت  ــي اس ــة الت ــة احلقيقي _ الرغب
ــة  ــذ نعوم ــالم من ــت االع ــي فاحبب نفس
اظفاري وكنت احلم ان اكون معدا ومقدما 
ــداً هللا حققت  ــج االجتماعية وحم للبرام
حلمي بعد جهد ومتابعة وعمل دام ألكثر 

من ٨ سنوات.
ــا والقنوات  ــج التي قدمته ــي البرام *ماه

التي عملت فيها؟
ــة  اذاعي ــج  برام ــت  _قدم
محلية منذ العام ٢٠١٥ واول 
ــو حوارات  ــج قدمته ه برنام
ــة في اذاعة برق، ومن  جامعي
ثم برنامج قضايا اجتماعية 
ــرات،   الف ــرة  زه ــة  اذاع ــي  ف
اجتماعية  ــائل  رس وبرنامج 
ــن ثم  ــور وم ــة نيب ــي اذاع ف
ــؤولية  مس ــى  ال ــت  انتقل
ووكاالت  ــب  مكات ــالم  اع
ــت  توجه ــا  بعده ــدة،  عدي
ــي، حيث االعالم  الى طموح
ــد دعوة عدة قنوات  املرئي بع
ــدي معها  ــل عق ــم يكتم ل
ــا عدم  ــباب ابرزه ــدة اس لع
ــد والعقد! ومن  الوفاء بالوع
ثم قدمت برنامج لقاء واكثر 
والذي كان يبث على منصات 
التواصل اإلجتماعي، وكذلك  
ــت برنامج «حتت اجملهر»  قدم
والذي يختص بتناول القضايا اإلجتماعية 
ــس الفضائية   ــة قناة االني من على شاش
ــذا البرنامج بحد ذاته اضاف لي الكثير  وه
ــة العملية واملعلومات  من اخلبرة واملمارس
ــص االعداد  ــي تخ ــة الت ــة املهم اإلعالمي
ــي يبث على  ــا االن فبرنامج ــدمي، ام والتق
ــل االجتماعي بعد إنتهاء  منصات التواص
ــرة ومع عدم وجود  ــد مع القناة االخي العق

قناة اخرى مهتمة بدعوتي لغاية االن.
ــوات الفضائية اليوم  *كيف جتد دعم القن

للشباب املوهوبني في مجال اإلعالم؟
ــاباتي  ــا دعوت عبر حس ــة طامل _بصراح
ــاركاتي في  ــووك وعبر مش ــى الفيس ب عل
برامج القنوات الفضائية الى ضرورة دعم 
ــان طاقاتهم  ــني واحتض ــباب املوهوب الش
ــروا ويخططوا  ــا والعناية مبا يفك وصقله
ــه واختصاصه وعدم  ــب موهبت وكل حس
ــاص الذي قد  ــام فقط في االختص االهتم
اليكون مهما عند حامليه بقدر اهتمامهم 
ــى اختصاص  ــم عل ــم او مقدرته مبوهبته
ــب واجتهد  ــالً، احب وارغ ــر كما انا مث اخ
ــي  في االعالم اكثر من اختصاصي الدراس
ــة احلقيقية التي  ــم اجد احلاضن ولكني ل

تهتم مبشروع برنامجي او صوتي الوثائقي 
ــز االول عربياً في  ــه املرك ــذي احرزت في وال
ــوت من دولة  ــا جلنة الص ــابقة أجرته مس
سوريا الشقيقة مبشاركة عشرات املؤدين 
ــباب وحتى هذا االجناز لم يذكر  العرب الش
ــد ال محليا والمركزيا  ــم يهتم به اي اح ول
ــي وطلبت من  ــن حمدا هللا وصل صوت ولك
ــوكاالت ان اعمل  ــوات وال ــر من القن الكثي

لهم بعض التعليقات الصوتية .
ــال  ــي مج ــول ف ــح الوص ــن تطم ــى اي *ال

االعالم؟
ــاحة كافية  _اطمح ان احصل على مس
ــمح  ــاة معتدلة تس ــة ضمن قن ــن احلري م
ــة طموحي حيث اعداد وتقدمي  لي مبمارس
ــر»  ــت اجمله ــو  «حت ــل وه ــي املفض برنامج
ــر اجتماعية  ــا وظواه ــن قضاي يتحدث ع
ــرد  مع اهمية احلديث عن احللول وليس س
ــط ، واجراء حوارات  القضية والظاهرة فق
ــرأي كما  ــني ألخذ ال ــة مع مختص خارجي
ــك، كما  ــارع بذل ــتفتاء الش يتم اخذ اس
ــرة  ــات كبي ــن جناح ــج ع ــدث البرنام يتح
ــالم الضوء  ــلط االع ــدا لم يس ومهمة ج
ــف الطاقة النظيفة في  عليها كمكتش
ــفة األخطاء  ــرة ومكتش ــة البص محافظ
العلمية في مصادر كتب كلية الطب في 
محافظة ميسان والكثير من قصص جناح 
ــتى املواضيع  ــبابية في ش ــات الش الطاق

العلمية والعملية واالجتماعية.
*عملت الكثر من مرة كعريف حفل، ماهي 
ــي يجب ان تكون حاضرة لدى  املؤهالت الت

العريف؟
_العرافة هي اكثر اجلوانب املهمة إعالميا 
ــف بكاريزما وصوت  يجب ان يتحلى العري
ــب  ــام واالهتمام وتفاعل يتناس ــر االمل يثي
ــن املهم  ــبة وم ــوع املناس ــم وموض وحج
ــاله وتقدميه  ــون مبدعا في استرس ان يك
للمادة وان اليكون مسهبا فيها وان تكون 
ــروف صحيحة لديه كما يجب  مخارج احل
ــة العربية، وهذا  ان يكون ضليعا في اللغ
ــبات اال ماندر،  ــي عرافة املناس ــا النراه ف م
سيما املهمة منها والكبيرة لألسف ، ولي 
ــي بعد ان  ــي ان اكون فخوراً بنفس احلق ف
ــت عريفاً  ــك الضوابط، واصبح اجتزت تل
ــة واملعتدلة  افِظ ــل احملُ ــاً في احملاف مطلوب

ــهداء،وابرز  ــد والش ــيما محافل احلش س
ــا عريفاً هي  ــي وقفت فيه ــبات الت املناس
في مجلس النواب العراقي حيث مهرجان 

متكني املرأة 
ــني  ــي نقابة املهندس ــان النصر ف ومهرج
العراقيني في بغداد ومهرجان وسام العراق 
ــد الشعبي في  في قاعة إعالم هيئة احلش

بغداد.
*ماهي الرسالة التي تود ايصالها من خالل 

عملك االعالمي؟
ــب ان يقدر عمله  ــي يج ــى كل اعالم ـ  عل
ويحترم هذه التخصص املهم والذي يعتبر 
ــعب وتراثه وثقله  ــا لثقافة الش انعكاس
ــي واالجتماعي  ــي واالدب ــي والسياس الفن
ــى  يتحل ان  ــع  اجلمي ــى  فعل ــابه،  وماش
ــة في نقل  ــجاعة واملهنية واحلقيق بالش
ــل نقله الن  ــدث قب ــد من احل ــر والتأك اخلب
الكثير من اإلشاعات والفنت حدثت بسبب 
اإلعالم املأزوم واملتطرف وطاملا راح ضحيته 
ــب ان يتحلى  ــا يج ــن االبرياء،كم اآلالف م
ــون  ــه وان اليك ــاس ل ــب الن ــي بح االعالم
ــاكل والسلبيات في  باحثا فقط عن املش
ــة للبلد  ــورة هزيل ــه ويعكس ص مجتمع
ــا يجب ان يكون  ــام البلدان االخرى، كم ام
ــبابية فهما  ــوت الفقير والطاقات الش ص
ــني مظلومتني إعالميا،ومن املهم  اكثر فئت
ــج ومبدأ واحد وال يغير  أن يكون على منه
ــا الثقل  ــح فيه ــي كل مرة يصب ــده ف جل
ــارع  ــلطة او الش ــي اخملتلف في الس احلزب
ــن اهم  ــدأ م ــف واملب ــى املوق ــات عل فالثب
ــر اجملتمع له  ــاح االعالمي وتقدي عوامل جن
ــخص متلون  ــوى ش ــن لن يكون س وإال فل
ــات  ومنافق ويعمل لصالح اهواء املؤسس

التي يعمل فيها.
ــدع  ــاذا يب ــالم... مب ــال االع ــر مج ــي غي *ف

حسني؟
_التعليق الصوتي بكل اشكاله واملونتير 

والتصميم االعالني.
*ماهو حلمك، وهل حققته ام ال؟

ــد  _ حلمي ان اكون جزءا من إعالم احلش
الرسمي وان اصل بدراستي الى الدكتوراه 
ــالم وان اكمل برنامجي حتت اجملهر  في االع

في اي قناة معتدلة.

االعالمي حسني طالب معد ومقدم العديد من الربامج االذاعية لـ (                          ): 

احرزت املركزاالول عربيا يف مسابقة الصوت الوثائقي يف سوريا 
ــالتها الصحفية َّـ دعم األقالم والطاقات الشبابية الواعدة  ــتها اِّـهنية ورس َّـ إطار سياس
ــة نتاجات  ــتقبال كاف ــتحداث زاوية الس ــدة (البينة الجديدة) اس ــر جري ــررت هيئة تحري ق
ــباب وخاصة من خريجي قسم االعالم أو غريهم ممن يمتلكون ملكة الكتابة  وابداعات الش
ــدة على بريدها  ــلة الجري ــن الجريدة لهم وعلى من يعنيه األمر مراس ــرها دعماً م بغية نش

albaynew@yahoo.comااللكرتوني التالي:ـ
هيئة التحرير

زاوية أقالم وطاقات شبابية

مالحظات:ـ
* يجب تعزيز الحوار او اللقاء بصور مع اِّـتحدثني وعدم اعتماد الصور اِّـأخوذة من مواقع التواصل االجتماعي ويجب تصحيح اِّـادة لغويا قبل ارسالها. مع التقدير..

استهواين عالـم التصوير وبدايايت بسيطة جدا 
اِّـصور الفوتوغراَّـ الشاب حسني االسدي لـ (                       ) :

ــت بدايتك في عالم  * كيف كان
التصوير؟

ــع التصوير  ــي م ــت بدايت ـ   كان
ــيطة ومثل اي شخص  جدا بس
جديد بدأ مبشوار التصوير وبدأت 
ــر  ــخ ٢٠٠٩/١٢/١٢   التصوي بتاري
ــتريت  اش ــا  بعده ــل  باملوباي
ابسط املعدات كاميرا بسيطة 
ــيطة وبدأت اتعلم  وعدسة بس

عليها 
ــت فن التصوير ؟ ام  *  اين تعلم

كانت مجرد موهبة ؟
ــن الوالدة  ــت التصوير م ـ تعلم
الوالدة الداعم االول النها متتلك 
خبرة  في التصوير الفوتوغرافي 
ــا  وبعده ــة  صحفي ــورة  كمص
ــة مصورين  دخلت مع مجموع
ــداد  بغ ــوري  ــة مص رابط ــو  وه
ــبت خبرة اكثر وتابعت  واكتس
مصورين اجانب مبحاور التصوير 
ــة  عظيم ــة  موهب ــت  واصبح

بالنسبة لي .
ــرك لبعض  ــبب تصوي ــا س *   م
ــل من اجل  ــاهد الطبية ه املش

ايصال فكره جلمهورك ام ملاذا؟
ــه  دخلت ــي  الطب ــر  التصوي ـ  
ــت اصعب  ــنه ٢٠١٨ كان في س
ــالة طبية  ــف اليصال رس املواق
ــب  ــب  تع ــع ان الط ــى اجملتم ال
ــالة  ــل رس ــد واردت توصي وجه
التصوير داخل صاالت العمليات 

ــوالدات القيصرية كم تعب  و ال
ــبيل  ان تلد  ــد االم في س وجه
ــر  والتصوي ــا    عظيم ــانا  انس
ــة  املفضل ــالتي  رس ــي  الطب

للعالم 
* مالذي يجعلك مولعا في زيارة 
االماكن الثقافية والدينية؟ هل 
ــل توثيق بعض الصور ام  من اج

ملاذا ؟
ــي مطلوب في  ـ التصوير الدين
ــكل  ــد ل ــات البل ــل كل ديان نق
ــراق متكاتف مع  العالم ان الع
ــات الدينية وكل  ــع الديان اجلمي
ــبات  باملناس اصورها  ــداث  االح
ــالتي عبر  الدينية وتوصيل  رس

الفوتوغراف.

ــك  صفحت ــي  ف ــت  الحظ  *
الشخصية صور كثيرة للرجال 
ــبب  ــا س ــنني م ــاء املس والنس

ذلك؟
ــو  ه ــن  الس ــار  كب ــر  تصوي ـ  
ــي مجتمعنا  ــم ف ــل امله العام
ــاك اال القليل من  ــس هن الن لي
ــارع  الش في  ــل معاناتهم  ينق
العراقي واحاول توصيل  رسالة 
ــوم  ــي مظل ــعب العراق ان الش
بكبارها ركزت على عيون الكبار 

السن النهم مظلومني 
ــابقات  ــاركت في مس  * هل ش

وهل حققت فيها مركز ؟
ــي معارض  ــاركت ف ــم ش  ـ نع
ــاركت في  ــة ومحلية . ش دولي
ــى املركز  ــت عل ــر   وحصل مص
ــا  ــي تركي ــاركت ف ــث وش الثال
ــز الثاني  ــى املرك ــت عل وحصل
ــز االول في  ــت على مرك وحصل
ــاركات  ــداد والكثير من املش بغ
ــكر والتقدير من كثير من  والش
ــر  ــة وغي ــات احلكومي املؤسس

احلكومية .
ــتخدام الفالتر  *  هل تفضل اس

في كاميرات التصوير ؟
ــل  افض ال  ــي  ل ــبة  بالنس ـ   
ــتخدام  الفالتر نهائيا ليس  اس
ــدر ما هو نقل  ــم الفالتر بق امله
ــورة الفوتوغرافية  حقيقة الص

للناس.

حاورته /  هند سالم
حسني االسدي مصور فوتوغرافي شاب، انسان بسيط يحب احلياة ويحب بغداد مما جعله من هواة التصوير يصور 

شوارع واماكن بغداد بطريقة جميلة جتذب جمهوره   وللتعرف عن كثب عليه كان لنا معه هذا احلوار.
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محمد جواد اِّـيالي

ــن مجموعة  ــكل اجملتمعات م تتش
ــكل منهم مواصفات  ــن األفراد، ول م
محددة ومتداخلة مع طبائع أقرانه، 
هذا املزيج هو احملدد الرئيسي لشكل 

اجملتمع الظاهري، بني أن يكون جاهال 
ــة أو واعيا  ــام والدول ــن بالنظ ال يؤم
ــعى لها.. على هذا املسار تسير  يس
ــع، وال ميكن لها أن تتغير إال  األمم أجم
ــت ضغوط نوعية  بإرادة أفرادها، وحت
ــج آخر غير  ــل وتنت ــة، تزيل جي عالي
ــابق.يعتبر العراق أكثر  مرتبط بالس
ــتقطبة للنزوح القبلي  البلدان املس
من اجلزيرة العربية، كونه يحمل كل 
ــاة البدوية، ويعد نهرى  مقومات احلي
ــي في  دجلة والفرات العامل الرئيس
ذلك، والطبائع البدوية قد غلبت على 
ــكل اجملتمع العراقي آنذاك، فكان  ش
ــد ماقبل  ــون في عه ــرب العراقي الع
ــالث صفات،  ــني، ميتازون بث العثماني
ــت كل غنائمهم  ــزو فكان أولها الغ
ــرقة من القبائل  تأتي عن طريق الس

ــة، وثانيها هي القتل حيث  الضعيف
ــة تالحق األضعف  ــل القوي أن القبائ
ــدياً  ــاول أن تصفيها جس منها، وحت
ال  ــة  املعيش ــروف  ظ ألن  ــاً،  ومكاني
ــال  ــن رج ــر م ــدد الكبي ــي الع تكف
ــل، وبالتالي البد من التخلص  القبائ
ــة األعم التي  ــن الضعفاء، والصف م
ــا األنثروبولوجيني، هي  يختلف فيه
املروءة فكان املثل السائد في العرب 
«شيم العربي وأخذ عباته» داللة على 
مدى كرمهم، فكانوا سابقاً يقيمون 
ــرقوا، ليتفاخروا بأنهم  ــآدب مما س امل
كرماء، وتعتبر صفات القتل والسرقة 
ــجاعة، وال ميكنها أن تفارق  من الش
العثماني،  ــد  العه ــا في  أبناءهم.أم
ــا وغيره من  ــاول مدحت باش فقد ح
ــتانبول، أن  ــن أس ــوالة القادمني م ال

ــوا دولة عراقية مدنية، حتاول  يؤسس
ــي الذي كان  ــر الطابع القبل أن تغيي
ميثل ٣٥٪ من السكان، والريف ميثلون 
٤١٪ وأهل املدن ال يتجاوزون ٢٤٪، هذا 
ــى أن الدولة  ــة عل ــدل داللة واضح ي
كانت غير مستقرة، ولم تكن هناك 
ــائدة  ــة وال ثقافة س ــارة واضح حض
غير القتل والسرقة، يعزى ذلك إال أن 
املواطنني لم يجدوا احلماية الكافية 
ــل  ــى أه ــك حت ــة، لذل ــي احلكوم ف
ــاب  ــوا يلجؤون إلى اإلنتس املدن كان
ــوة واحلماية من  للقبائل، لغرض الق
الثأر، فكان حال املدن يتصف باخلراب 
ــتانبول  واإلنحطاط، ألن حكومة أس
ــي متدها  ــة الت ــراق اخلزين ــر الع تعتب
باملال، عن طريق جبابة الضرائب من 
ــعب.. حتى  ــم للش ــع، وال تهت اجلمي

ــل تطغى على  ــات القبائ ــدأت صف ب
املدن وتتوغل فيها؟! وبدأت النزاعات 
ــات احمللية، هذا ما  حتدث بني احلكوم
ساعد في سقوط النظام العثماني 
ــم يكن يؤمن  ــرعة، ألن اجملتمع ل بس
سوى باألنتماء القبلي.جاء اإلحتالل 
البريطاني لينهي الوجود العثماني، 
ــة العراقية،  ــس الدولة امللكي ويؤس
التي لم تستمر طويالً، كونها كانت 
ــات تخالف طبائع اجملتمع  حتمل صف
في وقتها، وكل هذا ساعد بترسيخ 
وقوة حزب البعث الذي أنهى امللكية، 
ومكن صدام حسني من احلكم لثالثة 
ــام، ألن النظام الدكتاتوري  وثالثني ع
ــة  ــة الهمجي ــني القبلي ــزج ب كان مي
ــي آن واحد، وصفات  ــة ف والدكتاتوري
ــة،  ــبية باجلهالي ــت ش ــم كان احلك

بتقريب أبناء العمومة من السلطة، 
أستحواذهم على املال، وترك الرعية 
ــذه  ــة.. ه ــر والفاق ــب الفق ــي مه ف
الصفات لألسف كانت تعتبر احملبذة 
لفئة كبيرة من اجملتمع العراقي، كون 
ــلطة  ــد كانوا مؤيدون للس أن العدي
التي تعاملهم بالقوة، لكن مع مرور 
ــم الفقر وإزدياد القتلى،  الزمن وتفاق
ــقوط النظام وقدوم  أدى ذلك إلى س
نظام آخر بصبغة دينية.. دميقراطية 
ــتقطب  ــد ٢٠٠٣ حاولت أن تس مابع
ــب هويته الدينية،  اجملتمع كالً حس
ــك، واحلكم  ــع كان يريد ذل ألن اجملتم
ــكاس لطبيعة  ــون أنع ــا ما يك دائم
ــيج اجملتمعي  ــراد، املكونة للنس األف
ــي كل البلدان.الغريب أن املواطنني  ف
وإنهاء  ــالح،  باإلص ــون  ــوم يطالب الي

ــاد في أروقة احلكومة، تناسوا  الفس
أنهم جزء ال يتجزأ منها، والكل ينادي 
«أنا املصلح» وال ينظر إلى كونه جزءا 
من هذه املنظومة املتآكلة، والتاريخ 
ــت أن املعتدلني هم فئة  العراقي يثب
ــة جداً، تكاد أن ال حتدث التغيير  قليل
ــلطة،  ــا في نظام الس ــوا منه املرج
ــدون الذين ميكن أن يقول  وهم الوحي
ــتُ صاحلاً» ويتحمل  أحدهم «أنا لس
ــابقة  ــال الس ــاء األجي ــاء أخط أعب
ــن أن اخللل  ــا أن نتيق واحلالية..علين
ــن بداخلنا، واألنظمة  احلقيقي يكم
الدميقراطية  ــة،  الدكتاتوري القبلية، 
ــة القادمة، ال ميكن  ــى العلماني وحت
ــا نتاج  ــارق! ألنه ــدث الف ــا أن حت له
ــة، وليس  ــه مالئك ــع الكل ب مجتم

فيهم من يقول، أنا لستُ صاحلاً..

ج / ٢إضاءات قانونية

ثامر الحجامي

   بنيت العملية السياسية في العراق، على 
أن الكتلة األكبر هي التي تشكل احلكومة، 
بإعتبار أنها متثل األغلبية السياسية، لكن 
ــد ما طوال  ــا الى ح ــوان كان كاذب ــذا العن ه
ــي  ــل احلكوم ــة، الن التمثي ــرات املاضي الفت
ــه نصيب  ــون في ــا، يك ــا توافقي ــذ جانب أخ
ــن األحوال  ــث وفي أحس ــة الثل ــك الكتل تل
ــه أصبح عرفا  ــف، ويبدو ان ــاوز النص ال يتج
ــا الحظناه في  ــذا م ــر.  ه ــيا ال يتغي سياس
ــكيل  ــيادية عند تش ــب الس ــع املناص توزي
ــيعية صاحبة  ــل الش ــة، فالكت كل حكوم
ــل االغلبية،  ــي الذي ميث ــل السياس التمثي
كونها متثل املكون اإلجتماعي األكبر، يكون 
حصتها رئيس مجلس الوزراء، بينما الكتل 
ــدد قوائمها، توافقت  ــنية مهما كان ع الس
ــون  ــت يك ــيعية أو إختلف ــل الش ــع الكت م

حصتها رئيس البرملان، بينما منصب رئاسة 
ــون الكردي، ولو  ــة فمحصور باملك اجلمهوري
ــنية مع مقاعد  ــا مقاعد الكتل الس جمعن
ــن يبلغ عدد مقاعد الكتل  الكتل الكردية ل
ــيعية حتصل  ــن الكتل الش ــيعية، لك الش
على منصب واحد من هذه املناصب الثالثة، 
وكذلك األمر ينسحب على التمثيل الوزاري!   
ــي جميع  ــت حاضرة ف ــة كان ــذه الصبغ ه
ــدورات اإلنتخابية وعليها جرت العادة في  ال
ــكيل حكوماتها، وإن إختلفت األسماء  تش
ــتكون  س ــك  وكذل ــميات..  املس ــددت  وتع
حاضرة في التشكيلة القادمة، سواء كانت 
ــة أو التوافقية، فبعد  ــمى األغلبي حتت مس
تغيير التفسير القانوني للكتلة األكبر، من 
ــزة الى الكتلة البرملانية األكثر  الكتلة الفائ
عددا، إنكسر معه حجم التمثيل احلقيقي 
ــا زرعته  ــة، ورمبا نعود مل ــات العراقي للمكون
بريطانيا في تشكيل احلكومات ما قبل عام 
ــيعي من  ٢٠٠٣، وما حصل عليه املكون الش
ثلث التمثيل احلكومي في الدورات السابقة، 
رمبا لن يحصل عليه في هذه الدورة.   ذلك أن 
ــعي بعض الكتل السياسية الفائزة في  س
ــة عددية دون  ــات، الى حتقيق غالبي اإلنتخاب
مراعاة للتمثيل السياسي للمكون األكبر، 
ــيعي الذي ميثل ٦٠-٦٥٪ من  وهي املكون الش
ــي املفهوم احلقيقي  ــعب العراقي، يلغ الش
ــى  ــا ال ــب بن ــية، ويذه ــة السياس لألغلبي
ــة العددية، وهذا  ــة مزيفة هي األغلبي أغلبي

ــني واملكون  ــو املكون الس ــا إنتبه له ممثل م
ــم بالدخول في أي  ــموا أمره الكردي، فحس
ــاس املكونات ال على أساس  حتالف على أس
الكتل وعدد مقاعدها، فيما يبقى السجال 
ــا بني كتلة التيار وكتلة اإلطار حول  محتدم
ــعي لتشكيل الكتلة األكبر، التي متثل  الس
ــا ال ميثلها  ــم أن كليهم ــر رغ ــون األكب املك
ــة حقيقية  ــا أن جند أغلبي ــردا.   إذا أردن منف
ــت مزيفة، يجب أن يكون هناك متثيل  وليس
ــة صاحبة  ــات اإلجتماعي ــي للمكون حقيق
ــي  ــب متثيلها السياس األغلبية، وأن يتناس
مع أغلبيتها اإلجتماعية، فليس معقوال أن   
ــى حوالي ٢٠٠  ــا عدد مقاعده يصل ال مكون
ــي ال يصل الى  ــن متثيله احلكوم ــد، لك مقع
١٠٠ مقعد، بينما تكون األقلية اإلجتماعية 
ــية!  عليه ال  هي صاحبة األغلبية السياس
بد أن تكون هناك اغلبية سياسية للمكون 
ــيعي تقابلها أغلبية سنية وكردية، إذا  الش
ما أردنا املفهوم احلقيقي حلكومة األغلبية..  
على كل طرف سياسي شيعي سواء التيار 
ــى حكومة األغلبية،  ــار إذا ما ذهب ال او اإلط
ــوازن اجملتمعي  ــبانه الت ــي حس ــع ف أن يض
ــل  التمثي ــم  وحج ــة،  العراقي ــات  للمكون
السياسي لكل مكون، ويجب أن تبقى هذه 
الرؤية السياسية واإلجتماعية حاضرة لدى 
اجلميع، ألنها ضمان حلقوق جميع املكونات 
وال تسبب اإلختالل في التوازنات، وال تقودنا 

الى وضع هش ونفق مظلم.

عباس البخاتي

ــة اإلحتادية مصادقتها  ــل ان تعلن احملكم قب
ــدو الرؤية  ــج اإلنتخابات، كانت تب على نتائ
لدى اجلهات املعترضة على تلك النتائج، هو 
ــرات إلى داخل املنطقة اخلضراء  نقل املظاه
ــا يبدو  فأن  ــى أبواب مجلس النواب.كم وعل
ــس بإذن بعض قيادات اإلطار،  هنالك من هم
ــرر لهكذا تصعيد في حال صادقت  أنه ال مب
ــو ما  ــج وه ــى النتائ ــة عل ــة اإلحتادي احملكم
حصل فعال، فمن املعروف عن أغلب اجلهات 
ــتور،  ــة هو، تأكيدها إلميانها بالدس املعترض
وإمتثالها لقرارات اعلى سلطة قضائية في 
ــد، بغض النظر عن تناغم تلك القرارات  البل

ــد منها، وهو أمر  ــع رغباتها او جاءت بالض م
غاية في األهمية كونه يعبر عن وعي ضروري، 
ــاتها  ملن يتبنى خيار الدولة وإحترام مؤسس
ــة حظي  ــة اإلحتادي ــتورية.قرار احملكم الدس
ــزة، وهو امر طبيعي  ــول من الكتل الفائ بقب
كونه جاء مبا تشتهي سفنهم، لكن مبادرة 
البعض «اخلاسر» الى تقبل النتائج وتهنئة 
ــتدعي الوقوف عنده..  ــن لهو أمر يس الفائزي
بلحاظ حجم الغنب الذي صرح به ممثلوهم، 
ــائل اإلعالم واألدلة القوية، التي أرفقت  لوس
ــي قدمت للمفوضية، عقب  مع الطعون الت
ــض  ــالن بع ــة االنتخابية.إع ــاء العملي إنته
ــن احملكمة  ــم مبا صدر ع ــرين لقبوله اخلاس
ــز ثقافة احترام  ــة، يدفع بإجتاه تعزي اإلحتادي
ــتوري  دس ــان  ككي ــة،  القضائي ــلطة  الس
ــلمي  ــط عملية التبادل الس ــروري، لضب ض
ــن بقية  ــع احلرج ع ــة لرف ــلطة، إضاف للس
اخلاسرين، الذين كانوا يرغبون بتبني خيارات 
أخرى، قد تعرض البلد لفوضى يكون الرابح 
ــاريع اخلارجية، وأصحاب  منها، خدمة املش
النهج االقصائي، والذين يتعاملون بإنتقائية 
ــب االلتفاف حول  ــي تتطل ــي املواقف، الت ف
مشروع واع، لتطورات األوضاع في املنطقة، 

ــر في الشأن العراقي. والتي لها تأثير مباش
ــلطة  ــرار الس ــد ق ــراف بتأيي ــرعة اإلعت س
ــكل  ــة، حول نتائج اإلنتخابات ش القضائي
ــيقي،  عامل ضغط، على قوى اإلطار التنس
لتبني خيار التأييد الذي ال بديل عنه، بخالف 
ــذي إن حصل فال يتحمل  ــار التصعيد ال خي
ــارعت  ــار بعد ان س ــر اإلط ــؤوليته، غي مس
ــت انتخابيا،بفرز  ــي همش بعض القوى الت
موقفها ورفضها ملنطق التصعيد، الذي أريد 
ــهد، ليكون حطبه أبناء  ــيد املش له ان يتس
ــواء القاتل أو املقتول. ــط واجلنوب، س الوس

ــذا ميكن القول إن تلك القوى جنحت حلد ما  ل
في إقناع اإلطار، بتبني نفس خيار اإلعتراف 
ــا  ــة، ومصادقته ــة اإلحتادي ــرارات احملكم بق
ــاهم في حفظ  على النتائج، األمر الذي يس
ــح الذهاب  ــتقرارها، ليصب ــالد واس أمن الب
ــر املاضي.مهما  ــاه التصعيد من خواط بإجت
ــا الفائزون أو تلك  ــة التي يتبناه كانت الرؤي
ــرون،  ــا اخلاس ــم به ــعى القناعه ــي يس الت
ــى عامل توازن بني  ــألة بحاجة إل تبقى املس
ــات النظر وصوال إلى  اجلانبني، لتقريب وجه
ــة الوزارية  ــى الكابين ــية التصويت عل عش

التي يتطلع إليها الشعب.

احلـكومـة الـقـادمــة بـيــن النـتـائـــج و الــتـحـالـفــــــات

محمد حسن الساعدي
ــاركة ٩  ــت مرحلة االنتخابات ومبش انته
ــبة  ــا و٧٧٩ناخبا، وبنس ــني و٠٧٧ ألف مالي
مشاركة بلغت ٤١٪ باالستناد إلى سجل 
ــب اإلحصائيات التي  االنتخابات وبحس
ــا لالنتخابات،  ــا املفوضية العلي أعلنته
ــوم نبدأ مرحلة جديدة وهي  وها نحن الي
ــان، والتصويت  ــة للبرمل انعقاد أول جلس
ــار إلى  ــان ومن ثم يص ــس البرمل على رئي
ــس اجلمهورية، والذي  التصويت على رئي
بدوره سيكلف صاحب الكتلة األكبر في 
ــكيل احلكومة القادمة؟!.وهنا ننقل  تش
ــي الكتلة  ــارع يا ترى من ه ــاؤل الش تس
ــة التي حصلت  ــل هي الكتل األكبر؟ وه
ــة التي  ــوات أم الكتل ــى األص ــى أعل عل
حتصل على أكبر عدد من النواب؟أذا قلنا 

ــي حتصل على  ــة األكبر هي الت إن الكتل
ــن حق األطار  ــدد من األصوات فم أكبر ع
التنسيقي اليوم تشكيل احلكومة، ألنها 
حصلت على أعلى األصوات بعدد مقاعد 
ــاؤلنا أذن  ٨٨ مقعداً أو أقل، وهنا نثير تس
ــعى التيار الصدري لتشكيل  ملاذا ال يس
ــف مع أي  ــرداً دون التحال ــة منف احلكوم
ــيقي»  مكون من مكونات « اإلطار التنس
ــد أن  ــوم وبع ــال مباني؟!.الي ــد ب ــذي ول ال
ــة لالنتخابات  ــج األولي ــت النتائ اتضح
تل  ــي للكُ ثُر احلِراك السياس البرملانية، كَ
قدت العديد  ــات، وعُ الفائزة في االنتخاب
ــا إلى  ــل بعضه ــا وص ــوارات ورمب ــن احل م
ــكيل التحالفات  التفاوض، من أجل تش
ــن خاللها، الوصول  القادمة، التي يتم م
إلى اتفاقات سياسية تقود إلى تشكيل 
ــب  املناص ــع  وتوزي ــة،  املقبل ــة  احلكوم
الرئاسية الثالثة (رئيس مجلس النواب، 
ــوزراء)، والتي  ــس اجلمهورية، رئيس ال رئي
متى ما مت االتفاق عليها، ستظهر املالمح 
ــن  وم ــة،  القادم ــة  ــية للحكوم الرئيس
ــها. ولكن هناك تساؤل  ــيكون رئيس س
ــكل  ــرض علينا اإلجابة عنه حول ش يٌف
ــتكون حكومة  احلكومة املقبلة، هل س
ــكل من  ــي فعالً، تش ــتحقاق انتخاب اس
ــزة بأغلب األصوات، أو  قبل الكتلة الفائ

من قبل الكتلة احلاصلة على أكثر عدداً 
من األصوات أو املقاعد بعد االئتالف فيما 
ــيبقى على ما كان  ــا، أم أن احلال س بينه
عليه في ظل احلكومة السابقة، فيكون 
ــدة محكوماً  اجلدي ــة  ــكيل احلكوم تش
ــن  ع ــداً  بعي ــية،  السياس ــات  بالتوافق
ــتحقاقات االنتخابية، فنكون أمام  االس
حكومة توافقية؟ أم أن احلكومة املقبلة 
ستذهب نحو األغلبية السياسية والتي 
ــيقي.إن اإلجابة  ــا اليها اإلطار التنس دع
ــاؤل يحتاج، إلى استقراء  على هذا التس
ــع  م ــاً  ــية، خصوص السياس ــاحة  الس
التقارب الكبير في األصوات بني االئتالفني 
اللذان يشكالن الكتلة الشيعية االكبر.
رح مفهومان في اآلونة األخيرة، مفهوم  طُ
ــية» الذي يعد اإلطار  « األغلبية السياس
التنسيقي من املتبنني لهذا املفهوم، كما 
ــراكة  ــوم آخر هو مفهوم «ش طرح مفه
ــيد  ــن» والذي قاده ودعا إليه الس الفائزي
ــان  واملفهوم ــه،  وفريق ــدر  الص ــدى  مقت
ــذا، ولكن في  ــن أن ينف ــان، وميك صحيح
كل واحد منهما اإليجاب والسلب.االطار 
التنسيقي في األغلبية السياسية التي 
ــراكة املكونات  ــعى إلى ش يدعو لها يس
ــذه األغلبية  ــن خالل ه ــعى م ، فهو يس
ــراكها،  وإش ــات  املكون ــع  جمي ــب  كس

ــي فيه من االيجابيات الشيء  وهذا الش
ــتكون  ــر ، الن احلكومة القادمة س الكبي
ــات ؟! ، كما أن هؤالء  محكومة بالتوافق
الشركاء سيكون لهم شروط للشراكة 
وحتقيق األغلبية ،ولكن الشيء االيجابي 
ــخصيات كثيرة في  في األمر أن هذه الش
ــية ، واغلبهم يسعى  العملية السياس
إلى أن يكون له مكان في هذه «الطبخة» 
ــذه األغلبية  ــراع في ه مما يؤدي إلى اإلس
وتشكيلها ، كما أن البعض اآلخر يسعى 
ــلطة لهذا  ــى مركزه في الس ــاء عل اإلبق
ــل االمتيازات  ــازالت من أج ــيقدم التن س
والسيارات املصفحة واحلمايات والنثريات 
ــكيل  وغيرها من امتيازات قدمت في تش
ــابقة.املفهوم اآلخر الذي  ــة الس احلكوم
ــيقي أنطلق أبعد من  تبناه االطار التنس
ــذي ميلكه اليوم  ــك بكثير ، وبالعدد ال ذل
والذي يقارب (٨٨) نائباً، ميكن له أن يسير 
ــح  ــكيل احلكومة وتقدمي مرش نحو تش
ــي ، خصوصاً  ــى الفضاء الوطن األطار إل
ــم ، أي  ــو « عليه ــحيه ال « فيت وان مرش
انهم مقبولني داخلياً من جميع الكتل ، 
وإقليميا ورمبا دولياً ، ولكن بنظرة حتليلية 
ــيقي من خالل  ــى موقف األطار التنس إل
املشاروات واللقاءات سعيهم وحرصهم 
إلى بناء الكتلة األكبر في داخل البرملان، 

ــي ليكون  ــام الداخل ــاء النظ ــادة بن وإع
ــوض بالواقع  ــة قادرة على النه مؤسس
ــعب العراقي. ــه الش املزري الذي يعيش

ــات األخرى والتي  ــب اآلخر أن املكون اجلان
ــعى  ــل الطيف العراقي جميعاً ، تس متث
ــكيل حكومة  إلى مللمة صفوفها ، وتش
ــل بواقع  ــوض على األق ــادرة على النه ق
ــا ، وعلينا  ــا ومدنه ــا ومناطقه ناخبيه
ــن أن يقاد من  ــراق ال ميك ــراف أن الع االعت
طرف واحد ما لن تشترك به كل األطراف 
ــي اليوم يفرض  ، كما أن الواقع السياس
ــل طيفها  ــوه ألنها متث ــا هذه الوج علين
ــم  ممثليه ــؤالء  ه ــيعة  فالش  ، ــا  ولونه
ــم  ــن ميثله م ــم  له ــنة  الس ــك  وكذل  ،
ــن األكراد  ــك ع ــم ، ناهي ــب ثقته وكس
ــيطرتهم على الوضع  الذين احكموا س
ــي ، وأصبحوا رقماً في املعادلة  السياس
الشركاء جميعاً  السياسية.يبقى على 
ــي جيداً، والسعي  قراءة الواقع السياس
بجدية عالية من أجل حلحلة مواقفهم 
املتصلبة جتاه تشكيل احلكومة القادمة 
ــر وتكون  ــو الكتلة االكب ــعي نح ، والس
ــح  ــي صاحبة القرار الفصل في املرش ه
لرئاسة الوزراء، واالنطالق نحو بناء عراق 
جديد نراه يقيناً وليس فرضيات ونظريات 

أحرقت املليارات بال واقع.

التنسيقيون بني التصعيد وقبول النتائج

أغلبية حقيقية وأخرى مزيفة

اِّـحامي / ماجد الحسناوي اِّـحامي / ماجد الحسناوي
ــة الصغير العديد  ــذ املنازعات املتعلقة بحضان    تأخ
ــأ خالف بني  ــكال املتباينة اذ قد ينش من الصور واالش
الطرفني نتيجة لقيام املدعي عليه بسلب الصغير من 
حضانة امه وغصبه منها مما يدفع االم الى اقامة دعوى 
ــة مبنع معارضة املدعى عليه لها في حضانة  للمطالب
ــن للمطالبة  ــم االم الدعوى ضد احلاض ــر وتقي الصغي
ــذه الصور من  ــا وه ــر اليه ــة الصغي ــترداد حضان باس
ــقاط احلضانة ولغرض  املنازعات تختلف عن دعوى اس
ــن غيرها من دعاوى احلضانة ومنع  متييز هذه الدعوى ع
ــم هذا النوع الى  ــول تداخل بينهما ولذا سيقس حص
ثالث فقرات هي دعوى اسقاط ومتيزها عن دعوى تسليم 
ــر احملضون اي منع املعارضه والثانية متييز دعوى  الصغي
ــقاط احلضانة عن دعوى استرداد احلضانة والفقرة  اس
ــة  عن دعوى  ــقاط احلضان ــة هي متييز دعوى اس الثالث
ــقاط احلضانة عن دعوى  تاييد احلضانة.متييز دعوى اس
ــليم الصغير احملضون (دعوى منع املعارضة ) وتقوم  تس
ــزع الصغير  ــة املدعي بن ــى مطالب ــني عل كال   الدعوت
ــم الصغير الى  ــه ومن ثم ض ــة املدعى علي ــن حضان م
ــان من حيث  ــابه هاتان الدعوت ــي وتتش حضانة املدع
ــا ورغم ذلك فانه يوجد  ــب االجراءات الالزم اتخاذه اغل
اختالف بني تلك الدعوتني في بعض اجلوانب القانونية 
ــاس  ــو التالي من حيث االس ــن بيانها على النح وميك
ــاس انتقاء  ــى اس ــقاط احلضانة عل ــوى اس ــوم دع تق
ــاس  ــي عليها او على اس ــن املدع ــة ع ــروط احلضان ش
تضرر الصغير احملضون من بقاءه في حضانتها  وحتكم 
ــن  ــليم الصغير ألمه املدعية وان جتاوز س احملكمة بتس
ــم دون رضاها  ــادام ابوه قد اخذهم من امه احلضانة م
ــد ذلك وفي حني  ــوى لضمهم اليه بع ــألب اقامة دع ول
ــاس حصول اعتداء  تقوم دعوى منع املعارضة على اس
ــد املدعي والتجاوز على  ــادر من قبل املدعي عليه ض ص
ــه في حضانة الصغير من خالل قيام املدعي عليه  حق
بسلب احلضانة ويتطلب برد االعتداء الواقع عليه ومنع 
التعرض احلاصل ضده من قبل املدعي عليه ومن حيث 
ــقاط احلضانة  صفة املدعي عليه يالحظ في دعوى اس
ان املدعي عليه يجب ان يكون هو احلاضن للصغير وقت 
اقامة الدعوى لذلك يهدف املدعي في هذه الدعوى الى 
انهاء حق املدعي عليه في حضانة الصغير واسقاطه 
ــون املدعي عليه  ــوى منع املعارضة بأن يك ــه اما دع عن
ــت اقامة الدعوى هو احلاضن الفعلي للصغير فقط  وق
ــة اذ تتجرد  ــة القانوني ــه من الصف ــرد حضانت اذ تتج
ــاره غاصبا  ــة وباعتب ــة القانوني ــن الصف ــه م حضانت
ــذه الى رد  ــر من ه ــتهدف االخي ــي ويس ــة املدع حلضان
ــل املدعي عليه على حقه  االعتداء الواقع ضده من قب
ــه الى حضانته وان املدعي  في حضانة الصغير واعادت
في اسقاط احلضانة يجب عليه ان يثبت توافر شروط 
ــروط احلضانة عن  ــت انتقاء ش ــه وان يثب ــة في احلضان
ــقاط احلضانة عنها ومن  املدعي عليها وذلك بغية اس
ــم ضم الصغير الى حضانة املدعي اما في دعوى منع  ث
املعارضة يكتفي املدعي ان يثبت توافر شروط احلضانة 
ــداء احلاصل من  ــة الغصب او االعت ــه وأثباته لواقع في
قبل املدعي عليه على حق املدعي في حضانة الصغير 
ــة ان االثر املترتب  ــرعية والقانوني ومن حيث االثار الش
على احلكم الصادر في دعوى اسقاط احلضانة يعد أثر 
ــاء زوال حق املدعي عليها في  مزدوجا فهو يتمثل انته
حضانة الصغير من جهة وانتقال الصغير الى حضانة 
املدعي وضمه اليه من جهة ثانية والزام املدعي عليها 
ــقاط  ــليم الصغير الى املدعي اما متييز دعوى اس بتس
احلضانة عن دعوى استردادها ان املدعي يطلب بحضانة 
ــه وان يكون  ــي حضانة املدعي علي ــر املوجود ف الصغي
ــو اخلصم الذي  ــترداد احلضانة ه ــي في دعوى اس املدع
ــابقا بحكم قضائي صادر  ــقطت عنه احلضانة س اس
ــون االم هي املدعيه في هذه الدعوى ويكون  بحقه وتك
املدعي عليه في دعوى استرداد احلضانة هو الشخص 
ــم الصغير الى  ــابقا بض ــذي صدر لصاحله حكما س ال
حضانته وان املدعى عليه في استرداد احلضانة يستند 
الى حكم قضائي خالفا لدعوى اسقاط احلضانة الذي 
يستند فيها املدعي عليه الى نص قانوني في حضانة 
ــي بضم الصغير  ــن دون وجود حكم قضائ الصغير وم
ــي علبها في  ــون االم غالبا هي املدع ــى حضانته تك ال
اسقاط احلضانة كونها االحق بحضانة الولد الصغير 

وتربيته حال قيام الزوجة بعد الفرقة.

دعوى اسقاط احلضانة 

ــي طياتها الكثير  ـــ ٢٠٢١ وكانت حتمل ف ــنة ال ــت س  انته
ــو أردنا ذكرها في هذا  ــية العاملية، ول من األحداث السياس
ــد هناك من هو  ــا املقام، لكن بالتأكي ــع لن املقال فلن يتس
ــنة كما كل  ــر في هذه الس ــتفيد وهناك من هو خاس مس
ــنة  ــرية، وهذه الس ــذ خلق البش ــي تلت من ــنوات الت الس
ــآت بارتكازها على  ــن املفاج ــل العديد م ــي حتم ٢٠٢٢ فه
ــي الوطن العربي  ــابقة.من األحداث الهامة ف ــنة الس الس
ــرت حرب بني العدو  ــطينية ج حتديداً وفي القضية الفلس
الهالك واملقاومة الفلسطينية، وكان املنتصر بها املقاومة 
ــه وأحرار العالم، وكان لها ما كان من  بشهادة العدو نفس
ــتوى العسكري بقصف تل أبيب بألوف  مفاجآت على املس
الصواريخ، والتفاف الشعوب العربية مع فلسطني ودعمه 
ــيف  ــرز في هذه احلرب (س ــن احلدث األب ــة، كان م للمقاوم
ــرائيلي الصمود لفترة  ــتطيع العدو اإلس القدس ١).لم يس
ــة أمام هذه املعركة، ملا وجده من وقفة عربية موحدة  طويل
ــدود للدفاع عن األقصى  ــعوب العربية على احل وزحف الش
ــطيني، بعدما كان يتغنى بتطبيع وهمي  والشعب الفلس
ــم بإزالة هذا  ــتراتيجية دول اإلقلي ــام إس ــه أم ــاس ل ال أس
ــطيني  ــة العربية. وحترك الداخل الفلس ــدو عن اخلارط الع
ــائد في  ــة الغربية، وكان الس ــطينيي ٤٨ والضف من فلس
ــذه احلرب الوقوف بوجه العدو الغاصب وقفة رجل واحد،  ه
ــى أبطال نفق احلرية وحترير  وهذا ما حصل بالفعل، وال ننس
ــت صاعقة لهذا  ــزة كان ــة هوليودية ممي ــهم بطريق أنفس
رموا بشخصية عام ٢٠٢١ من  الكيان والعالم اجمع، حتى كُ
قبل قناة امليادين.بعد االنسحاب األمريكي من أفغانستان 
ــكل املذل، وتركها للجيش األفغاني إلدارة البالد،  بهذا الش
كان هذا فشل كبير بان طالبان سيطرت على أفغانستان، 
ــاهدناها من  ــة الذي ش ــش األفغاني بالطريق ــروب اجلي وه
ــائل اإلعالم، كان له صدى عاملي كبير.خالل العام  خالل وس
ــطيني كبير ويومي سواء كان في  املاضي هناك حراك فلس
القدس أو في الداخل الفلسطيني، وهذا احلراك من املمكن 
ــعب  ــطينية جديدة يتوق لها الش أن يفجر انتفاضة فلس
ــطيني لتحرير األقصى وفلسطني من يد الغاصب،  الفلس
ــحاب القوات  ــتان بعد انس وباعتقادي ما جرى في أفغانس
ــذا اجليش  ــطني، وبوجود ه ــيتكرر في فلس ــة، س األمريكي
ــعب على  ــطينية، والش ــرائيلي الهش، فاألرض فلس اإلس
ــالل بنفس  ــه مقاومة هذا االحت ــهل علي ــه، ومن الس أرض
ــعب  ــتان، وهذا الش ــت في أفغانس ــة التي حصل الطريق
ــر قواعد  ــدو أن يغي ــع الع ــلحة متن ــة مس ــوم مبقاوم مدع
ــرة كان متهيداً  ــرب األخي ــذي حصل في احل ــتباك، فال االش
ــاب اخلبرة من دول  للحقبة اجلديدة في املقاومة، ورمبا اكتس
ــنة اجلديدة بدأت  حاربت االحتالل وانتصرت عليه.هذه الس
ــرة وانتصار  بإطالق صواريخ على تل أبيب وهذه بداية مبش
ــرفة وإطالق سراح  األمعاء اخلاوية على احملتل بطريقة مش

األسير أبو هواش املعتقل أدارياً.

هناية عام وبداية ٢٠٢٢ حقبة جديدة

محمد فؤاد زيد الكيالني

انــــــــــــــا لـســــــــــــــــتُ صـالـحـــــــــــــــــــــــــــــاً
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الغزي يؤكد أمهية إهناء ملف املشاريع احليوية يف املناطق املحررة
بغداد / البينة اجلديدة

ــوزراء حميد  ــد األمني العام جمللس ال أكّ
ــف  مل ــاء  إنه ــة  أهمي ــزّي،  الغ ــم  نعي
ــق احملررة. ــة في املناط ــاريع احليويّ املش
ــان ، أن «األمني  ــي بي ــة ف ــرت األمان وذك
العام جمللس الوزراء حميد نعيم الغزي، 
ــة لبرنامج  ــة املقيم ــع املمثل ــث م بح
ــراق، زينة  ــدة اإلمنائي في الع األمم املتح
أحمد، آخر املستجدات لعمل البرنامج 
ذة في املناطق احملررة». واملشروعات املنفَّ
ــوزراء، وفقاً  ــد األمني العام جمللس ال وأك
للبيان، «ضرورة إنهاء هذا امللف احليوي 
واملهم، وإعادة جهد االستقرار للمناطق 
ــروعات  املش ــم  أه ــذ  تنفي ــر  احملررة،عب

ــات التربوية، والصحية،  ضمن القطاع
ــى التحتية؛ لتأمني احلياة الكرمية  والبن
»اجلانبني  أنّ البيان،  للمواطنني».وأضاف 
ــن  م ــدد  ع ــاح  الفتت ــداد  اإلع ــا  ناقش
ــي  ــي محافظت ــذة ف ــروعات املنف املش
ــد أن مت تأهيلها من  نينوى وكركوك، بع
ــني األمانة  ــيق ب قبل البرنامج بالتنس
ــدول املانحة،  ــس الوزراء وال العامة جملل
ــى التحضير لعقد مؤمتر دولي  إضافة إل
ــتعراض ما مت  ــة التوجيهية، الس للجن
ــابقة بحسب  إجنازه خالل املرحلة الس
»الطرفني  ــومة».وتابع، أنّ ــة املرس اخلط
ــة  ــى إمكاني ــاء، إل ــالل اللق ــا خ تطرق
ــر برنامج  ــج في تطوي ــهام البرنام إس

التبادل  ــة  وآلي ــة  اإللكتروني ــة  احلوكم
ــترك  ــي، إضافة إلى العمل املش الرقم
على برنامج مكافحة التطرف العنيف 
وإقامة  ــة،  ــاعة املصاحلة اجملتمعي وإش
ورش العمل والدورات التدريبية لتطوير 
العراقي».من جانبها  للجانب  املهارات 
ــة لبرنامج األمم  ــادت املمثلة املقيم اش
ــراق «على دور  ــدة اإلمنائي في الع املتح
ــوزراء، بـ»متديد  األمانة العامة جمللس ال
 ،٢٠٢٣ ــنة  ــة س لغاي ــج  البرنام ــى  عل
واطالق الدفعة الثانية من األموال التي 
ــة العراقية لدعم  ــا احلكوم خصصته
ــروعات تأهيل  البرنامج في تنفيذ مش

املناطق احملررة».

النهرين االسالمي يقرر شمول عامل النظافة بالتمويالت الشخصية امليرسة
بغداد / البينة اجلديدة

ــرف  ــالمي (مص ــن االس ــرف النهري ــن مص  أعل
ــمول عمال  ــدار ضوابط ش ــن اص ــي)، ع حكوم
ــرة  امليس ــخصية  الش ــالت  بالتموي ــة  النظاف
ــم  ضمن مبادرة البنك املركزي.وقالت مديرة قس
ــات في املصرف ملى عبدالعزيز مصطفى  الدراس
في بيان  ، ان» الضوابط تتضمن شمول موظفي 
العقود (عمال النظافة) املشمولني بالقرار (٣١٥) 

ــدى مصرفنا  ــة رواتبهم ل ــنة /٢٠١٩ املوطن لس
ــتثنى منهم من حصل على قروض  حصرا، ويس
ــة ان «من بني  ــد املصارف»، مبين ــرة من أح ميس
ــل لديه خدمة  ــروط األخرى أن يكون العام الش
ــر البلدية  ــدى دوائ ــنة في اح ــل عن (٢) س ال تق
ــى طالب  ــت ان «عل ــتمرا باخلدمة».واضاف ومس
ــد أو أكثر من  ــدمي كفيل ضامن واح ــل تق التموي
ــادل انصاف صافي راتبه  ــر الدولة على أن يع دوائ

ــب مدة  ــهري، وان تتناس ــط الش ــف القس ضع
ــن اإلحالة على التقاعد لطالب  ــداد مع س الس
ــزي  املرك ــك  البن ــه  وكفالئهم».ووج ــل  التموي
العراقي في ٣٠ تشرين االول املصارف اجملازة مبنح 
ــرة ملوظفي العقود (عمال النظافة)  قروض ميس
ــنة ٢٠١٩، ضمن  ــرار (٣١٥) لس ــمولني بالق املش
ــخصية  ــات اخلاصة مبنح القروض الش التعليم

امليسرة ملوظفي الدولة.

وكاالت / البينة اجلديدة
ــة األمريكية، عن  ــات الطاق ــت إدارة معلوم أعلن
ــة إلى الواليات  ــاض صادرات العراق النفطي انخف
ــا  ــل يومي ــف برمي ــى ٢٢٦ أل ــل إل ــدة لتص املتح
ــبوع املاضي.وقالت اإلدارة  ــط خالل األس كمتوس
في تقرير ، ان «متوسط االستيرادات األمريكية من 
النفط اخلام خالل األسبوع املاضي من عشر دول 
بلغت ٥ ماليني و٢٤٢ ألف برميل يوميا منخفضة 
ــبوع الذي  مبقدار ٩٢٨ ألف برميل باليوم عن األس
ــف برميل  ــني و١٧٠ ال ــغ ٦ مالي ــذي بل ــبقه وال س
يوميا».واضافت ان «أمريكا استوردت النفط اخلام 
ــل يوميا خالل  ــدل ٢٢٦ ألف برمي ــراق مبع ــن الع م
ــبوع الذي  ــبوع املاضي، منخفضة عن األس األس
ــبقه والذي بلغت متوسط الصادرات فيه ٢٦٨  س
ــارت الى ان «أكثر اإليرادات  ألف برميل يوميا».واش
ــبوع املاضي جاءت  ــة ألمريكا خالل األس النفطي
ــني و٨٠٣ آالف برميل  ــدل بلغ ٣ مالي من كندا ومبع
ــدل ٤١٨ ألف برميل  ــعودية مبع يوميا، تليها الس
ــدل ٢٢٦ ألف برميل  ــيك مبع ــا، تلتها املكس يومي
ــف برميل يوميا». ــيا مبعدل ١٥١ أل يوميا، ثم روس

ــتيرادات األمريكية  ووفقا لإلدارة فان «كمية االس
من النفط اخلام من روسيا بلغت مبعدل ١٢٧ ألف 
برميل يوميا، تليها االكوادور مبعدل ٩٥ الف برميل 
يوميا، ثم جاءت ترينيداد وتوباغو بـ ٧٩ الف برميل 
ــدل صادرات  ــاءت كولومبيا مبع ــا، ومن ثم ج يومي
ــت ٦٤ الف برميل يوميا، اخيرا جاءت نيجيريا  بلغ

مبعدل صادرات بلغت ٥٣ الف برميل يوميا».

انخفاض صادرات العراق 
النفطية ألمريكا خالل أسبوع

وكاالت / البينة اجلديدة
ــاء، مدعومة  ــب، امس الثالث ــعار الذه ارتفعت أس
ــندات اخلزانة األميركية  ــع الدوالر وعوائد س بتراج
ــتثمرون صدور  ــب فيه املس ــت الذي يترق ــي الوق ف
ــهر كانون االول هذا األسبوع  بيانات التضخم لش
ــالت الفورية ٠٫٣٪  ــعر الذهب في املعام .وصعد س
ــعر الذهب في  ــى ١,٨٠٦ دوالر لألونصة.وارتفع س إل
ــة ٠٫٣٪ إلى ١٨٠٤٫٩٠ دوالر. العقود األمريكية اآلجل

ــة األميركية ألجل  ــندات اخلزان وتراجعت عوائد س
ــى  ــن أعل ــة ع ــى ١٫٧٧٨٪، منخفض ــنوات إل ١٠ س
ــتوى لها في عامني الذي سجلته في اجللسة  مس
السابقة والبالغ ١٫٨٠٨٪، كما تراجع الدوالر مقابل 
ــلة العمالت األخرى.وينتظر املستثمرون بيانات  س
ــوم األربعاء.ويعتبر  ــا الي ــرر صدوره ــم املق التضخ
ــتثمرين الذهب أداة حتوط في مواجهة  بعض املس
ــر بارتفاع  ــريع التأث ــع ولكنه س ــم املرتف التضخ
أسعار الفائدة األميركية التي تزيد تكلفة الفرصة 
البديلة حلائزي املعدن األصفر الذي ال يدر عائدا، في 
حني أن ارتفاع الدوالر يجعل املعدن النفيس باهظ 
الثمن بالنسبة حلائزي العمالت األخرى.وفي أسواق 
ــعر الفضة في  ــة األخرى ارتفع س املعادن النفيس
ــى ٢٢٫٥٥ دوالر لألونصة،  ــالت الفورية ٠٫٤٪ إل املعام
وصعد سعر البالتني ١٪ إلى ٩٤٩٫٢٨ دوالر لألونصة، 

كما زاد البالديوم ٠٫٥٪ إلى ١٩٢١٫٧٤ دوالر.

الذهب يرتفع مع تراجع الدوالر 
وعوائد سندات اخلزانة

مــصـرف سـويـســري يـتـوقـع ارتـفـاع اســعــار النـفـط الــى (٩٠) دوالراً
وكاالت / البينة اجلديدة

ــة الصادر  ــر توقعات الطاق ــرى تقري ي
مؤخرًا عن مصرف االحتاد السويسري 
ــعار النفط اخلام  ــي إي)- أن أس ــو ب (ي
ــتفيد  ستس ــة  النفطي ــات  واملنتج
ــط  ــى النف ــب عل ــاع الطل ــن ارتف م
ــتويات عام  ــالل ٢٠٢٢ إلى فوق مس خ
ــة انخفاض احتياطيات  ٢٠١٩، نتيج
ــر الذي  ــار التقري ــام العاملية.وأش اخل
يحمل عنوان «توقعات الطاقة لعام 
ــاع الطاقة ال يزال  ــى أن قط ٢٠٢٢»،إل
ــة انتعاش في عام ٢٠٢٢،  مهيأ ملرحل

نتيجة ارتفاع مؤشر الطاقة بنسبة 
ــر التقرير أن  ــام ٢٠٢١.وذك ــي ع ٦١٪ ف
سوق الطاقة كانت إيجابية على غير 
املتوقع في ٢٠٢١، إذ ارتفعت األسعار 
ــا  ــة مب ــات النفطي ــة للمنتج الفوري
ــع تفوق أداء البنزين  يقرب من ٦٠٪، م
وزيت التدفئة وزيت الغاز في الواليات 
ــي قطاع  ــاش ف ــدة.وأدى االنتع املتح
النقل والطلب االقتصادي إلى ارتفاع 
حاد في الطلب على الوقود والطاقة، 
ــذه محركات مهمة الرتفاع  وكانت ه
ــى الغاز  ــب عل ــعار.ووصل الطل األس

ــتويات  ــم إلى مس ــي والفح الطبيع
ــام ٢٠٢١، في  ــية جديدة في ع قياس
حني اقترب الطلب على النفط اخلام 
ــية في  ــتويات ٢٠١٩ القياس من مس
أواخر عام ٢٠٢١؛ إذ ساعد منو العرض 
ــعار.وبلغت  األس تعزيز  البطيء على 
ــط التجارية ملنظمة  ــات النف مخزون
التعاون االقتصادي والتنمية أقل من 
ــتوى  ــار برميل، وهو أدنى مس ٢٫٧ ملي
منذ عام ٢٠١٤، بعد أن كانت اخملزونات 
في منتصف عام ٢٠٢٠ عند مستوى 

قياسي فوق ٣٫٢ مليار برميل.

م/ اعالن مناقصة عامة رقم ٢٨ / ٢٠٢٢ / بلدية / 
(خطة االرصدة اِّـجمدة)

يعلن ديوان محافظة نينوى عن مناقصة عامة لتنفيذ : 
(تأهيل شوارع حي العربي) 

ضمن تخصيصات خطة (االرصدة اِّـجمدة ِّـحافظة نينوى لعام ٢٠٢١) 
ــة ( ٤٣٣,٢٠٠,٠٠٠دينار) اربعمائة وثالثة وثالثون  وبكلفة تخميني
مليون ومائتان الف دينار عراقي  وبمدة تنفيذ (٦٠) يوم. على مقدمي 
العطاءات من الشركات الراغبني بدخول اِّـناقصة مراجعة قسم العقود 
َّـ ديوان اِّـحافظة (خالل اوقات الدوام الرسمي وابتداءا من تاريخ نشر 
ــوم ٢٠٢٢/١/١٩ للحصول  ــمي لي االعالن ولغاية نهاية الدوام الرس
على نسخة من الوثائق لقاء مبلغ مقطوع قدره ١٥٠,٠٠٠ الف دينار 
ــلم العطاءات من  ــون الف دينار) غري قابلة للرد.تس فقط (مائة وخمس
ــن يخوله , بظرف مغلق ومختوم ويكتب عليه  قبل صاحب العطاء او م
رقم اِّـناقصة واسم مقدم العطاء وعنوانه ويودع َّـ صندوق العطاءات 
ــكات اِّـذكورة  ــدى لجنة فتح العطاءات مرفقا معه الوثائق واِّـستمس ل
ــس اِّـوافق  ــوم الخمي ــخ الغلق ي ــا ان تاري ــم (٢) علم ــة رق َّـ الصفح
ــر ظهرا وسوف ترفض العطاءات  ــاعة الثانية عش ٢٠٢٢/١/٢٠ الس
بعد هذا اِّـوعد.يكون مؤتمر ما قبل الغلق َّـ الساعة العاشرة من صباح 
يوم الخميس اِّـوافق ١٣ / ١ / ٢٠٢٢ لالجابة على االستفسارات َّـ 

العنوان اِّـذكور َّـ وثيقة العطاء.مع التقدير.
نجم عبد اهللا عبد
محافظ نينوى

العدد:٤٩٨
التاريخ: ٢٠٢٢/١/١٠

م/ اعالن مناقصة عامة رقم ٢٩ / ٢٠٢٢ / بلدية / 
(خطة االرصدة اِّـجمدة)

يعلن ديوان محافظة نينوى عن مناقصة عامة لتنفيذ :
 (معالجة وبناء القوالب الجانبية واالكساء َّـ القطعة ١١٨ 

اراضي اِّـوظفني (أ) م٤٠ قاضية) 
ضمن تخصيصات خطة (االرصدة اِّـجمدة ِّـحافظة نينوى لعام ٢٠٢١) 
وبكلفة تخمينية (٥٧٧,٥٠٠,٠٠٠ دينار) خمسمائة وسبعة وسبعون 
مليون وخمسمائة الف دينار عراقي  وبمدة تنفيذ (٦٠) يوم. على مقدمي 
ــركات الراغبني بدخول اِّـناقصة مراجعة قسم العقود  العطاءات من الش
ــمي وابتداءا من تاريخ نشر  َّـ ديوان اِّـحافظة (خالل اوقات الدوام الرس
ــمي ليوم ١٩ / ١ / ٢٠٢٢) للحصول  االعالن ولغاية نهاية الدوام الرس
ــدره ١٥٠,٠٠٠ الف  ــوع ق ــغ مقط ــق لقاء مبل ــخة من الوثائ ــى نس عل
ــلم العطاءات  ــون الف دينار) غري قابلة للرد.تس دينار فقط (مائة وخمس
ــوم ويكتب  ــه , بظرف مغلق ومخت ــاء او من يخول ــل صاحب العط ــن قب م
ــودع َّـ صندوق  ــاء وعنوانه وي ــدم العط ــم مق ــه رقم اِّـناقصة واس علي
ــكات  ــاءات لدى لجنة فتح العطاءات مرفقا معه الوثائق واِّـستمس العط
ــورة َّـ الصفحة رقم (٢) علما ان تاريخ الغلق يوم الخميس اِّـوافق  اِّـذك
٢٠٢٢/١/٢٠ الساعة الثانية عشر ظهرا وسوف ترفض العطاءات بعد 
هذا اِّـوعد.يكون مؤتمر ما قبل الغلق َّـ الساعة العاشرة من صباح يوم 
الخميس اِّـوافق ٢٠٢٢/١/١٣ لالجابة على االستفسارات َّـ العنوان 

اِّـذكور َّـ وثيقة العطاء.مع التقدير.
نجم عبد اهللا عبد
محافظ نينوى

العدد:٤٩٧
التاريخ: ٢٠٢٢/١/١٠
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جريدة يومية سياسية عامة مستقلة

أو  يصوِّب  أن  يريد  من  لكل  مكفول  الرَّد  حق  إن    

ح معلومة وردت في خبر أو مقال ويعتقد أن  يصحِّ

فيها جتنيا او مغالطة إذا رغب في ذلك، وإن ديدننا 

هو احترام الرأي والرأي اآلخر.

„zzzzzÁÊfih
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عبد الزهرة البياتي 

وجع يومي

* رئيس التحرير التنفيذي

لع او ملمّ  بالتفاصيل   رمبا يتبادر الى ذهن البعض بأنني غير مطّ
ــن العراقيني  ــعة م ــة واس ــرائح اجتماعي ــاة ش ــة ملعان الدقيق
ــكلتني فقط  ــكالتهم العويصة ولهذا فإني اختزلها مبش ومش
ــها الفقر  ــأ اساس ــي األصل واملنش ــي هي ف ــة الت ــا البطال هم
ــروف االمنية  ــراء الظ ــار اآلمنة ج ــن الدي ــر م ــزوح والتهجي والن
ــد تنظيم داعش االرهابي  ــة بوصفها  من نتاج احلرب ض الصعب
ــام (٢٠١٤) وما ترتب على  ــيما في ذروة عنفوانه االجرامي ع والس
ذلك من عمليات احتالل ملدن ومناطق عراقية ادت بالنتيجة الى 
ــم وفرارهم بجلودهم وبالتالي  ــكان من دياره نزوح جماعي للس
ــكن في مخيمات ال تتوفر فيها كل متطلبات العيش اآلمن  الس
ــنوات  ــرات من تلك اخمليمات في الس ــرمي ورغم اغالق العش والك
املاضية اال ان هناك اعدادا كبيرة من ابناء شعبنا مازالوا يرزحون 
لع على االمور  حتت جور التهجير السباب كثيرة يعرفها كل مطّ
ــني او مهجرين وبقاء  ــني نازح ــأن بقاء عراقي ــتطيع القول ب واس
ــر ال يقبل النقاش او التبرير عن فشل  مخيمات نازحني هو مؤش
ــويته  ــات احلكومات املتعاقبة في معاجلة هذا االمر وتس سياس
ــا ان احلكومة املقبلة مطالبة  ــكل نهائي وناجز.. واقول ايض بش
بانهاء وجود ولو خيمة واحدة حتتها يرزح عراقي ولو واحد!! وأملنا 
ــي هذا االطار..  ــجاعة ف ــاء اهللا، بقرارات واجراءات ش كبير ،ان ش
اما بخصوص ظاهرة البطالة وجيوشها التي تتضخم وتتوسع 
ــه قطاعات  يوما بعد آخر فإن نتيجتها الفقر املدقع الذي تعيش
واسعة من الشعب وهي نتاج لغياب اخلطط احلكومية الصائبة 
واحللول اجلذرية اخمللصة لتوفير فرص العمل لكل عراقي ليعيش 
بكرامة واطمئنان!! ولألمانة فإن احلديث عن الفقر والبطالة في 
ــل او املنطق،  ــة التي ال يتحملها العق ــراق هو األقرب للنكت الع
ر للنفط  ــي اكبر مصدّ ــف لبلد نفطي مصنّف على انه ثان اذ كي
ر اآلن اكثر من (٤)  ــعودية في منظمة (اوبك) ويصدّ اخلام بعد الس
ــني برميل نفط يوميا وقد يصل الى(٥) ماليني  برميل بفضل  مالي
ــة النفطية احلكيمة واجلهود احلثيثة املبذولة من قبل  السياس
ــام املفرحة  ــة ان هذه االرق ــن املفارق ــة لك ــط العراقي وزارة النف
ــبة الفقر في العراق والتي  تقابلها ارقام صادمة ومحزنة عن نس
ــب دراسة  تقدر مابني (٢٠-٣٠٪) مابني عامي ( ٢٠١٩و ٢٠٢٠) بحس
ــع البنك الدولي  ــة بالتعاون م ــط العراقي ــا وزارة التخطي اجرته
ــى املعادلة مختلة  ــأل احدكم، وهل تبق ــيف.. وقد يس واليونس
ــة وفقر)!! وهو  ــن ( اكو نفط..اكو بطال ــاء اهللا من الزم الى ما ش
مايجعلنا نطالب بقوة كل املتصدين للقرار السياسي وكل من 
ــرف وغيرة عراقية الى معاجلة اخللل  ــؤولية وش يؤدي واجبه مبس
ــد لظاهرتي الفقر والبطالة مع كونهما وجهان لعملة  ووضع ح
واحدة اسمها االهمال والفساد والفشل وان اول خطوة مطلوب 
ــؤازرة البرملان  ــدة وبدعم وم ــن قبل احلكومة اجلدي ــام بها م القي
ــيء الى محاكمة نقدية  ــة هو اخضاع كل ش في دورته اخلامس
ومراجعة جذرية واعادة احلسابات ومراجعة االخطاء ومحاسبة 
ــن العدل واالنصاف  ــذا القصور اذ ليس م ــذات للوقوف على ه ال
ــعبنا حتت املطرقة والسندان  ــعة من ش ان  تبقى قطاعات واس
ــى جمر نار خادعة او يجتر كلمات  ــعب يتدفأ عل او ان يبقى الش
ــى ارض الواقع.. ان  ــن الصحة عل ــس لها نصيب م ــولة لي معس

موعدهم الصبح.. أليس الصبح بقريب؟؟
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متابعة / البينة الجديدة

ــي النجف  ــدر أمني ف ــاد مص أف
ــاء، مبقتل  ــرف، امس الثالث االش
ــط  ــا وس ــرة بأكمله ــراد اس أف

احملافظة على يد احد ابنائها.
ــاباً يتعاطى  وبني املصدر ، ان ش
ــل أفراد  ــدم على قت ــدرات أق اخمل

ــا والبالغ عددهم  عائلته جميع
٥ أشخاص باستخدام الرصاص 

احلي.
ــة طوقت  ــوة امني ــاف ان ق وأض
ــل  ــت بنق ــادث وقام ــكان احل م
اجلثث إلى الطب العدلي الكمال 
ــة لها، فيما  اإلجراءات القانوني
حتاول مالحقة اجلاني العتقاله. 

متابعة / البينة الجديدة
ــن مفاجأة  ــفت ع في عملية جراحية كش
ــق جراحي  ــتطاع فري ــة»، حيث اس «خيالي
مبستشفى بعلبك احلكومي في لبنان، من 
ــعر أقفلت كامل  ــتئصال كتلة من الش اس
ــر عملية كللت  ــابة (١٩ عاما)، عب معدة ش

ــح تفاصيل هذه  ــاح. وفي إطار توضي بالنج
ــر عليه داخل معدة الفتاة،   العملية وما عث
ــم اجلراحة في املستشفى،  قال رئيس قس
ــابة حضرت  ــداد: «الش ــور عاصم ش الدكت
ــم الطوارئ في مستشفى بعلبك  إلى قس
احلكومي وهي تعاني من ألم شديد نتيجة 

ــي الفحص  ــا بالكامل، وف ــداد معدته انس
السريري تبني أن هناك انتفاخا واضحا فوق 
املعدة، مما يشير إلى وجود كتلة كبيرة حتت 
اجللد في منطقة املعدة والكولون املعترض، 
ــكنر ظهر تضخم هائل من  وفي صورة الس

مدخل املعدة إلى مخرجها». 

متابعة / البينة الجديدة
ــك أنهما  ــزر وبيونت ــركتا فاي أعلنت ش
ــاح مخصص  ــاج لق ــى إنت ــالن عل تعم
ــروس كورونا  ــن في ــور أوميكرون م ملتح
ــت  ــني قال ــي ح ــل، ف ــول آذار املقب بحل
ــة إن أوميكرون  منظمة الصحة العاملي

رُصد في ٥٧ دولة.
ــزر وبيونتك أنهما  ــت رويترز عن فاي ونقل
ــاح مخصص  ــاج لق ــى إنت ــالن عل تعم

ألوميكرون بحلول  آذار املقبل.
ــزر إن جرعتني من  ــركة فاي كما قالت ش
ــني احلماية ضد  ــان بتأم ــاح كفيلت اللق

املتحور أوميكرون.
ــة الصحة  ــت منظم ــا، قال ــن جهته م
العاملية إن املتحور أوميكرون من فيروس 
ــة. وأضافت أن  ــي ٥٧ دول ــا رُصد ف كورون
حاالت اإلصابة بفيروس كورونا ارتفعت 
ــا  ومنه ــي،  األفريق ــوب  اجلن دول  ــي  ف

ــن املتوقع أن تزيد أعداد  زميبابوي، وأنه م
ــى العالج  ــن يحتاجون إل ــى الذي املرض

باملستشفيات مع انتشار املرض.
ــة األمم املتحدة  ــدت مفوض ــا، أك وبدوره
حلقوق اإلنسان ميشيل باشليه أن على 
ــل التطعيم  ــي تفكر في جع الدول الت
ــرام  ــان احت ــا ضم ــد إجباري ــد كوفي ض
ــددة على أن فرض  ــان، مش حقوق اإلنس

اللقاحات لم يكن يوما مقبوال.

متابعة / البينة الجديدة
ــر على األرجح  ــرى العلماء أن املاء ظه ي
ــر الرياح  ــبب تأثي ــر بس ــة القم في ترب
الشمسية . اكتشف العلماء الصينيون 
ــة التي  ــات التربة القمري ــي عين املاء ف
ــمبر ٢٠٢٠   ــى األرض في ديس ــا إل نقله
ــبار Chang’e-5. أعلنت ذلك وكالة  مس
ــبت ٨ يناير  ــينخوا“ الصينية الس ”ش
نقال عن نتائج دراسة نشرت في مجلة  

Science Advances العلمية.
وجاء في مقال نشرته اجمللة أن العينات 

ــاء، على  ــب تقييم العلم ــوي، حس حتت
ــارت  ــزءا في املليون من املاء. وأش ١٢٠ ج
ــة جزيئات  ــى أن غالبي ــك إل ــة كذل اجملل

ــبب  املاء ظهرت في التربة القمرية بس
تأثير الرياح الشمسية. يذكر أن صاروخ 
Changzheng-5 أطلق إلى القمر في ٢٤ 
  Wenchang نوفمبر عام ٢٠٢٠ من مطار
ــبار  ــرة هاينان، مس ــي في جزي الفضائ
ــت  هبط ــذي  ال ــي  الصين  Chang’e-5
ــولة منه على األرض بعد عودتها  كبس
من القمر في منطقة منغوليا الداخلية 
ــبار إلى  ــمال البالد. وأوصل املس في ش
ــا من عينات الصخور  األرض ١٧٣١ غرام

القمرية.

متابعة / البينة الجديدة
ــاء  العلم ــن  م ــق  فري ــتطاع  اس
ــف بالبيض النباتي  تصنيع ما وص
ــل جيد عن  ــق للبيئة كبدي الصدي
ــاج من خالل أحد أنواع  تربية الدج

الفطريات.
ــدا أحد  ــون في فنلن ــر باحث وابتك
املتواجدة  ــية  ــات األساس البروتين
ــي تعرف  ــض والت ــاض البي ــي بي ف
ــالل  خ ــن  م  “ovalbumin” ــم  باس
ــواع  أن ــد  أح ــن  م ــتخالصه  اس

الفطريات.
وبحسب املصادر، استطاع العلماء 
ــات من  ــذه البروتين ــتخالص ه اس
 Trichoderma” ــم فطر يحمل اس
ــواع  أن ــن  م ــوع  ن ــو  وه  ،“reesei
ــبب  ــات املعروفة بأنها تس الفطري

تلف املالبس.
ــل“  ــي مي ــة ”ديل ــارت صحيف وأش
ــني  بروت أن  ــى  إل ــة  البريطاني
”Ovalbumin“ ميكن أن ينتج بشكل 

ــدف تصنيع ما ميكن  ”أخالقي“ به
ــحوق  ــه ببديل البيض أو مس وصف
ــتخدم  ويس  ،“Tr-OVA” ــمى  يس
ــحوق بروتني  ــتدام ملس كبديل مس
ــو مكون  ــض الدجاج، وه بياض بي
ــع في  ــى نطاق واس ــتخدم عل يس

صناعة األغذية.
 “Tr-OVA” ــد الباحثون أن مادة ووج
ــتخدام  قد قللت من متطلبات اس
ــني  للتدج ــتخدمة  املس ــي  األراض
ــازات  والغ ــا  تقريبً  ٪٩٠ ــبة  بنس
املسببة لالحتباس احلراري بنسبة 
تصل إلى ٥٥٪، مقارنة بإنتاج بيض 

الدجاج العادي.

ــام (١٩٦٥)  ــي رقم (١٧٣) لع ــون احملاماة العراق حددَ قان
ــواد (من  ــيح في امل ــة الالزمة للترش ــول القانوني األص
ــص عليها القانون  ــى ١٠٧)، وهذه القواعد التي ن ٩٤ إل
ــبق االنتخابات أو  ــواء في العمليات التي تس ملزمة س
ــحني  خاللها أو بعدها، وهي مبثابة منهج ملزم للمرش
ــة واألخالقية في  ــد األدبي ــا أن القواع ــني، كم والناخب
ــة االنتخابية، أو الدعاية لها، هي عنصر النور  املنافس
ا بسمعة املرشح وتاريخه، وجتاربه  الذي يكون ملتصقً

النقابية . 
ــح مكفول جلميع أعضاء الهيئة العامة  إن حق الترش
ــن املهنيّة  ــح، وم ــروط الترش الذين تنطبق عليهم ش
ــرض البرامج  ــا على ع ا مبنيً ــريفً ــا ش ــد تنافسً أن جن
ــحني  ــرام جميع املرش ــى احت ــا عل ــة، وقائمً االنتخابيّ
ــه أن  ــف في الوقت نفس ــم، لكن من املؤس وتوجهاته
ا غير نظيف  تبرز أساليب غير مهنية، وتكشف تنافسً
ــرض أن تكون من  ــات النقابية، والتي يفت ــي االنتخاب ف
ــل القانون  ــة، كونها متثل أه ــى التجارب االنتخابي أرق
ــن يفترض بهم العمل على حماية  وحماة العدالة، ومَ
ــاليب غير القانونية هي  منظومة احلق، وأول هذه األس
ــيح، وخارج األطر  ــح قبل فتح باب الترش اعالن الترش
ــياقات  ــي حددها القانون، أو إطالق وعود خارج الس الت
ــون بعضها خارج التخصص أو  النقابية، والتي قد يك
الصالحيات في العمل النقابي، والتي قد يدل بعضها 
ــض الترويج  ــد ينتهج البع ــرة، وق ــار للخب ــى االفتق إل
ــقيطي، أو محاولة اللعب على الوتر املناطقي أو  التس
الطائفي أو حتى التعنصرات السياسية، وهذا ما يعد 
ــتوى  ــر النقابي، وقد يؤثر على املس ــرًا على الفك خطي

البعيد على استقاللية النقابة وتاريخها الناصع .
ــتخدام  ــد ننبه عليها هي اس ــرات التي ق ــن املؤش و م
املناصب النقابية احلالية في الترويج الدعائي بطريقة 
ــحني  ــة لبعض املرش ــات املمنوح ــتثمار الصالحي اس
ــواء في  ــغلون مناصب حالية في النقابة س الذين يش
مجلس النقابة أو الهيئات، وهذا املؤشر اخلطير قد يجر 
ــة بالعملية االنتخابية  ــة إلى عدم الثق الهيئة العام

وشفافيتها ونزاهتها . 
ــح  ــخصيات مهنية كثيرة ترش ــد ش ــل أن جن ــا نأم إنن
ــه إلى  ــا ندعو في الوقت نفس ــل النقابي، لكنن للعم
ــخصية  ــو املهنية واإلمكانات الش ــون املعيار ه أن يك
والقدرة الفعلية لفهم احتياج احملامي، والفكر املهني 
ــقيها املهني أو الوطني، ليصنع  الذي يدير النقابة بش
ا منيرًا للنقابة، وهذا يأتي أوالً باالختيار الصحيح  تأريخً
ــات والنزعات  ــة، ال العالق ــس املهني ــي على األس املبن

الشخصية.
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