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ــارة الى  ــدء البد من االش في الب
ــا غائبة عن  ــدو انه ــة يب حقيق
ــة البالد  اذهان الكثير من ساس
وهي غياب أو عدم وجود معارضة 
ــزء من  ــة كج ــة حقيقي برملاني
ــية  ــاة السياس ــات احلي متطلب
ــي ومن هنا  ــي أي بلد دميقراط ف
ــعبنا يتطلع في املرحلة  فإن ش
ــة  معارض والدة  ــى  ال ــة  املقبل
ــادرة على  وق ــجاعة  برملانية ش
ــة  العملي ــارات  ــح مس تصحي
السياسية ومحاسبة احلكومة 
ــاً لألطر  ــة البرملان وفق ــت قب حت
ــتورية ومبا متليه املصلحة  الدس
ــعب  ــة العليا .. وإن الش الوطني
ــه  ــك فألن ــع لذل ــا يتطل عندم

ــأنه شأن دول  يريد أن يصبح ش
ــبقتنا في تبني  العالم التي س
ــة..  الدميقراطي ــة  التجرب ــذه  ه
ــة  ــهد والدة برملاني ــل سنش فه
ــا نريد ونطمح أم أن ذلك من  كم
وعلى  ؟!.  ــتحيالت  املس ــابع  س
ــية  ــد التطورات السياس صعي
ــة أن زيارة  ــادر مطلع تقول مص
ــذي زار  ــدس ال ــق الق ــد فيل قائ
النجف األشرف وحط رحاله في 
العاصمة بغداد لم يلتق باالطار 
التنسيقي بشكل رسمي لكن 
ــه التقى  ــات بأن ــاك ترجيح هن
بعدد من قياداته بشكل انفرادي 
ــه ومباحثاته معهم  وان لقاءات
ــأن تذليل  ــور بش ــت تتمح كان
ــاد  وايج ــاب  والصع ــات  العقب
ــة الوصول  ــول الالزمة بغي احلل

ــأنها  ــن ش ــتركات م ــى مش ال
ــة توافقية تكون  ــاج حكوم انت
ــيعية .  جامعة لكل القوى الش
ــير مصادر مطلعة  في وقت تش
ــي  الت ــدة  ــة اجلدي ــأن احلكوم ب
ــهد توزير  ــر والدتها ستش ننتظ
ــة  احلكوم ــي  ف ــابقني  س وزراء 
ــابقة من «اخلط  ــة أو الس احلالي
ــهود لهم في ادارة  األول» واملش
وزاراتهم بنجاح مثلما مشهود 
ــاءة وتقدمي منجزات  لهم بالكف
ــأن  ــع ، وفي ش ــى ارض الواق عل
ــية  آخر هناك مطالبات سياس
ــادة النظر  ــة بإع ــعبية قوي وش
ــات اخلاصة ألنها وجدت  بالدرج
ــل لتحقيق «ارضاءات»  في األص
ــية  ــح» جلهات سياس و«مصال
وحزبية وليس لتحقيق مصلحة 

وطنية عليا وهذا ما يفسره زيادة 
ــكل  اعداد الدرجات اخلاصة بش
ــول حيث باتت  ــت وغير مقب الف
ــبباً من اسباب هدر  ــكل س تش
ــام والتخبط االداري ما  املال الع
ه جدياً الى بناء  يستدعي التوجّ
ــس  ــاتية وفق أس دولة مؤسس
ــر االعتبار  ــة تأخذ بنظ صحيح
متطلبات وحاجات البالد وليس 
مصالح جهات واحزاب .. ويبقى 
السؤال: هل ستتولى احلكومة 
ــة الزاحة  ــدء بحمل ــة الب املقبل
ــات وكل هذه  ــذه التراكم كل ه
ــي اثقلت  ــات اخلاصة الت الدرج
كاهل ميزانية الدولة واجلستها 
ــدة) كما يقول املثل  ( على احلدي
ــعبي .. هذا مطلب شعبي   الش

آن األوان لتحقيقه.
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بغداد /
قام العشرات من منتسبي وزارة 
الداخلية املستقيلني بتظاهرة 
أمس الثالثاء أمام بوابة الوزارة 
ــى  ال ــم  بعودته ــة  للمطالب
ــم من  ــوة بأقرانه ــة اس اخلدم
واملفسوخة عقودهم  الهاربني 
علما بأن هؤالء اكملوا اجراءات 

الفحص الطبي.

وأنتم منهمكون بمفاوضاتكم ألجل الكراسي تذكروا أحوال شعبكم يا ساسة؟!
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ــية  السياس ــار  األنظ ــه  تتج
ــى احملكمة  ــوم ال ــة الي واجلماهيري
االحتادية ، بانتظار ما سيخرج منها 
حول شرعية جلسة مجلس النواب 
االولى وما مت فيها من انتخاب هيئة 
رئاسة مجلس النواب، ففي الوقت 
ــي ان  ــذي رجح فيه خبير سياس ال
ــت واصدار احلكم في نفس  يتم الب
ــة دون تأجيل، أشار آخر إلى  اجللس
أهمية ان يكون القانون هو السائد 
وان  ــتور  للدس ــل  الفص ــة  والكلم
ــه مبزاجيات.  ــل مع ــم التعام ال يت
ــأن السياسي ضياء  الباحث بالش
ــريفي، رجح ان تذهب احملكمة  الش

ــم في  ــت باحلك ــى الب ــة ال االحتادي
ــة البرملان االولى او  ــرعية جلس ش
أقصى.وقال  ليومني كحد  التأجيل 
ــة  احملكم ــة  إن جلس  ، ــريفي  الش
ــرعية  ــأن ش ــوم، بش ــة الي االحتادي
ــى من عدمها  ــة البرملان االول جلس
ــة فيها  ــارات مطروح ــع اخلي جمي
ــواء بالبت في احلكم او التأجيل  س
ــى اعتبار  ــوم او اثنني، ال أكثر عل لي
ان املعطيات املوجودة في الساحة 
تشير جميعها الى وجود تفاهمات 
ــني اغلب القوى  وايضاح للصورة ب
السياسية خصوصا اإلطار والتيار 
ان  ــريفي،  الش ــاف  الصدري.واض
ــار اخملرجات النهائية  اجلميع بانتظ
اجلارية ما  ــة  املكوكي لالجتماعات 

ــار الصدري اضافة  ــني اإلطار والتي ب
ــوى  والق ــار  اإلط ــات  اجتماع ــى  ال
ــتانية، اضافة الى لقاءات  الكردس
ــا يعطي  ــا وهناك م ــن هن اخرى م
ــأن هناك تغييرا  انطباعا واضحا ب
واضحا في املواقف وستكون هناك 
ــة لالزمة وقرار موحد متهيدا  حلحل
لوالدة حكومة شراكة بني اجلميع، 
الفتا الى ان هنالك توجها ورغبة الى 
ــك حكومة توافقية  ان تكون هنال
ــى اعتبار ان حكومة االغلبية ال  عل
ــا إقصاء جزء  ــي ان يكون فيه ينبغ
ــه ضمن  ــط كما أن ــون فق من مك
ــون هناك كتلة اكبر  رؤيتنا فلن تك
ــات تخرج منها حكومة  بل تفاهم
ــدورة  بال ــل  حص ــا  وكم ــة  توافقي

ــه  ــن جانب ــابقة. م ــة الس البرملاني
استبق اخلبير القانوني طارق حرب،  
امس الثالثاء، قرار احملكمة االحتادية 
ــأن الدعوتني املقامتني من قبل  بش
نائبني ضد اجراءات اجللسة األولى 
ــي دورته  ــهدها البرملان ف ــي ش الت
اخلامسة. وقال حرب ، إن رفع احلظر 
ــة البرملان  ــة رئاس ــن اعمال هيئ ع
ــع من  ــوم التاس ــت ي ــي انتخب الت
ــهر احلالي   واطالق يد الهيئة  الش
النواب  ــة مجلس  املنتخبة لرئاس
ــيكون اليوم أو بعده  هذه حتماً س
ــر احملكمة  ــني عند نظ ــوم أو يوم بي
ــني  الدعوي ــي  ف ــا  العلي ــة  االحتادي
ــود  ــني محم ــن النائب ــني م املقامت
اللذان  املشهداني وباسم خشان، 

ــا بابطال ما جرى من انتخاب  طالب
ــواب.   ــس الن ــة مجل ــة رئاس لهيئ
ــر الدعويني  ــاف حرب، أن مصي وأض
الرفض  ونتيجتهما  الرد  ــيكون  س
ــدار احملكمة  ــي ذلك اص ــر ف وال يؤث
ــذا اخلصوص  ــا ألمر والئي به العلي
ــن املدعيني  ــة املقدمة م كون االدل
ــان ال ترقى الى  ــهداني وخش املش
ــي  ــة الت ــة القانوني ــتوى االدل مس
ــم تصدره  ــس حلك ــن ان تؤس ميك
ــح املدعيني  ــة العليا لصال احملكم
ــد هيئة  ــان ض ــهداني وخش املش
ــك  ــواب وبذل ــس الن ــة مجل رئاس
ــيكون مصير دعوى املشهداني  س

ودعوى خشان اخلسران. 
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كتب اِّـحرر السياسي
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بدء تدفق السيول اإليرانية اُّـ شرق دياُّـ !!
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وفيضانات  ــوارع  •غرق ش
واختناقات مرورية 

ــت) والتيار  ــاع (الن •انقط
الكهربائي 

ــة  الصاحل ــاه  املي ــوث  •تل
ــرب مع مياه الصرف  للش

الصحي 
ــن  م ــد  العدي ــاب  •غي

املوظفني عن دوائرهم
•العديد من املدارس جتتاح 
االمطار  ــاه  مي ــا  صفوفه
الى  ــاحاتها  س ــول  وتتح

(برك).
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ــح عباس  ــف الفت ــو حتال ــف عض كش
ــخص  ــي، امس الثالثاء، عن الش الزامل

االوفر حظا لتسنم رئاسة 
ــي  ــي ف ــال الزامل الوزراء.وق
ان   ، ــي  تلفزيون ــث  حدي
ــالف النصر حيدر  رئيس ائت
ــد االوفر حظا  ــادي يع العب
ــب  منص ــنم  لتس ــا  حالي
ــني  ب ــن  م ــوزراء  ال ــة  رئاس
ــن. املوجودي ــحني  املرش

ــه مقبولية من  ــاف ان العبادي لدي واض
االطار التنسيقي والتيار الصدري، الفتا 
ــر ازمة  ــة في اكب ــاد احلكوم ــى انه ق ال
ــراق. ــت بالع ــة عصف مالي
ــاك  ان هن ــي  الزامل ــع  وتاب
ــة جتمع بني  ــات خاص عالق
جتاوزت  ــري  والعام ــدر  الص
ــن  ــر م ــر بكثي ــات اكب ازم
ــة، مؤكدا ان  ــة احلالي االزم
العامري ميثل وجهة االطار 
التنسيقي بشكل كامل.  

ــتهداف  ــة اس ــة العراقي ــت وزارة اخلارجي أدان
ــح بدولة  ــي منطقة املصف ــب نفطية ف أنابي
ــان ، ان وزارة اخلارجية  ــارات. وذكرت في بي اإلم
ــة اإلمارات  ــى دول ــدة الهجوم عل ــن وبش تدي
ــتهداف أنابيب نفطية  ــة املتحدة واس العربي

ــه إذ نؤكد  ــة املصفح. وأضافت، أن في منطق
ــداء  ــد أي اعت ــوف ض ــي بالوق ــف العراق املوق
ــة، فإننا جندد  ــي املنطق ــد ف ــض التصعي ورف
الدعوة إلى حل األزمات بالطرق السلمية ومن 
خالل املفاوضات وبني جميع األطراف املعنية، 

إلحالل األمن واالستقرار في املنطقة. 

ــات، أن  ــداول في البورص ــات الت ــرت بيان أظه
ــن ماركة برنت،  ــل النفط اخلام م ــعر برمي س
ــدود ٨٧ دوالرا، وذلك للمرة األولى منذ  جتاوز ح
تشرين االول العام ٢٠١٤.ومت تداول برميل مزيج 
ــد ٨٧٫٣١ دوالراً للبرميل،  ــمال» عن «بحر الش
ــبة ٠٫٨٤٪، واعتبارا  ــعر ارتفع بنس أي أن الس
ــي، خفضت «أوبك +»  ــن آيار من العام املاض م

اإلنتاج مبقدار ٩٫٧ مليون برميل يوميا بسبب 
ــط الناجم عن  ــب على النف ــاض الطل انخف
ــتقرار الوضع  ــة فيروس كورونا. مع اس جائح
ــوق، مت تعديل شروط االتفاقية.ومنذ  في الس
ــاج  اإلنت ــة،  االتفاقي ــراف  أط زادت   ،٢٠٢١ آب 
ــهر،  ــدار ٤٠٠ ألف برميل في اليوم كل ش مبق
ــابقة  ــتويات الس ــى أمل العودة إلى املس عل

بنهاية ايلول ٢٠٢٢.

_H2014I@à‰fl@Òäfl@µÎ @̨aâ¸ÎÖ@H87I@�€a@Û�Çnm@¡–‰€a@âb»çc@NN@H@ÒÜÌb–€a@ÔË‰��ëÎI

ÚÓ�–„@kÓib„c@“aÜËnça@ÂÌÜÌ@÷aä»€a
Ú‘�‰Ωbi@ÜÓ»ñn‹€@Èöœâ@ÖÜØÎ@paâbfl�a@ø@

بغداد /

@Òäçc@ �lâ@@NN›ibi@ �åËm@Ú«Îäfl@Úπäu
AAòbïä€bi@äzn‰ÌÎ@Èn‹ˆb«@›n‘Ì

ــخص، امس الثالثاء، على قتل ابنته، وزوجته وأمها،  أقدم ش
ــة بابل. وذكر  ــك في محافظ ــاً بالرصاص، وذل ــم انتحر رمي ث
ــخص أقدم  ــة، ، أن الش ــرطة احملافظ ــب من ش ــان مقتض بي
ــراد عائلته، وما زالت  ــد أن قتل أربعة من أف ــى االنتحار بع عل

التحقيقات جارية في القضية.

ــون يوم  ــاء، ان يك ــة، امس الثالث ــرور العام ــة امل ــررت مديري ق
ــجيل املركبات.  ــات تس ــمياً في مجمع ــاً رس ــبت دوام الس
ــرور العام  ــر وتوجيه مدير امل ــب ام ــت املديرية ، إنه حس وقال
ــماعيل الربيعي)، تقرر ان يكون يوم  اللواء احلقوقي (طارق اس
ــبت دواما رسميا في مجمعات تسجيل املركبات اسوةً  الس

بااليام االعتيادية لغاية الساعة الثامنة مساءً.

@‚aÎÖ@ �ó±@aâaä”@âÜñm@\âÎäΩa^
pbj◊äΩa@›Óvém@pb»‡©

بغداد /

بابل /بغداد /

وكاالت /
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Ü‘»m@›‡»€a@ÒâaãÎ@›Ó◊Î
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ÚÓΩb»€a@ÚÓÿÌäfl¸a@LIFESTOCK

@Ü�œâ@›�ïaÏ�m@Ú�flb»€a@Û�€bÌÖ@Ú�◊äë
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البصرة / البينة الجديدة
سجلت الشركة العامة ملوانئ 
العراق دخول ثمان سفن جتارية 
ــي ام قصر  ــى ارصفة مينائ عل
ــمالي واجلنوبي .وقال مدير  الش
ــئ الدكتور املهندس  عام املوان
فرحان الفرطوسي نعمل على 
ــاً للمعايير  ــر املوانئ وفق تطوي
التكنولوجيا  وتطبيق  العاملية 
ــى  ــدا عل ــني األداء مؤك لتحس
توجيه وزير النقل الكابنت ناصر 
الشبلي مبواصلة إجناز مشروع 
ــب مع  ــئ لتتناس ــر املوان تطوي
ــى  ــاوالت الت ــم املن ــادة حج زي
ــاف  .وأض ــة  املنطق ــهدها  تش

املدير العام ان ارصفة ميناء ام 
قصر الشمالي استقبلت سبع 
ــرة على  ــة منتش ــفن جتاري س

(١٥/١١/٢١/٢٠/١٩/١٨) االرصفة 
ــات  ــة بحاوي ــا محمل جميعه
ــي ذات  ــوالت وف ــة احلم متنوع

ــد ارصفة  ــت عن ــياق رس الس
ميناء ام قصر اجلنوبي سفينة 
جتارية حتمل على متنها حاويات 
ومتعددة  ــام  األحج ــة  مختلف
ــات  عملي ــري  وجت ــراض  االغ
ــحن  والش ــغ  والتفري ــة  املناول
ــاون  بالتع ــالع  واالق ــاء  واالرس
ــيق بني إدارتي املينائني  والتنس
وعمليات املالحة البحرية .وفي 
سياق اخر اعلنت الشركة عن 
ــا ( ١٤ ) حملة تلقيح  تنظيمه
ملوظفيها في مقر الشركة ضد 
ــت حصيلتها  ــاء كورونا بلغ وب
ــام ٢٠٢١ .وقال  (١٠٤٦ ) خالل ع
ــة  ــركة العام ــام الش ــر ع مدي

ملوانئ العراق الدكتور املهندس 
ــذا  ــي: تنفي ــان الفرطوس فرح
ــل الكابنت  ــر النق ــه وزي لتوجي

ــبلي ومقررات خلية  ناصر الش
االزمة مت التنسيق والتعاون بني 
البصرة  ــة  ودائرة صح ــئ  املوان

ــح موظفي املوانئ  لغرض تلقي
ــاح األولى  ــات اللق ــذ جرع واخ
والثانية عبر حمالت تلقيحية 
ــاف املدير العام:  منتظمة.وأض
ــعبة  ــئ العراق وعبر ش أن موان
ــالم  واإلع ــة  العام ــات  العالق
مستمرة بحمالت التلقيح في 
مقر الشركة للموظفني الغير 
ملقحني كون املوضوع في غاية 
األهمية، الفتا ان دوائر الشركة 
ــذه  ه ــراء  باج ــوم  تق ــرى  األخ
ــة من الفيروس  احلمالت للوقاي
ــع موظفي  ــال جمي إكم حتى 
املوانئ والدوائر العاملة فيها  .

RPRR@‚b»€@µÎ¸a@Èné‹u@Ü‘»Ì@Úflb»€a@÷Îâb–€a@Ú◊äë@ÒâaÖa@è‹©

êâaÜΩa@ ÎäíΩ@Òà–‰Ωa@ÚÓ‰Óñ€a@Ú◊äí€a@…fl@�b«b‡nua@Ü‘»m@Ô„bjΩa@ÒäˆaÖ@@

بغداد / البينة الجديدة 
اجتمعت وكيل وزارة العمل والشؤون االجتماعية الدكتورة عبير 
اجللبي مع املدير العام لدائرة املرأة الدكتورة عطور املوسوي واملدير 
ــة ذوي اإلعاقة  ــط واملتابعة في هيئة رعاي ــام لدائرة التخطي الع
ــي مكتبها  ــى جعفر ف ــماعيل موس ــات اخلاصة اس واالحتياج
ــة كيفية العمل  امس االول االثنني وجرى خالل االجتماع مناقش
ــار اخملدرات  ــة حتضيرية للحد من ظاهرة انتش ــكيل جلن على تش
ــال العوائل من  ــباب وانتش ــر تهديدها للش ــاء على خط والقض
ــذه اآلفة .كما مت خالل االجتماع االتفاق على عمل مؤمتر وطني  ه
ــر التابعة للوزارة وامنا  ــى أن اليقتصر فقط على أعضاء الدوائ عل
مفاحتة اجلهات التي تعنى بقضايا الشباب لالنضمام الى املؤمتر 
ــات مثمرة وناجحة، فيما دعت اجللبي  وذلك للوصول إلى مخرج
ــباً للجنة التحضيرية  ــيح من يروه مناس املديرين العامني لترش
وتعميم الدعوة على الوزارات ذات العالقة من ضمنها (الداخلية 
واخلارجية واملالية والتربية والتعليم والشباب والرياضة والصحة 

ومجلس القضاء األعلى ومكاتب احملافظني) للغرض أعاله .

بغداد / البينة الجديدة

ــرة البيطرة احدى  ــدت وزارة الزراعة ومن خالل دائ أك
ــلة ورش  ــكيالت وزارة الزراعة عن اختتام سلس تش
العمل التي أقيمت  حتت عنوان (( املراقبة البايلوجية 
ــتوى امليداني في العراق ملسببات االمراض  على املس
ــع منظمة  ــدود )) بالتعاون م ــرة للح ــرة العاب اخلطي
ــة وبرنامج احلد من  ــة العاملي LIFESTOCK االمريكي
ــة BTRP في مقر الدائرة على  التهديدات البيولوجي
ــح الدكتور ثامر  ــون. واوض ــة الدكتور علي حس قاع
ــة  ــب حمزة، املدير العام  ان دائرته نفذت    ورش حبي
ــات التي نفذت في هذا اجملال  اختتمت مجمل الورش
ــذت في ١٥  ــراق حيث نف ــات الع ــي كافة محافظ ف
ــفيات البيطرية كما  ــالل املستش ــة من خ محافظ
ــملت اقليم كردستان .مضيفاَ بان املستشفيات  ش
البيطرية باالضافة الى مقر الدائرة قد اقامت ورشة 
ــاء البيطريني  ــة وتوعية لكل من االطب عمل  تدريبي
ــة  ــع منظم ــاون م ــة بالتع ــروة احليواني ــي الث ومرب
lifestock االمريكية العاملية وبرعاية برنامج احلد من 
التهديدات البايولوجية BTRP  في موضوع املراقبة 
امليدانية البايولوجية على مستوى العراق ملسببات 

االمراض اخلطيرة.

دياُّـ / البينة الجديدة
ــى وزارة الصناعة  ــة التابعة إل ــركة ديالى العام ــل ش  تُواصـ
ــاالت مبُنتجاتها من  ــاء واإلتص ــي الكهرب ــد وزارت ــادن رف واملع
دير عام  ــالَ مُ ــي .وقـ ــو الضوئـ ــة والقابل ــوالت الكهربائي احملُ
ــف اجلنابـي في  ــتـار مخلـ ــد الس ــدس : عبـ ــركة املُهن الش
ــركة قامت  ــوزارة انَ الش ــي في ال ــب اإلعالم ــح للمكت تصري
فعة  ــاالت واملعلوماتية بالدُ ــركة العامة لإلتص بتجهيز الش
ــعيرة والبالغة  ــج القابلو الضوئي ذو ( ٢٤ ) شُ نت ــى من مُ األول
ــل الكمية املطلوبة التي متَّ اإلتفاق على  (٢٥١٤٦ ) متر من أص
ــر والبالغة ( ٢٣٠٠٠٠ ) متر ،  جتهيزها بطريقة التجهيز املُباش
شيراً إلى انَ املُنتج يصنع في معمل القابلو الضوئي بإمتياز  مُ
ــاوية حيث اُنشأ املعمل خصيصاً  ــركة روزندال النمس من ش
ــن القابلوات الضوئية  ــة إحتياجات وزارة اإلتصاالت م لتغطي
ــات العاملية ،  ــعاتها وأنواعها وفق أحدث التقني ــف س مبُختل
نتجات هذا  ــويق مُ ــب تطور كبيرة في تس ــداً حتقيق نس مؤك
ــابقة  قارنةً باألعوام الس ــي ٢٠٢١ مُ ــام املاض ــل في الع املعم
ــويقية الصحيحة التي أنتهجتها  ــة التس نتيجة السياس
ــتمرار  ــياق ذاته أكدَ املُدير العام إس ــركـة .فـي الس إدارة الش
ــركة  ــث متَّ جتهيز الش ــاع الكهرباء حي ــم قط ــركة بدع الش
ــة جديدة من  فع ــط بدُ رات األوس ــع كهرباء الفُ ــة لتوزي العام
 KVA ) ــعة حولة توزيع س ت ( ٥٦ ) مُ ــا بلغَ ــد املُبرم معه العق
هزة  والت اجملُ ــاً إلى أنَ كافة احملُ ــل ( KV ١١/٠.٤ ) ، الفت ٤٠٠ ) حتوي
ــول بها لدى وزارة  ــق أحدث املُواصفات الفنية املعم تصنع وف
ــركة  الكهرباء واخلاضعة ألعلى معايير اجلودة وبإمتياز من ش

ميتسوبيشي اليابانيـة .

البينة الجديدة / هيثم مجيد
ــركة العامة  ــام الش ــر ع ــد مدي تفق
لتجارة احلبوب املهندس باسم نعيم 
ــركة في ام قصر  العكيلي فرع الش
ــي واطلع خالل  ــة  فريق هندس برفق
ــل في فرع ام  ــير العم الزيارة على س
ــبل الكفيلة  ــة الس ــر و مناقش قص
لتأهيل الرصيف البحري  بأقل كلفة. 
ــى باملالكات الفنية  «العكيلي» التق
العاملة في الفرع و تابع ميدانيا واقع 
حال الرصيف و االجراءات التي ميكن 
ــتمع  ان تعيد الرصيف للخدمة واس

آلراء املهندس املدني في فرع ام قصر 
 . ــي  الهندس ــم  القس ــني  ومهندس
ــم الهندسي  ومت التوجيه الى القس
بإعداد تندر يتضمن الشروط اخلاصة 
ــه للعمل  ــف واعادت الرصي ــل  بتاهي
واستقبال البواخر وبأقل فترة زمنية 
ــق املعايير  ــة  وف ــع تقليل التكلف م
ــد خط  بتجدي ــة  املدني ــية  الهندس
ــة كل األمور  ــي ومعاجل ــد االمام الص
ــتخدام الرصيف  املتضررة نتيجة اس

لفترة طويلة.

البينة الجديدة / آالء علي
ــركة الفاروق العامة احدى  عقد مجلس ادارة ش
ــكان والبلديات  ــار واالس ــكيالت وزارة االعم تش
ــني  في مقر  ــس االول االثن ــغال العامة ام واالش
ــة  ــى لعام ٢٠٢٢ برئاس ــته االول ــركة جلس الش
املهندس عمار عبدالرزاق عيسى مدير عام شركة 
ــس االدارة وبحضور اعضاء  ــاروق ورئيس مجل الف
اجمللس كافة واستضافة عدد من رؤساء االقسام 
ــعب, في بداية اجللسة رحب السيد املدير  والش
ــع املطروحة  ــم تناول املواضي ــام باحلضور , ث الع
ــي جدول االعمال املعد لهذا االجتماع وتضمن  ف
ــابق  ــه في االجتماع الس ــتعراض مامت طرح اس
ــأنها  ــي اتخذت بش ــات الت ــرارات والتوصي والق
ــن االتصاالت مع  ــتعراض النتائج املترتبة ع واس
وزارات الدولة في بغداد واحملافظات بهدف احلصول 
على فرص عمل ومشاريع جديدة , فيما اكد على 
اهمية الزيارات امليدانية ملواقع العمل االنتاجية 
ــاريع . كما ناقش اجمللس موضوع الشروط  واملش
ــن  ــا فيم ــب توفره ــة والواج ــط اخلاص والضواب
ــركة لعضوية مجلس  ــح من موظفي الش يرش
ــركة للدورة االنتخابية التاسعة لعام  ادارة الش
/٢٠٢٢ آستنادا الى املادة (٢٢) من قانون الشركات 
ــنة (١٩٩٧) املعدل واملادة (٤/  العامة رقم (٢٢) لس
ــا) من النظام الداخلي للشركة ومت اقرار  سادس

ــروط والضوابط .واستعرض اجمللس  اجمللس للش
ــع وزارات ودوائر  ــر العام م ــيد املدي متابعات الس
ــات للحصول على فرص  الدولة االخرى واحملافظ
ــتحقات  ــاريع جديدة واملطالبة مبس ــل ومش عم
ــى املناقصات  ــالع عل ــة .ومت االط ــركة املالي الش
املعلنة والتي قدمت عليها الشركة لعام /٢٠٢١ 
ــروع جديد في  ــرت على فرصتي عمل ومش وأثم

محافظة ميسان .
ــير العمل في  ــرح مفصل لس - ناقش اجمللس ش
ــروع املدارس في نينوى والوصول الى مرحلة  مش

االجناز الكامل للمدارس وحاليا قيد االستالم .
- كما اطلع اجمللس على االستالم االولي ملشروع 
ــود العاملني في  ــن جه ــرة املباني وثم ــة دائ بناي

املشروع .
ــرة  ــة ودائ ــع وزارة الصح ــة م ــتمرار املتابع - اس
ــتحقات الشركة واملدد  صحة البصرة حول مس

االضافية .
- كما اثنى اجمللس على االجنازات املتحققة خالل 
ــم االلية  ــون االول /٢٠٢١ اخلاص بقس ــهر كان ش
ــتحقات الشركة  واالنتاجية واحلصول على مس

املالية .
ــوزارة للموافقة على  ــتمرار املتابعة مع ال - اس
ــرض  ــرة لغ ــار أرض البص ــة ايج ــكيل جلن تش

اعالنها .
ــتحصال موافقة الوزارة  ــرار اجمللس على أس - اق
ــي عدد (٦) في محافظة  على اعالن قطع االراض
ــع وايجار  ــا وفق قانون بي ــط لغرض ايجاره واس

اموال الدولة رقم (٢١) لسنة ٢٠١٣ املعدل .
ــى اهمية االلتزام واملتابعة  - كما اكد اجمللس عل
ــالمة والتزام  ــا يخص اجراءات الوقاية والس فيم
ــن  ــادرة م ــرارات الص ــات والق ــع بالتعليم اجلمي

اللجنة العليا للصحة والسالمة الوطنية .
ــب االدارية  ــة عدد من اجلوان ــال عن مناقش - فض
ــة واالعالمية , وفي  ــة والرقابية والقانوني واملالي
ــيد املدير العام الشكر  ــة قدم الس ختام اجللس
ــة متمنياً الصحة  ــر على حضور اجللس والتقدي

والسالمة للجميع . 

البينة الجديدة / هيثم القيسي 
ــام الدائرة  ــرى البرزجني مدير ع ــة بش ــدت املهندس عق
 (POWER CHINA) ــة ــركة الصيني ــع الش ــاً م أجتماع
ــرة امس االول  ــي مقر الدائ ــروع املدارس ف ــذة ملش املنف
ــاريع في  ــام املش ــر االجتماع مدراء اقس االثنني وحض
ــني  ــغال العامة وعدد من املهندس دائرتي املباني واالش
ــروع املدارس والبالغة (٦٧٩) مدرسة  املقيمني على مش
ــي بدء  ــن احملافظات .وف ــدد م ــداد وع ــي   بغ ــة ف موزع
ــيدة املدير العام بالسادة احلضور  االجتماع رحبت الس
وبعدها مت استعراض عدد املدارس املوزعة في احملافظات 
ــا بجدول زمني  ــة بغداد لغرض وضعه ومنها العاصم
ــي على  ــذ بعد تطبيق اخملطط الهندس ــدء بالتنفي للب
ــتالمها من قبل  ــي وأس ــكل فعل ــع االراضي بش القط
ــي املباني  ــى رغبة دائرت ــيرةً ال ــركة الصينية مش الش

ــروع  ــى تنفيذ مش ــراف عل ــة باالش ــغال العام واالش
ــى تنفيذ مدارس  ــراف عل ــدارس أذ مت توقيع عقد أش امل
منوذجية في العاصمة بغداد موزعة بني مناطق الكرخ 
ــركات الصينية  ــة واحملافظات بتنفيذ من الش والرصاف
ــوزراء / اللجنة  ــة العامة جمللس ال ــالها الى االمان وأرس
ــخ العقود  ــروع وبأنتظار تزويدنا بنس التنفيذية للمش
التي سيتم مصادقتها من االمانة العامة جمللس الوزراء 
ــب مع  وهي خطوه أولى لتأمني عدد من املدارس يتناس
ــبل االرتقاء  ــان حتقيق س ــذ املتزايد لضم ــدد التالمي ع
بالعملية التربوية .ومن جانب آخر أبدى الوفد الصيني 
ــام على مدى  ــيدة املدير الع ــكرهم وتقديرهم للس ش
ــتعدادهم للتعاون مع  ــترك فضالً عن أس التعاون املش
كادر دائرتي املباني واالشغال العامة في تنفيذ مشروع 

املدارس النموذجية باملواصفات الهندسية اجليدة .

االنبار / البينة الجديدة
ــال الفنية  ــة األعم ــة ومتابع ــارات التفقدي ــلة الزي ــن سلس ضم
وحسابات املشتركني مع اإلطالع على واقع عمل القطاعات ومدى 
جاهزية مالكات الصيانة في السيطرة على األعمال الفنية للفرع 
ــبكة الكهربائية في مناطق مركز االنبار زار مدير  وتطوير واقع الش
ــركة العامة لتوزيع كهرباء الوسط املهندس عالء سمير  عام الش
مؤخرا محافظة االنبار وكان في استقباله كل من مدير فرع توزيع 
ــماعيل واملالكات  ــد هادي اس ــار املهندس مهن ــاء مركز االنب كهرب
الهندسية و الفنية في مقر والقطاعات التابعة للفرع وعلى غرار 
ــع جتهيز التيار  ــارئ لإلطالع على واق قدَ اجتماع ط ــد عُ ــارة فق الزي
ــة معاجلة األحمال وطرق التعاون املثمر بني املواطن  الكهربائي وآلي
ــاريع املنفذة في  ــة كما ومتت مناقشة عمل املش مع هذه املؤسس
ــة العمل في نصب مقاييس وجباية  املناطق املؤهلة حديثاً مع آلي
ــات األمور  ــيطرة على مجري ــال والس ــة األحم ــتركني و موازن املش
ــديد على تقدمي افضل اخلدمات للمواطنني واإلسراع  وكذلك التش
في اإلستجابة على النداءات من قبلهم .. وتعهد اجلميع على جتاوز 
املشاكل واملعوقات التي تواجه عمل القطاعات وخاصة مبا يتعلق 
ــى عملها وتطوير  ــيطرة عل ــة وكيفية احلفاظ والس باالمور الفني
الواقع التجهيزي واحلفاظ على مواد الشبكة الكهربائية من خالل 
السيطرة على االحمال ومناورتها قدر املستطاع .وشدد املدير العام 
ــابات  ــعب احلس ــم مبيعات الطاقة وش ــى التفعيل اجلاد لقس عل
ــتحقة  ــترداد الديون املس ــي القطاعات و تفعيل دور اجلباية واس ف
ــفتات ) وتقليص الضائعات قدر  ــة والعمل على عدة (ش للمؤسس
ــاالت التجاوز  ــات برفع كافة ح ــع توجيه مدراء القطاع ــكان م االم
ــني عن الدفع بهدف  ــبكة الكهربائية واملمتنع احلاصلة على الش
النهوض بالواقع املادي واخلدمي.كذلك واوصى على متابعة معوقات 
ــبكة الكهربائية وادخالها ضمن جدولة التجهيز اجليد معرباً  الش
عن تقدمي افضل اخلدمات مقابل دفع مستحقات القسيمة الواردة 
ــيادته محطة القادسية الثانوية في  ــتكماالً للزيارة افتتح س واس
ــاق العديد من املغذيات اجملاورة  ــأنها فك اختن التأميم والتي من ش

في املدينة .خدمة للصالح العام .

بغداد / البينة الجديدة
ــة  الدائم ــة  اللجن ــدت  عق
وزارة  ــي  ف ــي  التطوع ــل  للعم
ــع منظمة  ــة اجتماعاً م التربي
ــة مشروع  ــف ملناقش اليونيس
ــور  بحض ــراء  اخلض ــدارس  «امل
ــي  ــة ف ــة الوزاري ــاء اللجن اعض
ــات العامة للتربية وممثل  املديري
ــف في  ــة اليونيس ــن منظم ع
ــم احمد.  العراق الدكتورة بلس

ــه  تراس الذي  االجتماع  وناقش 
ــات العامة واالعالم  مدير العالق
في الوزارة الدكتور هيثم نعمة 
املشروع املقدم من قبل منظمة 
اخلضراء»،  «املدارس  اليونيسف 
الذي يهدف الى زرع روح العمل 
التطوعي لدى التالميذ والطلبة 
ــاض االطفال  وري ــدارس  امل ــي  ف
ــية  من اجل تهيئة بيئة مدرس

محببة وجاذبة لهم .

بغداد / البينة الجديدة
ــل  وكي ــات  توجيه ــى  عل ــاءً  بن
ــني  ــتاذ حس ــدم االس ــوزارة االق ال
ادارة  ــام  ــر ع ــرأس مدي ت ــوادي  الع
ــواء احلقوقي  ــرية الل ــوارد البش امل
ــاعدي وفدا  ــبهان الس ــني س حس
ــددا من ضباط  ــاً رفيعاً ضم ع اداري
ــرطة  ــة ش ــارة مديري ــة لزي املديري
ــآت،  محافظة صالح الدين واملنش
ــراءات  ــى اإلج ــالع عل ــك لالط وذل

ــي املديرية والوقوف على  االدارية ف
ــبة  ــات ووضع احللول املناس املعوق
ــط القانونية،  ــن الضواب ــا ضم له
ــا  إجتماع ــيادته  ــد س عق ــث  حي
ــدراء اإلدارة ومدراء  ــاط م ــم ضب ض
االقسام ومدراء القواطع مستمعاً 
ــم ضمن  ــم واحتياجاته لطلباته
القانون متباحثاً معهم في بعض 
ــوزارة  ال ــدم  تخ ــي  الت ــراءات  اإلج
ــام باجلوانب  ــى االهتم ــداً عل مؤك

ــا  ــورة واتخاذه ــة املتط االلكتروني
ــي  ــدة ف ــراءات املعتم ــن اإلج ضم
ــن جانبه تقدم  ــل االدارية.وم العم
ــرطة  ش ــة  مديري ــل  قندي ــواء  الل
ــن  احلاضري ــاط  والضب ــة  احملافظ
بالشكر والتقدير الى السيد مدير 
ــرية والوفد  ــام ادارة املوارد البش ع
ــى املديرية  ــه لزيارتهم ال املرافق ل
التي  النوعية  ــارة  بالزي معتبرينها 
تصب في مصلحة املديرية وخدمة 

الوزارة بشكل عام.فيما زار السيد 
ــرية  ــوارد البش ــام ادارة امل ــر ع مدي
ــبهان  ــني س ــواء احلقوقي حس الل
ــرور العامة  ــة امل ــاعدي مديري الس
ــتقباله  ــي اس ــداد وكان ف ــي بغ ف
ــيادته مدير املديرية اللواء طارق  س
ــالع على  لالط ــك  وذل ــماعيل  اس
ــيط اإلجراءات  ــع العمل وتبس واق
ــر التابعة  ــل الدوائ ــهيل عم  لتس
للوزارة.واوضح الساعدي إن  الهدف 

ــاكل  ــو بحث املش ــارة ه ــن الزي م
ــر  ــه الدوائ ــي  تواج ــات الت واملعوق
التابعة ملديرية املرور ووضع احللول 
ــوض بواقع  ــا، والنه ــبة له املناس
ــتوى اخلدمات  العمل  واالرتقاء مبس
ــبني  واملنتس ــة  للمواطنني  املقدم
على حد سواء، ورفع مستوى  األداء 
ــراءات  ــيط اإلج ــي وتبس املؤسس
ــل  وتوحيد اجلهود  ــهيل العم لتس
ا  ــات، مؤكدً ــل اخلدم ــدمي أفض لتق

ــرية بتقدمي  ــى دعم املوارد البش عل
ــات  االحتياج ــة  وتلبي ــاعدة  املس
ــياقات  والس ــط  الضواب ــن  ضم
القانونية واالدارية.ومن جانبه عبر 
اللواء مدير عام مديرية املرور العامة 
ــعادته وشكره للسيد مدير  عن س
ــى  ــرية عل ــوارد البش ــام ادارة امل ع
زيارته للمديرية وفتح نوافذ العمل 
ــرات اإلدارية  ــترك وتبادل اخلب املش

واإللكترونية بني املديريتني.
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رئيس مجلس االدارة
رئيس التحرير

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

أسسها الراحل  

NO.3802.WED.19.JAN.2022 السنة السابعة عشرة / العدد (٣٨٠٢) األربعاء ١٩ / ١ / ٢٠٢٢

أكد االحتاد الوطني الكردستاني  موقفه بعدم التحالف واالصطفاف مع طرف 
ــاق باصطفافه مع  ــزب الدميقراطي خرج عن االتف ــيراً إلى أن احل ضد آخر، مش
التيار الصدري.وذكر عضو احلزب طارق جوهر، في حديث متلفز ، أن زيارة رئيس 
ــيقي  ــى أربيل جزء من محاوالت االطار التنس ــح هادي العامري إل ــف الفت حتال
للتقرب من التيار الصدري، واالحزاب املتحالفة معه. وأضاف أن االحتاد الوطني 
ــيقي أو خارجه،  ــتاني متواصل مع االطراف العراقية في االطار التنس الكردس
ــني؛ ألن العملية السياسية في بدايتها وكل االحتماالت  وكذلك املكون الس
ــار إلى أن االحتاد حريص  ــم شكل العملية السياسية. وأش واردة لكيفية رس
ــية، فبقاء طرف  ــيعي قبل الدخول بالعملية السياس ــى وحدة البيت الش عل

شيعي خارج احلكومة سيتسبب مبشكلة ومعرقالت. 

بغداد /

كشف عضو اإلطار التنسيقي عن حتالف الفتح علي الفتالوي  
ــماعيل قاأني إلى  ــبب زيارة قائد فيلق القدس االيراني اس س
ــب الكرد حلل  ــى الكرة في ملع ــداً أن الصدر رم ــراق، مؤك الع
ــات مع قوى اإلطار.  وذكر الفتالوي، في حوار مع الزميل  اخلالف
ــعدون محسن، أن اإلطار ميتلك رؤية واحدة، وخارطة طريق  س
ــى حدة، حيث رفض  ــن أن يذهب أي طرف عل ــدة، إذ ال ميك واح
بعضهم مثل احلكمة، وائتالف النصر، االصطفاف مع التيار 
ــالوي إن مجيء قآاني ألنه  ــدري.  عن زيارة قآاني قال الفت الص
ــية  ميتلك أدلة عن وجود تدخل خارجي في العملية السياس
ــر حتى  العراقية، وجاء ليعرضها على اجلميع، وذلك سينش
ــن للتيار الصدري  ــاف، أنه ال ميك ــتوى االعالم.  وأض على مس
ــيعة، خاصة وأن اإلطار  ــب وحده، ويقول إنه ميثل الش أن يذه
حصل في االنتخابات على أكثر من مليون و٣٠٠ صوت، بينما 
ــؤال هنا ملاذا  التيار حصل على أكثر من ٨٠٠ ألف صوت، والس
يُعزل اإلطار دون باقي املكونات السياسية.  وأضاف أنه إذا قرر 
ــنية والكردية التوجه للمعارضة، فال  أحد من املكونات الس
مانع من أن نتوجه للمعارضة.  وعن آخر نتائج املباحثات أكد 
ــيعة  الفتالوي املباحثات االن مع الصدر هو دخول جميع الش
ــب الكرد.  وقال  ــن الصدر رمى الكرة في ملع ــني، لك مجتمع
ــيقي،  ــالف دولة القانون، ضمن اإلطار التنس ــادي في ائت القي
خالد السرّاي، إن قوى اإلطار، قد تذهب إلى مقاطعة العملية 
ــية، وذلك في ظل احلراك الدائر، لتشكيل احلكومة،  السياس
واختيار رئيس الوزراء.  وقال السراي خالل مشاركته مع الزميل 
أحمد مال طالل إنه في حال بقيت مواقف الكتل األخرى  الى 
ــيقي، رمبا لن يذهب  ــار الصدري، فإن اإلطار التنس جانب التي
ــية. وأضاف أن  ــد يقاطع العملية السياس ــى املعارضة، وق إل
ــتاني،  ــزب الدميقراطي الكردس ــري إلى رئيس احل ــارة العام زي
ــعود بارزاني، تطرق خاللها إلى وحدة قوى اإلطار، وضرورة  مس

عدم اصطفافهم مع طرف دون آخر.

ــكان  ــوزارة اإلعمار واإلس ــكان التابع ل ــى صندوق اإلس أحص
والبلديات العامة، امس الثالثاء، حجم عن األموال املصروفة 
ــي للصندوق  ــب اإلعالم ــان للمكت ــر بي ــام ٢٠٢١. وذك ــي ع ف
ــغ  ــام ٢٠٢١ بل ــات ع ــوم احملافظ ــة بعم ــغ املصروف ، أن املبال
٨٥٠٫٥٥١٫٥٠٠٫٠٠٠ مليار دينار، الفتاً إلى أن هذه املبالغ تزيد عما 
ــام ٢٠٢٠ بأكثر من ضعف والتي بلغت فيها  مت صرفه في الع
ــار البيان إلى أن  املبالغ املصروفة ٣٦١٫٣٩٢٫٧٥٠٫٠٠٠ دينار.وأش
ــا فعلياً في العام  ــالت االلكترونية التي مت قبوله عدد املعام
٢٠٢١ بلغت (٢١٫٩٤٢) معاملة وهو ضعف املعامالت املقبولة 
ــت  (١٢٫٣٢٥). وأوضح الصندوق أن  ــام ٢٠٢٠ والتي بلغ في الع
ــوفة عام ٢٠٢١ بلغت (٤٥٫٣٤٥) معاملة وهو  املعامالت املكش
ضعف املعامالت التي مت كشفها في العام ٢٠٢٠ حيث بلغت 

(٢٥٫٠٣٦) معاملة. 
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ــى احملكمة االحتادية  ــية واجلماهيرية تتجه ال األنظار السياس
اليوم االربعاء  ، بانتظار ما سيخرج منها حول شرعية جلسة 
ــة  ــا مت فيها من انتخاب هيئة رئاس ــواب االولى وم مجلس الن
ــي ان  مجلس النواب، ففي الوقت الذي رجح فيه خبير سياس
ــار  ــة دون تأجيل، أش يتم البت واصدار احلكم في نفس اجللس
ــائد والكلمة الفصل  آخر إلى أهمية ان يكون القانون هو الس
ــأن  ــتور وان ال يتم التعامل معه مبزاجيات.الباحث بالش للدس
ــريفي، رجح ان تذهب احملكمة االحتادية  ــي ضياء الش السياس
ــة البرملان االولى او التأجيل  ــرعية جلس الى البت باحلكم بش
ــة  ــريفي في حديث  إن «جلس ــني كحد أقصى.وقال الش ليوم
احملكمة االحتادية اليوم االربعاء، بشأن شرعية جلسة البرملان 
ــواء بالبت  االولى من عدمها جميع اخليارات مطروحة فيها س
ــى اعتبار ان  ــني، ال أكثر عل ــل ليوم او اثن ــي احلكم او التأجي ف
ــا الى وجود  ــير جميعه ــاحة تش ــات املوجودة في الس املعطي
ــية  ــب القوى السياس ــني اغل ــورة ب ــاح للص ــات وايض تفاهم
خصوصا اإلطار والتيار الصدري».واضاف الشريفي، ان «اجلميع 
ــات املكوكية اجلارية ما  ــار اخملرجات النهائية لالجتماع بانتظ
بني اإلطار والتيار الصدري اضافة الى اجتماعات اإلطار والقوى 
الكردستانية، اضافة الى لقاءات اخرى من هنا وهناك ما يعطي 
ــتكون  انطباع واضح بأن هناك تغييرا واضحا في املواقف وس
هناك حلحلة لالزمة وقرار موحد متهيدا لوالدة حكومة شراكة 
ــا ورغبة الى ان تكون  ــني اجلميع»، الفتا الى ان «هنالك توجه ب
ــار ان حكومة االغلبية ال  ــة توافقية على اعتب ــك حكوم هنال
ينبغي ان يكون فيها إقصاء جزء من مكون فقط كما أنه ضمن 
ــل تفاهمات تخرج منها  ــون هناك كتلة اكبر ب ــا فلن تك رؤيتن
ــابقة». ــل بالدورة البرملانية الس ــة توافقية وكما حص حكوم
ــع االنظار  ــتكون جمي ــة احملكمة االحتادية س ــع ان «جلس وتاب
ــة  ــة واعادة جلس ــا ولكن ما نتمناه ان يتم الغاء اجللس عليه
ــكل أكثر  ــمح بحصول التوافقات بش البرملان الى مرحلة تس
ــة ومهنية لالزمة وان  ــة وان تكون هناك حلول جذري موضوعي
تكون لصالح العراق والشعب العراقي»، مشددا على «اهمية 
ــائد والكلمة الفصل للدستور وان ال  ان يكون القانون هو الس

يتم التعامل معه مبزاجيات».
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ــوم امس  ــش العراقي، ي ــوات اجلي ــت ق ألق
ــر» من  ــدد «كبي ــض على ع ــاء، القب الثالث
ــنجار (اليبشه)  مقاتلي وحدات مقاومة س
ــتاني  الكردس ــال  العم ــزب  حل ــة  املوالي
ــنجار  ــض ألنقرة، وذلك في قضاء س املناه
ــداد والذي  ــل وبغ ــني اربي ــه ب ــازع علي املتن
ــا محافظة نينوى  .وأبلغ مصدر  يتبع حالي
ــش اعتقل عددا  ــؤول  ، بأن «اجلي أمني مس
ــه) بينهم نساء،  كبيرا من مقاتلي (اليبش
ــم في مركز  ــلحتهم ومركباته وصادر أس
ــتثناء مقاتل واحد  ــمال، باس ــة الش ناحي
ــدد باالنتحار  ــالحه وه ــليم س ــض تس رف
ــة، ليتحصن داخل  ــة يدوي ــطة قنبل بواس
ــات في مركز الناحية».وأضاف  احدى البناي
ــورة تعمل في صفوف  ــه «مت اعتقال مص أن
(اليبشه)، فيما طرد اجليش بعض املنتمني 
لتلك الوحدات من غير املقاتلني من شوارع 
ــبب إقدام  ــز الناحية ايضاً».أما عن س مرك
القوات املسلحة العراقية على هذا اإلجراء 

قال املصدر إنه «يعود إلى رفض قادة اجليش 
ــلحة  ــنجار، وجود أية مجاميع مس في س
ــة) أو غيرها داخل مركز  ــواء من (اليبش س
ــمال حتديدا».كما أشار املصدر  ناحية الش
ــارة إلى اسمه إلى أن  الذي طلب عدم اإلش
«وحدات مقاومة سنجار» تتفاوض مع قادة 
اجليش حاليا إلطالق سراح املقاتلني، وإعادة 
ــلحتهم مقابل مغادرتهم مركز قضاء  أس
سنجار باجتاه اجلبل او اجملمعات في أطراف 
الناحية».وتأتي هذه التطورات عقب عقب 
قيام قوات حماية سنجار األسبوع املاضي 
باالعتداء على قوات اجليش املتمركزة على 
حاجز أمني في القضاء بعد رفضها إدخال 
تل  متثال القيادي «زردشت شنكالي» الذي قُ
ــة في مطلع العام ٢٠٢٠. بغارة جوية تركي

ونصبت وحدات مقاومة سنجار (اليبشه) 
ــنكالي»  ــي متثال «ش ــس املاض ــوم اخلمي ي
ــز القضاء،   ــي النصر داخل مرك في دورة ح
ــي بإزالته.وتوصلت  ــي اليوم التال اجليش ف
ــن  ــرين األول م ــي (٩ تش ــل ف ــداد وأربي بغ
ــاق لتطبيع األوضاع  ــام ٢٠٢٠)، إلى اتف الع
ــى إدارة القضاء من  ــص عل ــنجار ين في س

النواحي اإلدارية واألمنية واخلدمية بشكل 
ــترك.وكان تنظيم «داعش» قد اجتاح  مش
ــام ٢٠١٤ وارتكب مجزرة  ــنجار ع قضاء س
ــتعيده قوات  ــل أن تس ــكانها، قب بحق س
ــمركة في العام التالي.إال أن اجليش  البيش
العراقي مسنوداً باحلشد الشعبي اجتاح 
املنطقة جراء التوتر بني اإلقليم واحلكومة 
االحتادية على خلفية استفتاء االستقالل 
ــة  ــلطات العراقي ــت الس ــام ٢٠١٧.وقام ع
بتنصيب مسؤولني جدد في القضاء مكان 
ــحبوا من  ــؤولني املنتخبني الذين انس املس
ــوك عند تقدم  ــى محافظة ده املنطقة إل
ــان  إدارت ــاً  ــد حالي العراقية.وتوج ــوات  الق
ــنجار، إحداها مت تعيينها من  محليتان لس
ــة، والثانية هي  ــلطات احلكومة االحتادي س
ــيير  ــة والتي تقوم بتس ــة املنتخب احلكوم
ــكل  ــا من محافظة دهوك.كما ش أعماله
حزب العمال الكردستاني املناهض ألنقرة 
ــم «وحدات  ــه هناك باس ــالً موالياً ل فصي
ــن  م ــب  روات ــى  ويتلق ــنجار»  ــة س مقاوم
ــل حتت مظلة  ــة العراقية كفصي احلكوم

احلشد الشعبي.

ــور هاني  ــة الدكت ــرأس وزير الصح ت
العقابي، اجتماع جلنة االمر الديواني 
ــؤولي  ــور اعضائها ومس ٢١٧ وبحض
الطبابة في وزارتي الدفاع والداخلية 
ــد  ــة الطبابة في هيئة احلش ومديري
ــاء املوافق ١٨  ــس الثالث ــعبي ام الش

كانون الثاني ٢٠٢٢ في مقر الوزارة.
وقالت الوزارة ، انه مت خالل االجتماع 
ــة عدد من احملاور منها عرض  مناقش
ــح  ــب التلقي ــي ونس ــف الوبائ املوق
بلقاحات كوفيد - ١٩ وحسب جوائر 
ــح اخلاصة  ــذ التلقي ــة ومناف الصح

ــا مت متابعة  ــوات االمنية كم في الق
خطة اإلسناد الطارئ لنشر لقاحات 
ــب البيان، اكد  ــد – ١٩.  وبحس كوفي
ــذ توصيات اللجنة  ــر على تنفي الوزي
ــالمة الوطنية  العليا للصحة والس
ــراءات الوقائية  فضال عن متابعة إج
ــة والتأكيد على  ــن العام في االماك
ــني  املواطن ــث  ــوي حل التوع ــب  اجلان
ــذ اللقاحات املضادة  على اهمية اخ
ــاذ االجراءات  واتخ ــروس كورونا  لفاي
ــتنفار كافة  ــة وإس الالزم ــة  الوقائي
ــة لدى جميع  ــرية املتاح املوارد البش
ــور املتعلقة  ــن االم ــدد م ــر وع الدوائ

باالوضاع الصحية في البلد.
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ــهداني،  وحتدث النائب محمود املش
ــداث  ــن االح ــابق ، ع ــت س ــي وق ف
ــى  األول ــة  اجللس ــت  رافق ــي  الت
ــي.  وقال  ــوم األحد املاض للبرملان، ي
ــوار متلفز إن  ــالل ح ــهداني خ املش
ــألة الكتلة االكبر التي قدمها  مس
ــتياء  ــيقي، أثارت اس ــار التنس االط
ــي كنت بانتظار  الصدريني، رغم أنن
تقدمي الكتلة األكبر منهم، من أجل 
ــهداني، عند  املقارنة.  واضاف املش
وقوفي للذهاب إلى املشاور القانوني 
ــق الكتلة التي تقدم  من أجل تدقي
ــأت بصعود أعداد  ــا اإلطار، تفاج به
ــار الصدري  ــواب التي ــن ن ــرة م كبي
ــو املنصة، وفي ذلك الوقت كنت  نح
أعاني من إرهاق كوني لم آكل شيئا 
ولم أتناول عالجي، وكنت أشكو من 
ــت إلى أن الكتلة  إرهاق كذلك.  ولف
ــة بعد  ــت باملباغت ــة أحس الصدري
تقدمي اإلطار ورقة الكتلة األكبر. وفي 
ــأن األمني أعلنت وكالة الوزارة  الش
ــس الثالثاء،  ــرطة، ام ــؤون الش لش
ــن املتهمني  ــدد م ــى ع ــض عل القب
ــرقة  ــا القتل واخلطف والس بقضاي
ــداد .  ــة بغ ــي العاصم ــدرات ف واخمل

ــت الوكالة ، انه مت القبض على  وقال
ــه جرمية قتل واخرين  متهم الرتكاب
باخلطف وسرقة مبالغ مالية ومنازل 
واضاف  ــة.  ناري ــات  ودراج ــكنية  س
ــن جهة اخرى القبض  البيان انه وم
ــلحة  ــني بحوزتهم اس على متهم
ــالق  ــم باط ــة لقيامه ــر مرخص غي
ــوب مشاجرة  النار بالفضاء اثر نش
واثنني اخرين بحوزتهم مواد مخدرة 
ــي  تعاط ــزة  واجه ــتال  كرس ــوع  ن
ــي بغداد.  ــوالً ف ــدرات و ٦٦ متس اخمل
ــة االجراءات  ــع انه مت اتخاذ كاف وتاب
ــم اصولياً لينالوا  القانونية بحقه
ــا أعلنت قيادة  جزاءهم العادل. كم
ــاء،  الثالث ــس  ام ــداد،  بغ ــات  عملي
ــازة  ــا بحي ــى ٥٧ متهم ــض عل القب
ــواد  ــة وامل ــر املرخص ــلحة غي االس
ــارز  ــادة ، إن املف ــرت القي اخملدرة.وذك
ــتركة في قيادة العمليات ومن  املش
ــرة في جانبي  خالل دورياتها املنتش
ــاعة  ــرخ والرصافة خالل (٧٢ س الك
ــن القاء القبض  املاضية)، متكنت م
ــازة ومتاجرة  ــى (٣١) متهماً بحي عل
ــت القبض  ــا الق ــواد اخملدرة فيم امل
ــلحة  على (٢٦) متهماً بحيازة االس

ــر املرخصة.وأضاف، إنه  واالعتدة غي
ــلحة واعتدة مختلفة،  مت ضبط اس
ــات  بنادق مختلفة عدد (٨) مسدس
 ،(١١) (RPG ــة  ــخ (قاذف (١٥)، صواري
ــع (٣) باجات  ــة (١٨) م ــة دفاعي رمان
ــار البيان الى انه مت ضبط  مزورة.وأش
مادة الكريستال (١٥) غرام، واجهزة 
تعاطيها مع ضبط كمية من احلبوب 
اخملدرة وادوية متنوعة غير مرخصة. 
ــض  القب ــى  امللق ــة  إحال مت  ــع،  وتاب
عليهم واملواد املضبوطة الى اجلهات 
اخملتصة التخاذ االجراءات القانونية 
بحقهم.  في وقت توصلت االجهزة 
ــداد الى خيوط اولية  االمنية في بغ
حول منفذي التفجيرين االجراميني 
ــط بغداد  ــة الكرادة وس في منطق
حسبما افادت خلية االعالم االمني 
ــي اصابة  ــالم االمن ــد بيان لالع واك
ــار عبوة  ــر إنفج ــني اث ــني اثن مواطن
ــان قرب  ــى مصرف جيه صوتية عل
ــوة ثانية على  ــرح الوطني وعب املس
مصرف كردستان بالقرب من ساحة 
ــا باضرار مادية  ــببا ايض الواثق وتس
ــياق ذاته أصدر  ــيمة. وفي الس جس
ــن الوطني ، (٤)  ــس الوزاري لألم اجملل

ــن في بغداد  ــات لضبط األم توجيه
ــة الطارئة  ــي اجللس ــات ف واحملافظ
ــس الوزراء  ــة رئي التي عقدت برئاس
ــال املكتب  ــى الكاظمي.وق مصطف
ــوزراء ، إن رئيس  ــي لرئيس ال اإلعالم
مجلس الوزراء القائد العام للقوات 
ــي  الكاظم ــى  مصطف ــلحة  املس
ــس االول اإلثنني، اجتماعاً  ترأس، ام
ــن  لألم ــوزاري  ال ــس  للمجل ــاً  طارئ
الوطني، جرت فيه مناقشة األوضاع 
ــهدتها العاصمة  ــة التي ش األمني
بغداد خالل الساعات املاضية.وأكد 
ــب البيان، أن  ــوزاري بحس اجمللس ال
ــهدتها  العمليات اإلرهابية التي ش
ــاعات املاضية  ــي الس ــة ف العاصم
ــلم  ــى زعزعة األمن والس ــدف إل ته
ــيتم  ــيرا الى انه س ــي، مش اجملتمع
اتخاذ إجراءات مشددة ووضع خطط 
اً ملثل  ــأنها أن تضع حدّ أمنية من ش
د  ــال التخريبية التي تهدّ هذه األعم
ــتتم  ــي البالد، وس ــام ف ــن الع األم
ــة  ــادات األمني ــر بالقي ــادة النظ إع
ــا خروقات  ــهدت قطعاته ــي ش الت
ــبة  ــتكون هناك محاس أمنية، وس
ــي أداء مهامه  ــت تقصيره ف ملن يثب

القيادات  الكاظمي،  ــه  األمنية.ووجّ
ــأن تكون خططهم  األمنية كافة ب
ــراءات املتبعة مالئمة  األمنية واإلج
ــهده البلد، وأن  مع الوضع الذي يش
ــى ردّ الفعل  ال تقتصر مهامهم عل
ه الكاظمي  للحدث بعد وقوعه.ووجّ
ــل  ــاحات العم ــع مس ــادة توزي بإع
ــتخبارية،  ــة واالس ــزة األمني لألجه
ــرورة تفعيل اجلهد  ــددا على ض مش
االستخباري، وأن يكون دوره أساسياً 
في املواجهات األمنية، وفي مالحقة 
اجملاميع اإلرهابية وعصابات اجلرمية.
وأصدر اجمللس الوزاري لألمن الوطني 
ــأنها  ــة عدة من ش ــات أمني توجيه
ــة بغداد  ــي العاصم ــط األمن ف ضب
ــراق، وهي كاآلتي: ١-  وبقية مدن الع
ــابقة  التأكيد على التوجيهات الس
ــة مبنع  ــات الناري ــوص الدراج بخص
ــخص، وكذلك  حملها ألكثر من ش
ــارع ابتداءً  تقييد حركتها في الش
من الساعة ٦ مساءً وحتى الساعة 
٦ صباحاً. ٢- تقييد حركة السيارات 
ــن اخلروج بعد  احلكومية ومنعها م
ــمية إال بورقة  ــاعات الدوام الرس س
ــة  مالي ــآت  مكاف ــع  وض  -٣ ــل.  عم

ــن أي عنصر  ــني للتبليغ ع للمواطن
ــع أصحاب  ــزام جمي ــبوه. ٤- إل مش
ــرات  ــع كامي ــة بوض ــال التجاري احمل
ــم. وفي  ــي أماكن عمله ــة ف مراقب
اإلطار  ــح  أوض ــي  السياس ــأن  الش
ــيقي، امس الثالثاء، حقيقة  التنس
وجود اتفاق بينه وبني التيار الصدري 
ــس الوزراء.وقال  ــب رئي ــأن منص بش
ــي ، إن كل  ــول راض عضو اإلطار رس
ــان منصب  ــماء املطروحة بش االس
رئيس الوزراء ليست رسمية ومبنية 
ــادر بعيدة عن  ــريبات ومص على تس
ــك  هنال إن  ــي،  راض ــاف  الواقع.وأض
ــأن املنصب وجوالت  ــات بش مفاوض
ــمال  ــية الى ش بني القوى السياس
ــود تدخالت  ــن وج ــراق فضال ع الع
ــف  ــد ص ــي لتوحي ــب اإليران للجان
ــن جانبه حتدث  ــع التيار. م االطار م
ــة القانون محمد  ــو ائتالف دول عض
ــل األزمة مع  ــوادر حل ــادي ، عن ب الزي
التيار الصدري.وقال الزيادي، إن بوادر 
حل االزمة مع التيار الصدري ظهرت 
ــف عزم واحلزب  ــر تصريحات حتال عب
ــول  ح ــتاني  الكردس ــي  الدميقراط
توافقية،  ــكيل حكومة  ضرورة تش

ــل االزمة. ــس بوادر ح ــن هنا نلم وم
ــة  وأضاف الزيادي ، أن مصير اجللس
ــواب يعتمد على  ــة جمللس الن الثاني
قرار احملكمة االحتادية. وفي التطورات 
ــادي  القي ــد  ــا أك ــية ايض السياس
ــتاني  ــاد الوطني الكردس ــي االحت ف
ــناو، امس الثالثاء، أن  محمود خوش
ــتمرة  ــوارات مع الدميقراطي مس احل
ــا  وقريب ــة  الرئاس ــح  مرش ــأن  بش
ــيتم التوصل إلى نتائج إيجابية. س
ــاد الوطني  ــناو ، ان االحت وقال خوش
واحلزب الدميقراطي يعدان من القوى 
الفاعلة على الساحة السياسية، 
ــتركة الدارة  وان هنالك اتفاقات مش
ــا أنه ال  ــتان، موضح ــم كردس اقلي
ميكن ان نطلق على اي اتفاق تسمية 
تنازل امنا هو تفاهمات سياسية بني 
احلزبني.واضاف انه الضير من حتقيق 
ــم بني االطراف الكردية حول  التفاه
مرشح الرئاسة كما يكون احلال مع 
ــية، مشيرا  باقي املكونات السياس
ــني  ــية ب ــوارات السياس ــى أن احل إل
ــزال جارية  ــاد والدميقراطي ما ت االحت
ــهد  ــة ستش ــاعات املقبل وان الس

اعالن نتائجا ايجابية.
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ــرطة  ــس نادي الش ــد رئي اك
غالب الزاملي  ان ادارة النادي 
ــميا من  ــلمت كتاباً رس تس
ــرة العراقي لتفريغ  احتاد الك
املدرب املساعد للنادي احمد 
ــاعداً  مس ــون  ليك ــالح  ص
ملدرب املنتخب العراقي وفق 

شرط.
ــي وصلنا كتاب  ــال الزامل وق
ــه  مداولت ــت  ومت ــمي  رس
املدرب  تفريغ  واملوافقة على 
احمد صالح لكن بشرط ان 
ــبيل  ــون التفريغ على س يك
االعارة ويحدد موعده ليعود 
ــددا ليكون ضمن اجلهاز  مج
ــي املرحلة  ــي للنادي ف الفن

املقبلة».
«االدارة  ان  ــى  ال ــار  واش
ــد  ــدرب احم ــكة بامل متمس
ــا كفوءا  ــه مدرب صالح كون
ــق  الفري ــه  من ــتفاد  واس
ــراً»، الفتا الى ان «املدرب  كثي
ــيناقش وضعه مع  صالح س
العراقي  ــب  املنتخ ــرف  مش
ــود ليحدد وقت  يونس محم
تواجده مع املنتخب السيما 
ــه مرتبط مع نادينا بعقد  وان

رسمي ملزم بني الطرفني».
ــادي  «ن أن  ــي،  الزامل ــع  وتاب
الشرطة ال يقف عائقاً امام 
مشوار املنتخب العراقي بل 
املنتخبات  ــكل  ل ــم  داع هو 
الوطنية وابرز الرافدين للفرق 
ــة ، لكن هنالك الية  العراقي
ــة وضوابط متبعة في  خاص

اجراءات االنتقال».

ان  ــأت  ارت ان «االدارة  ــم  وخت
ــن اجلهاز  ــالح ضم يكون ص
ــة  ــب خدم ــي للمنتخ الفن
ــود الرافدين في  ــوار اس ملش
التصفيات االسيوية املؤهلة 
ــاً الى  ــكاس العالم»، الفت ل
ــالح  ص ــد  احم ــد  «تواج ان 
ــيكون خالل مدة التوقف  س
مابني املرحلتني ويكون فريق 

ــل احتياجاً له من  النادي اق
ــات  مبنافس ــا  دخولن ــرة  فت

الدوري».
ــالح التحق  ــد ص وكان احم
ــب  ــي للمنتخ ــكادر الفن لل
ــدة  وح اول  ــي  ف ــي  الوطن
ــعب  تدريبية له مبلعب الش
ــاة  ــتعدادا ملالق اس ــي  الدول

ايران ولبنان .

أعلنت ادارة نادي امليناء الرياضي،   
فشل إمتام العقد مع املدرب أمني 
فيليب لقيادة فريقها الكروي في 
ــات  ــة من منافس ــة الثاني املرحل
ــرة  ــاز لك ــي املمت ــدوري العراق ال

القدم.
ــم  ــمي باس ــال املتحدث الرس وق
ان  ــود،   احلم ــدر  حي ــادي،  الن
ــني  ام ــدرب  امل ــع  م ــات  «املفاوض
ــدود  ــت لطريق مس ــب وصل فيلي
ــاس  ليتم الغاء املوضوع من االس
ــد  ــات ق ــت املفاوض ــد ان كان بع

وصلت ملراحل متقدمة».
وبني ان «االدارة واملدرب فيليب لم 
ــاط التي  ــا على بعض النق يتفق
ــرام العقد  ــام إب ــت عائقاً أم وقف
ــود الى ان  ــار احلم ــمياً». واش رس
ــع  وض ــتناقش  س ــادي  الن «إدارة 
ــمية  ــق وكيفية إدارته وتس الفري
ــيقوده للمرحلة  ــذي س املدرب ال
ــق  ــة ان «الفري ــة»، مضيف املقبل
ــتكون  وس ــدرب  م ــدون  ب ــا  حالي
هنالك اجتماعات مكثفة لإلدارة  

الختيار األنسب لقيادة الفريق».
وأعلنت إدارة نادي امليناء في وقت 

ــدرب هاتف  ــابق ، عن إقالة امل س
شمران بشكل رسمي، وتسمية 
ــاً له،  ــني فيليب، خلف ــدرب أم امل
ــق الكروي للمرحلة  لقيادة الفري
املقبلة، مبساعدة العاجي كارين 

جوريس.
وكان فيليب، قد حصل على لقب 
ــق الرمثا،  ــدوري األردني مع فري ال

ويعد أحد تالميذ عمو بابا.
ــاء، في الوقت  ــل فريق املين ويحت
ــب  ترتي ــي  ف ــز ١٩  املرك ــي،  احلال
الدوري العراقي املمتاز، برصيد ١٤ 
نقطة، بعد ختام املرحلة األولى.

ــكي، جنم بولندا وبايرن  حصد روبرت ليفاندوفس
ــم «ذا  ــي العال ــب ف ــل الع ــزة أفض ــخ، جائ ميون
ــت»، املقدمة من االحتاد الدولي لكرة القدم  بيس
ــذي نظمه فيفا،  ــي احلفل ال ــاء ذلك ف «فيفا».ج
ــرية. وتفوق  اليوم االثنني، مبدينة زيوريخ السويس
ــي جنم األرجنتني  ليفا على الثنائي، ليونيل ميس
ــالح، هداف  ــان، ومحمد ص ــان جيرم ــس س وباري
ليفربول واملنتخب املصري. وبذلك يحافظ النجم 
البولندي على اللقب للعام الثاني على التوالي، 

بعدما توج به في النسخة املاضية أيضا.

ــراس املرمى للمنتخب  اكد مدرب ح
العراقي، احمد جاسم، ، ان الفرصة 
ما زالت سانحة أمام املنتخب للبقاء 
ــيوية املؤهلة  ــات اآلس ــي التصفي ف
ــم   العالم.وقال جاس لبطولة كأس 
ان «فرصة املنتخب العراقي ما زالت 
ــق الفوز في  ــعى ان نحق قائمة ونس
ــي التصفيات  ــة ف ــات املتبقي املباري

االسيوية املؤهلة لكأس العالم».
وفيما يتعلق بحراس مرمى املنتخب، 
ــني  ــم ان «غياب احلارس اوضح جاس
ــن  ــل ع ــد باس ــن واحم ــالل حس ج
تشكيلة املنتخب رغم جاهزيتهما، 
ــاً  ــياً ومعنوي ــرة نفس ــتكون مؤث س
لكن ثقتنا عالية باحلراس االخرين». 

واشار الى ان «اجلميع يعلم ان سبب 
ــن واحمد  ــاق جالل حس ــدم التح ع
ــة خاصة  ــباب اداري ــل كان ألس باس
ــفر ونتمنى  باجلوازات واجراءات الس
ــتفادة  ــت لالس ــرع وق ــل بأس ان حت

منهما مستقبالً».
ــة بفهد  ــم «ثقتنا عالي ــد جاس واك
ــن احمد  ــني وحس طالب وعلي ياس
ــل العراق امام ايران ولبنان في  لتمثي
ــات املؤهلة لكأس العالم».  التصفي
واضاف «لقد منحنا فرصة للحراس 
ــارس املنتخب  ــم ح ــباب بينه الش
ــد  لنؤك ــد،  احم ــن  حس ــي  االوملب
ــا ومننح  ــنا جميع ــا نتابع حراس أنن
ــتحقني الذين يثبتون  الفرص للمس

جدارتهم».

ــاد العراقي  فاز رئيس االحت
«للكيك بوكسنغ» قاسم 
ــطي، مبنصب رئيس  الواس
ــيا،  احتاد اللعبة لغرب آس
ــر  عب ــرت  ج ــات  بانتخاب

االنترنت.
وذكر إعالم االحتاد العراقي 
ــة في بيان  ان الهيئة  للعب
ــك  ــة الكي ــة لرياض العام
ــاد غرب  ــنغ في احت بوكس
آسيا، عقدت اجتماعاً عبر 
ــاركة  مبش «زوم»  ــق  تطبي
ــر  ــبع دول من اصل عش س
ــاد،  االحت ــي  ف ــو  عض دول 
ــطي  الواس ــاب  انتخ ومت 

باإلجماع.
ــار الى انتخاب سمير  واش
عثامنة من فلسطني نائباً 
ــس االحتاد، واحمد  أوالً لرئي
ــن نائباً  ــوزان من البحري ال
ــوابكه  ثانياً، ووصفي الش
ــر العام، ورئيس  أمينا للس
ــك  للكي ــي  العرب ــاد  االحت
ــنك باسل الشيخ،  بوكس
ــاً فخرياً الحتاد غرب  رئيس

ــم  قاس ان  ــر  يذك ــيا.  آس
ــادة  اع ــت  مت ــطي  الواس
انتخابه نائبا لرئيس االحتاد 

العربي للكيك بوكسنغ.
ــدد  ــرى، ح ــة اخ ــن جه م
ــهر  الش بداية  ــون  اجملتمع
ألول  ــدا  موع ــل  املقب
ــيا  اجتماع الحتاد غرب آس
ــيتم  ــي العراق، حيث س ف
ــنوي  الس البرنامج  ــع  وض
وايضا  ــاد  االحت ــات  لفعالي
عمل شعاراً خاصاً لالحتاد.

ــاد  االحت ــس  رئي ــع  ويتمت
بوكسنغ  للكيك  العراقي 
قاسم الواسطي، بحضور 
متميز عربياً وآسيوياً ودولياً 
ــخصية  ــا ميتلكه من ش مل
ــة ودراية كاملة بكل  قيادي

شؤون اللعبة.
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الوطني  حدد مدرب املنتخب 
ــدم بتروفيتش املدة  لكرة الق
ــن  ع ــف  للكش  ٢٢-٢٤ ــن  م
للمنتخب  النهائية  القائمة 
ــتكون  س ــي  والت ــي  الوطن
ــني احملترفني  ــة بالالعب مدعم
ــيمثلون  ــني الذين س العراقي
منتخبنا الوطني لكرة القدم 
في مباراتي العراق امام ايران 
ــات  التصفي ــن  ضم ــان  ولبن
ــكأس  ل ــة  املؤهل ــيوية  اآلس

العالم.
ــق  ــال محمد عماد املنس وق
العراقي   للمنتخب  االعالمي 
ــات  اجلرع ــع  رف ــدرب  «امل ان 
التدريبية الى وحدتني تدريبية 
يوميا، حيث قاد الفريق صباح 
ــدة صباحية  ــي وح ــس ف ام
ــود الفريق بوحدة  على ان يق
اليوم  ــائية هذا  تدريبية مس

ــى يحني  احلال حت ــتمر  ويس
موعد اللقائني املرتقبني».

ــتحرم  ــة س ــني ان «اإلصاب وب
ــني وربني  احملترفني احمد ياس
املنتخب  ــوالقة من متثيل  س
ــفاء  ــم ان ربني متاثل للش رغ
ــه اال  ــات فريق ــارك تدريب وش

ــش يرى بانهما لن  ان بتروفيت
ــمح  ــن وال يس ــا جاهزي يكون
ــل في هذه  ــا للتاهي وضعهم

الفترة».
ــم  ــوة املهاج ــأن دع ــا بش ام
ــادي أكد محمد أن  علي احلم
ــيتابع  «املدرب بنيّ له بأنه س

ــتوى املهاجمني  ــع ومس وض
ــاس وعلي  ــني عالء عب احلالي
ــني وثم  ــن حس ــف وامي يوس
ــكيلة خط  ــرر اختيار تش يق

الهجوم».
ونفى عماد محمد؛ ان «يكون 
عدد من الالعبني رفضوا متثيل 

موضحاً  العراقي»،  املنتخب 
ــة  ــماء معين أس ــاك  «هن أن 
ــا  ــا انضمامه ــدة طلبن جدي
ــيل  ــب مثل اميار ش للمنتخ
وأمني الدخيل وكيفن يعقوب 
طلبوا وقتا واخذ فسحة من 
التفكير لكنهم لم يرفضوا 

ــيكون  ــب وس ــل املنتخ متثي
ــي مخاطبتهم  ــاد ف دور االحت
ــاق  ــم لاللتح ــاق معه واالتف
باملنتخب الوطني في الوقت 
ــم  وصوله ــد  وبع ــب  املناس

لقناعة تامة».
ــني  الالعب «كل  ان  ــد  واك
ــن  ــني الذي ــني احملترف العراقي
ــي مباريات  مثلوا املنتخب ف
ــم  ــدوا جاهزيته ــابقة، أب س
ــا  ــب»، مبين ــل املنتخ لتمثي
ــب  كت ــلم  تس ــاد  «االحت ان 
ــن انديتهم  ــة م ــدم ممانع ع
ــا بغية  ــي يحترفون فيه الت
التحاقهم باملنتخب الوطني 
ــوم ٢٤  ــم ي ــيتم تفريغه وس
ــهر لاللتحاق  ــذا الش ــن ه م
ــي وخوض  ــب الوطن باملنتخ
ــان بعد  ــران ولبن ــي اي مبارات
ــد  ــة وتواج ــر القائم ان تظه
ــمائهم ضمن التشكيل  اس

الكامل للمنتخب».

ــة االنضباط  ــدرت جلن أص
العراقيّ لكرةِ  ــادِ  في االحت
ــأن  القدم عدة قرارات بش

أحد األندية والعب واحد.
ــة االنضباط  ــدت جلن وعق
العراقيّ لكرةِ  ــادِ  في االحت
ــة  لدراس اجتماعاً  القدم 

ــراض املقدم من قبل  االعت
ــة بخصوص  ــادي العدال ن
ــب (مهيمن  ــراك الالع إش
منذر جاسم) الذي يحمل 
ــادي  ن ــن  م  (٢٨) ــم  الرق
ــارك  ــذي ش وال ــوط  اخلط
ــق التاجي في  ــن فري ضم
للموسم  الكأس  مباريات 

.٢٠٢١-٢٠٢٢

ــة، من خالل  وقررت اللجن
ــدم وكتاب  ــراض املُق االعت
ــادي التاجي املرقم (١٩٤)  ن
ــار  ــي ٢٩/١٢/٢٠٢١، اعتب ف
ــراً  خاس ــوط  اخلط ــادي  ن
ــتناداً  اس  (٣-٠) ــة  بنتيج
ــادة ٨ أوال  ــكام امل ــى أح ال
ــابقات،  ــن الئحة املس ١ م
ــب (مهيمن  وحرمان الالع

ــنة  ــم) ملدة س منذر جاس
ويُحال ملفه على  واحدة، 
ــؤون الالعبني بعد  جلنةِ ش
لتحديد  ــة  العقوب انتهاء 
ــى  ال ــتناداً  اس ــره  مصي
 ٣٦/ الثالثة  ــادة  امل أحكام 
ــالً  قاب ــراراً  ق ــابقات،  مس
ــتئناف خالل سبعة  لالس

أيام من تاريخ التبليغ.
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نبض الشارع

كاظم الطائي

ــم املنصرمة من عمر الدوري العراقي  ــفتْ املواس كش
املمتاز بكرة القدم عن مشكالت جمة تخص اجلوانب 
ــن كثرة من خاض  ــة لالعبني احملترفني وبالرغم م الفني
ــن معطياتها لم  ــي مالعبنا لك ــار هذه التجربة ف غم
ــاب فاعلية من  ــت أنديتنا من غي ــبة وعان ــن مناس تك
استقدمتهم وسعت إلى إبعادهم والتخلي عنهم بعد 
ــتنزفت ميزانياتها  ذلك وبحثت عن غيرهم بعقود اس

بال فائدة .
 لو استعرضنا قائمة احملترفني في دورينا طوال سنوات 
ــماء ممن حققت  ــد بعض األس ــف ملياً عن ــا نتوق فإنن
ــهرة  ــتأثرت باإلعجاب وحظيت بش حضوراً جيداً واس
ــود مضاعفة  ــتقطابها بعق ــت أندية خارجية الس دع
ــراس اخلطيب  ــد العجان وف ــر خريبني ومؤي ــال عم أمث
ــوقي من مصر  ــوريا ومصطفى جالل ومحمد ش من س
وغيرهم فضال عن العبني متيزوا في املستطيل األخضر 
ــرون وأكوتي الغاني  ــن الكامي ــير إلى بوكار وتاال م نش
ــني اجلويد وحمدي  ومحمود املواس وزاهر ميداني وحس
املصري وندمي الصباغ وبرهان أحمد من سوريا ومحمد 
ــان بوكينا من أوغندا ورحيم  جالل قدوح اللبناني وإيف
ــد اجمليد أبو  ــن نيجيريا وعب ــف م ــي ومعروف يوس أوالب
ــان حداد األردني وليما وأوليفيرا  بكر من النيجر وإحس
ــن من توغو  ــتيان الكرواتي وويلس ــان وسبس البرازيلي
ــوا أنديتنا وكانوا  ــم احملترفني لم يخدم وآخرين.  معظ
ــتوياتهم  ــبب ضعف مس ــاالً على كرتنا ودورينا بس وب
ــد متيزهم  ــر معينة تؤك ــم يخضعوا ملعايي ــة ول الفني
ــرعان ما تتوضح جتربتهم  ــتقدامهم وس وسالمة اس
ــالت الكثير من  ــم تواجدهم يقابلها ارتفاع مؤه وعق
ــاب العقود اخلارجية ولو  ــا وتفوقهم على أصح العبين
ــادٍ وهو ٦  ــموح لكل ن ــدد األقصى املس ــا أن الع فرضن
ــم واحد  العبني حالياً لبلغ إجمالي احملترفني في موس
ــن دور الالعب  ــيئاً م ــاً وهو رقم كبير يثلم ش ١٢٠ العب

احمللي وصناعة املواهب واالستفادة منها مستقبالً .
ــباً  ــرر لكل فريق يعد مناس ــدد احملترفني املق  نصف ع
للموسم الواحد وال بد من اختيار األفضل واألنسب مبا 
يخدم اللعبة ويرفع من شأنها في احملافل الدولية وهذا 
ــعى احتاد الكرة احلالي للعمل به في نسخ  اإلجراء يس
ــنا ذلك في تصريحات  ــاء اهللا بعد أن ملس مقبلة إن ش
ــس االحتاد علي  ــب األول لرئي ــا النائ ــار له إعالمية أش
ــوي وأكدا فيها الرغبة  جبار وعضو االحتاد أحمد املوس

لتقليص العدد مستقبالً .
ــن إثارة املباريات  ــوبر يزيد م تعزيز الصفوف بالعبني س
ــؤولية العبينا لتطوير مستوياتهم  ويضاعف من مس
ــس من هذه  ــني وبالعك ــن جتربة احملترف ــتفادة م واالس
اخلطوة ستحصل نتائج سلبية ال تخدم كرتنا.. أليس 

كذلك؟

محترفون

 بال فاعلية
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نيويورك / وكاالت / البينة الجديدة
ــزاب  واألح ــل  الفصائ ــدة  املتح األمم  ــت  حث
ــراء انتخابات  ــى إج ــة عل ــية الليبي السياس
ــاملة وذات مصداقية»  ــية وبرملانية «ش رئاس
ــني العام لألمم  ــت ممكن.ودعا األم ــي أقرب وق ف
ــي تقرير لألمم  ــو غوتيريش، ف ــدة أنطوني املتح
ــراء انتخابات  ــر بعد، إلى إج املتحدة لم ينش
ــاملة وذات مصداقية»  ــية وبرملانية «ش رئاس
ــي التقرير الذي  ــدد، ف في أقرب وقت ممكن وش
ــرس»، على  ــة «فرانس ب ــه وكال ــت علي حصل
ضرورة االستمرار في تطبيق اتفاق وقف إطالق 
النار «مبا في ذلك االنسحاب الكامل للمرتزقة 

واملقاتلني األجانب والقوات األجنبية».

صنعاء / وكاالت / البينة الجديدة
أعلنت جماعة «أنصار اهللا» احلوثية، 
ــواع الصواريخ  ــاء، عن أن ــس الثالث ام
ــة  ــي عملي ــتخدمتها ف ــي مت اس الت
«إعصار اليمن» التي استهدفت فيها 
ــدث  املتح ــال  اإلماراتي».وق ــق  «العم
العميد  احلوثيني،  ــم  باس العسكري 
ــي مت  ــخ الت ــريع: «الصواري ــى س يحي
ــار  ــة إعص ــي عملي ــتخدامها ف اس
ــة نوع  ــي صواريخ مجنح ــن ه اليم
النفط  استهدفت مصفاة  «قدس٢» 
ــار أبو ظبي بأربعة  في املصفح، ومط
ــاروخ «ذوالفقار»  ــا ص ــخ، فيم صواري
الباليستي استهدف مطار أبوظبي..
ــتهدف  ــير فقد اس أما الطيران املس
عددا من األهداف احلساسة والهامة 

إضافة إلى األهداف السابقة بطائرات 
ــد  العمي ــيرة».لكن  املس ــاد٣»  «صم
ــأ» ورد في  ــريع تدارك «خط يحيى س
ــي تغريدة  ــال ف ــى وق ــدة األول التغري
ــاروخ ذوالفقار  ــة:» تصحيح .. ص تالي
ــتهدف مطار دبي..»   ــتي اس الباليس
وأعلن احلوثيون أمس االول االثنني، عن 
«تنفيذ عملية عسكرية حتمل اسم 
ــى التصعيد  ــار اليمن»، ردا عل «إعص
ــي،  اإلمارات ــعودي  الس ــي  األمريك
ــكرية  العس ــة  العملي أن  ــن  مؤكدي
ــتهدفت  وناجحة، واس كانت نوعية 
مطاري دبي وأبو ظبي ومصفاة النفط 
ــي وعددا من  ــي املصفح في أبو ظب ف
ــآت اإلماراتية الهامة  ــع واملنش املواق

واحلساسة».

الدار البيضاء / وكاالت / البينة الجديدة
ــبريس»  «هس ــة  صحيف ــت  لفت
ــر  ــرات اآلالف من األس ــى أن عش إل
ــش في بيوت  ــة ال تزال تعي املغربي
ــى الرغم من مرور  من «صفيح» عل
ــا على إطالق برنامج مضاد  ١٧ عام
بتغطية مالية تبلغ ٤٠ مليار درهم.
ــذا املبلغ الذي خصصته  ويعادل ه
ــام ٢٠٠٤  ــي ع ــة ف ــة املغربي الدول
ــن دون صفيح»،  ــج «مدن م لبرنام
أمريكي.وذكرت  دوالر   ٤٣٣٤٦٢٣٦٠٠
الصحيفة اإللكترونية املغربية أن 
ــن في بيوت  ــر التي تقط عدد األس
ــي الوقت  ــل ف ــح يص ــن الصفي م

ــرة، بينما  احلالي « إلى ١٥٠ ألف أس
بلغ عدد األسر التي مت إخراجها من 

(البراريك) ٣٠٠ ألف أسرة، بحسب 
فاطمة  ــا  قدمته التي  ــات  املعطي

ــكان  ــراء املنصوري، وزيرة اإلس الزه
والتعمير وسياسة املدينة».ونقلت 
ــرة املغربية   ــن الوزي ــة ع الصحيف
قولها في جلسة مساءلة شفهية 
مبجلس النواب يوم االثنني املاضي ، 
ــكن الصفيحي ال  إن «انتشار الس
يزال مستمرا، وهو ما يعيق إحصاء 
املساكن الصفيحية»، مشيرة في 
ــياق إلى أن ضعف الوعاء  هذا الس
العقاري، وضعف القدرة الشرائية 
ــني  ب ــن  م ــني،  املعني ــني  للمواطن
ــول دون القضاء  ــات التي حت املعيق

على هذه املشكلة.

موسكو / وكاالت / البينة الجديدة
ــركة  ــس التنفيذي لش ــف الرئي كش
الطاقة الروسية «روساتوم» عن موعد 
ــة الضبعة  ــالت محط ــاء أول مفاع بن
ــد أول محطة نووية  ــة، التي تع النووي
ــة الكهربائية في مصر. لتوليد الطاق

ــإن بناء  ــي ف ــؤول الروس ووفقا للمس
ــة النووية املصرية من  محطة الضبع
ــي يوليو ٢٠٢٢، وقال إن  املقرر أن يبدأ ف
السلطات املصرية تتطلع لبدء أعمال 
ــام اجلاري.وفي  ــف الع ــاء في صي البن

ــي، قال رئيس  ــهركانون االول املاض ش
هيئة احملطات النووية في مصر، أمجد 
ــغيل محطة  ــيتم تش الوكيل، إنه س
ــا  قدرته ــل  بكام ــة  النووي ــة  الضبع
ــار في  ــاواط عام ٢٠٣٠.وأش ٤٨٠٠ ميغ
ــائل إعالم مصرية إلى  تصريحات لوس
أنه سيتم تشغيل املفاعل النووي األول 
بقدرة ١٢٠٠ ميغاواط لتوليد الكهرباء 
ــروع  للمش ــي  الزمن ــدول  للج ــا  وفق
ــيتم  ــا في ٢٠٢٠، الفتا إلى أنه س جتاري
ــالت تباعا ليتم  ــغيل باقي املفاع تش

ــا في ٢٠٣٠. ــغيلها بكامل قدرته تش
ــية  ــاتوم» الروس ــركة «روس ــوم ش تق
بتنفيذ بناء محطة الضبعة النووية، 
ويأتي ذلك في إطار اتفاقية وقعت بني 
ــباط ٢٠١٥. ــكو والقاهرة في ش موس

وستتألف أول محطة طاقة نووية في 
تاريخ مصر من أربع وحدات طاقة بقوة 
ــغيل  ــتقوم بتش ١٢٠٠ ميغاواط، وس
ــية املتقدمة  املفاعالت النووية الروس
ــل الثالث الذي  ــن اجلي VVER-1200 م

يلبي أعلى معايير السالمة.

تل ابيب / وكاالت / البينة الجديدة
ــه  ــرائيل أن ــي إس ــي ف ــالف احلكوم ــن االئت أعل
ــون التجنيد على  ــروع قان ينوي إعادة طرح مش
ــة  ــة املقبل ــابيع الثالث ــالل األس ــت خ الكنيس
ــراءة األولى الليلة  ــد أن أخفق في متريره بالق بع
ــد  التجني ــون  قان ــروع  مش ــقط  املاضية.وس
ــبان من  ــى جتنيد ش ــدف إل ــذي يه ــي ال اإللزام
ــرائيلي والذي  ــدمي إلى اجليش االس اليهود احلري
ــي غانتس  ــرائيلي بين ــن االس ــه وزير األم عرض
ــد أن أيده ٥٤  ــاء االثنني، بع ــراءه األولى مس بالق
ــب النائب مازن  ــه ٥٤ آخرون.وتغي ــا وعارض نائب
ــة العربية املوحدة» عن قاعة  غنامي من «القائم

ــت، فيما صوتت النائبة غيداء ريناوي  الكنيس
زعبي من «ميرتس» ضد مشروع القانون، خارقة 
بذلك االنضباط االئتالفي، مما حدا برئيس احلزب 
ــة  ــتدعائها جللس ــان هوروفيتس إلى اس نيتس
ــا  ــأن تصويته ــي بش ــتيضاح.وصرحت زعب اس
قائلة :»األسبوع املاضي االئتالف الذي أنا عضو 
ــات احلكومة،  ــا حمر . تصرف ــه جتاوز خطوط في
ــرطة  ــكان، الش وزارة األمن الداخلي، وزارة اإلس
ــرائيلي ضد املواطنني  ــدوق القومي اإلس والصن
ــس  ــة.. وباألم ــية ومبهم ــت وحش ــرب كان الع
احلكومة أيدت عرض قانون عنصري للصهيونية 

الدينية مبوضوع قانون القومية» .

الخرطوم / وكاالت / البينة الجديدة

ــودان املركزية»  ــت «جلنة أطباء الس أعلن
ــي صفوف  ــى ف ــة القتل ــاع حصيل ارتف
ــالب  لالنق ــني  املناهض ــن  املتظاهري

ــكري في البالد خالل احتجاجات  العس
االثنني املاضي  إلى سبعة.وقالت اللجنة 
ــل ارتقاء  ــد قبل قلي ــان لها «تأك ــي بي ف
ــهداء (االثنني) املاضي في  أرواح أربعة ش
اجملزرة التي ارتكبتها السلطة االنقالبية 

لفض مواكب شعبنا السلمية ليصبح 
العدد الكلي سبعة شهداء في مليونية 
١٧كانون الثاني».وأشارت إلى أنه أصيب 
ــة، بينهم مصابون بالرصاص  حوالي املئ

احلي.
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وكاالت / البينة الجديدة
ــرض إجراء  ــي لف ــد التنازل ــدء الع ب
ــق تركيا إذا ما رفضت  «تأديبي» بح
ــة  األورببي ــة  احملكم ــرار  ق ــق  تطبي
ــل األعمال التركي  باإلفراج عن رج
ــن  كافاال.وم ــان  عثم ــط  والناش
املفترض أن يصبح اإلجراء التأديبي 
ــا بحق  ــس أوروب ــذي أعلنه مجل ال
ــذ القرار  ــاريا، إذا لم تنف ــا س تركي
ــاال من  ــان كاف ــق عثم ــادر بح الص
ــان،  اإلنس األوروبية حلقوق  احملكمة 
ــررت محكمة  ــرج عنه، حيث ق وتف
ــل  رج ــس  حب ــد  متدي ــطنبول  إس
ــط حقوق  ــي وناش ــال الترك األعم

ــب  ــاال، حس ــان كاف ــان عثم اإلنس
ــة  التركي ــة  التلفزيوني  NTV ــاة  قن
ــن جانبه، نقل  أمس االول االثنني.م
ــس كتلة  ــب رئي ــل، نائ ــور أوزي أوزج
ــوري»، عن  ــعب اجلمه ــزب «الش ح
ــرض  ــه: «إذا ف ــاال، قول ــان كاف عثم
ــيكون  أوروبا عقوبات، فس مجلس 
ذلك في غاية اخلطورة بالنسبة إلى 
ــب تركيا من  ــل أن تعاق تركيا..أخج
ــته..أنا غير راض عن  مجلس أسس
ــي أن يكونوا  ــرار العقوبة..ال ينبغ ق
ــب أوزجور  في هذا املوقف». وبحس
ــيمثل  ــار كافاال، الذي س أوزيل، أش
أمام احملكمة في اجللسة الثالثة من 

ــات حديقة جيزي،  قضية احتجاج
ــرأه من  ــاء التركي ب ــى أن «القض إل
ــتطع احلصول  ــل، ولكنه لم يس قب
ــت  ــا: «رفع ــه»، مضيف ــى حريت عل

ــدة ضدي بنفس األدلة،  قضية جدي
ــام إنني على  وقيل في الئحة االته
ــابق  ــال مكثف بالضابط الس اتص
األمريكية  االستخبارات  وكالة  في 
ــري باركي، ومت اعتبار ذلك دليال  هن
ــوس». باجلاس ــي  ووصف ــدي،  ض

ــن معتقلني آخرين  وعن اإلفراج ع
ــدد كافاال  بعد تدخل خارجي، ش
ــي، رجب  ــس الترك ــى أن الرئي عل
ــتطيع قول  طيب أردوغان، «ال يس
ــيا وأملانيا  أي شيء ألمريكا وروس
ــه «الوحيد  ــا»، موضحا أن وفرنس
ــل من  ــم بالتعام ــي كمته املتبق

جهة أجنبية».
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الرياض / وكاالت / البينة الجديدة
أكدت اململكة العربية السعودية أنها سترد 
ــات  ــزم وقوة» على «جميع املمارس بـ»كل ح
ــال اإلرهابية اجلبانة التي تتعرض لها  واألعم
ــيا احلوثي اإلرهابية املدعومة  من قبل مليش
ــتهدف األبرياء واملنشآت  من إيران، والتي تس
ــن اإلقليمي  ــلم واألم ــدد الس ــة، وته احليوي
ــن اخلارجية. ــا لبيان صادر ع ــي».، وفق والدول
وقالت وزارة اخلارجية السعودية إن «اململكة 

تعرضت للعديد من الهجمات اإلرهابية من 
ــب  ــي اإلرهابية»، بحس ــيا احلوث قبل مليش
وزارة  ــارت  السعودية.وأش ــاء  األنب ــة  وكال
اخلارجية إلى تعرض اململكة، االثنني املاضي 
ــيّرة مفخخة  ــى «هجمات ٨ طائرات مس ، إل
استهدفت املدنيني واألعيان املدنية بطريقة 
متعمدة وممنهجة، وقد جنحت قوات التحالف 
بالتصدي لها».وكذلك لفتت إلى ما وصفته 
بـ»الهجوم العدائي اآلثم على دولة اإلمارات 
ــتهداف  ــقيقة باس ــدة الش ــة املتح العربي
ــتهداف مطار  واس ــني  اقتصاديت ــأتني  منش
أبوظبي الدولي بـ٣ طائرات مسيرة مفخخة 
ــني األبرياء  ــن املدني ــدد م ــاة ع ــج عنه وف نت
وإصابة آخرين، والذي تبنته املليشيا احلوثية 
ــددت  إيران».وش ــن  م ــة  املدعوم ــة  اإلرهابي
ــض وإدانتها  ــا الراف ــة على «موقفه اململك
ــة العدوانية على  ــات اإلرهابي ــكل الهجم ل
ــر  ــة واإلمارات، التي تنفذها قوى الش اململك
ــقيق  ــي اليمن الش ــي عاثت ف ــاب الت واإلره
ــاداً فقتلت أبناء الشعب اليمني العزيز  فس
واستمرت في نشر أعمالها اإلرهابية بهدف 

زعزعة أمن املنطقة واستقرارها».

تل ابيب / وكاالت / البينة الجديدة
ــمية  الرس ــث  الب ــة  هيئ ــفت  كش
ــرائيلية «كان» عن رضوخ رئيس  اإلس
ــة  ــم املعارض ــابق وزعي ــوزراء الس ال
لتوصية  ــو،  نتنياه بنيامني  ــن،  الراه
ــرار  اإلق ــة  صفق ــول  بقب ــه  محامي
ــة  ــة مبوافق ــادت الهيئ ــب. وأف بالذن
ــد املاضي، على املضي  نتنياهو، األح
ــل إبرام  ــي املفاوضات من أج قدما ف

صفقة إقرار بالذنب مع نيابة الدولة. 
وأبدى الطرفان استعدادهما ملواصلة 
احلوار على هذا اخملطط. ونقل مصدر 
مطلع حقيقة ما جرى خالل اجتماع 
ــي منزل  ــة املاضية ف ــي الليل تفاوض
ــد حثه  ــو، فق ــي نتنياه ــد محام أح
ــاق، بينما  ــول االتف ــون على قب احملام
ــراره على  ــو تعنته وإص ــدى نتنياه أب
ــن هذا  ــن اتفاق م ــه ع ــأي بنفس الن

ــوع وأوضح أنه لن يقبله بأي ثمن. الن
ــى احملامني،  ــاء، إضافة إل وحضر اللق
ــرة نتنياهو وصديقه  جميع أفراد أس
ــيل. وأفيد بأن  ــرب منه ناتان ايش املق
ــا باملضي قدما  ــو مهتم حالي نتنياه
ــي  ــل ف ــا زال يأم ــه م ــاق، لكن باالتف
ــة االجتماع  ــينه.وتقرر في نهاي حتس
ــع النائب العام  ــريع االتصاالت م تس

التخاذ قرار في األيام املقبلة.

موسكو / وكاالت / البينة الجديدة
ــكرية  ــية إن ٤٠ طائرة نقل عس ــاع الروس قالت الدف
ــية التابعة  ــوم واحد بنقل القوة الروس قامت خالل ي
ــن  األم ــدة  معاه ــة  مبنظم ــالم  الس ــظ  حف ــوات  لق
ــكو  ــتان إلى مطارات قرب موس اجلماعي من كازاخس
ــك.وأضافت الوزارة في بيانها: « قامت ٤٠  وأوليانوفس
ــية  ــكرية تابعة للقوات اجلوية الروس طائرة نقل عس
بنقل القوة الروسية من قوات حفظ السالم اجلماعية 

التابعة ملنظمة معاهدة األمن اجلماعي، من جمهورية 
ــتان إلى املطارات العسكرية في مقاطعتي  كازاخس
ــار  ــك، خالل اليوم املاضي».وأش ــكو وأوليانوفس موس
ــية تنظيم  ــارات الروس ــي املط ــه مت ف ــى أن ــان، إل البي
استقبال رسمي لقوات حفظ السالم، مبشاركة قيادة 
ــي. وبعد ذلك قام  قوات اإلنزال اجلوي في اجليش الروس
ــلحة واملعدات العسكرية  ــكريون بتنزيل األس العس

من الطائرات وتوجهوا إلى نقاط التمركز الدائمة.

@ÒÏ”@›ÿi@Öä‰ç@Z¥ÓqÏßa@Ü«Ïnm@ÚÌÖÏ»é€a
ÚÓibÁâ�a@fib‡«˛a@Û‹«

k„à€bi@âaä”�a@Ú‘–ï@ø@bflÜ”@ÔöΩa@âä‘Ì@ÏÁbÓ‰n„@ZCÊb◊D

bÓçÎâ@µg@ÊbnéÅaãb◊@Âfl@‚˝é€a@≈–y@paÏ”@›‘‰m@Òäˆbü@40@Ú«bç@24@fi˝Å



Ü‹j€a@fibÓnÀa

ــن  امللح كان  اذا  ــف  فكي
واملؤدي والشاعر هو نفسه؟ 
ــذا يكون  ــرى البعض ان ه ي
ــم احلق  ــا له ــكارا ورمب احت
املادي  ــل اجلانب  حني يتدخ
ــاب االبداع ،وارى  على حس
ــمة االبداع اكبر كون  ان س
الرقيقة متتزج  الشاعر  روح 
ــة بالصوت  ــع روحه املؤدي م
املوهبة اجلميلة وبالقصيدة 
وهذا ما اتضح لي من خالل 
ــعرية  الش اجملموعة  ــراءة  ق
ــر  وللناث ــدع  املب ــان  للفن
الرائع باسم اللبان. رغم ان 
ــاج النثري يعتمد على  االنت
املوسيقى الداخلية وتزاحم 
ــباكة  وس ــة  اخلالب ــور  الص
االحرف والكلمات كما يراه 
ــاد ،اال ان الفنان  اغلب النق
باسم اللبان كان يظهر لنا 
ــة عالية  ــيقى صادح املوس
ــبب  ــر والس ــني واخ ــني ح ب
كونه  ــة  الذوقي ــفافيته  ش
ابداعه  ــم  بارعا رس ملحنا 
ــن املهرجانات  في الكثير م
واخرها مهرجان بابل الدولي 
.كما ان الفنان اختار اسما 
جملموعته يستحق ان نقف 
(امزجة...كلها هنا) ــه  امام

االمزجة اجلمع وليس املزاج 
ــد وامنا لغة  ــود الواح املقص
املمتدة  اخلياالت  ذات  اجلمع 
ــق او املتعكر او  ــزاج الرائ امل
ــد  ــع بع ــذا وض ــاوي ل املاس
ــي تدل  ــاط والت ــزاج النق امل
ــم يكتب. ــى كالم اخر ل عل

ــا!!!  ــا كلها هن ــم اعلنه ث
ــتطيع  عجيب اي عقل يس
ــوي هذه االمزجة بل  ان يحت
ــان املرهف  ــل االنس هو عق
ــتطيع ان يجمع  ــذي يس ال
ــي اجلزء.كلها هنا؟  الكل ف
نعم بانت واتضحت .. ابتدأ 
ــى) وختم  ــالم تتالش بـ (اح
ال  ــوة)  (قس ب  ــة  اجملموع
ــب  ــد الترتي ادري اكان يقص
ــا  انه ام  ــتها  فهرس ــي  ف
الصدفة اال اني ارى الترابط 
ــان فهو  ــح وضح العي واض
ــى  ــي احالم تتالش ــول ف يق
ــات النفس احلاملة ،  (مكنون
روح حتتضر) اليست مأساة 
ــاة (عيون  ــي مأس ــول ف ويق
ــل بها الدمع) ،  حمر يغتس
والنهاية  البداية  بني  ترابط 
ويستمر في االنتقال بنا بني 
ــزل والوطن  ــكوى والغ الش
ــير في  ــا نس ــل وكأنن وااله

ــمع صوت  حديقة غناء نس
الثكالى  وبكاء  ــحارير  الش
ــل فيقول  ــات العق وهلوس
ــميها  اس ــة  (حماق ــي  ف
ــتحوذ الصمت  احلياة): (اس
ــى لغز  لغته ، حروفه تخش
ــذب  تك ــح  ....مالم ــراق  الف
علينا) كما امتعنا في اكثر 

من موقف (يا خريف العمر 
ــابقك  ــان، سأس ــاك ت رحم
وانال  ــأداعبك  س ــر،  وانتص
ــباب  بالش ــبث  تش منك).. 
واحلياة تفاؤل باالنتصار على 
املوت. ثم يداعبنا في (بقايا 
جسد) ، (قد يستحي حزني 
ــه ، يؤملني  ــت علي ــن حزن مم

وجعي ، طريق نهايته اراها 
بني طيات جلدي) .. كم كان 
ــه وهو  ــد يدي ــل جتاعي يتأم
ــر. وتبقى  العم ــف  في خري
ــى نصل الى  االنتقاالت حت
ــوار الضباب جاءت  (بني اس
ــرة  ــة ، ثائ ــال رحم ــر ب تبح
غاضبة تترقب بني الصخب 
والزحمة).. ما جلب انتباهي 
ــات تتحدث  النتاج ان اكثر 
عن الوجع رمبا يريد ان يوصل 
ــه لالخرين  ــي وجع للمتلق
ــما  باس ــي  ترون ال  ــول  ليق
منغما امنا الطير يرقص من 
شدة االلم.اجملموعة حقيقة 
ــة  سلس ــة  رائع ــة  جميل
كتبت بوجدان حقيقي غير 
ــي اراه ينغم  ــوع وكان مصن
ــتمتعت  كل ما يكتب ..اس
ــرأ .اجملموعة  ــا اق ــرا وان كثي
ــا  عليه ــب  نكت ان  ــن  ممك
ــار  ــن لالختص ــر ولك الكثي
ــاج ..نثري  ــوع النت ــق... ن ح
ــوع  ..تن ــة  اجملموع ــة  ثيم  ،
شجن، عدد الصفحات ١٦١ 
كتبها  ــة  املقدم ــة،  صفح
اخلفاجي  د.فارس  ــاعر  للش
ــة مجلس الدكتور  ، مطبع

علي الطائي..اواخر ٢٠٢١.

متابعة / البينة الجديدة
ــزة العالم  ــة جلائ ــة الطويل ــت القائم أعلن
العربي للرواية التي أطلقتها مجموعة من 
ــويق الكتاب العربي  ــات توزيع وتس مؤسس
ــة، بهدف  ــن الدول العربي ــا وبعدد م بفرنس
ــار الكتاب العربي واكتشاف  تشجيع انتش
ــيط عملية نشر  مواهب أدبية جديدة وتنش
ــدول العربية  ــاب العربي بني ال ــع الكت وتوزي
ــة األخيرة  ــت رواية «الليل ــة .ووصل واالوروبي
ــعيد» للشاعر والروائي  في حياة محمود س
ــة  ــبلول للقائم ــل ش ــد فض ــري أحم املص
ــي للرواية في  ــة جلائزة العالم العرب الطويل
ــرين رواية مت اختيارها من  باريس، ضمن عش
مجموع ما يقرب من خمسمائة رواية عربية 
تقدمت للفوز باجلائزة في دورتها األولى ٢٠٢١.
ــحة  ومت تكوين جلنة القراءة للروايات املترش

ــرين  ــاب والنقاد والناش ــن الكت ــدد م من ع
ــا والعالم العربي، مهمتها قراءة  في فرنس
ــاركة في  ــات وقبولها للمش محتوى الرواي
ــة) ثم اختيار  ــة أولى (القائمة الطويل مرحل
ــي مرحلة الحقة قبل  (القائمة القصيرة) ف
إقرار الروايات اخلمس الفائزة التي سوف يتم 

اإلعالن عنها خالل شهر يناير ٢٠٢٢.وتشمل 
التتويجات جوائز أفضل رواية عربية لسنة 
ــزة جلنة التحكيم  ــالث روايات) وجائ ٢٠٢١ (ث
ــراء ومتنح ألكثر الروايات  اخلاصة، وجائزة الق
ــراء على الصفحة  ــي يتفاعل معها الق الت
ــائل التواصل  ــابقة على وس اخلاصة باملس
ــن املنتظر أن يتم التعاقد مع  االجتماعي.وم
ــات الفائزة بالتعاون  الفائزين لطباعة الرواي
ــع العربية  ــر والتوزي ــات النش ــع مؤسس م
والفرنسية مجانا، ومتكني املؤلفني الفائزين 
ــي معرض باريس  ــاركة برواياتهم ف من املش
ــنة ٢٠٢٢ عبر دعوتهم  ــي للكتاب لس الدول
ــخصية باملعرض  لتوقيع كتبهم بصفة ش
ــات الفائزة  ــاركة الرواي فضال عن تأمني مش
في جميع معارض الكتاب العربي التي تقام 

مبختلف املدن الفرنسية.

حسني علي خضري
ــاعر  ــري بيكوف هو ناقد وكاتب وش دميت
ــيا ترجمت اعماله الى  وصحفي في روس
ــة واملثيرة  ــات، ولكن آراءه الغريب عدة لغ
ــدل وانتقاده   قامات ادبية كبيرة في  للج
عالم االدب الروسي. فما يهمني من هذا 
املقال هو طريقة نقده للكتَاب والشعراء 
املوهوبني وغير املوهوبني، وطبعا، القائمة 
ــماء  ــال لنا في ذكر األس ــة، وال مج طويل
ــوف، ولكن اخترنا  ــي حتدث عنها بيك الت
ــعر والنثر  ــمني كبيرين في عالم الش اس
ــا اخماتوفا  ــرة آن ــاعرة الكبي ــا: الش هم
ــكي.  دوستويفس ــم  العظي ــب  والكات
الغريب في االمر ان هذا الكاتب له العديد 
ــن طريقة  ــيا، لك ــن املعجبني في روس م
ــخص في  ــاده جتعل الش ــه او انتق كتابت

ــتياء مما يطرحه هذا الكاتب  صدمة واس
ــوار، حتى ان الكاتب والناقد  الغريب األط
ــينجني حتدث  ــر املعروف رومان س املعاص
ــألوه في احدى اللقاءات:  عنه، حينما س
ــبة لكم  ــري بيكوف بالنس ــن هو دميت (م
ــب  كات ــال،  مق ــب  كات ــر،  ناث ــاعر،  ش  –
ــرة فريدة؟...  ــرحية، محاضر ام ظاه مس
يجب ان انوه فكرت لفترة طويلة، قبل ان 
ــوف أجيب، على األرجح، ومن  اجاوب، وس

ــتمع  ــه ظاهرة فريدة، اقرأ واس املتوقع ان
ــض األحيان  ــراً. في بع ــوف كثي الى بيك
ــياء مثيرة الى االستياء.  يقول ويكتب أش
ــه، لقد فعلت ذلك عن طريق  أود ان أجادل
ــط، ولكن فكرياً أفعل  الكتابة مرتني فق
ــري لفوفيتش  ــراً، وبفضل دميت ــك كثي ذل
ــزال لم  ــي العقلية ال ت ــا قدرات ــرا م كثي
ــد أبداً». وعلى ما يبدو ان الكاتب  تتأكس
ــتاء من أفكاره التي  رومان سينجني مس
ــرام الرموز األدبية  ــك وعدم احت تثير الش
ــة كبيرة في  ــية التي تركت بصم الروس
ــي، ودليل على ذلك ان الناقد  األدب الروس
ــينجني يقول فكرياً اني أجادله  رومان س
ــة ان رومان  ــارة واضح ــذه اش ــراً وه كثي
ــا يطرحه من  ــوف فيم ــع بيك ــق م ال يتف

افكار.

متابعة / البينة الجديدة
هة  صدر العدد الثاني من مجلة ليمونة املوجّ
لألطفال، والتي يشرف على حتريرها ملتقى 
ــاد أدباء ديالى.  ــرح وأدب الطفل في احت املس
ــيّقة  ــدد موضوعات مفيدة وش ــم الع ويض
تنمي قدرات الطفل ومعلوماته، من قصائد 
رة، ومقاالت  ــوّ ــيناريوهات مص وقصص، وس
ــة حتكي حضارة  ــة وتاريخية جغرافي علمي
ــة  ن ــة ملوّ ــرة صفح ــت عش ــن. وبس الوط
ــل إلى قرّائه  ــة، يحلّ هذا العدد ليص اب وجذّ

مشاعل من الورد. 

متابعة / البينة الجديدة 
صدر العدد الثامن والعشرون من مجلة 
األديب العراقي، بحلّة أنيقة، وموضوعات 
ــات  أدبية وثقافية مميزة. ضم العدد دراس
ــاد أكادمييني، فضالً  ــة متنوّعة لنقّ نقدي
ــعرية وقصصية مبدعة.  عن نصوص ش
ــدد - الذي  ــارئ في أروقة الع ويطالع الق
برع في تصميمه الدكتور فالح اخلطاط، 
ــان وائل املرعب  ــاراً له لوحات للفن مخت
ــكان) ومحور  ــيرة م ة في (س ــوابَ عدّ - أب
ــات  ــتمل دراس ــرح، اش ــاص عن املس خ
ة، كما حاور العدد الروائي  ومقاالت مهمّ
ــرؤى األدبية  ــة من ال ــم والي، في رحل جن
املتميّز، وصفحاتها  وبقطعها  امللهمة. 
ــزة  املكتن ــني  والثمان ــت  والس ــة  املائ
ــب العراقي في  ــتكون األدي باملعرفة، س
ــن غماماتها  ــرّاء، لينهلوا م متناول الق

النديّة.

أ.د مصطفى لطيف عارف
ــة موغلة  ــب مكتب ــت بصاح  التقي
ــي مكتبته  ــدم , يقرأ بنهم ف في الق
ــب  ــى اجلان ــع عل ــي تق ــرة الت الصغي

ــارع املتنبي , يرتدي بدلة  األمين من ش
ــة , ويضع على قدميه مجموعة  قدمي
ــب ,وأمامه  ــا ما يكت ــدون فيه أوراق ي
مجموعة كبيرة من املصادر, واملراجع 
ــة جدا من  ــارة كبيرة وقدمي يلبس نظ
ــم الكبير , وعلى الطاولة توجد  احلج
ــا الكالم الناعم ,وغير  مكبرة يقرا به
ــذه احلال ملدة  ــح بقيت على ه الواض
ــاعة انظر إليه من املقهى املقابل  س
ــاط ,  للمكتبة ,وهو يعمل بجد ونش
ــرة معلقة  ــري قطعة كبي ــت نظ لفت
ــى باب املكتبة مكتوب عليها هنا  عل

ــائل واالطاريح اجلامعية  الرس نعمل 
ــا العلمية  ــرج بأنواعه وبحوث التخ
ــن  ــال -: م ــي النق ــة , رن هاتف واألدبي
ــس حترير  ــني رئي ــد أم ــي٠ -:  احم مع
ــتاذ نبيل اعمل  جريدة العلم ٠ -: أس
ــا عن ظاهرة البطالة,  حتقيقا صحفي
أو كتابة البحوث والرسائل اجلامعية 
ــي في اجملتمع  ؟ كانت فرصة  املتفش
ــب  صاح ــى  عل ــرف  للتع ــة  جميل
املكتبة٠ طرقت باب املكتبة فسمح 
ــتاذ  ,  ــول : صباح اخلير أس لي بالدخ
ــم صحفي في  ــل إبراهي ــمي نبي اس

ــمي  جريدة العلم -:٠ صباح اخلير اس
ــد العال٠ طلب مني  دكتور احمد عب
ــن موضوع  ــرا صحفيا ع ــل تقري عم
ــائل واالطاريح اجلامعية  الرس كتابة 
ــل توافق على إجراء حوار صحفي  فه
ــد فضحهم امام  ــك ٠،- : نعم أري مع
ــات والصحف كافة٠ -: ممكن  الفضاي
ــؤال اآلتي دكتور ٠  ــه إليك بالس أتوج
ــائل  ــل ٠-:  ملاذا تكتب الرس - : تفض
ــل املال ؟  ــة مقاب ــح اجلامعي واالطاري
ــب عليها  ــة يعاق ــك جرمي ــد تل إال تع
القانون ؟  إال يحاسبك ضميرك على 

ــال ٠-: متت  ــل؟  أجابني قائ ــذا العم ه
ــنوات  ــى التقاعد منذ س ــي عل أحالت
ــي  ــى راتب ــى اآلن عل ــل إل ــم احص ول
التقاعدي , كتابنا وكتابكم وضحك 
قائال كنت أظن أنني اعيش آخر أيامي 
ــدم خدماته  ــة وأمان وانا الذي ق براح
ــن أربعني عاما  ــة ألكثر م ــى اجلامع إل
ــت طلبتي على األخالق والنزاهة  علم
والعلم النافع وعندي عائلة كبيرة وال 
ــورد مالي اقتات منه ,  يوجود عندي م
ــب جشع  ــبني؟ ,وال حتاس وملاذا حتاس
ــالت دموعه  ــة س ــاء ,والصيادل األطب

ــي أصيبت مبرض  ــى وجنتيه زوجت عل
ــور عمليتها  ــك أج ــرطان وال امل الس
اجلراحية طرقت كل األبواب ,وراجعت 
ــة  الدولي ــات  واملنظم ــاء  األطب كل 
ــن ,لم أمتكن من  ــار ورجال الدي ,والتج
ــت احلياة ٠ ما  ــع أجورها حتى فارق دف
ــت  ــي تربوية متميزة درس ــا؟ وه ذنبه
أجيال وخرجت أجيال ولم تنال أبسط 
ــل الدولة بلدنا دمر يا  حقوقها من قب
ــه وعلمه ومبادئه  ولدي ودمرت أخالق
ــكني اجلهل  قالها بألم بلدنا ذبح بس

واجلهالء ٠
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فنارات

6ثقافية

أن مؤمتر القمة الثقافي اثمر عن انبثاق «نادي 
ــب انعقاد املؤمتر  ــرب» وذلك عق املثقفني الع
التاسيسي له في مدينة العمارة حيث أعلن 
ــيد  مؤسس نادي املثقفني  األديب محمد رش
ــرب  هو ثمرة  ــادي املثقفني الع ــرب : ان ن الع
توصيات البيان اخلتامي ملؤمتر القمة الثقافي 
ــه األولى والثانية  ــي الذي انعقد بدورتي العرب
٢٠١٨ و ٢٠٢١وأن نادي املثقفني العرب يتطلع 
ــاطاته  ــى إيجاد مكان خاص به ملزاولة نش إل
الثقافية واحلوار مع املثقفني العرب ملواجهة 
ــه املثقف  ــت وتواج ــي واجه ــات الت التحدي
العربي . هذا ويذكر انه مت إختيار املفكر العربي 
ــعبان مشرفا عاما  ــني ش الدكتور عبد احلس
ــيس كونها مهمة جدا.   للنادي ملرحلة التأس
ــيتم اإلتفاق على موعد املؤمتر اإلنتخابي  وس
للنادي بحضور الهيئة التأسيسية واألعضاء 
ــدد النتخاب مجلس إدارة تقع على عاتقه  اجل
ــق  ــاح وحتقي ــتمرار النج ــى اس ــاظ عل احلف
ــول للتحديات  ــي إيجاد احلل ــداف النادي ف أه
ــف العربي اثناء  ــت وتواجه املثق ــي واجه الت
ــيضم أعضاء جدد  وبعد جائحة كورونا. وس
ــن املثقفني العرب الذين  مبواصفات رفيعة م
ــامح والالعنف  ــم التس ــون بغرس قي يهتم
ــالم واتفاقية  ــر مبادىء الس في اجملتمع  ونش
ــتدامة  ــل وبرامج التنمية املس حقوق الطف
التي تسهم  في بناء اإلنسان واالوطان بعيدا 
ــرف الديني  ــة والتط عن التعصب والسياس
ــكلت  ــية تش ــد مت اختيار هيئة تاسيس . وق
ــاء جامعات وسفراء  من عمداء كليات ورؤس
وأدباء وفنانني ونواب وقضاة مستقلني الذين 
ــة  ــر القم ــات مؤمت ــروا جلس ــاركوا وحض ش
الثقافي العربي من أجل النهوض في الواقع 

الثقافي العربي كل من موقعه.
ــة احلرة  ــة العراقي ــة الصحاف ــس جمعي رئي
ــية لنادي املثقفني  وعضو اللجنة التأسيس

العرب *
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د. معتز عناد غزوان *

في اكثر من مناسبة 
ذكرنا ان الفن يرتبط 
ارتباطا وثيقا باألدب 

وال سيما الشعر 
وهذا واضح جدا واال 

ماذا يغني املطرب 
وكيف يبدع الرسام 

فاللوحة عبارة عن 
اغنية او انشودة 

تعبر نفسها فهي 
تنطق بالوجدان لذا 

ان االرتباط الوثيق 
بني الفن واالدب اجنب 

لنا توافقية رائعة 
وكل دفع االخر الى 

املزيد من االبداع..
وعلى املستوى 

الشخصي حتدث لي 
بعض معارفي او ما 

سمعته عبر وسائل 
االعالم عن االبداع 

واجلمال حني يلتقي 
امللحن واملطرب 
والشاعر تخرج 

االبداعات متالزمة 
رائعة .

حميد شغيدل الشمري

xÎä®a@ �w �é–‰�j€a@ �lbi@Â�fl
ä»ë@ó„

واه  بحَ هَ دماً أصْ قُ
قيبةً في  ه حَ ياعُ وضَ

ات  طّ احملَ
مرَّت

لَماً  اً وقَ رّاسْ كانَ انتِظارُه كُ
يودَ وأفْكاراً تَبْكي القُ

فرٍ يَطرُقُ  وازَ سَ كانَ جَ
أبواباً ال تُفتَح

اً كانَ ال يَنتَهي  عْ وَجَ
رقٌ مُستدميٌ هذا الوقتُ غَ

عٍ تابَ وجَ ه كِ نْ يتأبطَ مَ
ياع ؟ علَّقةَ الضَّ ليقرأَ مُ

عَ أنْ يَكونَ  كنُ للوجَ ال ميُ
مائِنا أبجديةً لسَ

اً في  نْ يشتري آالمْ مَ

طيرةِ شَ
باتٌ واؤها نَكَ أيامٍ هَ

لى  ها امرأةٌ ثَكْ طوُ وخَ
لةٌ بالدموع  ربةٌ مٌحمَّ أو عَ

؟
دافٌ  املَكيدةُ سمُّ مُ

هدِ بالشَّ
ةِ  فَّ اخلَديعَ دُّ كَ  ميَ

ةِ  حَ صافَ للمُ

عنِ والكفَّ األُخرى للطَّ
ع هذا  ومَ

عِ
ندَ أبوابِ اجلَّزَ عِ

يه  دّ يدانِ حتَ في مَ
يَصرخُ هاملِت :

ون» ونُ أو ال أكْ « أكْ
زميةِ  همَ العَ وكانَ رَمى سَ

زميَةِ  بِ الهَ
لْ في قَ

ون : وكنتُم أنتُم تَصرخُ

ن» ون إنْ لَم نَكُ  « ال نَكْ
جنوناً  هاملِت صارَ مَ

رفِ بعُ
خائنيه

نْ إالّ فيلَسوفاً  ولمْ يَكُ
رائياً

لِ 
قْ مرِ ذوي العَ بعُ

همِ  م فرُميُوا بسَ ا هُ أمّ
البُغض

رِ الغيظِ . نجَ نوا بخِ عِ طُ
ةً  غَ ضْ هاملِت استحالَ مُ

ي لقةِ التحدّ في عَ
ول . والوصْ

م صاروا زَرعاً في وادٍ  وهُ
ليسَ بِذي زَرْعٍ .

كانِ البنفسجُ يُحاورُهم 

ن نافذةِ مِ
نْاء ارِ والبِ

األفكْ
نِ هذي األرض 

ملاذا لم جتُ
غيرَ الثرثَرة ؟

وما هذا الصراخُ في 

هفِ كَ
تمةِ ؟! العُ

صيرَه  كيف تَركَ احلَجرُ مَ

مسِ لشَ
باً  يهَ هُ غَ هيرَةِ تَسوطُ الظَّ
المَ واألحالمَ  نعُ عنه الكَ متَ

؟! 
جُ  أسئلةٌ قالَها البنفسَ

جِ وسَ للعَ
وكانَ الرَّدُّ قُطناً في آذانٍ  

والفمُ فيهِ اللسانُ 
مقطوعٌ .

زيد الشهيد
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عملوا هنا في (                    ) ورحلوا

املرحوم اخلبير اللغوي
 كرمي توفيق الزبيدي

املرحوم الكاتب اللواء 
ماضي اخلزاعي

املرحوم مـاجد الصكر  
رئيس القسم الرياضي

لهم الذكر الطيب
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8الحصاد

بغداد / البينة اجلديدة
ــتقلة  املس ــا  العلي ــة  املفوضي ــت  أعلن
لالنتخابات، امس الثالثاء، امتام ما عليها من 
التزامات مالية وإدارية جتاه موظفي االقتراع 
لصرف مكافآتهم املالية واستحصال كتب 
ــة الوزراء.وقالت املفوضية  الشكر من رئاس
ــة االنتخابات اكملت ما عليها  ، إن مفوضي
ــاه موظفي  ــة وإدارية جت ــات مالي ــن التزام م
ــن ٣٠٠ ألف  ــغ عددهم أكثر م ــراع البال االقت
موظف من خالل اللجنة املركزية املشكلة 
ــني حسن، من  ــة القاضي فياض ياس برئاس

ــتحصال  أجل صرف مكافآتهم املالية واس
ــة الوزراء.وأضافت  ــن رئاس ــكر م كتب الش
ــوزراء رقم  ــرار مجلس ال ــتنادًا الى ق أنه اس
ــب رئيس مجلس  ــنة ٢٠٢١، خاط (١٧٤) لس
ــان خلف  ــل عدن ــي جلي ــني القاض املفوض
ــوزراء مصطفى الكاظمي  ــس مجلس ال رئي
ــكر وتقدير) الصادر في  ــوم (ش بكتاب موس
ــاب  ــه كت ــى توجي ــة عل ٢٠٢٢/١/٩ للموافق
ــن  الذي ــني  اجلامعي ــاتذة  األس ــى  إل ــكر  ش
ــي انتخابات  ــرفوا على مراكز االقتراع ف أش
ــي ٢٠٢١، إضافة إلى  ــس النواب العراق مجل

موظفي املؤسسات احلكومية الذين عملوا 
ــي اقتراع تثمينًا جلهودهم املبذولة  كموظف
ــارت إلى  ــاح العملية االنتخابية.وأش في جن
ــد التخصيص  ــابقاً بتحدي ــت س ــا قام أنه
ــي االقتراع  ــآت موظف ــرف مكاف ــي لص املال
ــوزراء أعاله، إذ  ــرار مجلس ال ــتنادًا الى ق اس
خاطبت املفوضية وزارة املالية لغرض إطالق 
ــى اخلزائن في كل  ــآت املالية ال متويل املكاف
ــيق مع مكاتب احملافظات  محافظة بالتنس
ــة لهذا امللف  ــة، والعمل واملتابع االنتخابي

جارية ومستمرة.

اخلنجر : االعتداء عىل اإلمارات رضب 
جلهود العقالء بالتقارب

بغداد / البينة اجلديدة
ــس اخلنجر،  ــزم خمي ــف ع ــس حتال ــد رئي انتق
االعتداء على دولة اإلمارات، عاداً ذلك استهدافاً 
ــتقرار املنطقة، وضرباً جلهود التقارب التي  الس
يبذلها العقالء. اخلنجر، وفي تغريدة مبوقع تويتر، 
ــقيقة،  ــر ان االعتداء على دولة اإلمارات الش ذك
ــرب جلهود  ــتقرار املنطقة، وض ــتهداف الس اس
ــالء إلنقاذ املنطقة  ــي يبذلها العق التقارب الت
ــاف  ــا الكثير.واض ــراع كلفه ــن ص ــة م العربي
ــدة املوقف العربي ضرورة حتمية  اخلنجر ان  وح
ــعى  ــي مواجهة التحديات اخلطيرة التي تس ف
ــبوهة.وأعلنت وكالة االنباء  لها األجندات املش

ــة ٦ آخرين،  ــخصني واصاب ــاة ش ــة، وف االماراتي
بحادث احلريق الذي اندلع صباح   االثنني املاضي، 
في منطقة مصفح آيكاد ٣ بالقرب من خزانات 
أدنوك.ونقلت وكالة االنباء االماراتية الرسمية، 
ــفر  ــي قولها ان احلادث أس ــرطة أبو ظب ــن ش ع
ــية الباكستانية  ــخص من اجلنس عن وفاة ش
ــة وإصابة ٦  ــية الهندي ــخصني من اجلنس وش
ــطة. ــيطة واملتوس آخرين، إصاباتهم بني البس

ــة بدأت حتقيقاً  ــلطات اخملتص وأوضحت ان الس
ــبب احلريق والظروف احمليطة  ــعاً حول س موس
ــيطرة على  ــي، أعلنت الس ــو ظب ــرطة أب به.ش
ــي منطقة مصفح آيكاد  ــق الذي اندلع   ف احلري

ــذي أدى إلى  ــوك، وال ــن خزانات أدن ــرب م ٣ بالق
ــات بترولية. ــل محروق ــج نق ــار ٣ صهاري انفج

ــي منطقة  ــيط ف ــادث حريق بس ــع ح ــا وق كم
ــو ظبي الدولي،  ــاءات اجلديدة في مطار أب اإلنش
ــير التحقيقات األولية إلى  وفقاً للشرطة.وتش
ــل أن تكون  ــام طائرة صغيرة يحتم رصد أجس
لطائرات بدون طيار درون وقعتا في املنطقتني قد 
تكونان تسببتا في االنفجار واحلريق، ومت إرسال 
ــاري التعامل مع احلريق. جهات االختصاص وج

وقد باشرت السلطات اخملتصة حتقيقاً موسعاً 
حول سبب احلريق والظروف احمليطة به.

بغداد / البينة اجلديدة
ــس الثالثاء، عن دخول  ــت وزارة الصحة، ام اعلن
ــار في  ــة ذروة االنتش ــرون مرحل ــور أوميك املتح
البالد.وفي غضون ذلك، حذرت الوزارة من تعرض 
ــط كبيرين في  ــي إلى حتد وضغ ــام الصح النظ
ــجيل إصابات كثيرة بالوباء خالل مدة  حال تس
وجيزة. وارتفع مؤشر اإلصابات اليومية بفيروس 
ــث زادت  ــف الوبائي، حي ــب املوق ــا بحس كورون
ــرة. وقال  ــالل اآلونة األخي ــكل مضاعف خ بش
ــوزارة الدكتور هيثم  ــز الصحة في ال مدير تعزي
العبيدي ، إن فيروس أوميكرون دخل في مرحلة 
ــاللة ومتحور  ــار كونه عبارة عن س ذروة االنتش
جديد.وأضاف،أن ساللة أوميكرون هي مشابهة 

ــرعة  ــا تتميز بس ــابقة، لكنه ــالالت الس للس
ــبب ارتفاع  ــة جدا بس ــد مقلق ــارها وتع انتش
ــت قصير، وهذا  ــكل كبير في وق ــات بش اإلصاب
ــواء األدوية  ــبب ضغوطات على املوارد س سيس
ــالكات الصحية. ــفيات وامل ــرة واملستش واألس
ــداد اإلصابات خالل  ــدي ارتفاع أع ــح العبي ورج
ــر بني  ــبب العدوى التي تنتش ــدة املقبلة بس امل
ــكل  ــني، مبينا،أن حضانة الفيروس بش املواطن
ــاً، بينما  ــوم واحد إلى ٢١ يوم ــام تتراوح بني ي ع
ــبوع بسبب  فترة حضانة أوميكرون أقل من أس
ــار  ــراض، وقصر فترة انتش ــور األع ــرعة ظه س
ــى أن أغلب املوظفني واملراجعني  العدوى.ونبه إل
هم جزء مهم بالسيطرة على املرض، من خالل 

التزامهم بالتعليمات الوقائية، وأخذ اللقاحات.
من جانبه، قال املتحدث الرسمي لوزارة الصحة 
ــات التي  ــدر إن أبرز التحدي ــيف الب ــور س الدكت
ــجيل آالف  تواجه النظام الصحي تتمثل بتس
ــات خالل مدة زمنية محدودة. وأوضح، أن  اإلصاب
املتحور اجلديد يصيب كل األعمار، ولكن اخملاوف 
تكون أعلى للفئات ذات االختطار العالي ككبار 
ــة واالعتالالت  ــراض املزمن ــن وأصحاب األم الس
املناعية.وذكر البدر أن هناك استجابة متفاوتة 
ــق قرارات  ــات احلكومية في تطبي بني املؤسس
ــالمة الوطنية  ــة والس ــة العليا للصح اللجن
فيما يخص املراجعني واملوظفني من خالل إبراز 

.PCR بطاقات اللقاح أو فحص

الصحة تدق ناقوس اخلطر حول «أوميكرون» : دخلنا مرحلة ذروة االنتشار

النزاهة : صدور قرارات بسجن وحبس عدد من املسؤولني

الديمقراطي يطرح رؤيته بشأن مرشح رئاسة اجلمهورية

الرئيس صالح جيري اتصاالً هاتفياً مع ويل عهد أبو ظبي

بغداد / البينة اجلديدة
ــس  ــة، ام ــة االحتادي ــة النزاه ــفت هيئ كش
الثالثاء، عن صدور أحكام بالسجن واحلبس 
بحق عدد من املسؤولني احلاليني والسابقني، 
ــببهم بـاإلضرار مبصلحة الدولة وهدر  لتس
ــات ، إن  ــرة التحقيق ــت دائ ــال العام.وقال امل
ــة بقضايا  ــرخ اخملتص ــح الك ــة جن محكم
ــس  ــا باحلب ــا غيابي ــدرت حكم ــة أص النزاه
ــي القضية  ــابق ف ــق محافظ بابل الس بح
ــتعمال قطع أراض من  املتعلقة بتغيير اس
ــتعمال  ــام إلى اس ــق ع ــراء وطري أرض خض
ــخاص  ــدف حتقيق منفعة أش ــكني؛ به س

على حساب مصلحة الدولة، مبينة أن قرار 
ــادة (٣٣١) من  ــا ألحكام امل ــة صدر وفق اإلدان
قانون العقوبات.وأضافت الدائرة، أن احملكمة 
ــس  ــا بحب ــا حضوري ــدرت حكم ــا أص ذاته
ــتنادا ألحكام  ــط السابق؛ اس محافظ واس
ــيرةً  ــون العقوبات، مش ــادة (٣٣١) من قان امل
ــة تعليمات مجلس  ــى قيام املدان مبخالف إل
ــوص التعيينات  ــنة ٢٠١٨ بخص الوزراء لس
في املديرية العامة لتربية واسط مبنح عقود 
ــبة ١٠٪ من املتقدمني  ــة األقاليم بنس تنمي
للتعيني، وتوزيع الدرجات الوظيفية حـسب 
ــكانية، الفتة إلى منح درجتني  النسب الس

وظيفيتني دون املرور بآلية التعيني.وأفادت بأن 
ــاد املركزية أصدرت  محكمة جنايات الفس
حكما حضوريا بالسجن مدة ست سنوات 
ــببه بهدر  ــى مدير آثار صالح الدين؛ لتس عل
ــار مخصصة لترميم  ــغ (٨ ) مليارات دين مبل
جامع ملوية سامراء، مشيرة إلى أن احملكمة 
ــتنادا إلى أحكام املادة  أصدرت حكمها؛ اس
ــون العقوبات.وتابعت الدائرة،  ــن قان (٣٤٠) م
ــرارات األحكام بعد  ــني أصدرتا ق أن احملكمت
ــي تلك  ــة املتحصلة ف ــى األدل ــالع عل االط
ــة ومقنعة  ــي وجدتها كافي ــا، والت القضاي

إلدانة املتهمني. 

بغداد / البينة اجلديدة
ــي  الدميقراط ــزب  احل ــة  كتل ــت  طرح
ــح  ــة احلزب حول مرش ــتاني ، رؤي الكردس
رئاسة اجلمهورية، فيما شددت على ضرورة 
ــتورية. احترام التوقيتات لثالثة ثوابت دس

وقالت املتحدثة باسم الكتلة فيان دخيل، 
ــراق مير مبرحلة حرجة حاليا، وال مانع  إن الع
لدينا من دخول االطار التنسيقي باحلكومة 
القادمة اذا اتفق البيت الشيعي، مبينة أن 
حتركات رئيس حتالف الفتح هادي العامري 

ــف واآلن في اربيل مهمة  األخيرة الى النج
جدا.وتابعت أن اربيل سيكون لها دور كبير 
ــددة  ــكيل احلكومة القادمة، مش ــي تش ف
ــات والثوابت  ــرام التوقيت ــى ضرورة احت عل
الدستورية ومنها املادة ١٤٠ واستحقاقات 
ــأن  املوظفني.وبش ــب  وروات ــمركة  البيش
ــة اجلمهورية، ذكرت دخيل أن  مرشح رئاس
ــعود بارزاني  ــس احلزب الدميقراطي مس رئي
ــرد موحدين الى  ــاب الك ــص جدا بذه حري
ــال التوصل  ــه في ح ــة الى أن ــداد، الفت بغ
ــتاني  الى اتفاق مع االحتاد الوطني الكردس
ــة فهذا  ــة اجلمهوري ــح رئاس ــأن مرش بش
جيد، اما في حال عدم التوصل التفاق فإن 
مرشحنا هو هوشيار زيباري.يذكر أن رئيس 
ــري وصل مؤخرا  ــف الفتح هادي العام حتال
الى محافظة اربيل، والتقى برئيس االقليم 
ــي وبرئيس حكومة االقليم  نيجرفان بارزان
ــرور بارزاني وبرئيس احلزب الدميقراطي  مس
ــث معهم اخلطوات  ــعود بارزاني، وبح مس
ــة  احلكوم ــكيل  تش ــي  ف ــتقبلية  املس

بالتنسيق بني املكونات العراقية. 

بغداد / البينة اجلديدة
ــح،  صال ــم  بره ــة  اجلمهوري ــس  رئي ــرى  أج
ــاً مع ولي عهد  ــاء، اتصاالً هاتفي امس الثالث
ــان، أدان  ــد آل نهي ــن راي ــي محمد ب ــو ظب أب
ــارات. وذكر  ــة اإلم ــداء على دول ــه االعت خالل
ــه أجرى رئيس  ــة اجلمهورية ، أن ــان لرئاس بي
ــاالً هاتفياً مع  ــة برهم صالح، اتص اجلمهوري
ــن زايد آل نهيان،  ولي عهد أبوظبي محمد ب
ــه االعتداء اآلثم على دولة اإلمارات  أدانَ خالل
العربية املتحدة الشقيقة.  وأكد صالح وفق 
ــل هذه االعمال  ــان خالل االتصال، أن مث البي

تُشكل تصعيداً وتهديداً ألمن واستقرار كل 
ــتقرار اإلمارات جزءٌ ال  ــة، وأن أمن واس املنطق
يتجزأ من أمن واستقرار كل املنطقة، مشيراً 
إلى تضامن العراق مع دولة اإلمارات، مشيراً 
ــعبني  إلى أهمية العالقات الثنائية بني الش
ــان،  البي ــاف  وأض ــقيقني.    الش ــن  والبلدي
ــال الرئيس  ــن آل نهيان اتص ــه، ثمّ من جانب
ــراق الداعم  ــف الع ــيداً بـموق ــح، مش صال
ــان وفق البيان،  ــة اإلمارات.  وعبّر آل نهي لدول
ــود التي يبذلها العراق في  عن تقديره للجه

سبيل إرساء السالم في ربوع املنطقة.  

مفوضية االنتخابات تعلن إمتام ملف 
موظفي االقرتاع

بغداد / البينة اجلديدة
ــش األمني العام جمللس الوزراء حميد نعيم الغزي  ناق
ــس االول  ــرمي اخلفاجي، ام ــد ك ــة محم ــر الزراع ووزي
ــر اإلقليمي (٣٦)  ــني، التحضيرات اخلاصة باملؤمت االثن
ــرق األدنى وشمال أفريقيا ملنظمة الفاو،  إلقليم الش
ــباط املقبل.وقال  ــرر انعقاده في   بغداد بداية ش املق
ــراق ملثل  ــاع ، إن احتضان الع ــالل االجتم ــزي خ الغ
هكذا مؤمترات دولية، يعكس هوية العراق واستعادة 
ــيما وأن هناك توجها حكوميا  مكانته الدولية، الس
ــل التوجه الدولي  ــع الزراعي في ظ ــوض بالواق للنه
ــرات املناخية.وأضاف، أن انعقاد  ــا يتعلق باملتغي فيم
املؤمتر في بغداد مهم وايجابي لتسليط الضوء على 
ــه في تطبيق  ــتفادة من ــة املياه، الى جانب االس ازم
ــاطئة مع العراق،  ــات الدولية للبلدان املتش االتفاقي
ــا يخص حصة  ــذه االتفاقيات فيم ــد على ه والتأكي
ــزي، أن األمانة العامة جمللس  ــراق املائية.وأكد الغ الع
ــاندة لتنسيق  ــتكون اجلهة الداعمة والس الوزراء س
ــي الزراعة واخلارجية واجلهات االخرى،  املؤمتر مع وزارت
ــر وحتقيق حملة اعالمية  ــار قيمة اعلى للمؤمت إلظه
ــر الزراعة محمد  ــن جهته ثمن وزي ــاندة للعراق.م س
ــم الكبير لألمانة العامة جمللس  كرمي اخلفاجي، الدع
ــدا أن العراق وألول  ــي مختلف اجملاالت، مؤك الوزراء ف
ــرات دولية متثلت  ــذا مؤمت ــتضيف مثل هك مرة، يس
ــعة ألكثر من ٣٠ دولة، مبينا أن املؤمتر  ــاركة واس مبش
ــاع الزراعي  ــع القط ــة لتوضيح موق ــيكون فرص س
ومشكلة ازمة املياه مع الدول املتشاطئة مع العراق.

وتابع البيان أن اجملتمعني بحثوا اإلجراءات التحضرية 
ــيمية، وحتديد  للمؤمتر والتي تخص اإلجراءات املراس
ــود،  ــتقبال الوف ــات اس ــر، والي ــاد املؤمت ــكان انعق م
ــدة  ــل، واجن ــول، والتموي ــمات الدخ ــوات وس والدع
ــر، مبينا أنه حضر االجتماع، الوكالء  وتوصيات املؤمت
والكادر املتقدم لوزارتي الزراعة واخلارجية، فضال عن 

ممثل منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة. 

الغزي : احتضان العراق 
ملؤمتر منظمة الفاو 

اإلقليمي يؤكد استعادة 
مكانته الدولية

لليوم الثاين .. معتصمو رشكة
 نفط ذي قار ينقلون احتجاجاهتم إىل 

مبنى املحافظة  

فرقة العباس تعلق بشأن 
استهداف منزل آمر «لواء انصار 

املرجعية» محيد اليارسي

اخلارجية : واشنطن ستسلم العراق قطعتني 
أثريتني  تعودان إىل أكثر من ٤٠٠٠ سنة

ذي قار / البينة اجلديدة
ــركة نفط  ــني املعتصمني امام ش د مئات اخلريج ــدَّ ج
ــام مبنى ديوان  ــاء، تظاهرتهم ام ــار، امس الثالث ذي ق
ــم. وأفاد  ــر فرص عمل له ــة بتوفي ــة للمطالب احملافظ
ــلنا في احملافظة، بان املئات من املعتصمني أمام  مراس
ــوم الثاني على  ــار جددوا للي ــركة نفط ذي ق مبنى ش
ــوان احملافظة،  ــام مبنى دي ــم أم ــي احتجاجاته التوال
ــل لهم في  ــرص عم ــر ف ــني وتوفي ــة بالتعي للمطالب
ــام واخلاص.واوضح عدد من املتظاهرين  القطاعني الع
في حديث صحفي، أنه لم يتم االستجابة  ملطالبهم 
ــتمرارهم باالعتصام امام شركة النفط منذ  رغم اس
ــهور عدة، لذا مت جتديد تظاهراتهم امام مبنى ديوان  ش
محافظة ذي قار، مضيفني أن مطالبهم تتمثل بايجاد 
فرص عمل للخريجني من جميع االختصاصات سواء 

كانت الهندسية او االنسانية. 

ذي قار / البينة اجلديدة
استنكرت فرقة العباس القتالية، الهجوم على منزل 
ــري، الذي نفذه  ــر لواء انصار املرجعية حميد الياس آم
ــجب  ــة املاضية. وقالت الفرقة ، تش ــلحون الليل مس
ــد  ــة (حش ــاس القتالي ــة العب ــادة فرق ــتنكر قي وتس
ــواء انصار  ــتهداف منزل آمر ل ــة) اس العتبات املقدس
ــة بإطالق نار  ــي الرميث ــري، ف ــة حميد الياس املرجعي
ــر   االثنني املاضي، في محاولة من خفافيش الليل  فج
ــروعها الوطني  ــوات الدولة عن موقفها ومش لثني ق
ــعب.  وأضافت  ــرعي واالخالقي جتاه البلد والش والش
الفرقة، كما وتدعو السلطات األمنية الى متابعة من 
ــار القانون النه  ــبتهم وفق إط ــف وراء ذلك ومحاس يق
ــراً خطيراً في ظرف حساس.  واعلن مكتب  يعد مؤش
ــتهداف منزل األخير من  ــري في وقت سابق، اس الياس
ــيد  قبل مجهولني الليلة املاضية.  وقال املكتب ، الس
ــري يخصكم بالسالم وال يوجد أي خطر  حميد الياس
ــن يحيدنا عن نصرة  ــيط ول عليه وماحدث هو أمر بس
احلق والوطن .. رعاكم اهللا وحفظكم.  وأضاف املكتب، 
ــخاص مسلحون حاولوا الوصول  أن احلدث كاآلتي أش
ــري  ــار املرجعية حميد الياس ــزل امر لواء انص الى من
بوقت متأخر من الليل وبعد مواجهتهم وتبادل اطالق 

النار معهم الذوا بالفرار. 

ذي قار / البينة اجلديدة
ــة أحمد الصحاف،  ــم وزارة اخلارجيَّ اكد املُتحدث بإس
ــنطن ستسلم العراق قطعتني  امس الثالثاء، ان واش
أثريتني  تعودان ألكثر من ٤٠٠٠ سنة.وقال الصحاف ، أن 
ــة العامة جلُمهورية العراق في لوس أجنلوس  القنصلي
ــي األمريكي  ــاون مع املكتب الوطن ــيق والتع وبالتنس
ــني أثريتني تعودان إلى  ــلم قطعت للتحقيقات ستتس
ــماري يعود إلى  ــنة، وهما لوح مس ــر من ٤٠٠٠ س أكث
ــور مسماري نادر جداً  مدينة أُور والثاني جزء من منش
يعود إلى مدينة بابل القدمية وال توجد سوى قطعتني 
منه في العالم وقد كان يستخدم كأداة تعليم نادرة.

وأضاف ان هذا اإلجناز قد حتقق في وضع اليد على القطع 
ومصادرتها من قبل السلطات األمريكية ضمن اجلهود 
التي تبذل ملالحقة اإلجتار غير املشروع باآلثار العراقية 
ــة وإتخاذ اإلجراءات  ــن خالل تتبع املعلومات املُقدم وم
القانونية لوضع اليد عليها والعمل على إرجاعها إلى 
ــلطات العراقية.واشار  موطنها األصلي من خالل الس
الصحاف الى انه ستجري مراسم التسليم في مبنى 
ــة العامة جلُمهورية العراق في لوس أجنلوس  القنصلي

بتاريخ١/٢٠/ ٢٠٢٢  خالل إحتفال رسمي.
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ــى معاهدة  ــدي حتفظها عل ــراق ان تب ــة الع    وحلكوم
ــع او التصديق عليها او  ــراف عند التوقي متعددة االط
ــص صريح او  ــع املعاهدة بن ــام اليها مالم متن االنضم
ــون التحفظ قد ورد على جزء نصت عليه املعاهدة  يك
وقد يتعارض التحفظ مع موضوع املعاهدة او الغرض 
ــغ الى  ــة ويبل ــورة حتريري ــظ بص ــت التحف ــا ويثب منه
ــى غيرها من الدول طبقا للطريقة  الدول املتعاقده وال
ــوص عليها في املعاهدة واذا وضع التحفظ لدى  املنص
ــرط  ــددة االطراف اخلاضعة لش ــدة متع ــع املعاه توقي
ــمية عند  التصديق فيجب تاكيد التحفظ بصورة رس
تصديق العراق على املعاهدة او االنضمام اليها وللعراق 
ان يقبل او يعترض على التحفظات التي توردها الدول 
املتعاقدة االخرى وفق احكام القانون الدولي وان قبول 
ــحبه الذي ابدته على معاهدة متعددة  التحفظ او س
ــه دول اخرى  ــظ ابدت ــى حتف ــراض عل ــراف او االعت االط
ــظ او اعتراض  ــكام القانون الدولي واي حتف ــا الح طبق
ــحب لتحفظ يتم بصورة حتريرية واذا ظهر خطأ  او س
ــي معاهدة ثنائية بعد توقيعها  في االمور االجرائية ف
ــم تصحيحها باحد  ــز التنفيذ فيت ــل دخولها حي وقب
ــح على نص املعاهدة  ــني اوال: اجراء التصحي الطريقت
ــي جميع  ــرف االولى ف ــع عليه باالح ــي والتوقي االصل
ــراق وممثل الطرف  ــخ من قبل ممثل جمهورية الع النس
ــادل مذكرات او  ــراء التصحيح يتب ــد االخر واج املتعاق
رسائل بني اشخاص مفوضني بتمثيل العراق والطرف 
ــزء اليتجزأ من املعاهدة  ــد االخر على ان يعد ج املتعاق
ــة للمعاهدة الثنائية  ــق اخلطأ باالمور اجلوهري واذا تعل
ــز النفاذ فيتم  ــول املعاهدة حي ــافه قبل دخ ومت اكتش
ــه باحدى الطريقتني كاجراء التصحيح وفق  تصحيح
ــكام القانون او اجراء التصحيح بتبادل املذكرات او  اح
الرسائل بني مفوضني بتمثيل العراق والطرف املتعاقد 
ــن املعاهدة وتخضع  ــر على ان تعد جزء اليتجزأ م االخ
للشروط املتعلقه بدخول املعاهدة حيز النفاذ نفسها 
ــور االجرائية في املعاهدة  ــف اخلطأ في االم واذا اكتش
الثنائية بعد دخولها حيز التنفيذ يتم تصحيحه مبجرد 
ــي العراق والطرف  ــائل بني ممثل تبادل املذكرات او الرس
املتعاقد االخر واذا تعلق اخلطأ بأمور جوهرية فيخضع 
ــول املعاهدة حيز  ــروط املتعلقة بدخ التصحيح للش
النفاذ نفسها وتصحيح اخلطأ في املعاهدات املتعددة 
ــد توثيق نص  ــدول املوقعة بع ــبما تتفق عليه ال حس
ــن االحكام االجرائيه تتولى وزارة اخلارجية  املعاهدة وم
بناء على موافقة مجلس الوزراء اعداد وثائق التفويض 
بالتفاوض بالتوقيع ووثائق التصديق او املوافقه وتبادل 
ــق ووثائق  ــرات املؤيدة للتصدي ــق التصديق واملذك وثائ
ــون وتقوم الوزارة  ــراض احملددة في القان االنضمام لالغ
بترجمة نصوص املعاهدات احملررة باللغة االجنبية الى 
ــى وزارة اخلارجية  ــة وتعرض الترجمة عل اللغة العربي
ــن صحة الترجمة ومطابقتها  لتأييدها بعد التأكد م
ــروع املعاهدة الى  ــال مش ــوزارة ارس ــل وعلى ال باالص
مجلس شورى الدولة لطلب املشورة القانونية ويقوم 
ــة ذات الصلة  ــتطالع راي اجلهة احلكومي اجمللس باس

بشأن ابرام املعاهدة قبل اصدار املشورة القانونية.

قانون عقد املعاهدات

اللواء الدكتور 
عدي سمري الحساني

اكي بعض املواضيع الواقع االفتراضي  حتُ
ــني  ب ــص  تتلخ ــي  والت ــات  للمجتمع
ــع واقع احلال ال  ــي او متناقض م متماش
سيما ما متس منها حياة الفرد اليومية، 

ــى ما يطمئنه  ــده يبحث دائماً عل لذا جت
على مستقبله وعائلته، ويسلك الطرق 
ــية  التي تؤمن له ضرورات احلياة االساس
الذي تشهده  لالنفتاح  اخملتلفة.ونتيجة 
ــم على بعضها بفضل التطور  دول العال
ــذي  ــي وال ــي والتكنلوج ــي والفن العلم
ــا  ــة ليجعله الدولي ــاحات  ــع املس ابتل
بحجم شاشة الهاتف النقال، وساهم 
ــادة االطالع على  ــكل او بأخر في زي بش
ــة للمجتمعات االخرى  الثقافات اخملتلف
ــي ما  ــا،  وبالتال ــارع له ــور املتس والتط
ــدى الفرد  ــعورية ل ــده من حالة ال ش يول
في ضرورة تطوير نفسه وفقاً ملتطلباته 

ــخص آلخر وهو حق  التي تتفاوت من ش
ــذه  ــن ه ــالف عليه.ولك ــروع ال اخت مش
ــات  ــاك رغب ــة فهن ــدة ثابت ــت قاع ليس
ــاول اثارة الفوضى  انتقامية متطرفة حت
ــك التكنلوجيا  ــتغلة في ذل والفنت مس
ــوق بعض القضايا البالية  احلديثة لتس
ــع التواصل االجتماعي لتعمل  عبر مواق
ــة كجهات  ــات الدول ــن توجه بالضد م
ــة للمواطنني من خالل  حبط مغرضة ومُ
ــة من النفاق  ــف احلقائق وخلق حال تزيي
املتعمد في التشويه الصوري للمواضيع 
ــرض جعلها  ــي من املفت ــة والت اجملتمعي
ــد جند ان بعض مواقع  بأنصع صورها.فق

ــل  ــوم بتهوي ــي تق ــل االجتماع التواص
ــدى متابعيها  ــور وخلق حالة رعب ل االم
ــرها  ــع االخرى على نش ــابق املواق وتتس
ــن ذات حديث مجتمعي مرعب.وفي  لتك
ــر جند بعض القضايا املهمة  اجلانب االخ
ــاهم في  ــك املواقع لتُس ــا تل تتجاهله
طمس حقائق مهمة كان من املفترض ان 
تأخذ مساحتها في النشر.ولألسف فأن 
ــويه صورته عبر تلك املواقع  من يتم تش
ــاً (فيس بوكي) (افتراضي)  ويصبح وحش
ــمه  ــن ال يعرفه ويصبح اس ــر م ــي نظ ف
ــامع ومخيلة متابعني تلك  يدور عبر مس
املواقع على انه مجرم ويتم نسف تاريخه 

وسمعته وعائلته وقد تبنى عليها نتائج 
ربكة للجهات  ــة مُ ــة وامور إداري حتقيقي
ــة ملصالح االفراد، الرابح  املعنية ومعطل
ــن يتلذذون  ــاب النفوس الذي منها اصح
ــل ما يُقال  ــباع رغباتهم التي اق في اش
ــا منافع  ــمومة غايته ــا مس ــا انه عنه
ــن الالزم  ــح م ــا اصب ــة مؤقتة.وهن دنيوي
ــمية هذه املواقع  ــى احلذر من سُ ان نتوخ
وعمليات االغتيال املعنوية التي يتعرض 
ــم الدرس  ــاء، وان نفته ــا بعض االبري له
والعبرة ممن يحاولون خرق االمن الداخلي 
ــاهم في  ــرام افتراضي يس ــي خلق اج ف

عرقلة البناء اجملتمعي السليم.

* هاشم مهدي السوداني

ــائل في  ــرق والوس ــا اختلفت الط مهم
التربية والتعليم يبقى الكتاب والكلمة 
ــي نقل  ــائل ف ــي اهم الوس ــة ه املكتوب
ــذا موضوع  ــة وعندما نتناول هك املعرف
ــرف الطارىء قد الزم  خطير جند هذا الظ
ــث النظام  ــيرة حي ــم بأمور عس التعلي
ــه كبديل  ــذي فرض نفس ــي ال االلكترون
ــات هذا  ــدارس واجلامع ــور في امل للحض
النظام الذي ساهم في ان يجلس االستاذ 
واملعلم والطالب في بيته ويكون التواصل 
عبر االجهزة االلكترونية وقد أسس هذا 
ــيما وان  التدريس حلالة غير مرضية الس
اولياء االمور يالحظون ابناءهم قد عزفوا 
ــى اجلامعات  ــور للمدارس وحت عن احلض
ــارب) , وكما هو  ــى الغ ــى (احلبل عل وبق

ــة كورونا) قد عطلت  ــروف ان ( جائح مع
العقول في جميع مراحل الدراسة وهذا 
ــس الصحيحة  ــيؤثر على االس حتما س
ــم والثقافة وحينما  في التربية والتعلي
نستذكر الثقافة جندها من اهم مظاهر 
النظام املعرفي واالجتماعي والسياسي 
ــة  ــورة عام ــي بص ــلوك االجتماع والس
ــي احلالي  ــلوب التدريس حيث اعد االس
ــتمرار عليه سوف يتسبب بالنيل  واالس
ــوق العلمي والتمييز  ــن املبادرات والتف م
ــوف  احلقيقي للطلبة اجملدين وكذلك س
ــاع عوامل  ــة وضي ــي روح املنافس تنته
ــا عليه النشء  ــاع واملثابرة وهذا م االندف
ــات وحتماً  ــك طلبة اجلامع ــوم وكذل الي
ــة باثارة  ــيلقي هذا النوع من الدراس س
السلبية حالياً  والحقاً بل وعلى املستوى 
ــث املدارس  ــام حي ــي الع ــي واالدب العلم
ــال  ــزة بايص ــتكون عاج ــات س واجلامع
املفاهيم الصحيحة في شتى املواضيع 
ــوف يترك ذلك اثر سلبي على افكار  وس
ــاً. اذن ال  ــم الطلبة عموم ــة وتعل وثقاف
ــي وال غنى عن  غنى عن التواصل الدراس
ــط   (بالكتاب والقلم  الثقافة التي ترتب
ــا ان التواصل واملواظبة  والقرطاس) وكم

ــا االثر  ــؤولية العلمية ولهم ــدد املس حت
ــة الصحيحة  ــق باحلياة , فالتربي العمي
هي التي تنقل العلم احلديث واملعلومات 
ــذه االمور  ــة للطالب ه ــة املطلوب القيم
ــواد على  ــتيعاب امل ــها باس تفرض نفس
اختالفها وسبباً بالعلم واملعرفة. حيث 
ــك الى كافة مفاصل  كان التعليم ينقل
ــى الكتاب  ــتند عل ــاة وكل هذا يس احلي
ــات املركزة في  ــن املعلوم ــه اخلزين م وفي
ــرض خللق  ــذي يف ــي ال ــام التعليم النظ
ــس الدراك  ــع ويحفظ ويتناف ــب يتاب طال
مراحل دراسته.ومن املؤلم ان نلمس بان 
هذا الطالب او ذاك قد انتقل الى مرحلة 
ــة  ــبع بالدراس ــم يتش ــو      ل ــرى وه اخ
ــن مجرد قد انتقل  ــم والتعلم ولك والعل
ــرى دومنا فائدة مرجوه  من مرحلة الى اخ
وتسعى العوائل التي حترص على ابنائها 
ببذل اجلهود واحلرص على ابنائها لتجاوز 
ــخر  ــن التعليم وتس ــة احلالية م املرحل
ــاء الصحيح , ان  ــا الذاتية للبن جهوده
ــن التعليم  ــتمرار الصيغة احلالية م اس
ــاكلة  ــتنتج اجياال باملدارس على ش س
ــبقتنا  ــة ) وكانت العقود التي س (االمي
ــها  متعددة العلوم واملعرفة وكان اساس

ــعراء  ــة واليوم نقرأ لالدباء والش املدرس
ــتمدين املعرفة  واحلكماء والفقهاء مس
ــة  ــول الباقي ــذه العق ــم ه ــن براعته م
ــا جيل  ــا وكل موروثاته ــا ونتاجه بآثاره
ــلم جيل ولو بدأت لعجزت ان اكمل  يس
ــماء الالمعة( امثال مصطفى  هذه االس
ــة  املالئك ــازك  ون ــوردي  ال ــي  وعل ــواد  ج
واجلواهري) وحتى الفنون املتنوعة امثال 
ــف العاني ) وكثير  ــليم ويوس ( جواد س
ــالدي املبدعني اما   ــي ب ــفة ف هم الفالس
ــاهد الكثير من الشباب جيل  اليوم نش
املستقبل قد اتخذ من (االركيلة) ندمي له 
ــل خير جليس بهذا الزمان  وجهاز املوباي
ــيولد  ــا ذلك س ــي) وحتم ــذراً للمتنب (ع
ــي العلوم  ــة وعجز بتلق ــاكل فكري مش
املعرفية وهدر كبير بالوقت واملال.فكيف 
ننشد الى ثقافة وهذا التدهور الذي اضر 
باجلميع لندخل بدوامة ال يستطيع احد 
ــو عدنا  ــرار حلها ... ول ــاب الق ــن اصح م
ــة االلكترونية جندها سببا لهذا  للدراس
ــب ان نضع  ــن الصع ــس م ــاع ولي الضي
ــيم دوام املدارس واجلامعة  احللول بتقس
على شكل يومني باالسبوع من ضمنها 
ــبت ويتم توزيع الطلبة بشكل  يوم الس

ــاء الدروس  ــم واعط ــن اعداده ــل م يقل
بتواجد مناسب ويقع ذلك من مسؤولية 
ــدارس واجلامعات اضافة  (االدارات) في امل
الى تعاون وزارة الصحة بالتعفير اليومي 
ــات  ــة بتعليم ــزام الطلب ــتمر والت املس
ــينتج  ــيء س ــا هذا الش ــة وحتم الوقاي
ــة , وكلنا نشاهد  اجواء ايجابية للدراس
اليوم االعداد الكبيرة التي ال تنقطع من 
ــوالت واملتنزهات  ــاس وهي تتجول بامل الن
ــك  وكذل ــر  والدوائ ــب  واملالع ــواق  واالس
ــعبية املتنوعة وهي ال  ــات الش التجمع
ــادات ... ولو  ــات او ارش ــزم باي تعليم تلت
ــرت امور  ــبة لتيس وضعت احللول املناس
كثيرة على مواصلة التعليم , وقد يكون 
اليأس سيد املوقف واآلمال ضعيفة جداً 
بان يكون لنا جيل متعلم عبر (التعليم 
باثارة الكارثية  االلكتروني) وسينعكس 
ــي   االلكترون ــتقبل  املس ــل  جي ــى  عل
ــول ان هذا التعليم الطارئ  واحلقيقة تق
ــله وانعكس على التعليم  قد ثبت فش

والثقافة بصورة عامة.

* الصحفي - خبري قضائي 

عباس كريم العلياوي
لغل لدواخلنا  ــأس يَتغّْ ــةٌ بدأ الي .. حقيق
ــاعرنا التي  ــيطرة على مش ــد الس ونفق
ــٰى  الفوض ــة  نتيج ــة  معطل ــت  أصبح
العارمة التي تصيب بلدنا احلبيب العراق 
ــر  ــة  غي ــلوكيات الصبياني ــبب الس بس
املَسؤولة للكثير من الذين استولوا علٰى 

ــم يفعلها  ــل والتي ل ــم بدعم احملت احلك
ــي سابق طيلة  من قبل اي نظام سياس
العهود السابقة واليوم ما نشهده مؤلم 
وقاسي بحق البلد في حني جند الغالبية 
ــة  رافض ــي  ه ــعب  الش ــن  م ــٰى  العظم
ــذا النظام  ــبب ه لوجودهم بالتمام بس
ــب مع  املتخلف والرجعي والذي ال يتناس
حجم التضحيات للقوٰى الوطنية طيلة 
ــراً  ــة والذي قد فرض قَس ــود املاضي العق
ــعب وبدعم من  من قبل احملتل علٰى الش
ــك اجلماعات  ــني خلف تل ــل املَنبطح قب
التي تبحث عن مصاحلها املادية وأمتالك 
ــع القيم  ــاليب تتنافٰى م ــلطة بأس الس

ــة . واليوم  ــة احلق ــة والدميقراطي الوطني
ــمعه  ارج الذي كنا نَس ــدَ ــح املثل ال أصب
ــن اهالينا ايام زمان  ــذ الصغر كثيراٌ م من
مبناسبة وبدون مناسبة واقع حال نلمسه 
بأيدينا وحقيقه نَعيشها بكل جتلياتها 
ــه ] وهذا  ــود النار خلبزت ــو [ كلمن يحُ وه
ــه الشعب بكافة  هو الواقع الذي يعيش
ــرائح  ــة واملذهبية وش ــه القومي مكونات
ــاركة في  اجملتمع عندما أحجم عن املش
ــهل  البرملانية األخيرة ليَس ــات  األنتخاب
ــيني  الالعبني األساس تنفيذ مخططات 
ــية باألعتماد  ــاحة الالسياس ــى الس عل
ــرر بهم وأصحاب  ــٰى أتباعهم من املغ عل

املصالح الضيقة والذين هم باجململ تعد 
ــوٰى نسبة ضئيلة من  أرقامهم ال متثل س
الشعب العراقي باملفهوم العام والطامة 
ــهد تصريحات  ــا نش ــراً م ــرٰى كثي الكب
ــالم  ــائل اإلع ــام وس ــم أم ــض منه للبع
بالدول التي يزورها بني احلني واألخر أنهم 
ــعب زوراً وبهتانا   ميثلوا األغلبية من الش
ــؤون البلد والتفريط ثرواته  والتصرف بش
ــا ملك خاص بعوائلهم  ومقدراته وكأنه
ــم املَألنَ خذوا  ــه نقولها لكم بالف ... علي
ــوا ما يحرم  ــازات وإترك ــب وَاألمتي املناص
ــه معافٰى بداً من  ــد من مقدرات بقائ البل
ــروع بناء ميناء الفاو الكبير من قبل  مش

ــروع بَأتخاذ  ــة والش ــركات الصيني الش
ــة بتنفيذ طريق احلرير  اإلجراءات الكفيل
ــوب الناقل لنفط البصرة  وإلغاء مد األنب
ــدي أقتصاديا  ــر اجملُ ــة  الغي ــاء العقب ملين
ــني  بتأم ــالن  فيّ الكَ ــران  نص العُ ــا  ألنهم
متطلبات احلياة لألجيال الالحقة وتوفير 
فرص العمل لعشرات اآلالف من العاطلني 
ــا انتم  ــت احلاضر وام ــل بالوق ــن العم ع
نيتّْموه من أموال منقولة  ــا جَ تمتّعوا مب فَ
وغير منقولة من مكاسب الكعكة التي 
تقاسمتموها فيما بينكم جهارا وإتركوا 
الغالبية الصامتة في حالها حلني ظهور 

املنتظر .

قــضـــايــــــــــا مــتـهـالـكــــــــــــــــــــــة

جـــيـــل الـتـعـلـيـــــــــم االلـكـتـــــــرونــــــــــــــي 

ــوز الـنـــــار لــخبــزتــــــه كـــل واحــد بـيـهـــم يـــحُ
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مقدم الربنامج الرياضي محمد جواد محمد لـ (                        ) : 

عملت عىل كتابة حتقيقات يف جملة الشبكة 
ومن ثم انتقلت اىل عامن وعملت مراسال صحفيا

ــي رحلته في  ــد العبدل ــدأ محم ــف ب *  كي
االعالم؟

ــبكة االعالم  ــدأت العمل االداري في ش ـ  ب
العراقي وبعدها شاهدت الكامرا واعجبت 
ــات في  ــة حتقيق ــى كتاب ــت عل ــا وعمل به

ومن  ــبكة  الش ــة  مجل
ــى عمان  ــم انتقلت ال ث
وعملت مراسال صحفيا 
ــة في  ــة مكتوب صحاف
مجلة الشبكة وجريدة 
االقدار  وشاءت  الصباح 
ــرا ملكتب  ــون مدي ان اك
قناة العراقية في عمان 
ــى  ــت عل ــا تدرب وبعده
في  والظهور  ــرا  الكامي

االعالم .
ــرى جتربتك في  ــل ت *  ه

قناة العراقية الرياضية ناجحة ؟
ــي مقدم في  ــة رغم ان ــا ناجح ـ  ال اعتبره
برنامج جيد لكن الطموح ال حدود له ألني 
قادر ان اقدم اكثر واكثر ألكون اسما المعا.

ــي  الرياض ــالم  باالع ــك  رأي ــوا  ه ــا  م   *
بصورةعامة؟

ـ  االعالم الرياضي نفس االعالم السياسي 
ــالم  ــا االع ــات ورمب ــس الضغوط ــه نف وفي

ــيء  ــب الن الرياضي باي ش ــي اصع الرياض
ــبب وجود  ــة بس ــوات مدروس ــذ خط يتخ
حدود متنعه  قد تتعرض في اي موضوع الى 

التهديد العشائري والقضائي .
ــك  اعمال ــى  عل ــد  النق ــل  تتقب ــل  ه   *

االعالمية؟
ـ  انا اعتبر النقد 
جزءا  من النجاح 
ــخص  الش الن 
ــدك  ينتق ــذي  ال
تراجع  ــك  يجعل
نفسك وتشاهد 
ــا  ان ــاءك  اخط
ــونار  س ــره  اعتب
ن  ــا نس لال

وتصرفاته .
ــالم  االع ــل  ه   *
ــالل هاذه  ــات خ ــه ضغوط ــي يواج الرياض

الفترة؟
ــد ضغوطات لكن  ــاالت توج ــي كل اجمل ـ  ف
ــات ونحن  ــن باقي املؤسس ــالم اكثر م االع
ــة حكومية مقيدون بالكثير من  كمؤسس

القيود بسبب سياسة القناة.
*  ما سبب اختيارك مجال االعالم؟

ــة  ــالم كان صدف ــي االع ــه دخول ـ   بصراح

ــت  دخل ــا  فعندم ــة  اعالمي ــة  كمؤسس
ــا وفنيا  ــا عمال اداري ــدت به ــة وج املؤسس
ــادرا على ان  ــالم الني رأيته ق ــي االع اعجبن
ــيئا في هذا العالم ويكون حلقة  يفعل ش
وصل بني املواطن واجلهات احلكومية بحيث 
يستطيع ايصال صوتهم من ناحية اخرى 
فهو مكان جميل لطيف وهذه كلها دوافع 

ايجابية لدخولي مجال  االعالم.
ــتقبال  ــرى حظوظ املنتخب مس ــف ت *  كي

برأيك؟
ــه في  ــوظ ل ــي ال حظ ــب العراق ـ   املنتخ
ــة البناء  ــبب طريق ــة بس ــة القادم املرحل
البسيطة والتي ال تقاس بباقي املنتخبات 
ــئ ال ميكن ان  ــاس خاط ــى اس ــاء عل والبن
ــات الكبيرة على اقل تقدير  ينافس منتخب
ــرب عندما  ــي بطولة كأس الع ــا حدث ف م
ــمال  ــاهدنا كيف مت  اعداد منتخبات ش ش

افريقيا.

محمد جواد محمد بكلوريوس اعالم واسمه الفني محمد 
ــة الرياضية منذ  ــي قناة العراقي ــي مقدم برامج ف العبدل
ــه وما هي املصاعب  ــنوات وللتعرف اكثر عن عمل ثالث س

التي واجهته كان لنا معه هذا احلوار.

حاورته / هند سالم

تجربتي َّـ قناة 
العراقية الرياضية ال 

اعتربها ناجحة رغم اني 
مقدم برنامج جيد لكن 

الطموح ال حدود له

طاقات شابة

* من هو عماد الزبيدي عرفنا عنك ؟
ــة وحاصل  ــج في قناه دجل ــدم برام ـ مق
ــي االعالم  ــهادة البكالوريوس ف على ش
ــي جامعة  ــة والتلفزيون ف ــم االذاع قس

االسراء وانا االن طالب ماجستير اعالم.
ــك وبرأيك هل  ــف كان اول برنامج ل * كي

حقق صدى واسعا من قبل اجلمهور ؟
ــباب now على  ــج لي كان ش ـ  اول برنام
ــيد وكان برنامج لطيف جدا  اذاعة الرش
يحمل طابع شبابي ومحتواه هو التحاور 
مع الضيوف في كل حلقة وكان برنامجا 
ــم يحقق  ــي لكن ل ــبة ل ــا بالنس ناجح
ــون  ــي يك ــج اذاع ــرا، البرنام ــدى كبي ص
ــهرة قليل عكس البرامج  حظه من الش

التلفزيونية .
طموحاتك  ــي  *ماه
يعك  ر ــا مش و

للمستقبل ؟
ــي  طموح ـ  
ــى  عل ــول  احلص
ــهاده املاجستير  ش
والدكتوراه وامتنى ان 
اقدم كل ما يحتويه 
جناحات  من  االعالم 
ــالم نظيف  ــن اع وم

ورسالة إعالمية ناجحة .
ــي اذاعة ام  فقط  ــابقا ف  * هل عملت س
ــي اعمالك  في  ــدمي البرامج وماه في تق

اجملالني ؟
ــج االذاعية   ــن البرام ــت العديد م ـ قدم
ــيد  وقناة  ــة في اذاعة الرش والتلفزيوني
ــي) و(برنامج  ــج صباح ــار في (برنام الدي
املتنبي )و بعدها عملت في قناة اسيا في 
ــج (injoy ) وفي  ــج صباحي) وبرنام (برنام
ــان) وبرنامج  ــة برنامج (القبط قناة دجل
ــة one وقدمت  ــي اذاع ــد )وف ــر واح (صف

برنامج (c.t music )وفي اذاعة بغداد.
* هل دخولك لالعالم موهبة ام شهادة؟.

ـ دخولي لالعالم كان صدفة فأنا حاصل 
على شهادة بكالوريوس  (ادارة واقتصاد) 
ــة  جامع ــي  ف

بغداد .
ــي  ماه  *
ت  ــا ب لصعو ا
ــي واجهتك  الت
ــك  ــاء دخول إثن
االعالم  ــم  لعال
ــيل  ش لسو ا و

ميديا؟
ــي احلقيقة  ـ  ف

ــرة والتنافس كان  ــات كثي مررت بصعوب
ــروع  ــق مش ــو ح ــى االن فه ــديدا وال ش

للجميع لكني جتاوزتها .
ــدم برامج  ــك كمق ــت جتربت ــف كان * كي
ــة  ــور جديد على شاش ــل لديك ظه وه

التلفزيون ؟
ــررت بها هو  ــل االوقات التي م ـ من اجم
وقوفي امام الكاميرا وانا مستمر بعملي 
في قناة دجلة في برنامج حواري خال من 

االسفاف .
ــل واجهتك صعوبات في بدايتك ومن  * ه

هو الداعم األساسي لك ؟
ــن الداعمني لي  ــن جتاوزتها وم ـ نعم لك
ــان عدنان  االعالمي احمد الصاحلي وغس
ــار البارودي  ــرج ليث ماهر واخملرج عم واخمل
ومدير قناة الديار لؤي االسدي ومدير قناة 

اسيا سابقا ثائر چياد.

ــدة برامج  ــال االعالم وقدم ع ــوح عمل في مج ــاب طم ش
ــتير في  ــهادة املاجس ــة وتلفزيونية  حاصل على ش اذاعي
ــالة اعالمية ناجحة  االذاعة والتلفزيون يطمح لتقدمي رس

وللتعرف اكثر كان لنا معه هذا احلوار.
حاوره / علي عبد الرزاق

دخويل لالعالم كان صدفة وامتنى ان اقدم
 كل ما حيتويه االعالم من نجاحات

مقدم الربامج عماد الزبيدي لـ (                         ): 

طموحي الحصول 
على شهاده اِّـاجستري 
والدكتوراه واتمنى ان 
اقدم كل ما يحتويه 
االعالم من نجاحات
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ــق للنمو  ــذا الرقم املقل ــه ه ويواج
السكاني في العراق مشاكل كبيرة 
ومعقدة على مستوى توفر اخلدمات 
واملاء  ــاء  الكهرب ــل  ــية مث األساس
ــريع  ــط دعوات بتش ــكن وس والس
ــل في  قانون جديد للحد من النس
العراق وتخوف من تطبيقه بسبب 
ــم  ــي حتك ــة الت ــم االجتماعي القي

الشارع العراقي. 
حتديد النسل

ــي  ــط   ف ــت وزارة التخطي وتراجع
بغداد عن تصريحات سابقة للوزير 
ث فيها عن التحرّك  خالد بتال، حتدّ
إلعداد برنامج لتحديد الوالدات في 
العراق، ضمن جملة من املقترحات 
التي طرحتها احلكومة الستيعاب 
ــي  ــرة ف ــكانية الكبي ــادة الس الزي
ــى حزيران  ــالد، والتي جتاوزت حت الب
املاضي، حسب آخر تقديرات، عتبة 
ــدث  ــمة.وقال املتح ــون نس ٤١ ملي
ــم وزارة التخطيط عبد الزهرة  باس
الهنداوي، إنّ :»العراق اآلن غير مهياً 
د اإلجناب، بسبب  إلصدار قانون يحدّ
ــم  ــي حتك ــة الت ــم االجتماعي القي
الشارع العراقي».وأضاف الهنداوي، 
ــدى احلكومة  هات ل ــاك توجّ أنّ «هن
حالياً بشأن «تنظيم األسرة وليس 
حتديد اإلجناب أو النسل»، وما يُقصد 
ــد بني  ــرة التباع ــم األس ــن تنظي م
ــاب، لضمان  ــوالدات وتقليل اإلجن ال
حياة كرمية لألطفال وضمان صحة 
ــي،  املاض األول  ــرين  تش ــي  املرأة.وف
ــت وزارة التخطيط في بغداد  توقّع
ان البالد في العام  أن يصل عدد سكّ
ــمة، في  ــون نس ــى ٥٠ ملي ٢٠٣٠ إل

ان  ــنوية للسكّ ظلّ التقديرات الس
ــدل ٨٥٠ ألفاً إلى  ــن يزدادون مبع الذي
ــمة في السنة الواحدة،  مليون نس
ــنوية بالغة ٢٫٦ في  ــبة منو س بنس
املائة، مع احتمالية أن يرتفع العدد 
ــمة بحلول العام  إلى ٨٠ مليون نس
ر حاجة البالد حالياً إلى  ٢٠٥٠.وتقدّ
ــكنية ملعاجلة  ــدة س ــني وح ٥ مالي
ــي العراق،  ــكن اخلانقة ف أزمة الس
ة  ــة ملحّ ــن حاج ــط حديث ع وس
لنحو ١٠ آالف مدرسة، عدا عن ٩٠٠ 
ــن ألفي مركز  ــفى وأكثر م مستش
ــتيعاب  ــن اس ــن م ــي، لتتمك صح
ــات  للخدم ــني  املواطن ــة  حاج

الرئيسية.
تنويع االنتاج

ــر  اخلبي ــال  ق ــياق  الس ــذا  ه ــي  وف
ــومي  املرس ــل  نبي ــادي،  االقتص
ــكان في العراق  ان:»معدل منو الس

ــة واملألوفة في  من املعدالت العالي
ــتوى العالقة  البلدان النامية ومس
ــو العالي  ــدل النم ــني مع ــة ب طردي
ــادي  واالقتص ــي  الثقاف ــتوى  واملس
ــد  البل كان  ــا  فكلم ــعوب  بالش
متطورا اقتصاديا تنخفض معدالت 
ــى ١٪ او اقل  ــادي ال ــو االقتص النم

وكلما كان البلد متخلف اقتصادياً 
ــادي الى أكثر  ــع النمو االقتص يرتف
ــن ٢٫٥٪».وأضاف، ان «معدل النمو  م
السكاني في العراق هو ٢٫٦٪ ويعد 
ــراً وال ميكن مواجهته بإجراءات  كبي
حتديد النسل او غيره وامنا من خالل 
والثقافي  ــاد  االقتص ــتوى  رفع مس
ــض قليال  ــوي ميكن ان يخف والتوع
ــكاني ففي  ــدل النمو الس ــن مع م
ــو  النم ــدل  مع ــغ  بل  ٢٠٢١ ــام  ع
ــراق ٤١ مليون  ــي الع ــكاني ف الس
ــو  النم ــدالت  ملع ــاً  ووفق ــمة  نس
ــدد ٥٠ مليون  احلالية ان يصبح الع
نسمة في عام ٢٠٥٠».وشدد اخلبير 
ــر الى  ــرورة النظ ــادي بـ»ض االقتص
التوازن بني املوارد السكانية واملوارد 
ــى  ــادراً عل ــراق ق ــة، والع االقتصادي
ــتيعاب هذا العدد فيما استغل  اس
ــكل كبير  ــة بش ــوارده االقتصادي م

في ظل وجود خطة تنموية طويلة 
ــع االقتصاد؛  ــتطيع تنوي ــد تس األم
ــل الوضع احلالي مقابل  لكن في ظ
ــادي حقيقي  ــود منو اقتص عدم وج
مولد لإلنتاج وفرص العمل نبقى في 
حالة قلق وذعر من ارتفاع النسبة. 
ــكاني اال  ــالج للنمو الس ــه ال ع وان

ــتوى االقتصادي واإلنتاج  برفع املس
إمكانية  ــى  عل ــاً  وتنويعه».وتعليق
ــكاني الكبير  ــة النمو الس مجابه
ــراق اخلام قال  ــتثمار ثروات الع باس
ــادر فالعراق في  ــومي «نعم ق املرس
السبعينات استورد عمالة اجنبية 
ومصرية بسبب وجود خطة تنمية 
ــو حصلت هذه  ــة آنذاك ول انفجاري
ــد ميكن خالل ٤-٥  التنمية من جدي
ــل وإنعاش  ــنوات يولد فرص عم س

السكان سيميلون  وذاتيا  السكان 
ــالة  ــدد.. إذا املس ــص الع ــى تقلي ال
ــة».وكان  اقتصادي هي  ــية  األساس
ــح،  ــم صال ــة بره ــس اجلمهوري رئي
ــران ٢٠٢١، دق  ــق حتذيرا في حزي أطل
ــذر فيه من  ــذار، وح ــه جرس اإلن في

مخاطر البقاء حتت رحمة االعتماد 
ــول: االحتياطات  على النفط، بالق
ــراق ودول  ــط في الع ــة للنف الهائل
ــتقبل  مس ــن  تؤم ــن  ل ــة  املنطق
أجيالنا، متوقعاً أن يصل العراق إلى 
ــكانية تصل إلى ٨٠ مليونا  زيادة س

بحدود ٢٠٥٠.
دراسة سريعة 

ــي علم نفس اجلامعة  وقال أخصائ
ــدي ان  ــم الزبي ــتنصرية، رحي املس

ــردة الكبيرة في عدد  ــادة املط :»الزي
ــى الرغم من  ــوس العراقيني عل نف
ــابقة التي مر بها  كل الظروف الس
ــادي واحلروب  ــد والوضع االقتص البل
ــهدنا  وداعش اإلرهابي واالمراض ش
ــكاني  الس ــو  بالنم ــة  عالي ــادة  زي

ــة  ــع دراس ــى وض ــتدعي ال ــا يس مم
ــادة املفرطة كي  للحد من هذه الزي
ــب مع املردودات االقتصادية  تتناس
للبلد».واكد «أهمية ان يكون هناك 
توجيه رمبا حكومي او غيره لتحديد 
النسل في االسرة على قدر الوضع 
االقتصادي احلالي وعلى هذا معدل 
ــالل  ــل خ ــا نص ــريع رمب ــو الس النم
ــى أكثر من ٥٠  ــنوات املقبلة ال الس
مليون نسمة او أكثر وهو ال يتناسب 

مع وضع البلد ومساحته اجلغرافية 
ــه للحد  ــرورة وجود توجي ــك ض لذل
ــل». ــذه الزيادة املطردة للنس من ه
ــريع  وبني الزبيدي «اليوم أصبح تش
قانون لتحديد النسل ضرورة ملحة 
ــاحة  وفقا للوضع االقتصادي واملس

وكل شيء ليناسق املردود مع العدد 
السكاني».

قانون جديد
ــي  عل ــي،  القانون ــر  اخلبي ــن  وأعل
ــراق بحاجة الى  ــان الع ــي ب التميم
ــد من  ــد للح ــون جدي ــريع قان تش
ــو  «خل ــي  التميم ــل.واكد  النس
ــاص بتنظيم  ــون العراقي اخل القان
ــل،  ــرة من مواد لتحديد النس األس
ــارع النمو السكاني  وعليه مع تس
وتسجيل اعداد كبيرة يجب تشريع 
ــس النواب». ــون جديد في مجل قان
ــي  العراق ــط  التخطي ــر  وزي وكان 
خالد بتال، كشف عن حترك إلعداد 
ــرة وحتديد  األس ــم  لتنظي ــج  برنام
ــال ان :»زيادة  ــراق، وق ــوالدات بالع ال
ــن  ــالد م ــكانية بالب ــبة الس النس
ــي منها  ــاكل التي يعان ــر املش أكب
العراق، وان اللجنة العليا للسكان 
ــع برنامج خاص بقانون  تتجه لوض
املوازنة للعام ٢٠٢٢ لتنظيم االسرة 
ــس  والوالدات؛ لكن البعض يتحس
ــل  من تقليل الوالدات وحتديد النس

وسنعالج ذلك بالفترة املقبلة».

د اإلنجاب املتحدث باسم وزارة التخطيط عبد الزهرة اهلنداوي: العراق اآلن غري مهيأ إلصدار قانون حيدّ

إنفجار هيدد مستقبل أرض السواد وال وقت للبكاء عىل «اللبن املسكوب»

 ( إعالن )
 ) ٧/٢٠٢١رزمه (  

  -.حكمت المحكمة العسـكرية لجهاز مكافحة اإلرهاب على المدانين المدرجة أسمائهم أدناه غيابيا بما يلي :١
 بالمدد المدرجة أدناه وفق أحكام المواد المؤشرة أزاء كل منهم  الحبس . أ

)م��ن ق��انون أص��ول ٨١بحق��ه العقوب��ة أعتب��ارآ م��ن ت��أريخ إلق��اء الق��بض علي��ه أو تس��ليم نفس��ه نادم��آ م��ع مراع��اة إحك��ام الم��ادة ( تنف��ذ. ب
  ٢٠١٦لســـــنة   ٢٢رقم  العسكري المحاكمات الجزائية

ه باإلخب�ار ع�ن مح�ل اختفائ�ه . منح الحق للموظفين العموميين بإلقاء القبض عليه أينما وجد و إل�زام الم�وظفين و المكلف�ين بخدم�ه عام�ج
 ٢٠١٦لسـنة  ٢٢/ثالثا /رابعا ) مــــن قــــــــانون أصــــول المحاكمـات الجزائيــة العسـكري رقــــــم ٨٠استناد ألحــــكام المادة (

ه�ذا اإلع�الن م�ن ت�أريخ نش�ر  (س�نة واح�دة).لذا عليك مراجعة وحدتك العسكرية وتس�ليم نفس�ك إل�ى اق�رب جه�ة عس�كريه رس�ميه خ�الل ٢
)م�ن ق�انون أص�ول ٨١بعد نفاذ ألم�ده القانوني�ة أع�اله ة المنص�وص عليه�ا بالم�ادة ( يوبعكسه يصبح الحـكم الغيابي بمنزلة الحكم الو جاه

  ٢٠١٦لســـــنة   ٢٢رقم  العسكري المحاكمات الجزائية
 الحقوقي                اللواء                                                                                                            

  ابرئيس المحكمة العسكرية لجهاز مكافحة اإلره                                                                               
 ت أسم المتهم الرباعي و اللقب عدد الدعوى المادة القانونية مدة العقوبة

 ١ زياد طارق عيدان جاسم 2021/707 )أوال/33( ستة أشهر

 ٢ عقيل خضير حسن يوسف 2021/700 )أوال/33( ستة أشهر

 ٣ عبد الرحمن حسن محمدحيدر  2021/701 )أوال/33( ستة أشهر

 ٤ طيف سعد جاسم مهدي 2021/702 )أوال/33( ستة أشهر

 ٥ عالء عبد الحسين حسين عبود 2021/704 )أوال/33( ستة أشهر

 ٦ سيف زيدان جابر عايد 2021/705 )أوال/33( ستة أشهر

 ٧ حيدر مجيد حميد عبد هللا 2021/706 )أوال/33( ستة أشهر

 ٨ سيف حميد ستار كزار 2021/703 )أوال/33( ستة أشهر

 ٩ علي نجم عبد جبر 2021/820 )أوال/33( ستة أشهر

 ١٠ علي كامل فرحان دهش 2021/821 )أوال/33( ستة أشهر

 ١١ عبد الستار عبد الرسول طرد 2021/832 )أوال/33( ستة أشهر

 ١٢ علي عبد الرضا حسن جرو 2021/831 )أوال/33( ستة أشهر

 ١٣ عماد شاكر عبد الحسين علي 2021/830 )أوال/33( ستة أشهر

 ١٤ غزوان قاسم صاحب حسون 2021/829 )أوال/33( ستة أشهر

 ١٥ علي عبد الجبار روضان سمين 2021/828 )أوال/33( ستة أشهر

 ١٦ علي جاسم محمد علي 2021/827 )أوال/33( ستة أشهر

 ١٧ علي فرج كريم حسين 2021/826 )أوال/33( ستة أشهر

 ١٨ عالء عبيس عصمان افندي 2021/825 )أوال/33( ستة أشهر

 ١٩ غسان رشيد كاظم عويد 2021/824 )أوال/33( ستة أشهر

 ٢٠ احمد الوس منشد زغير 2021/823 )أوال/33( ستة أشهر

 ٢١ علي ناجي دنبوس ناصر 2021/822 )أوال/33( ستة أشهر

 ٢٢ سيف عادل فاضل محمود العزاوي 2021/495 )أوال/33( ستة أشهر

 ٢٣ كرار خليل كاظم حسن الشمري 2021/496 )أوال/33( ستة أشهر

 ٢٤ حسن جبار عبد محمد 2021/680 )أوال/33( ستة أشهر

 ٢٥ طاهر كريم عبيد طاهر 2021/681 )أوال/33( ستة أشهر
 

NO.3802.WED.19.JAN.2022العدد (٣٨٠٢) األربعاء  ١٩ / ١ / ٢٠٢٢ 

ــبوق للنمو  ــني بارتفاع غير مس ــق لدى العراقي ــة من الذعر والقل ــالن وزارة التخطيط حال ــبب إع تس
السكاني في العراق والذي جتاوز ٤١ مليون نسمة خالل عام ٢٠٢١ في ظل انتكاسة الوضع االقتصادي 
ــي، ناهيك عن حالة عدم  ــة واالعتماد الكلي على الريع النفط ــوء املعيش ــي البطالة وس للبلد وتفش
ــاعية لوقف عجلة االستثمار وانعدام اخلطط  ــتقرار االمني على مدى االعوام والبيروقراطية الس االس

االستراتيجية وروية تنموية واضحة تهدف لرفع اقتصاد البالد.

متابعة / البينة الجديدة

 اخلبري القانوين عيل التميمي : العراق بحاجة اىل ترشيع قانون جديد للحد من النسل
اخلبري االقتصادي نبيل املرسومي: معدل نمو السكان من املعدالت العالية واملألوفة يف البلدان النامية

شهد العام ٢٠٢١ عدداً من املحطات املضيئة يف جمال الفضاء

ــورة للكوكب  ــبار األمل أول ص ــل مس أرس
ــف كيلومتر في  ــاع ٢٥ أل ــن ارتف األحمر م
ــه نشرت  ــهر نفس ــهر فبراير. وفي الش ش
ــورة  ص أول  ــة  الصيني ــاء  الفض ــة  وكال
ــي  املريخ.وف ــاف  ــا الستكش ــن مهمته م
ــات خاصة، يقول نائب رئيس املركز  تصريح
ــدة،  ــاألمم املتح ــاء ب ــوم الفض ــرى لعل املص
ــهد  الدكتور عالء النهري،إن العام ٢٠٢١ ش
ــي مجال الفضاء، من  عدة أحداث مهمة ف
ــبارات، هي: «مسبار  بينها إطالق ثالثة مس
ــبار مداري، هدفه  األمل اإلماراتي» وهو مس
ــبار  ــوي للمريخ، و»مس ــة الغالف اجل دراس
ــفيرنس» األميركي (هبط على سطح  برس
ــباط ٢٠٢١)، ومنه طائرة  ــي ١٨ ش ــخ ف املري
هليكوبتر أجرت ١٥ محاولة طيران، وجنحت 
ــى ارتفاع  ــران عل ــي الطي ــف ف ــي الصي ف
ــاس  ــدة أطول لدقيقتني؛ على أس أعلى وم
ــب األحمر  ــطح الكوك ــواء على س أن اله
ــاعدها  ــل، ما س ــذا الفص ــدد خالل ه يتم
ــو  ــث فه ــبار الثال ــا املس ــى الطيران.أم عل
ــن-١، الذي كانت  ــي تيان وي ــبار الصين املس
ــام فرعية ثالثية  ــية ومه له مهمة أساس
ــوط ومركبة  ــداري ومركبة هب ــبار م كمس
ــني أول دولة  ــون الص ــي تك ــة، وبالتال جوال
ــام الثالثة  ــتوى العالم تنفذ امله على مس
ــة واحدة.اتخذت اإلمارات خطوات  في مهم
ــعة خالل العام في مجال الفضاء إلى  واس
جوار مسبار األمل؛ فقد شهد العام وصول 

البحريني  ــي  اإلمارات ــي  االصطناع ــر  القم
ــى محطة  ــاح إل ــوء ١» بنج ــترك «ض املش
ــة مؤخراً. بينما في اخلامس  الفضاء الدولي
ــت اإلمارات  ــرين االول أعلن ــهر تش ــن ش م
ــال الفضاء  ــي مج ــدة ف ــة جدي ــن مهم ع
ــبع  ــاف كوكب الزهرة وس تهدف الستكش
ــية.  ــة الشمس ــن اجملموع ــات ضم كويكب
ــرين  ــي الرابع من شهرتش ــا أعلنت ف فيم
الثاني عن أول مهمة إماراتية حملاكاة احلياة 
ــيريوس ٢١»  في الفضاء ضمن برنامج «س
مبشاركة رواد محاكاة من الواليات املتحدة 
وروسيا. وخالل العام، حجزت اإلماراتية نور 
املطروشي مكانها كأول رائدة فضاء عربية.
تزامنت تلك البصمات اإلماراتية مع أحداث 
عاملية مهمة؛ ففي ١٨  شباط أعلنت ناسا 
عن هبوط الروبوت اجلوال برسيفيرنس على 
ــة إجنينويتي  ــالً مروحي ــطح املريخ حام س
ــة ملحمية  ــن مهم ــك ضم ــة، وذل املريخي
ــي ميكن أن جتيب عما  لإلتيان بالصخور الت
ــت قد وجدت أي حياة على الكوكب  إذا كان
ــت مروحية  ــان جنح ــر. وفي ١٩ نيس األحم
ــطح املريخ،  إجنينويتي في الطيران على س
ــران لطائرة مبحرك على  د أول طي ــو ما عُ وه
ــان ٢٠٢١ جنحت  ــي ٢٢ نيس كوكب آخر.وف
ــجني على  ــاج األكس ــا في إنت ــة ناس جترب
املريخ من ثاني أكسيد الكربون املوجود في 
الغالف اجلوي للكوكب.بينما في ١٧حزيران 
ــو ١٢ إلى  ــت مهمة الفضاء شنتش انطلق

محطة الفضاء املعيارية الكبيرة الصينية 
ــابعة للصني).  ــة املأهولة الس (وهي الرحل
بينما في الثامن من شهر يونيو عبر مسبار 
ــن برنامج  ــا ضم ــو (بعثة تابعة لناس جون
حدود جديدة) بجوار قمر املشتري غانيميد.
وبالعودة حلديث النهري ، فمن بني األحداث 
املُهمة التي يشير إليها خالل العام ٢٠٢١، 
ــرين  ــيا (في ١٥ تش ــي حادثة تدمير روس ه
الثاني) قمر صناعي (كوزموس ١٤٠٨)، وهي 
ــا الواليات  ــي اعترضت عليه ــة الت العملي
املتحدة والدول األوربية، على اعتبار أن ذلك 
ــاط من شأنه زيادة احلطام الفضائي،  النش
ــل نوعاً من  ــى أن تلك احلادثة متث ــيراً إل مش
ــهد العام أيضاً  ــكرة الفضاء.ش أنواع عس
ــة جتارية، وذلك في  ــالق أول رحلة فضائي إط
شهر يوليو عندما قامت مركبة نيو شيبرد 
ــا أربعة  ــة، وعلى متنه ــة مأهول ــأول رحل ب
ــهر يوليو  ــر من ش ــا في العاش ركاب. بينم
من العام نفسه، أعلن امللياردير البريطاني 
ــون عن استعداده لالنطالق  ريتشارد برانس
ــاء على  ــة إلى الفض ــة جتريبي ــي أول رحل ف
ــن غاالكتيك.ويضيف  ــه فيرج ــنت طائرت م
ــرى لعلوم الفضاء  ــب رئيس املركز املص نائ
باألمم املتحدة،  إلى تلك األحداث، ما يتعلق 
بإطالق التليسكوب جيمس ويب، ذي املرآة 
ــى ارتفاع  ــم، وذلك عل ــي العال األضخم ف
ــف، وبالتالي  ــون ميل و٥٠٠ أل ــر من ملي أكث
ــوي ويعطينا صورة  ــن الغالف اجل «يخرج م
ــه خرج من  ــة؛ على اعتبار أن نقية وواضح
ــتيت األرض لألشعة القادمة من  نطاق تش
ــاً أن إطالقه  ــوم والكواكب»، موضح النج
ــراً مت هذا العام في  ــر حدثاً علمياً كبي يعتب
ــرح: «التليسكوب هدفه  كانون االول.ويش
ــتطيع رؤيته  ــوء لنجم نس ــف أول ض كش
ــي نعرف من  ــطح األرض.. وبالتال ــى س عل
خالله نشأة النجوم والكواكب، إضافة إلى 
ــرة بخصوص  ــف عن معلومات كبي الكش
ــوداء، وهي عبارة عن ما يشبه  الثقوب الس
الثقوب وذات كثافة وكتلة عالية، أكبر من 
الشمس ماليني املرات بل مليارات املرات في 
ــى جذب الضوء وأي  ــا، ولها قدرة عل بعضه
ــرب منها».ويوضح النهري  ــم مير بالق جس
ــهد  ــاً أن العام ٢٠٢١ ش ــك أيض ــوازاة ذل مب
ــي جديد في املدار،  ــالق ١٥٠٠ قمر صناع إط
مقارنة بـ ١٤٠٠ قمر في العام ٢٠٢٠.وشهد 
ــي مجال  ــافات ف ــدة اكتش ــام ٢٠٢١ ع الع
الفضاء، من بينها اكتشاف املذنب ليونارد 
ــاف أكبر  ــر ٢٠٢١، فضالً عن اكتش في يناي
ــتاين» في  ــب وهو «برناردينيلي- بيرنش مذن
ــه. كما شهد  ــهر يونيو من العام نفس ش
ــافاً مثيراً وهو اكتشاف  العام أيضاً اكتش
ــي انقراض  ــبب ف ــب املتس ــع الكويك موق
ــاف أول دليل  ــا مت اكتش ــورات. كم الديناص
لكويكب خارج مجرة درب التبانة على بعد 
ــاف  ــنة ضوئية. كما مت اكتش ٢٨ مليون س
ــرا التي مت  ــر الكواكب عم ــن أصغ ــد م واح
ــي الفضاء  ــى اإلطالق ف ــور عليها عل العث

السحيق.

بصمة عربية ومصور خارق  .. (٢٠٢١) عام اإلنجازات َّـ الفضاء

ــتراتيجيتها الوطنية للفضاء ٢٠٣٠، كان لدولة اإلمارات حضوراً  ضمن اس
ــع  ــعة في مجال الفضاء؛ ففي يوم التاس ــراً خالل العام بإجنازات واس مؤث
من شهر شباط وصل مسبار األمل اإلماراتي إلى املريخ، تبعه مسبار تيان 
ــباط، لتعد اإلمارات بذلك األولى عربياً واخلامسة  وين-١ الصيني في ١٠ ش

حول العالم التي حتقق ذلك اإلجناز.

متابعة / البينة الجديدة
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بوركت الجهود
ــان تقوم بها  ــا بالبن ــار له ــود مميزة يش جه
ــي  االجتماع ــان  والضم ــد  التقاع ــرة  دائ
للعمال قسم صرف الرواتب التقاعدية َّـ 
ــؤون االجتماعية وعلى  وزارة العمل والش
ــيدة حوراء عبد  ــهم مديرة القسم الس رأس
ــح ناصر  ــك نجاح صال ــلم وكذل الرحيم اس
وعلي دعري دشر  وضياء طه حميد ونهرين 
حسن علي وعيسى ثامر ابراهيم لجهودهم 
ــل  ــم َّـ العم ــي وتفانيه ــم العال واخالصه
ــلوبهم السلس مع العمال اِّـتقاعدين  واس

فبوركت جهودهم.

فقدان هوية 

 (٩٦١٢) ــة  اِّـرقم ــة  الهوي ــدت  فق
ــلمان) الصادرة  ــم (علي خلف س بأس
ــني العراقيني /  ــة الصحفي ــن نقاب م
اِّـركز العام فالرجاء ممن يعثر عليها 
ــدار او اُّـ مقر  ــليمها لجهة االص تس

جريدة (البينة الجديدة). 

مع التقدير

فقدان هوية

فقدت الهوية  الصادرة من شركة 
اِّـنتجات النفطية بأسم (محمد 
ــاء    ــن) فالرج ــي حس ــب عل وهي
ممن يعثر عليها تسليمها لجهة 

االصدار.

مع التقدير

فقدان وثيقة مدرسية

ــية  اِّـدرس ــة  الوثيق ــدت  فق
ــن)  ــاس حس ــد عب ــم (احم بأس
ــر  النه ــة  مدرس ــن  م ــادرة  الص
ــني واِّـرقمة (١٥٨)  الخالد للبن
ــاء    فالرج  ٢٠١٦/١٠/١٨ َّـ 
ممن يعثر عليها تسليمها لجهة 

االصدار.مع التقدير.

ثالث عراقيل تدفع  (٤)  رشكات الستثامر الطاقة الشمسية يف العراق إىل االنسحاب
متابعة / البينة الجديدة

ــة  محافظ ــتثمار  اس ــة  هيئ ــت  قال  
النجف  إن مشروع الطاقة الشمسية 
يواجه عدة عراقيل لتنفيذه في البالد. 
ــة ضرغام كيكو  ــح رئيس الهيئ وأوض
ــس االول االثنني، (١٧  ــح  ام ــي تصري ف
ــركات  ــون الثاني ٢٠٢٢)، أن أربع ش كان
قدمت عروضها لبناء محطة للطاقة 
ــت  اصطدم ــا  أنه ــد  بي ــية،  الشمس
ــا وزارة  ــدة وضعته ــروط صعبة ع بش
ــي  ــات وزارت ــا موافق ــاء، أهمه الكهرب
التخطيط واملالية، وأكثر تلك الشروط 
ــع  تض أن  ــتراطها  اش ــو  ه ــزا،  تعجي
ــدات الكهربائية  ــعيرة الوح ــي تس ه
ــركات إلى  ــا دعا تلك الش ــة، م املنتج
ــحاب، ولم تتقدم حتى اآلن أية  االنس
ــاف أن املعمول به  ــركة أخرى. وأض ش
في مشاريع كهذه، أن يضع املستثمر 
ــعار الوحدات وفقا لدراسة اجلدوى  أس
ــروع، وبالتالي فهي غير  املعدة للمش
ــات،  للرغب ــا  وفق ــر  للتغيي ــة  خاضع
ــتمرار تواصل الهيئة  ــيراً إلى اس مش
مع وزارة الكهرباء ملعرفة شروطها في 

حال تقدم مستثمر جديد بهذا اجملال.  
ووفق الصحيفة، تبلغ احلاجة الفعلية 
حملافظة النجف األشرف من الكهرباء، 
ــات  ــالل أوق ــاواط خ ــو ١٥٠٠ ميغ نح
ــد أنها ال حتصل إالّ على ٥٧٥  الذروة، بي
ــا واط، أي أقل من نصف حاجتها  ميغ
ــة، ناهيك عن أن ٣٠ إلى ٣٥ في  الفعلي
ــبب  ــة منها تذهب كضائعات بس املئ
ــي وقت  ــبكة.  وف ــى الش ــاوز عل التج
سابق، أكدت هيئة الطاقة والسيطرة 
على املصادر املشعة، اجلمعة املاضي ، 
سعي العراق النتاج ١٢ ألف ميغاواط 
ــية بحلول العام  من الطاقة الشمس
٢٠٢٥، فيما أشارت الى أنه سيتم إبرام 
ــال الطاقة  ــدة في مج ــدات جدي تعاق
الشمسية.  وقال رئيس الهيئة كمال 
ــني، ، إن االقتصاد األخضر، أصبح  حس
ــي العالم،  ــية ف ــن الركائز األساس م
خاصة بعد االرتفاع امللحوظ النبعاثات 
ــود االحفوري  ــاجت من الوق الكربون الن
ــة الكهربائية ومختلف  النتاج الطاق
حسني  االخرى.واوضح  االستخدامات 
ــام ٢٠١٧ ألزم  ــاق باريس في الع أن اتف

ــض  ــو خف ــه نح ــى التوج ــدول عل ال
ــعى  ــاً أن العراق يس ــات، مبين االنبعاث
ــيما  للتقليل من تلك االنبعاثات، الس
ــة وكثيرة  ــن املناطق الهش أنه يعد م
ــوع االحتباس احلراري  ــر في موض التأث
العاملي.وأشار إلى أن االقتصاد األخضر 
ــى مصادر  ــه االعتماد عل ــود من املقص
ــات الكربونية  ــة قليلة االنبعاث الطاق

ــتخدام الوقود  ــل اس ــالل تقلي من خ
ــات الطبيعية،  الطاق االحفوري، مثل 
ــن الطاقة  ــمس والرياح، فضال ع الش
ــات.     ــة االنبعاث ــا قليل ــة كونه النووي
ــدول العربية  ــاف أن العديد من ال وأض
ــول للطاقة النووية  اجتهت نحو الدخ
مثل االمارات التي انشأت ٤ مفاعالت 
ــة، باالضافة الى اململكة العربية  نووي

السعودية، وهناك توجه ملموس نحو 
ــرة في مجال  ــتثمارات كبي اعتماد اس
الطاقة النووية.   وأكد أن هناك توجهاً 
ــو تقليل االنبعاثات من  في العراق نح
ــية  ــروع الطاقة الشمس ــالل مش خ
ــام ٢٠٢٥، إذ أن عقوداً وقعت مع دولة  ع
ــركة مصدر وشركة توتال  االمارات ش
ــدد، فضال عن  ــذا الص ــية به الفرنس
ــتقبلية  ــود اخرى مس ــة عق مجموع
سيتم توقيعها مع دول راعية للطاقة 
ــراق يعتزم  ــع أن الع ــية.  وتاب الشمس
ــاواط لغاية ٢٠٢٥  ــد ١٢ ألف ميغ تولي
ــر في  ــكل كبي ــهم بش ــذه ستس وه
ــيدعم خليط  االنبعاثات وس ــل  تقلي
الطاقة العراقي في السنوات املقبلة.    
ــة العامة جمللس  ــح أن دور األمان وأوض
ــو متابعة وتنفيذ  ــي ه الوزراء األساس
ــن مجلس الوزراء  ــرارات الصادرة م الق
والوزارات وتنفيذ القرارات، وهناك دائرة 
ــة العامة  ــي األمان ــام ف معنية واقس
ــرارات  ــذ الق ــة تنفي ــا متابع وظيفته
ــط وتخضع  الضواب ــب  الصادرة حس

لها الوزارات اخملالفة للقرارات.

بغداد / البينة الجديدة
ــة، امس االول  ــة املنافذ احلدودي أعلنت هيئ
ــدة تخدم  ــراءات جدي ــاد إج ــني، اعتم االثن
ــض أجور  ــب، منها تخفي ــتوردي الذه مس
ــات إعادة  ــر ورفع كمي ــتيراد والتصدي االس
اإلصدار واعتماد منفذ مطار البصرة الدولي 
ــداد والنجف.وذكرت  ــاري بغ ــة ملط باإلضاف
ــس هيئة املنافذ  ــان ، أن «رئي الهيئة في بي
ــارك في  ــان الوائلي، ش ــة عمر عدن احلدودي
ــارة بغداد  ــا غرفة جت ــة أقامته ــدوة حواري ن
ــب واجملوهرات واملعادن الثمينة،  لتجار الذه
ــداد فراس  ــارة بغ ــس غرفة جت ــور رئي بحض
ــة  ــوزارات ذات العالق ــي ال ــي وممثل احلمدان
وعدد من جتار ومستوردي الذهب، وتضمنت 
ــاور املهمة التي تواجه  ــة احمل الندوة مناقش
عملية استيراد وتصدير الذهب واجملوهرات 

واالحجار الكرمية».وأضافت، أن «الوائلي قدم 
عرضا مفصال عن فقرات قرار مجلس الوزراء 
ــاص بضوابط  ــنة ٢٠١٧ اخل املرقم ٣٣٥ لس
ــتيراد وتصدير الذهب وأبدى استعداده  اس
ــجيعهم  ــتوردين وتش الكامل لدعم املس
ــة جتارتهم عبر املنافذ االحتادية  على ممارس
ــرف  ــاري بغداد والنجف االش املتمثلة مبط
ــتماع إلى  ــه «مت االس ــت أن الدوليني».وتابع
ــاد احللول  ــور وتدوينها إليج ــات احلض طلب
ــذ  ــة املناف ــتكون هيئ ــا وس ــريعة له الس
ــتوردين وفي  ــة قريبة من كافة املس احلدودي
ــة اجملاالت من اجل ازالة كافة املعوقات  كاف
ــيرة  ــه العملية التجارية»، مش التي تواج
إلى أنه «تأتي هذه اجلهود انطالقا من عمل 
الهيئة امليداني في متابعة احتياجات ابناء 
ــا يخدم املصلحة  ــد والوقوف معهم مب البل

ــة املواطنني».وبني الوائلي،  العامة ومصلح
ــراءات واهتمام هيئة  ــب البيان، «اج بحس
ــي متابعة  ــها ف ــذ احلدودية ومجلس املناف
ــيط االجراءات التي  هذا امللف وضمان تبس
ــث مت عرض هذا  ــا جاذبة حي ــل منافذن جتع
ــس الهيئة رقم  ــة مجل املوضوع في جلس
ــت على ٣ فقرات  ــنة ٢٠٢١ والتصوي ١٢ لس
ــض أجور  ــتوردين منها تخفي ــدم املس تخ
ــات إعادة  ــر ورفع كمي ــتيراد والتصدي االس
اإلصدار واعتماد منفذ مطار البصرة الدولي 
ــرف  ــة ملطاري بغداد والنجف االش باالضاف
ورفع التوصيات التي قدمها اجلهاز املركزي 
ــم  ــة الداع ــيطرة النوعي ــس والس للتقيي
ــار عرضها  ــارة الذهب وبانتظ ــهيل جت لتس
على جلسات مجلس الوزراء إلصدار القرار 

املناسب». 

بغداد / البينة اجلديدة
ــادي  االقتص ــي  العراق ــز  املرك ــف  كش
ــدد الرحالت  ــي، عن أن أجمالي ع السياس
اجلوية القادمة واملغادرة عبر مطارات العراق 
الدولية قد بلغت ٦٣،٢٣٢ رحلة للعام ٢٠٢١ 
وذلك بالرغم من جائحة كورونا واالجراءات 
ــفر لغرض  ــى حركة الس ــي فرضت عل الت
ــع  ــراق وجمي ــي الع ــافرين ف ــة املس حماي
ــر مدير  ــي العالم.وذك ــة ف ــارات الدولي املط
املركز وسام حدمل احللو في بيان أن «املركز 
ــمية من  ــتبيان عن االعداد الرس ــرى اس اج
ــها سلطة  اجلهات ذات العالقة وعلى رأس

ــركات  الطيران املدني العراقي وعدد من ش
ــة  والعاملي ــة  والعربي ــة  العراقي ــران  الطي
ــي العراق».وبني احللو ان حصص  العاملة ف
ــك الرحالت كانت  ــارات الدولية من تل املط
ــي (٢٦،١٠٦)  ــداد الدول ــي :-مطار بغ كمايل
ــة ، مطار اربيل الدولي ( ١٧،١٦٠ ) رحلة  رحل
ــة  ــي ( ٩،١٩٤ ) رحل ــف الدول ــار النج ، مط
ــة ،  ــي ( ٥،٤٢٠ ) رحل ــرة الدول ــار البص ، مط
ــليمانية الدولي ( ٥،٣٥٢ ) رحلة ..  مطارالس
وقد بلغ عدد الشركات املدنية املنفذة على 
ــركة  ــة الدولية (٢٣٤) ش ــارات العراقي املط
ــركات  ــل الوطني وش ــني الناق ــران ماب طي

الطيران العراقية احمللية وشركات الطيران 
ــي العراق  ــة ف ــة العامل ــة واالجنبي العربي
حيث تشمل هذه احلركة رحالت املسافرين 
والشحن التجارية العامة واخلاصة.وأوضح 
ــران عام ٢٠٢١ قد  احللو أن اعداد رحالت طي
ــن حيث عدد الرحالت بفارق  جاء متقدما م
ـــ(٣٩) الف رحلة عن عام ٢٠٢٠ التي كانت  ب
اعداد الرحالت فية قد بلغت (٢٤،٩٨٣) الف 
رحلة بني القادمة واملغادرة بحسب متابعة 
ــوارق االرقام احلالية  ــز واحصاء ف ادارة املرك
واالرقام املعلنة في السنة املاضية لسلطة 

الطيران املدني العراقي.

مركز اقتصادي: مطارات العراق حققت ٦٣ ألف رحلة خالل ٢٠٢١

هيئة املنافذ تعلن عن إجراءات لتسهيل استرياد وتصدير الذهب

البنك املركزي يعلن زيادة 
ختصيصات مبادرته للمشاريع 

الصغرية واملتوسطة

ضمن مرشوع األمتتة األلكرتونية  
الصناعة تعلن ربط (٥) معامل

بغداد / البينة اجلديدة
ــي مصطفى غالب مخيف    ــن محافظ البنك املركزي العراق أعل
ــاريع الصغيرة  ــزي زاد مبلغ مبادرته إلقراض املش ــك املرك أنّ البن
ــطة مببلغ تريليون دينار ليصبح إجمالي املبلغ اخملصص  واملتوس
ــذا الهدف تريليوني دينار».وقال مخيف في بيان ، إنّ «مبادرات  له
ــهمت في دعم قطاعات الصناعة  البنك املركزي اإلقراضية، أس
ل ما يقرب من ٣٠٪  والزراعة واإلسكان والتجارة، وأصبحت تشكّ
من إجمالي االئتمان املمنوح للقطاع اخلاص، وأسهمت بنسبة 
ــى أنّ هناك بعض  ــيرًا إل ــة في الناجت احمللي اإلجمالي»، مش مهم
نَح من دون فائدة بل مقابل عمولة  القروض التي وفرها املركزي متُ
ــهمت في خلق  ــة فقط، وأنّ مبادرة الواحد تريليون دينار أس إداري
ــكنية  آالف فرص العمل، ومتويل ما يقرب من ثالثة آالف وحدة س
ــبة تنفيذها إلى ٩٠٪، مما دعانا  في عموم العراق، وقد جتاوزت نس
لزيادة مبلغها بتريليون دينار إضافي». وأضاف أنّ «أدوات السياسة 
النقدية أسهمت بصورة كبيرة في دعم االقتصاد، وجتاوز األزمات 
ــك املركزي أطلق  ــر أنّ البن ــي البالد.يُذكَ ــة التي حصلت ف املالي
مبادرات إقراضية متعددة، منها مبادرة متويل املشاريع الصغيرة 
واملتوسطة ومبادرة املشاريع الكبيرة البالغة خمسة تريليونات 
ــة، فضالً عن ثالثة تريليونات دينار  دينار لتمويل املصارف اخملتص
ــادرة متويل الطاقة النظيفة  ــم القطاع العقاري، وأخيرًا مب لدع
ــغ تريليون دينار ليصبح إجمالي املبالغ اخملصصة للمبادرات  مببل

التنموية أكثر من خمسة عشر تريليون دينار عراقي.

بغداد / البينة اجلديدة
أعلنت وزارة الصناعة، عن تدريب ٤٠٠ مستخدم بشأن مشروع 
ــة معامل مع  ــار إلى ربط خمس ــة، فيما أش ــة االلكتروني األمتت
ــوزارة لوكالة  ــز اإلعالمي لل ــروع.وقال املرك ــركات ضمن املش ش
ــهمت بشكل كبير في  عملية  ــمية، إن «الوزارة أس األنباء الرس
ــة  ــت تهيئ ــة،إذ متَّ ــة االلكتروني ــى احلوكم ــول ال ــة والتح األمتت
السيرفرات Servers (اخلوادم) اخلاصه بعملية األمتتة وبرمجتها 
ــة أجهزة خزن البيانات الكبيرة big data وربط مقر الوزارة  وتهيئ
ــتخدم في مقر الوزارة  ــا»، مبيناً، أنه «متَّ تدريب ٤٠٠ مس ودوائره
ــركة العامة  ــي داخل الش ــل االلكترون ــذ عملية التراس وتنفي
لألنظمة االلكترونية».وتابع، أنه «متَّ ربط أكثر من خمسة معامل 
ــركة السمنت العراقية وجتميع بيانات أكثر من عشر  تابعة لش
ــم مخططات سير العمل ووضع  شركات Data gathering ورس
ــع التابعة لها  ــركات باملصان ــر العامة في ربط مقرات الش األط

وتهيئة أوامر الشراء لألجهزة املطلوبة في تنفيذ املشروع». 

بغداد / البينة اجلديدة
ــك، ٢٨٫٠٤ مليون برميل يومياً من النفط  ــت ١٣ دولة في أوب ضخ
ــادة ١٩٠ ألف برميل  ــون األول املاضي، بزي ــهر كان اخلام، خالل ش
ــركاء من  ــعة ش ــرين الثاني، في حني ضخ تس في اليوم عن تش
ــادة قدرها ١٢٠ ألف  ــل يومياً، بزي ــك ١٣٫٩٨ مليون برمي خارج أوب
ــورز جلوبال  ــتاندرد آند ب ــرت منصة «س ــوم .وذك ــل في الي برمي
ــتان  ــب فنزويال وكازاخس ــح لها، أن «مكاس بالتس» خالل مس
ــائر ليبيا ونيجيريا، مما  ــعودية والعراق وأنغوال، فاقت خس والس
ــى التوالي». ــر عل ــهر العاش ــادة إنتاج أوبك+ تتم للش جعل زي

ــم حصص لم حتقق  ا لديه ــل ١٨ عضوً ــت أن «١٤ من أص واضاف
ــيا، التي ارتفع  ــا في ذلك حتى أكبر منتج لها روس أهدافهم، مب
ــباط،  ــتوى امتثالها إلى أكثر من ١٠٠٪ للمرة األولى منذ ش مس
عندما أغلقت درجات احلرارة الشتوية القاسية في اآلبار وقللت 
ــة، أن «إجمالي  ــح املنص ــات خطوط األنابيب».ووجد مس تدفق
االمتثال حلصص أوبك+ قفز إلى ١١٦٫٥٪ ، وهو أعلى مستوى منذ 
ــية لإلنتاج في ربيع ٢٠٢٠،  ــل التحالف تخفيضات قياس أن أدخ
مع خضوع األعضاء التسعة عشر ألهداف اإلنتاج لضخ حوالي 
ــقفهم املشترك».وبحسب  ٦٢٠ ألف برميل في اليوم أقل من س
املسح، فإن العراق استمر في جتاوز حصته التي ارتفعت ٦٠ ألف 
ــه ٤٫٣١٠ مليون برميل  ــهر ليبلغ انتاج برميل في اليوم في الش
في اليوم، من ٤٫٢٥٠ مليون برميل يومياً في شهر تشرين الثاني 

املاضي، لتبلغ نسبة التزامه وامتثاله ٨٢٫٢ باملئة.

العراق يواصل ضخ املزيد 
من نفطه امتثاالً لـ أوبك



ــة  مؤسس ان  ــر  ويذك  
ــوز) دأبت على  ــن ني (موازي
ــتفتاء  االس ــذا  ه تنظيم 
ــنويا الختيار املتميزين  س
ــالم  االع ــاالت  مج ــي  ف
ــة  والسياس ــعر  والش
ــة  الفضائي ــوات  والقن
ــف  والصح ــات  واالذاع
ــة  االخباري ــع  واملواق
ــية  السياس ــج  والبرام
ــني  واملعلق ــة  والرياضي
ومقدمي البرامج ومذيعي 
ــني  والناطق ــار  االخب
الفني  والعمل  الرسميني 
ــة وإدارة  ــة الرياضي واالندي
ــد  .وق ــة  ــات العام العالق
ــة حفل  ــت املؤسس اقام
ــتفتاء  االس ــع جوائز  توزي
السادس امس االول االثنني 
ــة  ــي القاع (٢٠٢٢/١/١٧) ف
ــد  الصي ــادي  بن ــة  امللكي
ــط حضور  ــي  وس العراق
ــه  رأس ــد كان على  حاش
الزميل نقيب الصحفيني 
ــاد  احت ــس  رئي ــني  العراقي
ــني العرب (مؤيد  الصحفي

ــدد من اعضاء  الالمي) وع
ــة واالمني  ــس النقاب مجل
العام جمللس الوزراء السيد 
(حميد الغزي) ونائب قائد 
ــتركة  املش ــات  العملي
ــق االول الركن (عبد  الفري
ــل  ــمري ) وممث ــر الش االمي

القضاء  ــس  مجل ــس  رئي
االعلى ورئيس هيئة املنافذ 
ــر  (عم ــواء  الل ــة  احلدودي
ــرطة  الوائلي ) ومدير الش
ــة العميد (غالب  اجملتمعي
ــس  رئي ــل  وممث ــة)  العطي
ــي  الوطن ــن  االم ــاز  جه

ــاد الصناعات  ــس احت ورئي
ــخصيات  وش ــي  العراق
سالم  والنائب  ــائرية  عش
ــة ريزان  ــمري والنائب الش
ــة  والنائب ــر  دلي ــيخ  ش
السابقة رحاب العبوده 
وحضور رائع والفت من 

ــة  احملترم ــع  اجملتم ــوه  وج
ترحيبية  ــة  كلم ــد  وبع
ــورة الفاحتة  وقراءة س
ــهداء  على ارواح ش
ــزف  وع ــراق  الع
الوطني  ــيد  النش
ــم  فل ــرض  وع
اعلنت  ــوءات)  (نب
االستفتاء  نتائج 
ــط  ــنوي وس الس
ــاج  وابته ــة  فرح
ــث  حي ــن  احلاضري
ــة  (البين ــت  تربع
ــى عرش  ــدة) عل اجلدي
ــة  العراقي ــة  الصحاف
االول   ــز  الفائ ــا  بوصفه
ــتوى الصحف  ــى مس عل
ــل  ــال الزمي ــة. وق العراقي
ــد  عب ــر  التحري ــس  رئي

ــار ان ما حتقق  الوهاب جب
ــب كبير  ــوم هو مكس الي
ــن العمل  ــا ملزيد م يدفعن
ــي املبدع وامللتزم  الصحف
ــعبه  ــا العراق وش بقضاي
والدفاع عن استحقاقاته 
ــروعة بكل  ومطالبه املش
امانة واخالص وإننا بدورنا 
نهدي هذا الفوز الساحق 
لكل قراء (البينة اجلديدة) 
ــم  ملؤازرته ــاقها  وعش
واسهامهم فيما حتقق من 
فوز وشكر جميع العاملني 
في (البينة اجلديدة) سواء 
ــن  ــون االن او مم ــن يعمل مم
كانوا يعملون في رحابها 
سابقا واضاف بانها حقا 
مدرسة صحفية ومفخرة 

نتباهى بها . 

¥Ófl˝«gÎ@¥ÓôbÌâÎ@¥„b‰œÎ@ıbiÖcÎ@ıaä»ëÎ@äˆbí«@ÑÏÓëÎ@laÏ‰€aÎ@¥€Î˚éΩa@Âfl@7–À@…∫Î@Ôfl˝€a@ÜÌ˚fl@›Óflå€a@lä»€a@¥Ó–zñ€a@Öb§a@èÓˆâ@¥Ó”aä»€a@¥Ó–zñ€a@kÓ‘„@âÏö°
@Ô„ÏÌå–‹n€aÎ@?–€a@xbn„�€@ÂÌãaÏfl@Úéç˚fl@Èn‡ƒ„@ıbn–nça@ø@2021@‚b»€@ÚÓ”aä«@Ú–Ózï@›öœd◊@ãÏ–mH@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@I
@@êÖbé€a@Ï‰é€a@bËˆbn–nça@wˆbn„H@ãÏÓ„@ÂÌãaÏflI@È€˝Å@o‰‹«c@Ô”aä»€a@ÜÓñ€a@Öb„@ø@Ù5◊@ÚÓ€b–nya@¡çÎ@ãb¨�a@aàËi@ÒÏÁåfl@Ú´bë@’€dnm@H@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@I

@ıbn–nç¸bi@ÂÌåˆb–€a@ıb8a
êÖbé€a@Ï‰é€a

@bÓ„b‘yÎ@b–ñ‰fl@ıbu@aà:@ÚÓ‰ËΩa@7Ìb»‡‹€@b‘œÎÎ@ÚÓœb–ë@›ÿi@ıbn–nç¸a@päuc@ãÏÓ„@ÂÌãaÏfl@Úéç˚fl

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

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

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

جريدة يومية سياسية عامة مستقلة

أو  يصوِّب  أن  يريد  من  لكل  مكفول  الرَّد  حق  إن    

ح معلومة وردت في خبر أو مقال ويعتقد أن  يصحِّ

فيها جتنيا او مغالطة إذا رغب في ذلك، وإن ديدننا 

هو احترام الرأي والرأي اآلخر.

„zzzzzÁÊfih

(السنة السابعة عشرة) العدد (٣٨٠٢) - األربعاء - ١٩ - كانون الثاني - ٢٠٢٢
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ــها الراحل (ستار جبار) ،رحمه اهللا، َّـ (٢٠٠٥/١١/٩) هو أن تبقى دائما  ــاس االول لها من قبل مؤسس يبدو جليا ان قدر (البينة الجديدة) مذ أبصرت النور ووضع حجر األس
ــات اعالمية مرموقة حيث تجدها َّـ الصدارة والرتبع على عرش  ــتفتاءات التي تجريها مراكز ومؤسس ــامخة مرفوعة الهام  تواصل حصد الرتب واِّـراكز اِّـتقدمة َّـ االس ش
ــها وانحيازها اِّـطلق  ــك لم يأت من فراغ بل بفضل خطها اِّـهني الراقي ومنهجها اِّـلتزم بثوابت الصحافة وأسس ــتحقاق  وهذا ال ش الصحافة الورقية َّـ العراق بكل جدارة واس
ــعارها الذي يتصدر صفحتها االوُّـ (كن للظالم خصما وللمظلوم عونا) وانها صانعة رأي عام بامتياز  ــاومة على كلمة الحق انطالقا من ش ــعب والوطن وعدم اِّـس لقضايا الش
والنقطة االهم هو عملها بروح الفريق الواحد وكذلك اتساع قاعدتها من القراء واِّـتصفحني الذين أدمنوا عليها وصاروا عشاقا لها، وعليه فال غرابة ان تفوز باِّـرتبة االوُّـ َّـ 
ــادس ِّـؤسسة موازين (٢٠٢١) الختيار االفضل َّـ مجاالت العمل االعالمي واالبداعي الذي اجرته بكل شفافية ووفقا للمعايري اِّـهنية. مؤسسة موازين نيوز  ــتفتاء الس االس

اِّـعروفة برصانتها ومصداقيتها لهذا جاءت النتائج سليمة ومنصفة وحقانية فبوركت جهود كل الذين سهروا على تحقيق هذا االنجاز الرائع.
كتب / عبد الزهرة البياتي / رئيس التحرير التنفيذي

 / عدسة حمودي عبد غريب 

١- زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر 
٢- رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي 

٣- رئيس مجلس القضاء االعلى القاضي األستاذ فائق زيدان 
٤- االمني العام ِّـجلس الوزراء السيد (حميد الغزي) 

٥- رئيس هيئة النزاهة القاضي (عالء الساعدي ) 
٦- رئيس جهاز االمن الوطني السيد (حميد الشطري) 

٧- نائب قائد العمليات اِّـشرتكة الفريق االول الركن (عبد االمري الشمري) 
٨- وكيل وزارة الداخلية لشؤون االستخبارات الفريق الحقوقي (احمد ابو رغيف) 

٩- محافظ البنك اِّـركزي السيد (مصطفى غالب مخيف) 
١٠- مدير االستخبارات العسكرية اللواء الركن ( فائز اِّـعموري )  

اعلنت مؤسسة/موازين نيوز/ اسماء الفائزين باالستفتاء السنوي السادس 
الــذي تقيمه اِّـؤسســة الختيــار اِّـتميزيــن َّـ مجاالت االعالم والشــعر 

والسياسة. وادناه اسماء الفائزين:
 القناة العراقية اِّـتميزة لعام ٢٠٢١: Utv عدد االصوات ٩٣٥

الربنامج السياسي اِّـتميز لعام ٢٠٢١: الحسم – هارون الرشيد عدد االصوات 
٦٠٥

اإلذاعة اِّـتميزة لعام ٢٠٢١: اذاعة وزارة الداخلية عدد االصوات ٣٠٩٧
إدارة العالقات العامة اِّـتميزة لعام ٢٠٢١: اسعد اِّـالكي عدد االصوات ٢١٤٠

الناطق الرسمي اِّـتميز لعام ٢٠٢١: اللواء تحسني الخفاجي الناطق بأسم 
قيادة العمليات اِّـشرتكة عدد االصوات ١٠١

الصحيفة اِّـتميزة لعام ٢٠٢١: البينة الجديدة عدد االصوات ١٠٨٧
اِّـراسل اِّـتميز لعام ٢٠٢١: حسني الخزعلي عدد االصوات ٢٣٤٤

اِّـوقــع اإلخبــاري اِّـتميز لعــام ٢٠٢١: وكالــة االنباء العراقيــة (واع) عدد 
االصوات ١٠٤٢

النــادي الرياضــي اِّـتميز لعــام ٢٠٢١: الــزوراء عدد 
االصوات ١١٤٤

مذيع االخبار اِّـتميز لعام ٢٠٢١: صادق الشمري 
عدد االصوات  ١٣٢٠٦

االعالمــي والصحفي االقتصــادي اِّـتميز لعام 
٢٠٢١: علي كريم ذهيب عدد االصوات ٥٨٣

الربنامــج الرياضي اِّـتميز لعام ٢٠٢١: هاتريك 
– داود اسحاق عدد االصوات ٣٦٣٨

الصحفــي واالعالمــي الرياضــي اِّـتميز ٢٠٢١: 
ماهر حسان عدد االصوات ٢١٩٩

اِّـعلــق الرياضــي اِّـتميز لعــام ٢٠٢١: علي 
عنب عدد االصوات ٢٤٢٧

الشاعر اِّـتميز لعام ٢٠٢١: صادق طالل 
عدد االصوات ٤٧٢٦

مقدمــة الربامــج اِّـتميزة لعــام ٢٠٢١: 
اسيل السعداوي عدد االصوات ٢٢١٥

مقدم الربامج اِّـتميز لعام ٢٠٢١: 
سمري سامي عدد االصوات ٣٥٤٧.

موازين نيوز تختار افضل (١٠) شخصيات 
عراقية لسنة (٢٠٢١) وهم كل من :
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الزميل رئيس التحرير (عبد الوهاب جبار) يتسلم جائزة الفوز


