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ــراً إذا ما قلنا بأن احلراك  ال نذيع س
ــني  ب ــا  م اآلن  ــر  الدائ ــي  السياس
ــة هو  ــية اخملتلف ــوى السياس الق
ــدم حيث  ــوم ومحت ــراك محم ح
ــات ليل  ــوارات واملناقش ــري احل جت
ــزم ال يلني  ــة عالية وع ــار بهم نه
والكل في الواقع ساعٍ حليازة النار 
لقرصه وتأمني مصاحله ومكاسبه 
ــعب  الش ــا  ــا قضاي أم ــه،  ومغامن
ــادة في  ــي تأتي كالع ــن فه والوط
ذيل االهتمامات وانطالقا من هذه 
ــا نطالب كل القوى  احلقيقة فإنن
ــية الفاعلة في الساحة  السياس
ــوت الصفيح  ــارة بي ــة لزي العراقي
ــات النزوح  ــوائيات ومخيم والعش
ــوال ابناء  ــالع على اح ــل االط ألج

ــعبهم وخاصة املرضى واجلياع  ش
ــذه الظروف  ــيما ه واألطفال ال س
اجلوية التي تنخفض فيها درجات 
ــد االجنماد في ظل غياب  احلرارة ح
ــة  التدفئ ــات  متطلب ــى  ألدن ــام  ت
ــاوته  البرد وقس ــاء  اعب ــة  ملواجه
ــدة بأن زيارات  ونحن على ثقة اكي
ــتجعلهم اكثر  ــذا النوع س من ه
ــات واحتياجات  ــن متطلب ــاً م قرب
ــادة  الق ــن  م ــد  ونري ــعبهم  ش
ــون حركتهم  ــيني أن تك السياس
ــعبهم  ــى معاناة ش ــوف عل للوق
ــة التي يتحركون فيها  بذات الهم
ــم  ومناصبه ــبهم  مكاس ــل  ألج
نفوذهم في  ــز  ومراك وامتيازاتهم 
ــباقاً  ــة .. نريد س ــة املقبل احلكوم
ــداواة  م ــل  ألج ــاً  صادق ــاً  حقيقي
ــعب وتأمني  ــاء الش ابن ــات  جراح

ــعب املبتلى  كل ما يريده هذا الش
ــأن  ــداد األزمان ، وفي ش ــى امت عل
ــي آخر بودنا أن نطالب انطالقاً  أمن
ــا  ــة العلي ــة الوطني ــن املصلح م
ــتخباراتي  ــد االس ــف اجله بتكثي
ــة على  ــت الفرص ــي لتفوي واألمن
ــيرك  كل الالعبني على حبال الس
ــق  احلرائ ــعلي  ومش ــي  السياس
ــاك  ارب ــل  ألج ــنت  الف ــري  ومثي
ــي تعويق  ــي وبالتال ــع األمن الوض
ــل  ــية وتعطي السياس ــة  العملي
ــن  ــتورية م ــتحقاقات الدس االس
ــات املغرضة أو  ــث الدعاي ــالل ب خ
القيام بعمليات استهداف ملقرات 
ــية  دبلوماس ــات  هيئ أو  ــزاب  اح
ــا من  ــال وغيره ــاوالت اغتي أو مح
ــي خانة التأزمي  أمور كلها تصب ف
وبحكم التجربة فإننا صرنا نعرف 

ــمهم وموعد  ــو موس ــذا ه ــأن ه ب
ــار !! على صعيد آخر  لعبهم بالن
ــجاع ألن  ــؤول ش نطالب كل مس
ــا يجري  ــة م ــا حقيق ــف لن يكش
ــول» الواقع  ــدور في مخيم «اله وي
شمال شرق سوريا ويتاخم احلدود 
ــير املعلومات  ــة حيث تش العراقي
ــو  ــم ه ــذا اخملي ــرة اآلن ان ه املتوف
ــة موقوتة كونه يضم  مبثابة قنبل
مئات اآلالف من العناصر االرهابية 
ــيما تنظيم داعش االرهابي  وال س
ــريبات تتحدث عن  ــاك تس وان هن
ــن هؤالء  ــرب بعض م احتمال تس
الى العراق من خالل تسللهم عبر 
ــي ادخالنا  ــر الذي يعن احلدود األم
ــن إذ نقرع اجلرس  في دوامة .. ونح
ــول لنا احلقائق  نريد تطمينات تق

بتجرد .
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بغداد /
ــجيل  ــات الهجينة من أجور لوحات التس ــوزراء على إعفاء املركب ــة ال وافقت رئاس
ــال. وجاء في بيان  ــرارات متعلقة بقطاع الكهرباء وامل ــة، فيما أصدرت عدة ق املروري
صادر عن مكتب رئيس الوزراء مصطفى ، أن الكاظمي ترأس امس اجللسة االعتيادية 
ــة املوضوعات املدرجة على جدول األعمال،  الثالثة جمللس الوزراء، جرت فيها مناقش
ــية واالمنية في  ــدار القرارات بصددها.وناقش اجمللس تطورات االوضاع السياس وإص
ــر مبصالح البلد  ــات االقتصادية ذات االرتباط املباش ــرق الى اهم امللف ــالد، والتط الب
ــى إعفاء املركبات  ــوزراء قرر املوافقة عل ــر البيان ان مجلس ال ــاة املواطنني.وذك وحي
ــبة ١٠٠٪، وينفذ هذا  ــجيل املرورية، وبنس ــن أجور لوحات التس ــة حصراً م الهجين

القرار بدءًا من تاريخ اصداره.

يبتسمون رغم مرارة الحياة وقساوة الجو .. هل يتعظ الساسة ؟

ــة االحتادية العليا، امس  قررت احملكم
األربعاء، تأجيل البت بدعوى الطعن 
ــى إلى يوم  ــة البرملان األول ــي جلس ف
ــا  ــك بعدم ــاء ذل ــاء املقبل.وج الثالث
ــة االحتادية دونت افادات  دونت احملكم
ــة  ــن في جلس ــول الطع ــني ح املدع
ــة  احملكم ــت  األولى.وكان ــان  البرمل
ــابق من  االحتادية عقدت، في وقت س
امس األربعاء، جلسة للنظر بالطعن 
ــة األولى جمللس  ــول اجللس ــدم ح املق
ــة  ــة االحتادي ــت احملكم ــواب. وكان الن
ــس األربعاء،  ــدت ام ــد عق ــا، ق العلي
ــدم  املق ــن  بالطع ــر  للنظ ــة  جلس
ــس النواب.  ــة األولى جملل حول اجللس

ــمية،  ــة األنباء الرس ــب وكال وبحس
ــول  ح ــني  الدعوي ــد  توحي مت  ــد  فق
اخلبير  ــى.وكان  األول البرملان  ــة  جلس
القانوني علي التميمي قال، في وقت 
ــاء، إن جميع  ــس األربع ــابق من ام س
ــرار احملكمة  ــي ق ــاالت واردة ف االحتم
االحتادية الذي سيصدر اليوم، بإيقاف 
عمل هيئة رئاسة البرملان من عدمه . 
وأضاف التميمي، أن قرار احملكمة من 
ــون بناءً على طلب  القرارات التي تك
ــن دون مرافعة أو  ــة م ــى العريض عل
تبليغ الطرف اآلخر، ومن دون املساس 
ــى القرارات  ــل احلق، وهو أقرب إل بأص
اإلدارية، ويعتبر هذا األمر معلقاً حلني 
ــكل  ــي الدعوى املرفوعة بش البت ف
ــده أو تلغيه تبعاً  ــي، فإما أن تؤي نهائ

ــني أن قرار  ــم النهائي.وب ــرار احلك لق
ــادة (٩٤)  ــق امل ــة وف ــة االحتادي احملكم
ــي املواعيد  ــر ف ــتور، ال يؤث ــن الدس م
ــدر قرار بإبطال  ــتورية، إال إذا ص الدس
ــام  ــنكون أم ــى، إذ س ــة األول اجللس
انتخاب هيئة رئاسة جديدة للبرملان 
بدعوة من رئيس اجلمهورية خالل ١٥ 
ــتور، وإذا  يوما وفق املادة ٥٥ من الدس
ــإن املواعيد  ــوى ف ــة الدع ردت احملكم
الدستورية ستبقى على حالها. و في 
الشأن السياسي نفى مكتب رئيس 
ــادي العامري، امس  ــف الفتح ه حتال
األربعاء، مناقشة تشكيل احلكومة 
ــة الوزراء خالل زيارة  ــح رئاس أو مرش
املكتب،  إلى كردستان.وقال  العامري 
ــكل قاطع ما يتم تداوله  «ننفي بش

ــالم  اإلع ــائل  ــض وس بع ــل  قب ــن  م
والشخصيات السياسية بخصوص 
موضوع مناقشة تشكيل احلكومة 
ــخصية سياسية  ــيح أي ش أو ترش
ــوزراء خالل  ــب رئيس مجلس ال ملنص
ــري إلقليم  ــيد هادي العام زيارة الس
ــت  ــي أجري ــوارات الت ــتان واحل كردس
ــعود بارزاني والسيد  مع السيد مس
رئيس إقليم كردستان والسيد رئيس 
أن  حكومة اإلقليم».وأضاف املكتب، 
ــا يتداول بهذا اخلصوص كذب  «كل م
ــاوالت خلط  ــض ويقع ضمن مح مح
ــام»، داعياً  ــل الرأي الع األوراق وتضلي
في الوقت نفسه وسائل اإلعالم إلى 
ــذر ونقل املعلومة  «توخي الدقة واحل
ــمية». من جانب  من مصادرها الرس

آخر أكد االحتاد الوطني الكردستاني، 
ــول توافق  ــاء، عدم حص ــس األربع ام
ــأن مرشح  مع احلزب الدميقراطي بش
ــى اآلن، فيما  ــة اجلمهورية حت رئاس
ــل داعمة  ــب الكت ــى أنَّ أغل ــار إل أش
ــي  احلال ــة  اجلمهوري ــس  رئي ــي  ِّ لتول
ــار  ــم  والية ثانية.وقالت مستش بره
ــاد الوطني  ــي لالحت املكتب السياس
ــيخ دلير، في  ــزان ش ــتاني ري الكردس
ــمية ، إن  ــث لوكالة األنباء الرس حدي
ــاد الوطني واحلزب  ــق بني االحت أيَّ تواف
ــأن  بش ــتاني  الكردس ــي  الدميقراط
منصب رئيس اجلمهورية لم يحصل 
ــد  ــكل واح ، أنَّ ل ــةً ــى اآلن، مبين حت

منهما مرشح خاص به.
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«االتحادية» تؤجل البت بالطعن اِّـقدم حول الجلسة األوُّـ للربِّـان 
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ــاج املادة  ــدء إنت ــة  عن ب ــينية املقدس ــة احلس ــت العتب اعلن
ــادرة صناعية هي  ــرطان، في ب ــرض الس ــعة في عالج م املش
ــرف العام على هيئة  ــا في العراق. وقال املش ــى من نوعه األول
ــه ”بجهود  ــاعدي ، أن ــتار الس ــم الطبي س ــة والتعلي الصح
ــة وارث  ــة خالصة متكنت الطواقم الطبية في مؤسس عراقي
ــعة  ــرطانية، من انتاج املادة املش ــالج األورام الس الدولية لع
ــرطان“. وأضاف  ــتخدم في عالج املصابني مبرض الس التي تس
الساعدي أن ”انتاج املادة املشعة حصل داخل مفاعل مصغر  
ــة للطاقة الذرية، مؤكدا أن  ــئ حتت رقابة املنظمة الدولي أنش
ــتيراده من خارج  هذه العالج يكلف مبالغ طائلة في حالة اس
ــتيراد هذه النوع من العالجات من  ــار الى ان ”اس العراق“. واش

مصانع عاملية، يفقد حوالي  ٪ ٣٠ من  فعاليتها الدوائية“.

ــيير رحالت طيران متبادلة مع مدينتي  ــت تركيا، امس األربعاء، بدء تس أعلن
أربيل   ويريفان األرمنية. وقالت وزارة املواصالت والبنى التحتية التركية، إنه 
ــيبدأ تسيير الرحالت املتبادلة مع أربيل في ٢٤ يناير، ومع يريفان األرمنية  س
في ٢ فبراير املقبل.وأشارت الوزارة في بيان، إلى أن قطاع الطيران من األكثر 
ــتدركة بأن الوزارة خففت تلك األضرار  ــررا جراء وباء فيروس كورونا، مس تض
ــركة أناضولو جيت  عبر التدابير التي اتخذتها بهذا الصدد.وأوضحت أن ش
ــكل متبادل بني مدينتي غازي عنتاب التركية  ــيير رحالت بش ــتبدأ بتس س

وأربيل العراقية اعتبارا من ٢٤ يناير. 

ــة مجلس  ــارين في رئاس ــت هيئة املستش نف
ــق  ــرار يتعل ــدار ق ــاء، إص ــس األربع ــوزراء، ام ال
ــا  ــدد أن دورن ــة ، جن ــت الهيئ ــتيراد. وقال باالس

ــاري فني ولسنا جهة إصدار قرار في أي  استش
جانب من جوانب عمل وزارات ومؤسسات الدولة.

ب لنا من اتخاذ قرار يتعلق  وأضافت، أن ما يُنسَ
ــتغراب  ــابه ذلك يدعو لالس ــتيراد وما ش باالس
ــف عن عدم فهم آلليات اصدار  عدا كونه يكش

ــورة في مجلس الوزراء او  القرار احلكومي احملص
ــت الهيئة، إلى  ــوزاري لالقتصاد. ودع ــس ال اجملل
عدم التسرع في إعالن مواقف واتهامات باطلة 
جملة وتفصيال تنسب للهيئة ما هو خارج عن 

دورها ووظيفتها االستشارية. 

ــس القضاء  ــة في مجل ــة القضائي ردت الهيئ
ــن خميس اخلنجر  ــس االربعاء، طع ــى، ام األعل
ــف عزم. ــة حتال ــن رئاس ــه ع ــرار عزل ــأن ق بش

واعتمدت الهيئة بحسب وثائق ، قرار مفوضية 
االنتخابات بعزل خميس اخلنجر واختيار مثنى 

ــاً لتحالف عزم،  ــامرائي رئيس عبد الصمد الس
ــراراً قطعياً.يذكر انه وبعد قرار  فيما اعتبرته ق
ــزل  ــخ١/٩/ ٢٠٢٢  بع ــني بتاري ــس املفوض مجل
ــزم، عاد  ــة حتالف ع ــس اخلنجر عن رئاس خمي
ــراءات املفوضية لدى  ــر ليقدم طعناً باج اخلنج

القضاء الذي بدوره رد الطعن.

@xbn„g …÷aä»€a@ø@Òäfl@fiÎ˛
\Êbüäé€a^@x˝»€@Ú»íΩa@ÒÖbΩa
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البصرة / البينة الجديدة
أجرت الشركة العامة ملوانئ 
العراق عمليات تبديل وصيانة 
ــي  ف ــات  العوام ــن  م ــدد  لع
ــة.  وقال مدير  قنواتنا املالحي
الدكتور  ــراق  الع ــئ  عام موان
املهندس فرحان الفرطوسي: 
ــيطرة  ــم الس ان مالكات قس
ــعبة  والتوجيه البحري _ ش
التنوير البحري أجرت العديد 
ــل وصيانة  ــن عمليات تبدي م
ــي خور  ــة ف الدالل ــات  لعوام
ــد اهللا. من  ــة وخور عب اخلفك
ــم  ــر بني مدير قس ــب آخ جان

ــيطرة والتوجيه البحري  الس
ــا  ــان اعالي بحار رمزي ايش رب
داود « ان كوادر التنوير البحري 

استطاعت تبديل العوامة  (٩) 
و ( ١٤ ) بأخرى جديدة في خور 
ــا أجريت أعمال  اخلفكة فيم

ــى العوامات (٤)  ــة عل الصيان
ــور عبد اهللا كما  و (٢٤) في خ
ــل  املدخ ــة  عوام ــة  صيان مت 
ــاه اإلقليمية  ــي للمي الرئيس
العراقية رقم (١) شط العرب 
ــر هذه العوامة من أهم  وتعتب
ــاه  ــي املي ــة ف ــات الدالل عوام
اإلقليمية العراقية وتدل على 
ــت  ــا اعلن ــاة الناقالت.كم قن
ــالث  ث ــو  رس ــن  ع ــركة  الش
ــد ارصفة  ــالت نفطية عن ناق
ــر اجلنوبي .وقال  ميناء ام قص
ــئ الدكتور  ــام املوان ــر ع مدي
املهندس فرحان الفرطوسي: 

ــركة على تطبيق  حترص الش
ــة  واضح ــتراتيجية  اس
ــح  مصال ــق  حتق ــة  ومتوازن

 ، ــتثمارات  االس البالد وجذب 
ــات وزير  ــيرا، الى توجيه مش
النقل الكابنت ناصر الشبلي 

ــهيل االجراءات  ــرورة تس بض
كافة لزيادة عمليات التصدير 
ــتيراد البحري . وأضاف  واالس
ــام ان ارصفة ميناء  املدير الع
ــتقبلت  ــر اجلنوبي اس ام قص
ــد  عن ــت  رس ــالت  ناق ــالث  ث
االرصفة (٩ / ٨B /١١) بانتظار 
تزويدها باملشتقات النفطية 
ــواق  للتصدير لالس العراقية 
ــات  عملي ــرت  وج ــة  العاملي
ــاء  ــحن واالرس التفريغ والش
ــيق  واالقالع بالتعاون والتنس
ــات  وعملي ــاء  املين ادارة  ــني  ب

املالحة البحرية .

CRPRR@ÚflaÜnç˝€@=√Ïic@ ÏjçaD@fib‡«c@ø@⁄âbíÌ@¡–‰€a@äÌãÎ

=‰nΩa@ø@ÚÓˆbéΩa@·ËmbÓ€b»–i@âaä‡nç˝€@pbjnÿΩa@lbzïaÎ@¥–‘rΩa@Ï«ÜÌ@Â»fl@ı˝«@âb‡»Ωa

البينة الجديدة / علي شريف 
نظم كادر مصرف الدم في مستشفى احملاويل العام التابع لدائرة 
ــة محافظة بابل حملة للتبرع بالدم لرفد املصرف باصناف  صح
ــيميا واالورام  والراقدين في  ــدم املتنوعة ولدعم مرضى الثالس ال
ــم  ــفى الدكتور محمد جاس ــال مدير املستش ــفى. وق املستش
ــذا حمالت تأتي لرفد مصرف الدم والتحضر  الطائي: ان مثل هك
ــد احتياجات املرضى والعمليات اجلراحية وهذا مما  ألي طارئ وس
ــم اجلهود الصحية  ــاني وابراز اهميته في دع ــزز اجلانب االنس يع
ــياق اخرعقدت  ــة املواطنني. وفي س ــة املبذولة في خدم والطبي
ــل  ــة باب ــة محافظ ــرة صح ــي دائ ــض ف ــؤون التمري ــعبة ش ش
ــؤون التمريض في املستشفيات  ــهري ملعاوني ش االجتماع الش
ــة التمريض في احللة. و  ــات الصحية على قاعة اعدادي والقطاع
ــل وكيفية تذليلها  ــاول االجتماع الوقوف على معوقات العم تن
وايجاد احللول املناسبة لها واالهتمام بالتوثيق الطبي والعالمات 
ــث قاعدة  ــد وكذلك حتدي ــة املريض الراق ــة بطبل ــة اخلاص احليوي
ــات الصحية  البيانات اخلاصة باملالكات التمريضية في املؤسس
ــتمرار ومناقشة السبل الكفيلة بنقل املالكات التمريضية  باس
العاملة في قطاعات الرعاية الصحية االولية الى املستشفيات 
ــة الوزارية فيما يخص عمل املالكات  ــرا مع مراعاة الهيكلي حص
ــة للقطاعات مع ضرورة  ــة في املراكز الصحية التابع التمريضي
ــفى االمام الصادق  ــالكات التمريضية من والى مستش ــر امل تدوي
(عليه السالم ) ، واكد االجتماع على اهمية تدريب املالكات على 
بعض االجهزة الطبية لغرض االرتقاء باخلدمة الصحية املقدمة 

للمواطن.

بغداد / البينة الجديدة
ــركة العامة لألنظمة اإللكترونية التابعة إلى وزارة  أعلنـت الش
ــتعالمات اإللكترونية  ــروع اإلس ــة واملعادن عن إجناز مش الصناع
ــس االول الثالثاء  ــدل وإفتتاحها ام ــى وزارة الع ــدة في مبن املُوح
ــركة املُهندس :  ــام الش دير ع ــور مُ ــدل بحض ــل وزير الع ب ــن قِ م
ــركة العامة لألنظمة  ــارَ إلى انَ الش ــد الكعبـي والذي أش أحمـ
ــود وخبرات  ــرة وجه ــا الكبي ــت وبإمكانياته ــة متكن اإللكتروني
ــة املُوحدة في وزارة  ــتعالمات اإللكتروني وظفيها من إجناز اإلس مُ
ــة  اإللكترونية  ــروع األمتت ــتكماالً لتنفيذ مش ــدل وذلك اِس الع
لكافة الدوائر العدلية التي تشمل ( التنفيذ  والقاصرين والكتاب 
العدول والتسجيل العقاري ) ، الفتاً إلى انَ مشروع اإلستعالمات 
راجعة املُواطنني  ــة  مُ ــهيل عملي ــهم في تس اإللكترونية سيُس
ــة في مركز وزارة العدل وتقدمي أفضل اخلدمات  إلى الدوائر العدلي
ــروع يعمل على تنظيم حركة املُراجعني  م ، مُضيفاً بأنَ  املش لهُ
م الدوائر العدلية في مقر وزارة العدل وتطبيق نظام  ــد دخولهُ  عن
ــتخدام البوابات الذكية فضالً  الل إس ــور اإللكتروني من خِ  الطاب
واكبة   عن إختصار الروتني وإجناز طلبات املُواطنني بأسرع وقت  ومُ

التطور احلاصل في الدول املُتقدمـة .

بغداد / البينة الجديدة
متكنت مفارز مديرية مكافحة اجرام بغداد/ 
ــيارات الرصافة  ــرقة س مكتب مكافحة س
ــم وضبطت  ــى مته ــاء القبض عل ــن الق م
بحوزته عجلة مسروقة، وبينت املديرية انه 
مت تدوين اقواله وقرر قاضي التحقيق توقيفه 
ــادة ٤٤٦ من قانون العقوبات.  وفق أحكام امل
ــة أوامر قبض  ــذت مفارز املديري ــى ذلك نف ال
ــن املتهمني  ــدد م ــق ع ــرى بح ــة اخ قضائي
بالسرقة والتزوير ومطلوبني بقضايا جنائية 
ــات األمنية  مختلفة خالل حصيلة املمارس
ــارز مديرية مكافحة اجرام  التي أجرتها مف
بغداد خالل ال(٢٤) ساعة املاضية في جانبي 
ــرخ والرصافة من   بغداد.  حيث مت اتخاذ  الك
اإلجراءات القانونية بحقهم وتقدميهم إلى 

القضاء لينالوا جزاءهم العادل.

البينة الجديدة / هيثم القيسي
ــن رحيم مدير  زار املهندس علي حس
ــاالت واملعلوماتية في  ــة االتص مديري
محافظة واسط، االثنني املاضي، مقر 
ــة، مبعية  ــط الكهربائي محطة واس
ــة الزبائن  ــم خدم ــن مدير قس كل م
السيد عبد احلسن ضاحي، ومسؤول 
ــر جودة.  ــيد زاي ــة الس ــالم املديري إع
وكان في استقبال الوفد االتصاالتي 
ــني مدير  ــدس  عادل مناتي حس املهن
ــؤول  ــط ومس ــاء واس ــة كهرب محط
ــدم املهندس  ــط، وق ــم التخطي قس

ــن إيجاز عن اخلدمات التي  علي حس
تقدمها املديرية، وإمكانية جتهيز مقر 
احملطة، والشركات األجنبية العاملة 
ــن جانبه  ــذه اخلدمات. م ــم به معه
ــي بالوفد  ــدس عادل منات رحب املهن
ــه باحلصول على  ــدى رغبت الزائر، واب
ــق مديرية  ــت عن طري ــة االنترن خدم
ــيق مع  ــاالت، كما وعد بالتنس االتص
ــاه بنفس  ــركات األجنبية لالجت الش
املنحى. وأوضح املهندس علي حسن 
ــط  ــالكات اتصاالت واس ــم ان م رحي
ــويق اخلدمات  ــدة لتس ــعى جاه تس

ــى كافة  ــا املديرية عل ــي تقدمه الت
ــي، وذلك  ــاع احلكوم ــركات القط ش
ــادة  وزي ــة،  املديري ــل  بعم ــف  للتعري

ــب توجيهات  ــواردات املالية وحس ال
ــركة العامة  ــي الش ــا ف االدارة العلي

لالتصاالت واملعلوماتية .

بغداد / البينة الجديدة
ــركة النفط الوطنية  شارك وزير النفط وش
ــتدامة  ــبوع ابوظبي لالس ــال «اس ــي اعم ف
٢٠٢٢» اخلاص بالتحول نحو الطاقة النظيفة 
ــه امس االول في دولة  ، الذي انطلقت اعمال
وزراء  ــور  ــدة بحض ــة املتح العربي ــارات  االم

وسفراء ومتخصصني في مجال الطاقة .
وقال وزير النفط احسان عبداجلبار اسماعيل 
ــرا  ــا كبي ــي اهتمام ــراق تول ــة الع ان حكوم
ــتخدامات الطاقة النظيفة  للتحول الى اس
ــرة بالتعاون  ــاريع كبي ــالل تنفيذ مش من خ
ــركات العاملية املتخصصة ، مشيرا  مع الش
ــاريع  ــتقبلية لهذه املش ــى ان الرؤية املس ال
ــة نحو تقليل  ــع التوجهات العاملي تتالئم م
ــة واملناخ ،  ــى البيئ ــاظ عل ــات واحلف االنبعث
فضال عن التوجه العاملي لتقليل استخدام 
ــن الطاقات  ــتفادة م الوقود االحفوري واالس
ــية  الطبيعية املتوفرة مثل الطاقة الشمس

والرياح .
ــي تنفيذ  ــي ف ــماعيل  ان املض ــاف اس واض
ــردودات  ــه م ــة ل ــة النظيف ــاريع الطاق مش
اقتصادية ايضا حيث يقلل من االنفاق على 

ــتدامة  ــاج الطاقة ويحقق التنمية املس انت
لالقتصاد الوطني.

ــة احلضور  ــى اهمي ــيد الوزير ال ــار الس واش
ــرات الدولية التي  ــاركة في هذه املؤمت واملش
ــرؤى العاملية  ــة اهم ال ــم خاللها مناقش يت
ــو  نح ــول  التح ــي  ف ــة  احلديث ــات  والتقني
ــددة والنظيفة  ــتخدامات الطاقة املتج اس
ــات لتطوير صناعة  وامكانية عقد التفاهم

الطاقة النظيفة في العراق .
ــة العاملية  ــوم فعاليات القم ــت الي وانطلق
ــبوع  ــن «أس ــتقبل ٢٠٢٢ ضم ــة املس لطاق
ــتمر الفعاليات  ــتدامة» ، وتس أبوظبي لالس
ــة  الطاق ــات  موضوع ــى  عل ــز  ترك ــي  الت
ــركة أبوظبي  ــتدامة وتستضيفها ش واالس
ــى (١٩ كانون  ــتقبل «مصدر» إل لطاقة املس
ــي الوطني  ــي مركز أبوظب ــاري) ف الثاني اجل

للمعارض.
ــارك ٧ دول في فعاليات القمة ، تعرض  وتش
من خالل أجنحتها أحدث ابتكارات وتقنيات 
ــتدامة وتقدم القمة  الطاقة النظيفة واالس
منصة تسهم في التواصل وإبرام الشراكات 
ــع أنحاء  ــي جمي ــئة ف ــواق الناش ــني األس ب
ــط وإفريقيا وجنوب آسيا من  ــرق األوس الش
جهة، واملستثمرين في مجال التكنولوجيا 
ــيا من  ــمالية وآس ــكا الش ــا وأمري ــن أوروب م
ــرى. ما يجعل القمة ملتقىً يجمع  جهة أخ
ــاء العالم  ــن كل أنح ــرة م ــات املبتك التقني
ــل على  ــافها والعم ــهل اكتش ــث يس بحي
تسريع وتيرة التنمية املستدامة واملساعدة 

في معاجلة حتديات تغير املناخ.

بغداد / البينة الجديدة
دعا امني بغداد املعمار عالء معن املثقفني واصحاب 
ــتمرار باقامة الفعاليات الثقافية  املكتبات لالس
ــاق املتنبي العادة  ــاءً بزق ــة وفتح احملال مس والفني
احلياة للمنطقة وروح بغداد بتراثها وعبق تاريخها 
االصيل . جاء ذلك خالل حضوره االمسية التراثية 
ــي وتضمنت  ــت في زقاق املتنب ــة التي اقيم الفني
ــروض فنية  ــا الى جانب ع ــينمائيا تراثي عرضا س
فلكلورية أخرى . وذكر بيان لالمانة ان « امني بغداد 
ــتمرار باقامة  وجه دعوة للمثقفني والفنانني لالس
االعمال الفنية واالمسيات التراثية للحفاظ على 
ــجيع الفعاليات االدبية  ــداد التراثية وتش روح بغ
ــة وفتح ابواب املكتبات ليالً العادة احلياة  والثقافي

ــنوات طويلة  ــي عانت االهمال لس ــة الت للمنطق
ــاق املتنبي  ــاح زق ــا بعد افتت ــروح اليه ــادت ال وع
ــية تضمنت  ــه اجلديدة» . واضاف ان «االمس بحلت
ــينمائياً لرابطة هواة السينما العراقية  عرضاً س
ــة تراثية  ــينمائية وثائقية عراقي ــاً س ــم افالم ض
ــرض ملقتنيات املتحف اجلوال تضم  الى جانب مع
ــات والصور  والنماذج الفنية  مجموعة من اللوح
ــالت غنائية لفرقة اجلالغي  التراثية االصيلة ووص

البغدادي وعروض فنية وموسيقية اخرى».
ــام القادمة  ــان االي ــد ب ــداد اك ــني بغ ــني ان «ام وب
ــد البناء  ــم جدي ــذ حل ــروع بتنفي ــهد الش ستش
العاصمة وهو اعادة احلياة لشارع الرشيد وتأهيله 

بشكل يضاهي زقاق املتنبي».

بغداد / البينة الجديدة
ــركة العامة  ــد مدير عام الش ــمير راش زار املهندس عالء س
ــط مقر الشركة العامة لتوزيع كهرباء  لتوزيع كهرباء الوس
بغداد.وكان في استقباله املهندس حسني عطا دهش مدير 
عام الشركة العامة لتوزيع كهرباء بغداد. وتباحث الطرفان 
ــركتني بعد إنفصال  ــول بعض املواضبع املتعلقة بني الش ح
الفروع التابعة حملافظة األنبار ومحافظة ديالى عن الشركة 
ــرع توزيع  ــداد وانضمامها مع ف ــاء بغ ــة لتوزيع كهرب العام
كهرباء واسط ليتم تشكيل الشركة العامة لتوزيع كهرباء 
ــراً لها. وبني  ــذت من منطقة املنصور مق ــط والتي اتخ الوس
املهندس عالء سمير انه مت التوصل الى بعض احللول املرضية 
ــملت بعض املتعلقات اإلدارية واملالية والفنية  للطرفني وش
وكذلك موقف اآلليات وتنسيب املوظفني للعمل في شركة 
ــريع انفكاكاتهم لاللتحاق بعملهم  ــط وتس كهرباء الوس
اجلديد. واكد املهندس حسني عطا دهش اننا داعمون لنجاح 
ــط كون املصلحة العامة  ــركة توزيع كهرباء الوس عمل ش
ــا تذليل كل الصعاب من اجل خدمة املواطنني  تتحتم علين
ــكر املهندس  ــام الزيارة ش ــب. وفي خت ــا احلبي ــة بلدن وخدم
ــني عطا دهش على حسن  ــمير راشد املهندس حس عالء س
ــتقبال والضيافة ومتنى دهش املوفقية لراشد وتكملة  االس

مشواره اجلديد خدمة للصالح العام.

متابعة / البينة الجديدة
ــترازينيكا»  ــاح «أس أظهر لق
املضاد لكوفيد-١٩ قدرته على 
ــة  ــتجابة املناعي ــز االس تعزي
ــورات «بيتا» و»دلتا»  ضد متح
ــا» من فيروس  ــا» و»جام و»ألف
ــارس-كوف-٢» عند تلقيه  «س
ــة، وذلك  ــة ثالثة داعم كجرع
ــة  اإليجابي ــج  للنتائ ــاً  وفق
لتجربة  ــة  األولي ــالت  للتحلي
ــتمرة  املس  (D7220C00001)
بهدف تقييم مأمونية اللقاح 
ــر املناعة.  ــى توفي ــه عل وقدرت
ــنيّ حتليل  ــة أخرى، ب ومن جه
ــتقل للعينات املستمدة  مس
ــتويات  من التجربة ذاتها مس
ــن  م ــدة  متزاي ــتجابة  اس
األجسام املضادة ضد متحور 
ــذه  ه ــوهدت  «أوميكرون».وش
ــابقاً  النتائج بني احلاصلني س
ــترازينيكا»  ــاح «أس ــى لق عل
ــد  ــد-١٩ أو أح ــاد لكوفي املض
ــى  عل ــة  القائم ــات  اللقاح
احلمض الريبي النووي املرسال 
ــج  نتائ ــرت  (mRNA).وأظه

ــة  للمرحل ــتقلة  مس ــة  جترب
ــخة  نس ــة، تضمنتها  الرابع
ــن مجلة «ذا  ما قبل الطبع م
النسيت» على موقع «شبكة 
االجتماعية»  ــوم  العل أبحاث 
ــن  ــة م ــة ثالث SSRN، أن جرع
املضاد  ــترازينيكا»  «أس لقاح 
ــي  ف ــاهمت  س ــد-١٩  لكوفي
ــام  ــتويات األجس ــز مس تعزي
ــوظ  ملح ــكل  بش ــادة  املض
ــن  م ــة  أولي ــلة  سلس ــد  بع
التطعيمات باستخدام لقاح 
ــينوفاك  (س ــاك»  «كوروناف
البيانات  هذه  بيوتك).وتضاف 
إلى مجموعة األدلة املتنامية 
ــتخدام لقاح  ــي تدعم اس الت
«أسترازينيكا» كجرعة ثالثة 
ــن  ــر ع ــرف النظ ــة بص داعم
جداول التطعيم األولية التي 
ــركة  الش وتقدم  اختبارها.  مت 
ــات اإلضافية إلى  ــذه البيان ه
ــة في جميع  الصحي اجلهات 
ــراً للحاجة  العالم نظ أنحاء 
ــات الثالثة  ــة إلى اجلرع امللح

الداعمة.

البينة الجديدة / هيثم مجيد
ــتمرار  اعلنت وزارة التجارة عن اس
ــة لتجارة  ــركة العام ــع الش مواق
ــات   واحملافظ ــداد  بغ ــي  ــوب ف احلب
ــى  التوال ــى  عل ــي  الثان ــوم  وللي
ــن بالدفعة االولى  بتجهيز املطاح
للوجبة  ــة  ــة اخملصص احلنط ــن  م
ــام ٢٠٢٢ . اكد ذلك مدير  االولى لع
ــم  ــدس باس ــركة املهن ــام الش ع
ــي ان مواقعها في  ــم العكيل نعي

ــان  ــداد / الرصافة وديالى وميس بغ
وذي قار والديوانية باشرت بتجهير 
ــن  ــررة م ــص املق ــن باحلص مطاح
ــى .واضاف  ــة االول ــة للوجب احلنط
الى ان املالكات الفنية واالدارية في 
ــرت بتجهيز  ــايلو الرصافة باش س
ــة  واحلكومي ــة  االهلي ــن  املطاح
ــادة احلنطة  ــة االولى من م بالدفع
ــة االولى ، وفرع  ــة  للحص اخملصص
ــن احلكومية  ــز املطاح ــى جه ديال

ــة بكمية ( ١.٦٨١.٠٨٩) طن  واألهلي
ــة  ــن احلنط ــيارة م ــع ( ٤٢) س بواق
ــن  ــى م ــة االول ــن الدفع ــة م احمللي
احلصة األولى لسنة ٢٠٢٢ .وتابع ان 
ــي فرع ذي قار  املالكات  العاملة ف
ــن احملافظة بكمية  جهزت مطاح
ــة  ــة احمللي ــن احلنط ــن م (٨٣١) ط
ــع  ــك اجملم ــى وكذل ــة االول للحص
ــرع الديوانية بدء  اخملزني التابع لف
بتجهيز املطاحن االهلية باحلصة 

ــث بلغت الكمية التي  االولى ، حي
مت جتهيزها (٧٣٠ ) وفرع االنبار باشر 
ــبة (٥٠٪)  ــز املطاحن بنس بتجهي
ــة االولى لعام ٢٠٢٢ ، وان  من احلص
ــزه  بلغت  ــة اجمله ــي الكمي اجمال
(١٢٩٤،٢٨٠) طن وبواقع (٣٦) سيارة 
ــر   ــايلو تلعف ــى ان  س ــيرا ال ، مش
ــرع نينوى  ــور في ف ــايلو مخم وس
باشرا  بتجهيز املطاحن باحلصص 

املقررة من مادة احلنطة .

بغداد / البينة الجديدة
ــة ومن خالل  ــت وزارة الزراع ناقش
ــل  العم ــل  تفعي ــرة  البيط ــرة  دائ
ــس العلمية  ــري وفقاَ لالس البيط
ــات الدولية  ــدة لدى املنظم املعتم
ــام دائرة  ــر ع ــطة مدي ــك بواس وذل
ــب  ــر حبي ــور ثام ــرة والدكت البيط

ــام  ــدراء االقس ــور م ــزة وحض حم
ــفيات البيطرية  الفنية  واملستش
ــر العام  ــات. وذكر املدي في احملافظ
ــى هامش  ــد عل ــاع عق ان االجتم
ــة  املراقب ــن  ع ــل  العم ــة  ورش
البيولوجية على املستوى امليداني 
ــراض  االم ــببات  ــراق ملس الع ــي  ف
ــرة للحدود.املنفذة  ــرة العاب اخلطي

 Lifestock ــة  ــع منظم بالتعاون م
ــة  حيث عقد االجتماع  االميريكي
في مقر الدائرة حضره معاون املدير 
ومدراء  ــي  الربيع ــام  د.عص ــام  الع
ــة، ومدراء  ــفيات  البيطري املستش
ــام الفنية، وتناول االجتماع  االقس
ــة ما  ــا مناقش ــاور منه ــدة مح ع
ــل ٢٠٢١   ــن خطة عم ــذه م مت تنفي

ــنوية لعام  ــة اخلطة الس ومناقش
ــي حلمالت  ــتوى املناع ٢٠٢٢ و املس
العام  ــي  الوبائ واملوقف  ــح  التلقي
ــور  ــة االم ــى مناقش ــة ال باالضاف
ــي  ــل الت ــات العم ــة ومعوق العام
ــفيات  املستش ــل  عم ــرض  تعت
ــاد احللول الكفيلة  البيطرية وايج
لها . وفي ختام االجتماع مت اخلروج 

ــن  ــي م ــات الت ــن التوصي ــدد م بع
ــاكل  ــأنها معاجلة جميع املش ش
ــل  ــه العم ــي تواج ــات الت واملعوق
ــي اهمية مثل هكذا  البيطري وتات
ــاد حلول من  ــات، في ايج اجتماع
ــل  العم ــع  بواق ــاء  االرتق ــأنها  ش
ــني العلمية  ــري من الناحيت البيط

والعملية.
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ــة  ــادر من رئاس ــص البيان الص ــاه ن أدن
مجلس الوزراء ترأس رئيس مجلس الوزراء 
مصطفى الكاظمي، امس االول الثالثاء، 
اجللسة االعتيادية الثالثة جمللس الوزراء، 
جرت فيها مناقشة املوضوعات املدرجة 
ــدار القرارات  ــدول األعمال، وإص على ج
ــس  مجل ــس  رئي ــتعرض  بصددها.واس
ــة تطورات  ــتهل اجللس ــوزراء في مس ال
االوضاع السياسية واالمنية في البالد، 
ــات االقتصادية  ــرق الى اهم امللف والتط
ــد  ــح البل ــر مبصال ــاط املباش ذات االرتب
ــتعرض زيارته  ــاة املواطنني.كما اس وحي
ــد وزاري الى محافظة النجف  برفقة وف
لدعم احملافظة خدميا، وتذليل العقبات 
ــام اعمارها واالطالع على  التي تقف ام
ــه جميع  ــاريع املنفذة، ووجّ ــير املش س
ــر مفصل  ــدمي تقري ــوزراء بتق ــادة ال الس
ــذت ذات  ــررات التي اتخ ــن تنفيذ املق ع

الصلة بعمل وزاراتهم.وشهدت جلسة 
ــتضافة وكيل وزارة  ــوزراء اس مجلس ال
ــدم تقريرا مفصال عن  الكهرباء، الذي ق
ــي عموم  ــة الكهربائية ف ــع الطاق وض
العراق، واملعاجلات املوضوعة للكثير من 

املشاكل التي تعترض شبكة الكهرباء، 
ــود املبذولة من أجل تأمني الطاقة  واجله
ــني في ظل موجة  الكهربائية للمواطن
ــا تخلل  ــا البالد، كم ــي متر به ــرد الت الب
ــتباقية  ــال الصيانة االس ــر اعم التقري

ــم الصيف.وجرى خالل  استعدادا ملوس
ــر  التقري ــتعراض  اس ــا  ايض ــة  اجللس
ــذة ملواجهة  املتخ ــي، واإلجراءات  الوبائ
جائحة كورونا، ومستجدات عمل جلنة 
ــراءات احلكومية في مجاالت  تعزيز اإلج

الوقاية، والسيطرة الصحية التوعوية؛ 
ــروس، وجهود  ــار الفي ــن انتش ــد م للح
ــة  املوج ــة  مواجه ــي  ف ــة  الصح وزارة 
ــا في  ــة وإجراءاته ــن اجلائح ــدة م اجلدي
ــفيات وتوفير العالجات  تهيئة املستش
ــني على االلتزام  ــة وحث املواطن املطلوب
ــى تلقي اللقاح  ــر الوقائية وعل بالتدابي
واجلرعة املعززة ملن تلقوه، والتأكيد على 
ــة املعتمدة. ــذ الصحي ــره في املناف توف
وبعد مناقشة املوضوعات املدرجة على 
ــس الوزراء  ــال، أصدر مجل ــدول األعم ج
ــى إعفاء  ــة واملوافقة عل ــرارات اآلتي الق
ــن أجور  ــراً م ــة حص ــات الهجين املركب
ــبة  ــجيل املرورية، وبنس ــات التس لوح
ــدءًا من تاريخ  ــذ هذا القرار ب ١٠٠٪، وينف
اصداره.ثانيا  تطبيق قرار مجلس الوزراء 
ــات  ــأن الصالحي ــنة٢٠٢١) بش (٢١ لس
ــرار آنفاً،  ــرة (٢) من الق ــة في الفق املبين
ــدار هذا القرار ولغاية  بدءًا من تاريخ إص

٣٠ أيلول ٢٠٢٢.

ــاء، عن  ــس االربع ــي، ام ــؤول حكوم ــف مس كش
ــري امام  ــدان االث ــع الزن ــح موق ــن فت ــراب م االقت
ــي تاريخ  ــك ألول مرة ف ــى وذل ــي ديال ــياحة ف الس
ــاء املقدادية  ــس قض ــس مجل ــال رئي احملافظة.وق
السابق( ٤٥كم شرق بعقوبة) عدنان التميمي ،ان“ 
ــر اكبر املواقع االثرية في ديالى  الزندان والذي يعتب

والذي يقع شرق املقدادية ويعود تاريخ انشائه الى 
اكثر من ١٥٠٠ سنة يعد من املواقع االثرية املهمة 
ــعة منذ اشهر“. ــهد حملة تنقيب واس الذي يش
ــيتحول قريبا الى  واضاف التميمي،ان“ الزندان س
موقع للسياحة بعد اكمال مراحل التنقيب واجناز 
ــياج اخلارجي خاصة وانه يقع ضمن منطقة  الس
ــة جتعله نقطة  ــة جميل ــس وجغرافي ذات تضاري
جذب للسياحة الداخلية وحتى اخلارجية“.واشار 

ــياحية حدث هو  الى ان“ اعالن الزندان منطقة س
االول من نوعه في تاريخ ديالى وميثل خطوة مهمة 
ــياحي  ــتثمار املواقع االثرية في اجلذب الس في اس
للتعريف بها من جهة باالضافة الى خلق متنفس 
ــدان اكبر موقع  ــام العوائل العراقية“.ويعد الزن ام
ــانية ويقال  اثري في ديالى ويعود للحقبة الساس
ــاك روايات اخرى  ــجون لكن هن ــه من اهم الس بان

تختلف في سبب نشاته منذ قرون طويلة“.
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قررت وزارة التربية، امس األربعاء، 
إيقاف العمل بنظام الدور الثالث 
ــية.وقالت  جلميع املراحل الدراس
الوزارة ، أن ”العمل بنظام ”الدور 
ــل به  ــيتوقف العم ــث“ س الثال
ــي احلالي  ابتداءً من العام الدراس
املقبلة“.وأضاف  االخرى  واالعوام 
ــمل جميع  ــك يش ــان ان ”ذل البي
(االبتدائية،  ــية  الدراس ــل  املراح

املتوسطة، اإلعدادية)“. 

بغداد /

اكد النائب عن ائتالف دولة القانون محمد 
ــادي، امس األربعاء، ان احلكومة املقبلة  الزي
ــيقي  ــار التنس ــكلها االط ــن ان يش الميك
ــاركة الكتلة الصدرية،  لوحده من دون مش
ــة ان تذهب نحو  ــا ال ميكن لهذه الكتل كم
ــار  ــاركة االط ــن دون مش ــه م ــذا التوج ه
ــى ان العامري يتحرك  ــيقي، الفتا ال التنس
ــراف لضمان متثيل اجلميع  نحو جميع األط

ومشاركتهم في احلكومة املقبلة.
وقال الزيادي ، ان ”رئيس حتالف الفتح هادي 
العامري مكلف من قبل االطار التنسيقي 
ــي  ــركاء ف ــى الش ــار ال ــورة االط ــل ص بنق
ــكيل  الوطن من خالل رأيهم الواضح لتش
حكومة توافقية تضمن متثيال لكل الكتل 
ــن  ــع الراه ــية“.وأضاف ان ”الوض السياس
ــة  ــو األغلبي ــاب نح ــه الذه ــن خالل ال ميك
ــيتم  الوطنية، خصوصا ان هذا التوجه س
ــون األكبر،  ــزء كبير من املك ــه اقصاء ج في
وبالتالي االبتعاد عن العملية الدميقراطية، 
ــالة  وبالتالي فأن العامري يتحرك لنقل رس
ــول إدارة  ــد الرؤى ح ــن اجل توحي ــار م االط
الدولة في املرحلة القادمة“. وبني الزيادي، ان 
”رؤية االطار تتلخص في تشكيل حكومة 
يشترك بها اجلميع السيما التيار الصدري، 
ــن دون أي  ــوق اجلميع م ــث تضمن حق بحي
ــاب اخر،  ــاد لطرف على حس ــاء او ابع اقص
ــكيل  ــن ان يذهب االطار لتش ــث ال ميك حي
ــن لألخير  ــن دون التيار، وال ميك ــة م حكوم

إيجاد حكومة من دون االطار“.

ــود عثمان، امس  ــردي اخملضرم محم ــي الك أكد السياس
ــة  ــح لرئاس ــر من مرش ــرد بأكث ــاب الك ــاء، أن ذه األربع

اجلمهورية حالة غير صحية .
ــرار جتربة ٢٠١٨  ــه ”كان ينبغي عدم تك ــان ، إن ــال عثم وق
ــنية  ــحني اثنني وأحرجوا الكتل الس ــا ذهبوا مبرش عندم

والشيعية“.
وأضاف أن ”احلل األمثل هو اخلروج مبرشح توافقي، أو ترك 
ــنة والشيعة ليصوتوا ملن  اخليار للكتل والنواب من الس

يرونه مناسبا لشغل منصب رئاسة اجلمهورية“.
ــتاني  ــزب الدميقراطي الكردس ــى أن احل ــارة ال ــدر اإلش جت
ــح االحتاد  ــاري للمنصب، فيما رش ــيار زيب القيادي هوش

الرئيس احلالي برهم صالح ملنصب الرئاسة. 
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ــاء، عن  ــكان، امس األربع ــار واإلس ــفت وزارة اإلعم كش
ــر في البالد  ــاء أطول جس ــروع بإنش ــتعدادها للش اس
ــة بحيرة  ــن منطق ــرات يقع ضم ــة كيلومت ــول ثالث بط
ــرب إنهاء  ــا أكدت ق ــة ديالى، فيم ــي محافظ ــن ف حمري
ــريع الرابط بني  ــدة من الطريق الس ــل مقاطع جدي تأهي
ــور في الوزارة  بغداد واحملافظات.وقال مدير الطرق واجلس
ــة لعدد من  ــال الصيان ــم كاظم إن ”أعم ــني جاس حس
ــور توقفت في جميع احملافظات منذ العام  الطرق واجلس
٢٠١٣ لغاية ٢٠٢٠، ما أدى إلى تدهور الطرق بشكل كبير 
ــرت على البالد  ــبب األزمات التي م ــم أضرارها بس وتفاق
ــاف كاظم، إن  ــة والصحية“.وأض ــة واملالي ــا األمني منه
”الدائرة باشرت خالل العام احلالي تنفيذ عدد من الطرق 
ــالل اليومني  ــاس خ ــة، حيث مت وضع احلجر األس الرئيس
ــة وتأهيل طريق البتيرة – الفجر آل بدير  املاضيني لصيان
ــان وذي قار،  بطول ٥٢ كم ضمن مقطع محافظتي ميس
ــوادث كثيرة  ــهد ح ــذي يعد من أهم الطرق كونه يش ال
ــرين الثاني املاضي  ــرة منذ تش ــاً، إلى جانب املباش يومي
بانشاء مدخلني في بغداد هما بسماية واخلالص (ديالى 
ــاً بتنفيذها“.ولفت كاظم  ــل جاري ــد) وما زال العم اجلدي
ــريع الرابط  ــتمرار بتأهيل وتأثيث الطريق الس إلى ”االس
ــافة ٣٥٠  ــث مت إكمال مس ــات، حي ــداد واحملافظ ــني بغ ب
ــهد اجلزء املمتد من  ــزاء اجلنوبية منه، ويش كم من األج
ــه ويعد من الطرق املهمة  ــل – بغداد افتتاح أجزاء من باب
ــريع  واحليوية، علماً إنه مت افتتاح ٣٠ كم من الطريق الس
ذاته نهاية العام املاضي، وسيتم افتتاح مسافة ٢٠ كم 

خالل املدة املقبلة“.

بغداد /
بغداد /

بغداد /

بغداد /

ــون فيصل  ــة القان ــن ائتالف دول ــب ع ــد النائ أك
النائلي، امس االربعاء ، أن رد دعوى عدم دستورية 
اجللسة األولى من قبل احملكمة االحتادية لصالح 
ــا أن يكون االطار  ــيترتب عليه التيار الصدري س
ــل البرملان.وقال  ــر داخ ــيقي الكتلة االكب التنس

ــزال الكتلة  ــيقي الي ــي ، إن ”اإلطار التنس النائل
ــان“، مبينا  ــل البرمل ــددا داخ ــة االكثر ع البرملاني
ــى كانت  ــة األول ــار في اجللس ــراءات اإلط أن ”إج

صحيحة بتقدميه ٨٨ نائبا“.
ــوى من قبل احملكمة االحتادية  وأضاف أن ”رد الدع
ــأن اجللسة األولى جمللس النواب سيترتب في  بش
ــة النيابية  ــالن اإلطار الكتل ــة املقبلة إع اجللس

األكبر في البرملان“، مبينا ان ”اإلطار الزال الكتلة 
األكبر داخل مجلس النواب بتقدميه ٨٨ نائبا إلى 
ــة األولى“. وكان القيادي  ــن في اجللس رئيس الس
في حتالف الفتح فاضل الفتالوي أكد في تصريح 
ــاج اإلطار  ــة نحو اندم ــور متجه ــابق، أن األم س
ــكيل الكتلة  ــار الصدري وتش ــيقي والتي التنس

األكبر.

بغداد /
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أضافت، أنَّ مرشح االحتاد، هو رئيس اجلمهورية 
ــاعي االحتاد  ــم صالح، مؤكدةً مس احلالي بره
ــراك نحو توليه املنصب مرة ثانية، خاصة  واحل
ــة ملواقفه  ــية داعم ــب الكتل السياس أنَّ أغل
ــأن  ــة له. وفي الش ــن لوالية ثاني ــن املؤيدي وم
ــم  ــار األمن القومي قاس األمني حدد مستش
ــف عن املتورطني  األعرجي، مدة زمنية للكش
باجلرائم األمنية. وذكر بيان ملكتب االعرجي انه 
ــس األمن الوطني  ــاً ملقررات اجتماع مجل وفق

ــن القومي،  ــارية األم ــر، عقدت مستش األخي
امس الثالثاء، اجتماعا موسعا لقادة مجتمع 
ــار  ــة مستش ــتخبارات العراقي، برئاس االس
األمن القومي، قاسم األعرجي، وبحضور نائب 
قائد العمليات املشتركة وقائد عمليات بغداد 
ووكيل جهاز اخملابرات، ومدير أمن هيئة احلشد 
ــعبي.واضاف، ان االجتماع يأتي ملناقشة  الش
واقع األمن في البالد واحلوادث األمنية األخيرة، 
ــبة  ومحاس ــة  األمني ــؤوليات  املس ــد  وحتدي
ــالل االجتماع،  ــي خ ــدد األعرج املقصرين.وش
ــام للقوات  ــه القائد الع ــل بتوجي على العم

ــق  مبدأ  ــى الكاظمي، وف ــلحة، مصطف املس
ــاب، وأن تتولى األجهزة اخملتصة  الثواب والعق
ــي تقلق  ــم األمنية الت ــي اجلرائ ــد مرتكب حتدي
ــي العراق،  ه الوضع األمني ف ــوّ املواطنني وتش
وأن تكون األجهزة األمنية واالستخبارية على 
، ملواجهة أي خروقات محتملة،  استعداد عالٍ
ــتخبارات عن األجندات  ــد رجال االس وأن يبتع
احلزبية والسياسية والوالءات، ويكون والؤهم 
ــات القائد  ــب توجيه للوطن واملواطن.وبحس
ــدد األعرجي، مدة  ــلحة، ح العام للقوات املس
زمنية للكشف عن املتورطني باجلرائم األمنية، 

ــؤولني امليدانيني  ــددا على محاسبة املس مش
ــا اخلروقات في  ــع التي وقعت فيه في القواط
ــن املتورطني،مؤكدا أن  ــف ع حال عدم الكش
ــرام قوانينه. ــد واحت ــن البل ــاهل في أم التس

ــا مستفيضا  ــهد االجتماع أيضا، نقاش وش
ــتخباري  ــاحات العمل االس ــد س ــول حتدي ح
واألمني، حيث وجه األعرجي، قيادة العمليات 
ــلة اجتماعات مع  ــراء سلس ــتركة بإج املش
ــى التصورات  ــني، لالطالع عل ــادة امليداني الق
ــهم. وفي  امليدانية من القادة امليدانيني أنفس
ــن ائتالف  ــف النائب ع ــورات ايضاً كش التط

ــس األربعاء،  ــون محمد الزيادي، ام دولة القان
ــن اتفاق التيار  ــاء التي حتدثت ع حقيقة األنب
ــداً عن  ــيقي بعي ــار التنس ــدري مع اإلط الص
ــيع حول  ــادي، إن كل ما أش ــال الزي ائتالفه.وق
ــيقي  ــار التنس ــدري واإلط ــار الص ــاق التي اتف
ــون، ما هي اال  ــاركة دولة القان بعيداً عن مش
ــا تفكيك اإلطار  ــات غير دقيقة هدفه معلوم
وجتزئته.وتابع الزيادي ، أن دولة القانون الكتلة 
ــيقي، وأن اإلطار كتلة  األكبر في اإلطار التنس
ــف  ــكة. على صعيد آخركش ــدة متماس واح
ــالم عن اخلطة  ــجاد س ــتقل س النائب املس

ــتتبعها كتلة النواب املستقلون في  التي س
ــريعات املقبلة.  ــأن التش ــس النواب بش مجل
ــي يكون في  ــا االساس ــالم ان هدفن وذكر س
ــريع الرصني، وميثل  ــة الفعالة والتش املعارض
ــرين في تطبيق العدالة  اهداف وقيم ثورة تش
ــنعتبر  ــاواة.واضاف اننا س االجتماعية واملس
ــح الطبقات  ــذه املرحلة لصال ــا له ان خوضن
الضعيفة واملهمشة والتي تضررت اقتصاديا 
ــة. ــة اخلاطئ ــات االقتصادي ــبب السياس بس

ــي منحاز للطبقات  ــتدرك ان دورنا حقوق واس
االجتماعية  الهشة.
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ــلونة لتمديد  ــتعد برش يس
عقد العبه الشاب اإلسباني 
ــد أن أصبح أحد  ــي، بع جاف
ــي  ف ــية  األساس ــر  العناص
الفريق، وذلك بحسب تقرير 

صحفي إسباني.
ــة  صحيف ــب  وبحس
ــة،  الكتالوني ــبورت»  «س
ــلونة اتصاالته  فقد بدأ برش
مبمثلي اإلسباني جافي، من 
ــى تفاصيل  االتفاق عل أجل 

العقد اجلديد.
ــا)  عامً  ١٧) ــي  جاف ــت  وأثب
بارتداء قميص  جدارة كبيرة 
ــلونة،  لبرش األول  ــق  الفري
ــده على يد  ــذ أن مت تصعي من
له  ــان، وهو ما أهّ رونالد كوم
ــبانيا  لالنضمام ملنتخب إس
ــس إنريكي،  ــادة لوي حتت قي
ــيرة مع  ــم أكمل املس ومن ث
ــا  البارس ــدرب  م ــافي  تش

اجلديد.
ــد مع  ــي بعق ــط جاف ويرتب
 ،٢٠٢٣ ــى  حت ــلونة،  برش
ــف  ضعي ــي  جزائ ــرط  بش
ــون  ــه ٥٠ ملي ــة قيمت للغاي

يورو، ميثل ثغرة كبيرة.

وأضافت الصحيفة، أنه كان 
ــاالت بالفعل في  هناك اتص
ــي املاضي، بني  الثان ــون  كان
ــلونة بقيادة ماتيو  إدارة برش
أليماني وخوان البورتا وممثلي 
ــل احلديث  ــن أج ــب، م الالع

حول إمكانية التجديد .

أن  ــة،  الصحيف ــارت  وأش
ــر بجدية في  ــور لم تس األم
األولويات  ــت، ألن  الوق ــك  ذل
تتمثل  ــلونة كانت  برش في 
في خفض فاتورة األجور، من 

أجل عقد صفقات جديدة.
ومن املقرر، أن يعقد مسؤولو 

ــة مع ممثلي  برشلونة جلس
ــام املقبلة،  جافي، خالل األي
من أجل فتح ملف التجديد 
مرة أخرى، خاصة بعدما بدأ 
ــاول التقرب  أكثر من نادٍ يح

من الالعب.

للكرة  العراقي  ــاد  االحت أعلن 
ــد يوم غد  ــرة عن حتدي الطائ
ــالق  النط ــدا  موع ــة   اجلمع
ــات   اجلولة االولى من منافس
الدوري املمتاز للكرة الطائرة.

ــق احلبانية في  ــيحل فري وس
الثانية ظهراً،  ــاعة  الس متام 
ــاً على فريق غاز اجلنوب  ضيف
ــر مبحافظة  ــة الزبي ــي قاع ف
ــتكون  س ــا  فيم ــرة  البص

ــرحاً  مس ــة  االوملبي ــة  القاع
ــرطة في  للقاء البحري والش
التوقيت ذاته. وفي محافظة 
ــتحتضن  س ــليمانية  الس
قاعة البيشمرگة لقاء مهم 
بني مصافي الشمال واجليش 
ــا  ــت فيم ــس التوقي ــي نف ف
ــيواجه فريق البيشمرگة  س
ضيفه اربيل في متام الساعة 
ــتكمل  ــة عصرا. وتس الرابع
ــد املقبل  ــات يوم األح املباري

ــوب  اجلن ــاز  غ ــيالعب  س إذ 
ضيفه الشرطة في الساعة 
ــر  الزبي ــة  ــي قاع ــة ف الثاني
ــيالقي البحري فريق  فيما س
ــة األوملبية  ــة في قاع احلباني
ــي  ــت. وف ــس التوقي ــي نف ف
يواجه  ــمركة  البيش ــة  قاع
ــه  منافس ــي  املصاف ــق  فري
ــش ضيفا  ــل ويحل اجلي اربي
ــي متام  ــمركة ف على البيش

الساعة الرابعة عصرا.

ــب املغرب، إنه  ــرف حكيمي العب منتخ  قال أش
ــني أمام  ــجيله هدف التعادل الثم ــعيد بتس س
ن الفريق من تصدر اجملموعة  ٢، والذي مكّ اجلابون ٢ـ 

الثالثة، بكأس أمم أفريقيا في الكاميرون. 
ــجلت   وتابع حكيمي في تصريح تلفزيوني: «س
ــن ركلة  ــروي م ــواري الك ــدف في مش ــل ه أفض
ــاهدت فيديو سابق حلارس منتخب  حرة، لقد ش
ــن مكانه، وقلت  ــه يتحرك م ــون، وعرفت أن اجلاب
ــجلت  لزميلي بوفال أن يترك لي الركلة، التي س

منها الهدف». 

ــي لكرة  ــب العراق ــن املنتخ متك
ــي  ــواره ف ــح مش ــد،  ان يفتت الي
ــوز مهم  ــيوية بف البطولة االس
بفارق  ــي  االمارات ــب  املنتخ على 
 .٣٢-٣١ ــة  وبنتيج ــد  واح ــدف  ه
ــب العراقي  ــك قطع املنتخ وبذل
ــى  ال ــل  بالتأه ــراً  كبي ــوطاً  ش
ــات في  ــدور الثاني من املنافس ال
ــيوية الـ ٢٠ والتي  البطولة اآلس
ــالل  خ ــعودية  الس ــا  حتتضنه
ــهر  ــن ١٨ - ٣١ من الش ــرة م الفت

احلالي.
ــن  م ــب  املنتخ ــد  وف ــف  وتأل
ــدر  وحي ــاً  مدرب ــن  مؤم ــريف  ش
ــي مدربني  ــازي ومحمود صبح غ

ــاعدين وكاظم ناصر مدرب  مس
للحراس مهند فته علي معاجلا 
وهيثم شكاصي اداريا والالعبني 
، حسني علي حمزة وميثم عودة 
ــم محمد غصاب وماجد  وجاس
عبد الرضا ومنتظر قاسم واحمد 
ــد الرضا ومحمد  مكي وعلي عب
صاحب رشيد وبدر الدين حمودي 
واحمد طارق عبد اهللا ومصطفى 
ــظ ومصطفى  ــري ووائل حاف بك
ــارق عبد  ــد احمد وعلي ط محم
ــيروان  اهللا وكرار كاظم جبار وش
ــت القرعة  ــه محمود. واوقع حم
ــي اجملموعة  ــب العراقي ف املنتخ
ــب منتخبات  ــى جان ــة ال الثالث

قطر واالمارات وعمان.

العراقي لكرة  أعلن االحتاد 
ــل لقاء  ــن تأجي ــلة ع الس
ــدوري املمتاز  ــن ال ــم م مه
ــا  كورون ــاح  اجت أن  ــد  بع

العبي نفط البصرة.
ــدي  العمي ــني  ــال حس وق
رئيس احتاد اللعبة ان «احتاد 
ــل مباراة  ــلة قرر تأجي الس
ــط البصرة  ــادي نف فريق ن
ــاء  الكهرب ــادي  ن ــق  وفري
ــني  ــر وحل ــعار اخ ــى اش ال
اكتساب الالعبني الشفاء 
ــد خلوهم من  ــام وتأك الت

الفيروس».

ان  ــدي؛  العمي ــاف  وأض
ــرة  البص ــط  نف ــاراة  «مب
ــاء كان مقررا لها  والكهرب
ــس  ــوم اخلمي ــام الي أن تق
ــعاراً  اش ــا  تاجيله ــم  ليت
اخرى وذلك لعدم اكتساب 
ــرة  البص ــط  نف ــي  العب
أن  ــد  بع ــام  الت ــفاء  الش
أثبتت املسحات إصابتهم 

بفيروس كورونا». 
ــلة  ــاد الس ــع؛ أن «احت وتاب
يتمنى لفريق نفط البصرة 
الشفاء التام باسرع وقت 
ــد جديد  ــم حتديد موع ليت
ــب مع  ــا يتناس ــاء ومل للق

جاهزية الفريقني».
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متابعة / سهام الطيار

ــيد  ــان الس برعاية محافظ ميس
ــع  ــيق م ــي دواي الزم وبالتنس عل
ــمية  ــات الرس ــن اجله ــد م العدي
ــهدت  ش ــة  واالمني ــة  احلكومي
محافظة ميسان اكبر موكب من 
ــون مملكة  ــم ماراث نوعه حتت اس
ــان للدراجات الهوائية إلبراز  ميس
ــذه احملافظة بني  ــع ه ــز موق وتعزي
ــا وعد  ــة. كم ــات العراقي احملافظ
ــون هذه  ــظ بأن تك ــيد احملاف الس
الفعالية من الفعاليات السنوية 

التي سترعاها احملافظة.
بايكداد الفريق االبرز 

ــداد األبرز في  ــن فريق بايك لم يك
ــة بل كاد أن يكون الفريق  الفعالي
ــان اذ تعدت  ــي املهرج ــد ف الوحي
ــاهمني في  ــبة الدراجني املس نس
املهرجان من فريق بايكداد وحدها 
ــوارع  ش ــهد  لتش  ٪٩٣ ــبة  نس
ــرياً برتقالياً  احملافظة شريطاً بش
ـــ١٠٠ متر وعلى  ــاوز ال بطول يتج
كامل عرض اخلط السريع الرابط 
ــان والبصرة. بني محافظتي ميس
ــاعة الثانية من ظهر يوم  في الس
اجلمعة املصادف ١٤ كانون الثاني 
ــا ينتمون  ــق ١٥٠ دراج ٢٠٢٢ انطل
ــات الهوائية  ــر فريق  للدراج ألكب
ــط من سيطرة  ــرق االوس في الش

 - ــارة  العم ــيطرة  س  / ــوت  الزي  )
امليمونة الرئيسية ) بإجتاه مديرية 
ــان مروراً  ــرطة محافظة ميس ش
مبجسرين رئيسيني وسط املدينة، 
ــة اإلحتفال )  ــاء  بــ ( منص وإنته
ــة بلديات  ــودة أمام ( مديري واملوج
ــرطة  ــادة ش قي ــرب  ق  / ــان  ميس
ميسان ) ليكون اجمالي  املسافة 
أثناء  املقطوعة املسجلة للفريق 
املاراثون متجاوزة املسافة الكلية 
املسجلة للفريق ١٠٠٠ كيلومتر. 

ــت األفراح  ــتقبال األهالي عم اس
أبناء  ــجيع بني  والتش والتصفيق 
ــام  اله ــدث  احل ــذا  له ــة  احملافظ
ــداد كما  ــق بايك ــص لفري وباالخ

ــق  الفري ــة  مبرافق ــض  البع ــام  ق
ــول الطريق  ــى ط ــياراتهم عل بس
ــريع.  ــي املوازي للخط الس الفرع
ــذا احلد  ــر عند ه ــم يتوقف األم ل
ــني من  ــض املتطوع ــام بع ــل ق ب
ــراء املاء وتوزيعه على  االهالي بش
ــوا بيوتهم  ــرون فتح ــق وآخ الفري
ــوا  ــني ليقوم ــتضافة الدراج إلس
بواجبات الضيافة بحقهم. فماذا 
ــيبدرمنهم في املاراثون القادم  س
ــي املدينة بهذا  ــم كل اهال لو عل

املارثون .
ادارة ومشرفي فريق بايكداد

ــب التنظيمي  ــر اجلان ــم يقتص ل
للماراثون على اجلهات احلكومية 

ــمية للمحافظة فقط بل  والرس
كانت ألدارة ومشرفي الفريق الدور 
الفعال واملهم في تنظيم وتسيير 
ــت جلهودهم  ــق، وكان ــور الفري أم
االستثنائية الدور الفعال والكبير 
ــكل الذي  في إجناح املاراثون بالش
ــرفني لم ينم  ــاه. فبعض املش رأين
ــويعات خالل  ــض الس ــوى بع س
ــي توزيع  ــاعة وبرز دورهم ف ٤٨ س
أعضاء الفريق بني احلافالت واثناء 
ــن  ــل م ــع إي متطف ــير ومن املس
ــق وتخريب  ــط الفري الدخول وس
ــم دور فعال  ــير. كما كان له املس
ــام  الطع ــات  وجب ــم  تنظي ــي  ف
ــى توضيح توجيهات  باإلضافة ال

وتعليمات االدارة للفريق.
هل تعلم !!

ــاء في املاراثون  ان مشاركة النس
ــاركني الكلي من  ــاوز عدد املش جت
ــافة الكلية  باقي الفرق..وان املس
ــق هو ضعف  ــي قطعها الفري الت
ــة  املقطوع ــمية  الرس ــافة  املس
ــن  م ــر  الكثي ــان…وان  للمهرج
ــم التعب  ــني قد أخذ منه الدراج
واإلرهاق ولم يستسلموا وشاركوا 
ــى أمت وجه   وان فريق  باملاراثون عل
ــر فريق للدراجات  بايكداد هو اكب
ــط  ــرق االوس ــي الش ــة ف الهوائي
ــتوى  مس ــى  عل االول  ــيكون  وس

العالم .

ــب العراقي  ــد جنم املنتخ أك
ــابق، وأحد ركائز أبطال  الس
آسيا ٢٠٠٧، حيدر عبد الرزاق، 
أن الوصول إلى مونديال قطر 
ــداً في  ــر صعب ج ٢٠٢٢، أم

ظل هذه الظروف.
ــد الرزاق،   إن «هناك  وقال عب
ــود فرصة  ــم بوج ــن يتوه م
وأمل بسيط لتأهل املنتخب 
ــبب  إلى املونديال، وذلك بس

ــات اإلدارية والفنية  التخبط
ــتقرار املنتخب من  وعدم اس
ناحية الالعبني واملدربني ومن 
النواحي اإلدارية األخرى  كل 

إلى جانب واقع احلال».
 ،٢٠٠٧ ــيا  آس ــم  جن ــدى  وأب
ــأن الهجمة  ــتغرابه بش اس
ــاد الكرة  ــن ضد احت التي تش
ــى النائب الثاني  وحتديداً عل
ــرة يونس  ــاد الك ــس احت لرئي
ــدم جواز  ــود، مؤكداً ع محم
ــل االحتاد  ــى عم ــم عل احلك

ــهر  ــس محمود من أش ويون
ــاف: «يجب  ــيطة». وأض بس
ــكيلة  وتش ــس  يون ــاء  اعط
ــرة املنتخبة فرصة  احتاد الك
ــتة أشهر  على أقل تقدير س
ــم تقييم عمله»،  وبعدها يت
ــي كل  ــل ف ــاً أن «العم مبين
بعد  ــح معامله  تتض اجملاالت 
ــن املؤكد أن  ــنة وم ــرور س م
ــاد  ــل االحت ــم عم ــم تقيي يت
ــدة ال تقل  ــتمر مل ــا اس اذا م
ــل تقدير  ــنة على أق ــن س ع

ــم احلكم واالنتقاد  بعدها يت
ــي  ــكل مهن ــه بش وتوجيه
ــا». وعن نية  ــس تهجمي ولي
ــدوري إلى  ــاد بتحويل ال االحت
ــد  ــال عب ــني، ق دوري محترف
الرزاق، إن «االحتاد غير مؤهل 
ألن  ــني  احملترف دوري  ــة  القام
دوري احملترفني يحتاج لنقاط 
التحتية  البنى  أولها  مهمة 
ــرة في  ــد غير متوف ــي تع الت

لدى معظم األندية».
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نبض الشارع

علي الباوي

ــاً وأكثرها تاريخاً وبالتالي  ــع اجملاالت إبداع الرياضة هي أوس
ــر من االجنازات التي  ــي متتلك الكثير من األبطال والكثي فه

تستوجب التقدير والوفاء والوقوف احتراماً لها.
الرياضي حني يتقدم به العمر ويدخل مرحلة الشيخوخة أو 
ــك الذي يبدأ من الصفر ويعمل على تطوير ذاته ومقاومة  ذل
ــق االجناز أو ذلك الذي  ــروف االجتماعية واحلياتية ويحق الظ
اليخدمه احلظ ولكنه يقاوم نكباته وينتصر محققاً االجناز 

الرياضي الكبير.
ــتحقون منا التكرمي والوفاء الجنازاتهم وتفوقهم  هؤالء يس
ــديد نحن الدولة  ــف الش ــهم، ولألس على ظروفهم وأنفس
الوحيدة التي ليست فيها مجاالت باعادة االعتبار وتسديد 

الدين ملن رفع اسم العراق عالياً في شتى احملافل.
نحن نتجاهل االجناز وال نكرمه وما أن يخرج الالعب ألي ظرف 
كان من ميادين اللعبات حتى ينسى وال أحد يتذكره خاصة 
في األلعاب التي تكون خارج إطار رياضة كرة القدم، وباملقابل 
ــا وتقدم اجنازاتهم وهذا  ــرى الدول االخرى حتتفي برياضيين ن
ــل مع بطلنا ابن ذي قار احلبيبة جراح نصار الذي نال  ماحص
ــة املتحدة، ملا حققه  ــاً كبيراً من دولة االمارات العربي تكرمي
من اجنازات رغم املعاناة والظروف الصعبة التي مر بها، لكن 
نصار نفسه لم ينل من بلده سوى التجاهل وعدم االهتمام 
ــي لعبة رمي الثقل  ــه حصل على ميدالية فضية ف رغم أن
بالنسبة لالعبني قصار القامة، خالل مشاركته األخيرة في 
ــنتمتر واحد  من حصد  باراملبياد طوكيو، وكان على بعد س

الذهبية.
ــاء وال تفكر  ــة ال متتلك ذاكرة للوف ــف احتاداتنا اخملتلف لألس
ــالق األول وحتى  ــط االنط ــم الدائرة من خ ــة رس ــي كيفي ف
ــة. فاالجناز الرياضي كما أنه يبدأ قوياً ومحتمياً  خط النهاي
ــوى خائرة  ــي كذكرى مع ق ــدية فإنه ينته ــة اجلس بالطاق
وإمكانات ضعيفة وهنا يأتي الوفاء ليكون عامالً مهماً في 
ــا ميلكون من أجل الوطن  ــرمي األبطال الذين قدموا كل م تك

وسمعته، وهاهم اآلن قد حتولوا إلى تاريخ باهر.
على احتاداتنا وعقولنا الرياضية أن تلتفت للجانب املعنوي 
في تكرمي الرياضيني والوقوف معهم عند زوال القوة وحلول 
ــزام والعطاء  ــذي عاش مثاالً لاللت ــن، فهذا الرياضي ال الوه
ــه الذاتية  ــى إمكانات ــيء اعتماداً عل ــكل ش ــة ب والتضحي
ــن تقدير  ــه مابذمتها م ــدد ل ــن الدولة أان تس ــتحق م يس
ــتحقون منا كل  واعتزاز وفخر. رياضيونا أصحاب االجناز يس
ــهم على الرغم  ــر واالحترام كونهم آلوا على أنفس التقدي
ــن الظروف الصعبة التي ميرون بها اال أنهم حريصون جدا  م
ــا. كلنا نعلم األثر اجليد  ــى خوض املعارك واالنتصار فيه عل
ــان ويجعله غير  ــع معنويات االنس ــرمي وكيف أنه يرف للتك
آسف عما بذله أيام صباه كما أن هذا التكرمي يذكر األجيال 
ــإن النهاية تكون طيبة  ــنة ف بأن البداية عندما تكون حس

وملقاة على عاتق الوطن. 
الرياضي مبدع وهذا االبداع موصول بكل معنوياتنا العامة 
ــار واإلرادة الوطنية يجب أن  ــدي واالنتص ــا نفخر باجلن فكم
ــي بني الدول وكان  ــي الذي رفع العلم العراق نفخر بالرياض

مثاالً يحتذى به جلميع األجيال. 

بال وفاء
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طهران / وكاالت / البينة الجديدة
أعلن الرئيس اإليراني، إبراهيم رئيسي 
ــيا قد تصبح نقطة  أن زيارته إلى روس
ــية  السياس ــات  العالق ــي  ف ــول  حت
ــيا  ــة بني روس ــة والتجاري واالقتصادي
ــل توجهه إلى  ــي قب وإيران.وقال رئيس
ــن أن تصبح هذه  ــكو»من املمك موس
ــات  ــي العالق ــول ف ــة حت ــارة نقط الزي
والتجارية  ــة  واالقتصادي ــية  السياس
ــح فعالة  ــران وقد تصب ــيا وإي بني روس
ــة  التجاري ــات  العالق ــن  أم ــان  لضم
واالقتصادية في املنطقة».وأضاف: «ال 
ــي اإليراني  ــك في أن التعاون الروس ش
ــيمنع األحادية.  ــن وس ــيضمن األم س
ــارك في العديد من  ــيا نش نحن وروس
واالقتصادية  ــية  السياس ــات  املنظم
ــنغهاي  ــي املنطقة مثل منظمة ش ف
ــا  ــب دورا مهم ــيا تلع ــاون وروس للتع
ــدد على أن  ــذه املنظمات».وش ــي ه ف
ــيا تلعب دورا محوريا في االحتاد  «روس
ــي  ــا ف ــي وتعاونن ــادي األوراس االقتص

ــاال لتحريك  ــد يكون فع ــذا االجتاه ق ه
ــة». والتجاري ــة  االقتصادي ــاريع  املش

وتابع: «إن مستوى العالقات التجارية 
ــيا ليس  ــني إيران وروس ــة ب واالقتصادي
ــل أن تكون هذه  ــا ونأم ــا ألي من مرضي
ــاء  ــى ارتق ــرة عل ــوة مؤث ــارة خط الزي

وحتسني العالقات».

قطاع غزة / وكاالت / البينة الجديدة
ــط»، أن  ــرق األوس ــفت صحيفة «الش كش
ــادي، أجرى  ــفير القطري محمد العم الس
مباحثات مع مسؤولني إسرائيليني، ويتوقع 
ــي وقت متأخر  ــى قطاع غزة ف ــه وصل إل أن
ــطينية  ــوم أمس.وقالت مصادر فلس من ي
ــرق األوسط»، إنه  مطلعة، لصحيفة «الش
على جدول أعمال السفير القطري محمد 

العمادي، دفع التهدئة إلى األمام، ومناقشة 
ــريع  إعادة إعمار قطاع غزة، مبا في ذلك تس
ــة، وإدخال  ــروعات القطري العمل في املش
تسهيالت أخرى للقطاع.ويفترض أن يلتقي 
ــادي أثناء وجوده في غزة، رئيس حركة  العم
ــؤولني  ــنوار، ومس حماس بغزة، يحيى الس
ــة دفع  ــن أجل مناقش ــل، م ــن وفصائ آخري

تهدئة أطول في غزة.

كينشاسا / وكاالت / البينة الجديدة
ــة الكونغو  ــلطات جمهوري اعتقلت س
ــة مبقتل  ــني على صل ــة رجل الدميقراطي
السفير اإليطالي، لوكا أتاناسيو، واثنني 
آخرين منذ نحو عام، فيما ال يزال املتهم 
ــال  ــة طليقا.وق ــذه اجلرمي ــي به الرئيس
ــرطة في  اجلنرال أبا فان أنغ، مفوض الش

ــو، إن «املتمردين  ــمال كيف ــة ش مقاطع
قتلوا السفير لوكا أتاناسيو في محاولة 
ــل احلصول  ــه من أج ــلة الختطاف فاش
ــلطات إلى أن  ــارت الس ــى فدية.وأش عل
املشتبه بهم، الذين عرضوا على احلاكم 
العسكري لإلقليم أمام الصحفيني يوم 
أمس االول الثالثاء، خططوا على ما يبدو 

لطلب فدية تزيد على مليون دوالر، فيما 
ــد االعتقاالت  ــرف على الفور موع لم يع
أو موعد بدء احملاكمة.وأفادت الشرطة 
ــي في مقتل  ــتبه به الرئيس بأن املش
ــده فقط على  ــفير، والذي مت حتدي الس
ــا زال  ــبيرانت، م ــى أس ــه رجل يدع أن
ــفير البالغ  ــا.وكان قد قتل الس طليق

من العمر ٤٣ عاما برصاصة قاتلة، مع 
ــكري،  ــبه العس ضابط كارابينيير ش
ــي وسائق برنامج  فيتوريو إياكوفاتش
ــألمم املتحدة،  ــي التابع ل ــذاء العامل الغ
ــة  ــالل عملي ــو، خ ــى ميالمب مصطف
اختطاف فاشلة على طريق في شرق 

الكونغو.

موسكو / وكاالت / البينة الجديدة
ــية، إن تصريحات  قالت اخلارجية الروس
الصحفية  ــض  األبي ــت  البي ــكرتيرة  س
جني بساكي حول حتضير مزعوم إلجالء 
ــيني روس من أوكرانيا يدل على  دبلوماس

ــرته  ــتفزاز نش ــنطن في اس ــورط واش ت
ــابقا.وأضافت املتحدثة  نيويورك تاميز س
باسم اخلارجية الروسية ماريا زاخاروفا: 
ــلوك  بالس ــك  ذل كل  ــف  وص ــن  «ميك
ــتفزازي. اآلن أصبحنا نفهم كل ما  االس

ــادر الصحيفة  ــه، أي أن مص ــام ب مت القي
ــن  جهازاألم ــن  م ــت  كان ــة  األمريكي
ــليها في  ــن مراس ــس م ــي، ولي األوكران
موسكو».وشددت زاخاروفا على أن هذه 
التصريحات، تتحدث عن تورط الواليات 

ــتفزاز». ــر الس ــي «التحضي ــدة ف املتح
ــة  صحيف ــرت  ذك ــابق،  س ــت  وق ــي  ف
ــؤول أمني  «نيويورك تاميز»، نقال عن مس
ــزم إجالء  ــيا تعت ــي كبير، أن روس أوكران

الدبلوماسيني الروس من أوكرانيا.

كييف / وكاالت / البينة الجديدة

قال السفير األوكراني في برلني أندريه 
ــالده ترغب باحلصول من  ميلنيك، إن ب
أملانيا على سفن حربية وأنظمة دفاع 
جوي حديثة.وأشار السفير، في حديث 
ــاء األملانية dpa، إلى أن  مع وكالة األنب
ــالح، ال يزال على  ــوع توريد الس موض
جدول األعمال في العالقات مع أملانيا.
وأضاف السفير القول: «احلديث يجري 
ــفن احلربية  ــيء، عن الس ــل كل ش قب

ــفن في  ــة، وهي من أفضل الس األملاني
ــكل  ــم، ونحن نحتاج إليها بش العال
عاجل حلماية الساحل الطويل للبحر 
ــاك  ــا أن هن ــر آزوف. كم ــود وبح األس
ــاع اجلوي  ــرة ألنظمة الدف حاجة كبي
ــركات  ــر تقدما، التي تنتجها ش األكث
الدفاع األملانية».وتابع ميلنيك القول، 
إن أوكرانيا بحاجة ماسة إلى أسلحة 
للدفاع ، لكن برلني تفتقر إلى «اإلرادة 
ــية»، وهو أمر «مؤسف» على  السياس
ــديد في  ــرب الش ــر احل ــة «خط خلفي

أوروبا».ويعتقد السفير أنه يجب على 
احلكومة األملانية أن حتذو حذو  بريطانيا، 
ــلحة  ــررت تزويد كييف باألس ــي ق الت
ــابق، قال  املضادة للدبابات.في وقت س
ــار األملاني أوالف شولتس، إن  املستش
ــلحة فتاكة،  برلني ال تزود أوكرانيا بأس
ــيبقى بدون  ــي س وهذا اخلط السياس
ــولتس أن بالده تؤيد  تغيير. وأضاف ش
ــي، للوضع  التوصل إلى حل دبلوماس

حول أوكرانيا من خالل املفاوضات.

عمان / وكاالت / البينة الجديدة
ــعبة العمليات في  ــس ش ــال رئي ق
ــاألردن  ب ــي  املدن ــاع  الدف ــة  مديري
الـ٢٤  ــاعات  الس ــالل  ــا خ «تعاملن
ــع ١٥١٦ بالغا معظمها  ــة م املاضي
ــوادث نوعية  ــعافية وح حاالت إس
ــأ في مثل هذه الظروف  قليلة تنش
ــعبة  ش ــس  رئي ــف  اجلوية.وكش
العمليات في مديرية الدفاع املدني 
ــادات، عبر تلفزيون  ــاألردن أحمد زي ب

«رؤيا» أن فرق الدفاع املدني تعاملت 
ــاالت اختناق،  ــن ح ــع ١١ بالغا ع م
أسفرت عن تسجيل ٢٧ إصابة دون 
ــباب  ــار إلى أن أس وقوع وفيات.وأش
حاالت االختناق هي مدافئ احلطب 
ــن مدافئ  ــة واحدة م ــكاز وحادث وال
ــم التعامل  ــم يت ــه ل ــني أن الغاز.وب
ــوى مع حريق منزل واحد بعد أن  س
ــم تنتج  ــأة كاز ول ــت فيه مدف وقع

عنه إصابات.

موسكو / وكاالت / البينة الجديدة
ــن قوات  ــة األخيرة م ــادرت اجملموع غ
ــة  ملنظم ــة  التابع ــالم  الس ــظ  حف
معاهدة األمن اجلماعي امس األربعاء 
ــق عودتها إلى  ــي طري ــتان ف كازاخس

ــية  الروس الدفاع  وزارة  الوطن.وأكدت 
ــرات نقل  ــع طائ ــا أن أرب ــي بيان له ف
عسكرية أقلعت اليوم من العاصمة 
نور سلطان  مدينة  ــتانية  الكازاخس
ــا متوجهة  ــالد أملا-آت ــدن الب ــر م وأكب

ــيا، وعلى متنها آخر وحدات  إلى روس
ــية  الروس ــالم  الس ــظ  حف ــوات  لق
ــي  ــق أناتول ــة الفري ــا برئاس وقيادته
ــوزارة إلى أن  ــارت ال سيرديوكوف.وأش
ــكري الروسي سبق أن  الطيران العس

ــتان عسكريي  ــحب من كازاخس س
ــتان  وطاجيكس ــالروس  وبي ــا  أرميني
املنتمني إلى مجموعة حفظ السالم، 
ــكريون القرغيزيون  بينما غادر العس

أراضي البالد بأنفسهم برا.
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الرياض / وكاالت / البينة الجديدة
ــددت النيابة العامة السعودية  ش
ــول يحظر في البالد،  على أن «التس
ــكاله كافة»، موضحة  بصوره وأش
ــول».وعلى  التس ــن  «ممته ــف  تعري
حسابها في «تويتر»، قالت النيابة 
ــول: من يستجدي  العامة: «املتس
للحصول على مال غيره دون مقابل 
ــود بذاته نقداً  ــل غير مقص أو مبقاب
ــر  ــرة أو غي ــة مباش ــاً بطريق أو عين
ــة أو  ــن العام ــي األماك ــرة، ف مباش
احملال اخلاصة أو في وسائل التقنية 
ــيلة  ــل احلديثة، أو بأي وس والتواص
ــالل صورة  ــن خ ــت م كانت».وأضاف

ــول، هو  توضيحية، أن «ممتهن التس
كل من قبض عليه للمرة الثانية أو 
ــول»،  مشيرة إلى  أكثر ميارس التس
أن «كل من امتهن التسول أو حرض 

ــاعده بأي  ــق معه أو س ــره أو اتف غي
ــول  صورة كانت على امتهان التس
ــل إلى  ــجن ملدة تص ــب بالس يعاق
ــى ٥٠ ألف  ــل إل ــنة وغرامة تص س

ــن  أمته ــن  م «كل  ــت:  ريال».وتابع
ــولني أو حرض  ــول أو أدار متس التس
ــاعده بأي  ــق معه أو س ــره أو اتف غي
ــورة كانت على أي من ذلك ضمن  ص
ــول،  جماعة منظمة متتهن التس
ــجن ملدة تصل إلى  فيعاقب بالس
ـــ١٠٠ ألف  ــة تصل ل ــنة وغرام س
ــه «يبعد عن  ــال»، محذرة من أن ري
ــب من غير  ــة كل من عوق اململك
السعوديني، عدا زوجة السعودي 
ــا، وفقا  ــعودية وأوالده أو زوج الس
ــني ١ و ٢ من هذه  ــكام الفقرت ألح
ــن العودة للمملكة  املادة..ومينع م

باستثناء أداء احلج أو العمرة».
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لندن / وكاالت / البينة الجديدة
ــي كانون االول  ــنوي ف بلغ معدل التضخم الس
املاضي في بريطانيا أعلى مستوى له منذ ثالثة 
ــرت ، مدفوعا  ــمية نش ــق بيانات رس ــود، وف عق
بارتفاع أسعار املالبس والغذاء واملفروشات.وبلغ 
ــهر املاضي  ــي املئة الش ــنوي ٥٫٤ ف املعدل الس
ــي نوفمبر املاضي  ــجل ٥٫١ في املئة ف بعدما س
على خلفية ارتفاع أسعار الوقود بشكل كبير، 

ــي لإلحصاءات. ــات للمكتب الوطن ــا لبيان وفق
ــبة  ــهركانون االول املاضي النس ــد قراءة ش وتع
ــا بلغت ٧٫١ في  ــارس ١٩٩٢ عندم ــى منذ م األعل
ــتويات  مس ــم  العال ــادات  اقتص ــه  املئة.وتواج
ــذ عقود أجبرت مصارف  تضخم تعد األعلى من
ــدة، مبا في ذلك  ــة على رفع معدالت الفائ مركزي
«بنك إجنلترا» الذي رفع معدل الفائدة الرئيسي 

لديه الشهر املاضي.

موسكو / وكاالت / البينة الجديدة
ــار تصريح للخارجية األمريكية، مفاده أن تغيير  أث
دستور بيالروس ميكن أن يؤدي إلى نشر قوات نووية 
ــط  ــات مختلفة في الوس ــاك، تعليق ــية هن روس
ــاروف النائب  ــي.وقال فالدميير جب ــي الروس البرملان
األول لرئيس جلنة الشؤون الدولية مبجلس االحتاد، 
ــر  ــان على نش ــك ال تتفاوض ــكو ومينس إن موس
ــي بيالروس. ــية على أراض ــوات النووية الروس الق

وأضاف جباروف: «اقترح رئيس بيالروس ألكسندر 
ــينكو بالفعل، أن يتم عند الضرورة، نشر  لوكاش

ــي بالده. لكن، على  ــية على أراض قوات نووية روس
ــث، وال توجد  ــاوز األمور احلدي ــي، لم تتج حد علم
ــناتور جباروف  ــار الس ــات حول ذلك».وأش مفاوض
إلى أن روسيا وبيالروس دولتان ذات سيادة مطلقة 
ولهما احلق في اتخاذ أي قرارات لضمان أمنهما.من 
جانبه، قال نائب رئيس مجلس االحتاد قسطنطني 
ــكان بيالروس فقط، ميكنهم  كوساتشيف، إن س
ــتور  ــتقبلية لدس ــد محتوى التغييرات املس حتدي
ــى القدرة  ــك التي تؤثر عل ــم، مبا في ذلك تل بالده

األمنية والدفاعية.

وكاالت / البينة الجديدة
ــركات  ــالم أن ش ــائل إع ــرت وس ذك
ــارع إلعادة  ــرى عاملية تس طيران كب
تنظيم رحالتها إلى الواليات املتحدة 
ــبكة اجليل  ــا قبل طرح ش أو إلغائه
اخلامس 5G في هذا البلد.ويأتي ذلك 
في ظل مخاوف تتعلق بالسالمة، إذ 
أن إدارة الطيران الفيدرالية األمريكية 
(FAA) حذرت من أن التداخل احملتمل 

لشبكات اجليل اخلامس من املمكن 
ــاع التي  ــراءات االرتف ــر على ق أن تؤث
ــيا في هبوط بعض  تلعب دورا رئيس
ــيئة. ــي ظروف جوية س الطائرات ف
ــائل اإلعالم إن العديد من  وقالت وس
ــركات الطيران تلغي رحالت على  ش
ــركتي االتصاالت  الرغم من إعالن ش
 Verizon و AT&T في الواليات املتحدة
 ٥G ــبكة ــتوقفان إطالق ش أنهما س

ــركات  بالقرب من املطارات.ومن الش
التي ألغت رحالت طيران إلى الواليات 
ــركات من الهند واليابان،  املتحدة ش
ــة  اجلوي ــوط  اخلط ــركة  ش ــرت  وذك
 5G ــر اتصاالت الهندية: «نظرا لنش
ــيتم خفض  في الواليات املتحدة، س
ــى الواليات  ــد إل ــن الهن ــالت م الرح
ــارا من ١٩  ــدة أو تعديلها اعتب املتح

من الشهر اجلاري».

سيؤل / وكاالت / البينة الجديدة

ــلطات الصحية في كوريا اجلنوبية،  ــمحت الس س
ــرون، باحلصول  ــور أوميك ــني مبتح ــى املصاب للمرض
ــوم امس .  ــازل، ابتداء من ي ــي املن ــى عالجهم ف عل
وقالت السلطات الصحية، إنها تسمح بأن يتلقى 
ــي املنزل.ومبوجب قرار  ــالج ف ــى أوميكرون الع مرض
ــرون العالج في  ــيتلقى مرضى أوميك ــة، س احلكوم

ــتثناء كبار  ــيتم اس ــزل من حيث املبدأ، لكن س املن
ــراض كامنة،  ــخاص الذين لديهم أم ــن واألش الس
ــز عالج.وقالت  ــفى أو مرك ألخذ العالج في مستش
ــي العالج في  ــه أثناء تلق ــة، إن ــلطات الصحي الس
ــاع قواعد احلجر الصحي  ــزل، من املهم جدا اتب املن
ــخاص الذين يعيشون  ــار الفيروس لألش ملنع انتش
ــا، داعية إلى ارتداء كمامات KF٩٤ وإجراء تهوية  مع

دورية.
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ــدة عمودية  قال عنها  بقصي
ــذي كتب  ــد ال ــاعر والناق الش
عنها مقدمة الكتاب األستاذ 
«جميل داري» ويبدو من كتابة 
مقدمته وجدته بحق وحقيقة 
أنه صاحب قلم معرفي وثقافة 
واسعة ولغة قل نظيرها هذه 
األيام ملا نتابعه من الكثير من 
ــعرية  الكتب واجملموعات الش

التي تطبع. 
ــوزان في رؤاها كل حرف قد  س

نطق 
ــط  ش ــى  عل ــور  الن ــا  مثلم

الغسق 
تكتب الشعر بقلب نابض 

ليس حبرا أبدا ليس ورق 
بل لهيب في املدى مستعر 

ورياح قد أصيب باألرق  ص١٠
يقول هنري ميللر « على احلالم 
ــى بأنه يحلم واثقا من  أن يرض
ــع اجلوهر، هذه  أن اخمليلة تصن
ــي  ــاعر، وه ــة الش ــي وظيف ه
ه اجملهول  ــمى ألنها تبلغّ األس
ــعر  ــه حدود اخللق «الش ،تبلغ
التوق  ــكون بهاجس  هنا مس
ــب  ــبر غياه ــاد وس ــى األبع إل
ــل مصباحه في  اجملهول يحم
وضح احللم . «يارجل الشمس 
ــاً ،  ــن ضيائك قبس ، أحمل م
ــع الزمن قلباً  ــت بني أضل ينح
ــذا  وبه ص٤٦..   ــر»  صخ ــن  م
ــعري  الش ــا  بوحه ــمت  رس
ــا املفتوحة  التي  عبر نوافذه
ــرعتها خللق عاملها اخلاص  ش

ــك  جتعل ــة  بطريق ــدروس  وامل
ــر وكأنها  ــا الكثي ــذ منه تأخ
ــد أن تفرضها على  تعاليم تري
ــن من انتمائي  ــع  ، « تيق الواق
ــادي  تن ــا  أرواحن ألن   ، ــك  إلي
ــهوات « ص ٤٧..   ــالء الش باعت
ــت مبفرداتها  ــي تنقل وهي الت
الفلسفية والعميقة وصورها 
الرائعة التي حتفزك أمام غياب 
ــي التي جتيد  ــن. وه هذا الوط
عدة لغات وخاصة االنكليزية 
ــن  م ــة  منطلق ــة  والعربي
ــذاب روحها  ــا اخلاص وع عامله

ونسيجها الفني اجلميل 
..  يقول سقراط  « املرأة أحلى 
هدية قدمها اهللا إلى اإلنسان 
ــافات صبارا  « « حتصدك املس
ــذا  ــوت « ص٣٩ ، وله ــون امل بل
ــارس دورها  ــا مت ــاءت وكأنه ج
الذي خطته لنفسها  الريادي 
ــة لغوية  ــعر لعب ــا إن الش ومب
ــا خاصة يجب أن تدرك  فانتازي
ــات  واملمارس فالقيم  بالنص، 
لدى شاعرتنا «سوزان جميل» 
ــا على صنع  ــو تأكيد قدرته ه
ــذب املعنيني  ــة لها جت خاصي
ــذا  ــس ه ــال، لي ــذا اجمل ــي ه ف
ــن لنا ومن  ــب هي تبره فحس
ــادرة  ــي ق ــا ه ــالل قصائده خ
ــعر  على الدخول في قارة الش
ــن خالل  ــع بابها .وم ــن أوس م
ــي بداية  ــة واإلهداء ف اجملموع
ــذه الترنيمة  ــذا الديوان اوه ه
ــول فيها «إلى  الغربة  التي تق
ــات  الفراش ــت  صعق ــي  الت
النوارس  ــت  وإلتهم  ، ببريقها 
بقسوتها ، إلى من  قاسموني 
ــدي وابنتي  ــمي ، إلى ول مواس
ــد صارخة  ــع القصائ « فجمي
ــها األلم  ــي مس ــا الت لروحه
والشوق إلى هذا الوطن ،وحتى 
ــددة  ــرق متع ــي ط ــير ف ال نس
ــى طرق أخرى  ــا تؤاخذنا إل ورمب
ــب من روح  ــدة تكت ألن القصي
ــعر هو اجلمع  ــاعر، فالش الش

ــحق  .»تس والنص  ــروح  ال بني 
ــة حد املوت ،  أغصاني الصدئ
ــي غياهب  ــاني ، توغل ف تنس
ــي نزق «٢٧ ..  املاضي ،وتبحر ف
ــوان التي  ــت مقدمة الدي وظل
ــاعر  ــي بدايته الش ــا ف كتبه
والناقد األستاذ «جميل داري» 
هي دراسة  مفصلة تبحث في 
مشاركا  قصائدها  إشتغاالت 
ــاعر  ــا القارئ « ليس الش فيه
ــدة  ــب  القصي ــن يكت ــو م ه
ــر، فالقارئ  وحده وينتهي األم
احلذق يضيف إليها من خياله 
ــدو قصيدة  ــإذا بها تغ أيضاً ف
ــن هنا يحن  ــتركة ورمبا م مش
ــا حينا بعد حني «  إلى قراءته
ص٩ ، انها تصنع من صلصال 
اللغة كائنا شعريا قدماه في 
ــماء ،  ــي الس ــه ف األرض ورأس
ــة الصمت لصالح  وهي ممارس
هذه البشرية التي اكتوت بها 
من ظلم .وهي تدور الشاعرة « 

جميل « ضمن واقعيتها التي 
اتصفت بها مستخدمة عمق 
ــر  ــة الكثي ــا متنفس معانيه
ــاس ، والصور  ــا الن ــن قضاي م
ــعرية التي اكتست فيها  الش
ــد الديوان  ــن قصائ ــر م الكثي
ــبيهات  ــة إلى  التش ،باإلضاف
ــا  وغيره ــتعارات  واالس
.»حتاكيني بألف ليلة وتنسى 
ــت  أجهض ــي  الت ــهرزاد  ش
اجلرمية ، تداعت أمامها ذكورة 

ــن ثلج ،  ــرات م ــل كك القبائ
القصي  ــزك  كالني ــرج  تتدح
ــئ املراوغة « ص١٦،  في مخاب
تقول عنها الكاتبة الدكتورة 
ــنجاري « وأنا أقرأ  « أسماء س
هذه الترانيم املشبعة باحلزن 
ــارق في  ــن عالم غ ــأس م والي
ــاء عادة عن احلب  الفوضى ون
واجلمال ، وهي ترسم اللوعة 
ــي تتميز بها  وقلة احليلة الت
ــان « ، « جمعت  رحلة  اإلنس
ــي  ف  ، ــي  وغيوم ــي  صواعق
ــة ، تزيل عن  ــة أزلية باكي مزن
ــي  ، نوح ــي  ــك تهدج مناس
ــامة ماتت»  ــلي البتس وتوس
ــدة  القصي ــم  وتتس ص٣٤، 
لدى  الشاعرة من اخلصائص 
ــي تتفاعل في   ــة  وه اجلمالي
ــعرية ، بأسلوب  البوتقة الش
وجداني إنساني دال  ، محاولة 
ــن معظم قصائدها  بذلك وم
ــا  ــتور ودخوله ــف املس كش
بعبق التجلي الكلي ، ولهذا 
ــة العالقة بني  ــول دراس تتح
ــعره إلى عالقة  ــاعر وش الش
ــة  امكاني ــرض  لغ ــة  جوهري
ــي أفق حياة  ــف الروح ف كش
اآلخرين . « حتى يجف النهر، 
ــي معابد  ــراح ف ــد اجل فتخم
الضياع ، تنجو من قهر احلرير 
، وتولد من أدمي األرض « ص٣٢ 
ــاعرة  ــر أن الش ــى أن نذك . بق
ــامي جميل «لها  «سوزان س
عدة اصدارات منها مجموعة 
ــعرية بعنوان « دوامات من  ش
ــام  ــي ع ــر « ف ــل املاط العس
٢٠١١ من دار املغرب في بغداد 
ــة قصصية  ــا مجموع ، وله
ــيطان»  ــوان « عرس الش بعن
ــعرية باالنكليزية  ــرى ش وأخ
ــي   ف ــاالت  مق ــدة  ع ــا  وله  ،
،والدة  ــالت  واجمل ــف  الصح
ــتان ، مدينة  ــراق ، كردس الع
زاخو ، وتقطن الشاعرة  كندا 

حاليا .

متابعة / البينة الجديدة
ــر ندوةً  ــت دار املأمون للترجمة والنش أقام
ثقافيةً بعنوان (قراءة في كتاب االستشراق 
بيدي) في  ــويدي) على قاعة (طارق العُ الس
ــر،  ــعيد اجلعف ــا أ.د س ــت فيه ــدار ضيَّف ال
بحضور املُدير العام للدار إشراق عبد العادل 
ة  دّ ــت الندوة عِ ونُخبة من املهتمني. تضمن
محاور وكان من أبرزها (إشكاالت الترجمة)، 
و(ظاهرة االستشراق السويدي). وافتتحت 
ــة املترجمة زينب عبد  ديرة اجللس الندوة مُ
ــزاز في  ــة الترحيب واالعت ــف بكلم اللطي
االة  ــن املُغَ ــد ال تبدو م ــة: ق ــر قائل أ.د اجلعف
ــيئاً عن  ــا ال تعرف ش ــا : إنَّ ثقافتن ــو قلن ل
االستشراق السويدي على الرغم من كونه 
ــراق الكبرى في  ــدارس االستش ــس م يناف
أملانيا و روسيا وإنكلترا وأمريكا، إال إنَّه بقي 

ــة العربية، ولم يترجم  مجهوالً في الثقاف
ــرقني  ــال املستش ــداً من أعم ــطراً واح س
ــويديني إلى العربية، ولذا كان املُترجم  الس
ــة. ثُم  ــة األعمال املهم ــاً لترجم متحمس
ــيرة  ــذة مُختصرة عن مس ــت إلى نب تطرق
ــاء الفهود في  ــهُ من قض ــر قائلة: إنَّ اجلعف

ــة اجلامعية  أهوار الناصرية، وأكمل الدراس
ــرة عام   ــة جامعة البص ــة الزراع لي ــي كُ ف
ــة املاجستير  ١٩٧٩- ١٩٨٠، ثمَّ أكمل  دراس
ــان  ــانيات جامعة (س والدكتوراه في اللس
بطرسبورغ )، التخصص العام اللسانيات 
ــام  ١٩٩٩، وعمل  ــم الداللة ع ــق عل والدقي
ــم  ــتوكهولم) قس ــتاذاً في جامعة (س أُس
االستشراق عام ٢٠٠٦، ثمَّ أُستاذاً في قسم 
لية اآلداب جامعة ذي قار،  ــة العربية كُ اللُّغ
وصدرت له مجموعتان شعريتان وخمسة 
ترجمة من ضمنها للعالم النحوي  تب مُ كُ
ــه هو  ــر إصدارات ــكي)، وآخ ــوم جومس (نع
ــف حالياً  ــويدي)، ويعك ــراق الس (االستش
ــارة)،  ــي (علم اإلش ــاب ف ــى ترجمة كت عل
ــال الترجمة  ــي مج ــاريع أُخرى ف ــه مش ول

والتأليف.

البينة الجديدة / أسماء إبراهيم
تصوير / أدهم يوسف

ــياحة  ــل وزارة الثقافة والس ــى وكي التق
واالثار د.نوفل ابورغيف وفدَ رابطة اجملالس 
ــها السيد  الثقافية البغدادية التي يرأس
ــة املدير التنفيذي  صادق الربيعي بصحب
ــداع األدبي/ ــة اإلب ــداد مدين ــروع (بغ ملش

ــكو) الدكتور صادق رحمة محمد  اليونس
ــة  ــل أمان ــة وممث ــو الرابط ــور عض وبحض
ــاعر والصحفي عادل العرداوي  بغداد الش
ــامي هيال والدكتور  ــيد س ، وكال من الس
ــان طبيعة  ــي، وناقش الطرف ماهر اخلليل
ــى حتقيقه  ــان عل ــذي يحرص ــاون ال التع
دَ  ــدّ ــترك،حيث ج ــل املش ــة العم بصيغ
ــأنَّ الوزارة  ــد ب ــف التأكي ــور ابورغي الدكت

ــة مرافقها وممكناتها  ــة على إتاح حريص
ــهم  ــة لكل ما يس ــتية والفني اللوجس
ــيما ما  ــاش احلياة الثقافية والس في انع
ــة والعمل الدائم  ــق بجنبة الطفول يتعل
ــة لصالح  ــف املرافق الثقافي ــى توظي عل
ــارح دار ثقافة  ــك مقدمتها أروقة ومس ذل
ــا في بغداد واحملافظات،  األطفال ومراكزه
ــروع  ــامَ مش ــةً أم ــتكون متاح ــا س وأنه
ــي) الذي جاء  ــة لالبداع األدب (بغداد مدين
ثمرةً جلهود ثقافيةٍ وحراك دؤوب ومسؤول 
ــؤولية  ــي باملس ــعور العال ــس الش يعك
للعاملني واملتصدين لهذا املشروع ،مؤكداً 
أن الدوائر ذات العالقة على أمت االستعداد 
ــاطات  النش ــل  وتفعي ــم  الدع ــدمي  لتق
التي  ــتركة  املش ــة  الثقافي ــات  والفعالي

تعكس وجهاً مشرقاً لعاصمتنا احلبيبة 
.ومن جانبه عرض د.صادق رحمة عدداً من 
ــيراً  الرؤى واملقترحات في هذا اجلانب مش
ــداد مدينة اإلبداع األدبي  الى أن عنوان بغ
يعكس منظوراً راقياً للتنمية املستدامة 
ويأخذ بنظر االعتبار تشجيع اجلمهور في 

االعتماد على الثقافة واإلبداع باعتبارهما 
ركيزتني أساسيتني للتنمية في البيئات 
ــكو تولي  ــة وأنّ منظمة اليونس احلضري
ــل وتعدهُ  ــاً بثقافة الطف ــاً خاص اهتمام
ــدن األبداعية في  ــيًا في امل محورا أساس
العالم. بينما أبدى االستاذ صادق جاسم 

ــة اجملالس الثقافية  ــي حرص رابط الربيع
ــز أواصر  ــروع بتعزي ــاح هذا املش على جن
ــترك مع املؤسسة الرسمية  العمل املش
ــياحة واآلثار  ــوزارة الثقافة والس ــةً ب ممثل
ومبساندة دائمة من قبل الرابطة مبختلف 
 . ــاطاتها  ونش ــها  ــا ومجالس منتدياته
ــور ابورغيف  ــام اللقاء قدم الدكت في خت
سلسلةً من مطبوعات الدار وإصداراتها 
من (مجلتي واملزمار والسالسل اإلبداعية) 
ــطة  ــادة منها ضمن البرامج واالنش لإلف
العامة للمشروع مع التوجيه بأن يكون 
ــكل دوري مع  ــذه االصدارات بش وصول ه
ــاء  ــة إلغن ــات العام ــطة والفعالي االنش
مبادرة السلة الثقافية التي تتبناها ادارة 

املشروع .

الكابتن هيثم صبحي
أعطني 

حبا

وئام صدر حنون

أعطيك ياغاليتي

أعذب الغزل

أكون 

لك قمرا

أكون لك رداء

لك أكون

أشهى عسل

قولي 

سيدتي

واهللا واهللا

لـ أدثرك بني املقل

أسمعيني 

نداءك

جتديني مثل الربيع

أهواك احاسيسا

غزاال يسبق االمل

أعطني 

حبا

وئام صدر حنون 

جتدي قلبا وفيا

راسخا كاجلبل

محمد فرج

ــل فجأة  ل رج ــدث وأن حتوّ ح
الى تيس !، تيس بالغ بقرنني 
ــى االمام، هكذا  معقوفني ال
ــل  الرج كان  ــدة،  واح ــرة  م
الغداء  جالسا يتناول طعام 
ــه  حيث  ــع زوجته واطفال م
حتول الرجل تدريجيا. في بادئ 
ــقت هامته وخرج  االمر انش
ــريعا، والغريب  قرنني ومنيا س

ــر ان االوالد والزوجة  ــي االم ف
ــم اي تفاعل  ــدر منه ــم يب ل
ــون،  تتوقع ــا  كم ــاش  وانده
على العكس بدأ الصغيرين 
ــع  وقط ــا  العابهم ــق  بتعلي
املالبس بطرف القرنني. وبعد 
ــا تناوله  ــتر م دقائق بدأ يش
قبل قليل من لقيمات، كانت 
ــع حركة الفكني  زوجته تتاب
ــري  دائ ــف  النص ــاوب  والتن
ــام، كانت  ــحق الطع في س

ــده وتضحك. بدأ  حتاول تقلي
ــيء  ــى ش ــول ال ــه يتح صوت
الى  ــه  من ــراخ  بالص ــبه  اش
ــل صراخ رجل في  الثغاء، مث
ــرت  ــجون، وظه ــة الس اقبي
ــع ،  ــدل االصاب ــر ب ــه حواف ل
ــعر االسود اخذ بالنمو  والش
سريعا، كما اخذ يدور خلف 
زوجته ويشم في اثرها، حتى 
الطويلتني  اذنيه  اقتادته من 
ــدار حيث تركته  الى باحة ال

ــوم او يومني رن  هناك . بعد ي
ــم اعقبت  ــة ث ــف الزوج هات
ــة  مدوي ــة  بصرخ ــال  االتص
ــزت لها اركان املنزل. لقد  اهت
ــا حتولت  ــا ان والدته اخبروه
ــمبانزي. كما  ــى ش ــى انث ال
حتول ابو حميد اجلار العجوز 
ــكني  ــى ببغاء هكذا املس ال
ــران  طي ــة  محاول اول  ــع  وم
ــة باملرصاد  ــه املروح كانت ل
ــه واردته قتيال.  وشجت رأس

ــاء  ارج ــم  يع ــول  التح ــدأ  ب
املكان والناس تتحول واحدا 
ــوا خيول  ــد االخر، اصبح بع
ودجاج  ــن احلمير  م وقطعان 
ــي احجام  ــماك ف وحتى اس
مختلفة والبعض منهم كان 
مختلط براس خنزير وجسد 
ــم من حتول الى  طائر ، ومنه
ــرة ، فقط هم االطفال  حش

من اصبحوا فراشات.
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فنارات

6ثقافية

لم أكن قد وعيت مبا يكفي لفهم رمزية الغراب في امليثولوجيات 
ــعبية والشعر والثقافة، حني حاولت  أن أبحث  واملعتقدات الش
ــمي في املعجم  ــط عن معنى اس ــي التعليم املتوس صغيراً ف
ــة اللغوية  ــة. كانت الصدم ــدرس العربي ــي، بطلب من م العرب
ــم فاعل، وهو  ــد. احلامت اس ــل فكره بع ــان لم يكتم ــة لكي هائل
ــبب في ذلك  ــم، والس من صفات الغراب التي أنزلت منزلة االس
الوصف للغراب، أن العرب تعد نعيقه عالمة على الفراق احملتوم.

ــأنفق  ــك كارثة حقيقية منحتني إياها اللغة التي س كانت تل
ــها، صدمة  ــتها وتدريس ــي دراس ــة من عمري ف ــنوات طويل س
ــاف الغراب اللغوية،  ــمي بإحدى أوص جعلتني أكتم اقتران اس
ــم  عن أهلي وأصدقائي. لم أكن أعي وقتها ما يحمله مبدأ االس
ــات ميثولوجية، جتعل الفرد في مجتمعاتنا، ينفر  من انعكاس
ــياء  ــرطان، أو األش ــوت أو إبليس أو الس ــم امل ــن مجرد ذكر اس م
د  . فال يذكرها إال مصحوبة بتعليق يجسّ التي يحسبها جنسةُ
د أحياناً األشياء من خالل  خوفه أو تشاؤمه أو نفوره. بل هو ميجّ
أسمائها. كانت أمهاتنا اجلنوبيات يرفضن رمي فضالت الطعام 
ــز فيها. أو يعلمننا تقبيل قطعة اخلبز  مع القمامة؛ لوجود اخلب
ــقط على األرض. ومثل ذلك حترمي رمي الورقة التي فيها  التي تس
ــماء.  ذكر اهللا مثالً، أو إضفاء املزايا املعتقدية والدينية على األس
فتحتكرها ديانة أو طائفة، وتغدو عالمة تشتغل خارج معناها. 
ــدادي بني أقراني  ــال وتعلّة، أيقنت أنه قد ذهبَ اعت ــنْ بأية ح لك
ــطوري، ونحرِه لفرسه العزيزة  ــميِّي حامت الطائي األس بكرم س
ــى إزاء قوة الرواية الغرابية  ــه. لم يعد لكل ذلك من معن لضيوف
ــذا الطائر هيئةً ومعنى.  ــتمرة له ودالالتها. أدمنتُ املراقبة املس
ــزيَّ الوجود والداللة:  ــرة الطير؛ ليغدو كائناً رم ــد خرج من زم لق
اي اللعني الذي ينهره الناس. استقرأتُ  وصفهم للسيء  ــمّ مس
ــرة  ــرديء بأنهم غربان. والبش ــظ ال ــر، واجلالبني للح ــن البش م
ــة املتعالية،  ــات العنصري ــض األدبي ــي بع ــك ف ــمراء كذل الس
ــرب، وأنا أراه  ــورةٍ ولوحة، ثم عن ق ــا. تأملت ذلك في ص وتأملته
في حقل يعمل جدي وأسرته في ريف الكوت على زراعته. وهم 
ينهرونه بأقذع األلفاظ.في عدن أواخر الستينيات حيث عملت 
ــتقالل اجلنوب اليمني عن االحتالل البريطاني،  ــاً بعد اس مدرس
ــني الناس. على  ــالء، ومن دون خوف، ب ــي بخي ــدتُ رؤيته ميش اعت
ــاحل خور مكسر حيث تهدر األمواج في خليج عدن الالهث  س
جرياناً صوب احمليط الهندي، كنت أراه يتناول وجباته السمكية 
ــكنتُ  ــاحل الذي س ــض الطيور املتأخرة عن املد، على الس وبع
ــمُّ رائحة  ــد أمتار فقط منه. كنتُ أش ــدن العاصمة على بع بع
ــيما في  ــارع، ال س ــكن والش ــمك والرطوبة في أرجاء املس الس
ــاعات املد القوي.. وكان الغراب جزءاً رئيسياً من اللوحة.على  س
اهي كان الناس يسبحون، أو يتجمعون  شاطئ الكولد مور والتوّ
ــاحلية. كثيراً ما  ــي احلدائق الس ــه، وتناول أطعمتهم ف للترفي
ــرعة فائقة؛ لينهب طعاماً من  ــة وبس رأيت الغراب يحط خلس
بني احلاضرين. ووسط ضحكاتهم أو فزعهم أو نهرهم له، يكون 
ــته، وحلَّق ليتناولها شامتاً بهم ،على مقربة  قد أتى على فريس

منهم.
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ر د.حاتم الصكَ

الديوان الذي يضم 
بني دفتيه شاعرتني 
عراقيتني  تقيمان  

خارج العراق 
،مترعتان  باألحالم 
املعجلة واملؤجلة 

وهما  «سوزان 
سامي جميل» و 

«أفني إبراهيم» وبعد 
قراءة الديوان قررت 
فصلهما والكتابة 
عن أحدهما .وهي 
الشاعرة العراقية 

التي اهدت لي الديوان  
سوزان سامي جميل   
والذي يحمل العنوان 

«ترنيمتان  ملنفى 
واحد» وهو من القطع 

املتوسط ،ويقع 
الكتاب في ص ١٣٩، 

وصادر عن دار نشر 
العارف للمطبوعات 

مؤسسة املثقف 
العربي .

قراءة / قاسم ماضي
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مسكني هذا اجلسر 
كنا نعبره كل يوم 
عبره ناحلُ جسدٍ 

وعبره من كان متعبا 
وعبرته عروس 

واصابه صاروخ اهوج 
ولم يئن من التعب .

وهو يرقص طربا 
على صوت مزمار .
وهو يراقب هاو 

لصيد السمكات 
ويضحك ...اه هذا 

اجلسر بكاك كامل موسى 
.بحسرته 

وغادرنا كامل .
اه ..كل احللوات مرن 

على ظهرك ...
كل الفرحات مرن من عندك 

اه يا جسر اجلمهورية ..
واالن انت ..تئن ألن 
عصابات القبح 

قطعت هذا احلبل .
هذا اجلسر 

هذا مكان القاءات 
مكان اجلميالت 
ويحتله القبح 

والصبية احللوين 
يرقصون على ظهرك 

وانت فرح  بهم ...
سجلت كل الطلقات 
وسجلت كل احبابك 

الشهداء 
وأنّ وغفا ...جئنا ومألت 

عيني الدمعة 
اه ...يا جسر اجلمهورية 
ستفتح ابوابك ...وتطرد 

كل القبح 
وتستذكر ...كل مواعيد الثوار

املنسية ...وتذكرنا 
بشاكر محمود ...وستار خضير 

وكل شهداء الوطن .
وتخبر كل الشهدا عن 

الشهداء 
وتقول ...احفادكم ....
هبوا ....انتظروهم 

وصلوا ...صلوا عليهم 
اه يا هذا اجلسر 

كم ثملنا متأملني 
هذا الظهر احملني 

وذلك النهر املسكني 
...انت العراق االن 

انت احلبيبة 
انت العشيقة 

انت العمر ...يا جسر 
اجلمهورية 

ولتسقط كل الطلقات 
امللعونة 

ويبقى ظهرك ...اجمل اغنية 
يا جسر اجلمهورية

وكل الشباب 
وكل احللوات 

يسعفن جرحك يا هذا املعبر 
وجبل احد يرقب كل الطالقات

العبثية ...
وريشتك يارسام اجلسر 

يا رسام القضية ...تشهد 
ان اخللق ...جسرا  .

ال تغلق شباكا ....واعرف 
هذا ياابن املدينة القصية .

واعرف جسرك 
وقل هذا هو جسر اجلمهورية 

هو حمال للقضية 

هاشم عباس الرفاعي
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سوزان سامي جميلقاسم ماضي 





albaynanew@yahoo.com

عملوا هنا في (                    ) ورحلوا

املرحوم اخلبير اللغوي
 كرمي توفيق الزبيدي

املرحوم الكاتب اللواء 
ماضي اخلزاعي

املرحوم مـاجد الصكر  
رئيس القسم الرياضي

لهم الذكر الطيب
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8الحصاد
بغداد / البينة اجلديدة

ــل  ــدوء داخ ــارب واله ــة التق ــد حال بع
ــن حصول  ــردي واحلديث ع ــت الك البي
ــيناريو عام  ــدم تكرار س ــاق على ع اتف
ــح ملنصب  ــدمي أكثر من مرش ٢٠١٨ بتق
ــات  اخلالف ــادت  ع ــة،  اجلمهوري ــس  رئي
ــد من جديد ففي الوقت الذي  والتصعي

اكد فيه عضو باالحتاد الوطني ان برهم 
ــغل  ــحهم الوحيد لش صالح هو مرش
ــي الدميقراطي  ــدد قيادي ف املنصب، ش
ــتاني على ان حزبه قادر وبكل  الكردس
ــحهم للفوز  ــع مرش ــهولة على دف س
ــب رئيس اجلمهورية في حال أصر  مبنص
االحتاد الوطني على تعنتهم.القيادي في 

ــتاني ريبني  ــزب الدميقراطي الكردس احل
سالم، اكد ان الدميقراطي الكردستاني 
قادر وبكل سهولة على دفع مرشحهم 
ــس اجلمهورية في  ــب رئي ــوز مبنص للف
حال أصر االحتاد الوطني على تعنتهم، 
مشيرا الى التباحث عن املصالح العليا 
ــعب الكردستاني وليس املناصب. للش

ــالم في حديث   ان الدميقراطي  وقال س
ــتاني ومن باب املصالح العليا  الكردس
ــعوره بأن  ــعب الكردستاني و لش للش
ــيضعف موقف  تفرق البيت الكردي س
املفاوض الكردي في بغداد بالدفاع عن 
ــتحقاقهم،  ــون واس ــوق ابناء املك حق
ــركاء  ــا الباب مفتوحا لش ــا ابقين فإنن
ــاط السياسي في اإلقليم االحتاد  النش
ــم العاجي  ــي للتنازل عن برجه الوطن
والعمل بحكمة ومنطق من خالل عدم 
ــحني  ــد االعالمي او طرح مرش التصعي
ــس اجلمهورية عليهم فيتو  ملنصب رئي
ــتاني وبغداد. ــن الدميقراطي الكردس م

ــاد على  ــرار االحت ــالم، ان إص ــاف س وأض
ــكام للمنطق  ــدم االحت ــة وع املنافس
ــعب  الش ــام  أم ــن  مضطري ــا  يجعلن
ــا  ــدي كم التح ــول  لقب ــتاني  الكردس

ــات وحصلنا على  ــي االنتخاب قبلناه ف
ــة االولى بكل جدارة، ولدينا الثقة  املرتب
ــحنا سيحصل على  الكاملة بأن مرش
ــة التي حصل  ــة املطلق ــس االغلبي نف
ــب في  ــان املنتخ ــس البرمل ــا رئي عليه
اجللسة االولى على اعتبار ان مرشحنا 
ــة الكاملة لدى  ــة والثق ــه املقبولي لدي
الى  ــية.ولفت  ــوى السياس الق ــب  أغل
ــة للحوار  ــت مفتوح ــواب ما زال ان االب
ــان املقبلة  ــة البرمل ــا ان جلس خصوص
ــاء االحتاد  ــي فعلى حكم ــدة بالتال بعي
ــح العليا  ــث عن املصال ــي البح الوطن
للشعب الكردستاني والعراق واجللوس 
ــة  ــن لغ ــدا ع ــوار بعي ــة ح ــى طاول عل
ــن يتبنونها  ــيكون م التصعيد التي س
ــرين فيها.القيادي في االحتاد  أول اخلاس
الوطني الكردستاني محمود خوشناو، 
ــيناريو عام ٢٠١٨  ــار الى ان تكرار س اش
سيتحقق في حال عدم حصول اتفاقات 
ــني  باملرحلة املقبلة بني احلزبني الرئيس
ــناو ، إن  ــح واحد.وقال خوش على مرش
ــح  ــتاني رش ــي الكردس ــاد الوطن االحت
ــمي ملنصب  ــكل رس ــم صالح بش بره
ــت  ــا أن الوق ــة، مبين ــس اجلمهوري رئي

ــة  ــد جلس موع ــى  عل ــرا  مبك ــازال  م
للتصويت  ــة  ــواب اخملصص الن مجلس 
ــح منصب رئيس اجلمهورية  على مرش
ــواء بتكرار  وجميع االحتماالت واردة س
ــاب كل طرف  ــام ٢٠١٨ وذه ــيناريو ع س
ــح أو بالوصول الى اتفاق والذهاب  مبرش
مبرشح واحد الى جلسة البرملان وهو ما 
نعول عليه.وأضاف خوشناو، انه ضمن 
ــن االحتاد  ــات احلالية فان كل م املعطي
ــتاني  الكردس ــي  والدميقراط ــي  الوطن
لدى كل طرف مرشح للمنصب، لكننا 
ــرة  ــرات بالفت ــل متغي ــى أن حتص نتمن
ــح  ــة مبرش املقبلة للذهاب الى اجللس
ــى اللحظة ال  ــا الى انه حت ــد، الفت واح
ــال اي مواعيد  ــد على جدول االعم يوج
لقاءات متفق عليها بني احلزبني للحوار 
ــن نتوقع أن تكون  ــأن هذا امللف لك بش
ــرة املقبلة  ــوار بالفت ــوات ح ــاك قن هن
ملعاجلة هذا امللف.وأكد ان االحتاد ملتزم 
ــا  ــتانية لكنن ــل الكردس ــة العم بورق
ــي يعلن موقفه  ننتظر الطرف االخر ك
ــا يتعلق  ــمي فيم ــكل واضح ورس بش

بالتفاهمات بني الطرفني.

النزاهة تكشف تفاصيل القبض عىل قائممقام املوصل
بغداد / البينة اجلديدة

ــة، امس  ــة االحتادي ــة النزاه ــفت هيئ كش
ــاء، عن تنفيذ أمري القبض الصادرين  األربع
ــح قضيتني  ــام املوصل، وفت ــق قائممق بح
ــى مقابل  ــلمه رش ــني بحقه لـتس جزائيـ
التغاضي عن التزوير والتجاوز على عقارات 
التحقيقات  ــرة  دائ ــرت  للدولة.وذك ــدة  عائ
ــق نينوى  ــة حتقي ــة ، أن محكم ــي الهيئ ف
ــري  ــذت أم ــة نف ــا النزاه ــة بقضاي اخملتص
ــة القضائية  ــض الصادرين عن الهيئ القب
اخلاصة بتدقيق حاالت التزوير في سجالت 
ــي محافظة نينوى  ــجيل العقاري ف التس

ــل، مبينة أن األمرين  بحق قائممقام املوص
ــن قانون  ــادة (٣٠٧) م ــق أحكام امل صدرا وف
العقوبات، على خلفية قيام املتهم بطلب 
ــى مقابل عدم اتخاذ اإلجراءات  وتسلم رش
القانونية بإزالة جتاوزات على عقارات الدولة.
وأضافت الدائرة أن املتهم قام بطلب مولدة 
ــال  ــغ (٤٠٠٠) آالف دوالر، فض ــة مببل كهربائي
ــيارات حديثة  ــلم مبالغ مالية وس عن تس
ــات التعاونية  ــى من أصحاب اجلمعي كرش
ــكان؛ لقاء عدم إزالة التجاوزات التي  لإلس
ــى أراض عائدة  ــك اجلهات عل ــوم بها تل تق
ــى أن التجاوزات متثلت في  ــة، الفتة إل للدول

ــدة ملكيتها  ــع أراض عائ ــرز وتقطيع قط ف
للدولة، وبيعها للمواطنني خالفا للقوانني 
والتعليمات.وأوضحت أن فريق عمل مديرية 
حتقيق هيئة النزاهة في نينوى متكن، خالل 
ــابق؛ بناء  ــة ضبط نفذت في وقت س عملي
ــط مولدة  ــة، من ضب ــرة قضائي ــى مذك عل
ــة حمولة kv٤٥) ) موديل ٢٠١٤ في  كهربائي
ــاء املوصل) كان  ــم (قائممقام قض دار املته
ــوة مقابل غض النظر عن  قد تسلمها رش
عمليات التالعب والتزوير في أراضي الدولة 
ــا للمواطنني  ــا وبيعه ــي يتم تقطيعه الت

خالفا للقانون. 

املرور حتسم جدل االستثناء من قرار منع حركة الدراجات النارية
بغداد / البينة اجلديدة

أعلنت مديرية املرور العامة، امس األربعاء، 
ــرار منع حركة  ــتثناء من ق عدم وجود اس
ــاء  ــة مس الدراجات النارية من السادس
ــة صباحاً.وقال مدير املرور  وحتى السادس
اللواء طارق اسماعيل ، إن جميع الدرَّاجات 
ــمولة بقرار حظر سيرها من  النارية مش
الساعة السادسة مساء وحتى الساعة 

ــة فجراً، مبيناً، أنَّ القرار يشمل  السادس
ــر املرقمة.وأضاف  ــات املرقمة وغي الدراج
اسماعيل، أنَّ هناك مداوالت مع اجلمارك 
ــأن جمرك الدراجات، موضحاً املوقف  بش
بقوله إنني سوف أوجه كتاباً الى مجلس 
ــأن إعطاء مهلة  الوزراء ملنح موافقة بش
والسيارات. الدراجات  ــجيل  جديدة لتس

ــن الوطني في  ــوزاري لألم ــرر اجمللس ال وق

ــابق، منع حمل الدراجات النارية  وقت س
أكثر من شخص، وكذلك تقييد حركتها 
ــاعة ٦ مساءً  ــارع ابتداءً من الس في الش
ــارت  ــاعة ٦ صباحاً، فيما أش ــى الس حت
مديرية املرور إلى أنَّ اخملالف يعاقب بحجز 
ــة مقدارها  ــة النارية وفرض غرام الدراج
ــادة (٢٥ثانياًأ)  ــتناداً للم ١٠٠٠٠٠ دينار اس

من قانون املرور.

افتتاح املرصف الزراعي التعاوين فرع سامراء
صالح الدين / البينة اجلديدة

ــرف الزراعي التعاوني فرعا جديدا  افتتح املص
ــامراء.  له في محافظة صالح الدين/ قضاء س
ــي االدارة العامة في  ــن موظف ــارك عدد م وش
ــن الضيوف  ــاح ، بحضور عدد م ــل االفتت حف
ــامراء الدكتور  ــة س ــم رئيس جامع يتقدمه
صباح عالوي، وعدد من الشخصيات ووجهاء 
ــيد رئيس جامعة سامراء  القضاء.وألقى الس
كلمة باملناسبة ، عبّر فيها عن سروره الفتتاح 
ــاء، داعيا  ــي في القض ــرف الزراع ــرع للمص ف

العاملني واجلمهور للتعاون معا من أجل اجناح 
ــكان قضاء  دور املصرف في تقدمي اخلدمات لس
ــون  ــيد محمد حس ــامراء، فيما ألقى الس س
ــة االدارة العامة،  ــم التحصيل كلم مدير قس
رحب بها بالضيوف وشكر جميع اجلهود التي 
ساهمت في اجناز بناية الفرع وفي مقدمتهم 
الزمالء العاملني في القسم الهندسي ، داعيا 
اجلمهور ووجهاء القضاء الى تقدمي الدعم الى 
ــل االرتقاء بنوعية العمل  كوادر الفرع من أج
ــالء العاملني  ــب الزم ــا طال ــات ، فيم واخلدم

ــات جلمهور  ــدمي أفضل اخلدم ــرع الى تق بالف
ــامراء ومحافظة صالح  املصرف في قضاء س
ــي طه مدير الفرع  ــيد عل الدين، ثم ألقى الس
كلمة باملناسبة شكر فيها جميع الضيوف ، 
وتعهد بتقدمي أفضل اخلدمات لعموم اجلمهور 
ــرع وايداع  ــي الف ــابات ف ــح احلس ــا لفت داعي
ــجيع اجلمهور على ايداع األموال  األموال وتش
ــاهمة اجلميع في تقدمي الدعم  املكتنزة، ومس
ــاء نبوعية اخلدمات،  للعاملني من أجل االرتق

ثم مت قطع الشريط ايذانا ببدء العمل.

منصب رئيس اجلمهورية يوسع الفجوة بني الباريت واليكتي .. من سيدخل قرص السالم؟

بغداد / البينة اجلديدة
ــليم  ــت وزارة اخلارجية، امس األربعاء، عن تس أعلن
ــة   أوراق اعتمادهم في الوزارة. وقال  ــفراء ١٢ دول س
ــم الوزارة أحمد الصحاف ، إن سفراء  املتحدث باس
١٢ دولة، سلَّموا أوراق اعتمادهم في وزارة اخلارجيّة.

ــفير  الس ــت،  ن تضمَّ ــاد  االعتم أوراق  أنَّ  ــح،  وأوض
الكوري جوي تونغ سو، والسفير اجلزائري بلقاسم 
ــفير النيبالي دورغا براساد، فضالً  محمودي، والس
ــلكو، والسفير  ــفير السلوفيني برميوز س عن الس
ــفير  والس ــوف،  تومات ــك  ايدرابي ــتاني  الكازاخس
ــا تضمنت أوراق  ــي ايبو.واضاف، كم ــتوني ملب األس
ــل،  ــنت أوني ــدي فينس ــفير االيرلن ــاد، الس االعتم
ــفير  ــا، والس ــارك فارغ ــلوفاكي م ــفير الس والس
ــه، باالضافة الى  ــان موني ــو االس ــي فاس البوركين
ــفير  ــاروق ماالمي يابو، والس ــفير النيجيري ف الس
ــفير  ــك، والس ــت ليندبي ــنب إيفين ــي أس النرويج

القبرصي خوسيه الفونسو بالنكو. 

اخلارجية : سفراء ١٢ 
دولة يسلّمون أوراق 
اعتامدهم يف الوزارة

أزواج يبتز بعضهم بعضا .. الرشطة 
املجتمعية تكشف التفاصيل وتتدخل

يف واسط .. استئناف العمل بمرشوع 
(٣٥٤) دارا  واطئة الكلفة

ذي قار / البينة اجلديدة
ــن احباط  ــس االربعاء، ع ــة، ام ــت وزارة الداخلي اعلن
محاولتي ابتزاز الكتروني مارستها زوجة بحق زوجها 
ــه في محافظة كركوك. ــي   بغداد، وزوج بحق زوجت ف

ــرطة اجملتمعية في دائرة  وذكرت الوزارة ، أن مفارز الش
ــوزارة الداخلية متكنت من إحباط  العالقات واإلعالم ب
محاولتي ابتزاز الكتروني مارستها زوجة بحق زوجها 
ــه في محافظة كركوك. ــي   بغداد، وزوج بحق زوجت ف

ــى خلفية ورود  ــان أن العمليتني جاءتا عل وأضاف البي
ــا  ــر خطه ــة عب ــرطة اجملتمعي ــى الش ــدتني ال مناش
الساخن اجملاني(٤٩٧) من قبل شخص من بغداد يدعي 
ــل زوجته عبر تهديده  ــه البتزاز الكتروني من قب تعرض
بنشر صور فتاة ينوي الزواج منها على مواقع التواصل 
االجتماعي ما لم يُعرض عن فكرة الزواج.وأشار البيان 
ــيدة من كركوك ناشدت الشرطة اجملتمعية  إلى أن س
بانقاذها من ابتزاز طليقها الذي يقوم بتهديدها بنشر 
ــخصية على مواقع التواصل االجتماعي  صورها الش
ــرعية.ولفت  ــم تتنازل عن حقوقها ونفقتها الش ما ل
ــذت اإلجراءات  ــرطة اجملتمعية اتخ ــان إلى أن الش البي
ــذف محتوى االبتزاز  ــة بحق املبتزين، وقامت بح الالزم

وتأمني حسابي الضحيتني.

ذي قار / البينة اجلديدة
ــات العامة     ــكان والبلدي ــار واالس ــت وزارة االعم اعلن
ــة في  ــة الكلف ــروع دور واطئ ــل مبش ــتئناف العم اس
ــيرة الى  ــط، مش ــة الكوت مركز محافظة واس مدين
ــروع كان قد توقف بسبب جائحة  ان العمل في املش
ــة املالية.وذكر املركز االعالمي للوزارة ، ان  كورونا واالزم
ــروع الذي يتم تنفيذه لصالح محافظة واسط،  املش
ــة بسعة (١٢) صفاً  ــكنية و مدرس يضم (٣٥٤) داراً س
ــياً، ويعد من املشاريع املهمة في احملافظة، كونه  دراس
يأتي ضمن اجلهد الوطني لتقليل ازمة السكن ودعم 

العوائل املتعففة والفقيرة. 

اعالناتاعالناتاعالناتاعالناتاعالناتاعالناتاعالناتاعالناتاعالناتاعالناتاعالناتاعالناتاعالناتاعالناتاعالناتاعالناتاعالناتاعالناتاعالناتاعالنات

جمهورية العراق 
وزارة العدل 
دائرة التنفيذ 

مديرية تنفيذ الكوت 
رقم االضبارة: ١٠١ /٢٠٢١
التاريخ: ١٩ /١ /٢٠٢٢

أعـــــــــــالن 
ــل ٧/٢ م ٣٨ الرميلة و الدبية الواقع َّـ  ــع مديرية تنفيذ الكوت العقار التسلس تبي
ــامي  ــعد ناصر ) اِّـحجوز لقاء طلب الدائن (علي س ــوت العائد للمدينه (ابتغاء اس الك
ــراء مراجعة هذه  ــى الراغب بالش ــون دينار فعل ــغ (١٤,٧٠٠,٠٠٠) ملي نوري)البال
ــر مستصحبا معه التأمينات  اِّـديرية خالل مدة (١٥ يوما ) تبدأ من اليوم التالي للنش
ــم  ــية العراقية وان رس ــهادة الجنس ــرة من اِّـائة من القيمة اِّـقدرة وش القانونية عش

التسجيل والداللية على اِّـشرتي.
اِّـنفذ العدل / علي رضا علي الخطاوي

اِّـواصفات:ـ 
ــة ورقمه :-  كوت/ حي ــ الحكيم ــ قرب الحولي اِّـرقم ٢ /٧ م ٣٨ الرملية  ١-موقع

والدبية الواقع َّـ الكوت
٢-جنسه ونوعه:- ارض زراعية تسقى بالواسطة

٣-حدوده واوصافه : ارض خالية من الشواغل
٤-مشتمالته :- 

٥-درجة العمران : 
٧مساحتة :-١٧٨٥ م٢ من اصل ٤٠٠٠٠م٢ ا ما يعادل ٦٣سهم للمدينة  

٨– الشاغل :   
٩_القمية اِّـقدرة : ٥,٠٠٠,٠٠٠ خمسة ماليني دينار عراقي ال غري

جمهورية العراق 
وزارة العدل 
دائرة التنفيذ 

مديرية تنفيذ النعمانية 
رقم االضبارة: ١٥٤٠ /٢٠٢١

 التاريخ:١٦ /١ /٢٠٢٢         
أعــــــــــالن 

ــل ١١٥٧/٦ م١٨ البغيله  الواقع َّـ  تبيع مديرية تنفيذ النعمانية العقار التسلس
ــوزه لقاء طلب الدائن  ــن خضري عيالن) اِّـحج ــاء النعمانيه  العائده للمدين (محس قض
ــراء  ــار فعلى الراغب بالش ــغ (٥٤,٥٩٠,٠٠٠)مليون دين ــد حميد)البال ــاد مجي (زي
ــتصحبا  ــر مس مراجعة هذه اِّـديرية خالل مدة ( ٣٠يوما ) تبدأ من اليوم التالي للنش
ــية  ــهادة الجنس ــن اِّـائة من القيمة اِّـقدرة وش ــرة م ــات القانونية عش ــم التأمين معه

العراقية وان رسم التسجيل والداللية على اِّـشرتي.
اِّـنفذ العدل / حسني علي عبد األمري      

اِّـواصفات:ـ 
١-موقعة ورقمه :- ١١٥٧/٦ م١٨ البغيله 

٢-جنسه ونوعه:- دار سكن 
٣-حدوده واوصافه : قرب الشارع العام 

٤-مشتمالته :- يحتوي على غرفة نوم و مطبخ و هول و صحيات
٥-مساحتة: ١٠٠م مربع 

٦-درجة العمران:- 
٧– الشاغل :- مستأجر

٨_القمية اِّـقدرة : ٤٠,٠٠,٠٠٠ اربعون مليون دينار 

جمهورية العراق
وزارة العدل

دائرة التنفيذ 
مديرية تنفيذ سدة الكوت 

رقم االضبارة:  ٢٠|٢٠٢٢
التاريخ:٢٠٢٢/١/١٩

اعـــــــــالن 
ــدة الكوت العقار التسلسل ١٠٢/٢م ٣٧ ام هليل  الواقع َّـ  تبيع مديرية تنفيذ س
ــدة اُّـ اِّـدين(رحيم عبد اهللا عزيز  ) اِّـحجوز لقاء طلب الدائن  ــة ام هليل العائ منطق
ــون دينار عراقي ال  ــط)البالغ (مائتان و ثالثون ملي ــكان دائرة صحة واس ــة اس (جمعي
ــراء مراجعة هذه اِّـديرية خالل مدة (٣٠ يوما  غريه) مليون  دينار فعلى الراغب بالش
ــرة من اِّـائة  ــه التأمينات القانونية عش ــتصحبا مع ــر مس ) تبدأ من اليوم التالي للنش
ــجيل والداللية على  ــم التس ــية العراقية وان رس ــهادة الجنس من القيمة اِّـقدرة وش

اِّـشرتي.
اِّـنفذ العدل / سراج منري يوسف

اِّـواصفات:ـ 
١-موقعة ورقمه : كوت / منطقة ام هليل قرب سيطرة كوت ـ بغداد من جهة اليمني 
ــم  ١٠٢/٢م ام  ــر دجلة العقار اِّـرق ــي و نه ــارع الرئيس ــرب الحولي بعيده عن الش ق

هليل 
٢-جنسه ونوعه : ارض زراعيه تسقى بالواسطة 

٣-حدوده واوصافه  : كما مثبت َّـ صورة قيد العقار 
٤-مشتمالته :-  ال يوجد

٥-مساحتة :- (٢٣)دونم و (١٦)اولك و (٧٥)مرت مربع
٦-درجة العمران :

٧– الشاغل :- 
٨-القيمة اِّـقدرة : ٢٣٠,٠٠٠,٠٠٠ مائتان و ثالثون مليون دينار عراقي ال غريه

جمهورية العراق                        
وزارة العدل

دائرة التنفيذ 
مديرية تنفيذ الكوت

رقم االضبارة: ١٤٠١ |٢٠١٩
التاريخ:   ٢٠٢٢/١/١٩ 

أعـــــــــــــــالن 
تبيع مديرية تنفيذ الكوت العقار التسلسل ٨٢/٣٧٤م السراي الواقع َّـ الكوت  العائد للمدين (بدر هادي 
ــعون مليون  ــغ (١٩٣,٠٠٠,٠٠٠) مائة و ثالثه و تس ــان) البال ــب الدائن (صفاء عبد فرح ــب) لقاء طل غضي
دينارفعلى الراغب بالشراء مراجعة هذه اِّـديرية خالل مدة (١٥ يوما ) تبدأ من اليوم التالي للنشر مستصحبا 
ــية العراقية وان رسم التسجيل  ــهادة الجنس ــرة من اِّـائة من القيمة اِّـقدرة وش معه التأمينات القانونية عش

والداللية على اِّـشرتي.
اِّـنفذ العدل / كريم ابراهيم عنكود

اِّـواصفات:ـ 
١-موقعة ورقمه :- ٨٢/٣٧٤م السراي الواقعه َّـ الكوت 

٢-جنسه ونوعه :  ملك صرف 
٣-حدوده واوصافه  : العقار مشيد عليه عمارة مكونه من ثالث طوابق و تقع على شارع رئيسي و اخر فرعي 
ــي و شارع  ــارع رئيس ــم) + (مكتبة الهيثم) مطله على ش وَّـ حيث كل طابق مكون من االول صيدلية (البلس
فرعي يطل على مدخل للعمارة بما يعادل ٣,٥×٨م مع سلم يؤدي اُّـ الطوابق االخرى مع شقه مستخدمه 
ــقه  ــقتني الش ــرداب تحت اِّـكتبه عائد للمكتب اما الثاني و الثالث يتكون من ش ــاة  مع وجود س ــب محام مكت
ــة مكونه من ثالث غرف نوم مع  ــقه الثاني ــوي على غرفتان نوم مع هول و مجموعة صحيات و الش االوُّـ تحت
هول مع مجموعة صحيات و وجود ابواب مصنوعة من الخشب الصاج و الشبابيك الغرف مصنوعة من الحديد 
ــوع من الحديد مع  ــلم يحتوي على محجر مصن ــرياميك الفرفوري و الس ــاج و الصحيات تحتوي على س و الزج
ــلح و العمارة مجهزه باِّـاء و الكهرباء  و مطله على  ــتايكر صب مس ــطح العمارة مطلي باالش وجود بيتونه و س

شارع الرئيسي للعمارة مع و جود مدخل يؤدي اُّـ الطوابق االخرى و ارضية البناء مبلطة بالكاشي
٤-مشتمالته :-  

٥-مساحتة: ١٥٠م٢
٦-درجة العمران:- 

٧– الشاغل :-  الطابق االول الشاغل (اِّـستأجرين) اما الطابق الثاني و الثالث مرتوك اثناء الكشف
٨–القيمة اِّـقدرة : ١,٣٩٥,٠٠٠,٠٠٠ مليار و ثالثمائة و خمسة و تسعون مليون دينار عراقي

ــمية فيعترب اليوم الذي  ٩ـ يكون موعد اِّـزايدة َّـ تاريخ ٢٠٢٢/١/١٩ و اذا صادف يوم اِّـزايدة عطلة رس
يليه من الدوام الرسمي موعدا للمزايده.
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بغداد / البينة اجلديدة
أعلنت هيئة املنافذ احلدودية، امس األربعاء، ضبط 
ــي معامالتهما  ــر أوراق مهمة ف ــني مت تزوي حاويت
ــدودي. وقالت  ــذ املنذرية احل ــي منف ــة ف اجلمركي
الهيئة ، إن مديرية منفذ املنذرية احلدودي متكنت 
ــارج احلرم الكمركي حتتوي  من ضبط حاويتني خ

ــروط وضوابط  مادة (انابيب احلديد) مخالفة لش
االستيراد معدة للتهريب.وأضافت، أنه من خالل 
ــة الكمركية  ــة وتدقيق املعامل ــف البضاع كش
ــل مركز كمرك املنذرية تبني وجود  املنجزة من قب
ــأ والفاتورة وكتاب صحة  تزوير في شهادة املنش
ــم  ــة للتهرب من دفع الرس ــي محاول ــدور ف الص

ــدراً باملال العام. ــبب ه الكمركي احلقيقي ما س
وأشارت إلى تنظيم محضر ضبط أصولي وإحالة 
العجالت ومحاضر الضبط واملعامالت الكمركية 
إلى مركز شرطة كمرك املنذرية لعرض املوضوع 
ــاذ اإلجراءات  ــي التحقيق التخ ــام أنظار قاض أم

القانونية بحق اخملالفني. 

املنافذ : ضبط حاويتني معدتني للتهريب 
يف منفذ املنذرية احلدودي
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اِّـحامي / ماجد الحسناوي

ــوزراء برفع النص  ــة العامه جمللس ال ــى االمان    وتتول
ــورة القانونية  ــروع املعاهدة واملش ــد من مش املعتم
ــورى الدولة الى مجلس الوزراء  الواردة من مجلس ش
ــل بالتفاوض  ــى موافقته على التخوي للحصول عل
ــى املعاهدة وتتولى وزارة اخلارجية اعداد  والتوقيع عل
وثيقة التفاوض والتوقيع على املعاهدة وارسالها الى 
ــتحصال املوافقة  ــة العامة جمللس الوزراء الس االمان
ــخة االصلية من  ــل النس على التوقيع عليها وترس
هذه الوثيقة الى اجلهة اخملتصة التخاذ ما يلزم وبعد 
التوقيع على املعاهدة تقوم اجلهة املعنية بارسالها 
ــاوض والتوقيع الى االمانة  مع وثيقة التخويل بالتف
ــتحصال موافقته عليها  ــة جمللس الوزراء الس العام
ــم عملية  ــواب لتنظي ــس الن ــى مجل ــالها ال وارس
املصادقة عليها وتقوم رئاسة اجلمهورية باملصادقة 
ــس النواب عليها  ــدة بعد موافقة مجل على املعاه
ــر املعاهدة وقانون التصديق  وتقوم وزارة العدل بنش
عليها او االنضمام اليها في اجلريدة الرسمية وتقوم 
ــادل وثائق  ــأن تب ــاذ ما يلزم بش ــة باتخ وزارة اخلارجي
ــية  تصديق املعاهدة الثنائية او املذكرات الدبلوماس
ــع الدولة  ــا م ــق عليه ــراء التصدي ــام اج ــان امت بش
ــة بايداع وثيقة  ــا وتقوم وزارة اخلارجي املوقعه عليه
ــب  ــدى جهة االيداع حس ــام ل ــق او االنضم التصدي
االحكام اخلتامية للمعاهدة املتعددة االطراف وتقوم 
ــد تاريخ دخول  ــة باتخاذ مايلزم لتحدي وزارة اخلارجي
املعاهدة حيز النفاذ وينشر ذلك في اجلريدة الرسمية 
ــائل التي  ــأن جميع املس وتخاطب الدول االخرى بش
ــوص عليها في هذا القانون  تخص املعاهدات املنص
من قبل وزارة اخلارجية حصرا وتتولى الوزارة املذكورة 
ــخ  تبليغ اجلهات العراقية املعنية بذلك وتودع النس
االصلية للمعاهدات والوثائق االصلية املتعلقة بها 
ــض بالتوقيع  ــض بالتفاوض والتفوي ــق التفوي كوثائ
ــق التصديق او املوافقة ووثائق التفويض بتبادل  ووثائ
ــق التصديق  ــادل وثائ ــق ومحاضر تب ــق التصدي وثائ
ــدى وزارة  ــق او املوافقة ل ــرات املؤيدة للتصدي واملذك
ــدات وحتتفظ  ــي خزانة املعاه ــة حلفظها ف اخلارجي
ــة املعنية بصورة منها وشرع هذا  الوزارة او املؤسس
ــراق على العالم واحملافظة على  القانون النفتاح الع

مصلحته وحقوقه والتزاماته جتاه اجملتمع الدولي.

قانون عقد املعاهدات

* سالم روضان اِّـوسوي

ــوم  املوس ــاب  الكت ــي  مطالعت ــد  عن
ــائر  ــة جتاه العش ــاليب امليكافلي (األس
العراقية في ضوء نظام دعاوى العشائر 
ــنة ١٩١٨) إصدار  ــة واجلزائية لس املدني
عام ٢٠٢١  ملؤلفه أستاذ التاريخ الدكتور 
ــت انتباهي ما  ــي البلداوي، لف عادل تق
ــه عن املرحوم الدكتور كمال مظهر  نقل
ــكام العالم  ــد حيث يقول ( كل ح احم
ــتنكرون  ــيما الطغاة منهم، يس وال س
ــم  انه إال  ــاً،  نظري ــي  ميكافل ــادئ  مب
ــا يكون  ــا عملياً، فعندم ــأون اليه يلج
ــلطة ينتقدون  هؤالء احلكام خارج الس
ــم  ولكنه ــدة،  بش ــي  ميكافل ــادئ  مب
عندما ميسكون السلطة يؤيدون مبادئ 
ــاً) (ص٨٩)، وحينما  ميكافلي نصاً وروح
ــه العراق  ــذه املقولة مع ما مر ب ــع ه أض
ــم الوطني)  ــيس الدولة (احلك منذ تأس
ــت تواكب  ــد إنها ما زال ــام ١٩٢١، اج ع
ــت عليه دون  ــل اإلدارات التي تعاقب عم

ــوص بعد  ــى وجه اخلص ــتثناء، وعل اس
ــظ الوجوه ذاتها  عام ٢٠٠٣، حيث تالح
تتقلب بني حاكم في السلطة ومراقب 
ــجب ويدين  ــلطة، فيش لها خارج الس
الفكر امليكافلي (الغاية تبرر الوسيلة) 
ــة ويقبلها  ــا يكون خارج احلكوم عندم
ــاً ان متكن من  ــاً ناجح ــا منهج ويعده
ــا وهي من  ــلطة، وبريطاني الظفر بالس
الدول احملتلة للعراق في عام ٢٠٠٣ ، كان 
ــي إدارة البلد من  ــي ف لها الدور الرئيس
ــه (نائب  ــب الذي حظيت ب خالل املنص
احلاكم االداري لسلطة االئتالف املنحلة 
ــب نائب  ــح منص ــر) حيث من ــول برمي ب
ــحت له  احلاكم برمير إلى بريطانيا ورش
احد ابرز دبلوماسييها وهو مندوبها في 
ــك الوقت (جيرمي  مجلس األمن في ذل
غيرنستوك) وكان يتولى ملفات مهمة 
ــات ذات الصلة باجملتمع  من ابرزها امللف
ــد العاملني مع فيرق  العراقي ويذكر اح
ــتوك)  برمير في حينه ان (جيرمي غيرنس
ــات  بالفعالي ــي  يلتق ــذي  ال ــو  ه كان 
ــا  ــا وكأمن ــل معه ــة ويتواص االجتماعي
ــى بريطانيا هذا  ــر الن تتول ــطَ األم طِ خُ
ــم، ودون أي ضجيج إعالمي،  ــف امله املل
ــا اختلفت في  ــر انه ــب في األم والغري
ــلوبها  ــاه العراق عن أس ــتها جت سياس
ــاء احتاللها  ــت أثن ــذي كانت انتهج ال

ــور  الدكت ــر  ، ويذك ــام ١٩١٤  ــراق ع الع
البلداوي انها في ذلك الوقت سعت إلى 
ــائري في العراق  ــيخ النظام العش ترس
ــا النجاح  ــل ان يكتب الحتالله من اج
ــر نظام  ــك عب ــني ذل ــى تقن ــدت إل فعم
ــام ١٩١٦ ثم عدلته  ــائر لع دعاوى العش
ــمل  ــني ليش ــة مادت ــام ١٩١٨ بإضاف ع
ــراق بعدما كان مقتصرا على  عموم الع
منطقة البصرة، وان السبب الذي دعاها 
العتمادها على رؤساء العشائر لم يأت 
من فراغ أو مجرد صدفة وإمنا عن دراسة 
عميقة وفاحصة لواقع اجملتمع العراقي، 
حيث كانت تتابع نبض اجملتمع العراقي 
ــن خالل حتليل خطابات نواب الواليات  م
ــل)  ــرة واملوص ــداد والبص ــة (بغ العراقي
ــني العثماني) وكان  في مجلس املبعوث
ــني دوراً في  ــؤالء املبعوث ــاب احد ه خلط
تولد هذه القناعة ألنه قال االتي ( اسلم 
للمرء الف مرة ان يعتمد على العشيرة 
ــن ان يعتمد على احلكومة، ففي حني  م
ــم  ــل الظل ــل أو تتجاه ــة تؤج احلكوم
ــيرة  ــراد فان العش ــع على األف ــذي وق ال
ــا كانت ضعيفة، فإنها تعد العدة  مهم
ــرة اتباعها وتأخذ الثأر لهم) وعلى  لنص
ــور البلداوي (ص٨٤)،  وفق ما ذكره الدكت
والسياسة البريطانية االستعمارية لم 
تتغير ابدأ جتاه العالم والشرق األوسط 

ــول اهل  ــا وكما يق ــام، ألنه ــكل ع بش
ــة ان عقلها  ــي السياس االختصاص ف
اكبر من قوتها بينما أمريكا قوتها اكبر 
ــكا دائما  ــك تبقى امري ــن عقلها لذل م
ــة إلى العقل البريطاني، وما يثير  بحاج
ــة ان بريطانيا وتابعتها أمريكا  الدهش
ــائر هذه املرة عند  ــم تلتفت إلى العش ل
ــيخ االحتالل، وان كانت  ــعي لترس الس
لها بعض املبادرات مع شيوخ العشائر 
في املنظقة الغربية، ولكن هذه مؤقتة 
ــيطرة على  ــا إلى الس ــبب حاجته بس
ــكري، وإمنا كان اهتمامها  املوقف العس
واضح جداً على بعض الشخصيات التي 
ــال الدين واهتمت  ــي بانها متثل رج تدع
ــلمني أو غير  ــواء من املس بهم كثيراً س
املسلمني وكذلك من مختلف املذاهب، 
ــائر إلى رجال  ــن العش ــذا التحول م وه
ــة البريطانية تبرر  الدين يفيد بان الغاي
ــيلة تهدف الى ترسيخ االحتالل  أي وس
ــع، وخالل  ــى اجملتم ــه عل ــرض أجندت وف
الفترة املمتدة من عام ٢٠٠٣ ولغاية األن 
ــة الغربية  ــظ املراقب ان السياس يالح
ــة بريطانية  ــي سياس ــراق ه ــاه الع جت
ــيج  بامتياز، ومن أهدافها هو متزيق نس
ــظيه إلى فرق  اجملتمع، والعمل على تش
ونحل وملل مبسميات متعددة، جوهرها 
ــد اجملتمع الن في  ــو ان ال يتوح واحد وه

حدته تربك الوجود الغربي مهما كانت 
ــده، ويقول احد الكتاب (ان  عدته أو عدي
ــل للبقاء تتمثل في ان  الضمانة األفض
ــيطراً فال ميكن ان تقوم دولة  تكون مس
ــوفيتي  ــرى بعد ان انهيار االحتاد الس أخ
ــدد القوة الغربية املهيمنة) وعلى  ان ته
ــي كتبه  ــر ف ــا ذكره ديفيد فيش وفق م
املوسوم (األخالقيات واحلرب) منشورات 
ــة الكويتية عام  ــلة عالم املعرف سلس
٢٠١٤ ص٣٩، واعتقد إن بريطانيا جنحت 
ــبياً، وتكاد تكمل خطتها من خالل  نس
ــبقت  ــم مبجريات األمور التي س التحك
االنتخابات األخيرة واثنائها وما بعدها، 
ــاج إلى تلميح  ــب الفهيم ال يحت واملراق
ــد، وان أدواتها التي  ــذه املقاص ملعرفة ه
استخدمها في عام ١٩١٤ ال تصلح هذه 
املرة وإمنا تبحث عن زعامات تستند إلى 
ــائري  ــدي بدالً من الوالء العش والء عقائ
ــا، لكن هل  ــدت ضالته ــدو إنها وج ويب
سيستمر احلال كما رسم له من صانع 
ــتظهر  القرار الغربي ( البريطاني) ام س
ــا؟ أرى ان الوقت  ــب له ــم يحس ــور ل ام
القادم كفيل باإلجابة، وحتى ذلك احلني 
ــة التي وضعت  ــنبقى ندور في احللق س

لنا، ونؤدي أدواراً رسمت لنا. 

* قاضٍ متقاعد

اِّـحامي الدكتور علي اِّـوسوي

ــوع  وق ــبق  تس ــي  الت ــال  االعم ــي  وه
ــذ اجلرمية كأعطاء  ــل املادي لتنفي الفع
ــل عن كيفية القيام  التعليمات للفاع
ــص من  ــة التخل ــن كيفي ــه ، اوع بفعل
ــبيله. او ان  الصعوبات التي تعترض س
ــر  ــهل عليه كس يقدم للفاعل آلة تس

الباب لغرض السرقة
الوسائل املسهلة او املتممة

وتعني مايقدم للفاعل من وسائل اثناء 
ــا ان يقوم الفاعل  ــه اجلرمية ، فم ارتكاب

ــة حتى يأتيه العون  باالعمال التنفيذي
من املساعد المتامها. ومن هنا يتبني ان 
ــائل اجملهزة هو  الفارق بينها وبني الوس
فارق زمني ، فبينما تقدم االولى والفاعل 
في املراحل االولى لتنفيذ اجلرمية ، تقدم 
ــل االخيرة  ــل في املراح ــة والفاع الثاني
ــاق  ــو اع ــا ل ــي. كم ــروعه االجرام ملش
ــى اجملني  ــعف ال ــاعد وصول املس املس
ــه الفاعل النار  عليه بعد ان اطلق علي
لقتله.ويخالف املشرع العراقي كال من 
املشرعي املصري والسوري في موضوع 
املساعدة الالحقة على ارتكاب اجلرمية. 
ــاعدة  ــر القانون العراقي ان املس فاعتب
ــاهمة التبعية  ــة ال حتقق املس الالحق
ــة بذاتها فيما  ــون جرمية قائم وامنا تك
ــري ان  ــوري واملص ــرع الس ــر املش اعتب
ــى ارتكاب اجلرمية  ــال الالحقة عل االعم
ــاهمة التبعية كما  ــن صور املس هي م

في حالة اخفاء االموال املسروقة.
ووفقاً للقانون العام ، ينقسم الشريك 

في ارتكاب اجلرمية إلى نوعني:
ــريك  ــي : فالش ــريك األساس ١ـ الش  
ــي  ــراً ف ــن كان حاض ــو م ــي ه األساس
ــي عملية  ــارك ف ــة، وش ــهد اجلرمي مش

ارتكاب اجلرمية. 
ــاند  ــي : بينما املس ــاند للجان ٢ـ املس
ــراً في  ــم يكن حاض ــو من ل ــي ه للجان
ــام  ــه ق ــة، ولكن ــكاب اجلرمي ــة ارت حلظ
ــل أو  ــورة أو متوي ــدمي املش ــة أو تق مبعاون
ــي  ــريك األساس تكليف أو حتريض الش
ــد ارتكاب اجلرمية  ــه قبل أو بع أو حمايت
ــمني  ــى القس ــان إل ــم النوع . وينقس
ذو  ــي  األساس ــريك  فالش ــني.  الفرعي
ــى ( هو من كان لديه حالة  الدرجة األول
ــة) ليرتكب اجلرمية  ــدة (الني ذهنية أكي
ــة جنائية)  ــكلت جرمي الفعلية، مما ش

ــي ذو الدرجة  ــريك األساس ــا الش . وأم
ــاون أو  ــه أيضاً باملع ــار إلي الثانية- يش
احملرض-  ( هو من كان حاضراً في مشهد 
ــريك  اجلرمية، وقام مبعاونة وحتريض الش
ــة األولى )  . وأيضاً  ــي ذي الدرج األساس
ينقسم املساند للجاني إلى القسمني 
ــدوث اجلرمية  ــب قبل ح الفرعيني بحس
ــي قبل وقوع  ــاند للجان وبعدها. فاملس
ــة وحتريض  ــام مبعاون ــو من ق ــة ه اجلرمي
ــاعدته في  ــي ومس ــريك األساس الش
ــة وحتضيرها، ولكنه لم  تخطيط اجلرمي
ــة. وأما  ــد وقوع اجلرمي ــن حاضراً عن يك
ــاند للجاني بعد وقوع اجلرمية هو  املس
من قام مبساعدة الشركاء األساسيون 
ــه الكامل في عدم  ــض إرادته ووعي مبح
ــم للعدالة.  ــم وتقدميه ــض عليه القب
ــاند للجاني  ــأن املس ــم مت إقرار ب ومن ث
ــريكاً فعلياً  ــد وقوع اجلرمية ليس ش بع

ــة باملعنى احلقيقي  في اجلنحة اجلنائي
ــد حدوث  ــه بع ــم تورط ــة بحك للكلم
ــث  ــرى الباح ــة.(١). وي ــة اجلنائي اجلنح
ــخص  ــي اجلرميه هو الش ــريك ف أن  لش
ــخصاً آخر في ارتكاب  الذي يشارك ش
جرمية سواء أكان ذلك بالتخطيط لها 
ــه أم  ــذ العمل اإلجرامي نفس أم بتنفي
ا عليه.  ا على الفعل أم محرضً مساعدً
ــخص  ــل هذا الش ــف مث ــن تعري وميك
ــي  ف ــز  التميي ــاعد.يحدث  مس ــه  بأن
ــتراليا بني مساعد على اجلرمية قبل  أس
ــذي يحرض على  ــخص ال وقوعها (الش
اجلرمية،ومساعد بعد احلدث (الشخص 
ــى الهروب من  ا عل ــاعد مجرمً الذي يس
ــذي يأتي  ــخص ال ــة يعرف الش العدال
ــواء أكان موجودًا  ــل اإلجرامي، س الفع
ــاعة حدوث اجلرمية أم لم يكن  هناك س

موجودًا باملنتهك األول.

جنان السعدي
إتسعت في اآلونة األخيرة ظواهر تنم عن 
ــن واحلاق الضرر  ــاءة لآلخري عدوانية واس
ــي بهم ,لفرض هيبة  ــمي والنفس اجلس
ــية  ــي واعراض لعقد نفس وهمية وتعال
متراكمة تنعكس ظواهر سلبية عدائية 
ضد اآلخرين .تلك الظاهرة في ذاتها قدمية 

ــان ,لكنها جوبهت إجتماعياً  قدم اإلنس
ورفضتها املنظومات األخالقية للشعوب 
ــب أو  ــرة الآلتهذي ــة . ظاه ــان كاف ولألدي
ــبه بالنمر ) وهي  مصطلح التنمر (التش
تشمل اإلساءة اللفظية أو اجلسدية التي 
ــك القوة البدنية  يرتكبها بعض من ميتل
ــة أو صاحب املركز  ــة اإلجتماعي أو املنزل
احلكومي ضد األضعف ,إلبراز الشخصية 
ــية املهزوزة العدائية  لسد نقص  النفس
ــغ منها  ــية ,وتكون بصي ــدة نفس أو عق
ــدي كالضرب أو رمي األشياء  عدوان جس
ــدوان لفظي  ــركل وووو,أو ع ــع وال والصف
ــز باأللقاب  ــذب مصحوب بالتناب غير مه
ــوب االخرين اخللقية ك( أعرج  واظهار عي
,أحول ,قزم ),وقد عرّف الباحث النرويجي 
ــخص  ( دان أولويس ) التنمر ب( تعرض ش
ــلبية من جانب شخص  الى األفعال الس
أو أكثر بشكل متكرر ).في جولة سريعة 
خلبايا التنمر في التاريخ جند ماتعرض له 
ــاعر العربي عنترة  ــارس بني عبس الش ف

بن شداد قبل اإلسالم من عشيرته كونه 
أسود البشرة قوله ( ينادونني في السلم 
ــل يابن  ــدام اخلي ــة .. وعند ص ــن زبيب ياب
األطايب ,ولوال الهوى ما ذلّ مثلي ملثلهم 
ــدُ الفال ) فكان يتعرض  .. وال خضعت أُسُ
لتهكم عشيرته عنصرياً مبناداته باسم 
ــيرته لغزو  ــد تعرض عش ــه زبيبة وعن أم
واعتداء ينادونه بابن شداد أو ابن األطايب 
, ولم يسلم نبي اإلسالم محمد ( ص) من 
ــتى  ــر فقد كان يتعرض لإليذاء وش التنم
ــل كان ( احلكم بن  ــداءات , ب ــواع اإلعت أن
ــية النبي ويخرج  أبي العاص ) يقلد مش
ــزاء الرب  ــمتاً به حتى نال ج ــانه تش لس
ــتدمية في  ــادل بأن أصيب بعاهة مس الع
مشيته حتى مماته . وقد حرّم اإلسالم كل 
ــز والهمز  ــاءة لآلخرين كاللم أنواع اإلس
ــورة احلجرات  ــز باأللقاب ,ففي س والتناب
ــكم وال تنابزوا  ــزوا أنفس ــة ١١ ( وال تلم آي
ــخص  ــاب ) , واللمز هو إعابة الش باأللق
ــارة بالرأس  مبحضره بكالم خفي أو باإلش

ــز هو إطالق  ــفة ,أما التناب والعني او الش
واملستهجنة  املرفوضة  السيئة  األلقاب 
ضد اآلخرين ,ولإلمام الشافعي أبيات من 
الشعر تنسب اليه ينهى فيها عن التنمر 
ــانك ال تذكر به عورة إمرىء ..  فيقول ( لس
ــن , وعينك إن  فكلك عورات وللناس ألس
أبدت معايباً .. فصنها وقل ياعني للناس 
أعني ).وفي طرفة تراثية أدبية حول التنمر 
ــي  ــاعر العباس ــان الش ما جاء على لس
ــن الرومي  ــث الهجري اب ــرن الثال في الق
ــي ابن  في النيل من عدوه الوالي العباس
ــن نور .. أنفت منه  ــور قوله ( لك أنف ياب ن
ــي القدس تصلي.. وهو في  األنوف ,أنت ف
مكة يطوف ) . غالباً ما يكون األشخاص 
ــاءة لآلخرين  الذين يقومون بالتنمر واإلس
ــاكل نفسية منذ الصغر  يعانون من مش
ــألذى والتنمر في  ــم تعرضوا ل ومعظمه
ــس  ــى لتنعك ــة األول ــم العمري مراحله
ــر ( دان بيرس )  ــلباً في الكبر ,وللمفك س
ــهم ال  ــاس الذين يحبون أنفس قول ( الن

يؤذون اآلخرين ,كلما كرهنا أنفسنا كلما 
أردنا أن يعاني اآلخرون ) يعني أن اإلنسان 
ــذي تلقى  ــياً وال ــى نفس ــوي املعاف السّ
تربية صاحلة في الصغر سيحترم نفسه 
ــح من تعرض  ــن ,والعكس صحي واآلخري
ــخرية في الصغر  لألذى والتعنيف والس
سيكره نفسه واآلخرين ويحاول أن يسد 
ــاءة والتنمر واإلعتداء  ــذا النقص باإلس ه
ــالم اإلعتداء  على اآلخرين .وقد حرّم اإلس
ــرة آية ١٩٠  ــورة البق على اآلخرين في س
ــدوا إن اهللا ال يحب املعتدين ).في  (وال تعت
دراسة أجراها معهد اليونسكو لإلحصاء 
ــوكل ,تبني ان  ــرت في الك عام ٢٠١٧ نش
ــباب املراهقني تعرضوا  مايقرب ثلث الش
ــم وإن  ــاء العال ــع أنح ــي جمي ــر ف للتنم
للذكور احلصة األكبر من اإلناث .وكثيراً ما 
نالحظ انتشار ظاهرة التنمر في املدارس 
ــود األطفال  ــة ,إذ يع ــة والثانوي اإلبتدائي
ــب ممزقة أو  ــاكنهم مبالبس وكت الى مس
حقائب مسروقة مع آثار إلعتداء جسدي 

ــوف وعدم  ــع اخل ــروح م ــات واجل كالكدم
ــهية للطعام وعدم الرغبة بالذهاب  الش
ــة مع نكران األطفال ملا تعرضوا  للمدرس
ــدم رغبتهم بالتحدث عنه ,وهذه  له , وع
ــاه اليها  ــد من اإلنتب ــكلة كبيرة الب مش
ــية  ومعاجلتها من قبل الهيئات التدريس
ــر وايذاء  ــاً . مع ظهور التنم ــي مع واألهال
اآلخرين واملس بهم واإلعتداء عليهم في 
ــموعة في  ــالم املرئية واملس ــائل اإلع وس
ــي الفضائيات ,  ــة تبث ف ــج مختلف برام
ومنها برنامج ( البشير شو ) الذي يقدمه 
اإلعالمي الساخر أحمد البشير من قناة 
ــذي يتابعه مئات ألوف  ( DW )األملانية وال
املشاهدين ,فيه من التنمر وايذاء اآلخرين 
ــر ,على  ــىء الكثي ــس عقائدهم الش وم
الرغم من أن البرنامج يقدم مادة اعالمية 
ــي العراق  ــم ف ــام احلاك ــة للنظ معارض
ــاد اإلداري  ــاد للفس ــرض واصطي وفيه ع
ــؤولني وفضح  ــي للمس واملالي والسياس
ــبوهة  ــرة املش ــاد الكبي ــات الفس صفق

ــات يلتقط  ــي الكثير من احللق ــه ف ,إالّ إن
ــيء لهم شخصياً  هفوات اآلخرين ليس
ــن  ــاد .وم ــة الفس ــن موضوع ــد ع ويبتع
ــرة ظاهرة  ــتحدثة واخلطي الظواهر املس
التنمر األلكتروني ,ففيها من اإلعتداءات 
امة على  ــات ضارة وهدّ واإلبتزاز انعكاس
ــات عامة ,وقد وصلت آثار  األفراد واجملتمع
ــعور املعتدى عليهم  تلك احلاالت الى ش
ــاوس والتوحد  ــاب والقلق والوس باإلكتئ
ــا تعرضت له  ــار ,وم ــى اإلنتح ــوالً ال وص
ــي مصر  ــي ف ــزاز األلكترون ــة اإلبت ضحي
ــى اإلنتحار  ــد ) أوصلها ال ــنت خال ( بس
ــرى هناك  ــببت بضجة اعالمية كب وتس
ــك قصة من االف احلاالت املماثلة في  .وتل
الدول العربية وحتى األجنبية وقصصهم 
ــألت الكوكل وقامت حولها العديد من  م
ــراً نقول البد  ــات .  أخي البحوث والدراس
من معاجلة عاجلة وجدية لهذه الظاهرة 
ــع تدخل كل  ــون أوالً م ــا بالقان واجتثاثه
ــعبي  ــمي والش ــأن الرس ــاب الش أصح

نهاد الحديثي
تعد أزمة السكن قضية شائكة وصعبة 
ألسباب عديدة، أبرزها الزيادة السكانية 
ــراء املنازل والبناء، إال  وارتفاع أسعار ش
أن االجراءات والتحركات األخيرة ومنها 
توزيع القروض وبناء اجملمعات، أسهمت 
بشكل جيد في تخفيفها, وكان رئيس 
ــى الكاظمي  ــوزراء مصطف ــس ال مجل
ــروض البناء  ــديد ق ــد أكد، أن مدة تس ق
ــتصل إلى (٢٠) عاما,, وقال الكاظمي  س
ــدوق  ــرف صن ــه مص ــث زيارت ــي حدي ف
ــكان إن «زيارتنا لهذا املصرف تأتي  اإلس

ــتكماالً ملا بدأناه من مبادرات تتعلق  اس
ــكنية للمواطنني،  بتوزيع األراضي الس
ــم؛ لغرض  ــرة له ــح القروض امليس ومن
ــهيل  هنا بتس ــا أنه «وجّ ــا»، مبين بنائه
ــني والبيروقراطية  اإلجراءات وجتاوز الروت
ــار  ــج معامالت املواطنني,, وأش في تروي
إلى أنه «خصصنا مبالغ طائلة لتمويل 
ــروض للمواطنني بفوائد تصل  منح الق
الى الصفر، وبشروط ميسرة»، الفتا الى 
أن «البنك املركزي وبتوجيه من احلكومة 
ــات قطاع  ــادة مخصص ــى زي ــل عل عم
ــكان من أجل شمول أكبر عدد من  اإلس
ــة االقتصاد  ــتفيدين, واعتبرت جلن املس
ــات  اجملمع أن  ــة،  النيابي ــتثمار  واالس
ــكن في  ــل أزمة الس ــم حت ــكنية ل الس
ــعار اخليالية  ــا انتقد االس ــراق، فيم الع
ــات, و إن  ــي هذه اجملمع ــقق ف لبيع الش
اجملمعات السكنية لم تكن حالً مثالياً 
ــكن في العراق، فيما  وجذرياً الزمة الس
أكدت وزارة االعمار واإلسكان والبلديات 
ــا  أعماله ــذ  تنفي ــة  مواصل ــة  العام
ــكنياً  ــروعاً س ١١ مش ـــ  ب ــرافية  اإلش
ــن خطتها  ــات ضم ــدة محافظ ــي ع ف

االستثمارية إلجناز ٥٧٣٤ وحدة سكنية, 
وذكرت الوزارة ان العمل متواصل وبوتائر 
ــاريع السكنية  متصاعدة بتنفيذ املش
املوزعة في محافظات: (واسط مجمعني 
سكنيني، الديوانية مجمعني سكنيني، 
ــة مجمع سكني واحد،  وكربالء املقدس
ــكني واحد، والنجف  ــى مجمع س وديال
ــرف مجمع سكني واحد، والبصرة  األش
ــكنيني، وذي قار مجمعني  ــني س مجمع
سكنيني) وبنسب اجناز متفاوتة ومنها 
ــارف على االجناز, إنه سيتم توفير  ما ش
ما يقارب ٥٢٦٩ شقة سكنية و٤٦٥ داراً 
ــاريع مع  ــاز تلك املش ــكنية حال إجن س
واخلدمية  والتجارية  ــة  التربوي مرافقها 
ــبكات اخلدمية  ــن الش ــة، فضالً ع كاف
ــا،  ــرق وغيره ــر والط ــاحات اخلض واملس
ــرة جهودها إليجاد  ــا تواصل الدائ في م
ــبة مع الشركات املنفذة  احللول املناس
للمشاريع السكنية األخرى لزيادة عدد 
الوحدات السكنية فيها العراق يحتاج 
ــكنية  ــى ٣ماليني و٥٠٠ الف وحدة س ال
ملعاجلة أزمة السكن في البالد وحسب 
بيانات الوزارة ,  باعتبار أن معدل العائلة 

العراقية ال تقل عن ٥ اشخاص, وهناك 
ــكاني بالعراق  ــدل النمو الس ــادة مبع زي
مبعدل مليون مواطن سنوياً , وهذا يعني 
نحتاج إلى ٢٥٠ الف وحدة سكنية لكل 
ــزي العراقي  ــنة !!وأطلق البنك املرك س
ــباط ٢٠٢١ ، مبادرة جديدة في  مطلع ش
ــني قيمتها ١٢٥  ــروض للموظف ــح ق من
ــراء وحدات سكنية في  مليون دينار لش
ــكنية االستثمارية, إال أن  اجملمعات الس
ــني رأوا في مبادرة البنك املركزي  مختص
ــبب الروتني  ــبه باخليال»، بس بأنها «أش
ــات املعقدة للمصارف  االداري والتعليم
احلكومية واالرباح واألعباء التي تضعها 
ــخص الذي  تلك املصارف ما يجعل الش
ــراء وحدة  يروم احلصول على القرض لش
ــل االقدام على  ــكنية يفكر ملياً قب س
ــعار  ــهد اس ــث تش ــوة, حي ــذه اخلط ه
ــوق العراقية ارتفاعاً  العقارات في الس
ــعار الوحدات السكنية من  كبيراً باس
ــيما بعد اقرار  ــع االراضي والدور، س قط
ــعر صرف الدوالر اجلديد ومنح قروض  س
ــن  ــني, فم واملواطن ــني  ــة للموظف مالي
ــقة في بغداد  ــر املعقول ان تكون ش غي

ــاوي «فيال» تركية, جميع اجملمعات  تس
ــيلة جتارية،  ــكنية األخرى تعد وس الس
أي أن الطرفني (البائع واملشتري) لديهم 
أهداف جتارية وراء عملية البيع والشراء 
ــكن من  ــني عن س ــن الباحث ــذه، لك ه
ا  ــوا أطرافً ــل العراقية فهم ليس العوائ
ــى  ــالع عل ــد االط ــة, وعن ــذه املعادل به
اجملمعات السكنية هذه، وال سيما تلك 
التي انشأت في أماكن داخل العاصمة 
بغداد، مثل اجملمعات السكنية املنشأة 
ــارع مطار  ــي الكاظمية واملنصور وش ف
ــن املأهولة  ــن األماك ــا م ــداد وغيره بغ
والتي ترتفع فيها أسعار العقارات، توفر 
ــكنية  ــكنية وحدات س ــات الس اجملمع
ــقق مببالغ تضاهي أسعار  عبارة عن ش
ــقة أحيانًا  ــعر الش ــل س ــازل، ليص املن
ــف دوالر أي قرابة  ــن ٢٠٠ أل ــى اكثر م إل
ــكل  ــون دينار عراقي، وعلى ش ٣٠٠ ملي
ــي  ــل ف ــديد ال تص ــرة تس ــات بفت دفع
ــنوات، وهو  ــى ٥ س ــوال إل ــن األح أحس
ــن الفئات  ــد «خياليًا» ال تتمك ــم يع رق
املستهدفة التي تعاني من أزمة سكن 
ــر مبلغ ٣٠٠  ــره، حيث أن توفي ــن توفي م

ــنوات يتطلب  ــالل ٥ س ــون دينار خ ملي
ــهريًا، وهو ما ال  ــر ٥ ماليني دينار ش توفي
ــات التي تعاني  ــتطيع توفيره الفئ تس
ــي غالبيتها من  ــكن، والت ــة س من أزم
ــتغلني بالقطاع اخلاص  املوظفني واملش
ــوق  ــذي ال يف وال ــي  اليوم ــب  أو الكس
ــا املليون  ــهري عمومً ــم الش مدخوله
ــا العراقي قامت  دينار عراقي,في واقعن
ــتثمار حلل  ــاب نحو االس ــة بالذه الدول
أزمة السكن وبناء اجملمعات السكنية 
ــا  وبيعه ــاص  اخل ــاع  القط ــل  قب ــن  م
للمواطنني من خالل القروض املصرفية، 
ــعر الوحدات السكنية  ويبلغ معدل س
ــو ١٠٠  ــتثمارية ه ــات االس ــي اجملمع ف
ــون دينار، وقامت  ــف دوالر، أي ١٥٠ ملي أل
ــروض مصرفية  ــة مؤخرًا بتوفير ق الدول
١٢٥ مليون دينار بدون فوائد لشراء هذه 
ا, وعلى هذا  ــي ٢٠ عامً الوحدات تدفع ف
األساس، تطرح تساؤالت عن هدف هذه 
ــتثمارية، وكيف تتمكن  اجملمعات االس
ــكنية فق هذه  ــا الس ــن بيع وحداته م
ــغ، وما إذا كانت الفئات التي بدأت  املبال
ــكنية هي  ــذه الوحدات الس ــراء ه بش

 ، ــكن أصالً ــي من أزمة س ــات ال تعان فئ
ــذه الوحدات  ــراء ه ــا هدفهم من ش وم
ــطاء يتحدثون عن  ــون بس ؟عراقي أصالً
ــتثمرين الهواة»  ــم بـ»املس ــا يصفه م
ــاف، هؤالء  ــمهم لـ٣ أصن ــن يقس والذي
ــكنية  ــترون الوحدات الس هم من يش
ــا كان ثمنها، وهم  ــن هذا النوع مهم م
ــببوا بأزمة السكن ورفع  ذاتهم من تس
ــراق عبر خلق  ــعار العقارات في الع أس
ــمى بـ»الطلب الوهمي» وهناك  ما يس
ــيني الذين يشترون هذه  صنف السياس
ــعار مرتفعة  ــكنية بأس الوحدات الس
ــن «أصحاب  ــيل األموال، فضالً ع لغس
املكاتب العقارية وهؤالء يقومون بشراء 
٥٠ أو ١٠٠ شقة لغرض الربح ويشكلون 
طلبًا وهميًا، فضالً عن أصحاب الدخل 
اجليد الذين يستثمرون أموالهم بشراء 
ــت الحق،  ــقق لبيعها في وق ــذه الش ه
ــني ألنهم  ــر محترف ــواة وغي ــؤالء ه وه
ــد  للبل ــة  اقتصادي ــة  بأزم ــببون  يتس
ــخاص ذوي الدخل احلدود هللا درك  ولألش

ياعراق.

قروض اإلسكان وبناء املجمعات هل أسهمت يف ختفيف أزمة السكن؟

ظـــــــــاهـــــــــــــرة الـالتـــــهــــــذيــــــــــب والـتـنـمـــــــــــــــــــــــــــر 

إدارة العــــراق والــسـيــــاســــة الـبـــريـطــانـيــــــة

الـــوســــائــــل الــمـجـهــــزة للـجـريــــــمــــــة
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*  ما اهمية هذه املوضوع؟
(زواج  ــة  الدراس ــوع  موض ــاول  تن ان   _
ــراغ وامنا يرجع  ــأتِ من ف ــرات ) لم ي القاص
ــة االحوال  ــهدتها محكم ــى ظاهرة ش ال
ــد  ــعب وتزاي ــي الش ــي ح ــخصية ف الش
ــتوى العراق وال يزال  البحث فيها على مس
ــلبية على  ــتمراً ملا لها من تأثيرات س مس
اجملتمع ويجب علينة ان جند حلوالً قطعية 

جتاه هذه الظاهرة السلبية
ــو زواج القاصرات  ــر وه ــزواج املبك ــل ال *ه

يقابله طالق مبكر؟
ــرات  ــن زواج القاص ــم ع ــا نتكل _ عندم
فنتكلم عن الوقائع احلالية واجملريات التي 
ــي زواج القاصرات  ــا ينته ــا غالباً م امامن
بالوقت احلالي الى طالق مبكر يسود على 
الطرفني الندم بسبب انهما من األساس ال 
يعرفان ما هي مسؤوليات الزواج واألسس 

احمليطة بعملية مشروع الزواج
ــزواج ناجح وميكن من خالله  ــل هذا ال *   ه

تكوين اسرة ناجحة؟
_ ان الزواج املبكر اصبح قضية يتباحثها 
ــن  ــب م ــم مطل ــد ان كان اه ــع بع اجملتم
ــى اصح  ــي ومبعن ــن املاض ــات الزم متطلب
ــن الطبيعي  ــد كان م ــابق فق ــل الس اجلي
ــرة  ــدا ان  تزف الفتاة بعد بلوغها مباش ج
ــرة  ــة عش ــن اخلامس وعندما تصل الى س
ــذي ال يتجاوز  ــها ال ــد لعريس ــى ح كأقص
ــة احلياة  ــر وتبدأ رحل ــن العم ــرين م العش
ــا وينجبان االوالد الواحد تلو  بحلوها ومره
ــابق  االخر ( وذلك يعود لكون املرأة في الس
ــع اعباء احلياة  ــة وتتحمل جمي كانت قوي
ــبيل املثال ممارستها للفالحة مع  وعلى س
الرجل مما اكسبها القوة والصبر باالضافة 
ــدم او قلتها  ــائل التق الى ذلك انعدام وس

ما جعل تفكيرها محدوداً فقط في تربية 
ــرة) اما  اوالدها واعانة زوجها في بناء االس
ــزواج املبكر موضة  ــر الراهن صار ال بالعص
قدمية تربط مصير الفتاة او الشاب مبكراً 
ــث نرى بان  ــؤوليات احلياة حي ــود ومس بقي
ــني وان اكبر  ــن اخلمس ــاوز س ــل يتج الرج
ــرة فكالهما ال  ــة عش اوالده يناهز اخلامس
يكاد يتمتع بالعالقة االبوية احلميمة التي 
تنشأ من غريزة خلقها اهللا وجعلها نعمة 
ــن الطبيعي ان جتد بان  ــن نعم احلياة فم م
الفجوة قد اتسعت بني االباء واالبناء وذلك 
ــدون ان يتزوجوا زواجاً ثانياً  لكون االباء يري
ــتطيع  ــن بناتهم قاصرة ال تس وبفتاة بس
ــذا الرجل الذي  ــم مع عمر ه حتى التفاه
ــره هذا يؤثر  ــة والدها لكونه بعم هو مبثاب
ــى هدم الكثير  ــرة حتى يصل ال على االس
ــاب بناء اسرة جديدة  ــر على حس من االس
ــكل نسبة كبيرة  قد يكون جناحها ال يش
او يكون مهدداً بالفشل لعدم وجود تكافؤ 
ــط  بها الزواج  ــي كل النواحي التي يرتب ف
ــوف يتأثر بوجود حاالت  حيث ان اجملتمع س
الطالق احلاصلة من كثرة الزواج بالقاصرة 
ــيء يزيد من حاالت الفساد  لكون هذا الش
والتشرد لالطفال الذين ينشأوون من جراء 

هذا الزواج املتسرع.
* كيفية معاجلة وتقليل هذه الظاهرة في 

اجملتمعات؟ 
ــب علينا اتباعها  ــك عدة امور يج _ هنال
ــرة او  ــوءا لألس وأولها واهمها التوعية س
للقاصرين وافهامها بأن هذا العمل خاطئ 
وخطوة ضارة لهم وأيضا بجعلهم يقومون 
ــول  واحلص ــة  األكادميي ــات  الدراس ــام  بإمت
ــاعدتهم على تطوير  ــهادة ومس على الش
مواهبهم لإلستفادة منهم في اجملتمعات 
ــكل عام * ما هو رأي األديان السماوية  بش

بظاهرة الزواج املبكر؟
ــها  ــى راس ــماوية وعل ــان الس _ رأي األدي
ــع عدة  ا ووض ــدً ــا ج ــالم كان حكيم اإلس
ــاح عملية الزواج ومن أهمها  ضوابط لنج
ــري باإلضافة الى  ــوج العقلي والفك النض
ــى التقبل  ــه عل ــم وقابليت ــوج اجلس نض
باإلضافة الى قدرة الزوج على احتواء زوجته 
ــؤولياتها  ــادرا على حمل مس ــون ق وان يك

والقيام بواجباته بأكمل وجه.

الباحثة َّـ علم اإلجتماع الدكتورة سجى عبد اِّـحسن 
لـ (                             ) : تناول موضوع (زواج القاصرات ) لم يأت من فراغ

ــي اآلونة االخيرة وبتزايد  ــتجدت ف تعتبر ظاهرة زواج القاصرات ظاهرة اس
ــة التي مرت بها  ــروف االقتصادية واالجتماعي ــبب الظ ــتمر وذلك بس مس
ــنة ومنذ بدايتها قد  ــد الحظنا ان هذه الس ــنني املاضية وق البالد في الس
ــزواج بالقاصرات وان   هذه  ــادة ملحوظة جداً في عدد حاالت ال ــهدت زي ش
ــري لدى بعض العوائل ما ادى الى  ــرة كثرت لعدم وجود الوعي الفك الظاه

تفاقم هذه احلالة ودراسة ميدانية كان لنا  هذا احلوار.

حاورها /  محمد اسامة محمد

ــات العمليات  ــم واجب ــا هي اه *م
املشتركة؟

ــام، ومن  ــن امله ــر م ــاك الكثي -هن
ــوارد  امل كل  ــادة  وقي إدارة  ــا  اهمه
ــة  للدول ــكرية  والعس ــة  االمني
ــة  ــدات اخلارجي ــة التهدي ومواجه
والداخلية وحفظ االمن واالستقرار 
في كل العراق وان قيادة العمليات 
ــات كلها ترتبط بقيادة  في احملافظ
ــا قيادة  ــتركة، ام ــات املش العملي
ــط بالقائد  ــداد فترتب ــات بغ عملي
ــلحة، وهناك  ــوات املس العام للق
ــترك، اضافة  ــيق مش تعاون وتنس
ــي  ــدود وباق ــوات احل ــادة ق ــى قي ال

االجهزة االمنية االخرى.
•حدثنا عن آخر مستجدات الوضع 

االمني؟
ــه  ــيطر علي ــي مس ــع االمن -الوض
ــال من قوات اجليش  من قبل االبط
ــزة االمنية، من خالل  وباقي االجه
ــة ورصينة  ــة محكم امني خطط 
ــرض.. ولكن قد  ــذا الغ وضعت له
حتصل بعض اخلروقات االمنية هنا 
ــذا امر وارد، اال انها حتت  وهناك، وه

السيطرة.
ــي منطقة الكرادة  • ماذا حصل ف

قبل أيام؟
ــرة  ــني فت ــد ب ــداء البل ــاول اع - يح

ــن خالل  ــة م ــداث بلبل ــرى اح واخ
بعض االعمال االجرامية التي تدل 
ــالس هذه اجلماعات،  على جنب واف
ــوة صوتية على  ــث مت القاء عب حي
مصرف كوردستان وكذلك مصرف 
اخر في نفس منطقة الكرادة، وقد 
ادى ذلك الى اصابة مواطنني اثنني، 
ــرت قيادة عمليات  وعلى اثرها باش
ــي  ــددة ف ــا املش ــداد باجراءاته بغ
ــاذ عدد من  ــة املنفذين واتخ متابع
ــة، وقد مت التوصل  االجراءات الفني
ــوط واملعلومات  ــن اخلي الى عدد م
ــاك  ــي تؤدي الى االمس املهمة الت
ــاء اهللا في الفترة  باملنفذين وان ش
ــيتم اعتقال  ــة س ــة املقبل القريب

هؤالء.
ــف دور اجليش والقوات  • كيف تص

املسلحة؟
ــة  ــلحة العراقي ــوات املس -ان الق
تؤدي االن دورا كبيرا ومهما وبطوليا 
ــتقرار البالد  ــن واس ــظ ام في حف
والدفاع عن ثرواته ومقدراته، وهم 

متواجدون في 
ــكان،  م كل 
ــواء كانوا  س
ــدود  ــي احل ف
او  ــة  الدولي
املدن  مراكز 
ــا،  وخارجه

ــني  مضح
بأرواحهم 
ئهم  ما د و
اجل  ــن  م

راية  ــى  ان تبق
خفاقة  ــراق  الع

كل  ــي  ف ــة  وعالي
امليادين.

• كلمة أخيرة ؟
ــة  ــى اتاح ــكركم عل - نش
ــن  ع ــث  للحدي ــة  الفرص
ــة واخر  ــتجدات األمني املس
ــش،  ــال اجلي ــاطات ابط نش
ــة  املوفقي ــم  لك ــى  ونتمن

والنجاح الدائم.

سيتم اعتقال منفذي جريمة استهداف املصارف يف الكرادة خالل الساعات القليلة املقبلة 
نائب العمليات املشرتكة الفريق أول الركن «عبد االمري الشمري» يف لقاء مع (                                           

حينما نتحدث عن الشجاعة والبطولة واجلرأة واالقدام واالنضباط العسكري املتميز.. فإنها تتجسد بصورة واضحة في شخص الفريق 
ــرف ومواقف وطنية   ــي عن التعريف ملا ميتلكه من تاريخ مش ــتركة.. هذا الرجل غن ــمري نائب العمليات املش ــن عبد االمير الش اول الرك
ــتتذكر االجيال بكل فخر ان هناك قائد عسكري فذ استطاع ان يزرع االمن واالمان واالستقرار في  ــجلها التاريخ بأحرف من نور.. وس يس
ــمري  ــامخ  وأجرت  معه لقاء صحفيا، حيث رحب بنا القائد الش ــرفت بلقاء هذا اجلبل الش ربوع البالد.. صحيفة «البينة اجلديدة» تش

قائال:

حاورة / وسام نجم

اِّـحاور مع الشمري

صارالزواج املبكر موضة قديمة تربط مصري الفتاة 
او الشاب مبكرا بقيود ومسؤوليات احلياة

امام انظار وزير الصناعة واملعادن 
ورشكة صناعة اجللود العراقية

ــالة بعثها  ــة اجلديدة» رس تلقت «البين
لفيف من املواطنني ممن اصيبوا بإصابات 
ــفلى  متباينة وخاصة في اطرافهم الس
ــيد وزير الصناعة  يناشدون خاللها الس
واملعادن لاليعاز الى املسؤولني في شركة 
صناعة اجللود العراقية بتخصيص خط 

انتاجي النتاج األحذية اخلاصة للمعاقني 
وذوي االحتياجات اخلاصة تتالئم مع كل 
ــة مبا يخدم  ــن حاالتهم املتنوع ــة م حال
هذه الشريحة ويخلصهم من معاناتهم 
اليومية .. وهم يأملون خيراً بالسيد وزير 

الصناعة واملعادن لتلبية طلبهم.

للمرة الثانية .. خرجيو االعدادية وما يعادهلا يطالبون برفع 
عقوبة التسكني عن درجاهتم الوظيفية ملصلحة من تغيب؟ 

ــة  حمل ــن  م اآلالف  ــي  يعان   
الشهادات اإلعدادية وما يعادلها 
ــطية  ــوادر الفنية  الوس من الك
ــة  املظلومي ــة  االداري ــوادر  والك
ــة  نتيج ــاء  واالقص ــش  والتهمي
ــم ٩٤  ــوزراء رق ــس ال ــرار مجل ق
الفقرة  في  ــن  لعام٢٠١٠,املتضم
ــه «اطالق ترفيع حملة  (ثالثاً) من
الى  ــوال  ــة وص االعدادي ــهادة  ش
ــم امكانية  ــة» ث ــة الرابع الدرج
ــنوية  الس ــالوات  الع ــم  منحه
ــة الدرجة الثالثة دون تغيير  لغاي
ــا قد  وكن ــة  الوظيفي ــن  العناوي
ــعار «لن نسكت حتى  رفعنا ش
ــم والغنب واحليف  ــم رفع الظل يت
ــل  ــم اال بتعدي ــذا ال يت ــا» وه عن

الفقرة (ثالثا) من القرار املذكورة 
ــي  خريج ــول  وص ــن  يضم ــا  مب
ــهاداتهم  االعدادية وما يعادل ش
حتى الدرجة الثانية وبعد تعديل 
ــيكون لزاما على  هذه الفقرة س
وزارتي املالية والتخطيط تعديل 

ــب  وحس ــي  الوظيف ــف  الوص
ــاب الدائرة  ــامت ايضاحه في كت م
ــس  ــة مجل ــي امان ــة ف القانوني
ــدد ق/١٩٢٥٢/٠٥  الع ،ذي  ــوزراء  ال
كان  ــذي  ٢٠٢٠/١٠/٢٨،وال ــي  ف  ،
اجابة على طلب النائبة ميسون 

جاسم داود الساعدي ويعتبر رأيا 
قانونياً صادراً عن دائرة قانونية .. 
لذا نناشد رئيس مجلس الوزراء 
املظلومية  رفع  املعنيني,  والوزراء 
ــريحة  الش ــك  تل ــن  ع ــف  واحلي
الفنية  الكوادر  املعطاء,شريحة 
لديها  تراكمت  التي  ــطية  الوس
ــة على مدى عقود  اخلبرات الفني
ــواة  ن ــر  تعتب ــي  الزمن،والت ــن  م
ــة  ــة الصناعي ــات الدول ملؤسس

والفنية.

اللجنه املركزية التنسيقية 
لرفع الغنب والتسكني عن 

حملة شهادة االعدادية

مطالبني بزيادة رواتبهم .. تظاهرة للمتقاعدين العسكريني واملدنيني
آالء حسني 

ــام هيئة التقاعد  ــر يوم األحد املاضي  أم تظاه
ــن املتقاعدين واملكفوفني  ــرات م العامة العش
ــكري  وضحايا اإلرهاب بكافة صنوفهم العس
ــرار  ــم ، وإق ــادة رواتبه ــة بزي ــي للمطالب واملدن
وتعديل القانون املوحد مادة ٥٧ أسوة باقرانهم 
مابعد ٢٠٠٣ وإعطاء كافة حقوقهم ورواتبهم 

ــون  ــل قان ــدوا   بتعدي ــا ناش ــة ، كم التراكمي
ــتفيد من وزارتي  ــاب للوريث املس ضحايا اإلره
ــة ، وأن ينظروا إلى معاناتهم    الدفاع والداخلي
ــة بأن الرواتب التي تقرها هيئة التقاعد  اليومي
لهذه الشريحة غير كاف ملصروفهم املعيشي 
اليومي ، والتأكيد على توحيد قانون التقاعد  ، 
وإن ال يحسبوهم على جهة وال شخص معني 
ــم ودافعوا  ــون خدموا بلده ــوى أنهم عراقي س

ــوا بأرواحهم وزهرة  عن أراضيه  وحرمته وضح
ــن والوطن والصالح  ــبابهم  خدمة للمواط ش
ــدتهم هذه بنظر  ــام ،آملني أن تؤخذ مناش الع
ــى اجلهات  ــرور الكرام عل ــر م ــار وإن ال مت األعتب
املعنية كما مرت منذ أعوام، ويأملون من رئيس 
ــي أن يكون  ــيد مصطفى الكاظم الوزراء الس
ــوا رعايته  ــم وإن ينال ــام عام انصافه ــذا الع ه

اإلنسانية خدمة للصالح العام.

للمرة الثانية
مشكلة الكالب السائبة .. 

تؤرق الناس .. من املسؤول ؟
ــا تصنف  ــي بغداد بعضه ــي مناطق ف تعان
ــاس انها راقية من مشكلة الكالب  على اس
ــاس وخاصة  ــالً والتي ترعب الن ــائبة لي الس
ــي مناطق  ــتكى األهالي ف ــال وقد اش األطف
ــطني من ظاهرة  ــارع فلس عدة ومنها في ش
ــا نحيل األمر  ــائبة ونحن بدورن الكالب الس

للجهات املعنية امالً بإيجاد حلول سريعة.

نازحو املخيامت.. أال يوجد 
من خيفف عنهم معاناهتم  يف 

فصل الشتاء والربد القارس وهم 
يعيشون يف ظروف قاهرة

تري
ركا

كا
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رشكة النفط الوطنية توقع عقد خدمات استشارية مع رشكة فرنسية
بغداد / البينة الجديدة

ــركة النفط الوطنية عقدا  ت ش  وقعّ
مع شركة فرانالب الفرنسية النفطية 
ــهم  ــي تس ــارات الت ــدمي االستش لتق
ــد وزير  ــاع النفطي.واك ــر القط بتطوي
ــان عبد  ــركة إحس النفط ورئيس الش
ــركة  اجلبار في بيان حرص الوزارة والش
على تطوير املكامن واحلقول النفطية 
ــات  ــتفادة من الدراس ــالل االس من خ
والبحث العلمي واالستشاري الرصني 
ــروج بنتائج جيدة تنمي االقتصاد  للخ
ــك خالل رعايته حلفل  الوطني، جاء ذل
توقيع عقد  اخلدمات االستشارية بني 
دائرة املكامن وتطوير احلقول النفطية 
وشركة ( فرانالب) الفرنسية.وبني عبد 
اجلبار، ان كثير من القرارات والدراسات 
اخلاصة بالصناعة النفطية حتتاج إلى 
استشارات معمقة تقوم بها شركات 
ــال واليوم مت  ــذا اجمل ــة في ه متخصص
التوقيع مع شركة فرانالب الفرنسية 
ــارات  ــدمي االستش ــتقوم بتق ــي س الت
ــتفادة منها في تطوير  التي ميكن االس
القطاع النفطي، مشيرا ان هذا االتفاق 

ــركات  ــط والش ــاعد وزارة النف سيس
النفطية على اتخاذ القرارات الصائبة 
ــة و التي  ــر املكامن النفطي ــي تطوي ف
ــة و تنمية االقتصاد  تصب في مصلح
ــي وتطوير صناعة النفط والغاز  الوطن

ــرة املكامن  ــن جهود دائ في البالد.وثم
ــات  ــة واجله ــول النفطي ــر احلق وتطوي
ــي التوصل  ــا ف ــاندة له ــر الس والدوائ
ــد بكلف  ــة هذا العق ــذا صياغ الى ه
ــة كبيرة جدا  ــن باهمي ــبة ،  لك مناس

ــي  النفط ــاع  القط ــتقبل  ــى مس عل
ــفير  الس ــر  عب ــه  جانب ــن  العراقي.م
ــفالييه   ــي في بغداد ايريك ش الفرنس
ــروره حلضور  هذا االحتفال الذي  عن س
ــي مجال تطوير  ميثل مرحلة جديدة ف

ــي  ــراق ف ــع الع ــة م ــات الثنائي العالق
ــبق  مجال النفط والغاز والطاقة ، وس
ذلك  االتفاق بني وزارة النفط العراقية  
ــية.وقال مدير  الفرنس توتال  ــركة  وش
ــر احلقول  ــن وتطوي ــرة املكام ــام دائ ع
ــودي ان العقد  ــد العب النفطية محم
ــر املكامن  ــة كبيرة في تطوي ــه اهمي ل
ــآت النفطية،  ــول واملنش وتطوير احلق
ــركة النفط الوطنية  شاكرا رئيس ش
ــي التوصل الى هذا االتفاق املهم في  ف
ــاذ القرارات اخلاصة بتطوير  مجال اتخ
ــركة  النفطية.وقال ممثل ش الصناعة 
ــية « تيري ليمو» نحن  فرانالب الفرنس
ــراق اليوم  ــا في الع ــورون لتواجدن فخ
ــي الكامل للعراق  ــدمي الدعم الفن لتق
في تطوير قطاع النفط والغاز،   ونحن 
ــاهمة ملواجهة هذه  ــعداء في املس س
ــع وزارة النفط  ــات والتعاون م التحدي
ــني  ــط الوطنية لتحس ــركة النف وش
ــول النفطية والغازية وزيادة  وضع احلق
ــن وفي نفس الوقت تقليل  عمر املكام
ــون هذا  ــر، ونأمل ان يك ــف التطوي كل

بداية للتعاون مستقبلي مثمر.

بغداد / البينة الجديدة
ــع املنتجات  ــركة توزي ــام ش ــرر مدير ع ق
ــني طالب عبود،  ــتاذ حس النفطية االس
ــع محطات  ــمول جمي ــس األربعاء ش ام
الوقود بتزويد املركبات من جميع الفئات 
(تكسي خصوصي حمل ) مبنتوج البنزين 
ــق البطاقة  ــوك وف ــة كرك ــي محافظ ف
الوقودية ، فضال عن زيادة حصة مركبات 
ــان ، إن  ــي بي ــركة ف ــرت الش األجرة.وذك
مديرها العام وخالل تواجده في محافظة 
ــن موقع  ــركة م ــوك إلدارة فرع الش كرك
ــان عبد  ــه وزير النفط احس ــى بتوجي أدن
ــات بكل الفئات  ــمول املركب اجلبار قرر ش
ــزود مبنتوج  ــي، أجرة، حمل) الت ( خصوص
ــات الوقود في  ــن جميع محط البنزين م

محافظة كركوك  وفق البطاقة الوقودية 
ــس االربعاء.وأضافت  ــوم ام ــداءً من ي وابت
ــائقي  ــريحة س ــركة، أنه دعماً لش الش
ــة وقود  ــرر زيادة حص ــات األجرة تق مركب
ــبوعياً   مركبات االجرة الى ١٠٥ لترات اس
ــكل بطاقة وقودية  ــع ثالث حصص ل بوق
ــكل بطاقة بعد ان كانت  وبواقع ٣٥ لتر ل
ــبوعيا. ــة بواقع ٩٠ لتر أس ٣٠ لكل حص
وفي السياق ذاته اجرى مدير عام الشركة 
ــى كل محطات تعبئة  ــة تفقدية ال جول
ــى توزيع مادة  ــرف ميدانيا عل الوقود واش
ــز بنزول جميع وكالء  النفط االبيض واوع
ــاء احملافظة  ــى جميع احي ــاز الطبخ ال غ
ــن كاف من  ــب وتوفير خزي ــة الطل لتلبي
ــدا  ــوك، مؤك ــل كرك ــدى عوائ ــني ل املادت

ــكل انواعها  ــات النفطية ب ــر املنتج توف
وبكميات تفوق حاجة املواطنني فيما ثمن 
ــزة االمنية واحلكومة احمللية  جهود االجه
ــني  ــة ضعاف النفوس املعتاش في مراقب
اليومية.ووصل  ــاس  الن ــات  على احتياج
ــركة توزيع  ــر عام ش ــني املاضي مدي االثن
ــني طالب عبود  ــات النفطية حس املنتج
الى محافظة كركوك الدارة فرع الشركة 
ــر النفط  ــه من وزي ــة بتوجي ــي احملافظ ف
ــاد عدد  ــا أش ــار، فيم ــد اجلب ــان عب احس
ــة واألمنية في  ــخصيات القيادي من الش
ــظ راكان اجلبوري  ــة بينهم احملاف احملافظ
ــيق  ــركة بعد لقائهم لتنس ــل الش بعم
ــتقات  ــل وجتاوز الروتني إليصال املش العم

النفطية الى املواطنني.

متابعة / البينة اجلديدة
ــي البورصات،  ــداول ف ــات الت ــير بيان تش

ــل النفط اخلام  ــعر برمي إلى أن س
ــاوز حدود  ــت، جت ــة برن ــن مارك م
ــالل  ــرة خ ــك ألول م ٨٩ دوالرا، وذل
األخيرة.وارتفع  السبع  السنوات 
ــهر  ــة لش ــود اآلجل ــعر العق س
مارس خلام برنت بنسبة ٠٫٦٠ في 
ــى ٨٩٫٠٣ دوالرا للبرميل،  املائة إل
ــهر  وارتفعت العقود اآلجلة لش
ــبة ١٫٨٠ في  ــام WTI بنس اذار خل
ــارا  ــى ٨٦٫٣٦ دوالرا.اعتب ــة إل املائ
ــام املاضي، خفضت  ــن اذار الع م
«أوبك +» اإلنتاج مبقدار ٩٫٧ مليون 

ــاض الطلب  ــبب انخف ــل يوميا بس برمي
ــم عن جائحة فيروس  على النفط الناج

ــتقرار الوضع في السوق،  كورونا، ومع اس
ــروط االتفاقية.منذ آب ٢٠٢١،  مت تعديل ش
ــاج  اإلنت ــة  االتفاقي ــراف  أط زادت 
ــدار ٤٠٠ ألف برميل في اليوم  مبق
ــهر، على أمل العودة إلى  كل ش
ــة  بنهاي ــابقة  الس ــتويات  املس
ــن املنتظر اليوم  ــول ٢٠٢٢.وم ايل
ــاءات عن  إحص ــدور  اخلميس ص
مخزونات النفط األسبوعية في 
ــبوع  ــات املتحدة. في األس الوالي
ــر، تراجعت  ــي ٧ يناي ــي ف املنته
ــذه  ه ــي  ف ــة  التجاري ــات  اخملزون
الدولة إلى أدنى مستوى لها منذ 

تشرين االول ٢٠١٨.

خـــام بــرنــــت يـكـســــــــر حـــاجــــــــــز (٨٩) دوالرا

املنتجات النفطية تصدر قرارا خيص حمطات وقود كركوك

البنك املركزي يسحب رخصة 
عمل رشكة للدفع االلكرتوين

النفط تعلن استئناف 
التدفق إىل تركيا بعد إصالح 

خط األنابيب

بغداد / البينة الجديدة
ــركة  ــحب رخصة من ش ــي س ــزي العراق ــك املرك ــرر البن ق
ــحب الرخصة  ــع االلكتروني.وذكر بيان له انه تقرر «س للدف
املمنوحة لشركة نوافذ املعلومات للدفع االلكتروني املالي 
وتقنية املعلومات محدودة املسؤولية / مختلطة واململوكة 
ــتنادا الى قرار مجلس إدارة  ــرف العراقي للتجارة واس للمص
هذا البنك رقم (٢٥٨) لسنة ٢٠٢١».وعزا قراره «لعدم إمتثال 
ــى الرغم من  ــروط الترخيص عل ــات وش ــركة} ملتطلب {الش

منحها مدد زمنية طويلة».

بغداد / البينة الجديدة
اعلنت وزارة النفط امس االربعاء، عن استئناف ضخ النفط اخلام عبر 
ــتئناف  خط انبوب كركوك جيهان. وقالت الوزارة في بيان، انه «مت اس
ــان صباح   بطاقة  ــام عبر خط انبوب كركوك جيه ــخ النفط اخل ض
ــد احلادث الذي  ــاعات بع ــف برميل باليوم بعد توقف دام لس (٧٥) ال
ــة» .واضافت الوزارة  ــل االراضي التركي ــرض له خط االنابيب داخ تع
ــيتم تعويضها  ــى حجم الصادرات التي س ــف لن يؤثر عل أن «التوق
ــاس التركية  ــركة بوت ــات اضافية». وكانت ش ــالل ضخ كمي من خ
ــغلة خلط األنابيب قد ذكرت في وقت سابق أنه جرى  احلكومية املش
ــتئناف ضخ  ــيتم اس إخماد احلريق في خط األنابيب، مضيفة أنه س
النفط في غضون ساعة. ونقلت وكالة رويترز عن مصدر أمني كبير، 
قوله إن انفجار خط أنابيب نفط كركوك- جيهان ناجم عن سقوط 
برج كهرباء وليس هجوما. ويعد االنفجار الذي وقع قرب الكيلو ٥١١ 
ــلة االضطرابات التي  ــط األنابيب، هو أحدث حادث في سلس من خ
ــوق النفط األشهر األخيرة، والتي دفعت أسعار اخلام  تعاني منها س

العاملية إلى أعلى مستوياتها في سبع سنوات.

انخفاض أسعار الذهب
متابعة / البينة الجديدة

ــو أدنى  ــاء، لتتجه نح ــس األربع ــب، ام ــعار الذه ــت أس تراجع
ــبوع الذي بلغته في اجللسة السابقة، إذ  ــتوياتها في أس مس
ارتفعت عوائد سندات اخلزانة األمريكية إلى أعلى مستوياتها 
ــي االحتادي  ــع مجلس االحتياط ــل توقعات رف ــي عامني، بفع ف
ــكل كبير، وهو ما نال من جاذبية  ــعار الفائدة بش األمريكي أس
ــعر الذهب في املعامالت  ــدن الذي ال يدر عائدا.وانخفض س املع
ــول  ــة) بحل ــة (األونص ــى ١٨١٠٫٩٠ دوالر لألوقي ــة ٠٫٢٪ إل الفوري
ــك بعد أن هبط إلى أدنى  ــاعة ٠٣:٥٢ بتوقيت غرينتش، وذل الس
ــة أمس الثالثاء.  ــبوع عند ١٨٠٥ دوالرات لألوقي ــتوى في أس مس
ــة للذهب ٠٫١٪ إلى ١٨١٠٫٨٠  وتراجعت العقود األمريكية اآلجل
ــعار  ــد التضخم، لكن زيادة أس ــب حتوطا ض ــر الذه دوالر.ويعتب
ــزت عوائد  ــى املعدن النفيس.وقف ــى التأثير عل ــدة متيل إل الفائ
ــندات اخلزانة األمريكية القياسية إلى أعلى مستوياتها في  س
ــجل مؤشر الدوالر أمس أكبر مكاسبه اليومية  عامني، فيما س
في أربعة أسابيع، مما رفع تكلفة حيازة الذهب بالنسبة حلاملي 
العمالت األخرى.ويترقب املتعاملون اجتماع مجلس االحتياطي 
االحتادي في ٢٥ و٢٦ كانون الثاني، ويتوقعون نهجا أكثر حدة في 
مواجهة التضخم املستمر، وهو األعلى في قرابة ٤٠ عاما عند 
ــة األخرى، تراجعت الفضة في  ٧٪.وبالنسبة للمعادن النفيس
ــة ٠٫٢٪ إلى ٢٣٫٤١ دوالر لألوقية، وهبط البالتني  املعامالت الفوري

٠٫٨٪ إلى ٩٧٣٫٦٤ دوالر، ونزل البالديوم ٠٫٤٪ إلى ١٨٨٩٫٤٦ دوالر.
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جريدة يومية سياسية عامة مستقلة

أو  يصوِّب  أن  يريد  من  لكل  مكفول  الرَّد  حق  إن    

ح معلومة وردت في خبر أو مقال ويعتقد أن  يصحِّ

فيها جتنيا او مغالطة إذا رغب في ذلك، وإن ديدننا 

هو احترام الرأي والرأي اآلخر.

„zzzzzÁÊfih

(السنة السابعة عشرة) العدد (٣٨٠٣) - الخميس - ٢٠ - كانون الثاني - ٢٠٢٢
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ــرة وأمانة ودقة وإتقان  ــل جداً أن تؤدي عملك مبثاب جمي
ــك ثانياً  ــي اهللا اوالً وذات ــران ذات، مبا يرض ــالص ونك وإخ
واآلخرين من حولك ثالثاً، مع التأكيد بأن إرضاء جميع 
ــة، أن ترى  ــن األجمل، صراح ــدرك لك ــاس غاية ال ت الن
ــع ثماراً وإجنازاً  ــك يتحدث عنك وان جهدك قد أين عمل
يُشار له بالبنان ويصفق له اآلخرون بحرارة ألنه متميز 
ومبهر، وأكيد أن نيل املطالب ال يتحقق باألمنيات ولكن 
ــد يدركها اجلميع  ــة ملس الي ــن خالل افعال ملموس م
ــن حجبها  ــاطعة ال ميك ــا حقيقة س ــرّون بكونه ويق
ــال !!. ومن حقي كمواطن وكصحفي وأحد كتاب  بغرب
ــالل عمودي ( بال  ــنوات عدة من خ ــذه اجلريدة منذ س ه
ــطوره لقضايا مهمة  ــدى عبر س ــة) الذي اتص مجامل
ــعب وال سيما احتياجاته اليومية  تخص الوطن والش
ــن فرحي الغامر بالفوز  ــروعة، أن اعبّر ع ومطالبه املش
الذي حققته ( البينة اجلديدة) في االستفتاء السنوي 
ــوز لالنتاج  ــة موازين ني ــادس الذي اجرته مؤسس الس
الفني والسينمائي بوصفها اجلريدة األولى املتميزة من 
بني الصحف العراقية لعام (٢٠٢١)، وال اغالي اذا ما قلت 
ــذا يزيدني فخراً واعتزازاً ألنني اكتب في  صراحة بأن ه
ــتطاع ومنذ تأسيسه  هذا الصرح الصحفي الذي اس
ــزات نوعية وان ينتهج  ــق قف ــي ٩/ ١١ / ٢٠٠٥ ان يحق ف
ــاً امتاز باجلرأة واملهنية في تناول األخبار  نهجاً صحفي
ــة والتحقيقات الصحفية  ــداث والتقارير اليومي واألح
املتميزة التي تغوص في اعماق الواقع اليومي العراقي 
ــه وتعكس تطلعات  ــاش بكل تفاصيله وتعقيدات املع
ــؤولني  ــا أمام املس ــن خالل طرحه ــعب بصدق م الش
ــي الوقت  ــا تنقل ف ــي البالد مثلم ــرار ف ــاب الق واصح
ــر احلكومية  ــوزارات والدوائ ــطة ال ذاته األحداث وانش
ــي في صورة احلدث  ــرأي العام لتضع القارىء واملتلق لل
ــترعي االنتباه صراحة ان  وعلى بينة من األمر .. وما يس
ــكاً بقواعد العمل  ــوع بقي ملتزماً ومتمس هذا املطب
ــة ولهذا  ــه الصحيح ــق أُسس ــير وف ــي ويس الصحف
ــو األول وليس هو  ــق اليوم ليس ه ــإن الفوز الذي حتق ف
ــيرة اجلريدة منذ (١٧) عاماً  ــتعرض مس األخير فمن يس
ــرات النجاحات وشهادات التقدير  سيتوقف أمام عش
ــادات التي قيلت بحقها .. وال  والدروع والكؤوس واالش
ــد على ايدي كل  ــك إزاء هذا الفوز الكبير إال أن أش امل
ــهم الزميل رئيس التحرير  الزمالء العاملني وعلى رأس
ــاعات الصباح  الذين يواصلون عملهم اليومي منذ س
ــون اليه هو تقدمي  ــاء وكل ما يطمح األولى وحتى املس
«طبق اخباري» يرضي القارىء العزيز الذي وجد في هذه 
ــن يعبّر عن طموحاته  ــدة ضالته بوصفها خير م اجلري
ــه ومن فوز الى فوز و(البينة اجلديدة) بألف خير  ومطالب

.

صباح الشيخلي*

بال مجاملة

@›é»€a@·»�i@ãÏœ
÷b‘znçaÎ@ÒâaÜ†Î

/ عضو اتحاد الصحفيني العرب *عضو نقابة الصحفيني العراقيني

ــة  اللحظ ــذ  من  
ــت  أُعلن ــي  الت ــى  االول
ــتفتاء  ــا نتائج االس فيه
ــذي  ــادس ال ــنوي الس الس
موازين  ــة  مؤسس ــه  نظمت
ــي  الفن ــاج  لالنت ــوز    ني
ــوز  بف ــي(٢٠٢١)  والتلفزيون
ــا  بوصفه ــدة  احلدي ــة  البين
ــزة  واملتمي ــى  االول ــدة  اجلري
عراقيا خالل احتفالية كبرى 
اقيمت يوم االثنني املاضي في 
ــادي الصيد  ــة امللكية بن القاع
العراقي في بغداد (٢٠٢٢/١/١٧) 
التهاني   ــات  برقي انهالت  حتى 
ــائل  واملكاملات الهاتفية والرس
ــع التواصل  ــة عبر مواق النصي
ــرة  تبارك ألس االجتماعي وهي 
ــها  (البينة اجلديدة) وعلى رأس
ــس التحرير (عبد  ــل رئي الزمي
الوهاب  جبار) هذا الفوز الكبير 
لتكون (البينة اجلديدة) الرقم 
ــة  الصحاف ــي  ف ــب  الصع
ــة.. التهاني تنهمر  العراقي
ــات املطر   ــل حب ــا مث علين
ــدفء..  ــة وال ــة باحملب احململ
ــكرا من االعماق لكل  فش
من غمرنا مبشاعر محبته 
ء  ا ــو س

ــن  م

ــدة ام من  ــى مقر اجلري حضر ال
ــل برقيات  اتصل هاتفيا ام ارس
النصية  ــائل  الرس او  ــي  التهان
ونقول لهم انتم عمقنا وسندنا 
ومنكم نستمد العزم واالصرار 
ــالتنا  رس اداء  ــة  مواصل ــى  عل

الصحفية بأمانة وإخالص.

تهاني وتربيكات من 
جمع غفري من الصحفيني 

واإلعالميني والكتاب

تلقت (البينة اجلديدة) العشرات 
ــات التهاني والتبريكات  من برقي
بعثها جمع غفير من الصحفيني 

واالعالميني وهم :
•الصحفي محمد الفيصل 

ــذي  التنفي ــر  التحري ــس  رئي  •
ــار الزميل عبد االمير  جلريدة النه

املاجدي 
• الزميل االعالمي الدكتور صالح 

غازي الساعدي 
• الكاتب جمال الشرقي 

• الصحفي عقيل العمران 
ــواري  اجل ــح  فلي ــي  الصحف  •

*الصحفي ماجد العادل 
• الصحفي عدنان ابراهيم 

ــليم  س ــاس  عب ــي  الصحف  •
اخلفاجي 

• الصحفي هادي عباس حسني 
ــلمان  س ــالح  ص ــي  الصحف  •

احلسني 
• الصحفي كامل جبر الكعبي 

ــن  صح ــي  عل ــي  الصحف  •
الساعدي 

ــي  ــعد االبراهيم ــي س • الصحف
ــادات الطبية  ــالم العي / مدير اع

الشعبية 
• االعالمي احمد احليدري

ــحونه  ش ــي  عل ــي  االعالم  •
الكعبي 

ــم  قاس ــي  الرياض ــي  الصحف  •
حسون الدراجي 

 * الصحفي حسن الالمي 
* الصحفية تغريد العزاوي 

ــة والكاتبة  دنيا علي  *الصحفي

احلسني
• الكاتب هادي عودة احملمداوي 

•الصحفي عدنان القريشي 
ــيل التهاني منهمرا  ويستمر س
ــة اجلديدة)  (البين ــت  ــث تلق حي
ــاب  واالعج ــراء  االط ــات  كلم
ــادة واالمنيات اجلميلة من  واالش

السادة املهنئني وهم كل من : 
ــب   والكات ــد  املتقاع ــي  القاض  •

سالم روضان املوسوي 
•الدكتور حسام محمود داود 

• السيد حيدر املوسوي 
• السيد يوسف املوسوي 

• السيد حميد الزم الطائي 
ــن  ــد مجيد احلس ــي احم • احملام
ــني  احملام ــة  نقاب ــار  مستش  –

العراقيني 
ــوق  ــال حق ــي مج ــط ف * الناش
ــيخ  الش ــات   واخلدم ــان  األنس

عباس كرمي العلياوي
ــد  ماج ــب  والكات ــي  احملام  •

احلسناوي 
• السيد حسني كاظم البياتي 

• السيد رسول احلمداني – بابل 
• احملامي نعمان حافظ الالمي

* النائب محمد شياع السوداني  
ــيخ (كاظم محسن جبار   * الش

ال درج ) امير كعب 
ــنه  ش ــو  اب ــدر  حي ــيخ  الش  *

الكعبي 
ــذري / خبير  ــني املن ــد احلس * عب
ــي  ف ــث  وباح ــي  ومصرف ــي  مال

االقتصاد االسالمي 
* السيد صادق املوسوي

(الوطن الجديد) تبارك 
لـ(البينة الجديدة) فوزها 
كأفضل صحيفة عراقية 

ــدة  جري ــر  حتري ــرة  اس ــدم  تتق
ــها  ــد) وعلى رأس ــن اجلدي (الوط
ــر  التحري ــس  رئي ــل  الزمي
ــل  والزمي ــومري)  الس ــني  (حس
ــرف  املش ــيخلي)  الش ــاح  (صب
ــأرق التهاني  ــدة ب ــام للجري الع
ــي  ــالء ف ــى الزم ــكات ال والتبري

ــبة  جريدة (البينة اجلديدة) ملناس
ــة  صحيف ــل  كافض ــا  اختياره
ــتفتاء السنوي  عراقية في االس
السادس الذي نظمته مؤسسة 
ــي  الفن ــاج  لالنت ــوز  ني ــن  موازي
ــة  ــالل احتفالي ــينمائي خ والس
اقامتها في نادي الصيد العراقي 

ــي(٢٠٢٢/١/١٧)  يوم االثنني  املاض
ــدة )  ــة اجلدي ـــ (البين ــى ل وتتمن
ــتاذ  ــس حتريرها الزميل االس ورئي
ــار) كل التوفيق  (عبدالوهاب جب
ــة  مدرس ــا  بوصفه ــدم  والتق

صحفية بامتياز.
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ــن نقيب احملامني  ــي والتبريكات م ــة اجلديدة) التهان ــت (البين تلق
العراقيني االستاذ ضياء السعدي عبر خاللها عن اجمل مشاعره 
ــبة الفوز كأفضل صحيفة عراقية متميزة لعام  وتبريكاته  ملناس

 (٢٠٢١)
متابعة / البينة الجديدة

ــة لالحكام  ــجن الناصري ــن مدير س أعل
ــي  جنوب ــار  ق ذي  ــة  مبحافظ ــة  اخلفيف
ــن النزالء  ــدد م ــول ع ــن دخ ــراق،  ع الع
ــة  علمي ــاالت  مبج ــا  العلي ــات  الدراس
مختلفة. وقال احمد الطائي،  إن «ثالثة 
ــة  مختلف ــا  بقضاي ــني  محكوم ــزالء  ن
ــات العليا في اجلامعات  باشروا بالدراس
ــة،  ــة مختلف ــاالت علمي ــة مبج العراقي

ــة والطب»، الفتاً  وهي القانون والهندس
ــرة األولى التي حتصل في  إلى أن «هذه امل
سجن الناصرية لالحكام اخلفيفة بذي 
قار». وبني، أن «ادارة السجن استحصلت 
ــمية من اجلهات  ــة املوافقات  الرس كاف
ــرض اكمال النزالء  ــي البالد، لغ العليا ف
ــتهم العليا  ــجن دراس ــة في الس الثالث
في املاجستير، فضالً عن توفير القاعات 

واالجواء الدراسية املناسبة لهم».

متابعة / البينة الجديدة
ــوالي  نيق ــي،  الروس ــة  املناع ــم  عال ــار  أش
ــكوف إلى أعضاء في جسم اإلنسان  كريوتش
ــة  ــرون» بالدرج ــور «أوميك ــتهدفها متح يس
ــات  ــتاذ علم الفيروس ــى. فيما أعلن أس األول
الروسي، أناتولي  ألتشتاين في الوقت نفسه 
أن مرض التهاب الرئة الشديد في هذا املتحور 
ــل تواترا مما  ــكل أق ــد» يحدث بش ــن «كوفي م
ــور» دلتا» وغيره. قال نيقوالي  يحدث في متح
ــركة البحوث  ــام ش ــر ع ــكوف، مدي كريوتش
ــي مقابلة مع  ــم املناعة، ف ــة، وعال التعاقدي

ــاللة «أوميكرون»  تتكاثر  موقع URA.ru إن س
ــية اخملاطية  ــكل أفضل في خاليا األغش بش
ــوي. »وأوضح قائال»:»  في جهاز التنفس العل
ــول خصائص  ــدة ح ــرت بيانات جي ــد ظه لق
«أوميكرون».وعلى وجه اخلصوص، هناك بحث 
ــري ياباني يوضح أن «أوميكرون» يتكاثر  مختب
ــية اخملاطية  ــكل أفضل في خاليا األغش بش
في جهاز التنفس العلوي. بينما يكون تكاثره 
ــاللة  ــني، مقارنة بس ــي الرئت ــر ف ــوأ بكثي أس
ــدرة منخفضة  ــر ذلك جزئيا ق ــا». ويفس «دلت

ألسرة «أوميكرون» على إصابات مميتة.

متابعة / البينة الجديدة
ــرعت الكوادر الفنية في بلدية السليمانية بإقليم  ش
ــوارع  ــة لفتح الش ــاء، بحمل ــس األربع ــتان، ام كردس
ــة والفرعية داخل املدينة التي أغلقتها الثلوج  الرئيس
جراء العاصفة الثلجية التي جتتاح البالد.وقالت رئاسة 
بلدية السليمانية ان «الكوادر الفنية ومديرية اآلليات 
ــرعت منذ ثالثة أيام بفتح الطرق وتنظيف الشوارع  ش
ــد اجتياح  ــي عموم احملافظة بع ــة والفرعية ف الرئيس

موجة الثلوج إلرجاء السليمانية».
ــة اآلن وهنالك فرق  ــتمرة لغاي ــت ان «احلملة مس وبين
خاصة برفع اجلليد في املناطق اجلبلية وكذلك هي اآلن 
ــتعداد ألي طارئ قد يحصل بعد املوجة  على اهبة االس

اجلديدة من الثلوج املتوقع وصولها بعد ظهر اليوم».
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باقة ورد وتهان من (الصياد الجديد)
تلقت اسرة حترير جريدة (البينة اجلديدة) باقة ورد عطرة 
وباقة تهنئة رقيقة من الزميل (عبد اخلالق جبار ) رئيس 
ــبة فوزها كأفضل  ــر جريدة (الصياد اجلديد ) ملناس حتري
ــتفتاء  ــام (٢٠٢١) في االس ــة متميزة لع ــدة عراقي جري
ــنوي السادس ملؤسسة موازين نيوز لالنتاج الفني  الس

والسينمائي 

كتب/ عبد الزهرة البياتي/ رئيس التحرير التنفيذي

@òb�������Å@ä���ÿ���ë
ــدة «البينة  ــر جري ــة حتري هيئ
ــكرها  ــدم بش تتق ــدة»  اجلدي
وتقديرها الى الزميل االعالمي 
ــس  رئي ــي»  االوس ــعد  «س
مجموعة «املسلة االعالمية» 
العراقية  ــف  ــه للصح لدعم
ــا ومؤازرتها ..  ــوف معه والوق

فشكرا ملواقفه هذه.


