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ــم صالح،  ــس اجلمهورية بره علّق رئي
ــت حقول  ــداءات التي طال ــى االعت عل
ــي  ف ــور   كورم ــي  ف ــاز  والغ ــط  النف
ــي تغريدة  ــليمانية.وقال صالح ف الس
ــول  ــت حق ــي طال ــداءات الت ، إن االعت
ــور وغيرها من  ــط والغاز في كورم النف
ــتهداف الستقرار البلد  املناطق هو اس
أنه  ــاد الوطني.وأضاف،  وضرب لالقتص
ــف بحزم ضد هذه  ــار لنا إال أن نق ال خي
احملاوالت االجرامية اآلثمة، داعياً جميع 
ــى التكاتف لدعم  ــة إل ــوى الوطني الق
ــيخ مرجعية  ــة وترس ــزة األمني األجه

الدولة وسيادة القانون. على صعيد ذي 
ــزب اهللا ، عن  ــفت كتائب ح صلة كش
اجلهة التي تقف وراء استهداف حقول 
ــتان.وقال املتحدث باسم  اقليم كردس
ــيني في  كتائب حزب اهللا جعفر احلس
ــر ، ان مجاميع مارقة  ــدة عبر تويت تغري
ــة باخملابرات  ــوز خورماتو مرتبط في ط
التركية تقصف حقول كردستان.ودعا 
ــعبي ملالحقة  ــد الش ــيني احلش احلس
ــى العدالة  ــليمهم ال ــني وتس املتورط
لينالوا جزاءهم العادل.وكشف مصدر 
أمني عن هجوم جديد وقع على شركة 
ــليمانية. في  ــة الس ــا غاز مبحافظ دان
ــة لقوات  ــة العام ــدت املديري ــت اك وق

ــل  ــاب - CTG ، أن حق ــة اإلره مكافح
ــى قصف  ــرض إل ــازي تع ــور الغ كورم
ــات الثالث  ــخ خالل الهجم بـ٦ صواري
ــام القليلة  ــرض لها خالل األي التي تع
ــت املديرية ، للمرة الثالثة  املاضية.وقال
تعرض حقل كورمور الغازي في ناحية 
قادر كرم التابعة لقضاء جمجمال إلى 
ــرة الثالثة خالل   ــوم صاروخي للم هج
ــاعة.واضاف، ”في  األيام املاضية  ٧٢س
ــى  عل ــان  مختلف ــان  هجوم ــل  حص
ــي أوقات  ــة صواريخ ف ــة وخمس املزرع
ــا إلى كورمور في  مختلفة مت توجيهه
ــى صعيد  ــال“. عل ــلم حي جمجم س
ــة الصادقون،  ــر أكد النائب عن كتل آخ

ــيقي  ــق الصاحلي، أن اإلطار التنس رفي
ــتضيف رئيس حكومة تصريف  سيس
ــت  ــي حت ــى الكاظم ــال مصطف االعم
ــدة ملفات  ــة ع ــان ملناقش ــة البرمل قب
ــع العالقات  ــائكة قد تصل إلى قط ش
ــا .وقال الصاحلي  ــة مع تركي االقتصادي
ــب اعالم كتلته، إن“ التنسيقي  بحس
ــداءات  االعت ــة  مناقش ــى  إل ــعى  يس
التركية املتكررة على األراضي العراقية 
ــيادة, إضافة إلى تقليص  وانتهاك الس
مياه العراق مما تسبب بجفاف األراضي 
ــتوى  ــة وانخفاض حادً في مس الزراعي

املناسيب“.

كتب اِّـحرر السياسي
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ــن التأكيد على  ــدء ال بد م ــي الب ف
ــد تعصف به  ــي بل ــة أنه ف حقيق
األزمات وشعبه يعيش على سطح 
ــات غائبة  ــاخن واخلدم صفيح س
ــان  ــة ظاهرت ــة واحلشيش والبطال
ــوة، كان  ــيهما بق ــان نفس تفرض
ــس النواب أالّ يعمد الى  حريّاً مبجل
اطالقاً  ــريعية  التمتع بعطلة تش
ــاً أن يواصل عقد  ــه لزام وكان علي
ــيء  ــالً ونهاراً .. والش ــاته لي جلس
ــد البرملان  ــيء يذكر فقد عق بالش
ــة  جلس ــي  املاض ــس  اخلمي ــوم  ي
ضرورات  ــتدعتها  اس ــتثنائية  اس
ــية حيث ردّد  ــية أمور سياس متش
ــتورية  الدس ــم  القس ــا  نائب  (٦٤)

ــواب التيار  ــدالء عن ن ــم ب بوصفه
مت  ــا  كم ــتقيلني،  املس ــدري  الص
ــراء بعض  ــا اج ــة ذاته في اجللس
ــون مجلس  ــى قان ــالت عل التعدي
النواب أي مبعنى آخر أن البرملان قادر 
على جمع النواب وعقد اجللسات 
ــؤال : ملاذا لم  ــا أراد ذلك والس إذا م
ــة استثنائية  يعقد البرملان جلس
على غرار ماحصل ألجل مناقشة 
ــة قوانني  ــا خدمية ومناقش قضاي
ــذ  ــان من ــة البرمل ــت قب ــة حت نائم
ــل  وباملقاب ؟!.  ــابقة  الس ــدورات  ال
ــدة كل املتصدين  ر بش ــا نحذّ فإنن
ــية ونقول لهم  للعملية السياس
اياكم وعقد االتفاقيات في الغرف 
ــازالت على  ــدمي التن ــة أو تق املغلق
حساب مصلحة الشعب والوطن 

ــك إذا ماحصل فإن  ــروا ان ذل وتذك
ــها اخلراب  احلكومة املقبلة أساس
ــو باطل ..  ــي على باطل فه وما بن
كما نطالب كل القوى السياسية 
ــارة : اتركوا  ــح العب ــول بصري ونق
ــوزارات والتعامل  ــم ال لعبة تقاس
معها بوصفها دكاكني تدرّ ارباحاً 
ــرة  ــذه امل ــي ه ــارع العراق ألن الش
ــب مايدور  ــب بغض ــظ ويراق متيق
حوله من احداث واللبيب باالشارة 
ــعب يريد  ــم .. وتذكروا أن الش يفه
ــاج  ــو نت ــل ه ــوزراء املقب ــس ال رئي
ــى باحترام  ــع ويحظ ــق اجلمي تواف
ــعب وقادر على ادارة دفة دولة  الش
ــن الدعامية الى  خربة ومنهوبة م
ــوزراء املقبل  ــة .. رئيس ال الدعامي
يجب ان يكون صاحب قرار شجاع 

ــأن آخر  ــه .. وفي ش ــي الوقت ذات ف
ــروعاً  ــؤاالً مش ــا ان نطرح س بودن
ــت وهو : من  ــراً في ذات الوق ومحي
يحل لنا لغز احلرائق التي تطال كل 
ــيء في العراق .. أسواق جتارية ..  ش
ــل .. مطاعم .. وحتى معامل  معام
ــا أن  ــا .. وبودن ــرق عندن ــج حتت الثل
ــأل ايضاً : هل سيواصل شبح  نس
ــي ربوعنا ليعبث  ــق دورانه ف احلرائ
ــاء ؟. وهل أن النيران عفوية  مبا يش
ــة أم مفتعلة ومقصودة ؟.  حقيقي
ــن يعنيه األمر  ــن كل م مطلوب م
االجابة على تلك التساؤالت بكل 
ــة ألن مايحصل  ــجاعة وصراح ش
يثير الريبة والشكوك واخلشية من 
ــفه  ــود فاعل حقيقي ستكش وج

قابالت األيام.

كتب رئيس التحرير
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أعلن رئيس منظمة التنمية التجارية االيرانية، علي رضا 
ــلعية للعراق في  ــأن حجم الصادرات الس بيمان باك ، ب
ــغ ٩٫٥ مليار  ــة ٢٠ آذار ٢٠٢٢ قد بل ــنة املالية املنتهي الس
ــابقة. ــو ١٫٥ مليار دوالر عن الفترة املناظرة الس دوالر، بنم

ــي، بجهود امللحق  ــاد بيمان باك، خالل مؤمتر صحف واش
التجاري االيراني لدى العراق، مبينا انه استطاع ان يكون 
ــمل البصرة والنجف االشرف  شبكة جتارية واسعة تش

وكربالء املقدسة واقليم كردستان العراق.

بغداد /
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الكاظمي يختتم زيارته اُّـ السعودية وإيران
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حقول النفط في كردستان العراق تتعرض لقصف مجهول!!

@Û‹«@’�‹»Ì@ÜÌå€a@›jë
@“aÜËnça@›é‹éfl@âaä‡nça

ÚÓ�–‰€a@3bñΩa
ــب االمام  ــام لكتائ ــني الع ــق األم عل
ــبل الزيدي ، حول االعتداءات  علي، ش
ــوالً نفطية.  ــي طالت حق األخيرة الت
وقال الزيدي ، إن االعتداء على احلقول 
ــدة مع  ــركات املتعاق ــة والش النفطي
احلكومة املركزية والعاملة في العراق 
ــة  البني ــتهدف  يس ــي  تخريب ــل  عم
ــورة  ــي ص ــد، ويعط ــة للبل االقتصادي
ــتثمار  ــاردة لالس ــد بيئة ط ــأن البل ب
ــتثمرين. وأضاف، لذا يجب ان ال  واملس
ــجب  مير مرور الكرام وال نكتفي بالش
ــبة  ــل متابعة ومحاس ــتنكار ب واالس

املتورطني كمخربني للمال العام.  

ــى الكاظمي، امس  ــوزراء، مصطف ــث رئيس مجلس ال بح
ــالمية اإليرانية إبراهيم  ــس اجلمهورية اإلس األحد، مع رئي
رئيسي، أهم امللفات اإلقليمية ذات االهتمام املشترك.وقال 
مكتب الكاظمي في بيان ورد لـ «البينة اجلديدة»: إن األخير 

ــتهل زيارته  ــي، في مس إلتقى رئيس
ــي وصلها  ــى طهران الت ــمية ال الرس
ظهر امس قادماً من اململكة العربية 
ــق  وف ــان،  اجلانب ــعودية.وتباحث  الس
البيان، «في توطيد العالقات الثنائية 
ــبل التعاون  ــن، وتنمية س بني البلدي
ــا  في مختلف اجملاالت، وكذلك ناقش
ــات اإلقليمية ذات االهتمام  أهم امللف
ــترك، والتي تنطوي على قضايا  املش
ــتقرار  تخصّ أمن البلدين اجلارين واس
املنطقة».وجرى خالل اللقاء «التأكيد 
ــي اليمن، وتعزيز  على دعم الهدنة ف

ــالم فيها، كذلك التأكيد على أن يكون  ــاء الس جهود إرس
احلل السلمي لألزمة نابعا عن اإلرادة الداخلية لليمنيني».
ــوده في تقريب  ــاد الرئيس اإليراني «بدور العراق، وجه وأش
ــة، ما يعزّز من  ــاء التهدئة في املنطق وجهات النظر وإرس

دوره وحضوره اإلقليمي والدولي».

Ú‘�‰Ωbi@ÚˆÜËn€a@ıbçâg@ø@÷aä»€a@âÎÜi@ÚÓ„aäÌg@ÒÖbëa
أن ال يقتني أبو احلالوة الصحف اليومية فأمر عادي ولكن أن 
ترفض وزارة الثقافة والسياحة واآلثار وهي املعنية بالثقافة 
دخول الصحافة الورقية إليها فتلك هي النكتة بعينها .. 

فأي ثقافة هذه التي حتارب الصحافة الوطنية؟!.

دت وزارة التربية، امس األحد، موعد إعالن نتائج الثالث  ــدَّ ح
ــال وكيل الوزارة عادل  ــط وامتحانات الدور الثاني.وق املتوس
ــقفاً زمنياً إلعالن نتائج الدور األول  البصيصي ، إن هناك س
للثالث املتوسط وهو من ١٥ – ٢٠ يوماً، وقد تكون قبل هذه 
ــب الظروف. وأضاف، أن  ــدة أو بعدها بيوم أو بيومني حس امل
ــط بعد  ــد إعالن امتحانات الدور الثاني للثالث املتوس موع

إعالن نتائج الدور األول.  
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بغداد /

ÖaÜÃi@¡çÎ@’Ìäy@ ¸Ü„a
أعلنت مديرية الدفاع املدني، امس االحد، اندالع حريق 
ــوق القصر األبيض وسط بغداد. وذكرت  في مخازن وس
ــادث حريق  ــاع املدني تكافح ح ــرق الدف ــة ، أن ف املديري
ــي منطقة القصر  ــوق بغداد ف داخل مخازن ومحال س

األبيض وسط بغداد.

ــدي، اليمني  ــداد ضياء الهن ــب عن حركة امت ادى النائ
ــان العراقي.وتخرج  ــدا في البرمل ــتورية نائبا جدي الدس
ــية  ــة ايام من كلية العلوم السياس ــدي قبل ثالث الهن
في جامعة الكوفة ويعتبر اصغر نائب بعمر لم يتجاوز 
ــال عن احد  ــى مجلس النواب بدي ــنة.ودخل ال الـ٣٢ س
نواب الكتلة الصدرية املستقيلني من مجلس النواب.

ÊbΩ5€a@µg@Ú»flb¶a@Âfl
@Ü»i@¥‡Ó€a@Ö˚Ì@kˆb„@äÃïa

‚bÌa@Úq˝ri@Èuä•

بغداد /

بغداد /

بغداد /

ــي العراق، حيث  ــى النزفية والكوليرا ف ــتمر رصد حاالت جديدة ملرضي احلم يس
ــدة وحالة وفاة. ــجيل ٦ إصابات جدي ــبت املاضي، تس أعلنت وزارة الصحة، الس

وكشف املتحدث باسم الوزارة سيف البدر أن مجموع اإلصابات باحلمى النزفية 
ــية  ــدد على مربي املاش ــا ٣٦ وفاة، وش ــك ٢١٤ حالة، من بينه ــغ بذل ــراق بل بالع
ــراءات االحترازية خاصة مع قرب حلول عيد األضحى،  واجلزارين بوجوب أخذ اإلج
ــد واملغص  ــي من بينها ارتفاع درجة احلرارة وآالم اجلس ــاه إلى األعراض الت واالنتب
املعوي، مشيرا إلى أن «اللجوء للمستشفى مع هذه األعراض من املمكن أن يؤدي 

للشفاء سريعا قبل أن تتطور ملرحلة حدوث نزيف وهي األخطر».

@a7€Ïÿ€aÎ@ÚÓœå‰€a@Û‡ßa@pbibïg
ÒÜÌÜu@Ú‹Óñy@NN÷aä»€a@ø@…–mäm

بغداد /

بغداد /



بغداد / البينة الجديدة

التزاما بسياستها في توفير بيئة جامعية تستجيب 
ــة واملتغيرات  ــة للمتطلبات العلمي ــتجابة متوازن اس
ــي والبحث العلمي  ــة تعلن وزارة التعليم العال الراهن
ــل  ــي املقب ــام الدراس ــة للع ــرارات اآلتي ــل بالق العم

:٢٠٢٣/٢٠٢٢
 * استمرار تخفيض أجور التعليم املوازي في الدراسة 

األولية الصباحية بنسبة ٥٠٪ للمراحل كافة.
* تخويل مجالس االقسام والفروع العلمية ومجالس 
ــة، وكذلك  ــة الصباحي ــات واجلامعات - الدراس الكلي
ــة املسائية  ــرفة في اجلامعات - الدراس الهيئات املش
ــية  ــة بتخفيض األجور الدراس ــات القانوني الصالحي

بنسبة تصل الى ٢٥٪.
ــدم  ع ــنة  س  ٢٠٢١/٢٠٢٠ ــي  الدراس ــام  الع ــار  اعتب  *
ــوب للطلبة املرقنة قيودهم في الدراسات األولية  رس
ــمولني بالعقوبات االنضباطية والغش  باستثناء املش

ــرتهم في العام الدراسي املقبل  والتزوير وتكون مباش
.٢٠٢٣/٢٠٢٢

ــات والكليات  ــس اجلامع ــات مجال ــل بصالحي *العم
ــأن تخفيض  ــام والفروع العلمية بش وتوصيات األقس
ــة اخلاصة  ــن قناة النفق ــات العليا ضم ــور الدراس أج

بنسبة تصل الى ٢٥٪.
ــة  ــة آالف وثمامنائ ــن خمس ــر م ــغال أكث ــر وإش * تدوي
ــاغرة في  ــد الش ــن املقاع ــتني مقعدا م ــعة وس وتس
ــر املتقدمني من قناة  ــن خالل تدوي ــات العليا م الدراس
ــة اخلاصة وتدوير املقاعد  القبول العام الى قناة النفق
بني فئات ذوي الشهداء حسب االستحقاق والطلبات 
ــب  ــني وحس ــدم وجود متنافس ــال ع ــة في ح املقدم
ــي ٢٠٢٣/٢٠٢٢. ضوابط التقدمي والقبول للعام الدراس

ــد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مضيها  وتؤك
ــة وأداء مهامها  ــات اجلامعي بتحقيق أهداف املؤسس
ومسؤولياتها األكادميية ومراعاة خدمة اجملتمع وتأمني 

متطلباته العلمية والتعليمية.

النجف األشرف / البينة الجديدة
ــاريع الري  ــام الهيأة العامة ملش ــيد مدير ع زار الس
واالستصالح املهندس سعد سعداهللا عبود مؤخراً 
ــير  ــالع على س ــرف لالط ــف األش ــة النج محافظ
األعمال في محطة ضخ هور ابن جنم والتي تنفذ من 
قبل شركة الرافدين العامة لتنفيذ السدود العقد 
ــراع في اجناز  ــا بضرورة االس ــنة ٢٠١٩. موجه ٤ لس
ــة  وبتصريف  ــب املضخات العمودي ــل وتنصي العم
ــدة اخلاصة  ــك مت صب األعم ــا وكذل ــدره ٤،٧ م٣/ث ق

ــا املرحلة األولى. كما  ــري بوزن ١٥ طن بالكرين اجلس
ــركة الفاو  اطلع على األعمال التي تنفذ من قبل ش
ــاريع الري ضمن أعمال العقد ٢٢ لسنة  العامة ملش
ــية 2MC  بتصريف قدره  ٢٠١٢ تنفيذ القناة الرئيس
٤٦ م٣/ثا  وابداء املالحظات حول املشاكل واملعوقات 
ــير العمل وتأكيده على اجناز العمل  التي تواجه س
ــراف دائرة  ــدد والعمل يجري حتت اش ــي الوقت احمل ف
ــنافية  ضمن  ــروع كفل - ش ــدس املقيم ملش املهن

محافظة النجف األشرف.

النجف االشرف / البينة الجديدة
ــة في  ــية والفني ــالكات الهندس ــذت امل نف
ــرف التابع  ــع كهرباء النجف االش فرع توزي
ــاء الفرات  ــع كهرب ــة لتوزي ــركة العام للش
ــات وتأهيل  ــك االختناق ــط أعمال ف االوس
ــن قاطع  ــة ضم ــبكة الكهربائي ــع الش واق
ــل نصب (٧)  ــم العم ــؤولية.متثل حج املس
 (٣٢) ــب  ونص (٤٠٠ك.ف)  ــعة  س ــوالت  مح

ــحب  عمودا مختلفة األنواع، فضالً عن س
سلك أملنيوم بطول (٢٧٠٠)متر ، ونصب (١٤) 
قاطع دورة سعة (٤٠٠) ، أمبير شملت أحياء 
ــني  ــالد ،الفاو ،النصر ، املهندس (النداء ،املي
ــي احليدرية.ويعتبر العمل  ــالم) ف وحي الس
ــرع في  ــدة للف ــة املع ــن اخلط ــز ضم املنج
ــار الكهربائي  ــات وإتاحة التي فك االختناق

للمواطنني بانسيابية عالية .

بابل / البينة الجديدة

ــغيلية في   ــية والتش ــرت الكوادر الهندس  باش
ــركة العامة لسكك  منطقة احللة التابعة للش
ــتمرة  ــاز حمالت مكثفة مس ــد العراق باجن حدي
يوميا لصيانة واستبدال العوارض الكونكريتية 
اجلديدة بدل التالفة والتحشية التامة   بواسطة 
ــم١٣٥)  ــوارض في(كم١٤٢وك ــل الع ــة تبدي ماكن
ــيب / ــي القطاعات (املس ــتمرة ف ــة مس واحلمل
ــني  لتام ــريفية)  ــمية/قوجان/ حديد/الش الهاش

ــود  ــل وتفريغ النفط االس ــارات حتمي ــول قط وص
املارة عبر محيط قطاعات املنطقة .جاء استمرار  
ــر النقل  ــوء توجيهات وزي ــالت على ض هذه احلم
ــبلي، واملتابعة  ــني بندر الش ــنت ناصر حس الكاب
ــتاذ  ــكك االس ــن قبل مدير عام الس ــة م امليداني
طالب جواد كاظم احلسيني، بضرورة رفع كفاءة 
ــير قطارات البضائع  خطوط السكك وتامني س
واملسافرين واحواض النفط االسود والتي متر عبر 

املنطقة واملناطق اجلنوبية كافة.
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2محليات

بغداد / البينة الجديدة
حسب توجيهات السيد املدير العام اللواء غامن 
ــات تهريب  ــة ومالحقة عصاب ــيني مبتابع احلس
ــتقاته واخملالفني، متكنت قوة تابعة  النفط ومش
ــار من إلقاء القبض  ــرطة نفط األنب إلى مركز ش
ــج محمل  ــط عجلته صهري ــم وضب على مته
ــمية في  ــات رس ــي، دون إي موافق ــوج نفط مبنت
ــن  ــتركة م ــوة مش ــتطاعت ق ــا اس املنتوج.كم
ــط ديالى،  ــرطة نف ــس، ومركز ش ــوج اخلام الف
واالستخبارات من ضبط ومصادرة محطة وقود 
ــمية حتوي خزانا حديديا، ومواد  متنقلة غير رس
ــروعة  ــة املتاجرة غير املش ــتخدم في عملي تس
في ناحية كنعان التابعة حملافظة ديالى.وقامت 
ــط بنشاط آخر في  مفارز سيطرات نفط الوس
ضبط عجلة «دعلج» محملة مبنتوج نفطي دون 
أي موافقات رسمية، مت اعتقال صاحب العجلة، 
ــف وحجز املضبوطات  ــث مت ايداعهم التوقي حي
ــم أمام  ــط لعرضه ــرطة النف ــز ش ــل مراك داخ
القضاء ومحاسبتهم وفق قانون تهريب النفط 

ومشتقاته رقم ٤١ لسنة ٢٠٠٨.

ميسان / البينة الجديدة
ــفى الصدر التعليمي  متكن فريق طبي في مستش
ــراء عملية  ــان من اج ــرة صــحة ميس ــع لدائ التاب
النقاذ حياة شاب تعرض لطعنة سكني في الصدر 
ــة منطقة  ــص ومخترق ــي عظم الق ــتقرة ف ومس
ــببة جرحا في  ــف الصدري باجتاه القلب مس املنص
ــرف  البطني األمين والرئة اليمنى وذكر الطبيب املش
ــي البهادلي اخصائي  ــة الدكتور قص على العملي
ــتقبال  ــة الدموية  ، مت اس ــدر واالوعي ــة الص جراح
ــل واجراء  ــن اللي ــاعات متأخرة م ــي س ــاب ف املص
ــن دخوله  ــض ابتداء م ــة للمري ــات الالزم الفحوص
ــكني  ــوارئ وحلني اجراء عمليه رفع الس ــم الط قس
ــض بصحة  ــاح واخرج املري ــة بنج ــت العملي وكلل
جيدة بجهود الفريق الطبي والتمريضي والصحي 

الساند في املستشفى.

بغداد / البينة الجديدة

ــركات وزارة  ــة إحدى ش ــركة أور العام ــل ش  تواصـ
ــادن جتهيز وزارة الكهرباء مبُنتجاتها  الصناعة واملع
ــاندتها في اإلنتاج  ــوات الكهربائية ملُس من القابل
ــركة مؤخراً  ــت الش ــل ، حيث قام ــع والنق والتوزي
بتجهيز الشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية 
ختلفة القياسات  / املنطقة الشمالية بقابلوات مُ
م من عدم دخول العقد  ــول ( ١٥ ) كم على الرغُ وبط
املُبرم بني الطرفني حيز التنفيذ وذلك حلاجة املُديرية 
ــات التأهيل  ن مع عملي ــركة بالتزامُ ــات الش ملُنتج

الل فصل الصيـف . والصيانة خِ

بغداد / البينة الجديدة
ــدس محمد كرمي اخلفاجي مت االنتهاء  برعاية وزير الزراعة املهن
ــا مبحصول فول  ــع املواقع املقرر زراعته ــن تنفيذ زراعة جمي م
ــم  ــب وفي محطة قس ــاث ابو غري ــة ابح ــي محط ــا ف الصوي
ــالح الدين  ــن  املزارعني( ص ــت وفي حقول  عدد م ــوث تكري بح
ــل وكربالء واالنبار)  املتعاقدين  مع برنامج اكثار بذور الرتب  وباب
ــراف دائرة البحوث  ــا حملصول فول الصويا  املنفذ حتت اش العلي
الزراعية.و ذكر قسم العالقات واإلعالم والتعاون الدولي للوزارة 
ــه مت زراعة مجموعة من االصناف املدخل  وصنف تركي واعد  ان
ــيماء واباء بهدف  ــني املعتمدين الش ــة الصنف ــال عن زراع فض
ــة من نظم زراعية  ــة والتنقية واالكثار ، ومت تطبيق حزم االدام
ــب واحد  ــة على جان ــة اليدوي ــق الزراع ــة منها(تطبي مختلف
ــتخدام  وعلى جانبي املرز والزراعة في خطوط داخل الواح باس
ــن خراطيم الزراعة  ــم م ــمدة بعد غلق قس باذرة احلنطة املس
ــمدة بعد  ــتخدام باذرة الذرة الصفراء املس كما مت الزراعة باس
ــافات الزراعة). كما نفذ البرنامج حزمة من  تقليل وتعيير مس
ــمادية وبالتعاون مع قسم بحوث التربة حيث مت  التقانات الس
ــماد الكيمياوي  ــة البذور امللوثة بالبكتريا مع اضافة الس زراع
تكميليا، ومت اضافة السماد العضوي لبعض احلقول دون لقاح 
ــمدة دون اللقاح البكتيري، فضال  بكتيري، ايضا مت اضافة االس
ــاً على احملصول وفق مراحل  ــن  اضافة العناصر الصغرى رشّ ع
ــري بالرش الثابت في  ــول،  مضيفا مت تطبيق نظام ال ــو احملص من
ــن، و مت إدخال محافظات عراقية الول مرة  محافظة صالح الدي

تزرع احملصول هما محافظتي كربالء واالنبار.

البصرة / البينة الجديدة
ــركة العامة ملوانئ  ــجلت الش س
ــو  ــبت رس العراق امس االول الس
ــى أرصفة  ــفن جتارية عل ــع س أرب
ــمالي .وقال  ــر الش ــاء أم قص مين
ــور  الدكت ــئ  املوان ــام  ع ــر  مدي
ــي «إن  املهندس فرحان الفرطوس
ــم  ــى تعظي ــعى ال ــركة تس الش
ــل  وتعزيز سالس ــل  النق ــة  حرك
ــدالت التنمية  ــع مع ــد و رف التوري
ــة» .واضاف املدير  ــي املوانئ كاف ف
ــمالي  ــام امنيناء ام قصر الش الع
 SEA  ) ــفينة  الس ــتقبل  اس
ــة ( ١٠٤ ) حاويات  BRIDE) بحمول
ــت على رصيف ١١ والسفينة  رس
ــة  ( MSC FRANCESCA ) بحمول
(٢٣٥٧ ) حاوية رست على رصيف 
 (  BAGHDAD   ) ــفينة  والس  ١٥
ــت على  بحمولة (  ٧٣ ) حاوية رس

 BOS  ) ــفينة  والس  ٢٠ ــف  رصي
ANGEL ) بحمولة ( ١٩٩٥١ ) الف 
ــتيل بار رست على رصيف  طن س
ــاء  ــم ٢٠ وجرت عمليات االرس رق
والتفريغ  بالتعاون والتنسبق مع 

املالحة البحرية وشعبة الشحن 
والتفريغ وإدارة امليناء . كما متكنت 
ــاء التابعة  ــالمة واالطف فرق الس
ــئ العراق  ــة ملوان ــركة العام للش
ــن إخماد  ــبت م ، امس االول الس

ــا في  ــني اندلع ــني منفصل حريق
ــرة  . وقال  ــط البص منطقتني وس
ــراق الدكتور  ــر عام موانئ الع مدي
ــي «ان  املهندس فرحان الفرطوس
ــاء على أمت  ــالمة واالطف فرق الس

ــدث  ــد يح ــارئ ق ــة ألي ط اجلاهزي
ــةً ألبناء  ــي لهم خدم ــداء يأت او ن
محافظة البصرة . من جانب آخر 
بني مدير قسم السالمة واالطفاء 
ــد اهللا «  ــركة ناجي عب ــي الش ف
استطاعت فرقنا من إخماد حريق 
ــد املواطنني  ــب في منازل اح نش

ــهداء في  ــي الش ــي منطقة ح ف
ــن فريق اخر من   البصرة فيما متك
ــق اندلع في فرن جتاري  إخماد حري
ــد املواطنني في منطقة  يعود ألح
ــني  احلريق ــاد  اخم ومت  ــة  النجيبي
اي  ــوع  وق دون  ــي  قياس ــت  بوق

اصابات بشرية  .

البينة الجديدة / هيثم مجيد
ــان  ــي بي ــارة ف ــت وزارة التج اعلن
ــتركة  ــرق مش ــن تنفيذ ف ــا ع له
ــع  ــة لتصني ــركة العام ــن الش م
احلبوب ودائرة الرقابة التجارية في 
ــية مكثفة  ــوزارة زيارات تفتيش ال
ــني  ــز الطح ــى جتهي ــوف عل للوق
واجراء استبيان بني العوائل حول 
ــواد املوزعة.واكد البيان»   نوعية امل
ــركة أثير  ــن مدير عام الش نقال ع
ــتركة   ــلمان ان الفرق املش داود س
ــة  ــف عملي ــكل مكث ــع بش تتاب
التجهيز،  ــب  توزيع الطحني ونس
ــي نوعية  ــى التدقيق ف ــة ال اضاف

ــن العاملة.البيان  اإلنتاج باملطاح
ــار»  الى زيارة الفرق املشتركة  اش
ملطاحن بابل احلكومية وابو عايد 
واملدحتية االهلية ووكالء الطحني 
في قضاء املسيب مبحافظة بابل 
ــف  ــي النج ــوب ف ــن احلب ومطاح
ــان  اللج ــرت  اج ــا  والبصرة،فيم
الرقابية زيارات مكثفة للمطاحن 
ــط  ــوك وواس ــي كرك ــة ف العامل
ــيرا  ــن محال الوكالء.مش وعدد م
ــية املشتركة  ان «الفرق التفتيش
ــي نينوى  ــذت حملة متابعة ف نف
وديالى استمرت لساعات متأخرة 
ــن والوكالء  ــملت املطاح حيث ش

ــي تلكيف واحلضر.الفتا  في قضائ
ــحب  ــت س ــارة تضمن ــان الزي « ب
ــني املنتج لغرض  ــاذج من الطح من
ــبة  واختبار نس اخملتبري  الفحص 
ــادة البرميكس،  تدعيم الطحني مب
ــيابية  ــق انس ــى حتقي ــدا عل مؤك
ــر مادة  ــي التجهيز وتوف ــة ف عالي
ــال الوكالء.ذاكرا  ان  الطحني مبح
ــتركة نقلت توجيهات  الفرق املش
الوزارة للمواطنني بضرورة استالم 
ــن الطحني  املقررة م ــم  حصصه
ــة تالعب او  ــن اي حال ــالغ ع واالب
رداءة في النوعية التخاذ اإلجراءات 

القانونية بحق اخملالفني.
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بغداد /

أعلـن وزير العمل والشؤون االجتماعية وكالة ساالر عبدالستار، امس 
ــة بالباحثني  ــرة اخلاص ــالق الوجبة (٣٣) من القروض امليس ــد، إط األح
ــتار  ــدة بيانات الوزارة.وقال عبدالس ــجلني ضمن قاع عن العمل املس
ــة (٣٣) للمتقدمني  ــة آالف قرض في الوجب ــوزارة اطلقت خمس ، إن ال
ــدرة للدخل بعد الفرز  ــاريع الصغيرة امل على برنامج قروض دعم املش
ــترداد لكل محافظة.ودعا الوزير  االلكتروني لهم وحسب مبالغ االس
املتقدمني الذين ظهرت اسماؤهم الى مراجعة دائرة العمل والتدريب 
ــات الكمال االجراءات  ــامها في احملافظ ــي في بغداد او أحد اقس املهن

وحسب االسماء املنشورة على املوقع االلكتروني للوزارة.
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رئيس مجلس االدارة
رئيس التحرير

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

أسسها الراحل  
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ــف  مل ــع  ــيقي وض التنس ــار  ”االط أن  ــاف  وأض
االعتداءات التركية ضمن برنامج عمله األسبوع 
ــات التركية وحماية  ــع حداَ للخروق املقبل ووض
ــيادة العراق. وفي التطورات ايضاً اكد النائبة  س
ــلطاني، ان  ــيقي سهيلة الس عن االطار التنس
ــحاب  ــيقي بعد انس ــدد مقاعد االطار التنس ع
ــدا. ــن (١٣٠) مقع ــيقترب م ــدري س ــار الص التي

ــات االولية تؤكد  ــلطاني ان»املعلوم وقالت الس
انه بعد انسحاب التيار الصدري وصعود البدالء 
ــى (٤٥) مقعداً  ــد حتالف الفتح ال ــدد مقاع زاد ع
ــون (٤٤) مقعدا وتيار  ــون ودولة القان ودولة القان
ــة قرابة الـ (١٥) مقعدا  وان االطار بجميع  احلكم
ــيكون  ــدا وس ــى (١٣٠) مقع ــل ال ــه يص مكونات
الكتلة النيابية االكبر».واضافت ان»التحالفات 
ــية وتكون  ــدة قد تخدم العملية السياس اجلدي
قادرة على االسراع في تشكيل احلكومة». وفي 
ــح املنضوي في  ــه توقع حتالف الفت ــياق ذات الس

ــيقي، امس األحد، التوصل التفاق  اإلطار التنس
بني القوى السياسية بشأن تشكيل احلكومة، 
ــة عيد األضحى.   ــية بعد عطل وانفراجة سياس
ــوي  وقالت النائبة عن حتالف الفتح زينب املوس
ــية اجلديد أخذ  ــكل التحالفات السياس ، إن ش
ــاك تفاهمات  ــابق، حيث هن ــاً غير الس منعطف
ــل األخرى  ــيقي والكت ــار التنس ــة بني اإلط أولي
ــتكون هناك  ذات املقاعد األكثر، وتوقعت أنه س
ــية ما بعد عطلة عيد األضحى  انفراجة سياس
ــكيل حكومة أغلبية وطنية كون  والذهاب بتش
ــيعي اآلن هو الكتلة األكبر عدداً  التحالف الش
ــاً بعد تأدية النواب  في مجلس النواب، خصوص
ــتقيلني  ــار الصدري املس ــواب التي ــدالء عن ن الب
اليمني الدستورية.  وأضافت، البد من بدء عملية 
ــعب العراقي وعدم  ــية تلبي طموح الش سياس
التأخر أكثر في االنسداد السياسي كونه يعطل 
ــى أن العراق  ــالد، باإلضافة إل ــهد العام للب املش

ــط أمور  ــدة من أجل ضب ــة حلكومة جدي بحاج
الدولة وإقرار القوانني ومنها املوازنة العامة. 
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ــاع النيابية  ــن والدف ــس جلنة األم بحث رئي
ــر  ــع وزي ــد، م ــس األح ــدي، ام ــد العبي خال
ــم  دع ــبل  س ــي،  الغامن ــان  عثم ــة  الداخلي
ــترك بني الوزارة والبرملان  آليات التعاون املش
ــدي ، إن رئيس  ــب العبي ــال مكت العراقي.وق
ــاع النيابية خالد العبيدي  جلنة األمن والدف
ــان الغامني،  ــة عثم ــر الداخلي ــث مع وزي بح
سبل دعم آليات التعاون بني البرملان العراقي 
ــاع النيابية ووزارة  ــن والدف ــالً بلجنة األم ممث
ــه متّ االتفاق على ضرورة  ــة، مبيناً، أن الداخلي

تكثيف اللقاءات لتلبية متطلبات األجهزة 
األمنية والدوائر اخلدمية التابعة لها، السيما 

مديريات املرور واجلوازات واجلنسية.
وشدد العبيدي خالل اللقاء على أن القانون 
العراقي الذي تعد وزارة الداخلية إحدى أدوات 
ــذه وفرض احترامه يجب أن يطبَّق على  تنفي
ــيراً الى أن جلنة  ــتثناء، مش اجلميع بدون اس
ــاع النيابية تدعم كل اإلجراءات  األمن والدف
التي تنفذها وزارة الداخلية لتطبيق القانون.

وبشأن قانون األمن الغذائي، أكد العبيدي، أن 
املبالغ اخملصصة لوزارة الداخلية في القانون 

الطارئ غير كافية لتلبية احتياجات األجهزة 
ــاً، أن جلنة األمن  ــة في العراق، موضح األمني
والدفاع النيابية تلقت وعوداً قاطعة بتالفي 
هذا النقص من خالل املوازنة االحتادية املقرر 
تقدميها في شهر تشرين األول القادم.وناقش 
العبيدي والغامني، جهود وزارة الداخلية في 
ــة، ومالحقة جتار  ــة املنظم ــة اجلرمي مكافح
اخملدرات ومروجيها والسبل الكفيلة بإجناح 
ــة لتحصني اجملتمع من  عمل األجهزة األمني
ــالح خطير ال  ــذه اآلفة التي حتولت الى س ه

يقل خطورته عن اإلرهاب على اجملتمع.

بغداد /

النجف االشرف /

بغداد /
بحث رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، مع ولي العهد 
ــلمان العالقات الثنائية بني البلدين  ــعودي محمد بن س الس
ــارز للعراق في  ــادي، فيما اكدا على الدور الب ــاون االقتص والتع
تقريب وجهات النظر باملنطقة. وذكر املكتب االعالمي لرئيس 
ــوزراء مصطفى الكاظمي، التقى  ــوزراء ، ان رئيس مجلس ال ال
ــلمان آل  ــعودية محمد بن س ــي عهد اململكة العربية الس ول
ــتهل زيارته الرسمية إلى اململكة التي  ــعود، وذلك في مس س
ــالل اللقاء  ــبت.وأضاف، أنه جرى خ ــس االول الس ــا   أم وصله
ــث في العالقات الثنائية بني البلدين، وأهمية تطويرها  التباح
ــعبي البلدين الشقيقني، كذلك ناقش  ومبا يحقق مصالح ش
ــة والدولية ذات االهتمام  ــن القضايا اإلقليمي اجلانبان عدداً م
املشترك، وجهود ترسيخ السالم والتهدئة في املنطقة.وأشار 
الى ان اللقاء شهد التأكيد على تدعيم التكامل اإلقتصادي، 
ــي املنطقة،  ــتدامة ف ــي مبا يعزّز التنمية املس ــاون البين والتع

ويقوّي اجلهود الثنائية ملواجهة األزمات اإلقتصادية.

Úzñ€a@küb•@ÚÓ€bΩa
@ÚÓ–Ó√Ï€a@pbuâÜ€bi@bÁÜÌÎån€@
2021M2020@‚aÏ«¸a@ÔØä®

خاطبت وزارة املالية، وزارة الصحة تزويدها بالدرجات الوظيفية 
خلريجي األعوام (٢٠٢٠-٢٠٢١) من ذوي املهن الصحية والطبية 

والتمريضية.

باشرت وزارة الكهرباء، امس األحد، بأعمال إنتاج الكهرباء 
من الطاقة الشمسية بواقع ١٠٠٠ ميغاواط.  وقال املتحدث 
باسم وزارة الكهرباء أحمد موسى إن حجم اإلنتاج بالعقد 
املوقع مع شركة مصدر اإلماراتية إلنتاج الكهرباء عن طريق 
ــية هو ١٠٠٠ ميغاواط.   وأضاف، أن الوزارة  الطاقة الشمس
ــابقاً، وقبل يومني وقعنا على العقد  وقعت مع الشركة س
ــروع  ــل نقطة انطالق للش ــي وهو ميث ــاري القانون االستش
ــتكون بطاقة (١٠٠٠  ــاً، أن احملطات س ــل فعلياً، مبين بالعم
ــت  ــار الى أن الوزارة ناقش ــة أولى.   وأش ــاواط) كمرحل ميغ
ــتعتمد، وحتقيق  ــات الفنية التي س ــركة املواصف مع الش
ــيكون  ــقف إجناز العمل والذي س ــدوى االقتصادية، وس اجل
ــنتني الى  ــطة املدى وهي من س ــن خطة الوزارة متوس ضم
ــت أيضاً على  ــى، أن الوزارة حرص ــنوات.  وبني موس ثالث س
ــوى واالنبار وذي  ــات منها (نين ــع اإلنتاج لعدة محافظ تنوي
ــت بعد املفاوضات  ــان)، الفتاً، الى أن الوزارة متكن قار وميس
ــع أراضٍ  ــة، ومت تخصيص قط ــعر التعرف ــض س ــن تخفي م
ــات، وبالتالي  ــات احمللية في احملافظ ــيق مع احلكوم بالتنس
ــروع لالنطالق بالعمل مع هذه الشركة  ــيتم فعلياً الش س
إلنشاء احملطات.   وأشار أيضا إلى، أن الوزارة وقعت في وقت 
ــع(٧٥٠٠ ميغاواط) مع  ــابق جولة التراخيص األولى بواق س
ــركة باور تامي الصينية ووقعنا  ــركة توتال الفرنسية وش ش

ايضا مع حتالف سكاتك النرويجية.  

بغداد /
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 GALLUP ــاث العاملية ــركة األبح أصدرت ش
ــتها لعام ٢٠٢٢ حول املشاعر  نتائج دراس
العالم،  ــعوب  ــلبية لش والس ــة  اإليجابي
ــتطالع يغطي  ــذي أعدته بناء على اس وال
ــتطالع،  ١٠٠ دولة كل عام.وفي نتائج االس
احتلت لبنان املركز األول في مسح املشاعر 
السلبية الذي يصنف الدول األكثر غضبًا 

ــا تبعتها تركيا في املركز  في العالم، فيم
ــي املركز الثالث،  ــي ومن ثم ارمينيا ف الثان
ــع. واحتلت لبنان  ــز الراب ــراق في املرك والع
ــام املاضي،  ــي نتائج الع ــة الثالثة ف املرتب
ــا والعراق  ــد أرميني ــت تركيا بع ــا حل فيم
ــييرا ليونا. ــتان واألردن ومالي وس وأفغانس
وفي نتائج البحث عن املشاعر اإليجابية، 
ــد  ــز األول برصي ــلفادور املرك ــت الس احتل

ــدان التي  ــت أقل البل ــا كان ٨٢ نقطة.فيم
ــا ولبنان  ــاعر هي تركي ــهدت هذه املش ش
ــة مبنية  ــة. وهذه الدراس برصيد ٤٦ نقط
ــة أسس أساسية وهي التوتر،  على خمس
ــي. ــب، القلق واأللم النفس ــزن، الغض احل
ــني ٢٣٥  ــن ب ــة ١٩ م ــا املرتب ــت تركي واحتل
ــكان البالغ ٨٣٫٤  ــن حيث عدد الس دولة م
مليون نسمة، مبا يشكل ١٫١٪ من إجمالي 

سكان العالم.وقال تقرير صادر عن معهد 
ــبة ١١ يوليو، اليوم  اإلحصاء التركي مبناس
ــدل اخلصوبة في  ــكان، إن مع العاملي للس
البالد ظل أقل من مستوى إحالل السكان 
ــد اإلحصاء التركي  البالغ ٢٫١٠.وقال معه
ــة اإلجمالي في  ــغ معدل اخلصوب بينما بل
ــال، ك ان في عام ٢٠٢٠  عام ٢٠٠١، ٢٫٣٨ طف
ــة  اخلصوب ــدل  طفال.ومع  ١٫٧٦ ــرم،  املنص

ــط عدد األطفال الذي  اإلجمالي هو متوس
ميكن أن تنجبه املرأة خالل سنوات اإلجناب، 
ــات األمم املتحدة  ــا لتوقع ا.وفقً ١٥-٤٩ عامً
السكانية، من املتوقع أن يصل عدد سكان 
ــخص،  العالم لعام ٢٠٢٠ إلى ٧٫٨ مليار ش
ـــ ١٫٤ مليار  ــني الصدارة ب ــع احتالل الص م
ــمة  ــمة، تليها الهند بـ ١٫٣ مليار نس نس

والواليات املتحدة بـ ٣٣١٫٢ مليون نسمة.

ــفير االيراني في بغداد،  ــف الس كش
ــس وزراء  ــن رئي ــالده م ــف ب ــن موق ع
ــران  ــدا ان طه ــادم، مؤك ــراق الق الع
ــة. وذكر  ــخصية وطني تدعم كل ش
ــب خالد العبيدي ،  بيان ملكتب النائ

ان االخير استقبل سفير اجلمهورية 
ــد كاظم  ــي بغداد محم ــة ف اإليراني
ــه، حيث  ــد املرافق ل ــادق والوف آل ص
ــا  ــن القضاي ــدد م ــة ع ــت مناقش مت
ــة واألمنية. ــية واالقتصادي السياس

ــة اللقاء،  ــان، انه في بداي ولفت البي
ــدي إن العراق حريص على  قال العبي

ــه في  ــع جيران ــات م ــل العالق أفض
ــح  ــدم املصال ــي تخ ــاالت الت كل اجمل
املشتركة، مشيرا الى أن حسن اجلوار 
ــدان يكرس  ــق التعاون بني البل وتوثي
ــتقرار فيما بينها. حالة األمن واالس

ــف العراق  ــدي، ان ضع ــدد العبي وش
ــعة تضررت  ــالالت واس ــى اخت أدى ال

ــط،  ــرق االوس ــه معظم دول الش من
ــفير إن  ــيد الس ــن جانبه قال الس م
عراقا قويا مستقرا مستقال بقرارته 
ــتقرار إليران واملنطقة  ميثل عامل اس
والعالم، فيما شدد السفير االيراني 
ــخصية  ــالده تدعم أية ش ــى إن ب عل
وطنية تضع مصلحة العراق وشعبه 

ــرة، مشيرا الى  ضمن اولوياته املباش
أن طهران تدعم حكومة جامعة متثل 
ــاف، كما  ــوت كل العراقيني. واض ص
تطرق احلديث الى التحديات اخملتلفة 
ــي  العراق ــني  اجملتمع ــه  تواج ــي  الت
ــي واخملاطر املتعلقة بالبطالة  وااليران

وقلة فرص العمل بني الشباب. 
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ــة في  ــز جتاري ــا مراك ــح، لدين واوض
ــية؛  مختلف املدن العراقية الرئيس
ــر  ــق اكب ــتطعنا ان نحق ــد اس وق
ــارض  املع ــم  تنظي ــر  عب ــاح  االرب
ــالل  ــار خ ــد اجل ــي البل ــة ف التجاري
االخيرة.واضاف  القليلة  ــنوات  الس
ــادرات اخلدمات  ــاك، ان ص ــان ب بيم
ــة،  االيراني ــية  والهندس ــة  الفني
ــنوات  ــا خالل الس ــجلت ارتفاع س
االخيرة، والسيما العراق الذي تلقى 
اكبر نسبة من هذه اخلدمات. وعلى 
ــس املنظمة،  ــد اخر تطرق رئي صعي
ــتركة مع دولة  ــاورات املش الى املش
ــياق  قطر؛ مبينا انه مت في هذا الس

ــارة االيرانية  ــة التج ــود غرف وبجه
ــاع ضم  اجتم ــم  تنظي ــة،  القطري
ــال البلدين لبناء  ــن رجال اعم ٧٠ م
ــرح  ــاون بينهما.وص ــر والتع االواص
ــد اقتراحات امير  ــان باك، ان اح بيم
ــي  ــرض ايران ــة مع ــو اقام ــر ه قط
ــة في هذا  ــجاد واحلرف اليدوي للس
ــام هذه  ــى اغتن ــدا عل ــد؛ مؤك البل
ــادرات الى  ــيع الص ــة لتوس الفرص
دولة قطر. واستطرد بالقول سيتم 
ــدء كاس العالم ٢٠٢٢،  ــا مع ب تزامن
ــة  ــلع االيراني ــرض للس ــة مع اقام
ــذي لقي ترحيب  ــر؛ االمر ال في  قط

املسؤولني القطريني. 
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ــاعة الرابعة  ــام الس ــي مت ــلَ ف وص
ن، صباح امس االحد. إلى  والنصف مِ
، وفد منتخب  ــيّ ــداد الدول مطار بغ
ــاالت  الص ــرةِ  لِك ــراق  الع ــيدات  س
ــيا الثالثة التي  بطل كأس غرب آس
اختتمت في مدينة جدة السعودية، 
بعد رحلة محفوفة باخملاطر نتيجة 

سوء األحوال اجلوية.
ــتقبل املنتخب املتوّج من قبل  واس
ــرةِ القدم،  ــادِ ك ــب الثاني الحت النائ
ــل للوفد  ــود، الذي نق ــس محم يون
ــة  والرياض ــباب  الش ــر  وزي ــي  تهان
ورئيس احتاد كرة القدم عدنان درجال 
واإلداري  ــي  الفن ــكادر  وال ــات  لالعب
ــوز الرائع  ــذا الف ــبِ بعد ه للمنتخ

واالجناز الكبير.
ــي  ــج الت ــود، بالنتائ ــاد، محم وأش
ــوي والذي  ــا املنتخب النس حققه
ــيراً الى ان احراز  وصفه باملميز، مش
ــيا سيؤسس  لقب بطولة غرب آس
ــوية  ــاء جديد للكرة النس عليه بن
مثمناً، في حديثه أثناء االستقبال، 
وراء  ــت  وقف ــي  الت ــود  اجله كل 
ــع على الصعيد  ــق األجناز الرائ حتقي

اإلقليمي.
ــد منتخبنا لكرة  ــرة وف وكانت طائ
صاالت السيدات قد حطت بشكلٍ 
ــل  أربي ــارِ  مط ــي  ف أوالً  ــراري  اضط
ــد، حيث  ــر امس األح ، فج ــيّ الدول
ــاعات، بسبب سوء  بقيت لثالث س
ــوال اجلوية في العاصمة بغداد  األح
قبل ان تقلع مجدداً من مطار اربيل 

ــداد الدوليّ في  لتصل الى مطار بغ
ساعات الصباح األولى. 

 وأوعزَ وزيرُ الشباب والرياضة، رئيس 
ــيّ لكرةِ القدم، عدنان  االحتاد العراق
ــرة تابعة  ــص طائ ــال، بتخصي درج
ــة العراقية إلى وفدِ  للخطوط اجلوي
ــرةِ الصاالت،  ــويّ لك املنتخبِ النس
ــبِ بطولة كأس غربِ  احلائز على لق
ــيا الثالثة، بدالً من مطارِ بغداد  آس
، غير ان سوء األحوالِ اجلويّة  الدوليّ
ن  ــث كانَ مِ ــت رحلة الوفد حي أربك
ــي  ــرة الت ــلَ الطائ ــرضِ أن تص املُفت
ــارِ بغداد الدوليّ  تقلُ الوفدَ إلى مط
ــل، إال أن انعدام  ــفِ اللي ــي منتص ف
ــوطِ دفعَ قائدَ  ــة وصعوبة الهب الرؤيّ
ــرارِ هبوطها  ــاذِ ق ــرة إلى اتخ الطائ
، بعد أن  ــيّ ــل الدول ــارِ أربي ــي مط ف

ــف الدوليّ  ــارُ مدينة النج كان مط
ــةَ اجلويّة،  ــو اآلخر قد أوقفَ املالح ه
ــبب العاصفةِ الترابيّة وانعدامِ  بس
ــابق  ــا هناك أيضاً. في وقت س الرؤي
خصص االحتاد العراقي لكرة القدم، 
ــل منتخب كرة  ــرة خاصة لنق ، طائ
ــيدات من السعودية  الصاالت للس
الى العراق، تكرمياً لفوزهم وألول مرة 

بكأس بطولة غرب آسيا.
ــي بيان،  أن وزير  وذكر اعالم االحتاد ف
ــباب والرياضة، رئيس احتاد كرة  الش
ــيق  ــدم، عدنان درجال، وبالتنس الق
ــالت، أوعز  ــل واملواص ــر النق ــع وزي م
ــة لعودة  ــرة خاص ــص طائ بتخصي
ــرة الصاالت،  ــوي لك املنتخب النس
بطل كأس غرب آسيا الثالثة، اليوم  

إلى العاصمة بغداد.

أنهى النجم الويلزي، غاريث 
ــتمراره  بيل، اجلدل حول اس
في ريال مدريد ونشر صورة 
على حساباته عبر وسائل 
تؤكد  االجتماعي  التواصل 

وجهته القادمة.
ــاركا»  «م ــت صحيفة  وقال
ــل يقترب  ــبانية إن بي اإلس
ــق «لوس  ــن التوقيع لفري م

أجنلوس إف سي» .
ــت الصحيفة عن توم  ونقل
ــر في الدوري  بوغيرت، اخلبي
ــني، إن  ــي للمحترف األميرك
ــي  ــوس ف ــوس أجنل ــل ول بي
املراحل النهائية من توقيع 

عقد ميتد إلى ٢٠٢٣.
«بيل العب  ــرت:  بوغي وقال 
ــاء عقده مع  ــد انته حر بع
ــا أن  ــد»، مضيف ــال مدري ري

ــتمر ملدة ١٢  «االتفاق سيس
ــى يونيو  ــدوم حت ــهرا وي ش

املقبل».
ــيرته  مس ــل  بي ــي  وينه
ــا  أوروب ــي  ف ــة  الناجح
ــى الدوري  ــه إل ــل انتقال قب

األميركي.

ــام  ــع توتنه ــل م ــق بي وتأل
ــزي  اإلنكلي ــدوري  ال ــي  ف
ــد انضمامه من  ــاز بع املمت
بيعه  قبل  ــاوثهامبتون،  س
ــي عام  ــد ف ــال مدري ــى ري إل
ــس  ــاز بخم ــث ف ٢٠١٣. حي
ــوالت دوري أبطال أوروبا،  بط

العالم  وأربع بطوالت كأس 
ــة، وثالث مباريات في  لألندي
وثالثة  ــانتانديرز،  س الليغا 
ــي كأس امللك في  ــاب ف ألق

تسعة مواسم.
وسجل الويلزي ١٠٦ أهداف 
ــمة  وأضاف ٦٧ متريرة حاس
ــع لوس  ــاراة م ــي ٢٥٨ مب ف

بالنكوس.
ــم  ينض أن  ــع  املتوق ــن  وم
ــاً  ــغ ٣٢ عام ــب، البال الالع
ــع النادي  ــط بعقد م واملرتب
ــو  ــى ٣٠ يوني ــدي حتّ املدري
نادي  ــوف  إلى صف ــي،  احلال
ومتصدر  ــا  كاليفورني والية 
املنطقة الغربية في صفقة 
ملدة عام، ليلتحق باخملضرم 
ــي، جورجو  ــع اإليطال املداف
ــبقه  س ــذي  ال ــي،  كييلين
ــد حتّى  ــه على عق بتوقيع

نهاية عام ٢٠٢٣.

ــي  صحف ــر  تقري ــف  كش
ــرض  ع ــس  كوالي ــباني،  إس
ــيلفا،  س برناردو  ــي  البرتغال
ــيتي،  س ــتر  مانشس ــم  جن
خدماته على نادي برشلونة.

ــدو  ــة «مون ــا لصحيف ووفق

ــبانية،  اإلس ــو»  ديبورتيف
ــم باللعب  ــليفا متي فإن س
ــذ كان طفال  ــلونة من لبرش
ــد انتقاله  ــي بنفيكا، وعن ف
ــتر  ــو، ومانشس ــى موناك إل

سيتي.
وأشارت إلى أن برناردو، شاهد 
مديري برشلونة في الشتاء 

ــيتي  ــتر س املاضي مبانشس
من أجل التفاوض على ضم 
زميله السابق فيران توريس، 
فذهب إليهم وأبلغهم بجرأة 
بأن يضعوه في االعتبار وأنه 

يريد التوقيع مع البارسا.
أن  ــة  الصحيف ــت  وأوضح
اعتبروا  ــلونة  برش مسؤولي 

أن موقف برناردو مجرد مزحة 
ــل الالعب، ألن حديثه  من قب
كان قصيرا، لكن بعد بضعة 
ــؤولي  ــد أحد مس ــام، وج أي
ــالة على هاتفه  البارسا رس
ــره أنه يريد  ــيلفا تخب من س
ــلونة،  برش ــى  إل ــاب  الذه

ومستعد للتوقيع.

ــت القصة عن طريق  واكتمل
ــل  وكي ــز،  ميندي ــي  خورخ
الرئيس  ــغ  أبل الذي  ــاردو،  برن
ــب رافا  ــوان البورتا، والنائ خ
يوستي واملدير الرياضي ماتيو 
أليماني، بأن جنم مانشستر 
سيتي يريد بالفعل االنتقال 

إلى برشلونة.

ــن  ــاز العراقي محمد حس ف
ــب رئيس االحتاد  جلود مبنص
ــي  ــال ف ــع األثق ــي لرف الدول
املؤمتر االنتخابي الذي أقامته 
ــاد   لالحت ــة  العام ــة  اجلمعي
ــة  ــة األلباني ــي العاصم ن ف

تيرانا.
األثقال  ــاد  احت ــس  رئي ــال  وق
ــم  كاظ ــد  محم ــي  العراق
ــى  ــس عل التناف ان  ــل،  مزع
الرئيس كان شرساً  منصب 

ــح االحتاد القطري  أمام مرش
محمد املانع.

ــد التصويت  ــاف انه بع وأض
ــم لصالح عضو االحتاد  حس
العراقي لرفع األثقال محمد 

حسن جلود.
ــر  املؤمت ــي  ف ــراق  الع ــل  ومث
ــاد  االحت ــس  رئي ــي  االنتخاب
محمد كاظم مزعل ، وعضو 
االحتاد العراقي محمد حسن 
ــح العراقي الذي  جلود املرش

حسم املنصب لصاحله.
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نبض الشارع

فاهم حسن فتاح

ــة محببة للمعلق  ــم اصبح مهن ــى املباريات في العال ــق عل التعلي
واملستمع اال عندنا. ويخضع التعليق في العالم ومن خالل الدوريات 
االوربية والتعليق عليها من العرب لضوابط منها احليادية والتعامل 
ــدح النادي الذي  ــا االبتعاد عن م ــط واضح وايض ــع املباراة على خ م
ــجعه او على أقل تقدير الذي مييل اليه اما في املباريات اخلارجية  يش
ــه املعلق .اقول هذا بعد ان  ــن املؤكد امليل يكون للوطن املنتمي ل فم
ــي ذاكرتنا التي  ــن مازالوا ف ــن املعلقني عندنا والذي ــا كثرة م عاصرن
ــيخ املعلقني محمد  ــديد منهم ش ــف الش تتجه نحوا االفول لالس
ــي بغداد وكان  ــن امللقب حرام ــماعيل ومؤيد البدري وطارق حس اس
العبا للمنتخب الوطني بكرة السلة ومحمود السعدي والعسكري 
ــر العنقود  ــمه واخ ــوح ان لم اخطئ باس ــني علي الن ــب حس النقي
ــر الكابنت علي لفته  ــاة ونتمنى له طول العم ــي على قيد احلي الباق
الذي يتسلح بثقافة التعليق لكن للحقيقة لم يدخل القلوب احد 
ــذب املرحوم مؤيد البدري واحلقيقة  ــا مثلما فعلها بصوته الع وميأله
ــني سعيد ونزار  كنت اعرفه عن كثب وكان مييل للطلبة لوجود حس
اشرف ومهدي عبد الصاحب ووميض منير وايضا كان يعشق الزوراء 
ــة لوجود العبني كبار منهم املرحوم علي كاظم وعمو يوسف  خلس
ــمعه كما نسمع  ــن واحمد راضي لكني ولالمانة لم اس وفالح حس
ــاء التعليق ألي نادٍ  ــتثناء رعد ناهي ميله أثن ــوم من معلقينا باس الي
مؤيد البدري كان يعشق الناديني بجنون مخفي وكنا نحترم حياديته 
ــن املعلقني العرب من  ــن مثواه.وكذلك م املهنية اهللا يرحمه ويحس
ــى يديه املرحوم  ــف الذي تدرب عل ــنت محمد عبد اللطي مصر الكاب
ــاد  ــد البدري والذي وصف امليل لهذا النادي او ذلك النادي بالفس مؤي
ــادي الزمالك وكذلك معلق راديو  ــة املعلق مع العلم كان مييل لن لذم
ــوتي الذي كنا نسمع  ــى بش ــي البريطانية املغربي موس البي بي س
تعليقه على الدوري االنكليزي واالسكتلندي ومباريات كاس العالم 
من خالل االثير ( الراديو ) وايضا الكويتي خالد احلربان الكوميدي في 
ــائبة    .لكن ما دعاني  ــه اقول كل هؤالء لم نالحظ عنهم ش تعليق
ــا يظهر به الكثرة من معلقينا  ــة هذا املوضوع املتواضع هو م لكتاب
وانحيازهم الواضح لألندية التي يعشقونها وعشقهم يصل احيانا  
ــاز ملحوظ.وكنت قد كتبت  ــد (القرف )  من تعليقهم اململ بامتي ح
الكثير عن معلقينا وعلى ثقة مما اكتب ألن جمهورنا القدمي واحلديث 
ــات االجنبية  ــة الدوري ــدا وخاص ــوات متعلق بها ج ــى أص ــود عل تع
واخلليجية وكان معي الكثيرون الذين يتابعون مباراة الكالسكو بني 
ــمري )  ــتمع ملعلق املباراة (علي الش اجلوية والزوراء ونحن مبضض نس
الذي لم ميتلك لالسف الشديد أدوات التعليق وكان منحازا وبامتياز 
ــدف الزوراء و اعتقد بأن  ــجيل ه واضح لنادي الزوراء وخاصة بعد تس
االغلب من املشاهدين قد أغلق الصوت وانا على ثقة تامة بان الكثرة 
من جمهورنا ال يستسيغ سماع صوت معلقينا النه ال يطرب ابدا لو  
تكلمنا بعذوبة االصوات التي يفتقدها معلقونا لكن بعض القنوات 
ــوات اجلميلة  ــباب ذوي االص ــة كانت قد التقت ببعض الش الرياضي
ــذي انبهر بصوت  ــي لفته ال ــا املعلق الكبير عل ــرا وقته وكان حاض
ــوات اجلميلة  ــاب انصاف هذه االص ــباب اليافع  لكن من ب ــد الش اح
ــتقطب القناة الرياضية العراقية هؤالء الشباب وتصقل  ملاذا ال تس
ــة معلقينا احلاليني  ــم الكبيرة وال جتعل هذه القناة حبيس مواهبه
ــوم ال نرى اي تطور لهؤالء  ــع كل االحترام لهم خاصة واننا بتنا الي م
ــتطيعون االنفكاك  ــني الدائم لهم وال يس ــني وهم على الروت املعلق
عنه ومن هذا الروتني تكرار عدد املباريات واسماء الالعبني واعمارهم 
ــه اطالقا ومنه االنحياز  ــره اململ الذي بات هذا اجلمهور ال يتقبل وغي
ــالة  بالتعليق للنادي الذي مييل اليه .ارحموا اذاننا يرحمكم اهللا ورس
ــة ان تضع ضوابط للمعلقني احلاليني وايضا  للقناة الرياضية الناقل

كما قلت اعاله استقطاب الشباب من خالل اختبارات جترى لهم.

@øÎ@ÖbÓy@›ÅaÜ€a@ø@’Ó‹»n€aI
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لكرة  ــي  العراق ــاد  االحت وصف 
«اخلليجية»  ــر  التقاري القدم،  
ــرة  البص ــتضافة  اس ــأن  بش
ــا  ــي ٢٥ بأنه ــة خليج لبطول
ــة»، مبينا أنه بانتظار  «إيجابي

«اإلعالن الرسمي».
ــرة  الك ــاد  احت ــو  عض ــال  وق
ــمه  باس ــمي  الرس ــق  والناط
ــوي ، إن «اللجنة  ــد املوس أحم
ــي املرة  ــرة ف ــي زارت البص الت
ــرة رفعت تقارير ايجابية  االخي
ــاد اخلليجي  وتوصية الى االحت
باستضافة احملافظة للبطولة 
في السادس من كانون الثاني 

املقبل».
«كل  ان  ــوي،  املوس ــح  واوض
املؤشرات تؤكد ان خليجي ٢٥ 
بعد  بصراوياً سيما  ــيكون  س
ــة األخيرة»،  ــر االيجابي التقاري

مشيراً الى انه «لم يتبق سوى 
االعالن الرسمي من قبل االحتاد 
ــم  اخلليجي، وهذا ما سيُحس
ــر املقرر  ــاع االخي ــي االجتم ف

نهاية الشهر احلالي».
بأن  ــة،  ــادر مطلع وأفادت مص
ــد تلقى  ــاد كأس اخلليج ق احت
ــد  ــذي أك ــي ال ــر النهائ التقري
ــان  ــرة الحتض البص ــة  جاهزي
ــكل  ــة خليجي ٢٥ بش بطول
ــرة من ٦ الى  ــمي في البص رس
١٩ كانون الثاني ٢٠٢٣، واشارت 
ــذع  ــي ج ــاد ملعب ــى اعتم ال
ــة)  ــة الرياضي ــة (املدين النخل

وامليناء في مباريات البطولة.
ــظ البصرة  ــال محاف ــا ق فيم
ــعد العيداني، في تصريح  أس
ــر  التقري ــا  «رفعن ــس،  ام ــه  ل
باتت جاهزة  والبصرة  النهائي 

الحتضان خليجي ٢٥».
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ــي  العراق ــي  الوطن ــب  املنتخ ــن  متك
للناشئني  من حتقيق الفوز على مضيف 
البطولة املنتخب األردني بنتيجة ٢-٠ . 
ــب العراقي  ــم املنتخ وبهذا الفوز حس

ــى لبطولة غرب  ــة األول صدارة اجملموع
ــيا لكرة القدم حتت ١٧ عاماً اجلارية  آس
منافساتها في مدينة العقبة األردنية 
ــة الكاملة  ــه العالم ــك بعد حتقيق وذل
األول  ــوط  الش ــى  نقاط.وانته ــع  بتس
ــلبي من دون اهداف ، وفي  بالتعادل الس

ــوط الثاني متكن البديل امير جواد  الش
ــدف االول للعراق من  ــجيل اله من تس
كرة ثابتة نفذها بقدمه لتسكن مرمى 
ــة ٦٦ من  ــي في الدقيق ــب االردن املنتخ
ــجل  ــاء ، وفي الدقيقة ٧٣س ــر اللق عم
البديل الثاني كرار جعفر الهدف الثاني 

ــردي. وكان منتخب  ــود ف ــراق مبجه للع
الناشئني تأهل إلى الدور نصف النهائي 
ــيا للناشئني حتت ١٧  لبطولة غرب آس
عاماً برصيد ست نقاط من فوزين على 
ــض  ــان ٢-٠ بغ م ــى عُ ــن ٢-١ ، وعل اليم
النظر عن املباراة   أمام األردن الذي حدد 

من خاللها منتخبنا اوال على اجملموعة 
االولى .

ــب العراقي  ــذا الفوز تصدر املنتخ و به
ــة األولى برصيد ٩ نقاط، ليصل  اجملموع
ــو متصدر  ــيّ البطولة وه ــف نهائ نص

اجملموعة بالعالمة الكاملة.
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عبــد  صحــن  علــي   / تحقيــق 
العزيز 

رسم الكاريكاتري/ كريم كلش 
في منطقتنا مدينة الصدر (الثورة 
ــا/  قطاعن ــار  كان مخت ــابقا)  س
ــف  يوس ــادي  حم ــو  املدع  ٥٥
ــندباد  ــي ، مثل الس خلف احللف
ــاهده مع  ــارة نش ــه، ت ــي رحالت ف
ــل صيانة  ــاء ألج ــال الكهرب عم
ــارة أخرى  ــوالت ، وت اخلطوط واحمل
ــرة حكومية  ــة أي دائ في مراجع
ــدم خدماتها إلى قطاعه،كما  تق
ــادة  اع ــي  ف ــي  االجتماع دوره  أن 
ــأنًا عن  الصفاء والوئام ال يقل ش
ــرز دوره  ــن ، وكذلك يب ــار الس كب
وأهميته في فض النزاعات داخل 
ــن خالل رجاحة  احمللة الواحدة م
عقله وبصيرته التي يقدرها أبناء 

محلته.
ــدة) كان  اجلدي ــة  (البين ــدة   جري
ــول دور اخملتار  ــتطالع ح ــا اس له
ــدمي اخلدمات  في تعزيز األمن وتق

ملواطني محلته.
منصب اجتماعي 

ــي/ موظف  ــدي االعرج ــوري مه ن
ــي  ــب معلومات ــي : حس حكوم
ــي إذ  ــكار عثمان ــار ابت ــأن اخملت ف
ــاج الـى معرفني  كان الوالي يحت
مدنيني غير اخملبرين السريني ، ومن 
ــف باملقبولية  ــرض أن يتص املفت
ــن  م ــون  يك وأن  ــة  املنطق ــدى  ل
ــب مــــن قبل  ــكنتها وينتخ س
األهالي، ومختار احمللة في املوروث 
ــعبي هو مبثابة األب الروحي  الش
ــى  ــني عل واألم ــة  احملل أو  ــي  للح
أسرار العائالت وحالل مشاكلها 
والعامل على تسيير أمور الناس 
ــا يحتاجونه من  ــم ، وم وأحواله
ــات احلكومية  واملؤسس ــر  الدوائ
ــو  وه ــات  وطلب ــالت  معام ــن  م
ــى أمور الناس والعارف  املطلع عل
ــن األمور للعوائل وأصولها  ببواط
ــط أحيانًا بني الناس حلل  واملتوس
ــة، ويكون  ــاكل بطريقة ودي املش
ــواء  س ــة  املنطق ــل  بأه ــا  عارفً
عملهم أو  أنسابهم وقد توسعت 
ــقوط  املهام املوكلة إليه بعد س
ــابق واحلديث يطول،  النظام الس
ــن اخلطورة  ــه م ــو منصب وال يخل
ــة واألتهامات الصحيحة  واجملازف
أو الباطلة، وباعتقادي هو حلقة 
ــي كل ماذكر  ــة ف ــة وفعال مهم

أعاله.
سن األخالق والسيرة  حَ

ــيلة  أبراهيم قوريالي: اخملتار  وس
ــعب  التواصل بني احلكومة والش
ــاس  ــى أس ــون عل ــاره  يك وأختي
ــة  ــاء للمنطق ــمعة واألنتم الس
 ، ــلوك  والس ــيرة  الس ــن  وحس
ــي  ــا ف ــار منطقتن ــر مخت وأتذك

رؤوف  ــاف  من ــل  الراح ــوك  كرك
ــاً عن  ــه كتاب ــت من ــا طلب عندم
التعيني  ــة  ــيرتي بغي ــن س حس
ــرف الواحد: (  ــال لي باحل حيث ق
أنا بنفسي أحضر لتربية كركوك 
وأشهد أمامهم بحسن سيرتك 
ــا)  ملنطقتن ــل  األصي ــك  وإنتمائ
ــيح  فس ــكنه  وأس اهللا  ــه  رحم
ــة مهمة أن  ــه، وهناك نقط جنات
يكون اخملتار مشهودا له بالنزاهة 
ــون  ــة ، وأن يك ــان والعدال والعرف
ــل أهالي املنطقة  محبوباً من قب

التي سيكون مختارها.
خدمة أبناء املنطقة 

ــوان / مختار في  ــم عل علي كاظ
ــة  : مهن ــور  الب ــبع  ــة س منطق
ــابق  س ــن  ع ــت  أختلف ــر  اخملاتي
ــى مهماته  ــا باألضافة ال عهده
ــس  ــدم اجملل ــث أق ــدة ، حي اجلدي
ــة بغداد على  ــي في محافظ احملل
ــى قانون  ــرات جديدة إل ــمّ فق ض
ــر العراقي، املعمول به منذ  اخملاتي
ــمحت  ــنني، إذ س ــرات الس عش
ــة وظيفة  بغداد للمختار مبمارس
الضبط القانوني، ومسك سجل 

جرد العائالت في احمللة واملوقوفني 
واملسجونني واخلارجني من احلبس 
ــرة  واملهج ــة  النازح ــالت  والعائ

واملهاجرة.
دليل تزكية 

ــن : للمختار  ــش/ مواط ــرمي كل ك
ــة أجتماعية،  ــة وأهمي خصوصي

ــب إليه  ــر تذه ــب األس ــون أغل ك
ــاب أو شابة قبل  للسؤال عن ش
ــه  ــاد علي ــم األعتم ــزواج»، ويت ال
ــالت الفقيرة  ــا ملعرفة العائ أيضً
ــل  قب ــن  م ــا  لدعمه ــة  واحملتاج
 ، ــال  احل ــوري  وميس ــات  املنظم
ــرار  ويصف اخملتار األمني على أس

الناس  وأمور  العائالت مشاكلها 
ــه من  ــا يحتاجون ــم وم وأحواله
ــات احلكومية  واملؤسس ــر  الدوائ
من معامالت وطلبات ، واخملتار هو 
املطلع على التفاصيل الصغيرة 
ــع  ــارف   بجمي ، والع ــرة  والكبي
ــة والعائل  ــني في املنطق املواطن
ــني  ــاكل ب ــل املش ــا وح وأصوله
ــة ، وأصبح  ــي بطريقة ودي األهال
ــتخدم كدليل لتزكية  اخملتار يُس
ــي يكون فيها،  أفراد املنطقة الت
ــار دائماً  ــو معروف، فاخملت وكما ه
ــؤول  ــخص املس ــون هو الش يك
ــل املنطقة  ــكن وعن أه عن الس
ــون عارفاً  ــك يك ــؤونهم، لذل وش
بكل أهل منطقته سواء عملهم 

أو حتى أنسابهم.
مرجع أجتماعي 

ــماوي/ باحث  ــان كاظم الس عدن
وأديب : شهدت بغداد ومناطقها 
البالد  ــض مناطق  وبع ومحالتها 
ــا ،  ــرًا خملتاريه ــورًا ودورًا كبي حض
وقد أمتاز اخملتارون بصفات وخلق 
ــوا بأحترام وقبول  رفيع كما متتع
ــم  ومحالته ــم  مناطقه ــاء  أبن

ــرفة ومتابعاتهم  ملواقفهم املش
ــم ووقوفهم على  ألبناء مناطقه
ــا ومتطلباتها  العوائل وحاجاته
ــاء الداخلني إليها  ومتابعة الغرب
ــجالت  بس ــون  يحتفظ ــم  فه  ،
العوائل  ــن  املعلومات ع تتضمن 
التي بعهدتهم من مواليد وتاريخ 
ــم  وزيجاته ــم  ومهنه ــكن  الس
وعالئقهم ، ألنهم جزء من تاريخ 
ــحرها وهم  ــداد وجمالها وس بغ
ــالت وجزء  ــال تلك احمل ــورة جلم ص
من أرثها ، وملا ورد فقد يرجع أبناء 
ــؤال أو  ــة للمختار عند الس احملل
ــيء التصرف  ــن يس ــكوى مم الش
ــون واألعراف  ــاوز على القان ويتج
والتقاليد ،كما يذهب إليهم من 
ــدى الفتيات ألحد  يود خطبة أح
ــن يود معرفة  ــس م أوالده وبالعك
ــن يود  ــة م ــلوك وعائل ــق وس خل
ــه ، فهو يعد  ــه أحدى بنات تزويج
املرجع للعوائل وهو املسؤول األول 
ــة والعوائل  ــون والدول القان أمام 
ــات  ــاوزات وخروق ــود جت ــد وج عن

أمنية وإجتماعية.

مدريد / وكاالت / البينة الجديدة
ــيه  ــباني خوس ــد وزير اخلارجية اإلس أك
مانويل ألباريز، أن مسألة انضمام أوكرانيا 
ــي (الناتو) لم  إلى حلف شمال األطلس
تكن موضوع مباحثات ولن تكون خالل 
قمة احللف على طاولة املباحثات. وقال 
ــذي حتتضن  ــباني ال ــر اخلارجية اإلس وزي
ــهر اجلاري،  ــة الناتو نهاية الش بالده قم
في مقابلة مع صحيفة «إل باييس»، إن 
ــكي  ــس األوكراني فالدميير زيلينس الرئي
ــمال  ــف ش ــة حل قم ــي  ف ــارك  سيش
ــي في مدريد فقط عبر الفيديو  األطلس
كونفرنس.وأضاف الوزير: «إذا قرر اجمليء، 
ــأذرع مفتوحة.  ــنرحب به ب ــع، س بالطب
ــارك (في  ــال بالفعل إنه سيش ــه ق لكن
القمة) عبر الفيديو كونفرنس».وتعليقا 

ــويد وفنلندا  على إمكانية انضمام الس
ــى أنه «يجب  ــار الوزير إل ــى الناتو، أش إل
ــاع»، مضيفا: «من  ــاذ القرار باإلجم اتخ
الضروري تبديد الشكوك التي قد تنشأ 
ــل أن نتمكن قريبا جدا من  في تركيا. آم
ــم قبولهما في  ــب مواقفنا، وأن يت تقري

الناتو باإلجماع».

 وكاالت / البينة الجديدة
ــدد القوات الروسية  في وقت تش
ــى  عل ــكرية  العس ــا  عمليته
ــي  ف ــف  كيي ــت  جنح ــا،  أوكراني
ــاعدة  ــة ذلك بفضل املس مواجه
ــات املتحدة  ــا الوالي ــي تقدمه الت
ــة  مبقاوم ــتمرار  الس ــا  وحلفائه

الغزو، وفق صحيفة أميركية.
تاميز»  ــورك  «نيوي وتنقل صحيفة 
األميركية عن مسؤولني أميركيني 
ــبكة كوماندوز تنسق تدفق  أن ش

األسلحة في أوكرانيا.
ــة  «عملي ــة  الصحيف ــفت  وكش
ــوات  ق ــا  فيه ــت  عرض ــرية»  س
ــة  األميركي ــة  اخلاص ــات  العملي
«كوماندوز» حجم اجلهود املبذولة 
ملساعدة اجليش األوكراني الذي ال 

يزال متفوقا.
ــن  م ــة  خفي ــبكة  ش ــاعد  وتس
الكوماندوز واجلواسيس في توفير 
األسلحة واالستخبارات والتدريب، 
ــه الصحيفة عن  ــا نقلت ــا مل وفق

مسؤولني أميركيني وأوروبيني.
ــر  الكثي إن  ــة  الصحيف ــول  وتق
ــارج أوكرانيا،  ــم خ ــن العمل يت م
ــا  ــي أملانيا وفرنس ــد ف ــي قواع ف

وبريطانيا.
ورغم إعالن إدارة الرئيس األميركي، 
ــر قوات  ــدن، أنها لن تنش ــو باي ج
أميركية في أوكرانيا، واصل بعض 
ــة  ــرات املركزي ــة اخملاب ــراد وكال أف
العمل في البالد سرا، معظمهم 

لتوجيه  ــف،  ــة، كيي العاصم في 
ــات الهائلة من  الكثير من الكمي
ــتخباراتية التي  ــات االس املعلوم
ــدة  املتح ــات  الوالي ــمها  تتقاس
ــا  وفق ــة،  األوكراني ــوات  الق ــع  م
ــز» عن  ــورك تامي ــه «نيوي ــا نقلت مل
وسابقني.وفي  حاليني  ــؤولني  مس
ــرات  الوقت ذاته، يعمل بضع عش
ــف  ــن دول حل ــدوز م ــن الكومان م
ــي األخرى، مبا في  شمال األطلس
ــدا  ــا وكن ــا وفرنس ــك بريطاني ذل
ــب  وليتوانيا، داخل أوكرانيا، حس

الصحيفة.
ــؤولني أميركيني  ــة مس ــال ثالث وق
الواليات  إن  األميركية  للصحيفة 
ــا  مدرب  ١٥٠ ــحبت  س ــدة  املتح
ــرب في  ــدء احل ــل ب ــكريا قب عس
ــوات كوماندوز من  ــر، لكن ق فبراي
ــاء إما بقيت أو دخلت  هؤالء احللف
ــت من البالد منذ ذلك احلني  وخرج

للقوات  ــورة  املش ــت  ودربت وقدم
األوكرانية ووفرت قناة على األرض 
لألسلحة وغيرها من املساعدات.

ــوى تفاصيل أخرى  ــم تظهر س ول
ــراد  ــه أف ــا يفعل ــول م ــة ح قليل
ــة أو قوات  ــة اخملابرات املركزي وكال
ــم في  ــن وجوده ــدوز، لك الكومان
ــى املوظفني  ــة إل ــالد، باإلضاف الب
ــادوا بعد  ــيني الذين ع الدبلوماس
ــن حصارها  ــيا ع ــت روس أن تخل
ــير إلى حجم اجلهد  لكييف، يش
أوكرانيا  ــاعدة  اجلاري ملس السري 
ــنطن  واخملاطر التي تخوضها واش

وحلفاؤها.
ــي  ــة ف ــا متفوق ــزال أوكراني وال ت
ــب الصحيفة،  ــليح، بحس التس
ــية،  الروس ــوات  الق ــت  وأطلق
ــبت، وابال من الصواريخ على  الس
ــداف في جميع أنحاء البالد، مبا  أه
ــمال  في ذلك في مناطق في الش

ــع أن يناقش  ــن املتوق ــرب. وم والغ
ــادة احللفاء دعما إضافيا  بايدن وق
ــاع جملموعة  ــي اجتم ــا ف ألوكراني
ــبع الذي  ــة الس ــدول الصناعي ال
ــد وفي  ــا يوم األح ــي أملاني ــدأ ف يب
ــي  ــمال األطلس ــف ش ــة حل قم
ــت الحق من  ــبانيا في وق ــي إس ف
ــول الصحيفة إنه  ــبوع. وتق األس
ــيا  ــرة وجيزة من غزو روس بعد فت
ــأت  أنش ــر،  فبراي ــي  ف ــا  ألوكراني
مجموعة القوات اخلاصة رقم ١٠ 
التابعة للجيش، والتي كانت قبل 
احلرب تدرب الكوماندوز األوكرانيني 
ــرب البالد، خلية  في قاعدة في غ
أملانيا  ــي  ف ــف  للتحال ــط  تخطي
ــاعدة العسكرية  ــيق املس لتنس
والقوات  األوكرانيني  ــدوز  للكومان
األوكرانية األخرى. وقد منت اخللية 
ــم ٢٠ دولة. وقدمت وزيرة  اآلن لتض
اجليش، كريستني ورموث، حملة عن 
ــهر املاضي قائلة إن  العملية الش
خلية العمليات اخلاصة ساعدت 
في إدارة تدفق األسلحة واملعدات 

في أوكرانيا. 
ــا  تصميمه مت  ــي  الت ــة،  واخللي
ــتخدم  اس ــكل  هي ــرار  غ ــى  عل
ــزء من  ــي ج ــتان، ه ــي أفغانس ف
مجموعة أوسع من خاليا تنسيق 
ــي  ــتخبارات الت ــات واالس العملي
تديرها القيادة األوروبية للبنتاغون 
لتسريع مساعدة احللفاء للقوات 

األوكرانية.

 وكاالت / البينة الجديدة
ــة صنداي  ــر لصحيف ــر تقري ذك
ــي عهد  ــة أن ول ــز البريطاني تامي
ــارلز قبِل  ــر تش ــا األمي بريطاني
ــني  ــى مالي ــوي عل ــب حتت حقائ
الدوالرات نقدا خالل اجتماعات 

مع سياسي قطري بارز.
وأضاف التقرير أن األمير تشارلز 
ــه ٣  ــا مجموع ــى م ــل عل حص
ــون دوالر  ــورو (٣٫١ ملي ــني ي مالي
ــالل اجتماعات مع  ــي) خ أميرك
رئيس وزراء قطر السابق الشيخ 
ــر آل  ــم بن جاب ــن جاس ــد ب حم

ثاني.
ــلم ولي  ــا للتاميز فقد تس ووفق
ــوال  األم ــي  البريطان ــد  العه
ــي إحدى  ــفر ف ــة س ــي حقيب ف
ــرة  ــة صغي ــبات، وحقيب املناس
ــبة أخرى، وكذلك في  في مناس
ــة فورتينوم  ــن مارك ــب م حقائ

وماسون البريطانية.
ــات  عملي أن  ــر  التقري ــم  ويزع
ــالل  ــت خ ــد حدث ق ــليم  التس
ــا  ــني، مب ــني الرجل ــات ب اجتماع
ــاص في  ــاع خ ــك اجتم ــي ذل ف
ــي البريطاني  مقر اإلقامة امللك

(كالرنس هاوس) عام ٢٠١٥.
ــدث  ــال متح ــك، ق ــى ذل وردا عل
ــم كالرنس هاوس، في بيان  باس
نقلته التاميز، إن األموال املقدمة 

خالل اجتماع ٢٠١٥ «مت حتويلها 
على الفور إلى إحدى اجلمعيات 
التي  ــر  لألمي ــة  التابع ــة  اخليري
ــبة، وأكدت  نفذت البنود املناس
ــراءات  اإلج ــع  ــاع جمي اتب ــا  لن

الصحيحة».
ــة األولى  ــليم احلقيب وقد مت تس
ــاري  مستش ــن  م ــني  اثن ــى  إل
ــل إنهما قاما  ــارلز الذين قي تش
ــال إن  ــا. ويق ــوال يدوي ــد األم بع
ــوا من  ــر طلب ــاعدي القص مس

بنك كوتس، اخلاص الذي يعمل 
إيداع  املالكة،  ــة  العائل لصالح 

النقود.
ــات في  ــع الدفع ــت جمي وأودع
ــري  اخلي ــدوق  الصن ــابات  حس
ــارلز، وفقا لصحيفة  لألمير تش
تاميز التي ذكرت أنه «ال يوجد ما 
ــير إلى أن األموال كانت غير  يش

قانونية».
ــم هو  ــيخ حمد بن جاس والش
ــك  وميتل ــم،  العال ــاء  أثري ــد  أح

ــة في لندن.   ــتثمارات ضخم اس
ــض  رف ــة،  للصحيف ــا  ووفق
ــيخ  الش ــون  ميثل ــون  محامي
ــم التعليق على  حمد بن جاس

التقرير.
ــة  أمناء املؤسس ــس  رئي ــد  وأك
ــي العهد  ــة لول ــة التابع اخليري
ــة  للصحيف ــي  البريطان
ــم  ث  ،٢٠١٥ ــرع  تب ــتقباله  اس
ــن ميتلكون  ــش األمناء، الذي ناق
ــمعة  ــا قانونيا حلماية س واجب
املؤسسة اخليرية، «العالقة بني 
ــة املانحة،  اجلهة املنفذة واجله
(مؤكدين أن املتبرع كان شرعيا) 
ــع على  ــا بالتوقي ــام مدققون وق
ــارت التاميز إلى أن  ــرع». وأش التب
ــة الهدايا امللكية تنص  سياس
ــراد العائلة  ــماح ألف ــى الس عل
املالكة بقبول شيك، بصفتهم 
راعيا ملؤسسة خيرية أو بالنيابة 
عنها، لكنها ال تذكر شيئا حول 
احلصول على أموال نقدا. ويقال 
ــة أكدت أن  ــة اخليري إن املؤسس
ــام ٢٠١٥ مت تقدميه نقدا  تبرع ع

«بناء على رغبة املتبرع».
ــات التي حصل  وتطرح املدفوع
ــاؤالت  ــارلز تس عليه األمير تش
ــأن إدارة جمعية ولي  عديدة بش
ــا ملا تقوله  ــد اخليرية، وفق العه

الصحيفة البريطانية.

طهران / وكاالت / البينة الجديدة
ــجون  ــد نوري املعتقل بس ــد اإليراني حمي أك
ــات «حركتها  ــة اتهام ــى خلفي ــويد عل الس
جماعة خلق»، أنه «ما زال في احلبس االنفرادي 
ومت قطع الزيارات واملكاملات الهاتفية عنه رغم 
ــع القيود».وقال حميد نوري: «بعد آخر  قرار رف
ــة للمحكمة مت إلغاء القيود املفروضة  جلس
علي أنا حميد نوري، ولكنني ما زلت في زنزانة 
ــون يوما مضت  العزل االنفرادي. ثالثة وخمس
ــوا املكاملات  ــة للمحكمة ألغ ــن آخر جلس م
ــت في احلبس  ــوا الزيارات، ال زل ــة ألغ الهاتفي
ــهر وأنا  ــبعة أش االنفرادي».وأضاف: «منذ س
أقول إنني أفقد بصري ولكن لم يرسلوني إلى 
الطبيب. ما زلت اشعر باأللم في أذني نتيجة 
ــابقا حتى  تعرضي للضرب، أنا لم أقل ذلك س
ال حتزن عائلتي».وتعود القضية إلى نهاية عام 

٢٠١٩، عندما توجه نوري املوظف السابق في 
السلطة القضائية في إيران، إلى السويد حلل 
ــخاص، لتعتقله الشرطة  مشكلة أحد األش
ــرد وصوله وتضعه  ــتكهولم مبج في مطار س
ــك الوقت «دون  ــرادي منذ ذل ــي احلبس االنف ف
ــع عائلته، إال بعد  ــمح له بالتواصل م أن تس
ــريا وتعرضه  أكثر من عامني بعد إخفائه قس

للضرب على يدي قوات األمن».

وكاالت / البينة الجديدة

ــيخ متيم بن حمد، على  علق أمير قطر، الش
زيارته إلى مصر ولقائه بالرئيس عبد الفتاح 
ــر»،  «تويت ــي  ف ــابه  حس ــي.وعلى  السيس
ــعدت بزيارة  ــن حمد: «س ــال األمير متيم ب ق
ــقيقة ولقاء  ــر العربية الش جمهورية مص
أخي فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي 
ــبل توطيد  ــث بحثنا س ــرة، حي ــي القاه ف
ــاالت». ــف اجمل ــي مختل ــي ف ــا الثنائ تعاونن
ــأن  وأضاف: «كما تبادلنا وجهات النظر بش
ــترك  ــل العربي املش ــل العم ــز وتفعي تعزي
ــي التنمية  ــعوبنا ف ــا يحقق تطلعات ش مب

واالستقرار ويدعم أمن املنطقة والعالم».
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علي ابوالهيل سعودي 

هيا نحكم  هيا نلعب  

اتفق الثعلب والعقرب  

لكن بشروطٍ مخجلةٍ 

بل كان الشرط هو االغرب  

لم يبدُ األمر لهم صعبًا  

فالشعب يصوت ويجرب 

أو ال لنصوت لكلينا  

ولنختر إيانا األنسب  

فدوائرنا ليست فيها 

انصاف جريح ومعذب 

ا  ا ولئيمً بل حتوي وغدً

ا ال اصل فيُنسب  وزنيمً

فاختبئوا ودعونا نلهو 

إيانا للكرسي أقرب 

لكن ما أسرع ما اتفقا 

واختلفا في أكل اجلندب  

فلكلٍّ رأي يحكمه 

أحاللٌ أم غيرُ محبب 

واحتكموا في الرأي لصوتٍ 

مغلوبٍ في احلكم مجرب 

فتأوه صبرًا يا وطني 

ياظهر الصبر احملدودب  

يرأسك الفاقد للمذهب 

يرأسك الطائع لالجنب  

بل هاج كبحر خاطبهم 

معطاء البحر ولم ينضب  

وزوارقكم تخشى موجي 

ولهذا لم تدنُ وتركب 

فالعقرب حتما تقتله 

رائحة النفط لذا يهرب  

ا سأعاني  لكني حقً

من مكرٍ وخداع الثعلب  

لم ابحث فيكم عن خير 

بل ابحث حرملة أنسب

@@k»‹„@bÓÁ
@ÒÜÓñ”

ó„

@Ò7ñ”@Úñ”

ــب  يكتس ال  ــي  األدب ــص  الن  
ــال  ــة إال باالنتق ــه األدبي صفت
ييل وبقدر  من الواقع إلى التخْ
ــون جناح  ــي ذلك يك ــه ف جناح
العمل بصفة عامة, وإذا أقررنا 
ــا، فإن  ــلٍ أدبيٍّ م ــاح عم بنج
البحث عن أسباب النجاح هو 
ــدرة الكاتب على  ــث في ق بح
ــم الواقع بصورة جمالية  رس
ــا األصلية مع  تالمس صورته
ــحة فنية للخيال , وجند  مس
ــي  ــد الروائ ــا عن ــك واضح ذل
ــو يتحدث  ــون) , وه ــي خي (عل
ــان الراوية   لنا عن املكان ,بلس
ــني   الياس ــي  أمان ــة  البطل  /
فنراها تقول : كنت أظن إنني 
ــي رايته في  ــن أراه أبدا لكنن ل
ــود من  ــن بعد عق ــرة م القاه
الغياب خفق قلبي بقوة كأنه 
عرفه دنا مني تعثرت كلماته 
ــكو إلي ظمأ السنني  وهو يش
نعم اعرف انه ظمي ومهجور 
ــدي , نعم اعرف  ــه من بع وتائ
أن  ــاي  ــا عس م ــن  ولك ــك  ذل
ــتأذن ينهض  افعل غير أن اس
ــداث, ووقائع من حياة  على أح
ــا كان مغمورا,  ــه مهم صاحب
ــا  تكتبه أن  ــدث  يح ــك  ولذل
ــة كما في  ــابة غير معروف ش
ــا هذه, أو يكتبها كاتب  حالتن
ــهير كما في حاالت كثيرة  ش
لكن هذا االختالف بني الرواية 
اجلديدة , ورواية السيرة الذاتية 
ــابها  ــي أن بينهما تش ال ينف
ــا كالهما  ــا, مردّه أنهم بديهي
ــر خاص  ــى تذكّ إل ــتندان  يس
ــن حياة  ــخوص م لوقائع وش
ــكلة:  الكاتب, وتلك هي املش
أنهما معا يقعان في املنطقة 
ــال  اخلي ــني  ب ــل  تفص ــي  الت
ــداع  ــة اإلب ــة , إن صل واحلقيق

ــهِ االجتماعي  يطِ ُحِ ــي مبِ األدب
ــن القضايا  ــي هي م والتاريخ
ــتعصية على  ــة املس الفكري
ــت عنها  ــد نتج ــق، وق التدقي
استعماالت نظرية ومنهجية 
ــم تنتمي إلى عدة  ذات مفاهي
ــة: اجتماعية  ــول معرفي حق
ــفية، ولذلك  ــية وفلس ونفس
ــه تلك الصلة  فإن ما تقتضي
ــر باخلطاب  ــق األم ــني يتعل ح
احلكائي هو االنتباه إلى حالة 
ــب: ظاهر  ــن التخييل املرك م
ــق ومحتمل،  ــر، متحق ومضم
ــر، لوالها لظل  محايد ومباش
ــل احلكائي  ر للتخيي ــوّ أي تص
بعيداً عن امتالك قيم ثقافية 
ــل من أهم  ــة ودالَّة ,ولع نوعي
القضايا  النقدية التي تناولها 
ــون)  قضية  ــي (علي خي الروائ
ــه  ــي روايت ــب ف ــفة احل فلس
اجلميلة  ( كأنها معي ) والتي 
متيزت كتابته بشعرية عالية 
ــاعرية كبيرة , فهو ميلك  ,وش
ــي تقنيات  ــال ف ــلوبا جمي أس
ــه  ولدي ــة,  الروائي ــة  الكتاب
ــد  ــي ش ــة ف ــدرة العجيب الق
ــل األحداث  ــي بتسلس املتلق
ــاء  ,والفض ــخصيات  والش  ,
ــوان  أن عن  , ــع  الرائ ــردي  الس
ــة  ــي الرواي ــره ف ــة مت ذك الرواي
ــق املذكرات  ــها عن طري نفس
ــني  التي كتبتها أماني الياس
عن نفسها فنراها تقول :  لم 
ــا رايته  ــي حينم اصدق نفس
ــرض الكتاب  ــي مع قبالتي ف
ــرة وقد غدا  ــي في القاه الدول
ــانا ميلك الغنى والصيت  أنس
ــوف  ــر والفيلس ــا , املفك مع
ــامن وراح من  ــرزوق الغ ــد م خال
ــه  ــن كتاب ــي ع ــوره يحدثن ف
ــو عني فهو  ــا معي) وه (كأنه

ــه  ــا زال يحمل الرأس نفس م
ــي  ــري ف ــب يج ــئ احل ــا فت وم
عروقه كان الدنيا لديه توقفت 
حلظة التقينا في املتنزه اجملاور 
ــا  ,  يبدو أن هناك عالقة  لبيتن
ــني  ــا ب ــر منه ــة ال مف عميق
ــاة الروائي ( علي  مخطط حي
ــة من  ــرد كحكاي ــون)  الف خي
ــكل الرواية  ــني ش ــة,  وب ناحي
نوعا أدبيا جديدا يحتوي على 
ــة ظهرت لدينا   تقنية حداثوي
ــة الروائية اجلديدة  في الكتاب
ــة ثانية لكننا يجب  من ناحي

ــوء  ــن الض ــدا م ــي مزي أن نلق
على هذه العالقة اإلشكالية 
ــص العراقي  ــدة في الق املتزاي
املعاصر وال سيما انه يتحدث 
ــة حقيقية للحب, أو  عن جترب
ــفة احلب  متخيليه عن فلس
الرواية  ــة  كتاب ــة  ,وهي طريق
ــن) ;  ــق (امليتافكش ــن طري ع
ــمة مهيمنة على  أضحت س
ــد أصبح من  ــص ,لق ــذا الق ه
ــتخدموا  ــاب أن يس دأب الكت
موادا من حياتهم الشخصية 
ــة, وأن يعلنوا عن ذلك  الفعلي

في منت النص الروائي نفسه, 
ــن من قبيل املصادفة  ولم يك
الروائية  النصوص  ــهر  أش أن 
ــنوات األخيرة كانت  في الس
أو  ــة,  ذاتي ــيرا  ,س ــا  نصوص
ــير ذاتية, ومما يجدر  ــبه س ش
مالحظته هنا أيضا أن هيمنة 
الصيغة للسير الذاتية جاءت 
ــات طليعية  ــة الجتاه مواكب
ــي الكتابة, ال في  وجتريبية ف
ــده, بل في  ــي وح األدب العرب
ــم, لقد جاءت  كل آداب العال
ــا إعادة  ــذه الصيغة وكأنه ه
ــة اخلصبة  ــاف للعالق اكتش
املربكة بني الذات والواقع, بني 
عالم الداخل ,وعالم  اخلارج  , 
كما ترتكز رواية (كأنها معي)  
على آلية السرد أالسترجاعي 
ــل عمل  بتفعي ــوم  تق ــي  الت
ــةِ  ــحنها بطاق ــرة وش الذاك
ــاخنة  ,وس حرّة  ــتنهاض  اس
ــيرة  ــي حقل الس ــل ف للعم
ــا تقول : هذا  ــة , فنراه الذاتي
ــني رايته اول مرة  ما حصل ح
ــداري ,  ــزه املقابل ل ــي املتن ف
وعرفت ان اسمه خالد الغامن 
الذي  ــر  الفقي ــامن  الغ ــه  لكن
ــت له  ــي فكتب ــق خجل انط
ــغل فكري حتى  القصائد وش
نهرني ابي وهو ينعته باحلافي 
, ويطرده شر طردة ذلك الفتى 
الذي أحبني وإنا في املرحلتني 
ــار  ــة , ص ــطة والثانوي املتوس
رجال ناضجا , وغدا فيلسوفا 
بفضل احلب والفلسفة إبهار 
ــالع وذكاء خارق  ,  ــعة اط وس
والرواية اجلديدة التي تتضمن 
ل  ــن) يتكفّ تقنية (امليتافكش
ــداث  ــة أح ــراوي برواي ــه ال في
حياته،عن طريقة بطلة الرواية    
ــدث  تتح ــني)  الياس ــي  (أمان

ــكل مفصل  ويجري  عنه بش
التركيز فيها على اجملال الذي 
تتميّز فيه شخصيته احليوية، 
ــي ,أو  ــال الفن ــون اجمل كأن يك
ــي , كلّما كان ذلك  االجتماع
ــعى  ويس ــاً،  وممكن ــاً  ضروري
ــاب حلقات  ــك النتخ ــي ذل ف
زة من سيرة هذه  معيّنة مركّ
ــدها بأسلوبية  احلياة، وحش
ــه صناعة  ــن ل ــة تضم خاصّ
ذي  ــل  متكام ــردي  س ــص  ن
 ، مضمون مقنع ومثير ومسلٍّ
وحتاول الراوية اإلفادة من كلّ 
ــر  لتطوي ــردية  الس ــات  اآللي
ــن  ــا أمك ــه م ــا, ودعم ه نصّ
ــة،  ــروط الفنيّ ــل الش بأفض
ــلّ بالطابع العام  على أالَّ تخ
ــص إلى  ــرج الن ــى ال يخ حت
رَطُ  ــتَ ــردي آخر، وال يُشْ فن س
ــاد على  ــى الراوية االعتم عل
الضمير األوّل املتكلّم، بل قد 
ف  يتقنّع بضمائر أخرى تخفّ
املتكلّم  ــر  الضمي ة  ــدّ ح من 
ــرط أن يعرف  ــازه، بش وانحي
ل  ــك لكي ال تتحوّ املتلقي ذل
ــة، بحيث  ــيرة غيريّ ــى س إل
ــاق التعاقدي بني  ــلّ امليث يظ

الكاتب, واملتلقي قائماً ٠

 

فنارات

الشعر..فن اللغة احلاملة املتسم بالزئبقية الذي ينسجه 
ــاره كيميائي العصر بتأليفه  منتجه (امير الكالم) باعتب
ــق بنائه  ــن اجل حتقي ــاظ وتفجيرها م ــني االلف ــه ب وتآلف
ــعري عبر التجاوز واالنزياح عن املألوف بوعيه وقدرته  الش
ــهد على مدى  ــعري ش ــى اخللق والتعبير..والنص الش عل
ــاوقت والتحول  ــوالت فنية تس ــدادات التاريخية حت االمت
ــعر  الفكري والزمني..ابتداء من عصر النهضة ومرورا بش
ــة ابولو واملهجر وانتهاء بشعر التفعيلة  الديوان ومدرس
ــق  ــدي فحق ــي الفراهي ــكل االيقاع ــل الش ــذي خلخ ال
االنفتاح على املستوى اجلمالي والفني واالسلوبي وكانت 
ــدة القصيرة والقصيرة  ــدة النثر املقطعية فالقصي قصي
ــة) املتميزة بالتكثيف وااليجاز وقصر العبارة  جدا(الومض
ــية مفاجئة  ــع ضربة ادهاش ــة االنزياح م ــة لتقني احملقق
واخيرا كانت قصيدة الهايكو التي هي شكل من اشكال 
ــفة ورؤيا قائمة على  اللحظة اجلمالية الدالة على فلس
ــعرية النص تتوزع على  ــتراطات بنيوية ورؤيوية..اذ ش اش
ــا وكل مقطع  ــكل مقطع ــطر يش ــطر كل س ــة اس ثالث

يتشكل من مجموعة اصوات..تتوزع كما يلي:
املقطع االول=٥ أصوات

املقطع الثاني=٧ أصوات
املقطع الثالث=٥ أصوات

ــه ال يتجاوز مدة  ــعري ترتيل ــطر ش مجموع االصوات= س
ــدة وزنية) للنص  ــس الواحد..واملقطع يعني هنا (وح النف
ــم بالعربية  ــني النظ ــرز اخلالف ب ــن هنا يب ــعري.. وم الش
ــدة وزن ال املقطع..لذا فالتدفق  ــي تعتمد التفعيلة وح الت
ــكنات) ــكل من ايقاع خارجي(حركات وس االيقاعي يتش
ــعرية..تلقفتها  ــور الش ــق الص ــن تدف ــج م ــي ينت وداخل
ــة ورؤيوية.. ــباب بنيوي ــعرية الس احلركة التجريبية الش
ــوزع على ثالثة  ــعرية تت ــا من جملة ش ــكل بنيته اذ تش
اسطر ذات تشكيل موجز باقتصاد لغوي وطاقة مكثفة 
ــددة ينتجها التأويل بحكم  قادرة على اطالق دالالت متع
ــهدا  ــو يبدو مش ــن ان الهايك ــم م ــدد القراءات..بالرغ تع
ــة يحتضنها  ــة حركية كامن ــاكنا لكنه يختزن طاق س
ــة مطلقة ذهنيا..اما من حيث  تعبير مقتصد لغويا ودالل
ــوم على مرجعية حتث على التامل  الرؤيا فان الهايكو يق
ــة والظواهر  ــردات الطبيع ــوف على مف ــر والوق والتفكي
ــظي  ــي ان الهايكو نص ال يحتمل التش ــذا يعن املادية..ه
ــة محققا وحدته في بنية متداخلة في الفعل  والتراكمي
ــة وينتهي  ــو (يبدأ باللغ ــتداللي..لذا فه ــعري واالس الش
ــر (محمد غازي التذمري).. كونه حالة  بها) على حد تعبي
ــف عن حالة ابداعية..فنية  ــتثنائية تكش ــعورية اس ش
ــا ذهنية متفجرة  ــز بخصوصيتها انتجته ــة تتمي بتقني
ــية التي تتخذ  باقتناص حلظاتها حتت تاثير احلالة النفس
ــة تعبيرية وحتقق  ــكيال الداء وظيف ــة تش ــار اللغ من اط
ــاد التكثيف واالختزال  ــار موضوعي باعتم موقفا في اط
بفعلها وانفعالها وتعاملها بدقة مع احلدث الذي يتنفس 
ــة التاريخية واملتغيرات  ــل النص وخارجه..ومع احلرك داخ
ــن قوالبه اجلاهزة  ــح الهايكو اكثر حتررا م احلضارية اصب
ــن الواقع االغترابي  ــم احللم واالبتعاد ع ــه الى عوال بهروب
املكتظ بالصراعات والتناقضات لتحقيق هدفه اجلمالي 
ــعرية امثال (ازرا باوند وهيوم  الرؤيوي..فتأثرت به قامات ش
وميلنت وييتس وفروست..)..اضافة الى ذلك انه كان سببا 
ــعرية االجنلو امريكية  ــي ظهور(الصورية)..احلركة الش ف
ــرين..وترجم الى العربية  التي راجت في اوائل القرن العش
ــا االنكليزية حتى  ــيطة كان في مقدمته ــر لغات وس عب
ــف هايكو وهايكو)  ــاب الهايكو) الذي ضم (ال ــدور (كت ص
ــق/٢٠١٠ ملترجمه الشاعر السوري  عن دار التكوين بدمش
ــيرة هذا  محمد عضيمة مع مقدمة كتبها موضحا مس
الفن ومراحل تطوره وابرز شعرائه..مع ادراج النص االصلي 

بلغته اليابانية.
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 (امليتافكشن ) هي طريقة  حداثوية جديدة إذ أن الروائي رجل ابتدع فكرة قراءة الرواية من قبل بطلة الرواية الدكتورة (أماني الياسني) 
, ويكون النص في سياقه الصحيح , وتبدو أن هناك بطلة تروي قصتها كسيرة غيرية , فنراها تقول : أنفقت عمري في توفير قناعات 
صعبة لنفسي , كي تستمر احلياة على أحوالها التي قدرت لي, كأنني على ثقة من ان متردي واستيائي لن يجلبا لي ما أريد , فانحاز 
إلى خيار اخلضوع  ,والروايةُ اجلديدة  كما وصفها عدد من الروائيني، هي الفنُّ الذي يُوفِّقُ ما بني شغف اإلنسان باحلقائق وحنينه الدائم 
مْ غيرَ ذلك إالَّ  هُ سُ تَّابُ أنْفُ إلى اخليال، ولعل هذا الوصف ينطبق على الفن بصفة عامة وعلى الرواية , بصفة خاصة، حتى لو ادعى الكُ

أنَّ الروايةَ اجلديدة  تبقى إلى جانب ذلك عمالً أدبياً، أي ال بد للخيال من أن يكون له دور فيه.

قراءة / أ٠د مصطفى لطيف عارف

عيل خيون

عمار محمد اغضيب 

قادها دربٌ ماجنٌ
تْ  رِمَ الى أرضٍ حُ

وبأمرٍ سماوي 

على أقدامِ اجلدبِ
فردوس أزلي خالد 

أشجارٌ وارفةٌ
تفئُ سؤدداً

رُ شاربها  انهار تُسكِ
بفراتِ التيم املعتق 

صبحٌ فيروزيٌ 
وشمسُ كانون 

مراحٌ خصبٌ فضفاض 
مساءٌ نصبَ القمرُ فيه 

منصةً لغواةِ القريض 
حيث كبيرهم 

امرؤ القيس 
جالساً في صدرِ احلضور 

ليتناوبَ اساطنيُ الولهِ
واربابُ بيانِ السحر 

ويُسمعوا اجلالسني 
عزفاً مخملياً 

ناديتُ الروحُ 
أنكرتني 

إثرَ النشوة 
« أرضُ االغرابِ الكرمية 

اقرب الي 
من وطنٍ ال أعرفه» 

متابعة / البينة الجديدة
ــياحة  ــة والس ــر الثقاف ــى وزي التق
واآلثار الدكتور حسن ناظم ،اجلمعة 
ــرف  املاضي ،  محافظ النجف األش
ــالل اللقاء  ــد الوائلي. وجرى خ ماج
ــيس  ــاون من أجل تأس ــث التع بح

متحف للنجف على أرض مخصصة 
ــي تكون متحفاً  لوزارة الثقافة لك
ــل تطوير  ــاون من أج ــاً التع ، وأيض
البنى التحتية  في مفتشية اآلثار ، 
كذلك جرى التباحث بشأن مشروع 
كبير جملاري النجف مير بأراضٍ آثارية. 

ــروع عن  ــفر احلوار بشأن املش وأس
ــذه األراضي  ــب ه ــرة  بتنقي املباش
ــروع بناء اجملاري  ــتمر مش لكي يس
املهم للمحافظة. كما تناول اللقاء 
مشاريع أخرى في احملافظة تقتضي  
ــي  ــذه األراض ــة له ــاالً تنقيبي أعم
ــة من  ــع احملافظ ــاون م ــري التع يج
ــل إجنازها.من جانبه أكد الوائلي  أج
ــر  والدوائ ــات  املؤسس ــم  يدع ــه  أنَّ
ــوزارة الثقافة مثل البيت  التابعة ل
ــية  ــي النجف، ومفتش ــي ف الثقاف
اآلثار، وقسم السياحة، وأنَّ التعاون 
مستمر معها من أجل إجناز  أعمال 
مشتركة من خالل هذه املؤسسات 
ــيراً إلى  التابعة لوزارة الثقافة، مش
ــة والوزارة يعمالن يداً بيد  أنَّ احملافظ
ــي يليق بثقافة  من أجل عمل ثقاف

املدينة وتاريخ مدينة النجف.

د. عبدالكريم محسن اِّـصطفاوي
ــوز بخياطة ما ال  ــا ان تبدأ قدرية العج م
ــى تتراءى لها  ــى خياطة!!! حت يحتاج إل
ــي ملاكنة اخلياطة  _على الغطاء الفض
ــني بنيتني  ــابة جميلة  بعين ــورة ش _ص
ــا  ــاة ملؤه ــالً بحي ــا وام ــان فرحً تتراقص
ــعادة واحلب . حينها تبدأ باستعادة  الس

شريط حياتها مذ التقت سردار ، وقضت 
ــوخ صغير  ــني  في ك ــنتني ورديت ــه س مع
ــاطئ  ،كانا يقطعان املروج  يقع على الش
ــوز ، ثم  ــوط واجل ــجار البل ــراء وأش اخلض
يستقالن قاربا صغيرا، حيث تغفو قدرية 
الشابة اجلميلة مفترشة أرضية القارب ، 
ناشرة ذراعيها تلعب باملياه وكأنها اميرة 
ــردار ينظر إليها  متلك الزمان واملكان ، وس
ــه ويغني  ــدف بكلتا يدي ــوة وهو يج بنش
ــاحتضنك  ــأعود اليك يوما ما .. وس « س
ــأجعل ذراعي وسادة … لرأسك  لألبد ..وس
بشعره الذهبي… يتماهى مع شمس آذار..  
ــاه الزاب ..» ولكنه لم يفِ  ليغفو على مي
ــب إلى احلرب  د لها مذ ذه ــده ولم يعُ بوع
ــا العجوز  ــي اجلبال . أم ــي أعال ــاك ف ، هن
ــتفيق من  ــود إلى وعيها حتى تس فال تع
ــدم جبينها باجلزء  ــا بعد أن يصط حلمه

الفضي من ماكنة اخلياطة!!.

البينة الجديدة / علي شريف
ضيّف البيت الثقافي في   بابل الشاعر حسني عوفي 
ــية بعنوان ( غزل بابلي).وقال الشاعر عوفي:  في أمس
ــوق إليه  ــال وإظهار الش ــو التغنّي باجلم ــزل ه ان الغ
ــعر يهدف  ــه وهو من اغراض الش ــكوى من فراق والش
ــنها  ــبث باحلبيبة ووصفها عبر إبراز محاس إلى التش
ــزل العذري  ــمني: الغ ــم إلى قس ومفاتنها وهو ينقس
ــن آلخر ففي  ــر الغزل من زم ــح. و يتغي ــزل الصري والغ
ــذ عدة انواع منها  ــي تطور الغزل وأخ العصر العباس
ــث وباملذكر وغزل الغالميات والديري وغزل  الغزل باملؤن
ــار بن برد ومطيع بن الياس.ثم قرأ عددا  ابي نواس وبش
ــهدت االمسية التي ادارتها  من نصوصه الغزلية.وش
الشاعرة واالعالمية حوراء الربيعي عدة مداخالت من 
ــارة ان الشاعر  ادباء ومثقفي واكادميي بابل.وجتدر االش
ــرج في معهد اإلدارة  ــني عوفي ولد في احللة وتخ حس
ــاء وكتاب بابل.  ــو احتاد أدب ــليمانية وهو عض في الس
ــر قصائده في الصحف العراقية وشارك في عدد  نش

املهرجانات الشعرية وحصل على عدة جوائز وله أربع 
ــوراء)  ــعرية عمودية هي: (من وحي عاش ــع ش مجامي
ــي واألولياء) و  ــب النب ــد الرثاء في ح ــيل) و (قالئ و(أس
ــدة) ومجموعة  ــم ١٠٠٠ قصي ــة البابلية وتض (األلفي
ــمني) إضافة إلى بحوث  نثرية بعنوان (انثياالت الياس

ودارسات أدبية.

@‚äÿ€a@ûâc @—znfl@ıbí„g@@“äë˛a@—v‰€a@≈œb™@…fl@szjÌ@Úœb‘r€a@äÌãÎ
@âbq�a@ÚÓín–fl@ø@ÚÓnzn€a@Û‰j€a@äÌÏ�mÎ
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بغداد / البينة اجلديدة
ــس النواب    ــس مجل ــب رئي ــتقبل نائ اس
ــي مكتبه  ــد ف ــداهللا أحم ــاخوان عب د.ش
ــس املاضي ٢٣ / ٦  ــمي ببغداد اخلمي الرس
ــتوى من  ــكرياً رفيع املس / ٢٠٢٢وفداً عس
أقليم كردستان ضم الفريق الركن عيسى 
ــمركة  ــوات البيش ــس أركان ق ــر رئي عوزي
ــكريني وكبار  ــادة العس ــن الق ــع عدد م م
ــور الفريق  ــم بحض ــي األقلي ــاط ف الضب
ــة رئيس  ــد عبداملقصود لفت ــن حام الرك
ــتركة وعدد  ــات املش ــادة العملي أركان قي
ــادة قوات حرس  ــاط أركان قي ــر من ضب آخ
احلدود، وجرى خالل اللقاء بحث ومناقشة 
ــتجدات  تداعيات امللف األمني وآخر املس
ــة  ــبل الكفيل ــة والس ــورات األمني والتط
ــرة، ومت احلديث عن  ملعاجلة اخلروقات األخي
دعم القطعات األمنية اإلحتادية املتواجدة 
ــادة قوات احلدود  ــي األقليم املتمثلة بقي ف
مع الدوائر األخرى التابعة لوزارة الداخلية 
ــة، ومت التأكيد على  ــة اإلحتادي في احلكوم
ــيق  ــتوى التعاون والتنس ضرورة رفع مس
ــة  اإلحتادي ــوات  والق ــمركة  البيش ــني  ب

ــر  ــتركة لتطهي ــات املش ــذ العملي وتنفي
ــني  اإلرهابي ــة  ومالحق ــوة  الرخ ــق  املناط
ــتكمال اإلجراءات  ــة، وإس ــا النائم واخلالي
ــتية ومتطلبات تشكيل لواء ٢٠  اللوجس
ــاره بالسرعة املمكنة.  والعمل على انتش
نائب رئيس اجمللس وفي سياق حديثه أشار 
إلى أهمية زيارة الوفد العسكري من أقليم 
ــاءات واإلجتماعات  ــتان وعقد اللق كردس
املشتركة مع القيادات العسكرية العليا 
ــل  ــات وتفعي ــادل املعلوم ــداد وتب ــي بغ ف
اجلهد اإلستخباراتي والتدريب، واستمرار 
ــادة التقييم  ــني وإع ــيق بني اجلانب التنس
ــكرية، فيما أكد  ــر القطعات العس لنش
ــاندة  ــيادته على مواصلة الدعم واملس س
ــات  ــواب للمؤسس ــل مجلس الن ــن قب م
ــريعات  بالتش ــة  واألمني ــكرية  العس
ــر  لتوفي ــه  والتوجي ــذة،  الناف ــني  والقوان
ــة لتجهيز  ــة الالزم ــات املالي التخصيص
ــكرية  ــلحة باملعدات العس القوات املس
ــؤولياتها وحماية  ــا ومس للقيام مبهامه
ــات  ــع محافظ ــي جمي ــني ف أرواح املواطن

العراق.

بغداد / البينة اجلديدة
ــط وكر لتهريب  ــار، امس االحد، ضب ــرطة ذي ق أعلنت قيادة ش
ــي احملافظة. وذكرت  ــتقاته والقبض على املتهم ف ــط ومش النف
ــم سيطرات مديرية شرطة نفط اجلنوب  القيادة ، ان مفارز قس
ــتقاته واملتاجرة غير  متكنت من ضبط وكر لتهريب النفط ومش
الشرعية في محافظة ذي قار.واضاف البيان أن العملية اسفرت 
عن إلقاء القبض على متهم وضبط عجلة داخل الوكر صهريج 
محمل مبنتوج نفطي فضال عن خزانات حديدية محملة مبنتوج 
ــة املتاجرة.وبني أن مت  ــي عملي ــتخدم ف ــواد أخرى تس ــي وم نفط
ــة واملضبوطات داخل أحد مراكز  ايداعه التوقيف وحجز العجل
ــبته وفق قانون  ــاء ومحاس ــط لعرضه على القض ــرطة النف ش

تهريب النفط ومشتقاته رقم ٤١ لسنة ٢٠٠٨. 

بغداد / البينة اجلديدة
ــع االول من هذا  ــن الصني في الرب ــتيرادات العراق م ارتفعت اس
ــن العام املاضي  ــع نفس الفترة م ــبة ٢٨٪ مقارنة م العام بنس
ــار دوالر امريكي.وأحتلت االجهزة  ــن ٢٫٧ ملي ــر م ــل الى اكث لتص
ــتيرادات  ــن هذه االس ــة األعلى م ــد احلص ــة والتبري امليكانيكي
ــتيرادات وبارتفاع بلغت نسبته  ــبة ٢٠٪ من اجمالي االس بنس
ــزة الكهربائية وااللكترونية التي مثلت ١٣٪  ٨٫٧٪..وتلتها االجه
ــتيرادات مرتفعة بنسبة ١٣٪ مقارنة مع الربع  من اجمالي االس

االول من العام املاضي.

بغداد / البينة اجلديدة
ــركة العامة لتجارة احلبوب التابعة لوزارة التجارة،  وجهت الش
ــبا  ــا باتخاذ إجراءات عاجلة حلماية خزين احلنطة حتس مواقعه
ــركة محمد  لهطول امطار صيفية كثيفة. وقال مدير عام الش
ــهد  ــروع واملواقع التي قد تش ــدار اعمام للف ــه مت اص ــون ، ان حن
ــروع و املواقع  ــال إدارات الف ــرة، محم ــار الغزي ــن األمط موجة م
مسؤولية احملافظة على اخلزين.وطالب حنون، االدارات بتشكيل 
ــا الى ان  ــة اخلزين  ، الفت ــة تغطي ــات ملتابعة حمل ــة عملي غرف
ــارعت لتنفيذ حملة  ــتالم التوجيه س ــع اخلزنية حال اس املواق
ــن املوظفني  ــث توزعت مجاميع م ــة اخلزين حي ــعة لتغطي واس
ــروع بعمليات التغطية في مراكز تسويق االنبار و نينوى و  للش
كركوك و النجف والديوانية. وتابع حنون، ان التوجيهات صدرت 
ــات نينوى صالح الدين  ــدراء املواقع والفروع في محافظ ايضا مل
والسليمانية واي مواقع اخرى تتعرض الى موجة هطول االمطار 
، مؤكدا ضرورة الزام صعود البوكالين فوق اخلزين ويقوم بعملني 
ــة متاما في الطبقة العلوية للبنكر ومن  التقليب جلفاف احلنط
ــم التغطية بعد التاكد من جفاف احلنطة والتاكيد على وضع  ث
ــاحات والبناكر جلميع املواقع  ــة على كل اخلزين في الس االغطي

حفاظا على اخلزين من التقلبات اجلوية.

بغداد / البينة اجلديدة
ــاء والبالغة  ــتمراره مبنح قروض البن ــيد، اس ــن مصرف الرش اعل
(٥٠) مليون دينار للمواطنني واملوظفني.واوضح املكتب االعالمي 
للمصرف في بيان، ان فروع املصرف مستمرة باستقبال الراغبني 
ــار  ــى القرض ممن لديه قطعة ارض واجازة بناء.واش باحلصول عل

الى، انهال صحة لتوقفها.
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بغداد / البينة اجلديدة
ــجيلها ارتفاعا  ــة ، تس ــدت وزارة الصح أك
ــة إلى  ــة اليومي ــاالت املوجب ــبة احل في نس
ــات، فيما حذرت من  ــن عدد الفحوص ٢٠٪ م
ــة باحلصيلة اليومية. حدوث زيادة تصاعدي
ــيف  ــم وزارة الصحة س وقال املتحدث باس
البدر، إن نسبة احلاالت املوجبة قياساً بعدد 

ــات كورونا اليومية ارتفعت إلى ٢٠٪  فحوص
ــبة مرتفعة وتؤكد ما حذرت منه  وهذه نس
ــاع تصاعدي يومي  ــة من حدوث ارتف الصح
ــاف، أن العراق يعيش  ــداد اإلصابات.وأض بأع
حالياً بداية املوجة اخلامسة وال نعرف متى 
تنخفض اإلصابات ولألسف نالحظ أن نسبة 
ــتوى املطلوب  ــت دون املس ــني ما زال امللقح

ــد حالياً  ــد أنه ال توج ــال ضعيف.وأك واإلقب
ــفى  زيادة بعدد احلاالت الراقدة في املستش
ــتمرار الزيادة  ــتزيد مع اس ــرض أنها س ونفت
ــا، ومن املمكن  ــة اإلصابات بكورون بحصيل
ــار إلى أن  ــد معها احلاالت اخلطرة.وأش أن تزي
ــة ومتحورات  ــال حدوث طفرات جيني احتم
ــتمراً ويجب  ــدة ممكن وميثل خطراً مس جدي
ــادر اجملتمع إلى ضرورة تكثيف عمليات  أن يب
ــار إلى أن  ــني نفسه.وأش ــم لتحص التطعي
ــر وبائي  ــتعدة ألي متغي ــة مس وزارة الصح
ــا أو احلمى النزفية أو  ــواء ما يخص كورون س
ــرين من حزيران اجلاري  الكوليرا.ومنذ العش
ــهد حصيلة اإلصابات اليومية بكورونا  تش
ــه امس بـ (١٣٤٥)  ــتمراً بلغ ذورت ارتفاعاً مس
ــرا أوضح  ــف الكولي ــوص مل ــة .وبخص حال
ــن دائرة  ــة مقدمة م ــر إحصائي ــدر أن آخ الب
الصحة العامة أكدت تسجيل ١٩ حالة، ١٠ 
ــليمانية و٥ منها في كركوك  منها في الس
ــداد الرصافة واحدة  ــي املثنى حالتان وبغ وف
ــتبه  وديالى واحدة.وبني أن هناك حاالت مش
ــى مختبر  ــات إل ــلت العين ــا وأرس بإصابته
ــن أن يزداد عدد  ــة املركزي ومن املمك الصح

اإلصابات املشخصة.

بغداد / البينة اجلديدة
ــوزراء، أن  ــس ال ــة جملل ــة العام ــدت األمان أك
ــة قضى على  ــة املنافذ احلدودي ــج أمتت برنام
ــال  وق ــة.  الدول ــرادات  إي ــن  م وزاد  ــاد  الفس
املتحدث باسم األمانة العامة جمللس الوزراء 
ــتركة  ــد،  إن الزيارة األخيرة املش حيدر مجي
ــوزراء وهيئة املنافذ  لألمانة العامة جمللس ال

ــالمجة  ــفوان والش احلدودية، إلى منافذ س
ــمالي واجلنوبي واألوسط وأبو  وأم قصر الش
ــذ توجيهات  ــة تنفي ــاءت ملتابع ــوس، ج فل
ــوزراء مصطفى الكاظمي،  رئيس مجلس ال
ــة بأمتتة  ــوزراء املتعلق ــس ال ــرارات مجل وق
ــواد الغذائية  ــول امل ــهيل دخ املنافذ، ولتس
ــتهالكية، وإخالء احلاويات التي حتتوي  واالس

ــأن توجيهات األمانة  ــى مواد خطرة.وبش عل
ــوص برنامج  ــوزراء بخص ــس ال ــة جملل العام
ــذ التي  ــد أن املناف ــذ، أكد مجي ــة املناف أمتت
ــت زيارتها أجنزت إجراءات الوصل اجلمركي  مت
ــراف مباشر من  والضريبي اإللكتروني، بإش
ــة اللواء  ــذ احلدودي ــة املناف ــل رئيس هيئ قب
ــي، وبجهود ذاتية ملالكات  عمر عدنان الوائل
ــاف، أنه مت  ــة. وأض ــة والفني ــة التقني الهيئ
ــات التجارية؛  ــذ بجميع امللحقي ربط املناف
ــلم شهادات املنشأ وإجازات  ويتم فيها تس
ــدول املُصدرة، ما  ــتيراد إلكترونياً من ال االس
أنهى عملية التزوير والتالعب وتغيير جنس 
املواد املستوردة، فضال عن احتساب الرسوم 
ــب  ــة إلكترونياً بحس ــة واجلمركي الضريبي
ــاالت التالعب  ــذا اإلجراء منع ح النظام، وه
ــة وقضى على  ــتحصلة للدول باملبالغ املس
ــاد، وزيادة إيرادات الدولة. واشار  حاالت الفس
ألى أن إجراءات الهيئة، أسهمت بدخول آالف 
ــالد، مع اتخاذ  ــاحنات إلى الب األطنان والش
ــة اإلجراءات االحترازية داخل كل منفذ،  كاف
ــاعة لتسهيل دخول املواد  وعلى مدار ٢٤ س
ــتهالكية، مبينا أن احلاويات  الغذائية واالس
التي حتتوي على املواد اخلطرة مت اخالؤها من 

جميع املنافذ إلى الساحات اخملصصة.

بغداد / البينة اجلديدة
أعلنت محافظة أربيل، امس األحد، تفاصيل 
القرارات اجلديدة التي يفترض أن تنظم عمل 
ــة البنزين اإلقليم.  محطات الوقود وحتل أزم
ــناو في  ــل، أوميد خوش ــظ أربي ــال محاف وق
كلمته خالل مؤمتر صحفي ، إنه مت تخصيص 
ــن الذي توفره  ــر يومياً من البنزي ــف لت ٤٠٠ أل
شركة كار حملافظة أربيل وبيعها بسعر ٦٩٠ 
ــيارات األجرة  ــر الواحد حصراً لس ــاراً للت دين
والباصات وفقاً لنظام الفردي والزوجي، مراعاةً 
ــل العبء  ــة وبهدف تقلي ــروف هذه الفئ لظ
ــيارات  ــتخدمون س على املواطنني الذي يس
ــناو أن تخصيص ٤٠٠  ــرة.  وأوضح خوش األج
ــيارات  ــاس الس ألف لتر ألربيل جرى على أس
ــكل ٥٧٪  ــة والتي تش ــودة في احملافظ املوج
ــتان  ــيارات في إقليم كردس من إجمالي الس

وليس على أساس التوزيع السكاني.  مبيناً 
ــكل نهائي وفقاً  ننتظر حتديد الكميات بش
ــي تقدمها وزارة الداخلية لوزارة  للبيانات الت
ــاف أن القرار الثاني  الثروات الطبيعية.  وأض
ــون لتر من البنزين  ــل بتوفير أكثر من ملي متث
ــعر ٨٠٠ دينار للتر  ــوم للمحافظة بس املدع
ــي جميع  ــوزع ف ــة ت ــذه الكمي ــد، وه الواح
احملطات املرخصة مبعدل ٥٠ لتراً لكل مركبة، 
ــردي والزوجي من أجل  ــاع نظام الف بدون اتب
ــكار.  وبني أنه مت  ــاالت االحت ــاء على ح القض
ــب الكاز  ــيطرات أربيل مبنع تهري ــه س توجي
ــل البنزين  ــه حتى نق ــارج، مؤكدا أن ــى اخل إل
ــبقاً حتدد  إلى األقضية يتطلب ترخيصاً مس
ــراً لوجود مجموعة  ــه الوجهة بدقة، نظ في
ــارج أربيل وإقليم  ــكاز إلى خ ــت تهرب ال كان
ــتان، مشيرا إلى اتخاذ اإلجراءات  كصصردس

ــات املهربة.    ــني ومصادرة الكمي بحق اخملالف
اما القرار الرابع فقد تضمن فتح املنافذ أمام 
استيراد البنزين، وتقدمي التسهيالت الالزمة 
ــجيع  ــوم للتش بهذا الصدد وتخفيض الرس
على استيراد هذه املادة وتوفيرها للمواطنني، 
ــروط وزارة الثروات  مع األخذ بنظر االعتبار ش
الطبيعية ومعايير اجلودة.   وقررت محافظة 
أربيل أيضا إعالن اسماء احملطات التي تتالعب 
ــا لعقوبة اإلغالق  ــودة البنزين وإخضاعه بج
والغرامات املالية، وشدد محافظ أربيل على 
ــة امليدانية،  ــف الفرق اخملتصة باملتابع تكلي
ــكاواهم عن  ــى تقدمي ش ــاً املواطنني إل داعي
ــناو إلى عدم  ــات اخملالفة.   ولفت خوش احملط
ــات الوقودية  ــة تطبيق نظام البطاق إمكاني
ــبب عدم وجود  الكوبون حالياً في أربيل، بس

الكمية الكافية من البنزين.  
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بغداد / البينة اجلديدة
ــن إجراءاتها  ــس االحد، ع ــة، ام ــة النزاهة االحتاديَّ ــت هيئ أعلن
ــر املُفوَّض  ــي قضيَّة املُدي ــذة ف ــة املتخ ــة والتدقيقي التحقيقيَّ
للشركة العامليَّة للبطاقة الذكيَّة سابقاً. وذكر بيان للهيئة ، ان 
االجراءات التحقيقيَّة والتدقيقيَّة املُتَّخذة في القضيَّة اجلزائيَّة 
ــركة)  ــم املُرجأ تقرير مصيره (املُدير املُفوَّض للش ة باملُتَّه اخلاصَّ
ــئة  ــيد الناش ــتحواذ على أرباح مصرف الرش ــة االس ــي قضيَّ ف
ــركة العامليَّة للبطاقة  ــاهمة املصرف في رأسمال الش س عن مُ
الذكيَّة، قادت إلى تسديد مبلغ أرباح املصرف.واضاف ان مت حتويل 
ــاب مصرف الرشيد، الفتا  مبلغ (١٣,٦٢٩,٤١٦,١١٨) دينار إلى حس
ــركة. ــاهمة املصرف في الش س ــذا املبلغ ميثل أرباح مُ ــى أنَّ ه إل

وتابع مت تدوين أقوال املُمثل القانونيِّ ملصرف الرشيد، الذي طلب 
ــكوى بحقِّ القائمني على الشركة وأقوال املُتَّهمني، إضافةً  الش
ــة وتقريرالتدقيق اخلارجي  ــة النزاه ــط محاضر حترِّي هيئ إلى رب
فيها، واالتفاقيَّة املُبرمة بني املصرف والشركة، مبينا أنَّ مصرف 
ــديد مقدار الضرر إلى حسابه  ــيد قام بإعالم الهيئة بتس الرش

من قبل الشركة العامليَّة للبطاقة الذكيَّـة.

بغداد / البينة اجلديدة
ــس األحد، عن  ــؤون االجتماعية، ام ــفت وزارة العمل والش كش
ــاء.  وقالت  ــولني بني املناطق واألحي ــود عصابات توزع املتس وج
وكيل الوزارة عبير اجللبي ، إن الوزارة حذرت في أكثر من مناسبة 
ــى أن خطورتها تكمن في  ــول، الفتة إل ــار ظاهرة التس من انتش
ــات متخصصة في هذا اجملال  ــا أصبحت تدار من قبل عصاب أنه
ــولني بني املدن  ــة، وتقوم بتوزيع املتس ــم املأوى واحلماي تؤمن له
واألحياء.  وأضافت أن الوزارة حالياً تعمل ضمن فريق يضم وزارات 
ــول في البالد  ــة واألمن الوطني والتربية ملكافحة التس الداخلي

ووضع احللول الناجعة ملكافحة هذه الظاهرة واحلد منها.  
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بغداد / البينة اجلديدة
ــد، عن حالة الطقس في  ــت هيئة األنواء اجلوية، امس األح أعلن
البالد لألسبوع احلالي، فيما توقعت ارتفاعاً بدرجات احلرارة بدءاً 
ــيكون  من اليوم.وذكرت الهيئة ، أن طقس البالد اليوم االثنني س
صحواً ، ودرجات احلرارة ترتفع قليالً عن اليوم السابق في جميع 
ــيكون  ــوم الثالثاء س ــان أن  طقس ي ــاف البي ــاء البالد.وأض أنح
صحواً، ودرجات احلرارة ستكون مقاربة لليوم السابق في جميع 
ــيكون صحواً وحاراً  مناطق البالد.وتابع أن طقس يوم االربعاء س
ــطى واجلنوبية ، ودرجات احلرارة ترتفع بضع  في املنطقتني الوس
ــيكون الطقس في املنطقة  ــابق، فيما س درجات عن اليوم الس
الشمالية صحواً، ودرجات احلرارة ترتفع قليالً عن اليوم السابق.
ــيكون  ــس البالد ليوم اخلميس القادم س ــح البيان، أن طق وأوض

صحواً وحاراً في املنطقتني الوسطى واجلنوبية .
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عبد اِّـحسن عباس الوائلي
ــا الهم  ــا العقلية قتله ــراق قدراتن ــا في الع هن
ــف فتفكيرهم قاصر  ــوال ويا لألس ــب االم لكس
ــم ال يتمتعون بقدرات  ــا يعتقد كثيرون أنه مثلم
ــا تواجههم مهام  ــة.. خاصة عندم عقلية عالي
ــذا االعتقاد  ــرا.. وه ــا كبي ــدا عقلي ــب جه تتطل
ــائد بني الناس ألنه ينقل املسؤولية عن كاهل  س
الشخص ويلقي بها على «اجلينات» التي تسيطر 

ــالب لضعف  ــج بعض الط ــى عقله.رمبا يحت عل
ــال- بأنهم  ــات -مث ــادة الرياضي ــي م ــم ف درجاته
ــة للتعامل مع  ــدرة الذهني ــم الق ــت لديه ليس
االرقام.. بل أن بعض معلمي الرياضيات يرسخون 
ــاد بقولهم أن من يريد التخصص في  هذا االعتق
ــد أن يكون «عقله» رياضياً!  مجال الرياضيات الب
ــول بعض طالبهم  ــون يبررون حص وهناك معلم
ــى درجات منخفضة في بعض املواد بقولهم:  عل
ــل  ــون الفش «كيف ميكننا تدريس تالميذ يعيش
ــهر املتخصصني  ــول أحد أش ــذ والدتهم!».يق من
ــري «ميكن النظر  ــة العقل البش في مجال دراس
ــري كمجموعة من  ــاط املعرفي البش ــى النش ال
املهارات املكتسبة أفضل من النظر كعمل آلية 
ــب  ــة». وهذا يعني أن الذكاء املكتس ــدة ثابت واح
ــا يوجد في القدرات  ــرات احلياتية أكثر مم من اخلب
ــك أن الوراثة ال  ــس معنى ذل ــة، ولكن لي الفطري
تلعب دورا في حتديد مقدار الذكاء الذي يتمتع به 
ــخص ما.حدود القدرات العقلية من شخص  ش
ــخص الذي يرغب  آلخر، ولكنها ال تؤثر على الش

ــكل حقيقي..  فعال في زيادة قدراته العقلية بش
هناك عدة أسباب تقودنا لالعتقاد بأن االنسان ال 
يصل الى تلك احلدود وال يقترب منها، ولذلك فأن 
ــخص ما على التذكر والتعلم والتحليل  قدرة ش
تزداد حسب احلاجة التي تتطلبها تلك االنشطة 
مهما بلغت درجتها.ال تختلف االدمغة البشرية 
ــة، فهي تتكون من  ــرا في خصائصها احليوي كثي
ــر على مر  ــها التي متأل جماجم البش املادة نفس
ــادرة على  ــة جعلها اهللا ق ــور، هذه االدمغ العص
بناء احلواسيب العمالقة والتعامل مع العمليات 
املعقدة. وكلما اضطر الدماغ الى العمل الشاق 
فأن قدرته على العمل تزداد، وكلما ازدادت القدرة 
ــاءة فأنه يصبح  ــاغ يعمل بكف ــى جعل الدم عل
ــرعة ودقة مهما كان مقدار  أقدر على العمل بس
التحدي ملستوى الذكاء.من أصعب العوائق التي 
ــري  ــارة للذهن البش ــذه الطاقات اجلب ــه ه تواج
ــتوى ذكائه  ــاض مس ــان بانخف ــد االنس أن يعتق
ــا يعني وضع  ــة، ألن تصديقه ــه العقلي او مقدرت
ــجن  ــان واصدار حكم بالس ــه خلف القضب ذهن

ــه فأنه يحرر  ــخص نظرت ــد، أما اذا غيرّ الش املؤب
ذهنه لينطلق نحو آفاق لم يكن يحلم بالوصول 
ــام الباحثون بتزويد  ــات ق اليها.في احدى الدراس
ــن بعض الطالب،  ــني مبعلومات وهمية ع املدرس
ــم ان مقياس ذكائهم عال جدا مقارنة  اذ ابلغوه
ببقية الطالب، لم يكن هؤالء الطالب كذلك، بل 
ــوائي، ولم يكونوا بالفعل  ــكل عش اختيروا بش
ــتوى ذكائهم، بعد  ــن عن غيرهم في مس متميزي
ــار ذكاء حقيقي فحقق  ــد اختب ــهر عق عدة أش
ــنا أعلى  الطالب املوصوفون بالذكاء املرتفع حتس
ــرت نتائج  ــم في درجات االختبار، فس من اقرانه
ــن اولئك  ــني توقعوا م ــة بأن املدرس تلك الدراس
ــك فأن نظرتهم ملقدرة  ــالب أداء متميزا، ولذل الط
ــل نظرة  ــكل جع ــت بش ــالب ارتفع ــك الط اولئ
ــكل ملحوظ. ــن بش ــهم تتحس الطالب ألنفس
ــاهم  ــخص بقدرته العقلية، وس ــع الش اذا اقتن
االخرون في تقوية تلك القناعة وترسيخها فأنه 
ــيكون أكثر مقدرة على استغالل قدرات ذهنه  س
ــدرات موجود  ــون تلك الق ــة.. ونظرا لك احلقيقي

ــو مجرد  ــي الواقع ه ــأن ما حتتاجه ف ــل، ف بالفع
ــكل كفء.أما عندما  ــافها وتوظيفها بش اكتش
ــأن ذهنه يتعلم  ــخص بعكس ذلك ف يقتنع الش
ذلك بسرعة خارقة، وبذلك فأن أي صورة سلبية 
تصل اليه -غالبا بسرعة- تؤثر على طريقة عمله 
ــرة التي يحملها  ــكل واضح، مما يحقق النظ بش
الشخص عن نفسه ويزيد من رسوخها ويجعل 
ــدري أين نحن ونخاف  تغييرها اكثر صعوبة.وال ن
اجملهول ألنه ادارة الدولة مخيفة.وهنا أقف واسأل 
نفسي أين نحن من هؤالء فال أسمع غير السرقة 
ــان  ــال واخلوف منه، ويبقى االنس ــدرات والقت واخمل
الفقير كل همه االمان ولقمة العيش واحلاكمون 
ــاه وكأنهم عباقرة وهم  هم االغنياء اصحاب اجل
ــكالم الكثير  ــا من احلروب وال ــيء، لقد مللن ال ش
ــي ليس هكذا  ــدي وكأن احلياة هكذا وه ــر اجمل غي
ــمى وأجمل وتعاستها بوجود هؤالء الذين  بل أس
ــهم بقوة بأنهم االجدر واالحسن  يفرضون أنفس
ــم وان قلناها فهي مرة  ــب علينا ن نقول نع ويج

مرارتها ال توصف.
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* أ.د.جاسم يونس الحريري
ــوزراء    ــس ال ــس مجل ــي رئي ــى الكاظم زار مصطف
يصاحبه وفد رسمي رفيع املستوى  اململكة العربية 
ــبت  املوافق٢٠٢٢/٦/٢٥ تبعتها  ــعودية يوم الس الس
ــعودي   ــتقبله ولي العهد الس زيارة الى طهران واس
ــلمان ومجموعة  من املسؤولني منهم  محمد بن س
ــد القصبي  ــر اخلارجية  وماج ــل بن فرحان وزي فيص
ــر الدفاع وعبد  ــلمان وزي ــارة وخالد بن س ــر التج وزي
ــرس الوطني  ــز وزير  احل ــد العزي ــدر بن عب ــن بن اهللا ب
ــتخبارات  العامة السعودية  اضافة الى رئيس االس
ــريبات االعالمية فان    ــق التس ــد  احلميدان .ووف خال
ــة مباحثات عقدت بني الطرفني جرى خاللها   جلس
استعراض العالقات الثنائية بني العراق و السعودية 
ــادل وجهات النظر  ــترك ، وتب ومجاالت التعاون املش
ــي دعم وتعزيز   ــهم ف ــائل مبا يس حول عدد من املس

االمن واالستقرار في املنطقة.
حتليل واستنتاج:-

ــة جدا  ــية مهم ــس السياس ــي املقايي ــارة ف ١.الزي

ــة –االمريكية  ــة اخلليجي ــبقت عقد القم النها س
لتاسيس ناتو عربي امريكي اسرائيلي ضد ايران في 

يوليو٢٠٢٢.
ــف  االجواء  ــة عراقية لتخفي ــي محاول ــارة ه ٢.الزي
وتهدئة بعض امللفات بني السعودية  وايران ومحاولة 
ــد املوقف مع  ــا وعدم تصعي ــني  املواقف بينهم تلي

ايران.
ــراق الحياء  ــار محاوالت  الع ــارة تدخل في اط ٣.الزي
ــران للتفاهم حول  ــعودية واي ــني الس ــات ب املفاوض

بعض امللفات واستضافة  العراق لتلك املفاوضات.
ــران لنقل املوقف  ــتتبعها زيارة الى طه ٤.الزيارة س
السعودي خصوصا واخلليجي عموما حول ماسيدور 

في قمة الرياض  القادمة.
ــعودية وايران ستغير  ٥.نتائج تلك الزيارتني الى الس
ــة وتغييرها الى  ــي املنطق ــحونة ف من البيئة املش
ــوار الدراك اجلميع  ان اي تصعيد  ــبة للح بيئة مناس
ــلم  ــيؤثر على  الس ــي ضد ايران س ــي امريك خليج
ــحن االجواء لصالح ايران  واالمن االقليميني وستش
ــوء الى اي  ــررة في حالة اللج ــا دولة متض باعتباره
ــيزيد من متاسك اجلبهة  ــكري ضدها وس خيار عس
ــف اقليمي ودولي  ــب عط الداخلية االيرانية وتكس

لها  في هذا اجملال.
* أستاذ العلوم السياسية والعالقات الدولية

اِّـحامي صالح االمارة
ــتاذ عامر  ــيرة االس ــل في س للمتأم
عبد اجلبار يجد فيه ذلك الغيور على 
ــه وثروات  ــه على ثروات وطنه وحرص
ــاز وقد جمع  ــه ..اكادميي بامتي ابنائ
االسلوبني العملي والتطبيقي..عاش 
بني ناسه ام يغادر العراق كغيره ..رب 
ــأل ماهي اجنازاته؟ اجمل  سائل يس
ــم باجنازاته ولكن  مافيه انه ال يتكل
ــي اجملال  ــو اعط ــرة ول ــه كثي اجنازات
ــت اجنازاته تفوق الوصف.  اكثر لكان
فالناجح محارب لالسف في وطننا 
ــراً وجنح عندما  ــا كان وزي جنح عندم
ــس عليه  ــارج الوزارة لي ــي خ كان ف

شائبة .. ذو شخصية محببة..
متواضع ..يستمع آلراء اجلميع وليس 

ــة وبرنامج  ــه رؤي ــه ل ــتبداً برأي مس
واضح النقاذ العراق..حتدث كثيراً في 
االعالم ليوضح لهذا الشعب جملة 
ــه كثيرا كما  ــق .. وتابعت ــن احلقائ م

غيري…
ــس النواب به وليس  ل مجل اآلن جتمّ
ــوا ايديكم بيد  ل .. ضع ــن جتمّ هو م
هذا الكبير خلبرته وحنكته وبيد كل 
ــريف يريد ان يخدم وطنه  عراقي ش
ــت وطنيتنا في مهب  بعد ان اصبح
ــف  ــاج ان نتكات ــن نحت ــح. نح الري
ــو مركز  ــد فضعوه ه ــل وجنته ونعم
ــه ونزاهته  ــه وكفاءت ــوة لعلميت الق
وحرصه.. نحن اذ نبارك لالستاذ عامر 
ــة البرملان  ــار وجوده في قب عبد اجلب
ــتحقاقاته  فهو  ــل اس ــذا هو اق وه
يعرف ويعي جيداً ان البرملان تكليف 
ــريف وان العمل وحده ال  ــس تش ولي
غير هو من يحكم وكلنا ثقة به انه 
اهل النقاذ الوطن من براثن الفساد.
ــتاذ الكبير ونحن  فلتُسر ايها االس

معك وعني اهللا ترعاك.
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اِّـحامي / ماجد الحسناوي
   املادة ٤٧٧ يعاقب باحلبس مدة ال تزيد على سنتني وبغرامة او باحدى 
ــدم او خرب او اتلف عقارا او منقوال غير مملوك  ــني العقوبتني من ه هات
ــه او عطله بأية كيفية  ــتعمال او اضر ب ــه او جعله غير صالح لألس ل
كانت وتكون العقوبة احلبس اذا نشأ عن اجلرمية تعطيل مرفق عام او 
ــة او اذا ترتب عليها جعل  ــل من اعمال مصلحة ذات منفعة عام عم
ــاة للناس او صحتهم او أمنهم في خطر ويعاقب بالعقوبة ذاتها  احلي
ــتعمال اجلمهور  ــوه عمدا اي بناء يعد الس كل من خرب او اتلف او ش
ــان  ــة واذا ترتب على اجلرمية موت انس ــاحة عام او نصبا قائما في س
ــو في عصبة  ــب باحلبس كل عض ــجن ويعاق ــة الس ــون العقوب فتك
مؤلفة من خمسة اعضاء على االقل هدمت او خربت او اتلفت عقارا 
ــتعمال او اضرت  ــر او جعلته غير صالح لالس ــوال مملوكا للغي او منق
ــجن ال تزيد عن  ــه او عطلته بأية كيفية كانت وتكون العقوبه الس ب
ــنوات او احلبس اذا وقعت اجلرميه بالعنف على اشخاص واذا  سبع  س
ــاج او فتنه او كارثه  ــكاب اجلرميه فرصة قيام هي ــز الفاعلون الرت انته
ــنوات واملادة ٤٧٩  ــر س ــجن مدة ال تزيد عن عش فتكون العقوبه الس
يعاقب باحلبس وبالغرامه او احدى هاتني العقوبتني من اتلف زرعا غير 
مخصوص او اي نبات قائم مملوك للغير ومن اتلف حقال مبذورا مملوكا 
ــجرة مملوكه  ــره او بث به مادة او نبات ضارين من قطع او اتلف ش لغي
للغير او طعما شجره او قشرها ليمتها وتكون العقوبة السجن مدة 
التزيد على سبع سنوات او احلبس اذا وقعت اجلرميه بني غروب الشمس 
ــخصني استعمل  ــخاص على االقل او من ش ــروقها من ثالث اش وش
احدهما العنف على االشخاص او كان احدهما يحمل سالحا ظاهرا 
ــنتني وبغرامه او باحدى  ــأ  ويعاقب باحلبس مدة التزيد على س او مخب
هاتني العقوبتني من قطع او اقتلع او اتلف شجره مغروسه او خضره 
ــدان او مكان للنزهه  ــارع او مي ــه في مكان معد للعباده او في ش نابت
ــه عامه او غيرها من االماكن اخملصصة للمنفعه العامه دون  او حديق
ــدة التزيد على  ــك يعاقب باحلبس م ــلطه اخملتصه وكذل ــن الس اذن م
ــور او  ــنتني وبغرامه او باحدى هاتني العقوبتني من ردم خندقا او س س
ــه او من مادة اخرى  ــجار خضراء او يابس ــياجا متخذا من اش خرب س
ــاحات او لتعيني  ــرى معدة لضبط املس ــة عالمة اخ ــل او ازال اي او نق
ــس اذا أرتكبت  ــون العقوبه احلب ــالك وتك ــل بني االم ــدود او الفص احل
ــخاص او بقصد اغتصاب ارض  ــتعمال العنف على االش اجلرميه بأس
ــمية او  ــت العالمات موضوعة من قبل دائرة رس ــه للغير او كان مملوك

شبه رسمية.
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ــروع البدائل  ــع «معهد الكومنولث ملش وطل
ــتقيت  ــه اخلاصة. واس ــة» بتقديرات الدفاعي
ــة املعهد من مصادر مختلفة مبا فيها  دراس
اإلحصاءات الصحافية ومسح املستشفيات 
ــكرية  ومواقع الدفن واملدافن والتقارير العس
ــدر املؤلفون ان ما يراوح  ــن طرفي النزاع. وق م
ــياق  بني ١٠/٨٠٠عراقي و١٥/١٠٠ قتلوا في س
ــى غرار  ــار ٢٠٠٣  وعل ــى اي ــن آذار إل ــرب م احل
ــد أن ما  ــيتدبرس وجد املعه ــر األسوش تقري
ــن القتلى هم من  ــني ٣٢٠٠ و٤٣٠٠  فقط م ب
ــن ال يُعتقد أنهم  ــر املقاتلني - أولئك الذي غي
ــاء حزب  ــني أو من أعض ــود العراقي ــن اجلن م
ــتغل  البعث أو غير ذلك من امليليشيات!.إس
املعلقون احملافظون تلك التقديرات السابقة 
ــبيل  ــة احلرب. فعلى س ــى ال دموي كدليل إل
املثال. وفي مقالة حتت عنوان «إبقاء إصابات 
ــظ نيل غريفز  ــي حدها األدنى». الح احلرب ف
ــاء اجلثث  ــت أن «إحص ــورك بوس ــن النيوي م
ــات املتحدة  ــت الوالي ــا. إذ متكن ــي متدنيً بق
ا  ــي ٤٣ يومً ــزاء النزاع ف ــاز معظم أج من إجن
فقط». واستشهد غريفز بإحصاءات معهد 
ــؤولي  ــث وبوجهات نظر أحد مس الكومنول
ــه «أعطى  ــز إن ــال غريف ــذي ق ــون ال البنتاغ
جيشنا احملترف الفضل في اخلسائر املتدنية 
ــب هذا  ــني االبرياء». وبحس ــاة املدني في حي
املسؤول. «تبدو اإلصابات في صفوف املدنيني 
ــخ احلديث, وهي  ــي التاري ــن أي نزاع ف أقل م
ــجاعته  ــنا وش ــهادة على احتراف جيش ش
ــاء  ــس إحص ــه». ويعك ــه وتعاطف وانضباط
ــث «املتدني» ظاهريًا جوهر  معهد الكومنول
ــكريني  الصعوبات التي يواجهها غير العس
ــالل  ــة خ ــات املدني ــتقصاء االصاب ــي اس ف
النزاعات, أكثر مما يعكس «تعاطف» اجليش. 
ــا واملوازنة  ــك التكنولوجي ــون ميتل فالبنتاغ
ــائر  ــومي أفضل خلس ــرية لتق ــادر البش واملص
ــات  ــاء واملؤسس ــن وكاالت األنب ــة م املعرك
االستشارية واملنظمات غير احلكومية. ومتيّز 
إحصاء اجلثث الذي ارتكز على سجالت بيوت 
املوتى واملستشفيات - مثل إحصاءات معهد 
الكومنولث واألسوشيتدبرس و«سيفيك» - 
بأنه محدود ألن الكثيرين من املوتى واجلرحى 
ــفيات والعيادات  لم يصلوا قط إلى املستش
ــل دقة  ــك. قد تق ــال عن ذل ــارح. فض أو املش
ــآت خالل  ــي هذه املنش ــجالت ف حفظ الس

ــهولة  فورات العنف واالضطراب نظرًا إلى س
ــط اليد. وإتالفها  تضرر الوثائق املكتوبة بخ
ــي غير مكانها. ووجد الباحثون.  أو وضعها ف
ــاب التي تستند  كمعدل, أن مناهج االحتس
ــرين  ــجل عش ــجالت املكتوبة تس إلى الس
ــدد القتلى الفعلي خالل  في املئة أقل من ع
ــكلة هو  ــد في هذه املش ــا يزي ــات. وم النزاع

ــيئة  ــوط احلرب قد حتدث تأثيرات مس أن ضغ
ــة. وقد وجدت  ــى نوعية التغطية اإلعالمي إل
ــة أجريت عام١٩٩٩ عن عمليات القتل  دراس
ــي في غواتيماال بني العامني ١٩٦٠  السياس

و١٩٩٠ أن الصحافة أفادت في شكل صحيح 
عما يربو على٥٠  في املئة من الوفيات, ولكن 
ــادت الصحف عن  ــا تصاعد العنف أف عندم
ــن مجموعها. ــي املئة م ــة ف أقل من خمس
ــث العراق»  ــام «إحصاء جث كذلك كانت أرق
ــف وانعدام  ــورات العن ــة أمام ف غير حصين

ــإن إحصاءات «إحصاء  األمن. وفي النهاية. ف
ــث»  الكومنول ــد  و«معه ــراق»  الع ــث  جث
ــب  ــيفيك» ال حتتس ــيتدبرس و«س واألسوش
ــات ما بعد النزاع. فال يزال أطفال فيتنام  وفي
ــون من جراء األلغام األميركية  إلى اليوم ميوت
ــامة التي  وتأثيرات «العامل البرتقالي» الس
ــن أوراقها فيما  ــجار م ــؤدي إلى جتريد األش ت

ــون تأثيرات  ــون العراقيون يعان ــزال املدني ال ي
أسلحة اليورانيوم املنضب التي استّخدمت 
ــتقصاء  ــا عام ٢٠٠٣  واس ــام ١٩٩١ - وأيضً ع
ــد النزاع هذه هو األصعب ألنها  وفيات ما بع

ــكال مختلفة بعد عقود على  قد حتدث بأش
ــدرك علماء األوبئة.  ــها. ي انتهاء احلرب نفس
ــون تواتر املرض  ــون الذين يدرس ــم الباحث وه
ــكان  ــاط الس ــي أوس ــا ف ــوت وتوزعهم وامل
ــريني, إدراكا حادًا للمحدوديات التي مت  البش
إيجازها أعاله. وطرح هذا اجملال. لتعويضهم. 

ــاليب جديدة لتقدير اإلصابات - أساليب  أس
ــح ثم استقراء األرقام  تعتمد العينات واملس
ــع من السكان  ــبة إلى النطاق األوس بالنس
ــات في داخل  ــى الوفيات واإلصاب ــتنادًا إل اس
ــح  ــات املس ــة. وأدت عملي ــالت الفردي العائ
ــاءات ثقة للقتلى  ــة إلى أكثر االحص الوبائي
ــا للمفارقة, إلى  ــن أيضا وي ــني - ولك العراقي

أكثرها إثارة للجدل. 
نزاع األرقام الستة 

ــتخدمت جلنة االنقاذ الدولية  عام(٢٠٠٠) اس
ــس, وكان  ــس روبرت ــة اخملضرم ل ــم األوبئ عال
ــز هوبكنز, لتحديد  يومذاك في جامعة جون
ــن احلرب  ــات الناجتة ع ــي الوفي ــدد إجمال ع
ــر  األهلية في الكونغو. وللقيام بذلك. انتش
ــني الكونغوليني  ــن الباحث ــس وفريق م روبرت
ــرق الكونغو وأجروا مقابالت مع١٠١١   عبر ش
ــأل الباحثون هل مات أي من أفراد  عائلة. وس
العائلة منذ العام ١٩٩٨, وفي هذه احلال كيف 
ــتخدامه  ــاة. ووجد روبرتس باس ــت الوف حدث
ــة أن٧/١ حال «إفراط في الوفاة»  هذه الطريق
ــي الكونغو من  ــام ١٩٩٨ ف ــذ الع ــت من حدث
ــراط  ــن «االف ــة. ويتضم ــرب األهلي ــراء احل ج
ــم العنف  ــن قتله ــات» جميع م ــي الوفي ف
املباشرنحو ٢٠٠  ألف في اجململ - إضافة إلى 
أكثر من مليون وفاة بسبب املالريا واإلسهال 
ــي أمكن  ــي الت ــاز التنفس ــات اجله والتهاب
ــرب. ووجد روبرتس  ــا ، لو لم تقع احل معاجلته
ــا هي التي  ــو األكثر عنف ــق الكونغ أن مناط
أنتجت أكبر أرقام الوفيات. والحظ في تقريره 
أن «من غير املمكن الفصل بني املوت العنيف 
واملوت <غير العنيف>«. وخلص إلى أن: كلما 
ارتفع عدد ضحايا املوت العنيف, في املناطق 
ــدد ضحايا األمراض  ــحت. ارتفع ع التي مُس
ــول إلى أي  ــة. فالوص ــوء التغذي املعدية وس
ــة الصحية محدود في  ــوع من أنواع اخلدم ن
شكل قاس في املناطق التي تشهد مستوى 

ا من العنف أو بالنسبة إلى  مرتفعً
السكان الذين يجبرون على الهرب 
ــؤولو  ــن االضطرابات. تلقى مس م
ــائل  ووس ــة  األميركي ــة  احلكوم
ــكل جيد  ــائدة في ش اإلعالم الس

ــهد كولن باول  ــس. واستش ــات روبرت معطي
ــى أحد. وأدلى  ــبها إل باألرقام من دون أن ينس

ــج التي توصل  ــهادته عن النتائ روبرتس بش
ــا أعلن  ــرعان م ــام الكونغرس, وس ــا أم إليه
ــاعدة إضافية  ــض بعد ذلك مس البيت األبي
ــني دوالر. ولم  ــرة مالي ــو بقيمة عش للكونغ

ــي. أن.أن. بتغطية ما توصل إليه  تكتف الس
ا  قً ا متعمّ روبرتس من نتائج بل أنشأت موقعً
ــت عنوانه «إحصاء املوتى  ا على اإلنترن خاصً
ــبعة أفالم فيديو  ــي الكونغو.» وتضمن س ف
ونصوص املقابالت ومقالة لروبرتس من ٤٢٠٠  
ــورك تاميز بأرقام  ــهدت النيوي كلمة. واستش

ــبها إلى أحد ونشرت  روبرتس من دون أن تنس
ــول اليوم»  ــي زاوية «ق ــس ف ــا لروبرت تصريحً
ــنطن  ــة في الصحيفة. وحتى الواش املرغوب

ــت تقديرات  ــدة, نقل ــة اجلدي ــزء احملافظ تامي
ــا حقيقة. وطرحت مقابلة  روبرتس على أنه
ــئلة ودّية مثل:  ــا الصحيفة معه أس أجرته
ــذه الكارثة  ــة حجم ه ــن مقارن ــف ميك «كي
ــات األفريقية؟»,  ــع غيرها من األزم ومداها م

و«ما الذي ميكن فعله؟ بعد ذلك بأربع سنوات 
ــلل  وجه روبرتس اهتمامه نحو العراق. وتس
وفريقه أوائل أيلول ٢٠٠٤ إلى البالد من األردن. 
ــيارة ذات دفع رباعي. وانتشروا  في صندوق س
ــي العراق. على رغم اخلطر. إلجراء مقابالت  ف
ــون إلى نحو ألف  ث الباحث ــع العائالت. حتدّ م

ــخص تقريبًا  عائلة - أي نحو ثمانية آالف ش
ــاء العراقية التي اختيرت  – في ٣٣ من األحي
عشوائيًا. وطرحت على جميع اجمليبني أسئلة 
ــل احلرب وبعدها.  تتعلق بتكوين العائلة قب
ــول ٢٠٠٤  مهمته في  ــز. بحلول أواخر أيل وأجن
ــة: أكثر من  ــاءت النتائج صادم ــراق. وج الع
ــر تقرير  ١٠٠ ألف وفاة عراقية «مفرطة». نش
روبرتس في «النست» قبل خمسة أيام على 
ــية األميركية. ووجد  انتخابات ٢٠٠٤  الرئاس
ــت» على  ــر الذي وضعه محررو «النس التقري
ــره في  ــوا من نش ــريع» ليتمكن ــط الس «اخل
املهلة احملددة, أن األسباب الرئيسة للوفيات 
قبل احلرب كانت الذبحة القلبية, والسكتة 
ــن العلل املزمنة. غير  الدماغية. وغير ذلك م
ــال قوات  ــرة بأعم ــط مباش ــف املرتب أن العن
ــكرية شكل السبب الرئيس  االئتالف العس
ــراق. ووجد تقرير  ــات بعد احلرب في الع للوفي
«النست» أن خطر املوت من العنف أعلى بعد 
احلرب بـ ٥٨ مرة منه قبلها. وميكن في الواقع 
ــوت العنيف   ــاالت امل ــة من ح ــي املئ رد ٥٠ ف
ــات  ــة او الى نيران رشاش ــى الغارات اجلوي ال
ــف قتلى املوت  ــر. وأكثر من نص الهيليكوبت
ــاء واألوالد. وبلغ القلق  ــن النس عنيف هم م
ــوّهت  ا ش الذي أثارته معطيات الفلوجة حدً
ــتبعادها. وشهدت  معه التقرير فتوجب اس
الفلوجة. خصوصا. معدال كبيرًا من الوفيات 
ــل ٣٠ عائلة متت  ــن أص ــاة م ــة ٥٣ وف العنيف
ــا في األحياء الـ ٣٢  ــا في املدينة. أم معاينته
األخرى التي جمع منها الباحثون املعطيات 
ــتبعدت  فلم يتم إحصاء إال ٨٩ حال وفاة. إس
ــتخدمة  ــة الفلوجة. وخلصت - مس الدراس
ــة - إلى  ــم األوبئ ــة لعل ــارات النموذجي العب
إمكان بنسبة ٩٥ في املئة في أن تقع األرقام 
ــني ثمانية آالف  ــراوح ب ــط حيّز يت في متوس
ــال التقرير: «نعتقد,  ا. وق ــاة ١٩٤  ألفً حال وف
ــة, أن نحو١٠٠   ــالل افتراضات محافظ من خ
ــجلت منذ  ــف حال وفاة مفرطة أو أكثر س أل
اجتياح العراق عام ٢٠٠٣  وقد تسبب العنف 
ــاة املفرطة. وغارات قوات  مبعظم حاالت الوف

االئتالف اجلوية مبعظم وفيات العنف.

تقارير تؤكد : العنف املرتبط مبارشة بأعامل قوات االحتالل 
االمريكي شكل السبب الرئيس للوفيات يف العراق

أكثر من (١٠٠)ألف وفاة عراقية «مفرطة». نرش تقرير روبرتس يف «النست» 
قبل مخسة أيام عىل انتخابات ٢٠٠٤  الرئاسية األمريكية

«                                » تستعرض عىل شكل حلقات كتاب «حمو العراق .. خطة متكاملة القتالع عراق وزرع آخر» .. من تأليف (مايكل أوترمان و ريتشارد هيل و بول ويلسون)

ح
33

ــر أهم الكتب التي تتضمن قضايا وموضوعات خطيرة  دأبت هيئة حترير جريدة (البينة اجلديدة) ومنذ وقت طويل  على نش
ــتعرض وعلى  ــأن العراقي حتديداً بغية اطالع الرأي العام وجعل القارئ أمام  حقيقة مايدور حوله .. اليوم نس تتعلق بالش
ــه ثالثة من الصحفيني  ــراق وزرع اخر) والذي ألف ــراق خطة متكاملة القتالع ع ــوم (محو الع ــكل حلقات الكتاب املوس ش
ــعباً وقيماً  ــتعرض العراق احلقيقي ارضاً وش ــون) .. الكتاب يس ــارد هيل وبول ويلس ــكان هم (مايكل او ترمان وريتش االمري
واحالله بوطن ممزق وشعب منهك حيث ال وشائج تربطه مع بعضه البعض ..واخملطط يستهدف االنسان العراقي أوالً ومن 
ثم اجملتمع ومنظومة القيم االجتماعية واالخالقية وصوالً الى مايسمى بـ (إبادة اجملتمع) .. والكتاب بصراحة توثيق للحرب 

االمريكية املستمرة منذ عقود على العراق تاركني للقراء االعزاء الغوص في بحوره واستجالء االشياء اخلطيرة.

هيئة التحرير
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إعالناتكم في

ضـــمـــان 
أوســــــع 
لالنـتـشــار

(اعالن شامل)
ستبيع مديرية كمرك اِّـنطقة الجنوبية االموال التالية:

- االموال اِّـصادرة واِّـرتوكة َّـ كافة اِّـراكز الكمركية التابعة لها . مراكز الشرطة اِّـحلية ومركز شرطة الطاقة يوميا 
حسب نظام البيع ١٤ / لسنة ١٩٨٥ واِّـبينة ادناه.

- اِّـركبات اِّـصادرة بموجب قانون مكافحة تهريب النفط ومشتقاته اِّـرقم ٤١ لسنة ٢٠٠٨ واِّـوجودة َّـ ساحة حجز 
الربجسية يوميا وحسب قانون بيع وايجار اموال الدولة اِّـرقم ٢١ /لسنة ٢٠١٣. 

ــرطة كمارك اِّـنطقة الرابعة  - الدراجات النارية اِّـصادرة واِّـهربة واِّـرتوكة اِّـوجودة َّـ  اِّـراكز الكمركية ومديرية ش
ومراكز الشرطة اِّـحلية وحسب نظام البيع ١٤ /لسنة ١٩٨٥.

- االغنام والجاموس واِّـاعز واِّـواشي اِّـصادرة. 
- باخرة + بالطون + مشروبات كحولية + مواد غذائية + اسمنت + اعالف حيوانية + مواد اخرى.

-ادوات احتياطية للسيارات جديدة ومستعملة .
-مكائن ومعدات متنوعة.

شروط االشرتاك :-
اوال / تأمني احضار صك مصدق ماقيمته ٢٠٪ من القيمة االجمالية لحساب مديرية كمرك اِّـنطقة الجنوبية مودعة 

لدى مصرف الرشيد برقم الحساب (٨٨).
ثانيا / احضار التأمينات البالغة ٢٠٪ قبل ثالثة ايام تسلم ِّـدير قسم اِّـبيعات. 

ثالثا / مراجعة قسم اِّـبيعات قبل ثالثة ايام ِّـعرفة اِّـبلغ االجمالي اِّـرتتب على الصفقة والتأمينات البالغة ٢٠٪.
رابعا / يتحمل من ترسو عليه اِّـزايدة اجور االعالن والداللية واالجور االخرى ان وجدت حسب مكان اِّـزايدة. 

                                                                                                                    فرقد فراس عوده
مدير كمرك اِّـنطقة الجنوبية

جمهورية العراق / وزارة العدل / دائرة التنفيذ / مديرية تنفيذ سدة الكوت 
رقم االضبارة: ٢٠٢٢/١٩٣٨
 التاريخ:٢٣ /٦ /٢٠٢٢         

أعـــــــــــــــــالن 
ــده للمدين (إبراهيم محمد جواد  ــل ٥٧٦/١ م٣٩ الهورة  الواقع َّـ الكوت العائ ــدة الكوت نصف العقار تسلس تبيع مديرية تنفيذ س
ــراء مراجعة  ــوزه لقاء طلب الدائنه (ناديه محمد جواد مرهون) البالغ (٧٠,٠٠٠,٠٠٠) مليون دينار فعلى الراغب بالش ــون) اِّـحج مره
ــتصحبا معه التأمينات القانونية عشرة من اِّـائة من القيمة اِّـقدرة  ــر مس هذه اِّـديرية خالل مدة (٣٠ يوما ) تبدأ من اليوم التالي للنش

وشهادة الجنسية العراقية وان رسم التسجيل والداللية على اِّـشرتي .
اِّـنفذ العدل / محمد عبد الرضا زيدان الطائي

اِّـواصفات 
١-موقعه ورقمه :-  كوت / ١٤تموز العقار اِّـرقم  ٥٧٦/١ م ٣٩ الهورة 

٢-جنسه ونوعه:-  ارض الدار مع بنائها ملك صرف.
٣-حدوده واوصافه : عموم العقار يحتوي على دارين مفروز بصورة غري رسمية كل واحد منها يحتوي على طارمة أمامية صغريه و هول 
و مطبخ و غرفة نوم و صحيات و َّـ الطابق العلوي غرفة نوم واحدة َّـ احد الدارين و مجهز باِّـاء و الكهرباء و السقف عكاده و األرضيه 

بالكاشي القديم و درجة العمران متوسطه .
٤-مشتمالته :- 

٥-درجة العمران : متوسطة
٧- مساحتة :-  ٢,٣٧,٠٠ م٢ 

٨- الشاغل :- الدائن و الدين
٩- القمية اِّـقدرة: ٨٣,١٢٥,٠٠٠ ثالثة و ثمانون مليون و مائة و خمسة و عشرون الف دينار عن بيع نصف العقار 
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مدير اِّـعهد

فقدان هوية
ــن الدائرة  ــنني)  الصادرة م ــالم جبار ش ــدت هوية اِّـوظف (عبدالس فق
ــيد وزير النقل فالرجاء ممن يعثر عليها تسليمها  االدارية / مكتب الس

اُّـ جهة االصدار مع وافر الشكر و التقدير.

جمهورية العراق / وزارة العدل / دائرة التنفيذ / مديرية تنفيذ سدة الكوت 
رقم االضبارة:١٨٧٤ /٢٠٢٢
التاريخ:٢٦ /٦ /٢٠٢٢

أعـــــــــــــالن 
ــهام اِّـدين العقار التسلسل اِّـرقم ٦٠٩٠/١م٤٥ ام حالنة الواقع َّـ الكوت العائد للمدنني (سعد  ــدة الكوت س تبيع مديرية تنفيذ س
علي جلوب) اِّـحجوز لقاء طلب الدائن(حسني عجيل لفته)البالغ (٥٠,٠٠٠,٠٠٠) خمسون مليون دينار فعلى الراغب بالشراء مراجعة 
ــتصحبا معه التأمينات القانونية عشرة من اِّـائة من القيمة اِّـقدرة  ــر مس هذه اِّـديرية خالل مدة (٣٠يوما ) تبدأ من اليوم التالي للنش

وشهادة الجنسية العراقية وان رسم التسجيل والداللية على اِّـشرتي.
اِّـنفذ العدل / فائد عبد الكريم احمد               

اِّـواصفات:ـ 
١-موقعه ورقمه :- سهام اِّـدين َّـ العقار اِّـرقم  ٦٠٩٠/١م٤٥ ام حالنة 

٢-جنسه ونوعه:- ملك صرف مسجل بأعتبار ستة اسهم منها ثالثة اسهم اُّـ اِّـدين سعد عقيل جلوب 
ــتقبال و مطبخ و هول داخلي  ٣-حدوده واوصافه : يتكون من جزئني الجزء االول ركن  هو موضوع األضبارة و فيه اثنني غرف نوم و اس
ــقف فيه غرفة نوم و  ــتمل و الس ــقف كونكريت َّـ الطابق االول و الطابق الثاني هيكل مش و حمامات و صحيات و طارمة امامية و الس
ــرياميك و درجة العمران جيدة و كافة البناء  ــي و الس صحيات و هول و طارمة و الصب كونكريت مكتمل البناء و االرضية مبلطه بالكاش
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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 (٣٩٠٥) - اإلثنني - ٢٧ - حزيران - ٢٠٢٢
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ه لالستبداد  ــان خليفة هللا في االرض رفضُ ن الوعي بأن االنس من نتائج تكوّ
الذي ميارسه بعض البشر على البعض االخر. 

ــلخ عن  ــر، ابتداءً. و هو ال ينس فاخلالفة منصب إلهي جعله اهللا لكل البش
ــان النه امانة عرضها اهللا على السماوات واالرض فأبني ان يحملنها،  االنس
ــرض من اهللا والقبول  ــابق ان الع ــان. وكما قلنا في مقال س وحملها االنس
ــان ميلك بالقوة واملؤهالت الكامنة  ــان تكوينيان، مبعنى ان االنس من االنس
ــا، وان تخلّى عنه  ــروطه كان به ــرطه وش ــه بش منصب اخلالفة، فان مارس
نَا  لَقْ دْ خَ ــقط عنه، بناء على قوله تعالى:»لَقَ ــروطه س ــرطه وش وخالف ش
لُوا  مِ نُوا وَعَ ينَ آمَ لِنيَ إِالَّ الَّذِ افِ لَ سَ فَ ميٍ، ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْ وِ

ــنِ تَقْ سَ ي أَحْ ــانَ فِ اإلِنسَ
رٍ إِالَّ  سْ ي خُ انَ لَفِ رِ، إِنَّ اإلِنسَ صْ »، وقوله: «وَالْعَ ْنُونٍ يْرُ ممَ رٌ غَ مْ أَجْ لَهُ َاتِ فَ احلِ الصَّ

بْرِ.» ا بِالصَّ وْ اصَ َقِّ وَتَوَ ا بِاحلْ وْ اصَ َاتِ وَتَوَ احلِ لُوا الصَّ مِ نُوا وَعَ ينَ آمَ الَّذِ
ــتمدة من اجلعل  ــه. وهذه السلطنة مس ــلطانُ نفسِ ــانُ اخلليفةُ س االنس
ــان، واال كان  ــلخها عن االنس ــك اي كائن ان يس ــي، وال ميل ــي االله التكوين
ــن. واخلالفة حق  ــق االخري ــد، واغتصاب ح ــان هو جتاوز احل ــا، والطغي طاغي
ــتبداد يغتصبان هذا احلق، و يظلمان  االنسان  ــان، والطغيان او االس لالنس

اخلليفة. 
وقد ادرك املسلمون االوائل هذه احلقيقة التي عبّر عنها الصحابي ربعي بن 
 لنخرج العباد من عبادة العباد 

ُ
ــر التميمي حيث قال: «لقد ابتعثنا اهللا عام

إلى عبادة رب العباد، ومن جور األديان إلى عدل اإلسالم، ومن ضيق الدنيا إلى 
ــتخالف االلهي يؤسس  ــعة الدنيا واآلخرة». ومن هنا نفهم ان وعي االس س
ــك  ــان اخلليفة، املتمس ــة للعبودية. فاالنس ــة املقابل ــي عميق باحلري لوع
بحريته، يرفض العبودية واالستبداد مبختلف اشكالهما. ولهذا جند ان اول 
ما يقوم به املستبدون والطغاة هو ازالة هذا الوعي، واستبداله بوعي زائف 
فَّ  ــتَخَ اسْ ــت فيه اصال، كما فعل فرعون «فَ ــتبد خصائص ليس مينح املس
لَٰى»،  َعْ مُ ٱألْ »، وقال لهم:  «أَنَا رَبُّكُ نيَ ــقِ اسِ ا فَ وْمً انُوا قَ مْ كَ وهُ إِنَّهُ اعُ أَطَ هُ فَ وْمَ قَ
ــادِ»، وكانت النتيجة  يلَ الرَّشَ ــبِ مْ إِالَّ سَ يكُ دِ ا أَهْ ا أَرَٰى وَمَ مْ إِالَّ مَ رِيكُ

ا أُ وقال:»مَ
مْ  ةً مِّنْهُ آئِفَ فُ طَ عِ ــتَضْ ا يَسْ ــيَعً ا شِ لَهَ لَ أَهْ عَ َرْضِ وَجَ ى ٱألْ الَ فِ ــوْنَ عَ رْعَ «إِنَّ فِ

.« ينَ دِ سِ ُفْ نَ ٱملْ انَ مِ ، إِنَّهُ كَ مْ آءَهُ ىِ نِسَ تَحْ مْ وَيَسْ بِّحُ أَبْنَآءَهُ يُذَ
ــك عضوض، غير  ــول احلكم الى مل ــورات الالحقة، وبخاصة حت ــن التط لك
ــار الوعي احلضاري لدى املسلمني فغاب عن اذهان الناس لفترة طويلة،  مس
ــم، وفرض حكمهم  ــتعبادهم، ومصادرة حقه ــن خاللها طغاة من اس متك
الغاصب عليهم، واحتكروا السلطة، فسالت دون ذلك دماء، رغم محاوالت 
ــتعادته، ومن هؤالء االمام  ــن احياء هذا الوعي واس ــض العلماء واملفكري بع
ــا  ــتخالف «اساس ــر الصدر الذي عدّ آية االس ــيد محمد باق ــهيد الس الش
للحكم»، واعتبر احلكم «متفرعا على جعل اخلالفة»، ثم انتهى الى القول 
بان «هذا يعطي مفهوم االسالم االساسي عن اخلالفة وهو ان اهللا سبحانه 
ــرية في احلكم وقيادة الكون واعماره اجتماعيا  وتعالى اناب اجلماعة البش
وطبيعيا. وعلى هذا االساس تقوم نظرية حكم الناس النفسهم وشرعية 
ــة اجلماعة البشرية حكم نفسها بوصفها خليفة عن اهللا». ونعلم  ممارس
ــهيد السيد  ان الصدر دفع حياته ثمنا لهذا الوعي، ومثله فعل املرجع الش
ــوري البعثي، القائم على «عبادة  ــقوط النظام الدكتات محمد الصدر. و بس
ــخصية» املتمثلة بصدام حسني، حتررت االمة، وانفتح الطريق امامها  الش
ــها، فاختارت  ــها بنفس ــم نفس ــم، اي حك ــارس حقها في احلك ــي مت لك
ــق. لكن تعثر  ــة هذا احل ــلوب ملمارس ــة، والنظام البرملاني كأس الدميقراطي
ــحب اميانهم بها، ومالوا الى  التجربة الدميقراطية دفع بعض الناس الى س
ــادل»، دون ان يلتفتوا الى ان  ــتبد الع ــة مضللة هي فكرة «املس ــرة قدمي فك
ــي احلكم بوصفهم خلفاء  ــتبد» تعني تخليهم عن حقهم ف كلمة «املس
ــن تصور حتققها في  ــن صفة «العادل» التي ال ميك ــن اهللا، بغض النظر ع ع
لْ (١٨٠٦- ١٨٧٣) هذه الفكرة اخلاطئة في  املستبد. وقد فند جون ستيورات مِ

كتابه  القيم «احلكومات البرملانية» فراجع.

يبدو جليّا ان قدر العملية السياسية في العراق والتي بنيت اصال 
ــة واعتمدت التوافقية واحملاصصة  ــس طباشيرية هشّ على اس
ــاراتها قد جعلها اسيرة ازمات  ــم مس وهذا لي وذاك لك في رس
ــا يؤكد إنها  ــة، وهذا م ــكاد تكون ازلي ــدادات ت ــتدامة وانس مس
بقيت تعيش في انفاق متداخلة ومغلقة  نهاياتها .. ان املطلوب 
ــالها واخلروج بها الى الفضاء الرحب بعد  االن العمل على انتش
ــك ال  ــببات اوجاعها، وهذا الش ــا ومس ــن زعانفه ــا م تخليصه
يتحقق صراحة اال بوجود ارادة وطنية خالصة وإميان عميق مبغادرة 
ــاعد  ــتنقع الذي هي فيه حاليا، ولنعترف صراحة بأن ما س املس
ــية ومساراتها (مخلبصة)  قد العملية السياس على ان تبقى عُ
ــة الى تقطيعها، هي  ــتلّ خيوطها من دون احلاج وحتتاج ملن يس
ــات مجلس  ــي قانون انتخاب ــودة اصال ف ــل املوج ــرات والعل الثغ
ــتئثاري)  ــف بـ( تك عني) وبـ(نفس اس النواب الذي صيغ مع االس
ــذ بنظر االعتبار  ــات دميقراطية حقيقية تأخ ــس من منطلق ولي
ــة وفي خدمة  ــة الساس ــعب اوال وليس مصلح ــة الش مصلح
ــى  املصالح واملغامن لهذا  ــتقرارها وليس للحفاظ عل البالد واس
ــاج الى اعادة صياغة  ــريعية يحت وذاك.. قانون  االنتخابات التش
بعيدا عن ( طريقة سلق البيض) في حني حتتاج املفوضية العليا 
املستقلة لالنتخابات هي األخرى الى اعادة تشكيلها وتصحيح 
ن اعادة ثقة الشعب بالعملية االنتخابية على  مساراتها مبا يؤمّ
عكس ما هو حاصل حاليا حيث العزوف البائن من قبل الناخبني 
ــة  املاضية..  ــت الدورات االنتخابي ــة االخفاقات التي رافق نتيج
ــيد مقتدى الصدر  ــرار زعيم التيار الصدري الس املهم انه بعد ق
باعتزال العملية السياسية وااليعاز الى نواب الكتلة  الصدرية 
ــن ثم املوافقة  ــتقالتهم وم ــغ عددهم (٧٣) نائبا بتقدمي اس البال
ــيد محمد احللبوسي  عليها من قبل رئيس مجلس  النواب الس
ــام مخاضات صعبة ألنه  من غير  ــية ام تكون العملية السياس
املعقول ان نرى برملاناً او حكومة او عملية سياسية مستقرة من 
دون مشاركة التيار الصدري، وصرنا نلحظ تصاعد الدعوات على 
ــعبي حلل البرملان احلالي والشروع  ــي والش الصعيدين السياس
ــني العام لعصائب اهل  ــراء انتخابات جديدة ،حيث أكد االم باج
احلق الشيخ (قيس اخلزعلي) على ضرورة تغيير قانون االنتخابات 
بق  ــردي الذي طُ ــيح الف ــريع قانون انتخابي بديل عن الترش وتش
ــية  ــرة، ويرى اخلزعلي ان العملية السياس ــي االنتخابات االخي ف
ــاب الكتلة الصدرية وال بديل  ــت االن اكثر تعقيدا بعد غي اصبح
سوى اتفاق سياسي على اعادة االنتخابات. في حني يقول رئيس 
ــرا بالبرملان  ــالوي «انه كان جدي ــة الدكتور اياد ع ــالف الوطني ائت
ــة الصدرية بدل  ــحاب الكتل ــد انس ــه بع ــي ان يحلّ نفس احلال
ــني هذا وذاك  ــلء مقاعد البدالء».. وب ــت على املناصب وم التهاف
فإنه ألجل حلّ البرملان دستوريا وفق املادة (٦٤) فال بد من طريقني 

ال ثالث لهما:
اولهما: طلب من رئيس الوزراء ومبوافقة رئيس اجلمهورية.

ثانيهما: بطلب من ثلث اعضاء البرملان على ان يجري التصويت 
ــرطني فإن الدعوات  على حلّه باالغلبية.. وحتى يتحقق احد الش
الشعبية تتصاعد والبد من آذان صاغية لصوت الشارع العراقي 

ألنه من غير املنطقي عدم االلتفات الى إرادة الشارع.

محمد عبد الجبار الشبوط

رأي
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متابعة / البينة الجديدة 
ــداد املهندس عمار  اعلن امني بغ
ــروع  الش ــن  ع ــم  كاظ ــى  موس
ــيد  الرش ــكر  معس ــل  بتحوي
ــدد من  ــر بدعم ع ــطح اخض ملس
ــى  عل ــاءً  بن ــاندة  الس ــوزارات  ال

توجيهات رئيس مجلس الوزراء .
 وذكر بيان لالمانة ان « امني بغداد 
ــال رفع  ــاً على اعم ــع ميداني اطل
االنقاض في معسكر الرشيد من 
ــري ألمانة  قبل اجلهد اآللي والبش
ــي لوزارة  ــد الهندس بغداد واجله
الدفاع وكذلك آليات وزارة النفط«.

ــارة  وافاد امني بغداد قائالً ان « اش
ــس  ــس مجل ــات رئي ــى توجيه إل
ــى أمانة  ــاء زيارته ملبن ــوزراء أثن ال
ــكر الرشيد  بغداد لتحويل معس

ــطحات خضراء ،باشرت  الى مس
ــة اجلهد اآللي  أمانة بغداد بتهيئ
والبشري لرفع األنقاض املتراكمة 

في معسكر الرشيد».

وتابع ان « هناك اجتماعات عديدة 
جرت مبكتب رئيس مجلس الوزراء 
بالتنسيق مع اجلهات األخرى ذات 
العالقة من وزارة الدفاع والوزارات 

ــبوع  واألس ــاندة،  الس ــرى  األخ
ــة بغداد مع  ــرت امان املاضي باش
ــع االنقاض  ــرى برف ــوزارات األخ ال
من هذه املنطقة والعمل مستمر 

لغاية تصفيرها».
ــيقا  ــى ان « هناك تنس ــار ال واش
ــع وزارة الدفاع لتنفيذ مخطط  م
تصميمي للمكان لوجود منشآت 
ــيق عال  ــدة لها ، وهناك تنس عائ
من خالل تشكيل جلان مشتركة 
ــداد  ــع و إع ــة املوق ــرض دراس لغ
مخطط تصميمي متكامل لهذه 
ــوارع وطرق  ــم ش ــة لتض املنطق
رئيسة وسيكون اغلب التصميم 
ــطحات خضراء  ــن مس ــارة ع عب
لتكون متنفسا ألهالي العاصمة 

بغداد».

متابعة / البينة الجديدة 

ــيكية بعد  قتلت مطربة مكس
أن أطلق زوجها الرصاص عليها 
داخل مطعم، من دون أن تتوصل 
ــات إلى دوافع الواقعة  التحقيق
ــادت  اآلن.وأف ــى  حت ــاوية  املأس
ــة،   اجلمعة  ــلطات األمني الس
املاضي، مبقتل املطربة يرما ليديا 
ــة من العمر ٢١ عاما، في  البالغ
ــونتوري ديل فالي»  ــم «س مطع
جنوبي مكسيكو سيتي، على 
ــوس هيرنانديز  يد زوجها خيس
ـــ٧٩ عاما.  ــب ال ــر صاح ألكوس

ووفق شهود، فقد أطلق ألكوسر 
ــا ٣ مرات،  ــى ليدي ــاص عل الرص
ــاول الهرب من موقع احلادث.  وح
ــرت صحيفة «إل  ــبما ذك وحس

ــيكية،  املكس ــال»  يونيفرس
ــي  ف ــل  دخ ــر  ألكوس ــإن  ف
ــاجرة مع ليديا قبل أن  مش
النار، ويحاول  يطلق عليها 
ــه  الفرار برفقة أحد حراس
ــوة  رش ــه  محاولت ــد  «بع
ــع  ــزال دواف ــرطة».وال ت الش
ــر للجرمية  ــكاب ألكوس ارت

غامضة، إال أن الشرطة 

ــه جرى  ــدت أن ــيكية أك املكس
ــرأة  ــة ام ــم برفق ــال املته اعتق
ــت إطالق  ــت معه وق أخرى كان
ــيرة إلى  ــى ليديا، مش ــار عل الن
ــا ابتزاز  «قضاي
 « بقة ــا س
ملف  ــي  ف

الزوج.

كتب / عباس غيالن
ــي  ف ــداء  اع ــه  ل ــون  يك ان  دون 
الوسط الغنائي والفني عموماً، 
ــة  ــى موج ــب عل ودون ان يحس
ــان،  الفن ــدوء  وبه ــرى،  أخ دون 
ــق  وتدف ــاعر،  الش ــابية  وبانس
وامللحن  ــرب  املط امللحن، عرفتُ 
ــم العلي، الشاب الذي شق  باس
ــرن  ــن الق ــعينات م ــدار التس ج
ــى، كنا من  املاضي، بأغانٍ ال تنس
ــا، حني  ــى والدته ــاهدين عل الش
ــريطا من انتاجي وكنا  سجل ش
ــريط  ــار اغاني الش ــوية نخت س
،خاله وياخاله ، نتذكرها بفخر، 
ونعيش حلظة اعتزاز ونحنُ نعرف 

ــذا النجم العراقي  كيف صنع ه
نفسه بعصامية واضحة.

ــوية ويفتونه تلك  من شوية..ش
ــروراً بأغنيته  االغنية اجلميلة، م

ــه،  خال ــا  ي  .. ــه  خال ــهيرة  الش
ــن كانت  ــف يا زم ــا اوگ وبينهم
ومشتاكلك  شكتبلكم  اغانيه 
موت وكوم يا دكتور و ال يا گلبي، 
االغاني  ــن  م ــرات  العش وغيرها 
ــق العلي طريقه بني  واالحلان. ش
ان  ــتطاع  واس ــرة،  كثي ــماء  اس
ــكل  ــع بصمته وجناحه بش يض
ــه، ولم  ــن نفس ــح وواثق م واض
ــه ، االخوين عادل  ــس  صحبت ين
وعماد مكي ، ويتراجع أبدا، حتى 
ــه بعيداً  ــش في مغترب وهو يعي
بواقع اجلغرافيا عن الوطن، لكنه 
ــاحته الفنية  ــع س ــل م متواص

بشكل وثيق وتألق.
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بغداد / البينة الجديدة
ــبي وزارة  ــن منتس ــات م ــر املئ تظاه
الداخلية املستقيلني لظروف قاهرة 
ــة  ــة وزارة الداخلي ــام بواب ــس، أم أم
للمطالبة بتسريع اجراءات عودتهم 
ــباباً واصحاب  وانصافهم كونهم ش
ــي  ف ــرون  املتظاه ــال  وق  ، ــل  عوائ
ــات لـ «البينة اجلديدة» أنهم  تصريح
يطالبون السيد وزيرالداخلية عثمان 
ــدم  ــل االق ــيد  الوكي ــي والس الغامن
ــودة من خالل  ــني العوادي بالع حس
ــراع بتخصيص الدرجات ضمن  االس
قوى األمن الداخلي وأنهم استكملوا 
ــة بالعودة  ــة املوافقات األصولي كاف
ــمية  ــب رس ــم كت ــدرت بعودته وص
ــودة واكملوا  ــم بالع ــن يرغب منه مل
ــات  واملوافق ــة  الطبي ــات  الفحوص
ــد األمني والقيد  ــرى من التحدي األخ
ــر  وزي ــيد  الس ــة  وموافق ــي  اجلنائ
الداخلية عثمان الغامني اصولياً منذ 

ــم اآلن بانتظار أوامر  ــام ٢٠١٩ وه الع
ــاع وجبتني   ــا انه مت ارج ــودة علم الع
منهم وبقيت وجبة واحدة لكنها مع 
األسف اصطدمت بالتالعب من قبل 
ــم ... (البينة  ــات ال تريد اخلير له جه
اجلديدة) مع هؤالء املنتسبني وتناشد 
السيد وزير الداخلية احملترم بأن ينظر 
ــوي وهو أهل  ــم بعني العطف األب له
ــاني مع االشارة الى  لكل موقف انس
أن هؤالء اضطروا لالستقالة وهي أمر 
طبيعي في ظروف صعبة ولعل تقدمي 
ــادل لطيف تبان اجلنابي)  العقيد ( ع
ــتقالته بعد حادث شجار  مؤخراً اس
مع شقيق احللبوسي خير مثال على 
ــك .. وفي اخلتام نقول : ارحموا من  ذل
ــماء  في األرض يرحمكم من في الس
ــتقيلني  املس ان  ــر  بالذك ــر  وجدي  .
ــوا باعالن اعتصام مفتوح وغلق  لوّح
ــم تنفيذ  ــال لم يت ــوراع في ح للش

مطالبهم القانونية املشروعة .


