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ــيد  ــدري الس ــار الص ــم التي ــال زعي ق
مقتدى الصدر في تغريدة له على تويتر 
ــم .. الذين  ــن الرحي ــم اهللا الرحم .. بس
ــاس قد جمعوا  ــم الناس إن الن قال له
ــم إمياناً وقالوا  ــوهم فزاده لكم فأخش
ــتمروا  ــبنا اهللا ونعم الوكيل # اس حس
ــا  ــدث فأن ــا ح ــالح مهم ــى ـ اإلص ـ عل
ــرقيون وال غربيون ولن  ــي ال ش وأصحاب
يحكم فينا ( ابن الدعي) كائناً من كان 
ــا يعبدون إال اهللا  .. واذا اعتزلتموهم وم
فأوُوا الى الكهف : ( اإلصالح) و (الوطن) 
ــن رحمته ويهيىء  ــر لكم ربكم م ينش

ــم مرفقا . فيا ربي هيىء  لكم من امرك
ــداً .. أنت إلهي وسيدي  لنا من امرنا رش
ف عنا أعداءنا  وموالي أغفر ألوليائنا وكُ
ــغلهم عن أذانا وأظهر كلمة احلق  واش
ليا وأدحض  ــا العُ ــالح) وأجعله : (اإلص
ــاد) واجعلها  ــل : (الفس ــة الباط كلم
السفلى إنكَ على كل شيء قدير . وفي 
ــاعدة  التطورات ذات الصلة أكدت مس
وزير اخلارجية األميركي لشؤون الشرق 
ــس االثنني،  ــف، ام ــرا لي ــط بارب األوس
ــهد  املش ــع  تتاب ــة  االميركي اإلدارة  أن 
ــرةً  ــة، معتب ــي بدق ــي العراق السياس
ــي تدل على  ــبوع املاض أن أحداث األس
ــي إلى حافة  ــهد السياس وصول املش

ــة إدارة  ــف ، إن أولوي ــت لي الهاوية.وقال
ــس األميركي جو بايدن وخصوصاً  الرئي
ــراق  ــتقرار الع ــة باس ــة مهتم اخلارجي
ــيادة عبارة  ــيرة إلى أن الس وأمنه، مش
ــا املواطن  ــات يتطلع اليه عن مؤسس
ــاذ القرار  ــيادة في اتخ ــب، والس والنخ
ــكل بعيد عن التدخالت اخلارجية. بش
ــن القومي  ــنطن واألم ــدت، أن واش وأك
ــة والدفاع وآخرين، تتابع  ووزارة اخلارجي
ــا جرت من  ــهد العراقي بدقة، وم املش
ــبوع املاضي تدل على  احداث في االس
ــي الى حافة  ــهد السياس وصول املش
ــني  ب ــراع  الص أن  ــت،  الهاوية.وأضاف
النخب السياسية ال يُحل اال من خالل 

ــة وحلول  ــى نتيج ــول إل ــوار والوص احل
ــيون ذلك، داعية  ــذا إذا أراد السياس وه
ــاذ القرار وجلوس  ــراق إلى اتخ قادة الع
ــواء أكان احلل من  ــادات س ــع القي جمي
ــة أم انتخابات  ــة انتقالي خالل حكوم
ــة جديدة.وبينت، اننا  جديدة أم حكوم
ــفارة أو في واشنطن مطلعون  في الس
مع القادة العراقيني بانهم قادرون على 
اتخاذ القرار الصحيح من اجل مصلحة 
ــي حوارها مع  ــف ف ــت لي العراق.وتابع
وسائل إعالم خالل طاولة مستديرة، إن 
ــراق بالوقت احلالي جاء  وجودها في الع

لنقل رسالة من القيادة األميركية.

كتب اِّـحرر السياسي
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أعلنت وزارة الدفاع، أمس األول األحد، عن قرب العمل على اعادة املفسوخة 
ــاً الحكام  ــس النواب وطبق ــاء على ما اقره مجل ــى اخلدمة بن ــم ال عقوده
ــتور العراقي  البند (اوالً) من املادة (٦١) والبند (ثالثاً) من املادة (٧٣) من الدس
واخلاصة باصدار قانون رقم (٢) لسنة (٢٠٢٢) اخلاص بالدعم الطارىء لألمن 
ــوخة عقودهم  ــذي تضمن فقرة خاصة باعادة املفس ــي والتنمية ال الغذائ
من منتسبي االجهزة االمنية واستناداً الى التوجيهات الصادرة من القائد 
ــلحة  وعليه فان املفسوخة عقودهم واملستقيلني من  العام للقوات املس
ــبي وزارة الداخلية يتطلعون لسماع بشرى عودتهم على غرار وزارة  منتس
الدفاع وأملهم كبير بالسيد  وزير الداخلية (عثمان الغامني) الذي لن يألوا 

جهداً في ادخال الفرحة الى نفوس املئات من هؤالء ان شاء اهللا.

بغداد /
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ــرة  كثي ــرات  متغي ــوء  ض ــي  ف
السياسية  ــاحة  الس تشهدها 
وما يرافق ذلك من توترات وأزمات 
ــديد  وحالة من القلق واحلذر الش
وكذلك في ضوء تصاعد النزاعات 
ــؤس  والب ــر  والفق ــائرية  العش
وانتشار اخملدرات وغياب اخلدمات 
األساسية وفوق هذا وذاك تصاعد 
ــاالت التي طفت  عمليات األغتي
ــطح وغيرها من األمور  على الس
ــة اصبحت  ــإن احلاج ــرى ف األخ
ــة لقيام احلكومة  أكثر من ماس
ــال  ــة تط ــرات اداري ــراء تغيي بإج
ــن احملافظني الذين حتصل  عدداً م
ــم حوادث أمنية  في محافظاته
ــلباً  ــالت أمني ينعكس س أو أنف

ــا وكذلك  ــع احلياة فيه على واق
ــني املقصرين  ــبة احملافظ محاس
ــن أكثر قوة  ــتبدالهم بآخري واس
ــتقرار  ــدرة في حفظ أمن واس وق
ــيطرة على  ــم والس محافظاته
ــيما في  ــة الس ــا األمني أوضاعه
ــة .. فهل  هذه الظروف احلساس
ــرات اإلدارية  ــنرى هذه التغيي س
ــة فورية أم  ــد اصبحت حقيق وق
أن احلبل سيبقى على الغارب ملا 
ــاء اهللا من الزمن ؟! . أن ضبط  ش
ــي محافظاتنا  األمني ف اإليقاع 
السيما الوسطى واجلنوبية صار 
أمراً واجباً وان أي تقصير تتحمله 
احلكومة االحتادية .. وفي املشهد 
ــرج إجتماع  ــي فقد خ السياس
ــية  السياس والقوى  ــات  الرئاس
الذي عقد أمس االثنني في بغداد 

وبحضور املمثلة األممية في بغداد 
ــخارت وغياب التيار  جينني بالس

الصدري بست توصيات متحورت 
ــة وتقريب  ــرورة التهدئ ــول ض ح

ــة الوصول  ــر بغي ــات النظ وجه
وتنقية  ــرة  املبك األنتخابات  الى 

ــية  ــواء بني القوى السياس األج
ــور لكننا  ــك من األم ــى غير ذل ال
نعتقد أن اإلجتماع في جلسته 
الثانية أثبت حقيقة أن مادار فيه 
ال يعدو عن كونه مضيعة للوقت 
وأن قراراته ال تداوي جرحاً للعراق 
ــياً  ــاك طرفاً اساس ــا أن هن طامل
ــه أال وهو التيار  ــالً غائباً عن وفاع
ــمل  الصدري ومتى ما التأم الش
دت الكلمة عندها نقول أن  وتوحّ
ــتكون بخير .. املفارقة  األمور س
أن اجملتمعني أكدوا ضرورة حتقيق 
اإلصالح في بنية الدولة العراقية 
ــأل أين كان الساسة  ونحن نس
طيلة (٢٠) عاماً عن هذا اإلصالح 
ــن  وأي ــة.  مفارق ــاً  حق ــا  انه ؟!. 
ــة قانون  ــة من موضوع الساس
ــر في  ــادة النظ ــات وإع األنتخاب

ــن  ــات ؟!. وأي ــة األنتخاب مفوضي
ــة أيضاً عن تفعيل  كان الساس
ــتحقاقات  واالس ــات  املؤسس
ــي أن نقول أن  ــتورية؟!. بق الدس
ــب  ــيقي» مطال التنس ــار  «اإلط
إذا  ــة  قوي ــة  حكوم ــكيل  بتش
ــاح في عقد  ــتطاع النج ما اس
ــة للبرملان وأنتخاب رئيس  جلس
للجمهورية ورئيس للوزراء ألجل 
ــالد نحو  ــفينة الب قيادة دفة س
ــة  ــة ومواجه ــواطىء اآلمن الش
ــإن « اإلطار» هو  التحديات وإال ف
شريك مبا يحصل وكفى تضليالً 
ــيء  ــعب الذي أدرك كل ش للش
ــر وغطاه» وان  وصار يعرف « البي
ــس بعد أن  ــر األم ــو غي ــوم ه الي
تكشفت احلقائق وبان كل شيء 

للعيان.
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ليت حواراتكم يا ساسة توصل سفينة العراق اُّـ شواطئ االمان ليعيش الوطن بسالم
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مجهولون،  ــلحون  مس ــال  أغت
ــي جهاز األمن  ــاً كبيراً ف ضابط
ــة  محافظ ــي  جنوب ــي  الوطن
ميسان امس األثنني.وذكر مصدر 
أمني ان املسلحني اطلقوا النار 
داوود  ــم  {قاس ــد  العمي ــى  عل
ــي األمن  ــط ف ــلمان} الضاب س

الوطني مع سائقه ليستشهد 
ــب  أصي ــا  بينم ــور  الف ــى  عل
ــه بجروح  ــر حمايت ــد عناص أح
ــلحني  املس ان  ــني  خطيرة.وب
ــة بيك  ــتقلون عجل ــوا يس كان
ــني  ــط ب ــق الراب ــى الطري اب عل
ــرة قرب مطعم  ــارة والبص العم

الطواحني.
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شهد يوم امس األول عودة جميع موظفي مجلس النواب 
ــالء املبنى نتيجة  ــهر من اخ ــة عملهم بعد نحو ش ملزاول
ــي محيطه.وقال مصدر  ــار التيار الصدري ف اعتصام انص
ــادوا ملزاولة  ــس النواب ع ــع موظفي مجل ــي ان جمي نياب
عملهم بنسبة ١٠٠٪، كما ان هناك بعض النواب حضروا 

ــه من املقرر ان  ــى مجلس النواب.وأضاف، أن امس إلى مبن
ــام املقبلة،  ــة اجتماعات خالل األي ــد اللجان النيابي تعق
ــأن استئناف جلسات  لبحث امللفات التي بجعبتها.وبش
اجمللس، أوضح املصدر، أنه لغاية اآلن ال يوجد موعد محدد 
ــارة األربعينية، لكن كل  ــتكون بعد الزي ــى األغلب س وعل

شيء مرتبط باتفاق الكتل السياسية.

ــات  الثب ــى  عل ــي  العراق ــي  الوطن ــن  األم ــاز  جه دأب 
ــجاعة في أداء مهامه حلفظ أمن الوطن وسالمة  والش
مواطنيه ، ولقد كان لصوالت اجلهاز وعملياته النوعية 
ــة رؤوس اجلرمية املنظمة  ــة اإلرهاب ومواجه في مقارع
ــتقرار  ــاء ركائز االس ــهود في إرس ــاد الدور املش والفس
ــا األبي مؤخراً. ــهدته محافظات عراقن األمني الذي ش

ــة اخملالفني  ــاز حازمة في إحال ــود اجله ــا كانت جه كم
ــبيه إلى التحقيق والقضاء اخملتص بطريقة  من منتس
ــم أو  ــن مناصبه ــر ع ــض النظ ــة، وبغ ــة منصف مهني
مسؤولياتهم.إنّ ما مت نشره وتداوله مؤخراً في منصات 
ــن تصرف فردي ال ميثل  ــالم والتواصل االجتماعي م اإلع
ــع أنَّ هذا التصرف ال  ــي حال ثبوته إال من تورط به. وم ف
ميثل نهج اجلهاز وال يعكس مستوى اإليثار والتضحية 
ــد وجود مخالفات  ــبيه، فإننا نؤك لدى ضباطه ومنتس

ــر العملية بصورة  واضحة في آلية تنفيذ وتصوير ونش
أسهمت في اإلساءة لسمعة جهازنا وجهوده واجنازاته.  
ــة العليا وتأكيدها  ــوء توجيهات املراجع األمني وفي ض
ــلطات القضائية  ــاون الوثيق مع الس ــى التزام التع عل
ــياقات  ــة املتهمني ووفقاً للس ــة اجلرمية وإحال ملكافح
ــيادة القانون.إن جهاز  املعتمدة حرصاً على تطبيق وس
األمن الوطني يعرب عن شكره وتقديره ملساندة السيد 
القائد العام للقوات املسلحة، فضالً عن تثمينه إنصاف 
ــرائح اجملتمع كافة وفي مقدمتهم اإلعالميون  ووعي ش
ــات اإلعالمية توخي  واملدونون، ويهيب اجلهاز باملؤسس
ــاءة  ــأنه اإلس ــج لكل ما من ش ــدم التروي ــة وع املهني
ــا الناصع.هذا  ــمعتها وتاريخه ــة وس ــزة األمني لألجه
ويجدد جهازنا العهد أمام الشعب العراقي في املضي 
ــالة واقتدار في أداء رسالته الوطنية ومهامه  بكل بس

املشرفة في خدمة العراق وسيادته وشعبه.

@‚Ü«Î@ÚÓ‰ËΩa@Ô �ÅÏni@kÓËÌ@?üÏ€a@Âfl˛a@ãbËu
Ú‹�j€a@ÚÓ‰fl˛a@ÒåËu˝€@Òıbç¸aÎ@wÌÎ6€a

ÊbéÓfl@ÔiÏ‰u@?üÏ€a@Âfl˛a@ø@ÜÓ‡«@fibÓnÀa

ÚÓflÏÿy@ÚÓœäñfl@pbibéy@›‘„@ıbj„c@Ü»i@ÚÓ€bΩa@ÒâaãÎ@Âfl@ÊbÓi¡çÎ˛a@÷äí€a@ÊÎ˚í€@ÔÿÌäfl˛a@ÚÓuâb®a@äÌãÎ@ÒÜ«béfl@›j‘néÌ@3bï3
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بغداد/

@Z@?üÏ€a@Öb§¸a
@Úçbˆä€@ÚÌÏém@|ëäfl@c@ÜuÏÌ@¸

Ê�a@Ûny@ÚÌâÏË‡¶a
ــم االحتاد الوطني الكردستاني، امس االثنني،  حس
ــة اجلمهورية،  ــأن مرشح تسوية لرئاس اجلدل بش
فيما أشار إلى أنه لم يحدد حتى اآلن موعد جلسة 
انتخاب رئيس اجلمهورية.وقال عضو االحتاد كاروان 
ــة اإلخبارية تابعته وكالة  أنور في تصريح للعراقي
ــم يحدد  ــد االن ل ــه «حل ــة (واع)، إن ــاء العراقي األنب
ــا أن «االحتاد  ــة»، مبين ــة اجلمهوري ــح لرئاس مرش
ــتاني مصر على قراره بشأن ترشيح برهم  الكردس
صالح لرئاسة اجلمهورية».وأضاف، أن «التسريبات 
ــير الى االتفاق على مرشح تسوية عارية  التي تش
ــيرا الى أنه «ال يوجد اي مرشح  عن الصحة»، مش

تسوية بني احلزبني حتى االن».

äübÇΩa@ÚÓ€b«@fiÎÜ€a@Â‡ô@È–Ó‰ñm@Âfl@¥n‰ç@Ü»i@ıböÓj€a@Ú‡ˆb‘€a@@Â‡ô@pbi@÷aä»€a@Z@ÔflÏÿy@âbínéfl

السليمانية /

بغداد/

بغداد/



بغداد / البينة الجديدة

ــدت وزارة املالية، امس االثنني   ، انها  أك
ــع اجلهات  ــراء حتقيق دقيق م ــررت اج ق
ــق  ــات والوثائ ــب االولي ــة بحس املعني
ــن تريليون دينار  ــة بنقل اكثر م املتعلق
من احد احلسابات املصرفية احلكومية.  
ــي بيان (٤ أيلول ٢٠٢٢)،  وذكرت الوزارة ف
ــة االخيرة عبر بعض  ــه «تردد في األون ان
ــائل اإلعالم ، بيانات عن (نقل اكثر  وس
ــابات  ــون دينار من احد احلس ــن تريلي م
ــة _ دون قيام وزارة  املصرفية احلكومي
ــه الى خزينة  ــة والكمارك بإدخال املالي

ــه «بهذا  ــان ان ــاف البي ــة)».  واض الدول
ــد على انها  ــوزارة التأكي ــدد تود ال الص
ــق دقيق مع  ــبقا اجراء حتقي ــررت مس ق
ــات  االولي ــب  بحس ــة  املعني ــات  اجله
ــوع  ــل املوض ــة بأص ــق املتعلق والوثائ
ــاة العامة  ــع ذات عالقة بالهي ومواضي
ــد مدى دقة ذلك  للضرائب لغرض حتدي
ــؤولة ، ومعاجلة  ــي اجلهات املس ومن ه
ــأن  ــذا الش ــواردة به ــل ال ــاالت اخلل ح
ــات ان  ــتوى االفراد والسياس على مس
ــع او تاخير عمال  ــدون اي تراج ــدت ب وج
ــة  والوطني ــة  االخالقي ــؤولية  باملس
ــارت الوزارة  ــال العام».  واش وحماية امل

ــتقيل علي عالوي  ــى ان «الوزير املس ال
ــوزارة حتى  ــمنه ال ــذ تس ــد عمل من ق
ــاد  ــتقالته على ضرب منابع الفس اس
ــل الوزارة  ــع مفاص ــه في جمي وجتفيف
ــتراتيجية وخطط  ــالل وضع اس من خ
ــوزارة واختيار كبار  ــات ال امتتة مؤسس
املشاريع».   الدوليني لهذه  املستشارين 
ــتمرة  ــت البيان الى ان «الوزارة مس ولف
ــتراتيجيات لتحقيق  بتنفيذ هذه االس
ــتنقل وزارة  ــوة التي س ــداف املرج االه
ــات املرتبطة بها نحو  املالية واملؤسس
ــاحات  مس ــص  وتقلي ــوء  الكف االداء 

التالعب والفشل».  

البينة الجديدة / علي شحونة الكعبي
ضمن جهودها املستمرة في أداء مهامها 
وحصدها لثمار عملها بني احلني واآلخر، 
ــاء  ــتثمار بغداد مس ــت هيئة إس إفتتح
ــور  ــي ( ٤/ ٩ / ٢٠٢٢ ) وبحض ــد املاض األح
ــاري ( حيدر  ــها املهندس اإلستش رئيس
األنصاري ) مشروع ( معمل إنتاج أكياس 
البولي بروبلني واألكياس الورقية وأكياس 
ــركة األحبار  ــوت) املنفذ من قبل ( ش اجل
ــة واألكياس محدودة  ــات الورقي للصناع
ــؤولية ) في منطقة الدورة  ، والذي  املس
ــاريع الصناعية  ــد واحداً من أبرز املش يُع
اإلستثمارية املنفذة في العاصمة بغداد 
ــة اإلقتصادية الكبيرة والذي  ذات األهمي
ــه ومواصفاته  ــه وكفاءت ــم بجودت يتس
املطابقة للمعايير العاملية املعمول بها 
ــن العمل في  ــال . وقد تضم ــي هذا اجمل ف
ــات جديدة و  ــاء ثالث قاع ــروع إنش املش
تأهيل قاعتني يتم إستخدامها كمخزن 

ــرى خلطوط اإلنتاج  ــواد األولية واألخ للم
ــا ( ٧٠ ) مليون كيس  ــغ طاقته التي تبل
سنوياً  مبختلف أنواعها وباإلعتماد على 
ــئ  ــن واملعدات ذات املناش ــل املكائ أفض
ــة الفعلية  ــي تالئم احلاج ــة الت الرصين
ــواق  ــتزوّد األس ــي س ــاس الت ــن األكي م
ــام واخلاص .  ــاع الع ــات القط ومؤسس
السيما وأن هذه الصناعات أصبحت من 

ــتهالكية حالياً  ــل الصناعات اإلس أفض
ــبب الطلب املتزايد واملستمر عليها   بس
. إضافة لذلك فقد عملت إدارة املشروع 
ــاحات  ــوارع وإكمال س على تبليط الش
ــاحات  ــاء املس ــيارات وإنش ــوف الس وق
اخلضراء وبناء مساكن للخبراء العاملني 
ــاء مرافق  ــالً عن إنش ــروع فض في املش
ــول األنصاري  ــذا وجت ــرى . ه ــة أخ خدمي

ــآته  لع على منش ــة املعمل وإطّ في أروق
ــتخدمة  ــا املس ــة والتكنولوجي املتنوع
ــاز هذا  ــروره بإجن ــث عبّر عن س ــه حي في
ــية مثمناً في  ــدة قياس ــرح خالل م الص
ــود املبذولة في تنفيذه  الوقت ذاته اجله
من قبل الشركة املستثمرة التي أعربت 
ــا قدمته لهم  ــا للهيئة مل ــن إمتنانه ع
ــل إمتامه ،  ــهيالت ودعم من أج ــن تس م

مؤكدين بأنهم سيعملون بإمكاناتهم 
ــواق  ــم في األس ــات منتجه ــة إلثب كاف
ــتقبالً  ــز دوره لينافس مس احمللية وتعزي
ــتوردة من  ــة له واملس ــات املماثل املنتج
ــركة  ــالد .اجلدير بالذكر أن ش ــارج الب خ
األحبار من الشركات الرصينة في مجال 
ــتيكية والورقية  إنتاج األكياس البالس
ولديها شركات عاملية مساندة وكذلك 
تتمتع بعقد املشاركة مع وزارة التجارة 
/ الشركة العامة لتجارة احلبوب وكذلك 
 (iso) ــزو  اآلي ــهادة  ــى ش عل ــا  حصوله
ــالمة حيث  ــة بنظام اجلودة والس اخلاص
ــودة من  ــركة الرصانة واجل ــد الش تعتم
ــة ذات األمتتة  ــالل خطوطها اإلنتاجي خ
ــة الكبيرة  ــة والطاقات اإلنتاجي العالي
ــروع ساهم  .مع العرض بأن إفتتاح املش
ــرص العمل  ــي توفير ف ــكل كبير ف بش
ــة وفي مختلف  ــة لأليادي احمللي املتنوع

اإلختصاصات.

البينة الجديدة / هيثم مجيد

اعلنت وزارة التجارة عن وضع الشركة 
ــاح    صب ــة  املركزي ــواق  لألس ــة   العام
ــاء  ــاس إلنش األحد املاضي احلجر االس
ــويقي في محافظة ديالى  معرض تس
ــاب دام  اكثر من  ــرة األولى بعد غي وللم
عشرون عاما ، وذلك برعاية السيد  وزير 
التجارة الدكتور عالء اجلبوري وبأشراف 
ــر من مديرها  العام وقالت مدير  مباش
ــي ان هذه   ــركة زهرة الكيالن ــام الش ع
ــتوى  ــى على مس ــي االول ــة ه التجرب
العراق بعد انقطاع دام لسنوات كثيرة 

ــى  ــا عل ــتنعكس مردوداته ــي س والت
ــوق العراقية . مؤكدة  ان االسواق  الس
ــتكون حاضرة في شراكات  املركزية س
ستراتيجية مع القطاع اخلاص النشاء 
ــكل كبير   ــواق كبيرة تنعكس بش اس
ــي حيث ان  ــة املواطن العراق في خدم
ــغيل  هذه اخلطوة  متت بعد عقد التش
ــاع  ــركة ارض الوش ــع ش ــترك  م املش
ــة احملدودة  ــارة العام ــاوالت والتج للمق
ــواق  ــغيل األس ــي تش ــة ف املتخصص
ــى وهي  ــة ديال ــي محافظ ــة ف العراقي
ــركة  كونها  ــى الش ــس بجديد عل لي
ــرة  ــن املباني املنتش ــد م ــك العدي متتل

ــات الوطن  ــة محافظ ــي بغداد وكاف ف
ــتعادة  وبالتالي أصبح واجبا عليها اس
ــيط  تنش ــي  ف ــهم   ليس ــاطها  نش
ــر اإلفتتاح   ــد . هذا وحض ــاد البل اقتص
نائب احملافظ للشؤون الفنية املهندس 
ــكر البياتي و قائم  بشار فتح اهللا عس
ــركة  ــام ش ــر ع ــة ومدي ــام احملافظ مق
ــركة العامة  ــة مدير الش ــى العام ديال
ــة ومدير ناحية  ــات الكهربائي للصناع
ــة  ــرة الرقاب ــروع دائ ــب وادارات ف هبه
ــركة العامة  ــة والش ــة واملالي التجاري
لتصنيع احلبوب وعدد كبير من شيوخ 

ووجهاء محافظة ديالى  .

ÚÓ€b«@ÚÓubn„g@Ú”b�i@êbÓ◊˛a@xbn„�@�aÜÌÜu@�̋ ‡»fl@|nn–m@ÖaÜÃi@âb‡rnçg

@@µbÌÖ@Úƒœb™@ø@Ô‘ÌÏém@ûä»fl@ıbí„�@êbç¸a@ävy@…öm@@ÚÌå◊äΩa@÷aÏç˛a@Z@Òâbvn€a

@Ú»”aÏ€a@paãÎbvn€a@›ÌåmÎ@H I@¥éßa@‚bfl�a@ÚÓ‰Ó»iâc@äˆaã@›‘‰i@⁄âbím@÷aä»€a@¯„aÏfl
ÔôbÌä€a@ıb‰ÓΩa@Öb„@¡Ó™Î@›‘»Ωa@Ú‘�‰fl@ø@¯„aÏΩa@Ôôaâc@Û‹«

@H@@ÒÜyaÎ@Ú‹‡»€@ÊbËuÎ@lbÁâ�a@Î@paâÜÇΩa@I@âb»ë@o§
ÖaÜÃi@äˆbí«@ÑÏÓí€@@�b»çÏfl@�bÓ‰flc@�bÌäˆbí«@�aä∑˚fl@Ü‘»m@äˆbí»€a@ÊÎ˚ë@ÚÌäÌÜfl

2محليات

ميسان / البينة الجديدة
أفاد مصدر أمني، امس االثنني   ، 
ــى مدير األمن  بإلقاء القبض عل
 ، ــان  ــة ميس ــي مبحافظ الوطن
ــوة“. ”الرش ــة  بتهم ــاَ   متلبس

ــن  م ــوة  ”ق إن   ، ــدر  املص ــال  وق
ــت، ليلة  ــة النزاهة اقتحم هيئ
الوطني  ــن  ــة األم ــس، مديري أم
ــان، والقت  ــي محافظة ميس ف
ــة. ــر املديري ــى مدي ــض عل القب

ــبق  ”س ــه  أن ــدر،  املص ــاف  وأض
ــل)  ــر (املعتق ــاء املدي وأن مت إعف
ــرا ملديرية امن  ــه مدي من منصب
ــا تخص  ــبب قضاي املوصل بس
ــاؤه من  ــا إعف ــاد، ومت أيض الفس
ــبهات  ــن ديالى في ش ــر أم مدي
فساد“.هذا وأظهر مقطع فيديو 
ــاء القبض على مدير  عملية الق
األمن الوطني مبحافظة ميسان 

متلبساً بتلقي الرشوة.

بغداد / البينة الجديدة

ــة،    الصيادل ــة  نقاب ــت  أحص
ــدد اخملالفات  األحد املاضي، ع
ــل من عام،  ــودة خالل أق املرص
ــا أوضحت اإلجراءات جتاه  فيم
ــري اإلجازات.وقال نقيب  مؤج
الهيتي  ــى  الصيادلة مصطف
ــة األنباء  ــح لوكال ــي تصري ف
ــة  ــة (واع)، إن «النقاب العراقي
منذ  ــش  تفتي ــالت  أجرت حم
املاضي  ــام  للع االول  ــرين  تش
ــول احلالي بواقع ١٣  وحتى ايل
ــوم البالد»،  ــف زيارة في عم ال
الفتا الى أنها «سجلت خالل 
هذه املدة ٢٧٠٠ عقوبة بسبب 
اخملالفات، ومت تطبيق العقوبات 

ــاط». ــان االنضب ــل جل ــن قب م
ــي  ــة الت ــال الوهمي ــن احمل وع
ــات،  الصيدلي ــل  عم ــزاول  ت
ــي أن «موقع احملال  ــد الهيت أك
اخملالفة يرسل بكتاب رسمي 
ــم احملل والعنوان،  يتضمن اس
ــة املنظمة في  ــة اجلرمي ملديري
اإلجراء  الداخلية التخاذ  وزارة 
ــأن ما  القانوني بحقها».وبش
ــاالت تأجير وبيع  يحدث من ح
ــني  ــة، ب ــة املهن ــازة ممارس اج
الهيتي أن «بيع او ايجار اجازة 
مزاولة املهنة امر ممنوع، ووفق 
ــن قانون  ــادة ٥٠ م ــون امل القان
ــة يعاقب من  ــة الصيدل مزاول
يبيعها باحلبس ٣ سنوات مع 

إلغاء اإلجازة».

البصرة / البينة الجديدة
شاركت الشركة العامة ملوانئ 
ــطول آلياتها بنقل  العراق بأس
ــني  زائري أربعينية اإلمام احلس
ــالمجة  الش ــذ  منف ــن  م (ع) 
ــرأب البصرة .  ــى م ــدودي إل احل
ــر العام ملوانئ العراق  وقال املدي
ــان  فرح ــدس  املهن ــور  الدكت
العراق  ان موانئ  ــي:  الفرطوس
ــارك بعدد من حافالتها في  تش
نقل زوار االربعينية وهذه ليست 
ــارك بها  ــى التي تش ــرة األول امل
آليات الشركة بخدمة الزائرين 
ــارك  ــم مجانا، كما يش ونقله
ــركتنا مع سائقي  ــائقو ش س
ــافرين  ــركة نقل املس ــل ش نق
ــى  ــن إل ــل الزائري ــود بنق والوف

ــة  املقدس ــالء  كرب ــة  محافظ
ونشارك في دعم املواكب باملياه 
ــرب وإيصال مواد  الصاحلة للش

ــالء، مؤكداً أن  املواكب إلى كرب
هذه احلمالت تستمر لعدة أيام 
ــن الكرام.نفذت  ــة للزائري خدم

ــئ  ــاوزات ملوان ــع التج ــة رف جلن
العراق برئاسة املشاور القانوني 
ــه  توي ــن  احلس ــد  عب ــد  محم

ــع التجاوزات  بحملة أخرى لرف
ــركة  أراضي الش الواقعة على 
ــل ومحيط  ــة املعق في منطق

ــني  ــي .وب ــاء الرياض ــادي املين ن
ــة «ان اعمال رفع  ــس اللجن رئي
ــى أراضي املوانئ  التجاوزات عل
ــات  التوجيه ــون  ك ــتمرة  مس
ــام  الع ــر  املدي ــن  م ــادرة  الص
ــدس  ــور املهن ــركة الدكت للش
ــص  تن ــي  الفرطوس ــان  فرح
ــع التجاوزات  ــتمرار رف على اس
ــى االراضي احمليطة  الواقعة عل
بنادي امليناء الرياضي ومنطقة 
املعقل واملناطق األخرى ، مبينا 
ــالل  ــن خ م ــذ  تنف ــة  احلمل ان 
التعهدات  ــذ  اوال واخ ــغ  التبلي
ــوم اللجنة مدعومة  بعدها تق
ــرطة املوانئ  ــن ش ــناد م وبإس

برفع التجاوزات .

بغداد / البينة الجديدة
ــي  ــائر ف ــؤون العش ــة ش ــدت مديري عق
ــا ( مضيف  ــة في مضيفه وزارة الداخلي
ــاح األربعاء  ــائر العراق  ) صب قبائل وعش
ــائرياً  ــراً عش ــي ٢٤ / ٨ / ٢٠٢٢ مؤمت املاض
ــدرات و  ــعار ( اخمل ــعاً حتت ش ــاً موس أمني
ــة واحدة  )حضره (  اإلرهاب وجهان لعمل

ــيد  ــواء محمد اجلبوري) ممثالً عن الس الل
ــؤون الشرطة و الناطق  وكيل الوزارة لش
ــم وزارة الداخلية  ( اللواء  ــمي باس الرس
خالد احملنا ) و مدير عام مديرية مكافحة 
ــي )  و مدير  اخملدرات ( اللواء مازن القريش
ــة (  ــي وزارة الداخلي ــائر ف ــؤون العش ش
ــوري) فضالً  ــر علي محمد الن اللواء ناص

ــيوخ و وجهاء  ــادات وش ــور س ــن حض ع
عشائر العاصمة بغداد بجانبيها الكرخ 
ــواء ناصر  ــدء نقل الل ــة في الب و الرصاف
ــالم وتوجيهات السيد  النوري حتيات و س
ــان الغامني  ــتاذ عثم ــر الداخلية األس وزي
ــالل املؤمتر  ــا و مت خ ــرمي كم ــور الك للحض
ــار  ــة محاربة انتش ــى أهمي ــد عل التأكي

ــدرات في اجملتمع و مالها من تأثير  آفة اخمل
سلبي على أمن و إستقرار عراقنا احلبيب 
و في ذات السياق أكد قادة وزارة الداخلية 
ــائر العراقية  ــاون العش ــرورة تع على ض
ــف حصر  ــق مبل ــا يتعل ــي م ــة ف األصيل
السالح بيد الدولة من أجل القضاء على 
السالح املنفلت في املدن و املناطق و من 

ــيوخ العشائر   دعمهم  جانبهم أكد ش
ــاندتهم لألجهزة األمنية و اعلنوا  و مس
ــن يتاجرون  ــخاص الذي ــراءة من األش الب
ــدرات مطالبني  ــون و يتعاطون اخمل ويروج
ــة اجهزتها األمنية الضرب  الدولة و كاف
ــؤالء اجملرمني الذين  ــد من حديد على ه بي

يبثون سمومهم في اجملتمع .

?üÏ€a@Âfl˛a@äÌÜfl@Û‹«@új‘€a
ÒÏëä€a@Úπä†@ÊbéÓfl@ø@

@paÏ‰ç@HSI@èjßa@ZÚ€ÖbÓñ€a@Úib‘„
Ú‰ËΩa@Úçâbæ@Òãbug@…ÓjÌ@ÂΩ

بغداد / البينة الجديدة  
ــن أنّ التجاوز على  ــفت محافظة بغداد ع كش

ــى مناطق  ــول أكثرها إل ــة وحت ــي الزراعي األراض

سكنية، شكل خسارة فادحة لالنتاج الزراعي 

ــلة غذائية مهمة ترفد  في العاصمة وفقدان س

ــظ محمد  ــل مهمة.وقال احملاف ــالد مبحاصي الب

ــي أنّ «احملافظة  ــر العطا في تصريح صحف جاب

ــة  ــع وزارة الزراع ــعاً م ــاً موس ــدت اجتماع عق

ــاط  ــى آلية متكنهم من إحياء النش للتوصل إل

ــي زراعة بغداد  ــة عبر دائرت ــي في احملافظ الزراع

ــي مناطق أطراف بغداد التي  الكرخ والرصافة ف

ــن واحملمودية  ــب والتاجي واملدائ ــمل أبو غري تش

ــراءات تتضمن  ــيراً إلى أنّ اإلج واللطيفية، مش

ــني املديريات  ــة العقود الزراعية ب تنظيم عملي

ــوائيتها وعدم وضوحها  واملزارعني، بدالً من عش

ــالً عن إنهاء التجاوزات على تلك  وتقادمها، فض

األراضي».وأكد أنّ «هذا امللف بات شائكاً ومعقداً 

ــى دور  ــك األراضي إل ــع تل ــت جمي ــد أن حتول بع

ــكنية وعمارات وبحيرات، إضافة إلى معامل  س

ومنشآت جتارية من دون موافقات رسمية، الفتاً 

ــارة فادحة لالنتاج الزراعي  إلى أنّ ذلك ميثل خس

ــلة غذائية مهمة ترفد  في العاصمة وفقدان س

ــة، األمر الذي أدى  البالد مبحاصيل محلية مهم

إلى تراجع االنتاج بشكل ملحوظ وزيادة اسعار 

املنتجات الزراعية احمللية في السوق، فضالً عن 

ــبب غياب  ــوث البيئي بس ــاع معدالت التل ارتف

ــأنّ احملافظة  ه العطا ب ــوّ ــاحات اخلضراء.ون املس

باشرت بالتنسيق مع وزارة الزراعة واجلهات ذات 

العالقة مثل وزارة املوارد املائية، بحملة واسعة 

ــن توفير  ــي، تتضم ــاع الزراع ــوض بالقط للنه

ــمدة الزراعية  ــة واألس ــص املائية الكافي احلص

والبذور ذات األنواع اجليدة ، وكذلك التنسيق مع 

وزارة البيئة بهدف االتفاق على احملددات البيئية 

ــن اجلهود  ــني البيئة ضم ــى حتس ــي تؤدي إل الت

املبذولة بهذا اجملال في عموم البالد، خاصة بعد 

ــاحات اخلضراء أمراً  أن بات التصحر وغياب املس

يهدد البيئة بشكل ملحوظ .

@ÖÏËuÎ@ÚÓˆaàÃ€a@bËn‹ç@äé•@ÖaÜÃi
bËœaäüc@Ú«aâã@ıbÓy�
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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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مبينة أن القيادة في تواصل مع جميع 
ــوارات اخلاصة  ــراء احل ــاف وإج األطي
اإلرادة  أن  ــت،  النصح.وتابع ــدمي  وتق
السياسية بني العراقيني من شأنها 
الصالحية  تشكيل حكومة كاملة 
ــوس القيادات  ــيء مينع من جل وال ش
ــف، الى أن  ــت لي ــا بينهم.ولفت فيم
ــه أتباع  ــدى الصدر لدي ــيد مقت الس
ــر، وصوته مع القيادات  وجمهور كبي
األخرى يجب أن يسمع، ولكن باحلوار 
ــيكون  للمضي قدماً وخالف ذلك س
ــت نواجه  ــى منزلق.ونوه ــاب ال الذه
ــداد  واالنس ــتمرة،  املس ــات  العقب
ــي ماهو اال عقبة لتحقيق  السياس
ــة  ــي مصلح ــة وه ــدة احلقيق االجن
العراق، الفتة الى أن العراق ميتلك ٨٥ 
ملياراً في الصندوق الفدرالي.وقالت، 
ــراكتنا  إن العراق صديق ألميركا وش
معه حقيقية على املستوى الدولي 
ــتركات فيما  ــي وهناك مش واالقليم
ــادة العراقيني إلى  ــة الق بيننا، داعي
ــة بينهم  ــات اجلوهري ــاوز الصراع جت
للوصول الى الغاية وهو الوصول الى 

ــاعدة وزير اخلارجية  احلل.وثمنت مس
ــرق األوسط،  ــؤون الش األميركي لش
الدور االيجابي للعراق من خالل تبني 
احلوار بني أمريكا وإيران. في وقت صدر 
ــمي يستعرض  أمس األثنني بيان رس
ــة للحوار  ــة الثاني ــل اجللس تفاصي
ــي  االعالم ــب  املكت ــال  وق ــي  الوطن
ــوزراء مصطفى  ــس ال ــس مجل لرئي
الكاظمي انه استمراراً ملبادرة احلوار 
الوطني، اجتمعت الرئاسات مع قادة 
القوى السياسية الوطنية العراقية 
ــوزراء  ــس مجلس ال ــن رئي ــوة م بدع
ــى الكاظمي، امس  ــيد مصطف الس
ــة  ــول ٢٠٢٢)؛ ملناقش أيل  ٥) ــني  اإلثن
ــور  وبحض ــية،  السياس ــورات  التط
ــألمم املتحدة في  ممثلة األمني العام ل
العراق.وخلص االجتماع إلى االتفاق 
ــد اجملتمعون أن  ــا يأتي :١ـ أك على م
ــية وما  ــاع السياس ــورات األوض تط
ل اجلميع  ــات حتمّ ــت إليه من خالف آل
ــظ  حف ــي  ف ــة  الوطني ــؤولية  املس
االستقرار، وحماية البلد من األزمات، 
ودعم جهود التهدئة، ومنع التصعيد 

ــي؛  الوطن ــوار  احل ــي  وتبن ــف،  والعن
ــددين على  ــل إلى حلول، مش للتوص
ــوار  ــات احل ــتمرار جلس ــرورة اس ض
ــكيل  ــي.٢ـ قرر اجملتمعون تش الوطن

ــوى  ــف الق ــن مختل ــي م ــق فن فري
السياسية؛ لتنضيج الرؤى واألفكار 
ــق  ــة الطري ــول خارط ــتركة ح املش
ــات  ــب وجه ــي، وتقري ــل الوطن للح

ــة الوصول إلى انتخابات  النظر؛ بغي
مبكرة، وحتقيق متطلباتها مبراجعة 
ــات، وإعادة النظر في  قانون االنتخاب
ــون على  ــد اجملتمع ــة.٣- أك املفوضي

واالستحقاقات  املؤسسات،  تفعيل 
ــاع  االجتم ــدد  ج ــتورية.٤ـ  الدس
ــار الصدري  ــي التي ــوة ف ــوة اإلخ دع
ــاركة في االجتماعات الفنية  للمش
والسياسية، ومناقشة كل القضايا 
اخلالفية، والتوصل إلى حلول لها.٥ـ 
ــد اجملتمعون ضرورة تنقية األجواء  أك
ــة ومن ضمن ذلك  بني القوى الوطني
ــكال التصعيد، ورفض  ــع كل أش من
ــرب  ــدر أو تتس ــي تص ــات الت اخلطاب
ــات األخوية  ــرراً بالعالق ــبب ض وتس
ــالل  ــن خ ــا م ــة، ومعاجلته التأريخي
ــا  ومب ــة،  املتاح ــة  القانوني ــبل  الس
ــعب العراقي،  ــة الش ــظ كرام يحف
واحترام  ــتحقاقاته،  واس ومشاعره، 
ــية،  ــة، والسياس ــارات الديني االعتب
ــون  اجملتمع ــدد  ش ــة.٦ـ  واالجتماعي
ــالح في  ــق اإلص ــرورة حتقي ــى ض عل
ــني  وتثم ــة،  العراقي ــة  الدول ــة  بني
ــة أي اختالل في أطر  املطالب مبعاجل
ــن  م اإلداري  أو  ــي  السياس ــل  العم
ــريعات الالزمة، والبرامج  خالل التش
ــاون كل  ــة، وبتع ــة الفعال احلكومي

القوى السياسية، وبدعم من شعبنا 
ــة  ــن ذلك مناقش ــز، ومن ضم العزي
ــتورية،  الدس ــالت  التعدي ــس  أس
ــك باخليارات الدستورية في  والتمس
ــل. من جانبه  ــل احلوار واحل كل مراح
ــي  ــادي ف ــي والقي ــب احلال رأى النائ
االحتاد اإلسالمي الكردستاني مثنى 
ــني، أن اخلالفات بني  ــني، امس االثن أم
ــار الصدري  ــيقي والتي اإلطار التنس
ــادرات  ــا املب ــع معه ــة وال تنف عميق
التي ال ترضي احلد األدنى من مطالب 
ــني ، أن مطالب  ــاف أم الطرفني.وأض
ــتورياً  ــار الصدري غير ممكنة دس التي
ــان من خالل  ــم بحل البرمل كمطلبه
ــية  السياس ــادرة  املب أو  ــاء  القض
لألحزاب.وأشار إلى عدم جدوى تقدمي 
ــادرة ال  ــوى الكردية ملب ــرد أو الق الك
ــان، داعياً قيادة  ــق عليها الطرف يواف
ــه  ــار الصدري إلى التقدم بنفس التي
ــوة الرائعة  ــدم اخلط ــا ق ــادرة كم مبب
ــزالق إلى  ــت العراق من االن التي حم
حرب أهلية حني تبرأ السيد مقتدى 

الصدر من أعمال العنف. 
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ــم صالح مع  ــس اجلمهورية بره بحث رئي
ــاعدة وزير اخلارجية األمريكي لشؤون  مس
ــورات  ــف، تط ــرا لي ــط بارب ــرق األوس الش
األوضاع اإلقليمية، فيما أكدا على ضرورة 
ــي تكتنف املنطقة. ــزع فتيل األزمات الت ن

ــة ، أن  ــب رئيس اجلمهوري ــان ملكت وذكر بي
ــتقبل  ــس اجلمهورية برهم صالح، اس رئي
ــاعدة وزير اخلارجية األمريكي لشؤون  مس
ــط باربرا ليف، وتناول اللقاء  الشرق األوس
ــن  ــني البلدي ــة ب ــات الثنائي ــث العالق بح

وتطويرها، والدفع بها في مختلف امليادين 
السياسية واالقتصادية والثقافية والبيئية 
ــتركة، إلى جانب  ومبا يحقق املصالح املش
ــاب وفلوله،  ــة اإلره ــي مكافح ــاون ف التع
ــن العراقية وفق  ــوات األم ــز قدرات ق وتعزي
ــتراتيجي.وأضاف، كما  اتفاقية اإلطار االس
ــى تطورات األوضاع اإلقليمية  مت التطرق إل
ــام املتبادل، حيث جرى التأكيد  ذات االهتم
على ضرورة نزع فتيل األزمات التي تكتنف 
ــوار والتالقي  ــارات احل املنطقة، ودعم مس
لتخفيف توتراتها ومنع اندالع الصراعات، 

ــي  ــدور العراق ال ــة  ــى أهمي ــد عل والتأكي
ــرورة ضمان أمنه  ــي املنطقة وض احملوري ف
الداخلية في  األوضاع  ــأن  واستقراره.وبش
ــار الرئيس برهم صالح، بحسب  البلد، أش
البيان، إلى مسار احلوار والتالقي واملساعي 
القائمة ملعاجلة املسائل السياسية، فيما 
ــف التزام الواليات  ــيدة باربرا لي أكدت الس
ــراق  ــتقرار الع ــن واس ــم أم ــدة بدع املتح
وسالمة شعبه، ودعم احلوار ملعاجلة األزمة 
ــخ االستقرار ويحقق  السياسية ومبا يُرس

التقدم للعراقيني.

ــداد، امس  ــادة عمليات بغ ــت قي أعلن
ــبعة  ــاء القبض على س ــني، الق االثن
ــاب،  إره ــة  بتهم ــم  بينه ــني،  متهم
ــة في بغداد.  ــي الكرخ والرصاف بجانب
وأفاد املكتب اإلعالمي للقيادة ، أنه «مت 
 ، ــبعة متهمنيً ــاء القبض على س الق
ــة  ــاب، وعصاب ــم باإلره ــم مته بينه
ــواد اخملدرة،  ــر لترويج امل ــرقة واخ للس
ــتقات  وضبط مرآب خلزن وتهريب املش

النفطية بجانبي الكرخ والرصافة.
ــدف تعزيز األمن  ــع البيان، أنه «به وتاب
ــع االرهاب  ــف مناب ــتقرار وجتفي واالس
ــة بغداد،  ــع مناطق العاصم في جمي
وتنفيذاً لتوجيهات الفريق الركن قائد 
االمنية  ــتمر قطعاتنا  تس العمليات، 

ــر اإلرهابية وعناصر  ــة العناص مبالحق
ــى  عل ــني  واخلارج ــة  املنظم ــة  اجلرمي
ــواد اخملدرة  ــار ومروجي امل ــون وجت القان
ــالل تنفيذ  ــن خ ــك م ــموم» وذل «الس
ــات  ــة وواجب ــض القضائي ــر القب اوام
ــف اجلهود  ــث والتفتيش وتكثي البح
االستخبارية، بالتنسيق واملتابعة مع 
مدير قسم استخبارات وامن/قيادتنا».
وحول هذه العمليات األمنية أشار الى 
ــاء القبض على  ــن: الق ــه «اثمرت ع أن
ــواد قانونية  ــق م ــبعة متهمني وف س
مختلفة، بينهم متهم وفق املادة ١/٤ 
ــالل التفتيش  ــاء ذلك من خ ارهاب ج
ــخاص والعجالت اضافة  الدقيق لألش
ــبات املطلوبني في  ــل حاس الى تفعي
ــل كتيبة  ــعب» من قب ــيطرة الش «س

ــة  احلادي ــاة  املش ــة  فرق ــتطالع  اس
ــة متهمني وفق  ــال ثالث ــرة واعتق عش
ــة احدهم وفق  ــواد قانونية مختلف م
ــان  ــاض البي ــادة (٢٨/مخدرات)».واف امل
ــواء (٤٢) فرقة  ــه «متكنت قوة من الل أن
ــرة باالشتراك مع  ــاة احلادية عش املش
مفارز من جهاز االمن الوطني( مديرية 

ــن االقتصادي، مديرية امن الصدر)  االم
ــركة  التفتيش/ش وهيئة  ــعبة  مع ش
ــة من ضبط  ــع املنتجات النفطي توزي
مرأب خلزن وتهريب املشتقات النفطية 
ــيم)  ــي منطقة (الدس ــل كراج ف داخ
ــرقي مدينة الصدر، حيث مت ضبط  ش
ومصادرة خزانني اثنني سعة (سعة ٣٣ 

ــر) ومضخات مخصصة لضخ  الف لت
ــتركة  الوقود  في حني متكنت قوة مش
من اللواء الثامن شرطة احتادية ومفرزة 
ــرام بغداد/  ــة مكافحة اج ــن مديري م
ــن القاء القبض  ــب الكاظمية م مكت
على عصابة للسرقة مكونة من ثالثة 
ــرقة مبلغ  ــني بعد قيامهم بس متهم
ــار عراقي)  ــدره (٢٣ مليون دين ــي ق مال
ــة مركونة في منطقة  من داخل عجل
ــم  قيامه ــد  بع ــداد  ببغ ــة  الكاظمي
ــك بوقت  ــاج العجلة وذل ــر زج بكس
ــي بعد جمع وحتليل املعلومات  قياس
ــد أنه «مت  ــرقة». وأك ــة الس ــن حادث ع
ــليم املتهمني مع املواد املضبوطة  تس
الى اجلهات اخملتصة إلكمال االجراءات 

القانونية بحقهم».
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بغداد /

ــي أحمد وحيدي، أن احلكومة العراقية  أكد وزير الداخلية االيران
ــم اربعينية  ــران بتوفير االمن للزوار االيرانيني في مراس وعدت اي
ــار الوزير الى وتيرة توجه الزوار االيرانيني  االمام احلسني (ع). وأش
ــدا أن األعمال  ــة هناك، مؤك ــى العراق لزيارة العتبات املقدس ال
ــكلة  ــكل جيد وال توجد أية مش ــدود االيرانية جتري بش ــي احل ف
ــة في موضوع  ــم.وحول دور وزارة الداخلي ــذه املراس ــول دون ه حت
ــال ان تذاكر اخلطوط  ــع تذاكر اخلطوط اجلوية لزوار االربعني ق بي
ــة يتم بيعها من قبل وزارة الطرق ومنظمة اخلطوط اجلوية  اجلوي
فيما الزالت مراقبة اسعار بيعها مستمرة.    ولدى اجابته على 
ــال وزير الداخلية  ــع االمني في العراق ق ــؤال بخصوص الوض س
ــاء االمن واالستقرار في ربوع هذا البلد، فيما طمأنت  لقد مت ارس

احلكومة العراقية اجلانب االيراني بتوفير االمن للزوار االيرانيني.

إستقبل نائب رئيس مجلس النواب العراقي د.شاخوان عبداهللا 
أحمد في مكتبه الرسمي ببغداد امس اإلثنني السفير الروسي 
ــد املرافق له من  ــيف والوف ــيد إيلبروس كوتراش لدى العراق الس
ــفارة، وجرى خالل اللقاء بحث ومناقشة املوضوعات  طاقم الس
ــر تطورات األوضاع  ــترك ومنها آخ ــا ذات اإلهتمام املش والقضاي
السياسية على الساحة العراقية والدعوة إلى التهدئة واحلوار 
ــه أكد بأن العراق  ــية. وخالل حديث بني أطراف العملية السياس
يحرص على إستمرار تعزيز العالقات الثنائية والتعاون املشترك 
بني بغداد وموسكو، سيما هناك مشتركات ومصالح إقتصادية 
ــني، فيما أعرب  ــني البلدين الصديق ــط ثقافية وتاريخية ب ورواب
سيادته عن أمله بحل النزاع وإنتهاء احلرب بني روسيا وأوكرانيا، 
ألنها أثرت بشكل كبير على اإلقتصاد العاملي وإرتفاع في أسعار 

املواد الغذائية األساسية.
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بغداد /

ــني، عن  ــس االثن ــان، ام ــرطة ميس ــة ش ــفت مديري كش
ــع مواطنني إثنني  ــط برتبة عميد م ــل اغتيال ضاب تفاصي
ــكنون جميعهم العاصمة بغداد واوضحت انه حادث  يس
ــط برتبة عميد  ــة ، عن تعرض ضاب ــي. وذكرت املديري جنائ
ــم العاصمة بغداد  ــكنون جميعه مع مواطنني إثنني يس
ــق (عمارة-بصرة)  ــلوكهم طري ــى حادث جنائي ، أثناء س ال
ــلحني  ــتقلون عجلة نوع (بيك اب) من قبل مس وهم يس
ــى العجلة  ــر عل ــوا على اطالق نار مباش ــني اقدم مجهول
ــهاد الضابط املنسوب الى جهاز االمن  مما ادى الى استش
الوطني في بغداد مع مواطن اخر واصابة الشخص الثالث 
ــرطة  ــت، انه فور وقوع احلادثة وجه قائد ش بجروح.واضاف
ميسان اللواء (ناصر لطيف االسدي) بتشكيل فريق عمل 
مختص والتوجه فوراً ملوقع احلادث التخاذ كافة اإلجراءات 
الالزمة والتحفظ على الشخص املصاب لغرض التحقيق 
ــي  ــة الت ــى العجل ــف عل ــل والكش ــق بالتفاصي والتعم
ــتقلونها.وتابعت املديرية، ان املعلومات االولية اشارت  يس
ــبب احلصول على األموال، حيث كان  الى وقوع احلادث بس
ــن محافظة  ــراء عجلة م ــه (العميد) ينوي ش ــي علي اجملن
ثر  ــفره ، والذي عُ ــرة ، ويحمل مبلغاً من املال أثناء س البص
عليه داخل العجلة ، وكما ورد في إفادة الشخص املصاب.
ــراف قائد  واختتمت بالقول، ان اجهزة االمن اخملتصة وبإش
ــان تواصل العمل واجراء التحري والتحقيق  شرطة ميس

لكشف مالبسات اجلرمية.

بغداد /

ــة البريطانية ليز تراس، امس االثنني،  فازت وزيرة اخلارجي
ــة احلكومة  مبنصب زعيمة حزب احملافظني لتتولى رئاس
ــون. ــدة، خلفا لبوريس جونس ــدة للمملكة املتح اجلدي
ــتها، وزير املالية السابق ريشي  وفازت تراس على منافس
ــا مقابل  ــة ٨١٣٢٦ صوت ــي التصويت، بأغلبي ــوناك ف س
ــة داخلية استمرت طول فترة  ٦٠٣٩٩ صوتا، بعد منافس
الصيف، أشعلتها استقالة بوريس جونسون في يوليو.
ــزب احملافظني على  ــك، هنأت تراس أعضاء ح ــى إثر ذل عل
انتخابها، وطرحت معالم سياستها التي ستعمل على 
ــض الضرائب وااللتزام مببادئ احملافظني التي صوت  تخفي
عليها الناخبون قبل عامني.كما وعدت بايجاد حل ألزمة 
الطاقة وارتفاع األسعار، واحلفاظ على القطاع الصحي 
ــا زعيمة  ــى تراس، بصفته ــر أن تتول ــن املنتظ اجملاني.وم
ــوزراء حتى  ــة ال ــس العموم، رئاس ــزب في مجل ــر ح أكب
ــة التالية، والتي يجب إجراؤها بحلول  االنتخابات العام
ــاء امللكة  ــافر اليوم الثالثاء للق ــمبر ٢٠٢٤.وستس ديس
ــكيل احلكومة.وتراس  إليزابيث الثانية، لتلقي دعوة تش
(٤٧ عاما) هي رابع رئيس للحكومة منذ االستفتاء على 
ــذا املنصب بعد  ــغل ه ــيدة تش ــت»، وثالث س «بريكس

مارغريت تاتشر وتيريزا ماي. 
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وكاالت /

ــتقبل رئيس مجلس النواب محمد احللبوسي، امس االول األحد، مساعدةَ  اس
ــؤون الشرق األوسط باربرا ليف، والوفد املرافق لها. وزير اخلارجية األمريكي لش

ــاء، بحث العالقات الثنائية  ــي ، انه جرى خالل اللق وذكر بيان ملكتب احللبوس
ــية في العراق، وأهمية إيجاد  والتعاون بني البلدين، وتطورات األحداث السياس
ــهم في جتاوز  ــة ومتطلباتها وتس ــجم مع املرحل ــول ضمن مبادرات تنس احلل
ــورات األوضاع اإلقليمية والدولية، فضال عن عدد  األزمة، كما ناقش اللقاء تط
ــب البيان، عن استمرار  ــترك.وعبَّرت ليف بحس من القضايا ذات االهتمام املش
دعم بالدها للعراق وفق اتفاقية اإلطار االستراتيجي بني البلدين، والعمل على 
ــنطن، مؤكدةً أهمية تعزيز احلوار الوطني بني  ــراكة بني بغداد وواش تعزيز الش

القادة العراقيني؛ لتجاوز األزمة التي تعاني منها البالد.

بغداد /
صالح يستقبل مساعدة وزير الخارجية األمريكي لشؤون الشرق األوسط



بنيّ احتاد الكرة العراقي، أن االحتاد 
اخلليجي لكرة القدم لم يصدر أي 
تصريح أو قرار رسمي بشأن عدم 
ــرة خلليجي ٢٥  ــتضافة البص اس

ونقلها للكويت.
ــراء  اخلض ــة  املنطق ــهدت  وش
ــة بغداد  ــط العاصم احملصنة وس
ــرات أمنية  ــة آب املاضي، توت نهاي
واشتباكات مسلحة أسفرت عن 
ــلطات إلعالن  ضحايا، دفعت الس
ــود األمور الى  ــر التجول، لتع حظ
ــزة   ــة متلف ــد كلم ــا بع طبيعته
ــيد مقتدى الصدر، دعا فيها  للس
ــهدت البصرة،  ــا ش ــدوء، فيم اله
ــراق، توترات  ــي الع ــى جنوب أقص
ــن  ــفرت ع ــدة أس ــلحة جدي مس

ضحايا بني فصيلني مسلحني. 
وقال الناطق اإلعالمي الحتاد الكرة 
العراقي احمد عودة املوسوي   «ال 
ــن االحتاد  ــل أو قرار م ــد رد فع يوج
ــأن كما يثار  ــي بهذا الش اخلليج
ــائل  ــدر عن طريق بعض وس وتص

اإلعالم».

ــاالت  «االتص ان  ــوي؛  املوس ــني  وب
ــاد  االحت ــني  ب ــتمرة  ومس ــة  جاري
ــأن  العراقي ونظيره اخلليجي بش
االستعدادات لبطولة خليجي ٢٥ 
ــأن  ــد حتى تلميحات بش وال توج
ــت كما يثار  ــل البطولة للكوي نق

حالياً في وسائل اإلعالم».
ــاً ما  ــك فرق ــى ان هنال ــار ال واش
ــيوية  ــل التصفيات االس ــني نق ب
ــت بداعي  ــرة الى الكوي من البص
ــي مرت على  ــاع االخيرة الت االوض
ــتضافة البصرة  ــني اس العراق وب

أن  ــا  موضح  ،«٢٥ ــي  خلليج
ــي ٢٥ بعيدة  ــات خليج «منافس
ــم ومازال  ــد كأس العال وتقام بع

الوقت مبكراً واملتبقي ٤ اشهر».
ــاء  ــس واعض ــى ان «رئي ــت ال ولف
ــكل  االحتاد اخلليجي يدعمون بش

ــر اقامة البطولة في البصرة،  كبي
ــيعقد  ــا س مرتقب ــا  اجتماع وان 
ــاء االحتاد  ــب ألعض ــت قري في وق
ــيتم  ــهر وس ــي هذا الش اخلليج
ــع  ــة كل املواضي ــه مناقش خالل
ــتضافة  املتعلقة التي تخص اس

العراق خلليجي ٢٥».
ــرة  لك ــي  العراق ــاد  االحت ــن  وأعل
ــس (االول من  ــوم اخلمي ــدم، ي الق
ــن نقل تصفيات  ايلول اجلاري)، ع
ــباب من البصرة حتت  ــيا للش اس
ــبب  ــاً الى دولة اخرى بس ٢٠ عام
ــي  ــرة ف ــة االخي ــداث االمني االح
البالد ، فيما أشار مصدر مسؤول  
ــب الوضع  ــيوي» راق إلى أن «اآلس
«عن»كثب» ووجد أن البصرة «غير 

آمنة».
ــاد  ــذي الحت ــب التنفي وكان املكت
كأس اخلليج أعلن في وقت سابق 
ــار مدينة البصرة جنوب  عن اختي
ــي ٢٥ مع  ــة خليج ــراق، القام الع
ــتكمال جوانب  ــده على اس تأكي
أهمها  التحتية  بالبنية  متعلقة 

ملعب امليناء الدولي.

@“aÜÁc@ äçc@›véÌ@ÔÿçÎÖ@Ô”aä»€a
ÔÿÓín€a@âÎÜ€a

ــات  دوري ــات  مباري ــهدت  ش
ــيا،  ــدا وروس ــيك وهولن التش
ــس االول  ــت،    ام ــي أقيم الت
ــني  للمحترف ــزا  ممي ــورا  حض

العراقيني.
ــب العراقي،  ــح الالع ــد جن فق
ــي  ف ــكي،  دوس ــاس  ميرخ
تسجيل أسرع أهداف الدوري 
ــم،  املوس ــذا  ه ــيكي،  التش
ــي عدنان  ــاهم عل ــا س بينم
ــف  ــي خط ــي ف ــني عل وحس
ــة، لكل من روبني  نقطة ثمين

كازان وهيرينفني.
ــدف  اله ــكي  دوس ــرز  وأح
ملصلحة فريقه سلوفاكو في 
ــالفيا براج، بعد مرور  مرمى س
ــن صافرة  ــط م ــة فق ١٣ ثاني
ــرة طويلة  ــد متري ــة، بع البداي
ــي العراقي،  ــتقبلها الدول اس
ــني  مي ــى  عل ــوة  بق ــددها  وس

الظهير  ــع  ــارس. كما وض احل
ــي (٢٠  ــني عل ــي، حس العراق
ــي  ــدة ف ــة جدي ــا)، بصم عام

الدوري الهولندي املمتاز.
ــارك بديال مع  وذلك عندما ش
فريقه هيرينفني، في الشوط 
ــن، ضمن  ــي ضد نيميج الثان
اجلولة اخلامسة من البطولة، 
ــتوى جيد في  حيث ظهر مبس
ــي انتهت بالتعادل  املباراة الت
السلبي، وجعلت فريقه يصل 
ــادس برصيد ٩  ــب الس للترتي

نقاط.
أن  ــي،  العراق ــب  لالع ــبق  وس
ــي  ف ــة  قليل ــرات  لفت ــترك  اش
ــه  لفريق ــابقة  الس ــات  املباري
بالدوري الهولندي. كما شهدت 
ــي  الروس ــدوري  ال ــات  منافس
للدرجة األولى مشاركة الظهير 
ــيا  العراقي، علي عدنان، أساس
في قلب الدفاع مع روبني كازان، 

خالل التعادل مع أالنيا (٢-٢).

  

ــرة العراقي  ــاد الك ــو احت اكد عض
ومشرف دائرة احلكام رحيم لفتة، 
ــدوري املمتاز يطلبون  ، أن حكام ال
ــن  م أدوار  ــرة  لعش ــتحقات  مس
ــم ٢٠٢١- ــة الثانية للموس املرحل
ــاد  «االحت إن  ــة،  لفت ــال  وق  .٢٠٢٢
ــا  ــتحقات حكامن ــيمنح مس س
ــي الدفع  ــم يتأخر ف ــه ل ــا وان قريب
ــادر املالية اخملصصة لهم  امنا املص
ــد االن وفي حال  ــلمها حل لم نتس
ــنوزعها للحكام  ــلمنا لها س تس

بدون أي تأخير».
ــاد العراقي لكرة  ــاف ان «االحت واض
ــوارده املالية  ــد في م ــدم يعتم الق
ــن احلكومة  ــلمه م ــا يتس على م
ــيوي عن طريق  احمللية واالحتاد اآلس
ــدم، وان  ــرة الق ــاد الدولي لك االحت

ــا تقع  ــة حلكامن ــغ اخملصص املبال
ــات  ــن تخصيص ــوارد م ــن ال ضم

االحتاد الدولي».
ــاد العراقي  ــح لفتة أن «االحت واوض
لم يتسلم أي مبلغ حلد االن ولهذا 
السبب حدث التأخير بهذا اجلانب 
ولم يكن تاخيراً متعمدا من قبلنا 
ــبب اإلجراءات  بل التأخير جاء بس
ــد ان «احلكام يعتبرون  فقط». واك
ــاد  ــا كاحت اهتمامن ــات  اولوي ــن  م
ــس  ــول ان نبخ ــر املعق ــن غي ، فم
ــاً ان «االحتاد في  ــم»، مبين حقوقه
ــلم  ــلمه للمبالغ سيس حال تس
املستحقات مباشرةً فضال عن انه 
اعد باالتفاق مع دائرة وجلنة احلكام 
برنامجاً متكامالً حلكامنا يتضمن 
ــكرات تدريبية ودورات صقل  معس
وجتهيزات خاصة وغيرها من االمور 

التي تخدم حكامنا العراقيني».
ــكام الدوري املمتاز هددوا   وكان ح
ــلمية قريبة  ــم تظاهرة س بتنظي
ــاد، ومقاطعة التحكيم  ضد االحت
ــم  ــم يت ــا ل ــل فيم ــم املقب املوس
املوسم  ــتحقات  مس تسليمهم 

املاضي املتبقي بذمة االحتاد .
في وقت سابق لوح حكام العراق 
لكرة القدم،  باالستقالة واالعتذار 
ــي إدارة  ــوارهم ف عن تكملة مش
ــاز والفئات  ــدوري املمت مباريات ال
ــتالمهم  اس ــدم  لع ــة  العمري
مستحقاتهم املالية. وقال عضو 
ــاد العراقي  ــرة احلكام في االحت دائ
ــن  لكرة القدم، عبد الكاظم حس
ــي  ان حكام  ــح صحف ــي تصري ف
ــي العراق  ــرة القدم ف ــات ك مباري
بكل صنوفهم لوحوا باالستقالة 

ــي كل  ــاراة ف ــادة أي مب ــدم قي وع
الدوريات العراقية مبختلف فئاتها 
وذلك لعدم استالم مستحقاتهم 
ــدوري  ال ــكام  ــني ان ح ــة. وب املالي
املمتاز لم يستلموا مستحقاتهم 
طوال املرحلة الثانية لدوري الكرة 
ــم ٢٠٢١-٢٠٢٢  اما  املمتاز للموس
ــة  العمري ــات  الفئ دوري  ــكام  ح
ــتحقاتهم  مس ــتلموا  يس ــم  فل
ــة من  والثاني ــى  ــني االول للمرحلت
ــى ان  ــار ال ــه. واش ــم نفس املوس
احلكام أمهلوا االحتاد فرصة اخيرة 
في حال عدم صرف مستحقاتهم 
ــادرون  ويغ ــرة  الصاف ــيتركون  س
ــا ان احلكام ميرون  التحكيم، مبين
ــع صعب وتعبوا وبذلوا جهداً  بوض
ــي ادارة املباريات والبد من  ــراً ف كبي

تسليمهم مستحقاتهم.

باب أمام فريقِ أربيل  خسرَ منتخبُ الشَ
ــاراةِ التي  ــن دون مقابلٍ في املُب بهدفٍ م
ــو حريري  ــبُ فرانس ــتضافها، ، ملع اس
في أربيل، والتي تأتي ضمن استعداداتِ 
ــى  إل ــة  املؤهل ــاتِ  للتصفي ــبِ  املُنتخ
ــرُ أن منتخبَ  ــيا. يذك نهائياتِ كأس آس
ــباب تغلبَ في مباراته األولى على  الشَ
ــيء، ومن  فريقِ نوروز بهدفني مقابل ال ش
ــه الوديّة الثالثة  املقرر أن يخوضُ مبارات

أمام فريقِ احلدود، يوم غد األربعاء  .
ــةُ الصاالت  ــددت جلن ــأن آخر، ح ــي ش ف
ــرين  ــهر تش ــن ش ــاطئيّة، األول م والش
األول املقبل، موعداً النطالقِ دوري الكرةِ 

الشاطئيّة للموسم (٢٠٢٢ / ٢٠٢٣).
ــم رويض، إن  ــو اللجنة، هاش ض وقالَ عُ
ادِ  ــةِ االحتّ وافق ــةَ حصلت على مُ «اللجن
ــدِ موعد  ــرةِ القدم، بتحدي ــيّ لك العراق
ومتّ  ــاطئيّة،  الش ــرةِ  الك دوري  ــالقِ  انط
ــتلزماتِ  س االتفاقُ على  تهيئةِ جميع مُ

جناحه».
ــض، أن «الدوري متّ توزيعهُ بني  وأضافَ روي

ــي (مجموعة بغداد  ــع مجموعاتٍ ه أرب
ــط - اجملموعة  - مجموعة الفرات األوس

اجلنوبية - اجملموعة الشمالية)».
ولفت إلى تأهلِ «أربعة فرقٍ من مجموعةِ 
ــن كل مجموعةٍ من  ــداد، وفريقني م بغ
ــى األدوارِ النهائيّةِ  موعاتِ األخرى، إل اجملَ

التي حتتضنها العاصمةُ بغداد».
ــون  ــه أن يك ــن أمل ــض، ع ــربَ روي  وأع

سارِ  «استئنافُ الدوري نقطةَ حتولٍ في مَ
ــافِ  ــة وتطويرها، وخطوةً الكتش اللعب
ــن أجل  ــابةِ م ــب الشَ ــات واملواه الطاق

نتخبِ الوطني». ضمها للمُ
واختتمَ رويض حديثه بالقول: «نسعى 
واصلةِ العمل بهمةٍ عاليةٍ إلظهارِ  إلى مُ
الدوري بأفضل صورةٍ من النواحي الفنيّة 

واإلداريّة والتنظيميّة».

ــاد  االحت ــق  منس ــر  ذك
ــرة القدم،    ــي لك العراق
ــني  مغترب ــة  ثماني أن 
ــيلتحقون باملنتخب  س
ــة  بطول ــي  ف ــي  الوطن

األردن الدولية. 
ــي،  إن  ــال روان الناه وق

ــة  ثالث ــم  ه ــني  الالعب
ــدوري  ــي ال ــطني ف ناش
«زيدان  ــم  وه اإلنكليزي 
و»علي احلمادي»  إقبال» 
و «كاردو صديق»، وثالثة 
ــي  ــطني ف ــني ناش العب
وهم  ــويدي  الس الدوري 
ــاز» و»امير  ــد جع «مهن
ــن  و»مارت ــاري»  العم

ــدوري  ــن  ال ــداد»، وم ح
«ميرخاس  ــيكي   التش
ــني  ح ــي  ف ــكي»،  دوس
القائمة  سيكون ضمن 
ــون  ث ــادي  ن ــب  الع
ــران  «هي ــري  السويس

أحمد». 
ــب  الالع أوراق  ــأن  وبش
ــن يعقوب»، فقال  «كيڤ

ــل حتى  ــا لم تكتم إنه
ــال اكمالها  اآلن وفي ح
ــوم  بي ــة  البطول ــل  قب
ــيتواجد ضمن  واحد س
قائمة املنتخب الوطني 

العراقي .
وسيكون جدول البطولة 
الرباعية في األردن على 

النحو التالي: 

األردن  ــب  ــب منتخ يلع
مع سوريا في ٢٣ أيلول، 
ــراق  الع ــي  يلتق ــا  فيم
مان في  ــلطنة عُ مع س
ــه، على أن  ــوم نفس الي
ــاراة النهائية  ــام املب تق
املركزين  ــد  حتدي ومباراة 
ــع في ٢٦  ــث والراب الثال

من الشهر نفسه.

ــياطني احلمر)،  ــد (الش ــتر يونايت ــق فريق مانشس أحل
ــة) هذا  ــنال (املدفعجي ــى بضيفه آرس ــارة األول اخلس
املوسم، بتغلبه عليه ٣-١، ، في ختام اجلولة السادسة 
ــزي املمتاز. وأحرز أهداف يونايتد كل  من الدوري اإلجنلي
ــفورد (٦٦ و٧٥)، فيما  ــوس راش ــن أنتوني (٣٥) ومارك م

أحرز بوكايو ساكا هدف أرسنال الوحيد (٦٠).
ــتر يونايتد إلى ١٢  ــوز يرتفع رصيد مانشس وبهذا الف
نقطة من ٤ انتصارات مقابل خسارتني، ليحتل املركز 
ــنال في الصدارة عند  ــس، فيما جتمد رصيد أرس اخلام

١٥ نقطة.
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فاهم حسن فتاح

ــي الرحب  ــرة نكتب في اجملال السياس ــا ولفترة غير قصي كن
مبساوئه وليس بايجابيته وفي قرار متأني ومدروس مع نفسي 
ــررت ان اذهب للمجال الرياضي الرحب والنظيف واخلالي من  ق
ادران السياسة ومشتقاتها النتنة باستحقاق غير محسودة 
عليها اي السياسة .لكن لالسف وجدتها اتعس من السياسة 
ــن غريبا عنها من  ــي بامورها حيث لم أك ــس من باب جهل لي
ــة الرياضية من  ــذرة في الكتاب ــيطة واحل حيث بداياتي البس
ــن الزمالء اإلعالميني الكبار الكثير في  عام (١٩٧٨) وكان لي م
ــاء حترير الصفحات  اجملال الرياضي منهم املرحومون وهم رؤس
ــى والثورة  ــة في صحف اجلمهورية عبد اجلليل موس الرياضي
ــن وكذلك في اجلريدة الكويتية  ــم العبيدي وضياء حس قاس
ــوع من التوجس  ــا كان فيها ن ــة  وكتاباتن ــر الرياضي اجلماهي
ــاريرنا رأينا العجب  واخلوف .حتى عام التغيير بعد انفراج اس
العجاب من تسيد الكثير املوقف الرياضي ومتسكه بالكرسي 
الغالي حيث ابدا لم يكن الرجل املناسب في املكان املناسب 
وتراجعت الرياضة بشكل مخيف ومازالت يقابل هذا التراجع 
ــاذه  ــا االخ ــة بتصاميمه ــة واجلميل ــة احلديث ــب الراقي املالع
وتوسمنا خيرا بها لكنها اتضحت انها كانت وباال علينا الننا 
ــار لها بالبنان باستثناء بطولة  لم نقم عليها اي بطولة يش
ــا منتخبات  ــتركت به ــيا ودورة مصغرة اش ــرب آس ــباب غ ش
ــمن من جوع وكان الغرض من اقامت  خليجية ال تغني وال تس
ــة هوا رفع احلظر عن مالعبنا التي  مثل هذه البطوالت البائس
ــبب  ــتمرارها كان بس ــتمرت طيلة اربعة عقود ونيف واس اس
ركود- وكسل االحتادات السابقة وعندهم  اللعب خارج البلد 
احسن من اللعب داخل البلد للسياحة والتجوال في العالم 
ــي املالعب العراقية لكن  ــاد عن الضغط اجلماهيري ف واالبتع
ــق كان أكثر  املتحفزين لرفع احلظر وزير  ــن باب قول كلمة ح م
الشباب االسبق عبد احلسني عبطان وتفوق عليه وزير الشباب 
ــعى جاهدا لتحقيق هذا  احلالي الكابنت عدنان درجال الذي س
احللم لكن األمور جتري كما ال نشتهي وكلها بسبب االوضاع 
ــن التظاهرات  ــعبنا واخرها ماجرى م ــي مير بها وطننا وش الت
ــة مباريات  ــيوي بعدم اقام ــي اكرمتنا بقرار اس ــة الت العنيف
ــيا للشباب في البصرة والتي تضم منتخبات العراق  غرب اس
ــة االنفجار الذي  ــحبت نتيج ــتراليا التي انس والكويت واس
ــفارتها في بغداد لكن ال ميكن اغفال دور سلمان بن  حدث لس
ــعى دائما  ــيوي الذي يس ابراهيم ال خليفة رئيس االحتاد االس
ــئنا ام  ــائل املتاحة البقاء احلظر على مالعبنا ش ــكل الوس وب
ابينا وهو يتحني الفرص وليس الفرصة الواحدة ( والزالت) وما 
اكثرها عندنا لكن ال ينكر علينا أحد ان التظاهرات السلمية 
ــق مكفول في منظمة حقوق  ــودة في كل العالم وهو ح موج
ــلمان ( قافل ) على العراق  ــان واألمم املتحدة لكنه اي س اإلنس
ــى على الكابنت عدنان درجال ان يعرف ان بطولة اخلليج  ونتمن
ــلمان موجود مصاحبة معه التوترات التي  لن تقام عندنا وس
ــديد على ممثل العراق  حتدث بني احلني واالخر وعتبنا اجلاد والش
في االحتاد االسيوي عبد اخلالق مسعود، ماذا يعمل وهل كانت 
له ردة فعل او رأي جتاه الشيخ سلمان بن ابراهيم نختم ونقول 
ــج للكويت وليكن قرارنا بأي بأي خليجي  لنترك بطولة اخللي

(٢٥) قبل ان يقول لنا سلمان بن ابراهيم باي باي عراق.
ملاذا هكذا يا سلمان على هذا القرار االخير.)

@_Êb‡‹ç@bÌ@aàÿÁ@aábΩ@@
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وكاالت / البينة الجديدة
أظهرت بيانات رسمية انخفاض صافي األصول 
ــزي، في متوز  ــن املرك ــرف البحري ــة ملص األجنبي
ــبة ٢١٫٧ باملئة على أساس سنوي. املاضي بنس

ــن مصرف البحرين  ــادت البيانات الصادرة ع وأف
ــي األصول  ــس االول األحد، أن صاف ــزي، أم املرك
ــار دينار (٣٫٣  ــض إلى ١٫٢٣٨ ملي األجنبية انخف
ــت األصول  ــي متوزاملاضي.وكان ــارات دوالر) ف ملي
األجنبية للمركزي البحريني قد سجلت ١٫٥٨٢ 
ــارات دوالر) في متوز ٢٠٢١. ــار دينار (٤٫٢٢ ملي ملي

ــب البيانات، تراجعت األصول األجنبية  وبحس
ــبة ٦٫٦ باملئة، مقارنة  على أساس شهري بنس
ــار (٣٫٥٤ مليار دوالر) في  ــو ١٫٣٢٦ مليون دين بنح
ــران ٢٠٢٢.وتوزعت األصول األجنبية بني ٢٫٥  حزي
مليون دينار (٦٫٦٧ مليون دوالر) القيمة الدفترية 
ــى ١٫٢٣٦ مليار  ــي الذهب، باإلضافة إل الحتياط

ــد ودائع عمالت  ــارات دوالر) رصي ــار (٣٫٣ ملي دين
ــن  ــا م ــل إنتاج ــر األق ــن تعتب أجنبية.والبحري
ــني دول مجلس التعاون  جهة املوارد النفطية ب
ــل من  ــف برمي ــو ٢٠٠ أل ــج نح ــي، وتنت اخلليج
ــتفيد كثيرا من  ــام يوميا، لذا ال تس ــط اخل النف

ارتفاع أسعار النفط العاملية.

وكاالت / البينة الجديدة

ــون «تولونيوز» عن عبد  نقلت قناة تلفزي
الكرمي حيدر، نائب وزير العدل في حكومة 
ــالمية  ــة إس ــتور أي دول ــان أن دس طالب
ــرمي  ــرآن الك ــى الق ــتند عل ــب أن يس يج
ــنة النبوية والفقه.وأشار املسؤول  والس
ــى أن اخلالفات  ــان إل ــة  طالب ــي جكوم ف
ــي احملاكم على  ــني املواطنني حتل اآلن ف ب
ــن إذا رغب  ــي. ولك ــاس الفقه احلنف أس
ــتعدة لوضع  األمير، فإن وزارة العدل مس
ــيقوم، كما هو  ــاس رسمي، س قانون أس
احلال في البلدان اإلسالمية األخرى على 
ــاتير  ــار إلى أن الدس ــرآن والسنة.يش الق
توضع في العادة على أقل تقدير من أجل 

حتديد الهيئات التشريعية والتنفيذية.

وكاالت / البينة الجديدة
ــوة ٦,٦ درجات امس  ضرب زلزال بق
ــوان اجلبلي  ــني إقليم سيتش االثن
ــهد  ــرب الصني، الذي يش جنوب غ
ــى ما  ــة عل ــزات أرضي ــام ه بانتظ
ــات  ــاد املعهد األمريكي للدراس أف
ــزال  الزل ــز  مرك ــع  اجليولوجية.ويق
ــاعة ١٢:٥٢  ــد الس ــذي ضرب عن ال
بالتوقيت احمللي (الساعة ٠٤:٥٢ ت 
ــى عمق ١٠ كيلومترات، على  غ) عل
ــى ٢٠٠ كيلومتر جنوب  ــد حوال بع
ــنغدو الكبيرة وفق  غرب مدينة ش

املصدر نفسه.

وكاالت / البينة الجديدة
ــوف، رئيس حركة  ــال فالدميير روغ ق
ــيا»، إن  ــن مع روس ــه «نح زابوروجي
مهمة وفد الوكالة الدولية للطاقة 
ــه  زابوروجي ــة  محط ــي  ف ــة  الذري
ــتنتهي في ٦ ايلول، وأن  النووية س
«خططهم اإلضافية غير معروفة». 
ــد ال يزال  ــوف: أن «الوف وأضاف روغ
ــبتمبر،  ــي اخلامس من س ــل ف يعم
وتنتهي مهمته بعد ذلك، ويغادرون 
ــوا كل أنواع  ــول. وقد تلق ــي ٦ ايل ف
ــاعدة. ونحن مهتمون بتقييم  املس
ــي  ــع ف ــوازن للوض ــي ومت موضوع
محطة الطاقة النووية». ووفقا له، 
ــة الدولية للطاقة  ــإن وفد الوكال ف

ــخصا  ــن ١٣ ش ــف م ــة املؤل الذري
ــة الطاقة  ــي محط ــود اآلن ف موج
ــدد روغوف على أنه «ال  النووية.وش
ــم واضح ملا إذا  يوجد حتى اآلن فه
ــو الوكالة الدولية للطاقة  كان ممثل
الذرية سيبقون فى محطة الطاقة 
النووية على أساس دائم.وفي وقت 
ــام للوكالة  ــال املدير الع ــابق، ق س
ــة رافائيل  ــة الذري ــة للطاق الدولي
غروسي إن مهمة الوكالة ستبقى 
ــة  النووي ــة  الطاق ــة  محط ــي  ف
ــا كان ذلك ضروريا.  ــه طامل زابوروجي
ــيبلغ مجلس األمن  منوها بأنه  س
ــن زيارته إلى  ــي يوم ٦ ايلول ع الدول

محطة الطاقة النووية.

وكاالت / البينة الجديدة
ــن  ع ــرائيلية  اإلس ــة  احلكوم ــت  أعلن
ــران مع تركيا،  ــة على اتفاقية طي املصادق
ــرائيلية  ــركات طيران إس ــمح لش ستس
ــيير رحالت جوية من وإلى إسطنبول  بتس
ــابه في  ــرى في تركيا.وعلى حس ومدن أخ
ــان، املتحدث  ــر جندمل ــر»، كتب أوفي «تويت
ــرائيلي لإلعالم  ــم رئيس الوزراء اإلس باس
ــة صادقت األحد املاضي  العربي: «احلكوم
ــمح  على اتفاقية طيران مع تركيا، ستس
ــيير  بتس ــرائيلية  إس ــران  طي ــركات  لش
ــطنبول ومدن  ــن وإلى إس ــالت جوية م رح
ــاف جندملان: «هذه  ــي تركيا».وأض أخرى ف
هي خطوة استراتيجية تساهم في تعزيز 
ــتقرار واالزدهار في املنطقة وفي دفع  االس
ــا»، متابعا:  ــن قدم ــني البلدي ــات ب العالق
ــفيرين». ــني الس ــة: تعي ــوة القادم «اخلط

ــى اتفاقية  ــوم عل ــت الي ــة صادق احلكوم

ــركات  ــمح لش ــع تركيا ستس ــران م طي
ــيير رحالت جوية  ــرائيلية بتس طيران إس
ــطنبول ومدن أخرى في تركيا.  من وإلى إس
ــتراتيجية تساهم في  هذه هي خطوة اس
تعزيز االستقرار واالزدهار في املنطقة وفي 

دفع العالقات بني البلدين قدما.
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وكاالت / البينة الجديدة
ــر بوتني خالل  ــي فالدميي ــال الرئيس الروس ق
ترحيبه باملشاركني في املنتدى الدولي الثاني 
حلماية النمور، إن عدد النمور زاد بنسبة ٤٠٪ 
ــه اختفى  ــام ٢٠١٠، وفي الوقت نفس منذ ع
ــف بوتني منطقة  ــن البلدان.ووص في عدد م
برميوري الواقعة في الشرق األقصى الروسي 
ــية التي يعيش  ــد املناطق الرئيس ــا أح بأنه
ــي عن  ــرب الرئيس الروس ــر آمور.وأع فيها من
ــني العلماء من  ــوار ب ــي أن يكون احل ــه ف أمل

مختلف البلدان مثمرا في هذا اجملال.وأوضح 
ــي، وتبادل اخلبرات مع  أن تعزيز التعاون الدول
أولئك الذين حققوا النجاح في احلفاظ على 
ــار بوتني إلى أن  النمور، له أهمية خاصة.وأش
ــون في غابات التايغا  حوالي ٧٥٠ منرا يعيش
ــة للتدابير  ــرق األقصى، وذلك نتيج في الش
ــا. اتخاذه مت  ــي  الت ــة  املنهجي ــراءات  واإلج
وانطلقت أعمال املنتدى الدولي الثاني حول 
ــالل افتتاح  ــور، امس االثنني خ ــة النم حماي

«منتدى الشرق االقتصادي».

وكاالت / البينة الجديدة
ــاوية  النمس ــة  اخلارجي ــرة  وزي ــفت  كش
ــارك  ــل، التي تش ــابقة، كارين كنيس الس
ــرق االقتصادي» عن سبب  في «منتدى الش
ــيا،  اختيارها العيش في لبنان، وليس روس
ــية. ــا اللغتني العربية والروس رغم اتقانه

ــادرت  غ ــي  الت ــابقة  الس ــرة  الوزي ــت  وقال
ــتطع  ــبب مواقفها: «لم أس منصبها بس
ــم من أنني  ــيا. على الرغ االنتقال إلى روس
أحتدث اللغة الروسية قليال. لكنني أحتدث 
ــكل أفضل. وأعرف لبنان. لدي  العربية بش
أصدقاء يعرفونني فقط ككارين. وهذا مهم 
للغاية».أدلت وزيرة اخلارجية السابقة بهذا 

ــا منتدى  ــى هامش حضوره ــح عل التصري
ــرق  ــادي، املنعقد في الش ــرق االقتص الش
األقصى الروسي.وأوضحت في حديثها عن 
ــا،  الوضع الذي أجبرها على مغادرة النمس
ــر «خارجة عن القانون  ــا في أوروبا تعتب أنه
بالتأكيد»، قائلة: «أنا بالتأكيد خارجة عن 
القانون. ولهذا السبب، غادرت أوروبا، ألنني 
ــل الغريب(بني  ــذا التعام ــارك في ه لم أش
ــيا والغرب). لكنني أدفع ثمنا باهظا». روس

ــب وزيرة  ــل منص ــن كنيس ــغلت كاري وش
ــام ٢٠١٧ إلى عام ٢٠١٩.وقد  اخلارجية من ع
صرحت في وقت سابق بأنها غادرت النمسا 

بسبب التهديدات املستمرة ضدها.

وكاالت / البينة الجديدة
ــهر  ــى الش ــرائيل حت ــأت إس أرج
ــدة  اجلدي ــراءات  اإلج ــل  املقب
ــيرات الدخول إلى  املتعلقة بتأش
ــة، وألغت جانبني  ــة الغربي الضف
ــل  األق ــى  عل ــدل  للج ــن  مثيري
العاطفية. ــات  بالعالق ــان  يتعلق

ــى أن يُخطر  ونصت اإلجراءات عل
ــفر األجنبية  الس حاملو جوازات 
ــي  ف ــرائيلية  اإلس ــلطات  الس
ــدء عالقة  ــا من ب ــون ٣٠ يوم غض
ــخص في الضفة الغربية. مع ش

ــال  ــيق أعم ــدة تنس ــرت وح ونش
احلكومة اإلسرائيلية في األراضي 

التابعة  (كوغات)  ــطينية  الفلس
ــرائيلية،  اإلس ــاع  الدف ــوزارة  ل
ــا ألغى  ــد، نصا منقح ــس األح أم
ــال بريد  الفقرة التي تطالب بإرس
ــأن العالقات  ــي إليها بش إلكترون
ــص األصلي قال  الن اجلديدة.وكان 
ــطينيني  الفلس أزواج  إن  ــا  أيض
البداية  في  ــيمنحون  األجانب س
ــهر،  أش  ٦ أو   ٣ ــا  ــح مدته تصاري
ــم بعد  ــن معظمه ــيطلب م وس
ذلك مغادرة الضفة الغربية ملدة ٦ 
ــهر قبل احلصول على تصريح  أش
ــاء خارج  ــرط البق جديد، لكن ش
ــهر  ــدة ٦ أش ــة مل ــة الغربي الضف

ــرت  ــودة التي نش لم يرد في املس
األحد. غير أن منظمة «هاموكيد» 
أن  رأت  ــرائيلية،  اإلس ــة  احلقوقي
ــبب  ــيظل يتس ــص املعدل س الن
ــاة  حي ــي  ف ــرة  كبي ــات  باضطراب
التنفيذية  املديرة  العائالت.وقالت 
ــل  مونتي ــيكا  جيس ــة  للمنظم
ــوا بعض العناصر األكثر  «لقد أزال
ــن  ــت «لك ــارة للصدمة».وأضاف إث
ــكلة األساسية تبقى في أن  املش
إسرائيل ستمنع آالف العائالت من 
العيش معا، إذا كان أحد الزوجني 
أجنبيا، ألسباب سياسية صارخة 

تتعلق بالوضع الدميوغرافي».

وكاالت / البينة الجديدة

أطلقت شركة «مصر للطيران» خطي 
طيران مباشر من موسكو إلى منتجعي 
شرم الشيخ والغردقة بواقع ١٤ رحلة 
أسبوعيا بدءا من يوم السبت، ٣ ايلول 
ــك رئيس مجلس  ــن عن ذل اجلاري.أعل
إدارة الشركة القابضة ملصر للطيران، 
ــار عمرو أبو العينني، حيث أكدت  الطي

الشركة على أن الرحالت سوف تسيرّ 
ــدة يوميا إلى مقاصد  بواقع رحلة واح
اجلذب السياحي شرم الشيخ، وأخرى 
إلى الغردقة، بواقع ١٤ رحلة أسبوعيا 
لتنقل ٦٠٠ سائح يوميا إلى املنتجعني 
ــي إطار خطة  ــني، ويأتي ذلك ف املصري
ــادة معدالت حركة  الدولة املصرية لزي
ــر، لتعزيز  ــياحة الوافدة إلى مص الس
ــة  ــر كوجه ــية ملص ــدرة التنافس الق

ــائحني.وكانت  ــياحية متميزة للس س
ــران  والطي ــياحة  ــة الس ــة جلن رئيس
ــورا علي،  ــري، ن ــس النواب املص مبجل
ــفت في وقت سابق عن عودة  قد كش
ــرة من موسكو  الرحالت اجلوية املباش
ــول اجلاري،  ــيخ، ١٥ ايل ــرم الش إلى ش
ــركة «آزور إير» ستتولى  موضحة أن ش
تشغيل هذه الرحالت من موسكو إلى 

الغردقة وشرم الشيخ.

وكاالت / البينة الجديدة

ــتي» بأن تفجيرا وقع صباح  أفادت وكالة «نوفوس
امس االثنني، قرب السفارة الروسية في العاصمة 
ــرد معلومات بعد عن  ــة كابل، هذا ولم ت األفغاني
ــائر. ــبب في خس ــد تس ــا إذا كان ق ــه وم طبيعت
ــددا كبيرا  ــهود عيان أن ع ــت الوكالة عن ش ونقل

من سيارات اإلسعاف اجتهت إلى مكان التفجير.
ــدر  ــن مص ــال ع ــبوتنيك» نق ــة «س ــرت وكال وذك
ــن الدائرة  ــر وقع بالقرب م ــي أن التفجي دبلوماس
ــفارة الروسية في كابول.ووصف  القنصلية بالس
ــي في املدينة بالصعب. املصدر ذاته الوضع األمن
ــوع إصابات بني  ــن وق ــى اآلن أنباء ع ــرد حت ولم ت

العاملني في السفارة.
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وكاالت / البينة الجديدة

ــس االثنني  ــفت بريطانيا ام كش
اسم زعيم حزب احملافظني ورئيس 
ــط تصاعد  حكومتها املقبل وس
ــية  وسياس ــة  اقتصادي ــة  ألزم
ــر وضوحا مع  ــدت مالمحها أكث ب
جونسون.وفي  بوريس  ــتقالة  اس
ــرا  ظه  ١٢:٣٠ ــاعة  الس ــي  حوال
ــزب  ــن ح ــي، اعل ــت احملل بالتوقي
ــج  نتائ ــن  ــم ع احلاك ــني  احملافظ
ــث انتقد  ــه، حي ــات قيادت انتخاب
ــان في اجلولة النهائية،  املتنافس
ــراس ووزير  ــة ليز ت ــرة اخلارجي وزي
ــي سوناك،  ــابق ريش املالية الس
ــدة خطط بعضهما البعض. بش

ــوى  األق ــحة  املرش ــي  ه ــراس  وت

للتغلب على سوناك، الذي صوت 
لصالح خروج بريطانيا من االحتاد 

األوروبي، لكنه اتخذ اآلن نبرة أكثر 
ليونة بشأن الطريقة التي ينبغي 

ــا اململكة املتحدة  أن تتعامل به
ــيتولى  األوروبي.وس ــاد  االحت ــع  م
ــم أكبر حزب  الفائز، بصفته زعي
في مجلس العموم، رئاسة الوزراء 
ــى االنتخابات العامة التالية،  حت
ــول  ــا بحل ــب إجراؤه ــي يج والت
ــون االول ٢٠٢٤.ومن املرجح أن  كان
ــخص سيفوز للقاء  يسافر أي ش
ــث الثانية، لتلقي  ــة إليزابي امللك
ــام  ــكيل احلكومة.ويق ــوة تش دع
ــادة في قصر  ــتقبال ع حفل االس
البالغة  امللكة  ــن  لك باكنغهام، 
ــا موجودة في  ــر ٩٦ عام من العم
ــكتلندي في  االس إقامتها  ــر  مق
ــي عهدها  ــرة ف ــورال، وألول م بامل
ــتقبل جونسون وخليفته  ستس

هناك.
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ــون ( جيهان ) الثقافي مبقره  كرس صال
ــل  ــوك / مقاب ــة اليرم ــن مبنطق الكائ
ــرخ ندوته نصف  ــواف بالك جامع الش
ــف  ــة الط ــتذكار واقع ــهرية الس الش
ــر الذاكرة  ــني في ضمي ــوان ( احلس بعن

االنشادية) .
ــا الزميل  ــدوة التي اداره ــت الن وتضمن
ــة  ــة ترحيبي ــماعيل كلم ــد اس محم
ــدة  عمي ــي  الطائ ــان  جيه ــة  للزميل
ــور  باحلض ــا  فيه ــت  رحب ــون  الصال
ــم في ندوة  ــكرتهم على تواصله وش
ــي انعقادها  ــي يات ــذا الت ــا ه صالونه
ــبط  ــهاد االمام الس ــع ذكرى استش م
ــني ( ع) في واقعة الطف االليمة  احلس
ــيرة الى ان الصالون هو جزء من  ، ومش

مؤسسة ارض بابل الثقافية .
ــيد  ــيني الس ــا اخلطيب احلس اعقبه
مرتضى املوسوي الذي  القى محاضرة 
ــدالالت  ال ــى  ال ــا  فيه ــار  اش ــرة  قصي
الفكرية والتربوية التي انطوت عليها 

ــذي  جابه  ــني (ع) ال ــورة االمام احلس ث
فيها سلطة الظلم الغاشمة من اجل 
ــمو القيم الفاضلة التي  االصالح وس
يجب علينا ان ندرسها ونتاملها لبناء 
ــني فتح لنا  حياتنا اجلديدة مادام احلس

باب احلرية بفيض دمه الزكي..
ــامي هيال  بعده قدم الفنان الزميل س

ــاد الديني واحلسيني  حملة عن فن االنش
ــيد  ــردات )  بعد ان درس تلك االناش ( ال
ــجية التي  ــعرية الش ــد الش والقصائ
طاملا صدحت بها حناجر املنشدين من 
على املنابر احلسينية خاصة في شهر 
ــدي  ــرم احلرام واخذ مواكب ومنش مح
وشعراء مدينة كربالء منوذجاً لدراسته 

ــجلها  اكادميياً لهذه الظاهرة والتي س
في كتاب صدر له قبل سنوات قليلة..

ــان تلك  ــن احل ــاذج م ــدم من ــدان ق وبع
ــيد احلسينية مسجلة  الردات واالناش
ــام العراقي  ــات واطوار املق ــى النوت عل
ــن تلك  ــدد م ــاداء ع ــام ب ــة ، ق اخملتلف
ــه املتمكن  ــيد بصوت ــوار واالناش االط

ــذي  اعجب   ــرة ال امام اجلمهور مباش
بها وتفاعل معها متاماً .

ــاش واملداخالت مع  ــاب النق ثم فتح ب
ــاركني  ــث من  قبل عدد من املش الباح
ــم كل من  ــدوة الذين كان منه ــي الن ف
ــادل  ــواك ، وع ــان الس ــور عدن : الدكت
 ، ــي  الكنان ــر  ناص ــي  وعل ــرداوي  الع
 ، ــوك  چاب ــول  وصنگ ــاء  والدكتورةملي
ــدي وجناة  ــداوي ووليد العبي ــي الن وعل
ــناء النقاش ، وعلي حسن  الزغبي وس
الفواز ومحمد سالم ، وموسى احمد ، 
والدكتور علي حنون ، والشيخ حافظ 
ــي ،  ــادق الربيع ــي ، وص ــن الرفاع حس

وصالح اجلزائري ،وغيرهم..
ــار الكهربائي  ــات التي ــم انقطاع ورغ
ــي نهايتها  ــت الندوة ، وف ــد تواصل فق
ــا لتناول طعام  ــاركون فيه توجه املش
ــبة عاشوراء من  ــاء املعد ملناس العش

قبل الزميلة عميدة الصالون.

ــهاد  ــرى معركة الطف واستش ــبة ذك ملناس
ــني ( ع) كرس مجلس الشعرباف  االمام احلس
ــهرية التي عقدت  الثقافي ندوته نصف الش

مساء اجلمعة ١٢/ آب / ٢٠٢٢ لهذا الغرض.
ــي مقر اجمللس  ــت الندوة التي عقدت ف وضيف
ــن بالكرادة / خارج ببغداد ، وادارها عادل  الكائ
العرداوي ، االكادميي الدكتور ماهر جبار اخلليلي 
املتخصص بالتاريخ الذي القى فيها محاضرة 
ــكاالت  اش (ع)  ــني  احلس ــة  نهض  ) ــوان  بعن
ــاؤالت  وردود) تطرق فيها الى العديد من التس

ــث والنقاش منذ  ــة على طاولة البح املطروح
ــل مع تفاعل  ــدة ومازالت تتفاع ــنوات عدي س
ــنوياً والتي من بينها  ــني اخلالد س ذكرى احلس
ــني (ع) كان يعلم مبصيره  على ان االمام احلس
ــر املتكافئة ..؟،  ــي معركة كربالء غي احملتوم ف
ــول االعظم  ــرج من مدينة جده الرس وملاذا خ
ــراع على  ــو ص ــا ه ــرى امن ــل ان ماج ( ص) وه
ــني  ــني ..؟، ومبررات احلس ــني فريق ــلطة ب الس
ــد ..؟  وغيرها من  ــي عدم اعطاء البيعة ليزي ف
التساؤالت التي اجاب عنها احملاضر في سياق 

ــي بدايتها تعريفات  محاضرته التي اعطى ف
لغوية عن  التسميات التي اطلقت على ثورة 

او نهضة او معركة الطف ..
ــي  من القاء محاضرته  ــد ان انتهى اخلليل وبع
ــارات من  ــت عليه املداخالت واالستفس انهال
ــن كان منهم كل  ــي الندوة الذي ــاركني ف املش

من:
ــاعر عدنان لطيف  احملامي اياد العلوش ، والش
ــن اخلاقاني وصالح اجلزائري  احللي وضياء الدي
ــدي  ــيخ جهاد االس ــكرچي ، والش ورضا الش

ــدر املعتوگ ،  ــادي ، وحي ــد الوهاب احلم ، وعب
ــامي هيال ، وصالح اجلزائري ، وثامر الكرم  وس
، وحيدر سعيد باقر ، وناجي يوسف ، وهاشم 
احلكيم والدكتور صبحي ناصر حسني ، وعلي 
ــر العميري،  ــرمي مظه ــور ك ــلمان ، والدكت س
ــن  ــني احللو ،واحمد حس والدكتور صادق ياس
ــان البياتي  ــي ،وعدن ــني البيات ــب ، وحس حبي
ــور جعفر  ــم الربيعي ، والدكت ــادق جاس ،وص
ــود آل جمعة املياحي  ــب اجلنديل ، ومحم طال

وغيرهم.

ــدى الصيد الثقافي  ضيّف منت
ــبوعية التي  ــه االس ــي ندوت ف
ــاء السبت ٢٣/ آب  عقدها مس
املاضي  الباحث النجفي جناح 

سميسم .
ــي الندوة  ــم ف ــى سميس والق
ــد مصطفى  ادارها حام ــي  الت
ــوان  بعن ــرة  محاض ــي  القيس
ــروطة  ــتور وحركة املش (الدس
ــا الى  ــرق فيه ــتبدة) تط واملس
بواكير هذه احلركة التي تبلورت 
ــرة للحكم  ــي احلقبة  االخي ف
العثماني ،وتاثيراتها على تركيا 
ــذي كان يرزح  ــران والعراق ال واي
حتت احلكم العثماني وموافقة 
هذه احلركة التي قادها عدد من 
ــي ايران والعراق  علماء الدين ف
ــا  ــي تركي ــن ف ــض املتنوري وبع
ــوا جمعية االحتاد  الذين اسس
باالصالحات  ــوا  وطالب والترقي 
الدستورية مع  صدور الدستور 
العثماني في عام / ١٩٠٨ الذي 

اس حلريات وعهد جديد ..
وبني احملاضر  ان ابرز علماء الدين 
في النجف انقسموا انذاك الى 
ــروطة  ــني االول يؤيد املش فريق
التي تعني وجود دستور مدني 
ــتبدة  للحكم وفريق يؤيد املس
ــن باالصالحات او  ــي ال تؤم الت
الدستور واحلريات املدنية التي 
ــاء  ــزو  انح ــا تغ ــت  رياحه كان
ــا  ــذاك . باعتباره ــم وقت العال

حتالف الشريعة االسالمية..!!
بكتب  ــم  سميس واستشهد 
ــف  تالي ــن  م ــادرة  ص ــدة  عدي
ــني  حس ــد  محم ــيخ  الش
ــروطة  ــد للمش ــي املؤي النائين
والدكتور علي الوردي والدكتور 
ــيد اخليون وغيرهم  بحثوا  رش
ــذا املوضوع، وذكر  طويالً في ه
ــب  ــس القري ــدث باالم ان ماح
ــا نحن فيه  ــا فيم يجد صداه
ــية  ــوم من صراعات سياس الي
ــي احلكم  رهيبة للفوز بكراس

في العراق ..!!
وبعد ان انهى سميسم اللقاء 
ــه  علي ــت  انهال ــه  محاضرت
ــارات من  املداخالت واالستفس
ــدوة الذين  ــي الن ــاركني ف املش

ــن: الدكتور  ــم كل م كان منه
ــام   ع ــكرتير  س ــي  فهم ــد  رائ
ــي ،  ــيوعي العراق ــزب الش احل
 ، ــيخلي  الش ــن  الرحم ــد  وعب
ــني البياتي ورزاق االسدي  وحس
ــود الكروي ،  ــور محم ، والدكت
ــدري ، وعلي  ــالل الب وكاظم ه
 ، ــم  ــوداني ولطيف جاس الس
وبالسم صالح ، وسهير الطائي 
ــن العارضي ،والدكتور  ،ومحس

رائد الشيخلي وغيرهم.
ــهدت الندوة قيام الدكتور  وش
ــه رئيس  ــنني فاضل معل حس
ــي بتقدمي  ــادي الصيد العراق ن
ــث  الباح ــى  ال ــادي  الن درع 
في  تثميناً جلهوده  ــم  سميس

اعداد احملاضرة.

متابعة / القسم الثقاَّـ 
ــاعر كرمي العراقي، مبرحلة  مير الش
ــاً  وفق ــتقرة،  مس ــر  غي ــة  صحي
ــن داخل  ــره م ــع مصور نش ملقط
ــفيات دولة االمارات.  أحد مستش
ــن مرض  ــالج م ــى الع ــو يتلق وه
ــرطان.وأظهر مقطع مصور ،  الس
وهو يستلقي على سدية صحية، 
ــفى،  ــي املستش ــة ف ــل غرف داخ
ــه، من ثم بدأ  ــل أوراقاً بيدي ويحم
ــعره، وهي  ــن ش ــيء م ــراءة ش بق
قصيدة «ضاقت عليَ كأنها تابوت، 
ــى الرجاء ميوت، والصبر  لكنما يأب
يعرف من أنا منذ الصبا، وشم له 
» كما كشف  في أضلعي منحوتُ
الشاعر كرمي العراقي، عن كتابته 
ــن وهو على فراش  لعملني جديدي
املرض عام ٢٠٢٠، موضحاً أن األول 
ــيقدمه الفنان  ــم س ــل ضخ عم
ــع،  ــع مجامي ــاهر م ــم الس كاظ
ــرة العيون».  ــوان «عراقنا يا ق بعن

ــو قصيدة  ــل الثاني فه ــا العم أم
ــط  وس ــي  انن ــانية.»وقال  إنس
ــرض اخلبيث،  ــن هذا امل ــاة م املعان
ــل األخبار  ــاً بأجم ــي محاط أجدن
ــي املعنوية،  ــع من حالت التي ترف
ــوة واإلرادة لتخطي  ــي الق ومتنحن
هذا املرض واالنتصار عليه»، الفتاً 

أنه «ما زال يتلقى جلسات العالج 
الكيماوي، بعد أن خضع لعملية 
ــي من  ــرد أن ينته ــة، ومبج جراحي
ــام إجراءات  ــيتوجه إلمت العالج س
ــة الذهبية». احلصول على اإلقام
ــي  وامتنان ــكري  ش  » ــاف:  وأض
ــي اجدها  ــرة الت ــة الكبي للمحب

ــن مختلف الدول  من جمهوري م
ــعر معها بأن  ــة، والتي أش العربي
ــل إلى القلوب،  الفن الصادق يص
ــعر بأن  ويبقى مع الزمن. كما أش
ــوات واتصاالت  ــن دع ــا اتلقاه م م
ــور  ــن اجلمه ــائل م ــة ورس هاتفي
ــوة  ــي الق ــا مينحن ــو م ــرمي ه الك
لتجاوز هذا املرض». الفتاً إلى عدم 
قدرته على الرد على كل ما يصله 
ــه  ــائل، ولكن ــاالت ورس ــن اتص م
يحرص على توجيه رسالة حملبيه 
التواصل  وجمهوريه، عبر وسائل 
ــر،  آلخ ــت  وق ــن  م ــي  االجتماع
لشكرهم واطالعهم على حالته 
ــم.  ــراً الهتمامه ــة، تقدي الصحي
ــها  ــة اجلديدة» وعلى رأس « البين
ــاب جبار رئيس  ــل عبد الوه الزمي
ــو للعراقي بالصحة  التحرير تدع
ــادرة  ومغ ــة  الدائم ــالمة  والس
املشفى والعودة ملزاولة نشاطاته 

وهو بني اهله ومحبيه .

متابعة / القسم الثقاَّـ 

ــار، عن إطالق  ــياحة واآلث ــت وزارة الثقافة والس أعلن
ــنة  ــابعة لس ــزة اإلبداع العراقي في دورتها الس جائ
ــيح إلى  ــبعة حقول للترش ٢٠٢٢.وحددت الوزارة ”س
ــات اللسانية  ــعر ، والرواية، والدراس اجلائزة هي الش
ــرح ،  ــعبي، والترجمة ، واملس ــات التراث الش ، ودراس
ــيحات  ــال الترش واخلط والزخرفة“.وأكدت على ”إرس
إلى مقر وزارة الثقافة والسياحة واآلثار  شارع حيفا، 

مشيرة إلى اغالق باب الترشيح يوم ٢٠٢٢/١٠/١.

يف منتدى الصيد الثقايف :

حمارضة لنجاح سميسم عن حركة املرشوطة واملستبدة قبل (١٠٠) عام 

يف صالون ( جيهان ) الثقايف بالريموك 

ندوة حوارية ( احلسني يف ضمري الثقافة االنشادية)

يف جملس الشعرباف الثقايف بالكرادة / خارج

حمارضة للدكتور اخللييل بعنوان ( هنضة احلسني (ع) اشكاليات وردود..)

من اروقة اِّـجالس الثقافية/  اعداد : عادل العرداوي 

ــاً اي في عام / ٢٠٢٠  ــاب صادر قبل عامني تقريب ــع بني يدي مؤخراً كت وق
ــأن  املنصرم يحمل عنوان ( محمود صالح الكروي / رؤية عراقية في الش
ــي املغاربي)  ملؤلفه هشام القيسي تضمن ( ٧) فصول توزعت  السياس
ــطة احلجم البالغة بحدود ( ١٩٠)  مادته البحثية على صفحاته متوس

صفحة مع الغالفني االول واالخير ..
ــير الى  ــد اطالعي على محتويات الكتاب وجدت من االنصاف ان اش وبع
ــام  ــه لنا مؤلف الكتاب الزميل هش ــي الرصني الذي قدم ــد العلم اجله
القيسي الذي لم تتوفر الفرصة الن التقيه من قبل او اتعرف عليه ، فقد 
وجدت ان املؤلف قد فعل حسناً في اختياره لالكادميي العراقي الدكتور 
محمود الكروي لتسليط الضوء على حملات من سيرته الفكرية وبحوثه 
ــه البحثي والعلمي  ــنوات عمل ــة التي بلورها طيلة س ــادة والرصين اجل
ــائد في بلدان  ــي  الس ــوء على حملات من املناخ السياس ــليط الض لتس
املغرب العربية التي نفتقر نحن في بلدان املشرق العربي لها لشحتها 

وعدم توفرها حتت ايدينا وتلك مشكلة يجب ان نعترف بها ..!
ــتاذاً جامعياً بحجم الكروي املعروف بحصافة  وعندما جند مفكراً واس
ــه العديدة  ــي رصانة كتب ــي طروحاته وف ــة واملوضوعية ف ــرأي والدق ال
الصادرة من قبل وكذلك اسهاماته التدريسية لطلبته ولعشاق الثقافة 
واملعرفة عموماً  سواء في بلده العراق او البلدان االخرى التي عمل فيها 
ــنا الن جند  ــنوات ، فأن البهجة تغمرنا والثقة تتجدد في نفوس لعدة س
استاذاً جامعياً مرموقاً له هذا االهتمام بالشأن املغاربي العربي خاصة 
ــقيقة التي يتكون منها ذلك  ــأن السياسي لتلك البلدان الش في الش

اجلزء العزيز من وطننا العربي ..
ــبعة  ــل فانه ضم بني دفتيه س ــلفت من قب ــي كما اس ــاب القيس وكت
فصول متتابعة متالزمة منها ما ورد في الفصل االول بعنوان ( البرفسور 
ــي ) . وفي  ــح ومعطيات فكره السياس ــروي .. مالم ــود صالح الك محم
ــاب الثقافي وفاعليته  ــل الثاني ورد ( الثقافة الدميقراطية واخلط الفص

في منظور املفكر الكروي ).
والفصل الثالث تضمن ( رؤية املفكر الكروي للدين واحلركة االسالمية).  
ــن الكتاب موضوعة ( رؤية  ــتعرض املؤلف في الفصل الرابع م فيما اس

الكروي للمعارضة في املغرب العربي ) .
والفصل اخلامس جاء حتت عنوان ( في املغرب العربي) .

ــهير عالل  ــر املغاربي الش ــف باملفك ــادس للتعري ــرس الفصل الس وك
ــابع  الذي  ــروي .وكان خامتة الفصول هو  الس ــي في منظور الك الفاس
ــل عنوان ( في افق الكروي وكتاباته ..). فيما تضمن ملحق الكتاب  يحم
ــك الوثائق  ــروي الفكرية ، وكذل ــات الك ــاً موجزاً مبؤلفات ودراس تعريف
ــاطه ..بقى علي ان اشير انا  ــورة ذات الصلة بنش ــورة وغير املنش املنش
ــخصياً  الى ان الدكتور محمود الكروي الذي تعرفت عليها منذ عدة  ش
سنوات عن قرب هو واحد من ابرز  االصدقاء االعزاء   من رواد ومحاضري 
ــت تقدميه في اكثر من  ــرفت ان تولي ــس الثقافية البغدادية ، وتش اجملال
ــه الرصينة للجمهور الذي كثيراً  ــدوة ثقافية ليقدم بحوثه ومحاضرت ن
ــروي الواقعية التي  ــع طروحات ووجهات نظر الدكتور الك ما يتفاعل م
ــي املعاصر  ــهد السياس تنم عن معرفته ومتابعته املتواصلة مع املش

السائد اليوم في بلدان املغرب العربي الشقيقة...
( عادل ..)

رؤية عراقية يف الشأن السيايس املغاريب

نقطة ضوء:

الشاعر كريم العراقي يلقي قصيدة التابوت من ردهة بمستشفى إمارايت

وزارة الثقافة تطلق جائزة اإلبداع العراقي بدورهتا السابعة





albaynanew@yahoo.com

عملوا هنا في (                    ) ورحلوا

املرحوم اخلبير اللغوي
 كرمي توفيق الزبيدي

املرحوم الكاتب اللواء 
ماضي اخلزاعي

املرحوم مـاجد الصكر  
رئيس القسم الرياضي

لهم الذكر الطيب
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البصرة / البينة اجلديدة
أعلنت وزارة اإلعمار واإلسكان والبلديات 
ــب  العامة، امس االثنني، عن حتقيق نس
ــروع إعادة  إجناز متقدمة من أعمال مش
ــداد) مبراحل  ــل طريق (موصل – بغ تأهي
ــت الوزارة  ــول  ١١٥كم.وقال ــة بط الثالث
ــاز متقدمة  ــب إجن ــت نس ــا حقق ، إنه
ــادة تأهيل طريق  ــروع إع من أعمال مش
ــداد) مبراحله الثالث بطول  (موصل – بغ
كلي يبلغ ١١٥كم. وأضافت، أن الطريق 
ــن  ــد م ويُع ــاب  ــاب واالي ــن للذه مبمري
ــتراتيجية الرابطة  الطرق  احليوية  والس
ــمال،  ــط والش ــات الوس ــني محافظ ب
ــافرين والبضائع  ويستخدم لنقل املس
ــار  الزراعية.وأش ــل  واحملاصي ــة  التجاري
البيان، إلى أن األعمال في املشروع تسير 
بوتائر متصاعدة إلجنازه وفق املواصفات 

ــات الزمنية  ــة املطلوبة والتوقيت الفني
احملددة.وتابع، أن طول املرحلة األولى من 
ــات) يبلغ  ــرقاط – رمضاني ــق (ش الطري
ــاز بلغت٩١٪، وطول  ــبة إجن ٣١ كم بنس
ــق (مفرق -  ــن الطري ــة الثانية م املرحل
قيارة - رمضانيات) يبلغ ٣٩ كم بنسبة 
ــة الثالثة من  ــت ٩٠٪، واملرحل إجناز بلغ
ــارة) بطول ٤٥ كم  ــق (موصل - قي الطري
ــو ٢٣٪.وأوضح،  ــبة اجناز بلغت نح بنس
ــط املناطق  ــت قش ن ــال تضمَّ أن األعم
ــفلت  ــات االس ــة طبق ــررة، وإزال املتض
ــرة،  الكبي ــقوق  والش ــددات  التخ ذات 
ــة  ــر الصندوقي ــل القناط ــادة تأهي وإع
ــفلت  ــرش طبقات االس ــة وف واألنبوبي
ــطحية املعاجلة  الرابطة والطبقة الس
ــاف وأعمال  ــل األكت ــر، وتأهي بالبوليمي

التخطيط والسياج الوقائي. 
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بغداد / البينة اجلديدة
ــض بحق النائبة زهرة  ــت وزارة النفط، عن صدور مذكرة قب اعلن
البجاري بتهمة تقدمي دعوى كيدية ضد وزير النفط احسان عبد 
ــتئناف البصرة االحتادية  ــر بيان للوزارة ان محكمة أس اجلبار.وذك
ــة، أصدرت مذكرة القاء قبض وحتري على املتهمة   حتقيق  النزاه
ــو مجلس النواب احلالي بتهمة  ــرة حمزة علي  البجاري  عض زه
تضليل العدالة والقضاء والرأى العام من خالل تقدميها أكثر من 
ــوائية الى عدد من احملاكم ضد  ــكوى ودعوى كيدية وعش ٣٥ ش
وزير النفط احلالي ومدير عام شركة نفط البصرة سابقاً ، والتي 
مت ردها الحقاً من قبل السلطات القضائية ، النها ال تتضمن في 
طياتها سوى مجموعة من االكاذيب واالفتراءات التي ال تستند 
فيها الى حقائق أو أدلة ثبوتية ، وال تهدف من وراء هذه الشكاوى  
اال  لتحقيق مآرب وغايات شخصية.وتابع البيان نقال عن مصدر 
ــار من احملكمة االحتادية  ــي في الوزارة، انه وبعد  االستفس قانون
حول قرارها الصادر بشأن حصانة النائب اكدت بدورها ما نصه 
ــس النواب او  ــدون موافقة مجل ــراءات القانونية ب ــذ االج «تتخ
ــه في حالة اتهام النائب بارتكاب  جرمية من جرائم اجلنح  رئيس
ــس النواب أو  ــا بعمله داخل مجل ــات التي ال عالقة  له واخملالف
ــن أحدى جلانه وهذا ما يلزم وزارة الداخلية بتنفيذ قرار القبض  م

والتحرى بحق املتهمة أعاله فوراً». 

بغداد / البينة اجلديدة
ــتان فراس  ــي إقليم كردس ــروة احليوانية ف ــر عام الث ــن  مدي أعل
ــق ان  اإلقليم ينتج ١٣ ألف كرتونة بيض يومياً (٤٫٦٨٠٫٠٠٠  صدي
ـــ٧ آالف كرتونة  ــة االقليم تقدر ب ــيرا الى ان حاج ــة)، مش بيض
ــوب العراق.  ــط وجن ــي الى محافظات وس ــم تصدير املتبق ويت
 وقال صديق ، إن إنتاج البيض في اقليم كردستان   تطور بشكل 
ــنوات الثالث املاضية  وذلك بسبب قرار منع  ملحوظ خالل  الس
ــتيراد البيض من اخلارج الذي ساهم في زيادة  عدد املشاريع  اس
ــاريع املنتجة للبيض قبل  املنتجة للبيض. وأضاف، أن عدد املش
ــم تكن تعمل  ــروعا  لكنها  ل ــتيراد كان ١١ مش ــرار منع االس  ق
بكامل قدراتها االستيعابية  بسبب العجز عن منافسة أسعار 
البيض املستورد من اخلارج  فكانت تعمل بنسبة ٥٠٪ فقط من 
إجمالي طاقتها االستيعابية أو اقل من ذلك في بعض األحيان.
ــي الوقت احلالي يبلغ  ــاريع املنتجة للبيض ف وتابع أن عدد املش
٢٧ مشروعاً في محافظات اإلقليم  وهناك ٢٤ مشروعاً اخر قيد 
ــن ٢٥٠٠ إلى ٣ آالف  ــابق ننتج  م ــاء، موضحاً كنا في الس اإلنش
ــون بيض يوميا لكننا اآلن ننتج ١٣ ألف كرتونة بيض يوميا  كرت
(٤٫٦٨٠٫٠٠٠ بيضة).واشار صديق الى ان إقليم كردستان يحتاج 
ــي الوقت احلالي تصدير  ــة بيض يوميا ويتم ف ــى ٧ آالف كرتون إل
ــط وجنوب  ــبة البيض املُنتَج  إلى وس ــض من إجمالي نس الفائ

العراق  وفق آلية معينة.

بغداد / البينة اجلديدة
اعلن النائب عن البصرة مصطفى جبار سند ، عن حتديه لوزارة 
النفط ببيان مصير قضية جزائية لدى هيئة النزاهة تخصهم.
ــبوك  ، احتدى وزارة النفط ان  ــور عبر فيس ــند في منش وقال س
تبني مصير القضية اجلزائية املوجودة في هيئة النزاهة املرقمة 
١٤٩٥ق١ ٢٠٢١ اخلاصة بهدر املال العام مبا يقارب املليار دوالر في 

ما يخص طريقة بيع النفط االسود في شمال العراق.  
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بغداد / البينة اجلديدة
ــني الوجبة األولى  ــة، امس االثنني، أوامر بتعي ــدرت وزارة املالي أص
ــي. وقال  ــون األمن الغذائ ــيني ضمن قان ــني السياس للمفصول
ــتناداً إلى توجيهات وزير املالية  املكتب اإلعالمي للوزارة ، إنه اس
وكالة إحسان عبد اجلبار، أصدرت وزارة املالية امس االثنني، أوامر 
تعيني الوجبة االولى من املفصولني السياسيني، حيث وقع مدير 
ــن سلمان املكوطر أوامر بتعيني  عام الدائرة االدارية واملالية حس
ــيني، وذلك  ــني السياس ــى من املفصول ــة أول ــاً كوجب ٨٠ موظف
ــتناداً إلى قانون الدعم الطارئ لألمن الغذائي والتنمية رقم  اس
ــص املالي.وأكدت وزارة املالية،  ــنة ٢٠٢٢ بعد توفر التخصي ٢ لس
أنها ماضية بتطبيق فقرات قانون الدعم الطارئ لألمن الغذائي  
ــة واملالية  ــراءات اإلداري ــام كافة اإلج ــة وتعمل على إمت والتنمي
ــي  ــمولني بالفصل السياس لغرض إصدار وجبات الحقة للمش

بعد توفر التخصيص املالي لغرض تعيينهم.

بغداد / البينة اجلديدة
ــو رغيف ، عن  ــي فاضل اب ــر األمني واحمللل السياس ــن اخلبي اعل
ــلة  تدمير اكبر ثالث مضافات لعصابات داعش االرهابية بسلس
جبال حمرين بصالح الدين.وقال ابو رغيف في تغريدة على تويتر 
ــناد طيران  ، ان جهاز اخملابرات الوطني مبتابعة عالية الدقة وباس
اجليش والقطعات املاسكة واشراف قيادة العمليات املشتركة، 
دمرت ثالث اكبر مضافات بسلسلة جبال حمرين ب صالح الدين.

ــت االرض وقتل امير  ــاف ان االوكار تضم ٨ غرف حصينة حت واض
ــا بالعلم وتدمر اعالم عام  ــؤول عن ذبح اهلن قاطع الفاروق املس

الوالية وتكبح جماح عمليات ارهابية مرتقبة.

بغداد / البينة اجلديدة
ــرات التضخم  ــس االثنني، أن مؤش ــط، ام ــت وزارة التخطي أعلن
ــيطرة على الرغم من  ــتقرة إلى حد ما وحتت الس في البالد مس
ــابقة.وقال املتحدث باسم الوزارة  ارتفاعها مقارنة باألعوام الس
ــم عن ارتباطه  ــداوي، إن ارتفاع التضخم ناج ــد الزهرة الهن عب
ــلع والبضائع  ــعار الكثير من الس ــتيرادات، إذ ارتفعت أس باالس
ــرات  ــالل تأثر مؤش ــراق من خ ــك على الع ــس ذل ــاً، وانعك عاملي
ــد معظم احتياجاته منها، بحسب صحيفة  تضخمه ألنه يس
ــمية.وأضاف، أن التضخم بدأ باالرتفاع منذ العام  الصباح الرس
ــاً أن معدله خالل  ــابقة، مبين ــة مع األعوام الس ــي، مقارن املاض
ــهر املنصرمة مستقر إلى حد ما، إذ يتراوح شهرياً بني (٣’٠  األش
ــن ١ باملئة، لكن معدل االرتفاع التراكمي  إلى ٥’٠ ،(أي أنه أقل م
ــهر املاضي إلى نحو ٦ باملئة، قياساً مع الشهر  وصل خالل الش
ــابق.وأوضح الهنداوي، أن هناك عدداً من  ــه من العام الس نفس
ــاض التضخم  ــع ارتفاع وانخف ــر م ــكل مباش املواد ترتبط بش
ــكن  ــر الكحولية والس ــروبات غي ــواد الغذائية واملش ــا امل منه
ــواء  ــام أخرى، حيث تتأثر بجميع املتغيرات االقتصادية س وأقس
اكانت على مستوى الداخل أو اخلارج.وتابع املتحدث باسم وزارة 
التخطيط، أن هناك كتلة نقدية كبيرة يتم تداولها في السوق 

احمللية، لها تأثيرات أيضاً في املؤشرات.

بغداد / البينة اجلديدة
ــس االثنني، انخفاضاً في درجات  توقعت هيئة األنواء اجلوية، ام
ــس البالد اليوم  ــن الغد.وذكر بيان للهيئة، أن طق ــرارة بدءاً م احل
الثالثاء سيكون صحواً، أما درجات احلرارة فستكون مقاربة لليوم 
السابق في االقسام الوسطى واجلنوبية، فيما ستنخفض قليالً 
عن اليوم السابق في القسم الشمالي من البالد.وأضاف البيان، 
ــتكون درجات  ــيكون صحواً، فيما س ــس يوم األربعاء س أن طق
ــابق في االقسام الوسطى واجلنوبية،  احلرارة مقاربة لليوم الس
ــم الشمالي من  ــابق في القس فيما ترتفع قليالً عن اليوم الس
البالد.وأوضح، أن الطقس ليوم اخلميس سيكون صحواً مع غبار 
ــيكون الطقس صحواً  ــطى، فيما س خفيف في املنطقة الوس
في املنطقتني الشمالية واجلنوبية، و ستنخفض درجات احلرارة 
ــني، أن طقس البالد  ــابق في عموم البالد.وب ــالً عن اليوم الس قلي
ليوم اجلمعة املقبل سيكون صحواً في جميع مناطق البالد، أما 
درجات احلرارة فستنخفض قليالً عن اليوم السابق في االقسام 
ــتكون مقاربة لليوم السابق  ــطى والشمالية، في حني س الوس

في القسم اجلنوبي من البالد.
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بغداد / البينة اجلديدة
التربية  جلنة  ــخصت  ش
ــس االثنني،  ــة، ام النيابي
ادى  ــذي  ال ــل  اخلل ــن  ع
ــج  املناه ــحة  ش ــى  ال
ــدارس  ــي م ــية ف الدراس
ــال  ــداد واحملافظات.وق بغ
ــة،  اللجن ــس  رئي ــب  نائ
ــه :»مت  ــي ان ــواد الغزال ج
تشخيص اخللل في أزمة 
شحة املناهج الدراسية 
ــى وزارة  ــود ال ــو ال يع وه
ــاب  لغي ــا  وامن ــة  التربي
ــة  املالي ــات  التخصيص
ــرار  ــدم اق ــا ع ومبقدمته

ــو االمر الذي  ــة وه املوازن
ــور القطاع  ادى الى تده
ــس املناهج  ــوي ولي الترب
ــاب  «غي ــاف  فقط».واض
ــة  املالي ــات  التخصيص
ــؤ القطاع  ــى تلك ادت ال
ــورة كبيرة». التربوي بص
ــي «حتى  ــل الغزال واكم
ــص املبالغ  وان مت تخصي
الكافية االن فان عملية 
ــج حتتاج  ــة املناه طباع
ــر فمنها  ــت كبي الى وق
مايطبع في اخلارج، فضال 
عن االعداد التي قد تصل 

الى ماليني الكتب».

بغداد / البينة اجلديدة
ــان ،  ــي فرح ــار عل ــظ األنب ــى محاف أحص
ــة والقادمني  ــني داخل احملافظ عدد النازح
ــن تعويض  ــوري، فيما أعل ــن الهول الس م
ــات  ــمولني بتعويض ــن املش ــو  ٢٥٪ م نح
ــي. وقال فرحان  ــى داعش اإلرهاب احلرب عل
ــة ونواحي  ــن أقضي ــني م ــدد النازح ، إن ع
ــة في اخمليمات  ــاوز ١٢٥ عائل األنبار ال يتج
ــى فهم من جنوب  ــياحية، أما ما تبق الس
ــر واملناطق  ــداً من جرف النص بغداد وحتدي
ــاف، أن احلكومة املركزية هي  القريبة.وأض
ــداً أن منازلهم  ــم، مؤك ــى ملفه ــن تتول م
ــباقة  ــكلة، واحملافظة س ال تواجه أي مش
ــى أن احملافظة تعمل  في عودتهم.ولفت إل
ــني القادمني من مخيم  ــى إعادة النازح عل

ــرق موجودة في  ــوري، وهناك ف الهول الس
ــيق مع  وبالتنس والنواحي  القائممقامية 
ــار األمن القومي قاسم األعرجي،  مستش
والذي له دور كبير جداً في هذا امللف، مبيناً 
ــتمرة مع اجلهات املعنية  أن اللقاءات مس
إلعادة أبناء احملافظة من النازحني العائدين 
من سوريا بعد تأهيلهم.وأشار فرحان إلى 
أن عدد العوائل العائدة من سوريا بحوالي 
ــو ٣٥٠ عائلة  ــادة نح ــت إع ــة، مت ٥٠٠ عائل
منهم إلى احملافظة بعد تدقيقهم بشكل 
سليم وميارسون حياتهم بشكل طبيعي، 
واجلهود مستمرة إلعادة اآلخرين، الفتاً إلى 
ــن مخيم الهول  ــاك وجبة جديدة م أن هن
ــتتم إعادتها إلى العراق.وأكد فرحان أن  س
ــارية األمن  ــتمرة مع مستش املتابعة مس

القومي واللجان املتخصصة ووزارة الهجرة 
إلعادة النازحني والذين يتمركز أغلبهم في 
ــق األخرى.وبخصوص  ــم وراوه واملناط القائ
ــال احملافظ إن هنالك  ملف التعويضات، ق
ــدور واملمتلكات  ــاكل   بتعويضات ال مش
ــى والذين عددهم  ــاً تعويضات اجلرح وأيض
كبير، لكن هذا العام أفضل بكثير رغم أن 
الدولة حتتاج إلى موازنة طارئة لكن وعلى 
ــى األنبار  ــرف ١  /٢١ وصلت إل ــاس الص أس
ــنوات السابقة. مبالغ جيدة مقارنة بالس
ــبة ٢٠ -  ٢٥٪ من  ــان إلى أن نس ولفت فرح
ــمولني مت تعويضهم، مؤكداً أنه هذه  املش
ــتمرت الدولة بهذه الروحية  السنة إذا اس
ــى  ٥٠٪ وهي  ــبة املعوضني إل ــتصل نس س

نسبة جيدة.

بغداد / البينة اجلديدة
ــا، امس  ــة العلي ــة االحتادي ــت احملكم أعلن
ــاوى  الدع ــن  م  ٢٢ ــم  حس ــن  ع ــني،  االثن
ــتورية لشهر متوز املاضي.  والطلبات الدس
ــاء ، أن احملكمة  ــس القض ــان جملل ــر بي وذك
ــوز منها؛ قرارها  ــدرت قرارات عدة في مت أص
ــة٢٠٢٢)  (٥٠احتادي ــة  املرقم ــوى  الدع ــرد  ب
ــعد كمبش في طلب  ــة باملدعي س اخلاص
ــر الديواني املرقم  الغاء الفقرة (١) من االم
(٤٥٠) املتضمن (إنهاء تكليف سعد حميد 

ــيير شؤون الوقف  كمبش من مهمات تس
ــاء تكليفه  ــار انه ــة) واعتب ــني وكال الس
ــدم صحة ما  ــا وكذلك احلكم بع صحيح
ــر الديواني (٤٥٠). ــاء بالفقرة (٢) من االم ج
ــرد الدعوى  ــت ب ــة قض ــاف ان احملكم واض
املرقمة (٩٠احتادية٢٠٢٢) لعدم وجود سند 
ــم الدعوى  ــي فيهــا، الفتا إلى حس قانون
ــة٢٠٢٢) اخلاصة بطلب  ــة (٩٤احتادي املرقم
ــة النائبة (هه  ــم بعدم صحة عضوي احلك
ــيد) عن الدائرة الثالثة في  رمي كمال خورش

محافظة اربيل واعادة املقعد الى املدعية.
ــة  ــوى املرقم ــة ردت الدع ــع ان احملكم وتاب
ــة٢٠٢٢) املتضمنة طلب املدعية  (٧٣احتادي
ــب (حيدر  ــة النائ ــالن عضوي ــم ببط احلك
ــغلها  ــيخان بربوني) وبأحقية ش علي ش
للمقعد النيابي ضمن دائرتها االنتخابية.
ــا برد  ــدرت قراره ــة اص ــح ان احملكم واوض
ــة (٩١احتادية٢٠٢٢) اخلاصة  الدعوى املرقم
ــدم  ــتورية وع ــدم دس ــم بع ــب احلك بطل
ــدم من املدعية  ــة رفض الطعن املق قانوني
ــي) الى مجلس  ــان الربيع ــاء فرج عثم (ثن
ــم بعدم  ــخ ٢٠٢٢/٢/٧ واحلك ــواب بتاري الن
ــب (غصون  ــتورية النائ ــدم دس ــة وع صح
ــحة  املرش ــي)  الفرطوس ــة  ــد عطي حمي
ــى  ــرة االول ــان الدائ ــة ميس ــن محافظ ع
واستبدالها باملدعية.واكد ان احملكمة ردت 
ــة (١٣٧احتادية٢٠٢٢)  ــوى املدعية املرقم دع
ــة ( فاطمة عباس  ــب املدعي ــة بطل اخلاص
ــحة النتخابات مجلس  فاضل والي) املرش
ــي محافظة  ــرة االولى ف ــواب عن الدائ الن
ــه باعمال املادة  ــزام املدعى علي البصرة ال
ــول على املقعد  ــني من احلص (٥٢) والتمك
ــي بدال من النائب (عالء صباح مرعي  النياب

احليدري).

بغداد / البينة اجلديدة
ــالق وجبة  ــن اط ــرف الرافدي ــن مص أعل
ــني والعقود  ــلف املوظف ــدة من س جدي
ــال  والداخلية.وق ــاع  الدف ــبي  ومنتس
ــالق وجبة  ــي ، إنه مت إط ــب اإلعالم املكت
ــني والعقود  ــلف املوظف ــدة من س جدي

ــبي الدفاع والداخلية التي تبدأ  ومنتس
ــى ٥٠   مليوناً  ــار وحت ــن ٥ ماليني دين م
ــبني،  واملنتس ــني  للموظف ــبة  بالنس
وسلف العقود تبلغ ٥ و ١٠ ماليني وذلك 
بعد استكمال كافة إجراءات املنح وفق 
ــان،  ــار البي ــط والتعليمات.وأش الضواب

ــلف يكون عن  ــى أن التقدمي على الس إل
طريق فروع املصرف املنتشرة في بغداد 
ــاً أن الفروع ما تزال  ــات، مضيف واحملافظ
مستمرة في استقبال طلبات معامالت 
ــني  للموظف ــلف  الس ــن  ع ــج  التروي

ومنتسبي القوات األمنية. 
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بغداد / البينة اجلديدة
ــأن  ــف مصدر أمني، عن مدى صحة األنباء بش كش
ــتركة  ــيطر للعمليات املش ــرض قائد املقر املس تع
ــي الى حادث  ــي الفريج ــق الركن عل ــوك الفري كرك
ــض مواقع التواصل  ــير. وذكر املصدر ، تداولت بع س
خبر تعرض قائد املقر املسيطر للعمليات املشتركة 
كركوك الى حادث سير واحلقيقة هذه املعلومات غير 
ــير بني  صحيحة. وبني، ان احلادث عبارة عن حادث س
عجلتني يقودها مواطنان كانت ضمن شارع بغداد 

حصلت اثناء مرور القائد وتدخل وحل املشكلة.

بغداد / البينة اجلديدة
قدم مجلس اخلدمة العامة االحتادي 
ــريحة العلوميني. وذكر  ، وعدا لش
ــس ان رئيس مجلس  ــان للمجل بي
ــادي محمود  العامة االحت ــة  اخلدم
التميمي، استقبل عددا من ممثلي 
ــني)  (العلومي ــاندة  الس ــات  الكلي
ــد  ــني. وأك ــة التعي ــة آلي ، ملناقش
ــاء ان اجمللس  ــالل اللق التميمي خ
ــتمارة حال  ــتعد الطالق االس مس
ــواردة من  ــات ال ــتكمال الدرج اس

ــر  توفي ــان  وضم ــة  الصح وزارة 
التخصيص املالي خالل أيام قليلة. 
ــي ان التعيني يتم  ــح التميم واوض
ــتمارة االلكترونية  ــالل االس من خ
ــي تعمل دون  ــة باجمللس والت اخلاص
ــم االختيار عن  ــري ويت ــل بش تدخ
ــة، مبينا ان  ــاط املفاضل ــق نق طري
ــذ كل القوانني  اجمللس ملزم بتنفي
واإلجراءات واالنظمة التي ترد إليه 
من مجلس الوزراء واألمانة العامة 

فيما يخص ملف التوظيف.
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د.عدنان الشريفي

ــس الوزراء يتحول  من املعروف ان مجل
ــور اليومية   ــس تصريف االم الى مجل
ــاالت معينة فهل يتحول  رئيس  في ح

اجلمهورية هو اآلخر الى رئيس تصريف 
ــتور  في  امور يومية ؟وابتداء فان الدس
ــس اجلمهورية  ــد جمع رئي ــادة ٦٦ ق امل
ــد وهو  ــمى واح ــس الوزراء مبس ومجل
ــه اعطى  لكن ــة،  التنفيذي ــلطة  الس
ــه  اختصاصات ــا  منهم ــد  واح ــكل  ل
ان  ــتوريا  دس ــظ  واملالح ــه  وصالحيات
ــى مجلس  ــوزراء يتحول ال ــس ال مجل
ــي احلاالت التي  ــف امور يومية ف تصري
وردت في املواد الدستورية (٦١/ثامنا/٣) 
ــحب الثقة من مجلس الوزراء  عند س
ــه ، وفي املادة (٦٤/ بأكمله او من رئيس
ــواب، ولم  ــل مجلس الن ــا) عند ح ثاني
ــتوري بان السلطة  يقل املشرع الدس

التنفيذية تتحول الى سلطة تصريف 
االمور اليومية ولو قال كذلك لشملت 
ــس الوزراء  ــس اجلمهورية مع مجل رئي
ــك جمللس  ــص ذل ــتور خص ــن الدس لك
ــادة (٧٢/ثانيا/  ــوزراء فقط ، كذلك امل ال
ب) من الدستور نصت على ان يستمر 
ــة مهماته  اجلمهورية مبمارس ــس  رئي
ــاء انتخابات مجلس  ــى ما بعد انته ال
ــه على ان  ــد واجتماعات ــواب اجلدي الن
ــم انتخاب رئيس جديد للجمهورية  يت
ــه الواردة  ــان كافة صالحيات ، كذلك ف
ــتور  الدس ــن  م  (٧٣) ــادة  امل ــي  ف ــي  ف
ــتها كاملصادقة على  ــتمر مبمارس يس
ــدات واصدار القوانني واملصادقة  املعاه

عليها ومنح االوسمة وقبول السفراء 
واملصادقة على احكام االعدام وغيرها 
ــتثناء تكليف  ــات باس ــن الصالحي م
ــة االكثر عددا  ــح الكتلة النيابي مرش
بعد االنتخابات فانها من مهام رئيس 
ــذي يتم انتخابه،  اجلمهورية اجلديد ال
لورود نص دستوري خاص بها وبالتالي 
ــان الكثيرين  ــى لس ــا يتكرر عل فان م
ــة احلالي هو  ــون رئيس اجلمهوري من ك
رئيس تصريف امور يومية هو كالم غير 
ــتمر بصالحياته الكاملة  دقيق بل يس
باستثناء ما ذكرناه اعاله ، كذلك عدم 
ــود صالحية له باملوافقة على  حل  وج
ــو كالم غير دقيق  ــواب فه مجلس الن

ــب هذه الصالحية  الن االصل في حج
ــاء مهامه بل نابع من  ــع من انته ال ينب
ــوزراء لتصريف  ــس مجلس ال كون رئي
االمور اليومية ال ميتلك صالحية تقدمي 
مثل هذا الطلب الى رئيس اجلمهورية 
ــال حصول ذلك وموافقة رئيس  وفي ح
ــل اجمللس  ــب ح ــى طل ــة عل اجلمهوري
ــس وزراء تصريف االمور  ــدم من رئي املق
ــتورية  اليومية تكون موافقته غير دس
ــه بل لكونه  ــر ال يتعلق بصالحيات الم
ــن رئيس  ــدم م ــب مق ــى طل ــق عل واف
ــة  ــذه الصالحي ــك ه ــة ال ميتل حكوم
وبذلك الدستور حجب هذه الصالحية 

عنه لهذا السبب.

عبدالكريم الوزان

ــرة وتأمل   ــتذكاري يردده بحس قول اس
ــروا  ــدة  وم ــاال عدي ــروا أجي ــن عاص م
ــرة  ويعني :  ــة كبي ــارب اجتماعي بتج
ــل ..وأين أصبحنا االن.وعلى  أين كنا قب
الرغم ان كثيرا من الشعوب تستخدم 
هذه العبارة  كل حسب لهجته ولكن 
في العراق بات تداولها يوميا بسبب ما 
آل اليه احلال.خذ مثال نستذكر امهاتنا 
رحمهن اهللا  كنا وقتها نتناول الطعام 
ــه  ونحمد  ــر جنتمع حول ــدر كبي من ق

ــنب( روبة  ــاش) والل ــرز (بامل ــى ال اهللا عل
ــنا (بازة) مقلمة ، أما  وخاثر) ودشاديش
ــترط العروس على عريسها  اليوم تش
ــري ) ومالبس  ـــ ( دلف ــا ) بال ان (يدلعه
ــني مثقبة  مع  ــكال اجلنس ــباب ل الش
ــبق االصرار والترصد !!.وفي سطوح   س
ــاءً  ــف مس ــل الصي ــي فص ــا ف منازلن
اونهارا ، لم نكن جنرؤ على رفع رؤوسنا 
خشية من وقوع ابصارنا على  جيراننا 
ــان  جتد   ــذا الزم ــف في ه ــن لألس ، لك
ــاء  ــيء ويراقب ويبتز النس البعض يس
والرجال عبر استخدام وسائل االتصال 
ــو كانوا   ــر االنترنت حتى ل ــة عب املتاح
في دول بعيدة!!. وكنا نسمع باخملدرات 
ونشاهدها في االفالم فقط  ، في حني 
ــرة بها اآلن كاملتاجرة  أصبحت   املتاج
ــبوع  حينما   باأللبان  ،وآخرها منذ اس
ــبكة مؤلفة  ــالن عن اعتقال ش مت االع
ــي محافظة  ــخاص ف ــبعة أش من س
واسط !!.وفي أيام صبانا وشبابنا كان 
الناس وجلّهم بسطاء وأميون  يتمنون 
اخلير ويدعون لبعضهم البعض بعدم 

زوال النعم ،  واليوم جتد الكثير ومنهم 
ــا ينظرون  ــهادات علي ــل ش ــر يحم نف
ــد وغيرة قاتلة لزمالء لهم  بلؤم وحس
ــم وتفوقهم عليهم  ــبب  فطنته بس
ــن  ــزون ع ــم عاج ــي  ألنه ــارق زمن بف
ــم واملعرفة ومجاراة  النزول مليدان العل
ــك  ــن كل ذل ــى م ــم ،  واألنك أصحابه
ــون) عبر  ــون و(يتلصص ــم يتواصل انه
ــد وهم  ــة املزي ــل ملعرف ــج التواص برام
ــا لكم ولليوم الذي  صامتون ..أال تعس
ــالن الدوائر  ــم فيه .وخذ ايضا اع رفت عُ
اخملتصة ان العراق بدأ باستغالل اخلزين 
ــتراتيجي  لدجلة والفرات  ــي االس املائ
ــاف ،  ونحن  ــبب نقص املياه واجلف بس
ــالد الرافدين!! .  وتداعيات ذلك كثيرة  ب
وأضراره شتى ، منها على األقل جفاف 
ــبة٨٠٪   ــة ذي قار بنس ــوار محافظ أه
ــوس وهجرةاألهالي!!.وفي  ونفوق اجلام
ــد يتوارى  ــت الذي كان فيه الفاس الوق
عن األنظار خوفا من شرطي بالشارع ،  
أصبح اليوم يهاجم خصمه في وضح 
ــار بالقنابل اليدوية حتى وان كان  النه

مسؤوال مرموقا في الدولة  كما حصل 
قبل بضعة أيام مع وكيل وزارة الصناعة 
بعد كشفه لشيء من الفساد!!. وفي 
ــى  ــن يتحاش ــن  كان املواط ــك الزم ذل
السير مبحاذاة الدوائر احلكومية ،  لكن 
ــده يقتحمها مهما  ــا هذا جت في وقتن
ــا وموقعها!!.وفي الذاكرة  كان عنوانه
ــدورات تدريبية  ــاب يخضع ل كان الش
ــنته ، أما حاليا فنجد  وتثقيفية خلوش
ــيبندية!!.اما  ــة والس ــة والهتلي املثلي
حياء املراة آنذاك فكان يخجل الرجولة  
ــام الغريب ،   ــورة والصوت لها أم فالص
ــفير حتتضن مطربا  لكن اآلن زوجة س
عربيا مشهورا أمام ناظري زوجها وهو 
ــم ويكاد ان يلوح بعالمة النصر  يبتس
ــائل االعالم !!.والكثير الكثير  امام وس
مما اليتسع اجملال لذكره وكل ذلك ممنهج 
ــيطنة  ــط له لتدمير البالد وش ومخط

الشباب . ..وين كنا ووين صرنا؟!
أرجع زمان األمس من صفحاتي 

ما أجمل األيام بعد فوات
 ذكرى يعود إلى الفؤاد حنينها

 دوماً إذا ذاق الفؤاد بآهات
 زمن تولى من ربيع حياتنا 

في ظله ما أجمل األوقات 
نلهو ومنرح والسعادة عندنا

 ما أصدق البسمات والضحكات
 جنري وجنري ليس ندري أنها 

جتري بنا األعمار في الساعات
 ونالعب املطر اخلفيف إذا أتى

 وعلى اليدين تساقط القطرات
 نبكي ونضحك تلك حال طفولة

 ونصدق األفعال والكلمات 
ما أجمل األيام متضي غفلةً

 زمن الصفاء مير في عجالت
*******

باب بدمع عيني  بكيت على الشّ
فلم يغن البكاء وال النّحيب

 فيا أسفاً أسفت على شباب
يب والرّأس اخلضيب  نعاه الشّ

باب وكنت غضاً  ريت من الشّ عُ
كما يُعرى من الورق القضيب

باب يعود يوماً  فيا ليت الشّ
 فأخبره مبا فعل املشيب

محمد فؤاد زيد الكيالني

العملية اخلاصة الروسية على أوكرانيا 
ــتة شهور منذ  ــتمرة وجتاوزت الس مس
ــر وال مهزوم  ــد منتص ــا، ال يوج بدايته
ــة حتى هذه اللحظة،  في هذه العملي
روسيا دولة كبيرة ومصنعة لألسلحة 
ــض دول العالم، ومعلوم  وتصدرها لبع
للجميع بأن روسيا منذ سنوات طويلة 
ــم تخض أي حرباً على أية دولة قريبة  ل

ــذ احلرب  ــكا من ــا أمري ــدة، بينم أم بعي
ــي تخوض احلروب  ــة الثانية وه العاملي
ــم منها العراق  في جميع أنحاء العال
ــا الكثير، رمبا هي  ــتان وغيره وأفغانس
ــم من خالل  ــاب في العال داعمة اإلره
ــره من االضطرابات  الربيع العربي وغي
ــرح عنها  ــي حتصل بني الدول والش الت
ــس الوقت  ــاً، وأمريكا بنف يطول طبع
ــلحة وبيعها إلى  ــوم بتصنيع األس تق
ــدة  ــات املتح ــع دول العالم.الوالي جمي
األمريكية تقوم بدعم أوكرانيا بأحدث 
ــن اجل  ــورة م ــلحة املتط ــواع األس أن
استنزاف روسيا عسكرياً وبشرياً، وفي 
نفس الوقت تقوم بدعم أي دولة تشعر 
ــبيل  ــى حدودها وعلى س ــد عل بتهدي
ــرائيلي،  ــر الكيان اإلس ــال ال احلص املث
ــتراتيجية األمريكية منذ  ــذه اإلس وه
ــن من  ــيا تعل ــنني، روس ــرات الس عش
ــتهداف  حني إلى حني بأنها قامت باس

ــى أوكرانيا  ــلحة مصدرة إل مخازن أس
ــتخدامها،  ــوم األخيرة باس قبل أن تق
ــة  ــيا وهزمي ــراً لروس ــر نص ــذا يعتب وه
ــارة ألمريكا.بات الدعم  ألوكرانيا وخس
ــيئاً  ــف ش ــا يضع ــي ألوكراني األمريك
ــيء، فمن خالل ستة شهور احلرب  فش
ــدف أوكرانيا كما كانت  لم حتقق أي ه
ــعى إليه، رمبا باتت  تعتقد أمريكا وتس
ــدة في هذه  ــر مفي ــلحة غي هذه األس
ــا بطء  ــدة نواحي منه ــة من ع املرحل
ــلحة  ــلحة، فهناك أس ــع األس تصني
ــم إنتاجها،  ــهر كي يت ــاج إلى أش حتت
ــلحة الدقيقة بحاجة أيضاً إلى  واألس
فترات طويلة لتصنيعها، يرى مراقبون 
بان الدعم األمريكي ألوكرانيا ميكن أن 
ــة، أو دعم أوكرانيا  ــف في أي حلظ يتوق
ــلحة يحتاج إلى اقل تقدير عام  باألس
ــيا مستمرة  ونصف العام، بينما روس
ــيدة  في التصنيع مما يجعلها تكون س

ــة اخلاصة. ــذه العملي ــي ه ــف ف املوق
تنوي الواليات املتحدة األمريكية دعم 
ــلحة  ــن خالل أس ــكريا م ــون عس تاي
متطورة ملواجهة غزو صيني محتمل، 
ــى اخلزينة  ــد العبء عل ــذا األمر يزي وه
ــذه احلالة انتقلت  األمريكية، إذاً في ه
ــية على  ــكرية الروس ــة العس العملي
ــني  ــتنزاف ب ــرب اس ــى ح إل ــا  أوكراني
ــيا وأمريكيا على أراضي أوكرانية  روس
ــني تايوان  ــذا املوقف ب ــهد ه ورمبا نش
ــا  ــكري لهم ــم العس ــني، والدع والص
ــادي بان هذا  ــو أمريكا، باعتق واحد وه
ــكا التي  ــداً على أمري ــل ثقيل ج احلم
ــة اقتصادية كما  ــدأت تعاني من أزم ب
ــائل اإلعالم األمريكية.رمبا  جاء في وس
ــا اضطراب على  أي دولة يصبح عنده
حدودها وحتتاج إلى أسلحة من أمريكا 
ــن  ــذر ع ــوف تعت ــا س ــادي بأنه باعتق
تقدمي األسلحة لها النشغالها بدعم 

ــم، وال تريد أن  ــوان وغيره أوكرانيا وتاي
ــيطرة  تفتح خطاً جديداً يصعب الس
عليه بعد هذه املرحلة  غير املسبوقة 
ــرة، والذي من  ــها هذه الفت التي نعيش
ــتنزف اخملزون االحتياطي  ــأنه أن يس ش
ــلحة،  ــتراتيجي ألمريكا من األس االس
ــكرية  ــذت العملية العس ــد أن أخ بع
منعطفاً جديداً وهي جتريب واستخدام 
ــي امليدان  ــلحة جديدة ومتطورة ف أس
(أوكرانيا مثالً) كما يرى املراقبون.هناك 
ــا اعتذرت عن  ــة ومنها أملاني دوالً أوروبي
تقدمي أسلحة إلى أوكرانيا، مبا أنها لم 
ترى أي انتصارات أوكرانية على األرض، 
وهناك دوالً أيضاً لم يعد باستطاعتها 
ــعورهم  ــكرياً لش ــة عس ــم أي دول دع
ــى حدودها وتريد  ــتمتد إل بان احلرب س
ــاً بعد  ــها، خصوص ــاع عن نفس الدف
ــي ألوكرانيا دون حتقيق  الدعم األمريك

أي هدف.

محمد حسن الساعدي

ــح  تفل ــم  ل ــية  السياس ــوى  الق أن 
ــي  ف ــة  الدميقراطي ــت  تثبي ــي  ف
ــج للعملية  ــاء ناض ــو بن ــراق نح الع
كل  ــية،فتعارضت  السياس

ــع  م ــرؤى  وال ــكار  واألف ــميات  املس
ــن  ــدو م ــك يب ــذه الدميقراطية،لذل ه
ــهد  ــراءة الواضحة للمش ــالل الق خ
ــد أي خطة  ــه ال توج ــي بأن السياس
قابلة للحياة لهيكل سياسي وطني 
ــد يقع  ــدو أي جه ــا يب ــل،ألن كم بدي
ــتور  ــي والدس خارج النظام السياس
ــل ألن العراق ال  محكوم عليه بالفش
يتضمن أي اتفاق على وجود األغلبية 
ــة  ــرك، باإلضاف ــذا املعت ــل ه ــي ظ ف
ــة داخل هذه  ــود املعارضة القوي لوج
ــي  ــا يجعل أي حترك سياس ــوة م الق
ــعى  إلنقاذ ما ميكن إنقاذه يجابه  يس
ــوف بوجهه.اجملتمع  أو الوق ــض  بالرف
الدولي واإلقليمي للعراق متفق متاما 
ــد النظام  ــي تهدي ــان ال مصلحة ف ب

ــعر بالقلق  ــي وكالهما يش السياس
ــتقرار  االس ــدم  ع ــبب  بس ــق  العمي
والتصعيد اخلطير الذي حصل خالل 
ــه  اليومني املاضيني وفي الوقت نفس
تعمل بعض القوى على شد األحزمة 
من أجل املواجهة مجددا،بينما تعمل 
ــا الواليات املتحدة  هذه اجلهات ومنه
خلف الكواليس من أجل تقوية رئيس 
الوزراء املؤقت «مصطفى الكاظمي». 
ــن االحتالل  ــن ٢٠ عاما ع ــا يقرب م م
ــل  ــن أج ــح م ــراق يكاف ــزال الع وال ي
ــالم فلقد كشفت األزمة  حتقيق الس
ــات  األخيرة مرة أخرى ضعف مؤسس
ــتها كما هو النظام  الدولة وهشاش
ــفت هذه  ــي كذلك وقد كش األساس
ــراع آخر في قلب هذا  األزمة وجود ص

الصراع هو الصراع على السلطة بني 
ــام ٢٠٠٣ يحكم  نخب البالد فمنذ ع
ــق وهو أمر طبيعي مع  العراق بالتواف
وجود هذه القوى السياسية سواء أن 
كانت شيعية أو سنية لكن املطالب 
الصدرية اختلفت اآلن وهي الدعوة إلى 
انتخابات مبكرة ، وهو أمر متفق عليه 
ــية  ــع جميع القوى السياس ــاً م متام
ــات املبكرة  ــدت أن االنتخاب ــي وج الت
هو احلل الوحيد إلنهاء األزمة احلالية 
ــكيل حكومة  ــو تش ــاب نح ، والذه
ــي  ــة وإنهاء التوافق السياس األغلبي
ــاء  ــاء األبري ــراق دم ــببه ت ــذي بس وال
ــعب العراقي  ــاً ، بينما يلقي ش يومي
ــتثناء  ــع دون اس ــى اجلمي ــوم عل الل
ــم واختالفهم على  ويعتبرون خالفه

ــس  ــة ولي ــة والفئوي ــح احلزبي املصال
العراق. أعتقد  الشعب  املصالح  على 
ــوى الذهاب  ــكلة س أن ال حل للمش
ــواب و  ــس الن ــة جملل ــى عقد جلس إل
ــكيل حكومة مؤقتة تأخذ على  تش
ــرة  مبك ــات  انتخاب ــراء  إج ــا  عاتقه
ــد عام ونصف  ــل لتقدير بع جترى بأق
ــتلزمات واألدوات  ــر كل املس مع توفي
ــتخدمة الضرورية إلجرائها ومع  املس
ــي جديد يضمن  ــر قانون انتخاب توفي
ــية حقوقها  ــع القوى السياس جلمي
ــتثناء،باإلضافة إلى مفوضية  دون اس
ــفافة ونزيهة تكون  ــدة ش عليا جدي
قادرة على إجراء االنتخابات في وقت 
ــة ودولية  إقليمي ــة  ــي ومبتابع قياس

لضمان أمنها وسالمته ونزاهتها.

ابتهال العربي

ــل مذيع أخبار  ــي صديق إعالمي يعم ل
ــة عالية  ــانية ومهني ــالق إنس ، ذو أخ
ــة  ــن السياس ــوارات ع ــا ح ، جمعتن
ــة  رؤي ــي  ــف ه ــن، كي والدي ــع  واجملتم
ــن ومبدأ ماركس وقصة آنّا كارينا  داروي
ــاً دكاكني  ــتوي، وضمنها أيض لتولس
ــالم اإللكتروني  ــى اإلع ــالم وفوض اإلع
ــالً لي:  ــة عامة قائ ــذي أصبح ثقاف ال
ــب تفاصيل عن  ــاج احياناً أن اكت احت
ــي واعبر عن ارائي واقول مايحلو  نفس
ــمى « نشر الغسيل»  لي .. إنها مايس
ــراً ما  ــد منا كثي ــل أن الواح .. وبالفع
ــوح برغبة أو  ــون لديه املقدرة للب التك
ــخص أو جمهور  ــة أمام ش رأي أو حاج
لكنه سرعان مايضرب بأصابعه على 

(كيبورد الكومبيوتر أو الهاتف احملمول) 
ــي ، ليعبر عن  ــا ينبغ ــب أكثر مم ليكت
ــد يجلس خلف اآللة ! ،  رأيه كأنه أس
فغالبيتنا نرغب باحلديث وليس مهماً 
ــي طبيعة احلديث األهم أن نخرج  ماه
الكالم الذي في قلوبنا وداخل صدورنا 
لكي نشعر بالراحة وهذا ينطبق على 
الكالم في السياسة والدين واإلقتصاد 
ــيئاً  ــع والناس ، لكننا جنهل ش واجملتم
ــكالم وكيفية  ــالق ال ــو أخ ــاً وه مهم
ــدود القول .لقد خلق  التعبير عنه وح
ــدة  ــاالت عدي ــي ح ــاء اإللكترون الفض
ــويش،  منها اإلنفصال، الوحدة، التش
التضليل، اإلنتماء حلياة اآلخرين، فضح 
ــزاز بصورة  ــرع واإلبت الناس بصورة أس
ــر الغسيل  أكبر، وتفاهة أو ثقافة نش
ــي جديد ، فال يغيب  من نوع إنحطاط
عنا أن جميع الشابات وبعض النساء 
ــنَّ  ــي له ــف اجلمع ــى الوص وال أخش
ــي) الذي يصاحبه  (بالهوس اإللكترون
ــي بفقدان  ــرض النفس ــن امل ــيء م ش
ــتات  الفاشينس ومراقبة حياة  الثقة 
 ، ــابه  وماش واإلعالميات  ــرات  والبلوك
ــبيهة لها ، ماخلق  لتكون مثلها أو ش
لهن عقدة النقص والدخول في حياة 
ــت حياتهن ، فالشابة  افتراضية ليس
ــت اإلعالمية  ــاذا فعل ــن تراقب م منه
ــهد  ــاذا ارتدت ش ــد وم ــة ماج همس

ــاوي ذهب جيهان  ــمري وكم يس الش
هاشم ومع من ترقص عصفورة بغداد 
ــوني برفقة  ــافرت هيفاء حس وأين س
ــتغرب  ــد ؟ .. والاس ــر خال ــا بك زوجه
ــام ألن بعض  ــن اإلهتم ــم م ــذا الك ه
ــتحق منا  ــخصيات حتتاج أو تس الش
ــتغربه  ــا ، لكن مااس ــة أخباره معرف
ــدى هذا األمر إلى جلوء الناس  حني يتع
ــمى (بيجات  لصناعة صفحات ماتس
ــوى مختص  ــع محت ــة) لوض الكتروني
ــات  ــني وعارض ــار اإلعالمي ــر اخب بنش
ــدى األمر  ــل تع ــات ، ب ــاء والراقص األزي
ــاهدات ورفع  ــى املش ــى احلصول عل إل
اإلعجابات عن طريق بعض شخصيات 
ــمى (بالطشة) مثل  الصدفة أو مايس
ــاعدي وهو يرقص على  ــعدون الس س
ــوي وهي تتجادل  صمون أو بنني املوس
اد  صَّ ــن حُ ــم م ــم .. وغيره ــع أحده م
ــن ثقافة  ــول األمر م ــاهدات ، وحت املش
ــف  ــع إلى تفاهة مجتمع لألس مجتم
ــوأ  .فالصفحات اإللكترونية اليوم أس
ــراء التي تبحث  ــن الصحافة الصف م
ــيء لتحصد  ــة أو خبر س ــن فضيح ع
ــك أن  ــن ذل ــوأ م ــل األس ــة ، ب املتابع
ــود لإلعالم لكن  جميعنا أصبحنا جن
ــذا ماحدث مؤخراً  ــالم املُلَّوث ، وه اإلع
ــات كثيرة  ــع وتعليق ــاهدتي مواق ملش
ــفير العراقي  ــة زوجة الس على قضي

ــب عالمة ، فقد  واملطرب اللبناني راغ
أصبح عالمة وإحتضان زوجة السفير 
له حديث الساعات واأليام والصفحات 
ــلوب نشر  ، واألهم من القضية هو أس
القضية ومنحها اإلهتمام املبالغ فيه 
د نشر هكذا أمور  مَّ ألن الصفحات تتعَ
لكي حتصل على املشاهدات وبالتالي 
ــب للفضيحة  ــاس تذه ــإن طبع الن ف
ــة مثلما كانت قضية  وتترك النصيح
ــث  ــات حدي ــات العراقي ــدى النائب إح
األلسنة مع أحد اخلليجيني في فيديو 
ــا ،  ــمعتها حينه ــاح بس ــي أط إباح
ــفير وزوجته أطاحت  ــإن قضية الس ف
بهيبتهم .. لكن القضية هذه تختلف 
ــى جوانب  ــر إل ــن دون النظ ــاً ، وم متام
املوضوع أريد طرح فكرة وال أريد انتقاد 
ــلوك الناس بالرد .. بل ما  الزوجة أو س
ــني األولى أن  ــني هامت ــر نقطت هُ ذك أودُّ
ــالم اإللكتروني أصبح اليوم جتارياً  اإلع
ــه الصعود على فضائح وحتركات  هدف
ــة  ــهورة أو احملبوب ــخصيات املش الش
ــيل وفضائح  ــر الغس ــن طريق نش ، ع
ــة األخرى هي  ــا النقط ــيل ، أم الغس
ــا أخطأت فجميع من  أن الزوجة مهم
ــب بقوله أننا  ــا يخطأ وما ارغ انتقده
ائنيّ لكننا ال ننظر لعيوبنا  طَّ جميعاً خَ
بُّ  ــوب اآلخرين ونصُ بقدر ما ننظر لعي
ــا لكي نصبح  ــا بذنوب غيرن اهتمامن

ــياطني ، فأنا  ــن املالئكة وهم الش نح
ــت كل تلك الضجة  ال أعلم ملاذا حدث
التي تصاحبها ماليني التعليقات من 
الشتم والسب واحلقد والكراهية جتاه 
الزوجة وليس الزوج !؟ واألهم أن كثيراً 
ــني اليعرفون  ــيني العراقي من السياس
البروتوكوالت واإلتكيت وحدود املنصب 
ــي ، فلماذا اإلستغراب؟ أم أن  السياس
ــرأة لكي  ــاداً للم ــة حتوي إنتق القضي
ــا املدفونة ضد كل إمرأة  ب احقادن نصُ
ــفير؟ والغريب  بحجة خطأ زوجة الس
ــب  الغض ــن  م ــتعلت  اش ــاس  الن أن 
واشعلت املواقع اإللكترونية بصورتها 
ــود وهذا  ــه فعل مقص ــدرك أن دون أن ت
ــاه الهجوم بكل  ــه الزوجة جت ماردَّت ب
ــرة وتفعل ماتريد  ــرأة قائلة : إنها ح ج
ــاس. الن ــاء  إلرض ــرة  مضط ــت  وليس
ــل  مث ــوع  املوض ــيكون  س ــة  بالنهاي
ــدور وتأخذ ماحولها ثم تذهب  زوبعة ت
ــدة جتارية للبعض  لكن األمر عاد بفائ
ــلوك الكثير ، أخلص إلى  ــف س وكش
القول أن السياسة اإللكترونية تتعلق 
لق الناس وذوقهم في  بثقافة البلد وخُ
ــم أو جتاه  ــواء مع بعضه ــل س التعام
ــة معينة وأرى أننا نحتاج الوعي  قضي
ــي في زمن اإلنفصال  األخالقي واملعرف
ــة  ــق للفضيح ــي والتصفي اإللكترون

والترويج للتفاهة ونشر الغسيل.
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اِّـحامي / ماجد الحسناوي
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ــب دورا هاما وقياديا  ــية الوطنية حقا تلع    ان االحزاب السياس
ــية في الدولة وتسهم في توجيه  ــطه السياس في كافة االنش
ــاركة الفعاله في  ــو املش ــة نح ــورة ايجابي ــراد بص ــلوك االف س
العملية السياسية في الدولة وابرزها التمثيل النيابي والرقابة 
الشعبية على السلطة التنفيذية ووجود احزاب بصورة متعددة 
يسمح لالفراد ان يعبروا عما يعن لهم من اراء بطرق سلمية في 
اطار الشرعية ووجودهم يخلق رقابة فاعلة مبا متلكه من وسائل 
يعيد سالمة ونزاهة العملية االنتخابية وعند عدم اقدام االحزاب 
ــاركة في االنتخابات يلقي بظالل من الشك على مدى  على املش
ــرأي العام على اجراءات ومراحل  ــة االنتخابات وتعد رقابة ال نزاه
ــعبية املباشرة  العملية االنتخابية اخملتلفه من قبل الرقابة الش
التي يتم بواسطتها التاكد من توافق االجراءات االنتخابية ملبدأ 
ــتها من قبل الشعب  ــرة ملمارس ــرعية وهذه الرقابة مباش الش
ــعبةممثال في جميع  ــه وتعتبر من الرقابة السياسية للش نفس
ــه وفئاته على احلكومة وتتميز تلك من الرقابة الدائمة اذا  هيئات
ــن برملانية او قضائية ورقابة الرأي  قورنت بصور الرقابة االخرى م
العام على العملية االنتخابية قد تكون سابقه والحقا ؛ الرقابة 
ــتطالعات الرأي  ــطة اس ــة بواس ــة االنتخابي ــابقة للعملي الس
ــة الرقابة على  ــب دورا هاما في عملي ــن للرأي العام ان يلع وميك
ــات قائمة وميكن  ــاذه من اجراءات حتضيرية النتخاب ما يزمع اتخ
ــة وعناية  ــات مختارة بدق ــتطالعات الرأي لعين ــن خاللها اس م
ــائل االعالم وكذلك االمر  ــطة وس من هيئة الناخبني وجترى بواس
ــني او اجراءات تنفيذية  ــبة للجداول االنتخابية او اي قوان بالنس
ــالمة العملية االنتخابية والفائدة من  ــاس بس من شأنها املس
ــبه  ــل االنتخابات عملية ش ــام ميكن جع ــرأي الع ــتطالع ال اس
ــخص املنتخب او  ــتقرة ولضمان تاييد هيئة الناخبني للش مس
ــاعد االحزاب بصدد اختيار مرشحيها  الهيئة املنتخبة كما تس
حيث تعمد الى ترشيح الشخصيات التي حتظي بتاييد العينات 
التي تضمنها االستطالع وحتسني برامجها او تعديلها مبا يتفق 
ــات تزوير او  ــة دون حدوث عملي ــتطالع للحيلول ــع نتائج االس م
تالعب بصناديقةاالقتراع او اي عملية تعوق بشكل واخر سالمة 
ــة للعملية االنتخابية  ــراءات االنتخابية اما الرقابة الالحق االج
ــحني في الطعن امام  ــان الرأي العام حلقوق كافة املرش هي ضم
ــة انتخابية ويضمن الرأي العام  القضاء فيما يعتقدونه مخالف
ــكام قضائية وعدم  ــح من اح ــذ مايحصل عليه هذا املرش تنفي
ــع مركز حقوق  ــلطة القضائية ويض ــتقالل الس جتاهلها اما اس
ــتقالل القضاء  ــان اس ــان باالمم املتحدة املبادئ التالية بش االنس
ــالد والبد  ــون اخر في الب ــتور او اي قان ــا الدس ــب ان يضمنه يج
ــراءات او تهديدات  ــة القضاء دون قيود وتاثيرات او اغ ضمان نزاه
ــواء اكانت مباشرة او غير مباشرة  او تدخالت في غير محلها س
ــراءات القانونية بنزاهة  ــير االج والبد من تخويل القضاء على س
ــوية النزاعات  ــذه املبادئ تخدم تس ــوق االطراف وه ــرام حق واحت
ــة من التحيز  ــلمية وحماية العملية االنتخابي ــائل الس بالوس
ــتقلة وال يحل  والتزوير والقضاء يكمل الهيئات االنتخابية  املس

محلها.

ــون بأكمله، وال نعني  ــون مصابيح صغيرة نورهم ميأل الك الطيب
ــع، بل هو احمليط الذي يحيط بهذا الكائن  بالكون الفضاء الواس
ــه، ويتعامل مع  ــط ب ــه الذي يختل ــودود، أو مجتمع ــري ال البش
اآلخرين بحسن النوايا، ونقاء السرائر، وإال ما يضير هذا اإلنسان 
ــث ببعض زوايا  ــاده أو العب ــه، عندما يتم إنتق ــز في طيبت املتمي
ــه باملقابل هو  ــن ما يهمنا من ــا الصالح، لك ــش بينن حياته.يعي
ــره في الصورة والكلمة،  ــة إنتاجه، وقوة طرحه، ومقدار تأثي براع
ــني أقوى من  ــرة يكون صراخ املبدع ــوت فأحياناً كثي ــى الص وحت
ــدع أو املوهوب وقته، في تتبع  ــلني، لذا لن يَضيع املب هدوء الفاش
ــو النجاح،  ــيراً حثيثاً نح ــير قدماً س ــذا النقد أو ذاك، بل يس ه
فيقول: ها أنا ذا بصوت الواثق.هناك حكمة تقول: األسلوب زهرة 
ــت في كل احلدائق، وكذلك هي خصلة ال ميتلكها كثير من  ال تنب
الناس، واحلقيقة أن تعقيدات احلياة، أوجدت حوارات من السجال 
ــاح، وأيضاً اإلدعاءات  ــلوك واإلحل العقيم، والترهل الزائد في الس
ــتهون، بعيداً  ــة لبعض املدعني، من أجل أن يحظوا مبا يش الزائف
ــذي ال يغني من  ــي بكبريائهم املزيف، ال ــن إصطالحات التباه ع
ــي املكسور، ويحرقه لهيب االغتراب، ألنه  جوع.قد يبكي الكرس
ــه العاتيات، فمثقفونا  ــن الصعب صموده بوج بثالثة أقدام، وم
ــول بعضهم، تغوص في رماد  ــيونا ال يبكون، رغم أن عق وسياس
ــموم، بإسم احلرية واحلداثة، فيستهويهم الغرق في  الفكر املس
ــات  متاهات املقاهي، وبيوتهم مثقلة بالغياب، فتأخذهم جلس
ــم وأمجادهم الزائفة، ويتمنوا  األحبة واألصدقاء، ليبنوا أحالمه
ــان تصور جناحه أو فشله،  أال تنتهي رغم تفاهتها.ال ميكن لإلنس
ــازل عن بعض  ــي والتراضي، ويتن ــة التغاض ــش بطريق ــو يعي وه
ــة، التي قد تدر عليه ببضع  ــه، مقابل بعض اجملامالت املارق مبادئ
ــتلقياً، على  ــوالً في يوم من األيام مس ــر، وقد تالحظ متس دناني
ــرير يغلفه احلرير، وحتيطه اجلواري، ويتناول شحم احملار، وبيض  س
ــارز حافظ عليها، وقد  ــم فقره، ألن كرامته عنوان ب الكافيار، رغ
تشاهد سياسياً مفترشاً األرض، يأكل من فتاتها، وبقايا املزابل، 
ــودة حني يدعي بها، ثم تهرول  ــه ال ميلك ذرة من الكرامة املفق ألن
ــب، أن هناك خطأ ما قد حدث.ما  ــرعاً نحو الورقة لتكت انت مس
ــأردد حتماً  ــي اآلن فوق القمر، وس ــجع توقعاتي تلك، هو إنن يش
أنشودة احلرية، بصوت املنتصر، وسينتهي األمر فما بعد التحرير 
ــباه الرجال، وهم  ــاهدون برؤية أش ــيأتي التغيير، ويتمتع املش س
خاضعون حلكم قاسٍ ال وجود للحرية فيه، حيث سيحكم الرجل 
ــان تقف مصابيح الطيبة  بأزيز الرصاصة.ختاماً: عند هذا اإلنس
ــهد جيداً، وتدرك عواقبه مجدداً، سيما وأنه  مؤقتاً، لتدرس املش
ــعب أقوى من الطغاة، وهناك  لن يتخلى عن ثروته مطلقاً، فالش
في املنفى يقول سأعود لوطني، ألن احملراب بانتظاري، وهنا تتميز 
ــذا عزيزي احلالم، ال تصدم عندما  ــة اإلنتاج، وقوة الطرح، له براع

تتحقق كل كوابيسك، وتتالشى أحالمك.
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ــى  ــاز أو حت ــط أو الغ ــاف النف الكتش
ــم:  ــي النرويج.يتابع القاس الفحم» ف
ــادي  ــو اعتق ــري ه ــاد صب ــبب نف «س
بضرورة االستعداد وإنشاء إدارة نفطية 
ــذه الثروة  ــا التعامل مع مثل ه ميكنه
ــور  ــور األم ــد ال تتط ــة. وإال ... ق الهائل
ــبة لهم، كان  بطريقة إيجابية بالنس
ــازًا أو  ا أو غ ــاك نفطً ــا لي أن هن واضح
كليهما. لقد كانت مسألة وقت فقط 
ــيًا  ا رئيس قبل أن تصبح النرويج منتجً
ــي املياه  ــا ف ــي رأيته ــاكل الت ألن الهي
العميقة كانت عمالقة».كان التحدي 
ــة  ــاع احلكوم ــو إقن ــي األول ه الرئيس
ــأن األمر أصبح اآلن عاجالً.  النرويجية ب
ــة تعاملها  ــز النرويج طريق إذا لم جته
ــكل صحيح، لكانت لعبة سهلة  بش
ــركات النفط لتتغلب على الدولة  لش
ــكندنافية الصغيرة، التي تفتقر  االس
ــة واملعرفة النظرية  إلى اخلبرة العملي
ــم. كانت  ــة، يقول القاس في الصناع
ــم، كما  ردود الفعل التي تلقاها القاس
ــا ما يتوقعه  ــه، «تقريبً يصفها بنفس
ــة»!  النرويجي ــلطات  الس ــن  م ــرء  امل
ــكر على  ــلطات بالش تقدمت له الس
ــا  لكنه ــام،  لالهتم ــرة  املثي ــج  النتائ
ــى أن احلذر  ــي التأكيد عل ــتمرت ف اس
ــني االنتظار  ــه رمبا يتع ــو األفضل وأن ه
ــم عن سبب  ــاءل القاس والترقب. تس
ــم يكن للتحذير  ــه بالفعل، إن ل تعيين
ــافات  ــب من االكتش في الوقت املناس
ــؤولني  ــة، حتى جاء الرد أن املس احملتمل
ــرع!اتضح  ــي النرويج ال يريدون التس ف
أن توجسات القاسم كانت صحيحة. 

ــركة  ش ــفت  اكتش  ،١٩٧١ ــام  ع ــي  ف
األميركية حقل»  ــوم  بترولي ــس  فيليب
ــر  ــد أكب ــك»(Ekofisk)، أح ــو فيس إيك
ــن  ــم. وم ــي العال ــة ف ــول البحري احلق
ــاج النفط فيه  ــتمر إنت ــع أن يس املتوق
ــام ٢٠٥٠.رغم أن نهج احلكومة  حتى ع
ــم، إال أنه  خالف حينها رغبات القاس
ــج باحلذر التام،  ــر أن  التزام النروي يعتب
ــافات والحقا  ــواء مع نتائج االكتش س

ــة  ــدات املالي ــع العائ ــل م ــي التعام ف
النفطية، هو بالضبط ما يفسر غالبًا 
ــكل فريد  ــج الناجحة بش إدارة النروي
ــم: «عند العودة  لنفطها. يقول القاس
ــيء  إلى املاضي، رمبا يكون هذا هو الش
األكثر حكمة الذي فعلته النرويج على 
ــي العراقي. ــالق»، يقول اجليولوج اإلط

لذلك ليس من املستغرب أن السنوات 

ــي النرويج لم  ــى من حياة فاروق ف األول
ــات. يقول:  ــن اإلحباط ــة م ــن خالي تك
ــي مكتب النفط -  ــا فريقا جيدا ف «كن
لكن العالقات مع احلكومة النرويجية 
ــح أنهم  ــن الواض ــة. م كانت حساس
ــوا  ــم كان ــي، لكنه ــة إل ــوا بحاج كان
ــتطيعون وضعي  ــون أنهم ال يس يعرف
ــيكون  س ــوزارة.  ال ــي  ف ــب  مكت ــي  ف
ــتفزازاً للنظام السياسي الذي لم  اس

يكن مستعداً. لذلك، كانت اخلطة هي 
ــيئًا. لقد  ــيئًا فش تقدميي تدريجيًا، ش
عوملت بحذر».وعلى الرغم من أهمية 
ــافة  ــم على مس ــي القاس ــه، بق عمل
ــية  آمنة من املكاتب احلكومية الرئيس
ــم  القس ــي  ف ــل  وعم ــة،  البداي ــي  ف
ــح  ــع لهيئة املس ــي التاب الهيدرولوج
ــنوات، لم  ــي النرويجية. لس اجليولوج

ــن كانوا  ــخاص الذي ــط باألش ــق ق يلت
ــتراتيجية  االس ــرارات  الق ــذون  يتخ
ــي مكتب  ــالؤه ف ــية. كان زم والسياس
ــون  يجلب ــطاء،  الوس ــة  مبثاب ــط  النف
ــدون  ويعي ــائهم  رؤس ــئلة  أس ــه  إلي
ــور على حقل  ــن بعد العث إجاباته.لك
ــه  علي كان   ،(Ekofisk)«ــك «إيكوفيس
ــا، بالطبع،  ــدد. «أن ــب موظفني ج تدري
ــاس حتى  ــوم بتدريس الن ــت أن أق قبل
يتمكنوا من جعل وجودي غير ضروري... 

ما هو اخليار الذي أملكه؟».
أبو النفط في النرويج

ــم رئيس  ــام ١٩٧٢، أصبح القاس في ع
إدارة املوارد في هيئة النفط النرويجية، 
ــز  ــه حتفي ــم مهام ــن أه ــر أن م واعتب
ــى زيادة معدل  ــركات النفطية عل الش
ــرق  االنتفاع باحلقول النفطية.في الش
ــف  ــم كي ــاروق القاس ــط، رأى ف األوس
استغلت شركات النفط الكبرى املوارد 
ــب خاصة،  ــق مكاس لتحقي ــة  الغني
ــدول املضيفة  ــي املقابل لم حتصل ال ف
ا في  ــك كان حريصً ــر. لذل ــى الكثي عل
ــة  بطريق ــر  األم إدارة  ــى  عل ــج  النروي
ــن أن اإلنتاج يعود  مختلفة، والتأكد م
ــع النرويجي.  كان  بالفائدة على اجملتم
ــدي»، وهو  ــأن «املرض الهولن ا بش قلقً
ــي هولندا في  ــوم ظهر ألول مرة ف مفه
ــتينيات من القرن املاضي، عندما  الس
ــكل  ــدي بش ــاد الهولن ــى االقتص عان
ــاف حقل نفط  غير متوقع بعد اكتش
ــن بحر  ــاص به م ــي اجلزء اخل ــم ف ضخ
الشمال. أدرك القاسم أن األمر يتطلب 
ا  ا دقيقً استراتيجية واضحة وتخطيطً

ــي النرويج. هذا  ــع مماثل ف لتجنب وض
ــذي  ــر األول ال ــي التقري ــا ف كان محوريً
ــأن  ــى البرملان النرويجي بش ــله إل أرس
ــد  ــط. وأك ــة إلدارة النف ــم الدول تنظي
ــب أن يكون  ــى أن النرويج يج ــه عل في
ــيطرة وإدارة كاملة على جميع  لها س
ــطة في اجلرف القاري النرويجي. األنش
ــوة فعالة وراء  ــد كان لتقرير فاروق ق لق
ــيس  ــة النرويجية بتأس ــرار احلكوم ق
 ،«StatOil«،ــة وطني ــط  نف ــركة  ش
ــة تنظيمية  ــاء هيئ باإلضافة إلى إنش
ــتقلة للصناعة. وصياغة البرملان  مس
ــروع قانون أصبح يعرف  النرويجي مش
ــر للنفط» في  ــم «الوصايا العش باس
ــر  ــذه الوصايا النفطية العش البالد.ه
ــية التي  ــة األساس ــكل السياس تش
ــا البترولية  ــج موارده ــا النروي تدير به
ــيون  منذ ذلك احلني. لم يتفق السياس
على هذه الوثيقة فحسب، بل اتفقوا 
ــي االنتخابات  ــتها ف على عدم مناقش
واملعجزة الثالثة... أنهم أوفوا بوعدهم.
ــا أن  ــة أيض ــة النرويجي ــرت احلكوم أق
ــركة  ــج، من خالل ش ــاركة النروي مش
ــافات  االكتش ــع  جمي ــي  ف  ،StatOil
ــل عن ٥٠ في  ــتقبلية يجب أال تق املس
ــرط  ــم «إن هذا الش املائة. يقول القاس
ــركات  ــا فعليًا من قبل ش ــي ترحيبً لق
ــت حريصة  ــط العاملية، التي ظل النف
ــع Statoil، حيث لم  ــراكة م على الش
ــرة على اإلطالق،  ــن هناك أي مخاط يك
ــعيدة  ــركات النفط س لذلك كانت ش
ــذه الصيغة». ــق مع ه ــة بالتواف للغاي
خالل العقدين األولني، مت توجيه حصة 

ــدات النفط إلى تطوير  النرويج من عائ
ــة الالزمة، ولكن بحلول  البنية التحتي
ــاء صندوق  عام ١٩٩٠ حان الوقت إلنش
ــام ١٩٩٦، كان  ــط وطني. وبحلول ع نف
ــدات النفط يتدفق  ــنت من عائ كل س
ــرق  ــل أجزاء من الش ــى الصندوق.مث إل
ــط، متتلك النرويج صناعة نفط  األوس
وغاز مربحة للغاية. ولكن على عكس 
معظم الدول املُصدرة للنفط، اختارت 
ــتخدام مواردها على  النرويج عدم اس
ــات الضريبية  ــم التخفيض الفور لدع
ــج االجتماعية. بدالً من  أو متويل البرام
ذلك، وضعت احلكومة مبادئ توجيهية 
ــتخدام عائدات  صارمة للغاية ملنع اس
النفط إيرادات عامة للحكومة. خففت 
ــذه القيود،  ــذ ذلك احلني ه ــج من النروي
لكنها ال تزال حذرة للغاية، مما يسمح 
باستخدام ما يصل إلى أربعة في املائة 
ــن صندوق النفط إيرادات عامة  فقط م
ــتثمارات احلكيمة التي تعمل  في االس
ــة ككل،  ــني إنتاجية الدول ــى حتس عل
ــني البنية التحتية، وحتسني  مثل حتس
التعليم، وحتسني البحث، والتحول إلى 
ــتفيد  والذي سيس االقتصاد األخضر، 
ــط  وتخط ــني،  املواطن ــم  معظ ــه  من
النرويج الستخدامه في متويل التقاعد 
ــا، حتى إن احلكومة  الصحي ملواطنيه
ــات  ــميته بصندوق معاش ــادت تس أع
ا  ــل من ٢٥ عامً ــوم، بعد أق تقاعدية.الي
ــلة  ــت س ــدوق، من ــاء الصن ــى إنش عل
ــدوق أغلى  ــذه ليصبح الصن البيض ه
صندوق ثروة سيادي في العالم، بقيمة 
ا لتقرير  ــاً، وفقً ــون دوالر تقريب ١٫٤ تريلي

.(SWFI) معهد صندوق الثروة السيادية
في مقال نشرته صحيفة فاينانشيال 
تاميز، وصف الرئيس التنفيذي السابق 
ــركة Statoil، ويلي أولسن القاسم  لش
ــع قيمة  ــون أعظم صان ــه «رمبا يك بأن
متتلكه النرويج على اإلطالق».كثيرا ما 
يطلق على القاسم الرجل الذي «أنقذ 
ــذب دوره  ــن النفط»، وقد ج ــج م النروي
ــي. في عام  ــن االهتمام الدول الكثير م
٢٠١٢، أطلق عليه امللك النرويجي لقب 
ــس أوالف.بعد  ــام القدي ــارس من وس ف
سقوط نظام صدام، ساعد في صياغة 
ــريع قانون نفط جديد للعراق، كان  تش
ــأنه أن «يتبع ما ميكن اتباعه من  من ش
ــي»، لكن املقايضات  النموذج النرويج
ــودة لدرجة أنه  السياسية غيرت املس
تبرأ من النسخة التي أقرتها احلكومة 
ــى قانون  ــم متريره إل ــم يت ــة (ل العراقي
ــم  في البرملان بعد).»كان فاروق القاس
ــزا لزمالئه  ــر ومحف ــدر إلهام كبي مص
ــط النرويجية. لم يكن  ــي هيئة النف ف
ا من الصعود إلى املنصة  ا خائفً شخصً
ــكاره اخلاصة أو  ــل أف ــن أج ــواء م - س
أفكار اآلخرين - وكان يتمتع مبصداقية 
ــا يقول املدير  ــوذ كبير»، كم كبيرة ونف
ــى مدار الـ  ــذي بينتي نيالند.عل التنفي
ــم  ا املاضية، عمل فاروق القاس ٢٢ عامً
مستشارا مستقال في قطاع البترول، 
ــة بصناعة  ــث إن معرفته العميق حي
ــازة  ــال املمت ــارات االتص ــرول ومه البت
ــة،  ــا للغاي ــرًا مطلوبً ــه محاض جعلت
ــبته عضوية عدد من املنظمات  وأكس

املهنية النرويجية والدولية.
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ــون أثناء حديثه عن  ــي في مالحظة عابرة على التلفزي ــؤول تنمية نرويج ــه ألول مرة عن طريق الصدفة، عندما ذكره مس ــت بقصت علم
ــاعدة الدول الفقيرة الغنية بالنفط على إدارة مواردها الطبيعية.أشار  ــمى «النفط مقابل التنمية» ملس ــاعدات طموح يس برنامج مس
ــيء في املقام األول. وبدونه، كنا  ــاعد النرويج في بناء كل ش ــؤول إلى تلك املفارقة الغريبة بالنظر إلى أن «رجال عراقيا هو الذي س املس
سنترك شركات النفط األميركية تقرر كيفية القيام باألشياء». يا لها من قصة رائعة، قلت لنفسي، واألروع أن تكون حقيقية.دفعني 

الفضول بعد ذلك إلى البحث أكثر عن فاروق: من هو؟ كيف وصل إلى هنا؟ من أين أتى؟ ما هي قصته؟ ما دوره في إعادة بناء النرويج؟
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ــي  املال ــار  املستش ــال  ق
الوزراء  ــس  لرئي ــادي  واالقتص
ــد صالح، امس  ــر محم مظه
األحد، إن العراق حالياً ضمن 
ــة البيضاء للدول فـي  القائم
ــر الدولية في  ــق املعايي تطبي
مكافحة غسل األموال.وقال 
صالح ، إن العراق جنح في كبح 
الهدر املالي ومكافحة غسل 
ــن خالل بناء أجهزة  األموال م
ــة  ــة وملتزم ــة متمرس رقابي
بالقوانني واألنظمة املتعلقة 
ــي،  ــي واملصرف ــام املال بالنظ
موضحاً أن حزمة اإلصالحات 
الفاعلة  ــراءات  واإلج ــة  املالي
ــوال،  األم ــادر  مص ــة  ملالحق
ــراق  الع ــتعادة  اس ــى  إل أدت 
ــي به في  ــع الدول ــة اجملتم ثق
التعامالت املالية والصفقات 
ــاف، أن العراق  التجارية.وأضـ
ــى عصابات  ــاً عل ــاض حرب خ
ــة  ومالحق ــوال  األم ــل  غس
ــل واإليداع  ــات التحوي عملي

ــاءة  بكف ــاء  واإلخف
ــي الداخل  ــة ف عالي
إلى  مشيراً  واخلارج، 
مكافحة  مكتب  أن 
ــوال  األم ــل  غس
ــة  اجلرمي ــوال  وأم
واإلرهاب وهو مكتب 
ــاً  مالي ــتقل  مس
وإدارياً وميارس أعمال 
املعلومات  ــيق  تنس
ــرب إلى وحدة  هو أق
ت  ا ر ــتخبا س ال ا
صالح  املالية.وأشار 
ــب  املكت أن  ــى  إل
التعليمات  ــى  يتلق
ــن  م ــات  والتوجيه
ــى  األعل ــس  اجملل
ــل  غس ــة  ملكافح

األموال وأموال اجلرمية 
واإلرهاب ويضم في عضويته 
ــوزارات واجلهات  ال ممثلني عن 
ــل  ذات الصلة مبكافحة غس
األموال واجلرائم املالية.ولفت 
ــي يحقق  ــى أن اجلرائم الت إل

فيها مكتب مكافحة غسل 
ــق بنقل األموال  األموال تتعل
وحتويلها أو إيداعها و إخفائها 
ــالت  محص ــا  اعتباره ــى  عل
جرمية، مرتبطة بطيف واسع 
ــن تعريف األموال  يدخل ضم
ــداً أو عينية  ــواء كانت نق س
ــع األثرية  ــارات والقط كالعق
وغيرها الكثير ممن يعد جرمية 
مالية يحاسب عليها القانون 
العراقي رقم ٣٩ لسنة ٢٠١٥.

وتابع مستشار رئيس الوزراء، 
ــو في منظمة  أن العراق عض
العمل الدولي ملنطقة الشرق 
ــا،  افريقي ــمال  ــط وش األوس
العضوية  ــك  تل أن  ــاً  موضح
ــي تطبيق  ــاعدت العراق ف س
املعايير الدولية في مكافحة 
ــوال وخروجه من  ــل األم غس
والدخول  ــة  الرمادي ــة  القائم
للدول  البيضاء  ــة  القائم في 

التي تكافح غسل األموال. 

متابعة / البينة اجلديدة

ــبت  ــلطات اإليرانية، الس ــت الس أعلن
ــخصا من أتباع  ــي ، توقيف ١٢ ش املاض
ــي البالد  ــورة ف ــة احملظ ــة البهائي الديان
ــم  بارتباطه ــبهات  ش ــة  خلفي ــى  عل
اللدود لطهران.وأوردت  العدو  بإسرائيل، 
ــة  أن «مديري ــمية  الرس ــا»  «إرن ــة  وكال
ــة مازندران  ــي محافظ ــن العامة ف األم
(شمال) أعلنت تفكيك اخللية املركزية 
العميل للصهيونية  البهائية  لتنظيم 
ــارت إلى «رصد  ــمال البالد».وأش ــي ش ف
واعتقال ١٢ عنصرا من تنظيم البهائية 
ــل للصهيونية في مدن مختلفة  العمي
من احملافظة».وأضافت أنه مت تدريب اثنني 
ــي»  ــادة هذا «التنظيم التجسس من ق
ــت العدل» الصهيونية  في منظمة «بي
ــطينية  ــي األراضي الفلس ــودة ف املوج
ــس مع  ــة جتس ــكلوا خلي ــة، وش احملتل
ــع أنحاء  ــم في جمي ــر تنظيمه عناص

محافظة مازندران.
«مهرطقون»

ــالمية  وفي حني تكفل اجلمهورية اإلٍس
ــد من  ــيعية، للعدي ــة الش ذات الغالبي
األقليات الدينية حرية ممارسة املعتقدات، 
حظرت الديانة البهائية وتعتبر أتباعها 
ــا وجهت إليهم  ــني»، وغالبا م «مهرطق
ــرائيل.وأعلنت  بإس باالرتباط  ــات  اتهام
ــة»  ــة العاملي ــة البهائي ــة «اجلامع ممثل
ــي جنيف  ــدة ف ــب األمم املتح ــي مكت ف
سيمني فاهانده أن ١٣ بهائيا أوقفوا في 
ــدران. وقالت، في بيان، إن  محافظة مازن
ــات حصلت في منزل  «معظم التوقيف
ــون ويناقشون  ــباب يدرس حيث كان ش
ــدم االجتماعي».  ــم في التق دور التعلي
وحتدثت عن «٢٤٥ حادثة اضطهاد خالل 
ــد البهائيني في  األيام الـ٣٢ املاضية ض
ا «توقيفات»  ــران» مبا في ذلك خصوصً إي
ــده  فاهان ــخاص.وأكدت  أش ــس»  و»حب
ــؤالء  ــع ه ــة ال متن ــة اإليراني أن «احلكوم
ــى اجلامعات  ــول إل ــن الدخ ــباب م الش

ا من التجمع ملناقشة  فحسب، إمنا أيضً
ــبة جليلهم». ــة بالنس ــع مهمّ مواضي

ــن  واألم ــتخبارات  االس وزارة  ــت  وكان
اإليرانية أعلنت في األول من آب توقيف 
عدد من أتباع الديانة البهائية بشبهة 
ــدد عددهم. ــن دون أن حت ــس، م التجس

ــة لألمم املتحدة  يذكر أن اجلمعية العام
تبنت في أواخر ٢٠١٨، قرارا يدعو طهران 
ــب»  و»الترهي ــة»  «املضايق ــف  وق ــى  إل
أقليات  ــي» ألتباع  و»التوقيف االعتباط

ــة واإلفراج عن بهائيني، قالت إنه مت  ديني
توقيفهم النتمائهم الديني.

النشأة وخارطة االنتشار
وتعود جذور هذه الديانة إلى القرن الـ١٩ 
ــا إنها تدعو إلى  في إيران ويقول أتباعه
ــاواة.  ــعوب واملس ــدة بني كل الش الوح

ــاع بتعاليم بهاء اهللا  ويؤمن هؤالء األتب
ــام ١٨١٧، ويعتبرونه  ــي إيران ع املولود ف
ــد أتباعها  ــاء اهللا وآخرهم.ويع أحد أنبي
ــم، ويقدر عددهم في  باملاليني في العال
ــب وكالة  ــف، حس ــو ٣٠٠ أل ــران بنح إي
ــية.وإلى جانب إيران  الصحافة الفرنس
ــة في  ــة البهائي ــاع الطائف ــر أتب ينتش
عدة دول بالشرق األوسط.ويعتبر العراق 
ــدد أتباع  ــز البهائية ولكن ع أحد مراك
ــا مئات  ــة ال يتجاوز حالي ــذه الطائف ه
ــن، حيث  ــالد الرافدي ــي ب ــخاص ف األش
ــرف بها قانونيا  ــت من طائفة معت حتول
ــى جماعة  ــم امللكي، إل ــرة احلك في فت
ــم فيها  ــرة التي حك ــوذة إبان الفت منب
حزب البعث البالد منذ عام ١٩٦٨ وحتى 
ــبه طائفة  ــى ما يش ــم إل ــام ٢٠٠٣، ث ع
ــارت  ــد ذلك.وفي الكويت أش ــرية بع س
تقارير محلية في ٢٠٠٦، إلى أن الطائفة 
البهائية كشفت عن نفسها في البالد 
ــخص أما  ــا يقدرون بـ٤٠٠ ش وأن أتباعه
ــار البهائي  ــم التي ــد نظ ــي األردن، فق ف
مؤمتره األول في ٢٠١٩.وفي ٢٠٠٦، اعترف 
ــة كطائفة  ــري بالبهائي ــاء املص القض
ــيا  ــارت اخلطوة جدال سياس ــة، وأث ديني
ــي البالد.كذلك يوجد  ــا وقانونيا ف وديني
ــي األراضي  ــة البهائية ف ــاع الطائف أتب

الفلسطينية احملتلة وفي اليمن.
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فقدان هوية
ــاس فاضل  ــم (عب ــة  بأس ــدت هوي فق
ــركة  ــن ش ــادرة م ــدام) الص ــن اي حس
توزيع اِّـنتجات النفطية /فرع واسط 
رقم الهويه (١٥٣٢٩) تاريخ االصدار 
ــر  يعث ــن  ــاء مم فالرج  ٢٠٢١/٨/١

عليها تسليمها لجهة االصدار.

مع التقدير

أعـــــالن

ــم  ــوى اِّـقامة من قبل اِّـدعي (باس ــاء على الدع بن
احمد شهيب) الذي يطلب تبديل لقبه من(الداوري) 
ــرتاض مراجعة هذه  ــي) فمن لديه اع اُّـ (القريش
ــه  ــدة اقصاها (١٥) يوما وبعكس ــة خالل م اِّـديري
ــة َّـ الدعوى وفق احكام  ــوف تنظر هذه اِّـديري س
ــة الوطنية رقم (٣)  ــن قانون البطاق ــادة (٢٢) م اِّـ

لسنة ٢٠١٦.

اللواء رياض جندي الكعبي
مدير االحوال اِّـدنية والجوازات

 واالقامة العامة / وكالة

أعالن

ــل اِّـدعي (عامر  ــوى اِّـقامة من قب ــاء على الدع بن
احمد شهيب) الذي يطلب تبديل لقبه من(الداوري) 
ــرتاض مراجعة هذه  ــي) فمن لديه اع اُّـ (القريش
ــه  ــدة اقصاها (١٥) يوما وبعكس ــة خالل م اِّـديري
ــة َّـ الدعوى وفق احكام  ــوف تنظر هذه اِّـديري س
ــة الوطنية رقم (٣)  ــن قانون البطاق ــادة (٢٢) م اِّـ

لسنة ٢٠١٦.

اللواء رياض جندي الكعبي
مدير االحوال اِّـدنية والجوازات 

واالقامة العامة /وكالة

إعـــــــــــــــالن
ــم كريم مزهر) طلبا يروم فيه تبديل (االسم اِّـجرد البنته كيان) قدم اِّـدعي (قاس

ــة هذه اِّـديرية  ــه اعرتاض على الدعوى مراجع ــان) اُّـ (رهف) فمن لدي من (كي
خالل مدة اقصاها (خمسة عشرة يوما) وبعكسه سوف ينظر بالدعوى وفق احكام 

اِّـادة (٢٢) من قانون البطاقة الوطنية رقم (٣) لسنة ٢٠١٦.
اللواء رياض جندي الكعبي 

                                                                                       اِّـدير العام/ وكالة 
٢٠٢٢/٩/٥                                                                                      

أعـــــــالن

ــم  ــى الدعوى اِّـقامة من قبل اِّـدعي (هاش بناء عل
احمد شهيب) الذي يطلب تبديل لقبه من(الداوري) 
ــرتاض مراجعة هذه  ــي) فمن لديه اع اُّـ (القريش
ــه  ــدة اقصاها (١٥) يوما وبعكس ــة خالل م اِّـديري
ــة َّـ الدعوى وفق احكام  ــوف تنظر هذه اِّـديري س
ــة الوطنية رقم (٣)  ــن قانون البطاق ــادة (٢٢) م اِّـ

لسنة ٢٠١٦.

اللواء رياض جندي الكعبي
مدير االحوال اِّـدنية والجوازات 

واالقامة العامة /وكالة
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جريدة يومية سياسية عامة مستقلة

أو  يصوِّب  أن  يريد  من  لكل  مكفول  الرَّد  حق  إن    

ح معلومة وردت في خبر أو مقال ويعتقد أن  يصحِّ

فيها جتنيا او مغالطة إذا رغب في ذلك، وإن ديدننا 

هو احترام الرأي والرأي اآلخر.
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ــقة  نسّ ــط تعريفاته هو عملية تنظيميّة مُ التخطيط في ابس
ــبّقة او  س ــات علمية مُ ــتراتيجية او دراس او منهج وفق أطر اس
ــتقبلي  ــق مديات بعيدة ألفق مس ــتحضارات او رؤى على وف اس
ــؤون حياتنا اليومية .. ويتفاوت وضع اخلطط  يتناول شأناً من ش
قبلة وأن  ــرية او قد متتد خلمسني سنة مُ ش ــية او عُ ما بني خمس
ــبقه ما بات يُعرف بدراسة جدوى  ــروع ال بد ان تس اقامة أي مش
ــردودات ايجابية وال  ــروع ناجحا ويعطي م ولكي يكون ذلك املش
ططك  ــد ان تكون خُ ــتقبالً الب ــه املعرقالت او املعوقات مس يجاب
ــا نقرأه مخطوطاً  ن ــعار لطاملا كُ ــة حد املليم، وهناك ش مدروس
ــروع في  ــروع بأي مش ــع قبيل الش ــات حديدية توض ــى لوح عل
ــعار ال يحتاج  ــالد يقول: (افحص اليوم كي ال ترّمم غداً) وهو ش الب
ــؤال الكبير واخلطير  ــرح وااليضاح ولكن الس ــى عناء في الش ال
ــا من مصائب  ــط من كل ما يحصل عندن ــو اين نحنُ بالضب : ه
ــة كالصناعة  ــاة االقتصادي ــات احلي ــن قطاع ــاع م ــي كل قط ف
ــة والتعليم  ــرات والتربي ــور واجملس والزراعة والري والطرق واجلس
ــكن والصحة وغيرها من االمور؟ .. لنأخذ مثالً  ــياحة والس والس
ــن خطر داهم ومرعب  ــا احلبيب العراق اليوم م ــه وطنن ما يعيش
ــح املياه في نهريه اخلالدين (دجلة والفرات )  يتمثل بظاهرتي ش
ــه والتصحر الناجم عن عوامل عديدة متداخلة  واهواره وبحيرات
ــة وارتفاع درجات  ــا التغيرات املناخي ــابكة وفي مقدمته ومتش
احلرارة بشكل غير مسبوق وشح االمطار على مدى ثالثة مواسم 
ــتكون اربعة ال سمح اهللا، اضافة الى السياسة  متتالية ورمبا س
املائية اجلائرة لدول اجلوار التي تُشكل املنابع الرئيسية ألنهارنا .. 
وتتوقع وزارة البيئة العراقية في تصريحات مقلقة ارتفاع نسبة 
ــنة في الوقت  ــالد الى (٢٧٢) يوماً في الس ــد الغبار في الب تصاع
ــوم حتى عام (٢٠٥٠) ولنكن اكثر صراحة فأن  احلاضر الى (٣٠٠) ي
ما يعانيه العراق اليوم ليس وليد الساعة وال اليوم وال السنة بل 
هو نتاج عقود طويلة من الزمن.. عقود طويلة من االهمال وغياب 
ــاء اخلزانات  ــط حيثُ لم تقم احلكومات املتعاقبة بإنش التخطي
ــا ناهيك عن  ــزن املياه االتية الين ــدود العمالقة لتوفير وخ والس
غياب االنظمة احلديثة في الري واالعتماد على االساليب القدمية 
ــاه، والطامة  ــات كبيرة من املي ــبب بضائع واملتخلفة التي تتس
الكبرى ان مياه النهرين العظيمني (دجلة والفرات ) كانت تدخل 
ــكل امواج هادرة لكنها تغادرهُ  لتستقرُ في مياه  العراق على ش
اخلليج العربي املاحلة دومنا مباالة او احساس باملسؤولية .. ولكن 
ــعب  ــعُ الندم بعد ان حتصل الكارثة التي يدفع ثمنها الش ال ينف
ــرائح االجتماعية التي تعتمدُ على  العراقي اليوم والسيما الش
ــكان االهوار الذين وجدوا انفسهم  الزراعة والفالحة وكذلك س
ــن لهجرة قراهم بحثاً عن املاء في بالد الرافدين !!. يقول  مضطري
وزير املوارد املائية (مهدي رشيد احلمداني ) واألسى بادٍ على محياه 
ــتمر  ــون على خطر وهذا اخلطر مس ــرات صوته.   نحنُ مقبل ونب
ــر بخير ونأمل ان تتغير بعد منتصف  ــرات االولية ال تُبش واملؤش
شهر ايلول احلالي ولكن علينا والقول مازال للوزير ان نعمل وفق 
السيناريو االسوأ  بأن الشحة مستمرة ملوسم رابع على التوالي. 
ــت ازمة وزارة املوارد املائية بل  ويؤكد احلمداني ان ازمة املياه ليس
ــؤولية اخلطر الداهم السيما وان  ازمة بلد وعلى اجلميع وعي مس
ــح املياه وتداعياته اخلطيرة ..  ــغول مبوضوع ش العالم كلهُ مش
ــن مصائبنا وكل  ــهُ في غياب التخطيط تكم وخالصه القول ان

الشخابيط!!. 

ــذا ان عدل ... هذه  ــداء للقاضي .. ه ــف الناس اع نص
ــان كل من  ــخة في اذه ــة اضحت قناعة راس املقول
يتولى القضاء ويصدر االحكام للفصل في منازعات 
ــده واهله وذويه  ــدر احلكم ض ــاس ...فكل من يص الن
ــذا االمر   ــم القضاء وه ــوا حك ــن يتقبل ــه ل واصحاب
ــانية واجلبلة التي جبل  ــى مع الفطرة االنس يتماش
عليها بني البشر فليس مطلوبا من شخص يخسر 
ــعر  ــبب حكم قضائي ان يش ــه بس ــه او حريت اموال
ــا جتاه حكمها بل العكس  بالود جتاه احملكمة والرض
ــي   ــد للقاض ــهام النق ــه س ــع ان يوج ــن املتوق ان م
ــب القضاة قد  ــي .. كذلك فان اغل ــه القضائ وحلكم
ــات الثقيلة التي  ــهم على حتمل التبع وطنوا انفس
ــة  ...فكلهم  ــة اعمالهم القضائي ــأ عن ممارس تنش
ــة وال ادل على  ــر مقدس ــم غي ــون ان احكامه يعلم
ــز التي  ــود محاكم التميي ــن وج ــيء اكثر م ذلك ش
ــوبة مبخالفة القانون او باخلطا   تنقض القرارات املش
ــى القرارات  ــة.... التعليق عل ــي االجراءات القانوني ف
ــد به ذلك  ــك لكن نقص ــدا ونقدها كذل ــي ج طبيع
ــدر من املتخصصني  ــد العلمي املهني الذي يص النق
ــة والعلمية لتحليل  ــون االدوات القانوني ــن ميتلك مم
القرارات ومعرفة اسانيدها ، اما االساءة للمؤسسة 
ــا فان ذلك  ــص من هيبته ــة بطريقة تنتق القضائي
ــوم نظام التقاضي  ــلبية على عم يلقي بظالله الس
ــد الن القضاء هو الركن  ــة العدالة في البل ومنظوم
ــي واالداري للدولة  ــاء القانون ــز عليه البن الذي يرتك
ــون القوانني وال  ــاة يطبق ــى ذلك فان القض اضف ال
يصنعونها ورمبا كانت هناك احكاما صدرت تطبيقا 
ــريعية  ــة بعيوب تش ــوهة او معيب ــريعات مش لتش
كثيرة اال ان القضاة ال ميلكون سلطة عدم تطبيقها 
وان مسؤولية تعديلها تقع هلى عاتق مجلس النواب 
وهو السلطة اخملتصة بتشريع القوانني وسنها وهذا 
ــي تفصل  ــه الدول الت ــذي تقوم علي ــاس ال هو االس
ــريعية  ــلطاتها الثالث ، التش ــات بني س االختصاص
ــا ال نطالب عامة  ــة ، ومع انن ــة والقضائي والتنفيذي
ــم الدقيق حلدود صالحيات احملاكم  الناس بهذا الفه
ــه  ــب ان تعكس ــم يج ــذا الفه ــاة االن ان ه والقض
ــي متتلك قدرة على صناعة الراي  النخب املثقفة الت
ــيخ ثقافة  العام والتاثير به في ان متارس دورها لترس
ــن احكام وان  ــاء وتفهم ما يصدر عنه م دعم القض
القضاة غير مسؤولني عن القصور الذي يرافق بعض 
ــببا في بعض التعقيدات  ــريعات ويجعلها س التش

واملشاكل التي يشهدها واقع الناس.
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جريدة يومية سياسية عامة مستقلة

* رئيس التحرير التنفيذي

متابعة / البينة اجلديدة
ــس اخلدمة العامة  أعلن مجل
االحتادي شمول شريحة قصار 

القامة بالتعيني. 
وقال اجمللس في بيان  ان «رئيس 
ــي  التميم ــود  محم ــس  اجملل
ــه   وفداً  ــي مكتب ــتقبل ف اس
ــر العراقية  ــن جمعية قصي م
ــة نائب رئيس اجلمعية  برئاس

مصطفى بدر،».
ــس  ــي ان «اجملل ــني التميم وب
ألزم نفسه بأنصاف شريحة 
ــمولهم  ــة وش ــار القام قص
بالتعيني، بعد أن خاطب عدة 

ــتحداث الدرجات  وزارات الس
ــيرا الى ان  لهذه الفئة»، مش
ــتوى  «التعاون لم يكن باملس
ان  ــى  ال ــت  ولف ــوب».  املطل
«اجمللس وفي احدى جلساته 
ــرص  ــاك ف ــون هن ــرر أن تك ق
ــات  االحتياج ــذوي  ل ــني  تعي
ــة ومن ضمنهم قصار  اخلاص
ان «استمارة  القامة»، مبينا 
ــملت في  ــد ش ــف ق التوظي
ذوي  ــة  فئ ــا  قنواته ــدى  إح
ــوات  بالقن ــوة  اس ــة  اإلعاق
ــح اجملال  األخرى من اجل فس

للتعيني».

متابعة / البينة اجلديدة
ــح عمر ابن  ــور إعالمي له فض في أول ظه
ــراً خاصاً عن  ــاهر س ــم الس ــم كاظ النج
ــها منذ  ــده وطريقة حياته التي يعيش وال

٢٠ عاماً بعد دخوله الفن.
ــاهر رداً على  ــم الس ــن كاظ ــال عمر اب وق
ــروج فأجاب  ــه اخل ــن طلبهم من ــؤال ع س
ــك ألنهم يعرفون  ــم ال يطلبون منه ذل أنه
أنه (بيتوتي) جداً ولن يذهب معهم إلى اي 

مكان وبالتالي ال يحاولون معه.
ــب اجللوس في  ــم  إلى أنه يح ــار كاظ واش
املنزل عندما ال يكون لديه أي عمل وال يحبذ 

اخلروج في مناسبات خاصة أو عامة.
ــروس كورونا  ــرة في ــم أن فت ــف كاظ وكش
كانت األجمل بالنسبة له حيث كان يضع 
ــمس وقبعة على  ــة ونظارات الش الكمام

رأسه ويخرج إلى الشارع.
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ــر الى كافة  ــكر والتقدي ــة اجلديدة»  تتقدم بالش ــر جريدة «البين ــة حتري هيئ
ــم مدير املكتب  ــورة) وفي املقدمة منه ــب معلومات (الث ــني في مكت العامل
ــون  وفاضل  ــالء محمد حس ــه)  واملفوضني  ع ــك مهن ــد خضير رش (العقي
ــني خلف  لتعاونهم مع  املراجعني  من املواطنني بروح انسانية و تعاون  حس

اخوي مع مراعاة ظروف املواطنني جميعاً.

متابعة / البينة الجديدة

ــتها عضو  ــة إرادة  تعرض رئيس ــت حرك نف
ــير  مجلس النواب حنان الفتالوي، حلادث س

على طريق حلة - بغداد.  
ــا «تنفي ما  ــان، أنه ــة، في بي ــرت احلرك وذك
ــة  اإللكتروني ــات  الصفح ــض  بع ــه  تداولت
ــرض رئيس حركة  ــراء املغرضة عن تع الصف

إرادة النائب حنان الفتالوي، حلادث سير على 
طريق حلة - بغداد أودى بحياتها»، مؤكدة أن 

«رئيس احلركة تتمتع بصحة جيدة».  
ــي الدقة في  ــان، اجلميع إلى «توخ ودعا البي
تناقل األخبار وأن ال تعتمد على ما ينشر من 
ــقيطية، وأن ال يتم  ــض الصفحات التس بع
ــمية  التعامل مع أي خبر إال من املواقع الرس

واملعتمدة».  

متابعة / البينة الجديدة
ــذه الفترة  ــاب خالل ه يحرص تطبيق واتس
ــات وامليزات  ــرح العديد من التحديث على ط
ــذب العديد من  ــن أجل ج ــدة، وذلك م اجلدي
ــات  العمالء اجلدد للتطبيق، في ظل منافس
ــن تطبيقات  ــع العديد م ــة م ــة وشرس قوي
الدردشة الفورية في العالم، حيث بدأ إصدار 

ــص لنظام  ــاب اخملص ــي لتطبيق واتس جتريب
ــة املاضية  ــاعات القليل ــد خالل الس أندروي

برقم ٢٫٢٢٫١٩٫١٩ من أجل حتسني اخلدمة.
ــدة حول  ــة اجلدي ــزة التجريبي ــور املي وتتمح
ــى التطبيق، مما مينع  ــم الهاتف عل ظهور رق
ــطة التجارية من اإلطالع على  بعض األنش
ــات، حيث  ــة اإلعالن ــي حال ــم العميل ف رق

تهدف امليزة اجلديدة إلى تزويد املستخدمني 
ــلة  ــطني على تطبيق املراس والعمالء الناش
ــم الهاتف  ــف عن رق ــوري، بخيار الكش الف
ــد التحدث  ــدوي عن ــكل ي اخلاص بهم، بش
ــم الهاتف  ــة ال متتلك رق ــركة معين ــع ش م

مسبقاً.
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