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ــط، امس الثالثاء،  أعلنت وزارة النف
ــادرات النفطية  ــوع الص عن مجم
آذار  ــهر  ــة لش املتحقق ــرادات  واالي
ــة  االحصائي ــب  بحس ــي،  املاض
ــركة  ش ــن  م ــادرة  الص ــة  النهائي
ــومو). ــويق النفط العراقية (س تس

ــوزارة ، إن  ــال املكتب اإلعالمي لل وق
ــن النفط اخلام  ــة الصادرات م كمي
ــون و٥٧٩ ألفاً و٦١٢  ــت ١٠٠ ملي بلغ
ــت ١٠ مليارات  برميالً، بإيرادات بلغ
ــاً و١٩٧ ألف دوالر، مبيناً  و٩١٣ مليون
ــد  ــل الواح ــعر البرمي ــدل س أن مع

أن  ــاف،  دوالراً.وأض  (١٠٨,٥٠٣) ــغ   بل
ــن  ــدرة م ــات املص ــوع الكمي مجم
ــي  ــهر آذار املاض ــام لش ــط اخل النف
ــط  ــول النفطية في وس ــن احلق م
ــت ٩٩ مليوناً  ــراق بلغ ــوب الع وجن
ــاً و٦٧٧ برميالً، فيما كانت  و١٣٠ ألف
الكميات املصدرة من نفط كركوك 
ــون و٤٤٨  ــاء جيهان ١ ملي ــر مين عب
ــار إلى حتقيق  ألفاً و٩٣٥ برميالً.وأش
ــع كميات  ــة عن بي ــرادات اضافي اي
من الشحنات للنفط اخلام املصدر 
ــغ االيراد  ــعرية، حيث بل ــالوة س بع
ــا (٢٧٣٫٨٠٤٫٧٩٤) مليون  ــي له الكل
دوالر، متابعاً أن الكميات املصدرة مت 

ــركة عاملية  حتميلها من قبل ٣٤ ش
ــن املوانئ  ــيات، م ــة اجلنس مختلف
ــات االحادية على  اجلنوبية والعوام
ــي.  ــان الترك ــاء جيه ــج ومين اخللي
ــت وزارة  ــر أعلن ــف مغاي ــي موق وف
التخطيط، ارتفاع معدل التضخم 
ــهر آذار املاضي  ــالل ش ــهري خ الش
بنسبة ٠٫٨٪ مقارنة مع شهر شباط 
الذي سبقه.وذكر املتحدث الرسمي 
ــم الوزارة عبدالزهرة الهنداوي،  باس
ــنوي خالل  أن معدل التضخم الس
شهر اذار املاضي، باملقارنة مع نفس 
الشهر من عام ٢٠٢١، ارتفع بنسبة 
ــاف الهنداوي، أن ارتفاع  (٥٫٢٪). وأض

ــهر اذار  ــم خالل ش ــدل التضخ مع
ــعار  املنصرم جاء متأثرا بارتفاع اس
ــام، من بينها قسم  عدد من االقس
االغذية واملشروبات غير الكحولية 
ــبة  بنس ــعاره  اس ــت  ارتفع ــذي  ال
ــعار  اس ــاع  ارتف ــة  نتيج  ،(٪١٫٦)
ــبة  مجموعة الزيوت والدهون بنس
 ,(٪٣٫٧) ــبة  (٥٫٧٪)، واخلضروات بنس
والفواكه   ،(٪٥) ــبة  واالسماك بنس
ــبة  ــوم بنس ــبة (٣٫٧٪)، واللح بنس
ــت  ارتفع ــوب  واحلب ــز  واخلب  ،(٪١٫٩)

اسعارها بنسبة (١٫٥٪).
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ــكل أصحاب  ــم خيراً ب ألننا نتوس
ــيني  االرادات الوطنية من السياس
ــن في حدقات  ــن وضعوا الوط الذي
الوطن  عيونهم ووضعوا مصلحة 
في مقدمة اهتماماتهم فإننا ومن 
هذا املنطلق نناشد قادة التحالف 
ــيقي  التنس ــار  واالط ــي  الثالث
ــم فليذهب أحدكم الى  ونقول له
الى  ــي  الثان ــض  ــة) وليم (املعارض
تشكيل احلكومة وتلك هي قواعد 
ــي يجب  ــة الت ــة الدميقراطي اللعب
ــني  ــرام كل الالعب ــى باحت أن حتظ
السياسيني في املعترك السياسي 
بغية تشكيل احلكومة وانهاء هذا 
االنسداد السياسي الذي سيترك 

آثاراً سلبية على مجمل العملية 
السياسية وعلى الشعب بالدرجة 
األساس وليتأكد اجلميع أنه كلما 
طال أمد األزمة السياسية تسلّل 
ال  ــعب  الش ــوس  نف ــي  ف ــأس  الي
سيما بعد أن وصل حالة من امللل 
ــة يجب  ــذه احلقيق ــاط وه واالحب
ــون  ــة ويدرك ــا الساس أن يفهمه
ــي  وف  .. ــتقبلية  املس ــا  مخاطره
الوقت ذاته فإننا نناشد بل نطالب 
ــنية والكردية على  الزعامات الس
ــه اخلصوص ألن تقوم بلعب دور  وج
ــداد  ــل حلحلة االنس محوري ألج
ــادرة  ــي ومغ ــالق السياس االنغ أو 
ــي  ــدة الت ــأزمي املعتم ــة الت سياس
متارسها أطراف بعينها بغية إرباك 
ــة  واحليلول ــي  السياس ــهد  املش

ــتحقاقات  االس ــتكمال  اس دون 
ــاب  بإنتخ ــة  املتمثل ــتورية  الدس
ــي اجلمهورية والوزراء وإنتاج  رئيس
ــة  احلكومة اجلديدة وكفى سياس
ــر االرادات) ألن  ( ليّ األذرع) أو ( كس
اخلاسر األول واألخير املتضرر فيها 
ــعب وليس غيره .. والبد أن  هو الش
ــلف)  ا س ــير بأن ( عفا اهللا عمّ نش
و(الصلح) مطلوبان وتستدعيهما 
ــواء ولكن  ــرورات لتنقية األج الض
ليس ملن هبّ ودبّ أو ارتكب جرائم 
دموية بحق هذا الشعب وجيشه 
وقواته األمنية ألن لدماء الشهداء 
ــني  ــع اجملرم ــوس م ــة وأن اجلل حوب
القتلة أكبر إستهانة بدماء األبرياء 
من أبناء الشعب وعلى كل من يريد 
ــب ومغامن وتسويات  حتقيق مكاس

ــدم  ال ــاب  حس ــى  عل ــية  سياس
ــة نقول له أن دماء  واألرواح العراقي
شهداء سبايكر والصقالوية وكل 
ــة التفجيرات  ــوا ضحي الذين راح
ــوف تطاردك وتالحقك  الدموية س
ــن العار  ــضّ مضجعك وأنه م وتق
ــاء  ــك الدم ــاوز تل ــب أن نتج والعي
ــح)  ــة تصال ــرد (حفل ــة مبج الزكي
ــتوجبها  تس ــة  الساس ــني  ب ــا  م
مصاحلهم األنانية ونكتفي بقراءة 
سورة الفاحتة على ارواح الشهداء 
,, مرّة أخرى نعيدها ونكرّرها بأن ما 
يجري اآلن من تبرئة لبعض العتاة 
ــة أكبر عملية تهاون بأرواح  والقتل
الشعب وليسمع اجلميع أن آهات 

األمهات ما زالت ترّن في األرجاء. 
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ــق زيدان ،  ــاء األعلى فائ ــس مجلس القض بحث رئي
ــداد معاجلة القضايا اخلاصة  مع نواب من حركة امت
ــاء األعلى في  ــري ذي قار.وقال مجلس القض مبتظاه
بيان:» إن زيدان التقى بعدد من اعضاء مجلس النواب 
ــالء الركابي وفالح الهاللي  ــن حركة امتداد وهم ع م
ــوري». ــد ن ــي ومحم ــداء الكريط ــي ون وداود العيدان

ــة القضايا اخلاصة  ــاف:» أن اللقاء بحث معاجل وأض
ــياقات  مبتظاهري محافظة ذي قار ضمن االطر والس

القضائية والقانونية».

ــوداني) لقد حذرنا في  ــياع الس قال النائب ( محمد ش
ــابق من تداعيات قرارات فتح االستيرادات غير  بيان س
املدروسة، التي لم توازن بني حماية املنتج واملستهلك، 
وكانت هناك تظاهرة ألصحاب الدواجن واملربني واألطباء 
البيطريني والعاملني، وهذه شريحة واسعة في اجملتمع 
ــب تصريح وزير  ــم بنحو (٧٠٠) ألف، بحس يقدر عدده
ــبب توقف  ــل أيام، ومظاهراتهم جاءت بس الزراعة قب

حقول الدواجن واملفاقس بكل أنواعها

بغداد /

@pb”Ï»Ωa@ÊbrzjÌ@Ô„aãâbiÎ@ÔçÏj‹ßa
ÚÓçbÓé€a@ÚÓ‹‡»€a@ÈuaÏm@>€aâbv–„bi@ÛyäuÎ@ıaÜËë

ÚÓflâb�€a@ø@—çb„@‚aåy@
@ÚÓ‰ç@paÖbÓ”@NN@âbö€a@fiå‰fl@ø
ÔçbÓé€a@ÖaÜé„¸a@âÏj«@szjm

الربِّـان العراقي يتحول اُّـ (احديدة على الطنطل) ال يهش وال ينش !!

احباط محاولة إرهابية الستهداف القطعات اِّـشاركة باإلرادة الصلبة َّـ األنبار
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ــي،  ــواب محمد احللبوس ــس مجلس الن بحث رئي
امس الثالثاء، خالل لقائه رئيس احلزب الدميقراطي 
ــعود بارزاني في أربيل املعوقات  ــتاني مس الكردس
ــية في العراق.وذكر  ــي تواجه العملية السياس الت
ــيادة  ــي ، أن وفدا من حتالف الس ــب احللبوس مكت
ــتاني  ــي الكردس ــزب الدميقراط ــس احل ــى رئي ألتق
مسعود بارزاني في أربيل.وأضاف البيان أن االجتماع 
ــي تواجه  ــي واملعوقات الت ــث الوضع السياس بح
ــراق، ومت التأكيد على  ــية في الع العملية السياس

أهمية اإلسراع في تشكيل احلكومة اجلديدة.

ــامرائي مع  ــث رئيس حتالف عزم، النائب مثنى عبد الصمد الس بح
ــال الضاري  ــيخ جم ــروع الوطني العراقي الش ــني العام للمش االم
وبحضور عدد من القيادات السنية، اخر تطورات املشهد السياسي 
ــية الراهنة.  ــبل تعزيز احلوار من اجل اخلروج من االزمة السياس وس
ــوة وجهها الضاري لتحالف عزم  ــامرائي اكد خالل تلبيته لدع الس
ــزم على جميع الكتل  ــادات ونواب التحالف؛ إنفتاح ع وعدد من قي
والكيانات السياسية واستمراره باحلوار مع جميع االطراف  بهدف 
ــي وضرورة توفير االجواء املناسبة حللحلة  عبور االنسداد السياس

االزمة مبا يخدم مصلحة الوطن والشعب.

ــار حزام  ــس الثالثاء، بانفج ــي، ام ــاد مصدر أمن أف
ــي الطارمية.وقال  ــات اجليش ف ــف على قطع ناس
ــفا فجر  ــدي حزاما ناس ــا يرت ــدر ، إن انتحاري املص
نفسه على قطعات اجليش اثناء عمليات التفتيش 
ــمالي بغداد ما  ــاء الطارمية ش ــة ضمن قض اجلاري
ــفر عن اصابة ضابط ومقتل جندي. وأضاف، أن  اس
القوات االمنية ردت ومتكنت من قتل إرهابيني اثنني 

من عناصر داعش، مبينا ان العملية مستمرة.

بغداد /
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بغداد /

بغداد /

بغداد /بغداد /
ــمي  ــت وزارة الصحة ، تقليص الدوام الرس أعلن
في املستشفيات إلى ٥٠ باملئة خالل أيام العيد. 
وذكرت دائرة الصحة في محافظة ديالى أن وزارة 
ــبي االسعاف  الصحة تقرر ان يكون دوام منتس

ــم العمليات في كافة دوائر  الفوري وخفراء قس
ــدوام في كافة  ــبة ١٠٠  ٪ ، يكون ال الصحة بنس
ــبة ٥٠  ٪ .  ــفيات واملراكز الصحية بنس املستش
ــتثنى من ذلك مركز الدائرة  وأشارت إلى، أنه يس
باستثناء قسم العمليات و يستثنى ايضاً مركز 

القطاعات.

ــس الثالثاء، حصول  ــرطة بغداد، ام ــتبعدت قيادة ش اس
ــال نائب قائد  ــد الفطر.وق ــوارع خالل أيام عي قطع للش
ــلمان ، إن اخلطة بدأت بحلول  ــرطة عدنان حمود س الش
ــان املبارك، حيث  ــهر رمض ــرة األخيرة من ش األيام العش

ــدء املواطنني  ــة حالة اإلنذار، مع ب ــت األجهزة األمني دخل
ــتعداداً لعيد  ــواق واملناطق احليوية اس بالتبضع من األس
ــيراً إلى أنَّ األجهزة مستنفرة بكامل  الفطر املبارك، مش
قواها حلماية املواطنني.وأضاف سلمان، أنَّ اإلنذار واخلطة 
ــتمران حلني انتهاء أيام العيد مستخدمني جميع  سيس

اإلمكانات التي من شأنها إجناحها. 
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بغداد /علي اِّـوسوي
تلقت اجلمعية اخلدمية للسياحة 
ــرات  عش ــة  التعاوني ــة  والفندق
ــق  ــاب املراف ــن اصح ــات م الطلب
ــة املمتازة  ــن الدرج ــياحية م الس
ــاء اليها ،  ــرض االنتم ــى لغ واالول
ــاع للجمعية  ــش اجتم فيما ناق
ــاع  ــام القط ــات ام ــل املعوق تذلي
السياحي اخلاص و سبل تفعيله.

ــي  ــب االعالم ــان للمكت ــال بي وق
للجمعية امس ان (اجتماعاً ضم 
ــار  ــور عم ــة الدكت ــس اجلمعي رئي
ــتاذ محمد  ــه االس ــر  ونائبي ياس
ــر علي  ــيد ظاف ــادق الهر والس ص
ــم  ــري ناقش في بغداد رس الياس
ــة  ــدة ملعاجل ــق جدي ــة طري خارط
ــه القطاع  ــي تواج ــات الت املعوق
ــاع  القط ــيما  والس ــياحي  الس

ــبل القانونية  ــاص وايجاد الس اخل
ــة حلمايته وتفعيل ادائه  واالصولي
ــد موازنة  ــه الفرصة في رف ومنح
ــرايني  الدولة بوصفه احد اهم ش
ــاً الى  ــي البلد).ملفت ــاد ف االقتص
ــتخرج مبجموعة  ــة س ان (اجلمعي
ــتقدمها  ــات ومقترحات س توصي
بشكل رسمي الى هيئة السياحة 
ــياحة  والس ــة  الثقاف وزارة  ــي  ف
ــترك  ــن باب التعاون املش واالثار م
ــول تلك املعوقات). في تطبيق حل
ــر قوله ان  ــان اخر عن اله ونقل بي
(اجلمعية تلقت عشرات الطلبات 
ــياحية  ــاب املرافق الس ــن اصح م
من الدرجة املمتازة واالولى لغرض 
اجلمعية).موضحاً  ــى  ال ــاء  االنتم
ــة ابوابها امام  ــة فاحت ان (اجلمعي
ــاعية  جميع اصحاب املرافق الس

ــى تطوير القطاع والدفع به الى  ال
ــل الدخول باالعمال  االمام من اج
ــياحية اجلادة والكبرى بهدف  الس
ــة تصب في  ــق انتقالة نوعي حتقي
ــة واخلاصة  ــح املنفعة العام صال
على حد سواء).فيما اكد الياسري 
ــتضع  وفقاً للبيان ان (اجلمعية س

ــروع  ــات االخيرة ملش قريباً اللمس
ربط منظومة الكترونية متكاملة 
ــق  املراف الدراج  ــا  برمجته ــت  مت
ــة  ــة عالي ذات اخلدم ــياحية  الس
اجلودة فيها).مبيناً ان (هذا املشروع 
ــد  العدي ــيتيح  ــتراتيجي س االس
ــة الصحاب  املتبادل ــات  اخلدم من 
ــركات السياحية وال  املرافق والش
ــيما اخلاصة ومن شأنه االرتقاء  س
ــغيلها على  ــا وتش ــع عمله بواق
ــيرا الى ان  ــى املستويات).مش اعل
(التفاصيل ستعلن قريباً بشكل 
موسع وسيكون بامكان اصحاب 
وامكانية  ــا  االطالع عليه املرافق 
ــريطة ان تكون  االنضمام اليها ش
ــط  للضواب ــتوفية  مس ــق  املراف
ــروط املطلوبة والتي سيتم  والش

االعالن عنها ايضاً).

بغداد / البينة الجديدة
ــل  ــة للنق ــركة العام ــعى الش تس
ــة إلى  ــا الفني ــري باختصاصاته الب
التحول نحو العمل الرقمي الشامل 
لتجديد طريقة إجناز األعمال وابداع 
قيمة جديدة وتقدميها.بني ذلك مدير 
ــس اإلدارة  ــركة رئيس مجل عام الش
ــحماني  ــى كرمي الش ــيد مرتض الس
وقال: إنَ العمل الرقمي في الشركة 
ــدة من نوعها  ــو نقطة انطالق فري ه
ويتم حتديد مسارها إلى حد كبير من 
خالل ثقافة القوى العاملة ومرونتها 
تنفيذا  ــاف:  والتجربة.واض للتكيف 
ــنت  الكاب ــل  النق ــر  وزي ــات  لتوجيه
ــني الشبلي املنطلقة من  ناصر حس
ــاع احلادي  ــات محضر االجتم توصي

عشر للجنة تنسيق وإدارة النشاط 
احلكومي باجتاه احلكومة اإللكترونية 
ولغرض وضع هيكل واضح مليزانيات 
ــات واالتصاالت  ــا املعلوم تكنولوجي

في املؤسسات احلكومية.إذ شكلت 
ــتركة من أقسام احلاسبة/  جلنة مش
ــوارد  وامل ــة   واملتابع ــط  التخطي
ــرية للتواصل املباشر مع فريق  البش

ــي األمانة  ــز البيانات الوطني ف مرك
ــيقوم  ــة جمللس الوزراء الذي س العام
ــتطالعية  بدوره بزيارات ميدانية واس
املفاصل الشركة لتحليل املعلومات 
ــول إلى  ــرض للوص ــتها لغ ومناقش
ــودة عالية وفي  ــدمي خدمة ذات ج تق
ــل  وتقلي ــن  للمواط ــي  قياس ــت  وق
ــني كفاءة  ــن خالل حتس ــات م النفق
ــي فضال عن  ــة األداء احلكوم وفاعلي
ــفافية ومكافحة  ــدأ الش حتقيق مب
ــل االعتماد  ــاد من خالل تقلي الفس
ــري .يشار إلى أن  على العنصر البش
ــرب عن ابدائه    ــركة أع مدير عام الش
ــني فريق  ــهيالت لتمك ــة التس كاف
ــرعة  ــاز مهامه بالس ــل من إجن العم

املمكنة.

 بغداد / البينة الجديدة
ــي بغداد  ــب العدلي ف ــت دائرة الط اقام
ــب االحمر  ــع منظمة الصلي بالتعاون م
ــريح وجمع  دورة تدريبية حول طرق التش
ــة  ــالكات الطبي ــة للم ــاذج العدلي النم
ــات العدلي  ــام الطباب ــة القس والصحي
ــاد الدكتور يزن  ــي بغداد واحملافظات.واف ف
ــب عدلي ,  ــليمان اختصاص ط ــر س عام
ــة التطوير  ــدورة ملواكب ــدف من ال ان اله
ــدة والتعرف  ــي وفق املعايير املعتم التقن
ــياقات احلديثة  باخلطوات العلمية والس

ــاذج  النم ــال  وارس ــظ  ــع وحف ــي جم ف
ــك التعرف على  ــة اخملتلفة وكذل العدلي
ــية  ــريح الصحيحة والقياس طرق التش
ــري عن االفات  ــريح األعضاء والتح لتش
املرضية واالصابات في األعضاء الداخلية 
ــبب اإلصابات  للوصول الى احلقيقة وس
ــة في اجراء عملية  واتباع األصول الفني
ــن  ــاءة العاملني.وم ــع كف ــريح لرف التش
جانبه القى الدكتور احمد حسني ممارس 
ــرح  ــرة قدم فيها ش ــب عدلي محاض ط
ــل عن جمع مناذج الدم  غير امللوثة  مفص

ــات املتعددة والكحول  اخلاصة للفحوص
ــاذج  من ــك  وكذل ــي  اجلرثوم ــمم  والتس

ــائل العصارة الصفراء واالدرار واهمية  س
فوائدها في الفحوصات العدلية , مبينا 
ــيجية  ــال النماذج النس الية جمع وارس
ــيج املرضي وعينات اجللد  لفحص النس
ــة واملواد  ــات البارودي ــن اخمللف للتحري ع
احلارقة , موضحا أهمية اخذ النماذج في 
فحوصات البصمة الوراثية .وقد شهدت 
ــي ملعرفة زيادة  ــدورة اجراء اختبار عمل ال
اخلبرة العلمية لدى املشاركني من خالل 
ــات تؤهلهم  ــن معلوم ــبوه م ــا اكتس م

للتعامل مع مختلف احلاالت.

البصرة / البينة الجديدة
أجرت دائرة العمل والتدريب املهني في وزارة العمل 
ــية  ــارة تفتيش ــراً زي ــة مؤخ ــؤون االجتماعي والش
ــعيبة النفطي في محافظة  وتفقدية ملصفى الش
البصرة والتقى املدير العام للدائرة رائد جبار باهض 
ــؤول مصافي  ــي مس ــذي ترأس الفريق التفتيش ال
اجلنوب حسام ولي لالطالع على آلية تنفيذ حفظ 
حقوق الطبقة العاملة وفق أحكام القانون النافذ 
رقم ٣٧ لسنة ٢٠١٥،مشيرا الى أن هذه الزيارة جاءت 
ــني في هذا اجملال ، فضال عن  لتثبيت حقوق العامل
مطالبة الشركات املعنية بتطبيق القانون املذكور 
آنفا وبيان نسبة التشغيل للعمالة العراقية التي 
ــي بنسبة التقل  البد أن تكون وفق املعيار األساس
ــة االجنبية والزام االخيرة  عن ٥٠٪ مقارنة بالعمال
ــكام املادة ٣٠  ــتنادا الح ــازات عمل اس ــدار اج باص
ــض ان الهدف املتمثل  ــون اعاله. وبني باه من القان
ــة  ــدي العامل ــغيل االي ــة وتش ــض البطال بتخفي

ــوزارة ،فضال عن  ــم اولويات ال ــة هي من اه الوطني
ــعي لتطبيق  ــبة والس ــرص العمل املناس توفير ف
ــركات املتعاقدة ، مؤكدا  ــني الالزمة مع الش القوان
ــرا من قاعدة  ــف العاملني حص ــى ضرورة توظي عل
ــجلني كباحثني عن العمل وبكافة  البيانات للمس
ــوزارة ،الفتا الى ان  ــي متتلكها ال االختصاصات الت
اغلب الشركات االستثمارية في العراق تتعاون مع 
ــيوية الذين ال ميتلك بعضهم اخلبرة  العمالة االس
ــاف ان الوزارة  ــم تدريبهم الحقا. واض ــة ويت الكافي
ــتعداد للتعاون مع ادارة املصفى من خالل  على اس
ــة ورفدهم  ــز االختصاصات املطلوب ــب وجتهي تدري
ــجلني كباحثني عن عمل  بالعمالة احمللية من املس
ــركة  ــدة بيانات الوزارة ،فيما ابدت ادارة ش في قاع
مصافي اجلنوب استعدادها لتطبيق القوانني وكل 
ــغيل  ما تقترحه الوزارة من اجراءات تهدف الى تش
ــبة البطالة  ــة الوطنية والتخفيف من نس العمال

في البلد.
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البينة الجديدة / هيثم مجيد
اعلنت وزارة التجارة عن استنفار الشركة العامة 
ــراف على  ــوب مالكها الرقابي لالش لتصنيع احلب
ــر عام  ــد ذلك مدي ــي بغداد،اك ــني ف ــع الطح توزي
ــلمان وقال إن قسم الرقابة  ــركة أثير داود س الش
يشرف ميدانيا على جتهيز   الطحني من املطاحن 
ــار  اللجان  ــي بغداد .مؤكدا   انتش ــى الوكالء ف ال
ــؤولية ضمن  ــة في قواطع املس ــة والنوعي الرقابي
ــز الوكالء  ــة، ملتابعة جتهي ــداد اخملتلف ــق بغ مناط
ــددا دعوته للمواطنني   ــال مادة الطحني،مج وايص
الستالم حصصهم من   الطحني ومنع املضاربات 
ــا بعض الوكالء حلث املواطنني على  التي يقوم به
ــيابية عالية  بيع حصصهم،الفتا إلى حتقيق انس
في التجهيز، وأن الطحني املنتج يخضع للفحص 

النوعي وفحص اخلبازة قبل توزيعه إلى الوكالء.

بغداد / البينة الجديدة
ــتار  ــاالر عبد الس ــدل القاضي س ــر الع ــه وزي وج
ــب العدل / ــرة الكات ــرمي موظفي دائ ــد  بتك  محم
الكاظمية  الصباحي كال من الكاتب العدل (ملياء 
حسن فرحان )  واملوظفة ( سرى عبد احلسني رضا) 
ــكر  ــعد عباس ) بكتاب ش ــف ( عباس  اس واملوظ
ــد  املراجعني  ــف اح وتقدير وذلك لقيامهم بكش
يحمل مستمسكات  مزورة ويروم مبوجبها  تصديق 
وكالة عامة .    واكد مدير عام دائرة الكتاب العدول 
ــيد الوزير  ــتي يوسف  حميد ان الس ــتاذ راس االس
ــكر  ــني الثالثة اعاله  بكتاب ش ــز مبنح املوظف اوع
ــر ليكون حافزاً لهم  ولغيرهم من املوظفني  وتقدي
ــتمرار بهذا النهج في  محاربة الفساد   على االس
واملفسدين  لكافة الدوائر العدلية التابعة  للوزارة 
ــاب العدول  ــرة الكت ــام ، ان دائ ــر الع ــار املدي . واش
ــة في الوزارة والتي تعتمد  تعتبر  من  الدوائر املهم
ــلوب  التدقيق للمستمسكات الثبوتية  على  أس
ــم الجراء  ــن قبله ــا  م ــد تقدميه ــني عن للمواطن

الوكاالت وتصديقها . 

بغداد / البينة الجديدة
ــني بندر  ــنت ناصر حس ــل الكاب ــر النق ــة وزي برعاي
ــرة التخطيط  ــت وزارة النقل / دائ ــبلي نظم الش
ــات العامة امس االول  ــعبة السياس واملتابعة ش
ــوزارة اخملتبر  ــز ال ــة في مرك ــدوة تثقيفي ــني ن االثن
ــط  ــرة التخطي ــام دائ ــر ع ــة مدي ــي مبتابع الذك
ــل  ــرمي غاف ــم ك ــد العظي ــور عب ــة الدكت واملتابع
لضرورة تكثيف الندوات والورش واحملاضرات خلدمة 
ــكيالتها ، وتهدف الندوة التي القتها  الوزارة وتش
ــتوى الوعي بني  ــة زينة علي الى رفع مس املهندس
ــكيالتها من خالل التعامل  منتسبي الوزارة وتش
ــدرة الكافية  ــى منحهم الق ــع احلدث  وصوالً إل م
للتحقق من املعلومات الدقيقة ، وتطرقت الندوة 
ــل إلى  ــرح املفص ــع أبرزها الش ــدة مواضي ــى ع إل
ــق احلالة  ــد االوربي وتوثي ــوذج التمهي ــم من مفاهي
ــة  التي  ــكيالتها كاف ــوزارة النقل وتش ــة ب اخلاص
ــير العمل اإلداري واملالي  تشهد تطور كبير في س
والقانوني من خالل بث وتنظيم الورش واحملاضرات 

والندوات التثقيفية التي تقام في الوزارة.

بغداد / البينة الجديدة
ــرطة  متكنت قوة من اللواء الثاني الفرقة األولى ش
احتادية باإلشتراك مع مفرزة من مكافحة اخملدرات 
وحسب قرار قاضي حتقيق احملكمة املركزية ملدينة 
ــة مكونة  ــض على عصاب ــاء القب ــدر من الق الص
ــخاص في منطقة (االستكشافات  ــتة أش من س
ــرق بغداد ضبط بحوزتهم بندقيتني  النفطية) ش
ــادة  ــن م ــة م ــات   وكمي ــنكوف و٣ مسدس كالش
الكريستال اخملدرة باإلضافة ٢ انبوب زجاجي وميزان 
ــتخدم للتعاطي،مت  ــي واركيلة صغيرة تس الكترون
ــليم املتهمني مع املواد املضبوطة اصولياً إلى  تس
ــراءات التحقيقية  ــال اإلج ــات اخملتصة إلكم اجله

والقانونية الالزمة بحقهم.

بابــل / حامــد عبــد النبي 
كاظم

ــي  أعلنت دائرة االعمار الهندس
التابعة لوزارة االعمار واإلسكان 
ــاز  ــن اجن ــة ع ــات العام والبلدي
ــل  باب ارض  ــع  مجم ــروع  مش
ــى  ــذ عل ــذي ينف ــكني وال الس
ــاحة تقدر بـ (٢٦) دومن.وقال  مس
ــدس  ــرة املهن ــام الدائ ــر ع مدي
ــن مدب  الدكتور حس املعماري 
الهندسية  املالكات  ان  مجحم 
ــار  االعم ــرة  لدائ ــة  والفني
ــة  بغرف ــة  املتمثل ــي  الهندس
عمليات بابل ملشاريع االستثمار 
ــي  الهندس ــرافها  اش ــزت  أجن
ــروع مجمع ارض بابل  على مش
ــة بابل  ــي محافظ ــكني ف الس
والذي ينفذ من قبل شركة أنوار 
الطالب لصالح هيئة استثمار 
ــروع   ــا ان هذا املش ــل. مبين باب
ــاريع  ــد العقود املش ــر أح يعتب

ــتثمارية املوقعة مع هيئة  االس
ــرف  والتي تش ــل  باب ــتثمار  اس
ــالل دائرة  ــا الدائرة من خ عليه
ــي احملافظة.  ــدس املقيم ف مهن
ــرة ان  ــام الدائ ــر ع ــاف مدي وأض
ــع أرض  ــاء مجم ــروع انش مش
ــكني املمنوح رخصه  بابل الس
ــتثمارية من هيئة أستثمار  أس

ــى  ــاء (١٧٦) دارا عل ــل بأنش باب
ـــ(٢٦) دومن في  ــاحة   تقدر ب مس
ــير ان  مركز ناحية أبي غرق .مش
مساحة الدور السكنية تتراوح 
ــى ٢٩٤م٢) تنفذ  ــني (٢٦٠م٢ ال ب
ــاذج ( ثالثة منها  على خمس من
ــق  ــني بطاب ــني ) و( منوذج بطابق
واحد) مع توفر ساحات خضراء 

ــع  م ــة  وحولي ــة  داخلي ــرق  وط
ــى التحتية  ــة خدمات البن كاف
وساحات اللعاب االطفال.وأعرب 
ــن أمتنانه  ــام الدائرة ع ــر ع مدي
ــة  ــية والفني ــوادر الهندس للك
جلهودهم املبذولة طيلة الفترة 
ــة وتفانيهم في االعمال  املاضي
املكلفني بها الجناز هذا املشروع 

املهم الذي سيسهم باحلد من 
ــي احملافظة ،  ــكن ف ــة الس أزم
وأشار مدير عام الدائرة ان هناك 
ــرة وهيئة  ــاون كبير بني الدائ تع
استثمار بابل للنهوض بالواقع 
ــد  ــي احملافظة.وأك ــي ف العمران
مدير عام الدائرة ان الدائرة تقوم 
ــي  الهندس ــراف  باإلش ــا  حالي

ــاريع  ــن  املش ــد م ــى العدي عل
االستثمارية في محافظة بابل 
ــتثمار بابل  ــة اس ــح هيئ لصال
ــكنية   ــاريع س ومنها ثالثة مش
ــة  ــف والتعبئ ــل للتغلي ومعام
ومعمل لصناعة املواد الغذائية 
ــاريع اخلدمية  ــا من املش وغيره
ــرة  الدائ ان  ــر  والترفيهية.ويذك
من  واالعجاب  ــاء  بالثن حضيت 
ــؤولني مبحافظة بابل  قبل املس
ــر  ــل ومدي ــتثمار باب ــة أس وهيئ
بلدية أبي غرق باجلهود املتميزة 
ــتوى العالي من العلمية  واملس
ــرفة  املش ــة  للجه ــة  واملهني
ــروع .علما  ان الدائرة  على املش
ــداع  االب درع  ــى  عل ــت  حصل
والتميز من قبل هيئة أستثمار 
ــارية  بابل كأفضل جهة أستش
ــاريع  املش ــى  عل ــرفة  مش
ــة  محافظ ــي  ف ــتثمارية  االس

بابل.

@Û‹«@új‘€a@Ô‘‹m@ÚÌÖb§¸a@Úüäí€a
@ÖaÏflÎ@Úz‹çc@·ËmãÏ°@¡jô@@Úibñ«

@ÖaÜÃi@ø@ÒâÜ´

بغداد / البينة الجديدة
ــة آليات تنفيذ  ــمدة اجلنوبي ــركة العامة لألس  بحثـت الش
ــركة العامة للحديد  ــد املُرقم ٣٧/٢٠١٧ املُوقع مع الش العق
 ٩٠٠ mm ر ــم بقطُ ــاص مبد أنبوب ماء خام ٧ ك والصلب واخل
ــمدة  ــركة العامة لألس والربط مبحطة محيلة لصالح الش
ــالل االِجتماع الذي متَّ عقده بحضور  اجلنوبيـة .جـاءَ ذلك خِ
ــركة العامة للحديد والصلب السيد مجيـد  دير عام الش مُ
ــمدة  ــركة العامة لألس ــام الش ــر ع دي ــود ومُ ــنـدي ماهـ ش
ــادة  اجلنوبية املُهندس بديـع عبـد اهللا أحمـد وعدد من الس
ناقشة املسار النهائي  املسؤولني في الشركتني حيث متت مُ
لربط األنبوب وحسب اإلختيار األول الذي متَّ اإلتفاق عليه في 
ــروع واإلتفاق على تذليل املُعوقات وإكمال الربط  بداية املش
ــاز أعمال التهيئة  ــرةً بعدَ إجن باش ــدَ عيد الفطر املُبارك مُ بع
ــركة  دير عام الش والتعبئة في منطقة محيلـة .وقـد أكدَ مُ
العامة لألسمدة اجلنوبية على أنَّ جميع الفعاليات تخضع 
منَ  ــية ويجري تنفيذها ضِ ــركة الهندس ملُتابعة كوادر الش
شيراً إلى اجلهود اإلستثنائية للمالكات  املُواصفات الفنية مُ
ــاندة وتعاونها الذي  ــوادر الس ــركتني والك ــة في الش الفني
ــالل الصيف املُقبل  ــهم في جتاوز مخاطر التوقُف خِ سيُس
مّ حالياً  ــبب شحة املياه الفتاً إلى أنَّ منطقة العمل تضُ بس
بل كوادر وآليات  عاجلتها من قِ ــبعة باملياه متت مُ ش مناطق مُ
ــد أنبوب املاء  ــبة اإلجناز في أعمال م ــركتني لتصل نس الش
تجاوزين بذلك مناطق املياه اجلوفية  اخلام إلى أكثر من ٩٥٪ مُ
كما قامت مالكات الشركة بأعمال وإشراف على طول اخلط 
الناقل قبل املُباشرة بالعمل كإجراء وقائي من اخملاطر وصوالً 

إلى إكمال املشـروع .

@Ú�ÓiÏ‰¶a@ÒÜ�8ˇ€@Ú�flb»€a@Ú�◊äí€a
NNk�‹ñ€aÎ@Ü�ÌÜz‹€@Ú�flb»€a@Ú�◊äí€aÎ
‚b�®a@ıb�‡‹€@lÏ�j„c@Ü�fl@ãb�¨�@@÷b–ma
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ــس واالحذية  ــم املالب ــعار قس ــع أن اس وتاب
ــبة  ــبة (١٫٩٪)، فيما كانت نس ارتفعت بنس
ــلع  ــم والفنادق والس ــم املطاع ارتفاع قس
ــبه  ــي ما يش ــات (١٫٥٪). حقاً أنه (ش واخلدم
ــورات  ــي التط ــراق) . وف ــذا الع ــي ه ــي ف ش
ــواب  ــس الن ــس مجل ــال رئي ــية ق السياس
ــي  ــي) أن العمل السياس ــد احللبوس (محم
حتكمه ثوابت وأخالقيات وال ميكن أن يُصنَّف 
االستهتار بأمن املواطنني وإثارة الفنت بني أبناء 
ــبب كان على أنه مناورة  الشعب حتت أي س
ــي واضاف في تغريدة له لذا  أو ضغط سياس
ــاركة  ــف جدية مبجمل املش ــنتخذ مواق س
م  ــراً لتحكُّ ــية ، نظ ــة السياس ــي العملي ف
ــون ، وعبثهم  ــلحني اخلارجني عن القان املس
ــتمرة  بأمن البالد والعباد ، ومحاوالتهم املس
ــون والعبث  ــة واضعاف القان ــب الدول لتغيي
ــن أن تبنى  ــي ، إذ ال ميك ــيج االجتماع بالنس
ــدل والعدالة ، وال يحترم فيها  دولة بدون الع
ــب  ــق املواطن بالعيش الكرمي . وسيُحاس ح
ــعب  ــالً أم آجالً كل من أجرم بحق الش عاج
ونهب ثرواته وغيَّب رجاله وقتل وأعاق شبابه 
رهم  ــم ، وآخرون هجَّ وهم يطالبون بحقوقه
ــاء بدالً من مجرمني  ــن ديارهم ، وأودع األبري م
ــجون في وضح النهار .  مت تهريبهم من الس
ــأن  رئيس مجلس  ــدر خاص أفاد ب وكان مص
النواب محمد احللبوسي   سيزور ايران اليوم 
األربعاء على رأس وفد حكومي رسمي.وكان 
من املقرر أن يزور احللبوسي طهران في شهر 
ــب اإلعالمي لرئيس  ــي، لكن املكت آذار املاض
ــس النواب العراقي أعلن تأجيل الزيارة. مجل

وذكر املكتب، في بيان أنه ”ينوه بتأجيل زيارة 
رئيس مجلس النواب محمد احللبوسي، إلى 
ــالمية اإليرانية، التي كانت  اجلمهورية اإلس
ــره اإليراني  ــن نظي ــمية م ــة لدعوة رس تلبي
السيد محمد باقر قاليباف“.وأضاف البيان، 
”بسبب التزامات دستورية ونيابية للجانبني، 
ــي لرئيس  ــارض صح ــور ع ــن ظه ــالً ع فض
ــأن آخر  ــورى اإليراني“.وفي ش ــس الش مجل
ــأن محاولة  ــدرت حركة امتداد ، بيانا بش اص
ــا النيابية محمد نوري  اغتيال رئيس كتلته
ــن االعتداء  ــا تدي ــة ، انه ــرت احلرك عزيز.وذك
ــلح، ومحاولة االغتيال التي تعرض لها  املس
ــداد النيابية، النائب محمد  رئيس كتلة امت
ــوبة  ــل مجاميع محس ــن قب ــز م ــوري عزي ن
ــافعية، الذي  ــاء الش ــام قض ــى قائممق عل
ــبقهم بالتهجم على النائب أثناء تأديته  س
ــافراً على  ــي، وتعده اعتداء س ــه الرقاب واجب
ــريعية في البلد.واضافت،  أعلى سلطة تش
ــب القضاء بإصدار  ــا بنفس الوقت تطال انه
مذكرات القبض بحق املعتدين ومالحقتهم 
ــى  ــادل، وعل ــم الع ــوا جزاءه ــاً؛ لينال قانوني
الفاسدين أن يدركوا بأن امتداد، ومنذ يومها 
ــة  ــاباتها أن مواجه ــي حس ــت ف األول وضع
ــتكون محفوفة باخملاطر، وأن  ــدين س الفاس
ــداءات تكون  ــتفزازات واعت ــذا اس ــل هك مث
ــذا فاننا جندد  ــاد، ل متوقعة من أحزاب الفس
عهدنا للشعب بأن هذه التصرفات الهمجية 
ــة  لن تثني عزم نوابنا  وإصرارهم على ممارس
دورهم الرقابي وكشف ملفات الفساد بكل 
ــعب، املبتلى  ــاء هذا الش ــفافية أمام أبن ش

ــها فوق القانون وفوق  بالزمر التي تعد نفس
ــد القيادي في  ــد آخر أك ــة. على صعي الدول
ــاث  ــتاني، غي الكردس ــي  الدميقراط ــاد  االحت
ــم الرافض  ــورجي، امس الثالثاء، موقفه س
ــة  رئاس ــب  ملنص ــوية  للتس ــح  مرش الي 
ــورجي ، إن االحتاد رفض  ــة. وقال س اجلمهوري
ــوية، فضال عن رفضه ملناصب  مرشح التس
ــة اجلمهورية او  ــل منصب رئاس اخرى مقاب
ــار الى أن قيادة  ــاطة من هذا النوع. واش وس
ــليمانية لم تتطرق الى قبول  االحتاد في الس
ــي وقت ذكرت  ــن هذا القبيل. ف اي مقترح م
ــاء، أن  ــة امس الثالث ــتار التركي صحيفة س
ــة تعتزم التقدم بعمق ٥٠-٦٠  القوات التركي
ــي إطار عمليتها  ــم داخل أراضي العراق ف ك

ــتاني. قفل اخمللب ضد حزب العمال الكردس
وقالت الصحيفة إنه بعد االنتهاء من املهام 
ــش  اجلي ــط  ال يخط ــة،  للعملي ــية  الرئيس
ــمال العراق بشكل كامل،  التركي ملغادرة ش
بل يعتزم نشر قواعد مؤقتة للسيطرة على 
املنطقة ولن ينسحب من األراضي العراقية 
ــتار  ــل زوال التهديدات نهائيا.واضافت س قب
ــاعد تركيا  ــراق تس ــتان الع ــادة كردس أن قي
ــتاني  ــال الكردس ــرور عناصر العم ــع م ومتن
ــس التركي، رجب  ــم الرئي ــى اإلقليم. وزع إل
ــل اخمللب التي  ــان، أن عملية قف ــب أردوغ طي
ــة ملالحقة عناصر  ــوات التركي أطلقتها الق
ــتاني شمالي  تنظيم حزب العمال الكردس
ــي. على  ــون الدول ــق القان ــري وف ــراق جت الع

ــكري ، بأن  ــد ذي صلة أفاد مصدر عس صعي
ــط قرية  ــت محي ــة قصف ــة التركي املدفعي
ــمالي  هروري التابعة لناحية كاني ماصي ش
ــتان.  ــن إقليم كردس ــوك ضم ــة ده محافظ
ــت على منزل  ــدر ، أن قذيفة وقع ــر املص وذك
أحد أهالي قرية هروري، وخلفت أضراراً مادية 
ــوع أي إصابات.واضاف املصدر  باملنزل، دون وق
ــني وقعت أمس،  ــتباكات بني الطرف ، أن االش
ــيليي بعد تنفيذ اجليش  بالقرب من كانيا س
ــورزار، الفتاً  ــي جبل ك ــزاالً جوياً ف التركي إن
ــتاني في  إلى أن مواقع حلزب العمال الكردس
اجلبل، تعرضت بالتزامن مع االشتباكات إلى 
ــيرة.  قصف جوي تركي من قبل طائرات مس
ــد  ــة أك ــية احمللي ــورات السياس ــي التط وف

ــان  ــة تصميم النيابية غس ــب عن كتل النائ
العيداني امس الثالثاء، عدم وجود أي تقارب 
ــيقي  ــني اإلطار التنس ــات النظر ب ــي وجه ف
والتحالف الثالثي، قائالً إن التحالف الثالثي 
ــه.وقال العيداني،  ما يزال منطوياً على نفس
ــي ما يزال يخيِّم على  ــداد السياس إن االنس
ــيما التحالفات  ــية والس العملية السياس
ــيقي والتحالف الثالثي، وال  بني اإلطار التنس
ــات النظر، مضيفاً  يوجد أي تقارب في وجه
ــزال منطوياً على  ــي ما ي ــف الثالث أن التحال
ــارك حتى اآلن في املبادرات،  نفسه، ولم يش
ــلباً على الواقع السياسي  وذلك انعكس س
ــل رسائل غير مطمئنة بشأن  العراقي وأرس
ــدم وجود أمل باالنفراج.وتابع العيداني في  ع
ــمية  ، أن  ــة الصباح الرس ــح لصحيف تصري
اإلطار التنسيقي يتحاور مع جميع األحزاب 
ــن األزمة، وهو  ــل اخلروج م ــات من أج واملكون
ــة  ــع العملي ــي واق ــر ف ــي ال يؤث ــاور داخل حت
ــام وإمنا على  ــية على الصعيد الع السياس
ــد، أن االنفراج  ــد الداخلي لإلطار.وأك الصعي
ــود تفاهمات  ــق إال بوج ــي ال يتحق السياس
ــني التحالف  ــوار حقيقية ب ــة ح على طاول
ــيقي، متابعاً البد من  ــي واإلطار التنس الثالث
أن يكون هناك انفراج، وهي مسؤولية الكتل 
ــات وحتالفات  ــرام اتفاق ــي إب ــية ف السياس
ــكيل احلكومة ألنَّ عدم  ــراع بها لتش واإلس
ــيؤثر في أبناء  إبرام أي حتالفات أو اتفاقات س
الشعب العراقي والسيما الطبقات الفقيرة 
ــات االقتصادية  ــي تعاني الكثير من األزم الت

واالجتماعية.
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بغداد/
ــاالً هاتفياً  ــى الكاظمي ، اتص ــوزراء مصطف ــرى رئيس مجلس ال أج
ــازي العراق  م خالله تع ــدّ ــب ميقاتي، ق ــوزراء اللبناني جني ــس ال برئي
ــن املواطنني اللبنانيني.وعبر  ــادث القارب الذي أدى إلى غرق عدد م بح
ــم العراق حكومةً  ــاة باس خالل االتصال عن عميق التضامن واملواس
ــقيق، وذوي ضحايا القارب الغارق  ــعباً مع الشعب اللبناني الش وش
ــلوان.وأكد رئيس مجلس الوزراء وقوف العراق  راجياً لهم الصبر والس
ــتعداده لتقدمي  ــقيق في محنته، وأعرب عن اس إلى جانب لبنان الش

الدعم املطلوب ضمن موقف العراق الداعم ألشقائه اللبنانيني.

قال وزير الدفاع األميركي لويد أوسنت أمام 
ــكريا،  ــي لدعم أوكرانيا عس اجتماع دول
ــوات األوكرانية تقوم  امس الثالثاء، إن الق
ــي مواجهة القوات  بعمل دفاعي كبير، ف
الروسية.وأضاف وزير الدفاع األميركي، بعد 
ــا إلى كييف برفقة  ــوم على زيارة قام به ي
ــي أنتوني بلينكن،  ــر اخلارجية األميرك وزي
ــاعدات العسكرية الغربية تصنع  إن املس
ــارك ب أوكرانيا. ــا كبيرا في ميدان املع فارق
ــى أن العمليات  ــنت إل ــر أوس ــار الوزي وأش

ــية في أوكرانيا تزعزع  ــكرية الروس العس
أسس النظام الدولي. وقال أوسنت إن قيمة 
ــلحة التي مت تقدميها ألوكرانيا تفوق  األس
ــارات دوالر، لكنه أردف قائال إن هناك  ٥ ملي
ــا زال مطلوبا  ــل الذي م ــر من العم الكثي
لدعم أوكرانيا عسكريا.من ناحية أخرى، 
ــر القوات  ــال وزي ــد ذاته، ق ــى الصعي وعل
ــي،  ــس هيب ــي، جيم ــلحة البريطان املس
ــع،  ــوم الثالثاء، إن اجملتمع الدولي األوس الي
ــي، هو الذي  ــمال األطلس وليس حلف ش
ــكري الوكرانيا.وجاء  العس ــم  الدع يقدم 
ــر البريطاني بعد أن قال وزير  تصريح الوزي

اخلارجية الروسي سيرغي الفروف إن حلف 
ــيا،  ــو يخوض حربا بالوكالة مع روس النات
بحسب ما ذكرت رويترز.وقال هيبي، لقناة 
ــكاي نيوز التلفزيونية، بعد سؤاله عن  س
ــة التي تفعل  ــات الفروف إن اجله تصريح
ذلك هي اجملتمع الدولي املانح وليس حلف 
شمال األطلسي.ومضى الوزير البريطاني 
ــدت  ــدول املانحة احتش ــود ال ــال جه قائ
ــل من  ــا بالفع ــر منه ــطة دول، كثي بواس
ــمال األطلسي، لكن كثيرا منها  حلف ش
من خارجه.. ليس حلف شمال األطلسي 

هو الذي يقدم املساعدات العسكرية.

ــعبي،  الش ــد  احلش ــة  هيئ ــت  أعلن
ــتهداف  إرهابية الس إحباط محاولة 
ــاركة بعملية اإلرادة  ــات املش القطع
ــة األنبار.وذكر  ــي محافظ ــة ف الصلب

ــعبي ، أن اللواء ٤٥  إعالم احلشد الش
ــادة عمليات  ــعبي  قي ــد الش باحلش
ــات التطهير  ــل عملي ــرة، يواص اجلزي
ــات  ــن عملي ــي ضم ــح امليدان واملس
ــة انطالقا مناطق عكاز  اإلرادة الصلب

ــع –  ــق ”وادي املان ــى مناط ــوالً ال وص
ــط  ــع األوس ــع – وادي املان وادي الضائ
ــه  مطيت وادي   – ــيس  مديس وادي   –
ــارك  ش ــه  أن ــاف،  املنيي.وأض وادي   –
ــواج ”األول  ــي العمليات أبطال األف ف

ــوج املهمات  ــث “ وف ــي و الثال و الثان
ــدة الصنوف  ــناد من وح اخلاصة بإس
ــات ومضادات الدروع  ووحدة الرشاش
ــتخبارات و الدعم  باإلضافة الى االس
ــة  ومكافح ــاة  واملش ــكري  العس

ــن املضافات  ــث ع ــرات للبح املتفج
ــث  ــة حي االرهابي ــات  العصاب وأوكار 
قامت القوات بتدمير سبع مضافات 
ــخ كان معداً  ــت مفخ ــع تفجير بي م

الستهداف ابطالنا.
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بغداد /

االنبار /
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ــاء، تنفيذ عملية ضبط  ــت هيئة النزاهة، امس الثالث أعلن
ــتخبارات أحد االجهزة االمنية  ملنتحل صفة عقيد في اس
ــرة التحقيقات في  ــهود.وذكرت دائ ــرم املش ــاً باجل متلبس
ــذت بناء على مذكرة  ــة ، أن عملية ضبط املتهم نف الهيئ
ــة حتقيق  ــل من مديريَّ ــف فريق عم ــادت بتألي ــة، أف قضائي
ــد بقيام  ــا معلوماتٍ تفي ــد تلقيه ــي بغداد، بع ــة ف الهيئ
ــتخبارات  ــة عقيد في اس ــني املنتحلني لصف ــد احملتال أح
ــات النصب واالحتيال على  ــة عملي وزارة الداخليَّة مبمارس
املواطنني واستحصال مبالغ مالية دون وجه حق.واضافت، 
ــواق الشعبيَّة في العاصمة  أن الفريق انتقل إلى أحد األس
ن من  ــداد وقام بنصب كمنيٍ محكم للمتهم، حيث متكَّ بغ
ــتكني،  ــلُّم مبلغٍ ماليٍّ من أحد املش ــاً بتس تلبِّس ضبطه مُ
مؤكدةً أن املبلغ املضبوط ميثل دفعة مكملة للمبالغ التي 
ــتكني.وبينت، أن املتهم كاسب ينتحل  ــلمها من املش تس
ــة عمليات النصب  صفة عقيد في الداخلية؛ بغية ممارس
واالحتيال؛ بهدف احلصول على منافع شخصية، عبر  إيهام 
ــى أنَّ العمليَّة متت بالتعاون  ــني بتعيينهم، الفتةً إل املواطن
والتنسيق مع جهات إنفاذ القانون والقوة املاسكة لألرض.
واشارت الى أنه مت تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالعمليَّة، 
ـد  ــيّ ــة املُتَّهم واملُبرزات املـضبوطة، على الس وعرضه رفق
ــرَّر توقيف املُتَّهمني على  ؛ الذي ق تصِّ ــي التحقـيق اخملُ قاض
ــت املواطنني  ــان، أن الهيئة دع ــم البي ــة التحقيق.وخت ذم
ــاد  ــالل اإلبالغ عن حاالت الفس ــاون معها من خ ــى التع إل
ــوة التي قد يتعرضون لها، وذلك  واملساومة واالبتزاز والرش
ــك، حاثةً على  صة لذل صَّ ــة اخملُ ــر االتصال مبنافذ الهيئ عب
ــبل اإلبالغ عن  ؛ لالطالع على س ــميّ ــا الرس ــارة موقعه زي

حاالت الفساد. 

بغداد /
ــاء، إن مريضا ثانيا  ــس الثالث ــة العاملية، ام ــت منظمة الصح قال
ــة الكونغو  ــي جمهوري ــمال غرب ــي ش ــي ف ــوال توف ــروس إيب بفي
الدميقراطية بعد مرور أيام على ظهور تفش جديد للمرض املميت.
ــابها مبوقع تويتر أن اختبارا  وذكرت املنظمة، في تغريدة على حس
جينيا أظهر أن العدوى، التي تأكدت األسبوع املاضي، كانت حالة 
ــاب وال صلة بينه وبني  ــال املرض من حيوان مص ــال، وهو انتق انتق
ــي أكتوبر.وقال متحدث  ــابق الذي مت اإلعالن عنه ف ــي الس التفش
ــة الثانية  ــرز إن الضحي ــة لرويت ــة العاملي ــم منظمة الصح باس
ــة قرابة باحلالة األولى.وبدأ  ــروس أيبوال يعود المرأة تربطها صل لفي
ظهور األعراض على املريض األول في اخلامس من أبريل اجلاري، لكنه 
لم يطلب العالج ملدة زادت على أسبوع.ودخل املريض مركزا لعالج 
ــتوائي)،  اإليبوال في مبانداكا، عاصمة إقليم إكواتور (اإلقليم االس
ــهدت  ــق من اليوم نفسه.وش ــي في وقت الح ــل وتوف ــوم ٢٣ أبري ي
الكونغو سابقا ١٣ حالة تفش لإليبوال أحدها في الفترة من ٢٠١٨ 
ــخص، وهو  ــرق البالد وأودى بحياة قرابة ٢٣٠٠ ش ــى ٢٠٢٠ في ش إل

ثاني أكبر عدد من الضحايا في تاريخ هذا املرض.

ــس الثالثاء،  ــعالن، ام ــظ الديوانية زهير علي الش ــن محاف أعل
ــة الـ١٠٠ ألف  ــول كتاب التمويل اخلاص مبنحة غالء املعيش وص
ــي دوائر الدولة وموظفي  ــي اقرها مجلس الوزراء ملوظف دينار الت
ــه مت وصول كتاب  ــعالن ، أن ــن القرار ٣١٥.وقال الش ــود ضم العق
ــة للدوائر مفكوكة اإلرتباط  التمويل اخلاص مبنحة غالء املعيش
ــة ، الصحة ، الزراعة ، العمل ، البلديات ، ديوان احملافظة  ( التربي
ــكان ) ممن رواتبهم  ــوان احملافظة ، اإلس ــباب والرياضة ، دي ، الش
ــتتم املباشرة بصرفها حال وصول  ٥٠٠ الف فما دون. وأوضح، س

إشعار البنك املركزي خالل الساعات القادمة.
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بغداد /

بغداد /

ــعار العلف والبيض  ــة ارتفاع أس  نتيج
ــر إصدار  ــص عملهم، إث ــيء يخ وكل ش
ــراره األخير الذي قضى  مجلس الوزراء ق
ــتيراد  ــتيراد من دون إجازة اس بفتح االس
ــوم، األمر الذي أدى إلى إغراق  أو فرض رس
ــواق باملنتجات والسلع املستوردة،  األس
ــي،  ــج احملل ــن املنت ــص م ــعار أرخ وبأس

ــوداني ان هذا طبعا سيؤدي  واضاف الس
ــاب املصانع املعطلة،  ــى  تظاهر أصح إل
ــاريع؛  ــتتعطل في باقي املش ــي س أو الت
ــبب القرارات غير املدروسة التي أدت  بس
ــف العاملني، إذ  إلى إيقاف املصانع وتوق
ــك عملية ضبط  ــرض أن تكون هنال يفت
بني كمية املنتج الوطني وحاجة السوق 

ــتيرادات، في  ــة وما حتتاجه من اس احمللي
ــتهلك  ــة موزونة ال تؤثر على املس عملي
ــي كل  ــة ف ــغ متّبع ــذه صي ــج، وه واملنت
ــى واالرجتال  ــم، إال أن الفوض بلدان العال
ــمات الزمت قرارات  ــدم التخطيط س وع

احلكومة بشأن املعاجلات االقتصادية. 

@7À@paÖa7nç¸a@|nœ@paâaä”@ÚjÃfl@Âfl@â �à∞@Ô„aÖÏé€a
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ــة ٢١ لدوري  ــات اجلول ــرت، خمس مواجهات ضمن منافس ج
ــفرت نتائج  ــاز. وأس ــاالت العراقي املمت ــرة الص ــي ك خماس
ــت عن، فوز فريق الشرطة على مضيفه الظفر  املباريات الس
ــرقية  ــق املصافي على مضيفه الش ــوز فري ــة ٦-٢، وف بنتيج
ــط  ــى فوز فريق نفط الوس ــرة ١١-١، إضافة إل ــة كبي بنتيج
ــية بنتيجة ٢-٠.  هذا وتعادل فريق اجليش  على ضيفه اجلنس
ــاز فريق غاز  ــاً بنتيجة ٢-٢، وبينما ف ــة بغداد إيجابي مع أمان
ــرة بنتيجة ٥-٤، فضالً عن اعتبار  اجلنوب على مضيفه البص
ــق اجلنوب لعدم حضور األخير  ــق نادي املرور فائزاً على فري فري

بنتيجة ٥-٠.

ــت ادارة زاخو تقدمي طعن  اعلن
ــة االنضباط في  على قرار جلن
ــي املركزي لكرة  االحتاد العراق

القدم.
ــادي عمار  ــر الن ــال امني س وق
ــة االنضباط في  فرهاد إن جلن
ــرة القدم  ــاد العراقي لك االحت
ــة نادي  ــراراً مبعاقب ــدرت ق أص
زاخو الرياضي يوم ٢٤ من هذا 
الشهر والذي قد مت نشره على 
موقع االحتاد العراقي الرسمي 
ــو باللعب  ــادي زاخ ن مبعاقبة 
ــه باالضافة الى  ــارج ملعب خ
ــع  ــر م ــور اجلماهي ــدم حض ع
ــرة ماليني  ــة مالية عش غرام

دينار  .
ــة  جلن ــرارات  «ق أن  ــح  وأوض
ــة  ــت مجحف ــاط كان االنضب
ــا  بادرن ــذا  ل ــا  نادين ــق  بح
ــتئنافه ومتيزه ضمن املدة  باس
القانونية أمام جلنتكم املوقرة 
ــة  العقوب ــف  تخفي ــني  طالب

لالسباب التالية:

ــى  ــر عل ــول اجلماهي ١-ان دخ
ــد  ــت بع ــب كان ــة امللع ارضي

انتهاء املباراة.
ــرض جماهير زاخو  ــم يتع ٢-ل
ــف  الضي ــق  فري ــد  وف ــى  عل
ــه لم يتعرض اي  الكهرباء وان
ــق الضيف  ــن فري ــخص م ش
ــذه  وه ــرر  ض او  ــرب  ض ــى  ال
ــادي الكهرباء  ــهادة وفد ن بش
ــور ممثلني عن  ــم بحض امامك
كانوا  ــن  الذي الكهرباء  ــادي  ن
ــد اثناء  ــع الوف ــن م متواجدي

املباراة.
٣-ان جماهير نادي زاخو كانت 
معترضني على نتائج فريقهم 
ــلبية  الس ــج  النتائ ــبب  بس
ــي املباريات االخيرة  املتكررة ف
ــجعوا فريق  ــوا وش ــل صفق ب

الضيف بعد انتهاء املباراة.
٤-ان املتضرر الوحيد بتصليح 
ــة  واألرضي ــب  امللع ــد  مقاع
ــو املتضرر،  ــادي زاخو ه كان ن
ــم باالزمة املالية  واجلميع يعل
ــك  ــة لذل ــع االندي ــى جمي عل

ــى غرامة  ــتحق األمر ال ال يس
ــاب نادينا  ــرر اص ــة والض مالي

وليس النادي الضيف.

ــم الضرر على  ــا لم يك ٥-طامل
ــف وان ادارة نادي  ــق الضي فري
زاخو هي املتضررة اذاً ملاذا يتم 
ــات خارج ملعبه  حتويل املباري
وبدون جماهير وانتم تعلمون 
ــب ملدينة زاخو  بان اقرب ملع
ــب نادي دهوك وحالياً  هو ملع
ــت الصيانة  ــب دهوك حت ملع
وال يوجد ملعب اخر قريب عن 

مدينة زاخو.

ــر ان اجلمهور غضب بعد  يذك
ــام الكهرباء  ــارة زاخو ام خس
ــن  ــرة ضم ــه االخي ٠-١ مببارات
ــاز  املمت ــدوري  لل  ٢٨ ــة  اجلول
ــي ملعبه  ــر كراس وقام بكس
ــة،  النتيج ــى  عل ــا  احتجاج
ــد  بع ــو  زاخ ــق  فري ــل  ويحت
خسارته االخيرة املركز الثامن 

برصيد ٣٧ نقطة .

ــي  ــاط ف ــة االنضب ــدت جلن أك
ــرة القدم،   ــاد العراقي لك االحت
ــي  الت ــات  العقوب ــروعية  مش
ــو  زاخ ــادي  ن ــى  عل ــا  فرضته
الرياضي على خلفية األحداث 
التي شهدتها مباراته مع فريق 
ناي الكهرباء ضمن منافسات 

ــرين من  اجلولة الثامنة والعش
الدوري املمتاز.

ــة طه عبد  ــال رئيس اللجن وق
ــب وال  ــا صائ ــه، ان «قرارن حالت
ــائبة ولم نظلم  توجد عليه ش
ــاذ القرار بعد  احداً به، ومت اتخ
ــن  وم ــة  بدق ــة  احلال ــة  متابع
اجلوانب كافة والتقارير الواردة 

لنا من مشرف املباراة».واضاف 
ــت ان قرارنا كان  ــا ما يثب «لدين
ــيء،  ــر بأي ش ــم يتأث ــادال ول ع
ــه التي طرحت  ــرار بنقاط والق
زاخو مناسبة  وخصت عقوبة 
ــة». جدا وفقاً للدالئل امللموس

ــاط  االنضب ــة  جلن ان  ــر  يذك
اصدرت قرارا مبعاقبة نادي زاخو 

باللعب خارج ملعبه باالضافة 
ــور اجلماهير الى  الى عدم حض
نهاية املوسم مع غرامة مالية 
ــار    ــني دين ــرة مالي ــا عش قدره
ــغب جمهور  ــال ش ــد اعم بع
ــي وحتطيم  زاخو وقلع الكراس

محتويات من امللعب.

ــرًا ببيع  ــا كبي ــر ترحيبً ــدى إنت أب
ــارو  الوت ــي  األرجنتين ــه  هداف
ــف املقبل،  ــي الصي ــز، ف مارتيني
ــب تقرير صحفي إيطالي.  بحس
ــارو هو النجم األول في  ويعد الوت

ــا، خاصة بعد  ــوف إنتر حاليً صف
رحيل البلجيكي روميلو لوكاكو 
ــف  ــي الصي ــي، ف ــى تشيلس إل
«توتو  املاضي.وبحسب صحيفة 
إنتر  ــإن  ف ــة،  اإليطالي ــبورت»  س
سيفتح أبوابه أمام رحيل الوتارو، 

ــا بالقيمة املالية  ــى عرضً إذا تلق
ــبق وأن حددت إدارة  املطلوبة. وس
ــورو، للموافقة  ــون ي إنتر ٧٠ ملي
ــل أن تقرر  ــارو، قب ــع الوت ــى بي عل
هذه املرة رفع قيمة املبلغ إلى ٨٠ 

مليون يورو.

ــه على  ــة، أن ــت الصحيف وأضاف
ــم من األهمية الكبيرة التي  الرغ
ــي كتيبة  ــا الوتارو ف ــى به يحظ
سيموني إنزاجي، إال أن النادي في 

حاجة إلى موارد مالية ضخمة.
أن  ــى  إل ــة،  الصحيف ــارت  وأش

أتلتيكو مدريد يعتبر أكثر الفرق 
ا بضم الوتارو في الصيف  اهتمامً
ــة مع انتهاء تعاقد  املقبل، خاص
ــواريز،  ــس س لوي ــي  األوروجوايان

ورحيله بانتهاء هذا املوسم.
ــم  ــن ارتباط اس ــى الرغم م وعل

ــز،  نوني ــن  داروي ــي  األوروجوايان
ــال  باالنتق ــكا  بنفي ــم  مهاج
أن  إال  ــوس،  الروخيبالنك ــى  إل
ــيميوني،  ــي دييجو س األرجنتين
ــل إلى مواطنه  مدرب الفريق، ميي

الوتارو.

 متابعة / 

 متابعة / 

�

زوروا موقعنا على االنرتنت:

WWW.albayyna-new.com Ú����ôbÌ@ä€a

\ıbiäËÿ€a^@�á˚Ì@%Î@b‰j»‹fl@äôa@âÏË‡¶a@ZÖb§¸a@âaä‘i@Â»�Ì@ÏÅaã

Ú€Öb«@ÏÅaã@Öb„@pbiÏ‘«@ZÒäÿ€a@Öb§a@ø@¬bjö„¸a@Ú‰¶

kÁdnÌ@Ô„bjçg@÷˝‡«Î@NNÎâbmÎ¸@ä»ç@…œäÌ@6„g

@ø@ÍaÏné∂@äËƒÌ@%@Ä˝ï@Z˝Ófl
kjé€a@aà:@ÊÏÿÌ@Ü”Î@NNÊbÿ€a

ÔËn‰m@Â€@êÏn‰œÏÌ@…fl@>”˝«Î@NNÔ‹jπÎ@ø@kÇn‰Ωa@ ÖÎdç@Z?Ó‹Ó◊

Ú‹é€a@Òäÿi@ÚÓ„böflä€a@ÚÌäñ‰néΩa@Ú»flb¶a@Ú€Ï�i@pbéœb‰fl@ø@’Ó„a@fib–„ä◊@

fi˝:a@ÚËuaÏfl@›j”@ÊbÌä€a@—Ó±@ÉÌâbn€a

ãbn‡Ωa@Òäÿ€a@Ôçbº@âÎÖ@pbËuaÏfl@wˆbn„@@

نبض الشارع

 قاسم حسون الدراجي 

ــها في مطلع  ــائها او تأسيس ــة الصدر ومنذ بداية انش ــت مدين رف عُ
ــة والزخم  ــرية الهائل ــوة البش ــي  بالق ــن القرن املاض ــتينات م الس
ــكاني الذي افرز املئات من املواهب واالسماء الكبيرة الالمعة في  الس
الشعر والفن  واالدب والسياسة والدين  والرياضة , الرياضة بانواعها 
ــودو والتايكواندو  ــارع وبطل اجل ــاك املالكم واملص ــة فكان هن اخملتلف
ــدم في  حتتاج الى  ــرة واليد . اما كرة الق ــلة والطائ والعبي كرات الس
ــى فرقها ومدربيها  ــليط الضوء عل ــاب ومجلد اليفاء حقها وتس كت
ــة اجلماهيرية وغير  ــات الوطنية واالندي ــا الذين غزوا املنتخب والعبيه
ــرى , واليخلو منتخب وطني  ــة وحتى اندية احملافظات االخ اجلماهيري
للكبار او الشباب او الناشئني اال وكان ملدينة الصدر حصة االسد من 
ــكيلة الفريق والذي بدأ مع منتخب الشباب في عام ١٩٧٧ والذي  تش
ــكري ببطولة كأس  ــيا في طهران  فوز املنتخب العس احرز كأس اس
ــيارات (الدا ) التي  ــل فيها بعض الالعبني على س ــم  والتي حص العال
 منحت الضوء االخضر لعوائل الالعبني في ان ميارسوا هوايتهم بحرية .  
ــذ ذلك احلني  انطلق االبداع الكروي في املدينة وتناقلت الصحف  ومن
ــقوا طريقهم  ــماء العبيها الكبار الذين ش ــات التلفزيون اس وشاش
نحو اجملد وارتداء فانيالت املنتخبات الوطنية واالندية عبر تاريخ طويل 
ــراق ) كما يطلق  ــتني عاماً ومازالت (برازيل الع ــتمر لزهاء اكثر س اس
ــرة العراقية باملواهب الكروية , ولكن  عليها تزخر بالعطاء وترفد الك
دة بالالعبني تعاني من التهميش  ولألسف الشديد ان هذه املدينة الوالّ
ــواء من احلكومة املركزية او من  وعدم توفر الدعم الكافي والرعاية س
ــات والدوائر التابعة للمدينة , وعلى الرغم من وجود ثالثة او  املؤسس
ــابة  اربعة اندية رياضية فيها اال ان هذه االندية الغنية باملواهب الش
ــاص بها والذي  ــر و امللعب اخل ــي ظل غياب املق ــاً وفنياً ف ــرة مادي فقي
ــبيل املثال  ــب مع تاريخ وعطاء الفرق الرياضية فيها . وعلى س يتناس
ــدوري املمتاز يعاني  ــني الذي تأهل ألكثر من مرة الى ال ــأن نادي احلس ف
ــع العبني مميزين او  ــادي الذي ميكنه من التعاقد م ــن غياب الدعم امل م
ــوم ميكن لها ان ترتقي بالفريق الى مواقع افضل ممايؤدي الى هبوط  جن
ــنني والعدالة.   الفريق الى الدرجة االدنى  وكذلك احلال مع اندية احلس
ــيطة جداً مت  اليوم ومن خالل جهود ذاتية وامكانيات مادية وفنية بس
تأسيس نادي (ابناء املدينة ) برئاسة احلاج قيس الساعدي ومجموعة 
ــيس من وزارة  من الرياضيني في املدينة وحصل النادي على اجازة تأس
ــكيل  ــاب الهيئة االدارية مع تش ــراء انتخ ــة ومت اج ــباب والرياض الش
ــا طبعا كرة  ــاب ومنه ــي مختلف االلع ــرق الرياضية ف ــن الف ــدد م ع
ــم  ــي دوري الدرجة الثالثة والذي جنح في اول موس ــارك ف القدم ليش
ــياحة , علماً  ــى الدرجة الثانية الى جانب نادي الس ــه من التأهل ال ل
ــرة .وهو اجناز  ــاب اندية عريقة وكبي ــد تأهال على حس ــني ق ان الفريق
يحسب الدارة ومدربي والعبي النادي ولكن على املؤسسات احلكومية 
والشخصيات البرملانية في مدينة الصدر تقدمي الدعم والرعاية لنادي 
ــرى , كما يجب على جنوم  ــني واالندية االخ (ابناء املدينة ) ونادي احلس
ــة  التي كانت  ــذه املدين ــني رد الدين له ــابقني واحلالي ــرة من الس الك
ــهرتهم  ملالعبها وفرقها الرياضية الفضل الكبير في جنوميتهم وش
ــل العراق )  ــر ممثل لكرة (برازي ــم عليه وليكونا خي ــول الى ماه والوص

وسفيرها في الدوري املمتاز وانتم اهالً للوفاء .
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ــطورة كرة القدم الكاميروني، صعوبة  أكد روجيه ميال، أس
ــرين الثاني  ــم التي تنطلق/تش ــة في كأس العال املنافس
ــر، الفتا إلى أن منتخب بالده قام بعمل رائع  املقبل في قط

في التصفيات ويسعى لتقدمي صورة طيبة.
وقال ميال، عبر قناة «أون تامي سبورتس» املصرية: «املنتخبات 
ــة للغاية، وأتوقع  ــارة إفريقيا قوي ــة املتأهلة عن ق اخلمس

تألقها في املونديال».
ــنغال والكاميرون  ــل عن قارة إفريقيا منتخبات «الس وتأه

وغانا واملغرب وتونس».
وأضاف جنم الكاميرون األسبق: «التصفيات انتهت وصعد 
ــرة القدم،  ــر، وهذه ك ــرج منتخب اجلزائ ــود، بينما خ األس

ويجب أن يتقبل اجلميع الهزمية مثل الفوز».
وتابع: «محمد صالح جنم ليفربول اإلجنليزي وقائد منتخب 
ــا، لكنه لم  ــارة إفريقي ــي ق ــب حاليا ف ــل الع ــر أفض مص
ــكأس األمم األخيرة في  ــتواه مع ليفربول ب يقدم نفس مس

الكاميرون، رغم وصول الفراعنة إلى النهائي».
ــبب ذلك، لكن رمبا صالح يقدم مستويات  وأمت: «ال أعلم س
ــار  ــت أنظ ــر، حت ــي مص ــة ف ــات املقام ــي املباري ــل ف أفض

جماهيره».

ــث الريان القطري عن بطاقة التأهل إلى ثمن نهائي دوري أبطال  يبح
ــوم  األربعاء، على  ــعودي، الي ــه أمام الهالل الس ــيا، في مواجهت آس
ــاض، ضمن اجلولة  ــي العاصمة الري ــر فيصل بن فهد ف ــب األمي ملع

السادسة من دور اجملموعات.
ــة نظيفة،  ــر، للفوز برباعي ــاط العش ــان، صاحب النق ــاج الري ويحت

لضمان التأهل متصدرا، على حساب الهالل.
ــن أصحاب املركز  ــن أفضل ٣ م ــان التعادل للتأهل ضم ــي الري ويكف
ــني الثانية  ــة في اجملموعت ــن لصاحبي الوصاف ــث ال ميك ــي، حي الثان

والرابعة، الوصول للنقطة ١١.
واصطدم الريان بالهالل في ١٠ مواجهات مبختلف املسابقات، وحقق 

انتصارا وحيدا، مقابل ٦ خسائر و٣ تعادالت.
ــيا بنظامها اجلديد، لعب الفريقان ٧  ــتوى دوري أبطال آس وعلى مس

مواجهات، فاز الهالل في ٥ منها، مقابل تعادل وخسارة.
ــختي ٢٠١٣  وحقق الهالل ٤ انتصارات متتالية على الريان خالل نس

و٢٠١٧، عندما أوقعتهما القرعة في مجموعة واحدة.
ففي نسخة ٢٠١٣، فاز الهالل بنتيجة ٣-١ ثم ٢-٠، وخالل عام ٢٠١٧، 

انتصر أزرق العاصمة ٢-١ و٤-٣.
ــد الريان مرتني في دور اجملموعات،  ــخة ٢٠١٨، لعب الهالل ض وفي نس
وحسم التعادل ١-١ الذهاب، بينما حقق الريان فوزه األول تاريخيا في 

املباراة الثانية (٢-١).
ــال مجموعته دون حتقيق أي  ــرج حينها الهالل من البطولة متذي وخ

انتصار، في أسوأ مشاركة له على اإلطالق.
وجنح الهالل من تأكيد عقدته للريان بعدما انتصر عليه في النسخة 
ــة، وهي الهزمية  ــن اجلولة الثاني ــا بثالثية نظيفة، ضم ــة ذهاب احلالي

الوحيدة التي تلقاها الفريق القطري في دور اجملموعات.

ــو كيليني، مدافع  أعلن جورجي
ــه  اعتزال ــد  موع ــوس،  يوفنت
ــب  ــع منتخ ــي م ــب الدول اللع
إيطاليا، الذي فشل في التأهل 
إلى مونديال قطر، نهاية العام 

اجلاري.
ــي تصريحات  ــال كيليني، ف وق
ــبورت  س ــكاي  «س ــبكة  لش
ــي؟  الدول ــب  «اللع ــا»:  إيطالي
ــا في  ــب إيطالي ــأودع منتخ س
ــاراة األرجنتني؛  وميبلي عقب مب

ــل  ــاك أفض ــت هن ــث عش حي
حلظة في مسيرتي عندما فزنا 

باليورو».
ــا  وداعً ــول  ق أن  «أود  ــاف:  وأض
لألزوري بذكرى جميلة. ستكون 
هذه بالتأكيد آخر مباراة لي مع 

إيطاليا».
وتواجه إيطاليا الفائزة ببطولة 
ــزة  الفائ ــني  األرجنت ــا،  أوروب أمم 
ــا أمريكا، أول يونيو/ بكأس كوب
ــب وميبلي  ــى ملع ــران، عل حزي
ــة كأس أبطال  في لندن ببطول
كومنيبول - يويفا. وينتهي عقد 

كيليني مع السيدة العجوز في 
ــط أنباء عن  ــف ٢٠٢٣، وس صي

نيته الرحيل الصيف املقبل.
ــال «عالقة  ــذا الصدد ق ــي ه وف
ــوس ال تنتهي،  ــي مع يوفنت حب
ا! بالطبع من  ــدً ــي أب ــن تنته ول
اآلن وحتى نهاية املوسم، يجب 
تقييم كل شيء، والتحدث مع 

عائلتي حول األفضل».
ــل للمركز  ــاف: «دعونا نص وأض
الرابع أوالً ونفوز بكأس إيطاليا، 
ــع عائلتي في  ــأجلس م ثم س
ــل يوفنتوس ملعرفة  املنزل وداخ

األفضل للجميع».
ــر،  األم ــس  نف ــرر  «تك ــع:  وتاب
ــي. أخذت بعض  املاض الصيف 
ــع العقد اجلديد  الوقت ولم أوق
ــوال حياتي ال  ــد اليورو. ط إال بع
ا على املدى  ميكنني النظر بعيدً
الطويل. هذا األمر طبيعي وكل 

شيء على ما يرام».
ــن من  ــل أن تتمك ــل: «آم وواص
ــعيد ومرتاح وأريد  رؤية أنني س
ــتمتاع  االس ــي  ف ــتمرار  االس
بنفسي مع زمالئي في الفريق، 

ثم سنرى ما سيحدث».

ــب اجلامعة  ــت على مالع  اختتم
ــات بطولة  ــتنصرية ، مباري املس
 ٣×٣ ــة  الرمضاني ــتنصرية  املس
ــلة للرجال  ــة بكرة الس املفتوح
الهمم بنسختها  وذوي  والنساء 
ــا كلية  ــي اقامته ــة ، والت الثاني
ــوم الرياضة  ــة البدنية وعل التربي
ــم النشاطات  ، بالتعاون مع قس
ــة اجلامعة  ــي رئاس ــة ف الطالبي
ــلة  ــي لكرة الس ــاد العراق واالحت
ــات  فعالي ــر  .وحض  ٣×٣ ــة  وجلن
ــس اجلامعة  ــة رئي ــام البطول خت
ــادق  ص ــور  الدكت ــتنصرية  املس
الهماش ورئيس اللجنة األوملبية 
ــة الكابنت رعد  ــة العراقي الوطني
ــة التربية  ــودي ، وعميد كلي حم
ــوم الرياضة الدكتور  البدنية وعل
احمد وليد عبد الرحمن   ورئيس 
ــلة  ــرة الس ــي لك ــاد العراق االحت

ــي  محب ــن  م ــر  غفي ــور  وجمه
ــلة . ــرة الس ــة ك ــي لعب  ومتابع
وقال عميد كلية التربية البدنية 
ــور احمد  ــوم الرياضة الدكت وعل
ــن ، ان مباريات  ــد الرحم وليد عب
ــي  لبطولت ــة  النهائي األدوار 
ــهدت  ش  ، ــال  والرج ــاء  النس
حضوراً جماهيرياً واسعاً امتألت 
ــة  ــب اجلامع ــات مالع ــه مدرج ب

ــتطاع  ــتنصرية ، حيث اس املس
ــوري البرزجني من  ــيخ ن ــق ش فري
ــاء بعد  ــراز لقب بطولة النس اح
تغلبه باملباراة النهائية على فريق 
ــا متكن فريق  ــليمانية ، فيم الس
التربية الرياضية من احراز املركز 
ــى فريق  ــد تغلبه عل ــث بع الثال
ــتقبل ، وان نهائيات  ــداد املس بغ
منافسات بطولة الرجال اسفرت 

ــة بغداد  ــق جامع ــراز فري عن اح
ــة ، بعد متكنه من  للقب البطول
ــاراة النهائية على  ــي املب الفوز ف
ــاء فريق  ــق الفراتني ، فيما ج فري
ــي  ــث ، ليأت ــز الثال ــون باملرك زين
ــز  ــاري باملرك ــق الكن ــا فري بعده
ــي  ــاً ف ــارك ٢١ فريق ــع .وش الراب
ــات بطولة الرجال ، فيما  منافس
ــات  ــد ١٢ فريقاً في منافس تواج
بطولة النساء ، وأقيمت مباريات 
ــقيط  ــة وفق نظام التس البطول
ــيم الفرق الى  الزوجي بعد تقس
ــراء  ــد اج ــات ، بع ــدة مجموع ع
ــجيل  االلكترونية وتس ــة  القرع
ــة االلكترونية  ــي املنص ــرق ف الف
ــلة ،  ــرة الس ــي لك ــاد الدول لالحت
ــة طواقم  البطول ــات  وادار مباري
ــيحها من قبل  حتكيمية مت ترش
ــلة  ــرة الس ــي لك ــاد العراق االحت

وجلنة ٣×٣ .

NO.3867.WED.27. APR .2022العدد (٣٨٦٧)  األربعاء  ٢٧ / ٤ / ٢٠٢٢ 

 متابعة / 

 متابعة / 



5عربي ودولي 
ÚÓçbˆä€a@pbibÇn„¸bi@ÊÎä◊bfl@›ÌÏ„bπg@@ãÏœ@Û‹«@ÚÓ€ÎÜ€a@›»–€a@ÖÎÖâ@ãäic

بريوت / وكاالت / البينة الجديدة

ــي، امس  ــزي اللبنان ــرف املرك أعلن املص
ــداول اعتبارا  ــيضع في الت الثالثاء، أنه س
ــة جديدة من فئة الـ  من اليوم ورقة نقدي
ــة. وأحاط مصرف لبنان  ٥٠٠٠ ليرة لبناني
ــيضع في التداول  ــور علما بأنه س اجلمه
ــن تاريخ ٢٠٢٢/٤/٢٦ ورقة نقدية  اعتبارا م
ــة  ــدة من فئة الـ ٥٠٠٠/ ل.ل. (خمس جدي
آالف ليرة) موقعة من حاكم مصرف لبنان 
رياض سالمه والنائب األول حلاكم مصرف 
ــيم منصوري.وأوضح  ــان الدكتور وس لبن
ــة النقدية  ــات الورق ــرف أن مواصف املص
ــدار: إن  ــي التالية:تاريخ اإلص ــدة ه اجلدي

ــة النقدية اجلديدة هو  تاريخ إصدار الورق
ــان ٢٠٢١.القياس: إن قياس الورقة  ١ نیس
ــاس الورقة  ــدة هو ذات قي ــة اجلدي النقدي
النقدية املتداولة حالياً من الفئة عينها- 
ــة اجلديدة  ــون الورقة النقدي ــون: إن ل الل
ــة املتداولة  ــة النقدي ــون الورق ــو ذات ل ه
ــمات األمان:  ــن الفئة عينها، س حالياً م
ــمات األمان البصرية املوجودة على  إن س
الورقة النقدية اجلديدة هي ذاتها املوجودة 
ــة املتداولة حاليا من  على الورقة النقدي
ــط األمان  ــتثناء خي ــا، باس ــة عينه الفئ
الذي مت تطويره بحيث أصبح رمادي اللون 
ــية تتحرك  ــوم هندس ــوي على رس ويحت

عند حتريك الورقة بشكل عامودي .

واشنطن / وكاالت / البينة الجديدة

وجه القضاء األمريكي االتهام لرجلني 
ــني بالتآمر مع خبير أمريكي في  أوروبي
ــاعدة  ــفرة ملس ــال العمالت املش مج
بيونغ يانغ على التهرب من العقوبات 
ــبب  ــة املفروضة عليها بس األمريكي
برنامجها النووي.وكان قد حكم على 
ــث البالغ  ــل غريفي ــي فيرغي األمريك
ــجن  ــابق بالس ــا في وقت س ٣٩ عام
ــارات  ــهرا لتقدميه استش مدة ٦٣ ش
ــول تقنية الـ»بلوك  إلى بيونغ يانغ ح
تشاين» وكيفية إنشاء خدمات تعنى 
ــدف االلتفاف  ــفرة به بالعمالت املش
ــات األمريكية. وقال بيان  على العقوب
ــام الفدرالي أمس  ــب املدعي الع ملكت
ــدرو كاو  ــباني أليخان ــني إن اإلس االثن
ــن، مؤسس منظمة مؤيدة  دي بينوس
ــل األعمال  ــمالية، ورج الش ــا  لكوري
البريطاني كريستوفر إمز الذي يعمل 
ــفرة، جندا  ــال العمالت املش في مج
ــتعانة بخدماته، وهما  غريفيث لالس

ال يزاالن فارين من وجه العدالة.واتهم 
ــفر  االدعاء دي بينوس وإمز بترتيب س
ــمالية في  ــى كوريا الش ــث إل غريفي
نيسان عام ٢٠١٩ حلضور مؤمتر «بلوك 
تشاين والعمالت املشفرة» الذي قاما 

بتنظيمه في بيونغ يانغ.

انقرة / وكاالت / البينة الجديدة
التقى وزير اخلارجية التركي، مولود تشاووش 
ــس البرازيلي،  ــني املاضي ، الرئي ــو، االثن أوغل
ــونارو في العاصمة الفيدرالية  جايير بولس
ــة «األناضول»، جرى  ــب وكال برازيليا.وبحس
ــي إطار زيارة  ــي، ف اللقاء في القصر الرئاس
ــى  إل ــو،  أوغل ــاووش  ــا تش ــمية يجريه رس
ــي  ــابه ف ــى حس ــدة عل ــي تغري البرازيل.وف
«تويتر» عقب اللقاء، أوضح تشاووش أوغلو 
ــي البرازيلي العالقات  ــث مع الرئيس أنه بح
ــي أوكرانيا.وفي مؤمتر  الثنائية والتطورات ف
ــره البرازيلي ألبيرتو  ــي عقده مع نظي صحف

ــا، شدد وزير اخلارجية التركي  فرانكو فرانس
على رغبة بالده برفع حجم التبادل التجاري 
ــارات دوالر.وأضاف  ــى ١٠ ملي ــع البرازيل إل م
تشاووش أوغلو: «استهدفنا في اجتماعات 
ــارات دوالر  ــغ ١٠ ملي ــم جتارة يبل ــوم حج الي
ــه ميكننا  ــد أن ــرة املقبلة..نعتق ــالل الفت خ
ــهولة، وأثناء قيامنا  ــق هذا الهدف بس حتقي
ــر توازنا»،  ــا أكث ــد أن جنعل جتارتن ــك نري بذل
ــز التجارة  ــم «ركزوا على تعزي الفتا إلى أنه
ــياحة، والتعاون  ــر الس ــتثمار، وتطوي واالس
ــاالت الصناعات  ــكري ومج في اجملال العس

الدفاعية والثقافة والتعليم».

واشنطن / وكاالت / البينة الجديدة
ــى الهند انتقادات  ــت جلنة أمريكية إل وجه
في مجال احلريات الدينية، مشيرة إلى أنها 
ــكل كبير» في هذا البلد في  تراجعت «بش
ــدوس، وأوصت  ــني الهن ــم القومي ــل حك ظ
ــددة عليها. ــات مح ــرض عقوب ــددا بف مج

وللمرة الثالثة على التوالي تطالب اللجنة 
ــة الدولية وضع  ــة للحريات الديني األمريكي
ــدان املثيرة للقلق  ــة «البل الهند على قائم
ــة كانت أثارت  ــكل خاص»، وهي توصي بش
ــابق ومن املؤكد أن  غضب نيودلهي في الس
وزارة اخلارجية سترفضها قريبا.وأعربت هذه 
ــهم  ــة بتقدمي توصيات تس ــة املكلف اللجن
ــات الواليات املتحدة في  في صياغة سياس

ــنوي عن قلقها الشديد بشأن  تقريرها الس
ــيا، كما أيدت إدراج وزارة  منطقة جنوب آس
ــتان في القائمة السوداء،  اخلارجية لباكس
ــن الهجمات  ــى «العديد» م ــارت إل كما أش
ــة في الهند عام ٢٠٢١،  ضد األقليات الديني

وخاصة املسلمني واملسيحيني.

وكاالت / البينة الجديدة

ــزب الدميقراطي  ــاء احل ــدى رؤس دعت إح
ــكيا إيسكن،  ــتراكي األملاني، ساس االش
ــار األملاني األسبق غيرهارد  لطرد املستش
شرودر من احلزب بسبب استمرار التعاون 
مع شركات الدولة الروسية.وقالت إيسكن 
 :«Deutschlandfunk» في حديثها إلذاعة
«يجب أن نتعامل معه ليس وكأنه فقط 
ــار السابق، إذ أنه يقوم باألعمال  املستش
احلرة منذ سنوات طويلة».وترى املسؤولة 
أنه كان يجب على شرودر أن يوقف عمله 

ــية بعد بداية  ــركات الدولة الروس في ش
ــية اخلاصة  ــكرية الروس العملية العس
ــد بداية  ــرودر بع ــي أوكرانيا.ويواجه ش ف
ــية اخلاصة  ــكرية الروس العملية العس
في أوكرانيا انتقادات شديدة داخل أملانيا 
بسبب حفاظه على اتصاالت العمل مع 
روسيا. وكان يواجه أكثر من مرة تهديدات 
ــزب الدميقراطي  ــوف احل ــن صف ــرده م بط
ــار  املستش ــف  وص ــا  فيم ــتراكي،  االش
ــولتس، مواصلة عمل  ــي، أوالف ش األملان
السياسي األملاني السابق في الشركات 

الروسية باخلاطئ.

بيونغ يانغ / وكاالت / البينة الجديدة
ــني  ــمالية االثن ــا الش ــت كوري نظم
املاضي عرضا عسكريا في بيونغ يانغ 
مبناسبة الذكرى التسعني لتأسيس 
ــعبي الكوري. ــوري الش الث ــش  اجلي
الكورية  ــاب»  ــة «يونه ــت وكال وقال
ــكرية  العس ــيرة  املس إن  ــة  اجلنوبي
ــاحة «كيم إيل-سونغ»  بدأت في س

ــن  ــاء.وكان م ــاعة ١٠ مس ــي الس ف
ــدأ العرض  ــي البداية أن يب املتوقع ف
في وقت مبكر من يوم االثنني، لكنه 
ــات بهطول  ــط توقع لم ينطلق وس
ــه لم يعرف  ــى أن ــارت إل األمطار.وأش
ــم كيم  ــا إذا كان الزعي ــى اآلن م حت
جونغ أون قد حضر العرض أم ال.وفي 
ــبقت احلدث، أظهرت  الفترة التي س

ــمال  صور األقمار الصناعية أن الش
ــوات والقطع  ــد اآلالف من الق يحش
ــية من املعدات العسكرية  األساس
ــارة إلى  ــي بروفات واضحة، في إش ف
أن املسيرة العسكرية ميكن أن تكون 
استعراضا واسع النطاق لقوة كوريا 

الشمالية العسكرية.

موسكو / وكاالت / البينة اجلديدة

ــو  ــع فيدي ــية، مقط ــاع الروس ــرت وزارة الدف نش
ــدة إصالح  ــي على قاع ــش الروس ــتيالء اجلي الس
ــع حوالي ١٠٠  ــوات األوكرانية م ــة للق فني تابع
ــكرية.وذكرت الوزارة، أن  قطعة من املعدات العس
ــوي مدفعية  ــم، منظومة دفاع ج ــن بني الغنائ م
ــات الفيديو، ورش  ــي لقط ــرت ف وصاروخية.وظه

ــالح، باإلضافة إلى موقف  العمل في قاعدة اإلص
ــكرية. ومن بينها  ــات واملعدات العس ــر لآللي كبي
ــيلكا» املدفعية  ــرف على بطارية «ش ميكن التع
ذاتية احلركة املضادة للطائرات، وكذلك منظومة 
ــة  املضادة  ــكا» املدفعية – الصاروخي «تونغوس
للطائرات، ومركبات من منظومات «أوسا» و»تور-
م١» وكذلك الصواريخ املستخدمة فيها، والعديد 

من قذائف املدافع من عيار ٣٠ مم، وغيرها.
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باريس / وكاالت / البينة الجديدة

بعد إعالن فوز  إميانويل ماكرون باالنتخابات 
ــوراً ردود  ــية، توالت ف ــية الفرنس الرئاس
ــت بانتخابه وتطلعت  ــال دولية رحب أفع
إلى مواصلة العمل والتعاون مع فرنسا.

ــي ماكرون حيث  ــأ قادة االحتاد االوروب وهن
ــارل ميشال  رأى رئيس اجمللس االوروبي ش
ــا  ــا ميكنها «التعويل على فرنس أن أوروب
ــة أعوام إضافية». وكتب ميشال  خلمس
ــي هذه املرحلة املضطربة،  على تويتر «ف
ــا  ــا صلبة والى فرنس ــى أوروب ــاج ال نحت
ــاد أوروبي أكثر  ــة متاما من أجل احت ملتزم
ــتراتيجية»، فيما قالت  سيادة وأكثر اس
ــة املفوضية األوروبية أورسوال فون  رئيس
ــر اليني «أبدي ارتياحي الى التمكن من  دي
ــنمضي  مواصلة تعاوننا املمتاز. معا، س
ــن جهته اعتبر  ــا واوروبا».م قدما بفرنس
ــو دراغي أن  ــوزراء االيطالي ماري ــس ال رئي
ــو «خبر  ــي االنتخابات ه ــرون ف فوز ماك
ــق دراغي في بيان  ــكل أوروبا». وعل رائع ل

ــل ماكرون في  ــمي أن «انتصار اميانوي رس
االنتخابات الرئاسية الفرنسية هو خبر 
رائع لكل أوروبا».رئيس الوزراء البريطاني 
ــون قال إن ماكرون بإعادة  بوريس جونس
ــا، مبديا «سروره  انتخابه رئيسا لفرنس
مبواصلة العمل» معه، ومؤكدا أن فرنسا 
هي أحد حلفاء اململكة املتحدة «األكثر 
ــون بالفرنسية األحد  قربا». وغرد جونس
ــل ماكرون بإعادة انتخابه  «أهنىء إميانوي
ــية. فرنسا  ــة اجلمهورية الفرنس لرئاس
ــا واألكثر  ــر قرب ــاء األكث ــد احللف هي أح
أهمية. أنا مسرور بأن نواصل العمل معا 
ــبة الى  ــية بالنس على موضوعات رئيس
ــس الوزراء  ــى العالم».هنّأ رئي ــا وال بلدين
ــرون بإعادة  ــرودو ماك ــنت ت الكندي جاس
ــه «يتطلّع إلى مواصلة  انتخابه، قائالً إن
ــى تويتر،  ــه. وكتب ترودو عل ــل» مع العم
ــه مباكرون،  ــورة جتمع ــه بص ــا نصّ مرفقً
«تهانينا اميانويل ماكرون. أتطلّع ملواصلة 
ــى القضايا األكثر أهمية  ا عل العمل معً
للناس في كندا وفرنسا - من الدفاع عن 

ــى مكافحة تغير املناخ  الدميوقراطية إل
ــو اقتصادي  ــق وظائف جيدة ومن ــى خل إل
ــار  املستش ــطى».هنّأ  الوس ــة  للطبق
األملاني أوالف شولتس ماكرون على فوزه 
توا  ــرًا أن الذين صوّ ــي االنتخابات معتب ف
ــارة قوية لصالح أوروبا».  له أرسلوا «إش
وكتب على تويتر بالفرنسية «تهانينا»، 
ــا، عزيزي  ــالً «تهانين ــع باألملانية قائ وتاب
ــل  ــرون. لقد أرس ــل ماك ــس إميانوي الرئي

ناخبوك اليوم إشارة قوية لصالح أوروبا. 
ــعدني أننا سنواصل تعاوننا اجليد!»  يس
كتب رئيس الوزراء اإلسباني االشتراكي 
ــار  ــر «اخت تويت ــى  ــيز عل ــدرو سانش بي
اد أوروبّي  ــة باحتّ ــا ملتزم املواطنون فرنس
ــف. الدميوقراطيّة تفوز.  حرّ وقوي ومنص
ــس األميركي جو  ــا تفوز»، هنأ الرئي أوروب
بايدن نظيره ماكرون على إعادة انتخابه، 
واصفا فرنسا بأنها «شريك رئيسي في 
ــة». وكتب  ــات العاملي ــة التحدي مواجه
ــتمرار  ــى تويتر «أتطلع إلى اس بايدن عل
تعاوننا الوثيق، مبا في ذلك دعم أوكرانيا 
والدفاع عن الدميوقراطية ومواجهة تغير 
ــر اخلارجية  ــه هنأ وزي ــاخ». من جهت املن
ــي بلينكن األحد ماكرون  األميركي أنتون
ــنطن  ــادة انتخابه، قائال إن واش على إع
ــع  ــق م ــاون الوثي ــتمرار التع ــع اس تتوق
باريس. وكتب بلينكن على تويتر «نتطلع 
ــا  ــى مواصلة تعاوننا الوثيق مع فرنس إل
بشأن التحديات العاملية، وتعزيز حتالفنا 

وصداقتنا الطويلة والدائمة».

@ÒÜÌÜu@ÚÌÜ‘„@Ú‹‡«@Ää�Ì@å◊äΩa@“äñΩa@NNÊb‰j€

@ÒÜ«bé∂@¥ÓiÎâÎc@¥‹uâ@·Ënm@Â�‰ëaÎ
pbiÏ‘»€a@Âfl@läËn€a@Û‹«@ÚÓ€b‡í€a@bÌâÏ◊

وكاالت / البينة الجديدة
ــة  بجمهوري ــة  الداخلي وزارة  ــت  أعلن
املعلنة  ــتريا)  (ترانسنيس بريدنيستروفيه 
ــا، عن  ــرق مولدوف ــد بش ــب واح ــن جان م
ــات تابعة ملركز  ــتهدفا هوائي تفجيرين اس
ــي إحدى قرى املنطقة صباح امس  إذاعة ف
الثالثاء.وقالت الوزارة إن التفجيرين اللذين 
ــى تعطيل  ــاك، أديا إل ــة ماي ــا في قري وقع
اثنني من أقوى هوائيات مركز اإلذاعة، الذي 
ــي،  ــث برامج الراديو الروس ــوم بإعادة ب يق
ــي املركز أو  ــد من موظف ــاب أح دون أن يص

ــكان القرية بأذى.يأتي ذلك بعد يوم من  س
ــة في عاصمة  ــر وزارة أمن الدول تعرض مق
ترانسنيستريا تيراسبول لهجوم بقذائف 
ــفر ذلك عن وقوع  ــي جي»، دون أن يس «آر ب
ــتريا  ترانسنيس جمهورية  ــع  إصابات.وتق
ــل  تواص ــث  ــا حي وأوكراني ــا  ــني مولدوف ب
ــكرية.وترابط في  العس ــيا عمليتها  روس
ــالم  ــية حلفظ الس ــة قوات روس اجلمهوري
ــد احلرب التي اندلعت  قوامها ألف فرد، بع
بني مولدوفا وترانستيستريا في تسعينات 

القرن املاضي. انقرة / وكاالت / البينة الجديدة
ــتار» التركية امس  ــرت صحيفة «س ذك
الثالثاء أن القوات التركية تعتزم التقدم 
بعمق ٥٠-٦٠ كم داخل أراضي العراق في 
ــل اخمللب» ضد حزب  إطار عمليتها «قف
ــتاني.وقالت الصحيفة  العمال الكردس
ــية  ــاء من املهام الرئيس ــه بعد االنته إن
ــي  ــش الترك ــط اجلي ــة، ال يخط للعملي
ــمال العراق بشكل كامل، بل  ملغادرة ش
ــيطرة  ــد مؤقتة للس ــر قواع يعتزم نش

على املنطقة ولن ينسحب من األراضي 
العراقية قبل «زوال التهديدات نهائيا».
ــارت صحيفة «الصباح» إلى  بدورها، أش
ــتاني»  أن عدد مقاتلي «العمال الكردس
ــو ٣ آالف  ــل كان نح ــة قندي ــي منطق ف
ــب  ــرد قبل بدء العملية التركية، حس ف
ــتار»  ــش التركي.وذكرت «س بيانات اجلي
ــتان العراق تساعد تركيا  أن قيادة كردس
ومتنع مرور عناصر «العمال الكردستاني» 

إلى اإلقليم.

وكاالت / البينة الجديدة

ــة  ــة املفوضي ــاة NDTV، إن رئيس ــت قن قال
ــوال فون دير الين، املوجودة في  األوروبية أورس
زيارة للهند، ستناقش زيادة مبيعات املعدات 
ــذه الدولة.ونقلت  ــة له ــكرية األوروبي العس
القناة، عن مسؤول كبير باالحتاد األوروبي لم 
ــة املفوضية األوروبية  تذكر اسمه، أن رئيس
ــتئناف  ــالل زيارتها، اس ــتبحث كذلك خ س
املفاوضات مع الهند بشأن اتفاقية التجارة 

احلرة.ووفقا للمسؤول األوروبي، تأتي زيارة فون 
ــة املبذولة  ــار اجلهود الغربي ــر الين، في إط دي
ــع عالقاتها مع  ــى قط ــجيع الهند عل لتش
روسيا بسبب إطالقها العملية العسكرية 
ــؤول األوروبي: «يجري  في أوكرانيا.وقال املس
العديد من القادة الغربيني في الوقت الراهن، 
ــد البدائل التي  ــد لتحدي ــاالت مع الهن اتص
ــو أننا نريد تعزيز  ــا تقدميها. املفتاح ه ميكنن
ــات والعمل معا جلذب الهند إلى  هذه العالق

معسكرنا. هذا الهدف الرئيسي للزيارة».
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 البينة الجديدة 
د. جواد اِّـوسوي

ضمن الفعاليات الثقافية التي 
أقامها مجلس النواب العراقي 
ــع العلمي  ــع اجملم ــاون م بالتع
العراقي ومؤسسة بحر العلوم 
ــها (الدكتور  اخليرية التي يرأس
الحياء  ــوم)؛  بحرالعل ــم  إبراهي
ــرن على  ــف ق ــرور نص ــرى م ذك
ــيخ  رحيل الزعيم الوطني الش
ــبيبيّ  د رضا الشَ العالّمة محمّ
ــة  اقام ــا:  )، ومنه  ١٨٨٩-١٩٦٥)
مؤمتر موسع في بغداد والنجف 
ــي األربعاء  ــد يوم ــرف عق األش
ــرين  ــس  ٢٢-٢٣ من تش واخلمي
الثاني سنة (٢٠١٧ ). ومن ضمن 
يوم  التقينا  ــات،  الفعالي ــذه  ه
ــخ (٢٠/ ١١/ ٢٠١٧)  ــني بتاري االثن
ــعد فياض  ــتاذ س ــي األس ومع
الطيب من الدائرة االعالمية في 
مجلس النواب العراقي باملؤرخ 
ــي  الكبيس ــدان  حم ــور  الدكت
ــداد يوم  ــرا في بغ ــي مؤخ (توف
ــرين من  اجلمعة الثامن والعش
ــنة ٢٠٢١ ) أستاذ  شهر آيار لس
ــالمي  ــخ االقتصادي اإلس التاري
ــة االداب – جامعة بغداد،  بكلي
الدكتور  ــه  ابن ــاء  اللق ــر  وحض
ــي  الكبيس ــدان  حم ــدر  مقت
ــتاذ في كلية التربية - ابن  (أس
رشد) الذي تولى ضيافتنا. بعد 
ان عرفنا ان لدى الدكتور حمدان 
ــة  مهم ــة  تاريخ ــات  معلوم
ــيخ  ــابقاً عن الش ــم تذكر س ل
ــي  (بصفت ــاه  دعون ــبيبي،  الش
ان  ــة)  العلمي ــة  اللجن ــس  رئي
ــن فعليات  ــون له حيزا ضم يك
ــات  ــذه الرواي ــي ه ــر؛ ويلق املؤمت
ــني  ب ــوع  املتن ــور  احلض ــام  أم
ــس النواب والوزراء  أعضاء مجل
ــني  واالكادمي ــني  والسياس
واملثقفني …  ، لكنه رفض حضور 
املؤمتر والقاء رواياته عن الشيخ 
ــبيبي؛ ولغرض عدم ضياع  الش
ــا احترام  ــات، فقررن ــذه الرواي ه
رأيه،  والذهاب الى بيته الكائن 
في حي القاهرة الثانية (م ٣٠٩)، 
ــتمعنا له، على الرغم من  واس

وضعه الصحي املتمثل ببداية 
ضعف سماعه.

ــي  وزمالت ــي  تلمذت ــم  وبحك
ــه، فأني  الطيبة مع ــي  وعالقت
ــه اجلميل  ــة بحديث لدي معرف
ــاء،  ــر امل ــاب كخري ــذي  ينس ال
ــة، علماً انه  ــكار العميق وباألف
ادة وعقل منفتح  ميتاز بذاكرة وقّ
ــم منهجياً، الذي  مثقف ومنظّ
يستمع الى حديثه، يجده كأنه 
ــريطا لفلم  ــك ش ــرض أمام يع
ــف ال!!! وهو درّس  تاريخي، وكي
األولي  ــم  التعلي ــدم  أجياال وخ
واجلامعي مدة اكثر من خمسني 
ــذه فوجدته  ــنة؛ كنت تلمي س
وازدادت  ــيء،  ش ــكل  ب ــذا  لذي
ــا زاملته ،  ــه وطيبته عندم لذت
ــي كلية االداب –  ثم صادقته ف
ــخصية  ش بغداد.متتاز  جامعة 
ــزان  باالت ــدان  حم ــور  الدكت
ــدوء  واله ــع  والتواض ــدق  والص
ــر  الده ــب  نوائ ــى  عل ــر  والصب
ــخصيته  التي لم تؤثر على ش
الديني  اميانه  املتفائلة، بحكم 
ــدل والنزيهة؛ وكل هذا لم  املعت
ــغِ على وطنيته العالية. بدأ  يط
الكبيسي يسرد الرويات ونحن 
ــتمع له ونسجل، واألستاذ  نس
ــن مواليد  ــدان (م ــور حم الدكت
ــروا  عاص ــن  الذي ــن  م ١٩٣٤م) 
ــي  ــز ف ــبيبي، رك ــيخ الش الش
ــاني  االنس الدور  ــى  مروياته عل
ــبيبي  ــة الش ــي للعالّم والوطن
في مساعدة العراقيني والدفاع 
وحمايتهم.وقال  حقوقهم  عن 
 : ــي إنّ الدكتور حمدان الكبيس
ــبيبي شخصية  ــيخ الش (الش
وطنية كبيرة لها مآثر انسانية 
ووطنية ستبقى خالدة في سفر 
ــى: (حاجة  ال ــيراً  التاريخ) مش
العراق لرجال على منط العالّمة 
ــت احلاضر).  ــبيبي في الوق الش
ــي: (عندما كنت  وروى الكبيس
ــاهدت  ــة الثانوية ش في مرحل
الشبيبي عن قرب للمرة األولى، 
الكبير  ــي  اخ فقد اصطحبني 
ــزب اجلبهة  ــر ح ــى مق ــه ال مع
ــعبية املتحدة، التي كانت  الش

ــر ببغداد). ــارع النه تقع في ش
ــدة:  ــعبية املتح ــة الش واجلبه
ــا،  ــيًا عراقيً ــا سياس كان حزبً
ــس في شهر نيسان سنة  تأس
(١٩٥١م) وأول رئيس للحزب طه 
ــابق  ــمي (رئيس وزراء س الهاش
ــباط  ــهرين من واحد ش ملدة ش
الى واحد نيسان سنة ١٩٤١م)، 
خلفه بعد ذلك الشيخ محمد 
، الذي كان نائبًا  ــبيبيّ رضا الش
ــى اجلبهة، ومن  ــمي عل للهاش
ــم  مزاح ــزب:  أعضاءاحل ــم  اه
(ت:١٩٨٢م)  ــي  الباجج ــني  ام
ــر  الظاه ــد  احم ــرزاق  وعبدال
(ت:٢٠٠٣م) ونصرت رفعت علي 
الفارسي (ت:١٩٧٠م)  واستطرد 
ــال: (وفي مقر  اجلبهة قابلنا  قائ
ــيبيبي ورحب بنا  ــيخ الش الش
ــتي  ــألني عن دراس ــرا؛ وس كثي
ثم زوّدني بتوصية للكلية التي 
ــتي فيها؛ مع ان  سأكمل دراس
ــي آنذاك  معدل درجاتي الدراس
ــي ثالثة  ــت ف ــا؛ وقبل كان عالي
اقسام: اللغة العربية والتاريخ 
واجلغرافية، لكن فضلتُ قسم 
ــي  الكبيس ــاف  التاريخ).واض
ــيخ الشبيبي  ان: (توصية الش
ــن كارت يوصي  ــت عبارة ع كان
امضاءهُ؛  ــل  ويحم بقبولي  فيه 
ــذي قام  ال ــخص  الش وتفاجئ 
ــكارت عندما نظر  مبقابلتي بال
باجتاهي ونظر على الكارت الذي 
أمامه وحتما تأثر والتزم مبا أوصى 
ــبيبي).بعد ذلك التفت  به الش
ــه  (رحم ــي  الكبيس ــتاذي  اس
ــار التي انا  اهللا) الى جهة اليس
ــا هو واضح  ــس فيها ( كم جال
ــة)، ليتأكد  املرفق ــورة  في الص
ــه موضحاً:  ــن انتباهي حلديث م
ــأن هناك  ــعرت في وقتها ب (ش
ــرا كبيرا بني اخي والشبيبي  س
ــا ضمن حزب اجلبهة  فهما كان
الشعبية املتحدة ويلتقون في 
ــارع النهر). ــزب في ش ــر احل مق

ثم اكد الكبيسي على تواضع 
ــبيبي،  الش ــيخ  الش ــة  ونزاه
ــد كانت  (وق ــه:  ــف غرفت فوص
ــيخ الشبيبي مؤثثة  غرفة الش

ــع!!). ومتواض ــيط  بس ــاث  بأث
ــق عندما  ــث يتعم ــذ احلدي واخ
ــي  رواية  نقل الدكتور الكبيس
ــي  ــه ف ــد زمالئ ــن اح ــرى م أخ
ــة االداب،  ــخ كلي ــم التاري قس
ــتاذ  ــؤرّخ املعروف األس ــو امل وه
ــني كاظم  الدكتور فاضل حس
ــد محافظة  ــني (من موالي حس
ــنة ١٩١٤م) الذي روى  ــى س ديال
ــيخ الشبيبي  مانصه بان (الش
ــريف حسني بن علي  قابل الش
ــريف مكة (ت:١٩٣٩م) وكان  ش
ــون فيها  ــة التي يجلس بالغرف
ــار له على  ــور متنوعة، واش ص
ــك فيصل األول (ملك  صورة املل
العراق ١٩٢١- ١٩٣٣م) مع بعض 
ــز ووجه له اللوم  القادة االنكلي
باالنكليز؛  ــرة  الكبي ثقته  على 
ويبدو أن األب (الشريف حسني) 
ــن االبن  ــا م ــر حتسس كان اكث
ــا االنكليز  ــاه نواي ــل) إجت (فيص
الكبيسي  ــار  العرب).واش نحو 
ــق بالدور  ــف آخر يتعل الى موق
ــبيبي في الدفاع  الوطني للش
ــني عندما  ــوق العراقي ــن حق ع
ــد عبدالباقي:  ــن أحم ــل ع نق
تولّى مناصب  (خبير اقتصادي، 
ــد  العه ــي  ف ــة  مهم ــة  مالي
ــا؛ محافظ البنك  امللكي آخره
ــنة  ــة تقاعده س ــزي لغاي املرك
ــتاذ  ــا ذكر لي األس ١٩٧٦م/ كم
ــوداني)  الس ــادق  ص ــور  الدكت
ــه وزميلي  ــو والد زوجة زميل وه

ــت  ــد بخي ــوري عب ــور ن (الدكت
التي  الروايات  السامرائي). ومن 
ــد  ــي: (ان أحم ــا الكبيس نقله
ــذي أصبح مديرا  ــي ال عبدالباق
بوزارة املالية باحدى وزارات نوري 
ــعيد الذي اصطحبه معه  الس
ــى مجلس النواب  أحد االيام ال
ــة على امليزانية وكان  للمصادق
ــرز  ــد اب ــبيبي أح ــيخ الش الش
النواب الذين لديهم مالحظات 
ث  كثيرة على امليزانية، وقد حتدّ
بانفعال شديد آنذاك عن توزيع 
أبواب امليزانية، لكن بعد ان متت 
ــة على امليزانية وعقب  املصداق
ــب  اصطح ــة  اجللس ــاء  انته
ــيد أحمد  ــعيد؛ الس نوري الس
ــيخ  ــي الى منزل الش عبدالباق
ــبيبي ؛ ليطمئنه  ــد الش محم
ــام  ــوا طع ــترضيه؛ وتناول ويس
ــدوء). ه ــكل  ب ــه  مع ــداء  الغ

ــي  ــتذكر الدكتور الكبيس واس
موقفا؛ آخر بقوله (عندما كنتُ 
ــكل طوعي في جلنة  عضواً بش
ــوارع والساحات  ــمية الش تس
ــي  ــداد؛ الت ــة بغ ــة المان التابع
كانت  برئاسة املهندس هشام 
ــرة  ــن اس (اب ــي  ــن املدفع حس
ــي محمد  ــط املدفعية عل ضاب
ــي اجنبت  ــة الت ــي البغدادي دزئ
ــخصيات التي  ــن الش كثيرا م
ــراق؛ منهم:  ــم الع ــت اس رفع
والتشكيلي  الشهير  املعماري 
ــي يوم  ــي- توف ــان املدفع قحط

ــهر  ــن ش ــس م ــة اخلام اجلمع
ــرب  ــرين أول/ ٢٠٢١م- واملط تش
املدفعي- كانت  الهام  املشهور 
ــي الغناء  ــاص ف ــه طريقة خ ل
العراقي…) الذي كان هشام في 
ــار امني  حينها مبنصب مستش
العاصمة، ويعدّ من رواد العمارة 
ــس العراقية فقط. العربية ولي
ــدان  ــور حم الدكت ــل  واسترس
ــي احدى  ــال: (ف ــي قائ الكبيس
ــة؛ اقترحتُ  ــات اللجن اجتماع
عليهم تسمية شارع في بغداد 
ــم الشبيبي، فاتخذ  يحمل اس
هشام حسن املدفعي الصمت، 
ــى تصويت  ــت عل ــن حصل لك
ــاء الثالثة؛ وبذلك اصبح  األعض
ــة أصوات  ــوات: أربع ــدد األص ع
ــي  املتحفظ،  مع صوت املدفع
ــاءت من  ــة، ج ــوات املوافق واص
ــتاذ الدكتور صالح  كل:١. األس
(١٩١٨-٢٠٠٣م)  ــي:  العل ــد  احم
ــس اجملمع  ــؤرخ كبير كان رئي م

العراقي له سمعة عاملية. ٢. 
(١٩٢٥-٢٠١٣م)  ــني:  أم ــني  حس
ــروف واعالمي له اكثر  مؤرخ مع
من برنامج في تلفزيون العراق. 
ــالم  عبدالس ــاد  عم  .٣
ــر  مفك (١٩٤٨-٢٠٢١م)  روؤف: 
ــث  احلدي ــخ  التاري ــي  ف ــؤرخ  م
ــق كبير، قدمة للمكتبة  ومحق
العربية نتاجات علمية مهمة.
التصويت كما  ــة  وكانت نتيج
ــي: (اقرار  ذكر الدكتور الكبيس
تسمية الشارع الذي يقع فيه 
ــل محمد  ــيخ الراح منزل الش
رضا الشبيبي ويقع في منطقة 
ــرقية (وهي: إحدى  الكرادة الش
ــهورة،  أحياء رصافة بغداد املش
ــواذة قدمياً،  ى كل ــمّ ــت تس كان
متييزاً عن  ــرقية  بالش وسميت 
منطقة كرادة مرمي الواقعة في 
جانب الكرخ). وعند البحث عن 
شارع باسم (الشيخ الشبيبي) 
ــوكل) في الوقت احلاضر،  في (ك
ــم،  ــارع بهذا االس ــم اجد ش ل
ــة يفيدنا  ــه معلوم ــذي لدي وال
ــوم  املرح ــل  واسترس ــا.  به
ــي  الكبيس ــدان  حم ــور  الدكت

ــي الدكتور  ــالً: (عندما دعان قائ
برهم صالح نائب رئيس الوزراء 
العراق سابقاً (٢٠٠٦-٢٠٠٩م) انا 
ــال مظهر (١٦ اذار  والدكتور كم
٢٠٢١م) وهو مؤرخ ومفكر عراقي 
ــي؛  ــم التكريت ــور هاش والدكت
ــتاذ جامعي،  ــر وأس ــؤرخ كبي م
ــد  وعن ــاء،  اللق ــاء  انته ــد  وبع
ــا مكتب نائب  خروجنا ودخولن
ــخصا  ــس الوزراء، وجدنا ش رئي
ــر من موظفي املكتب  يستفس
عنا، فاخبروه: باننا اساتذة في 
ــلّم  ــخ، فاجته نحونا وس التاري
ــه:  ــمه؛ ان ــرف باس ــا، وع علين
ــبيبي- توفي موخراً  سنان الش
ــادي  اقتص ــر  خبي ٢٠٢٢/١/٨م) 
املركزي  البنك  ــظ  كبير ومحاف
العراقي جنل الراحل محمد رضا 
ــلم علينا بأدب  - فس الشبيبيّ
ــى التقي  ــا للمرة األول جم؛ وان
ــي: (انه  معه). وأضاف الكبيس
لم يلتقِ بالشيخ الشبيبيّ بعد 
ــاهده  ــه األولى، لكن ش املقابل
في محكمة الشعب بعد ثورة 
(١٤متوز ١٩٥٨م)   ١٤ متوز (١٩٥٨م) 
ــاهداً وقد  ــتدعي ش عندما اس
ــة  ــي طريق ــا ف ــت اختالف ملس
ــتقباله من رئيس محكمة  اس
ــل  فاض ــد  العقي  - ــعب  الش
عباس املهداوي، رئيس احملكمة 
العسكرية العليا اخلاصة- في 
حينها، حيث بدت تعلو مالمح 
االحترام خالل املقابلة وكلمات 
ــه  مبواقف ــادة  واالش ــراء  االط
ــو  وه ــير  يس وكان  ــه،  ووطنيت
ــتذكر  اس الرأس).وهنا  ــوع  مرف
ــدان  حم ــور  الدكت ــتاذ  األس
ــم مقاالته  ــي أحد أه الكبيس
الكثيرة التي كتبها في جريدة 
ــي اطلع عليها في  األهالي والت
ــا وكان عنوانها: (صيف  حينه
ــحة  ــاول فيها ش ــاف) وتن وجف
ــى واثر هذه  ــر ديال ــاه في نه املي
الشحة على بساتني احملافظة.
ــور  الدكت ــن  م ــا  ــراً طلبن واخي
ــف  ــي ان يص ــدان الكبيس حم
ــيخ الشبيبي؛  لنا  الراحل الش
فقال: (شخصية محبوب ودود 

ــم ممتلئ وعمامة  يتمتع بجس
بيضاء وانف طويل ووجه صبوح 
(اجلبة)  العربية  املالبس  ويرتدي 
ــدون  وب ــاً  واضح ــه  كالم وكان 
تكلف على  الرغم ان الشبيبي 
كان شاعراً وكاتباً ووزيراً ورئيس 
ــه  ان ــر  ويذك ــي)  العلم ــع  اجملم
ــرة؛ منها:١.  تولّى مناصب كثي
ــنة (١٩٢٤م). ٢.  وزير املعارف؛ س
عضو مجلس نواب؛ للسنوات: 
١٩٢٥م؛ ١٩٣٣م؛ ١٩٣٤م. ٣. عضو 
ــنة ١٩٣٥م.  مجلس األعيان؛ س
ــنة  ١٩٣٥م؛  ــر املعارف؛ س ٤. وزي
للمرة الثانية. ٥. ورئيس مجلس 
ــنة ١٩٣٧م. ٦. ووزير  ــان؛ س األعي
ــرة  ــارف؛ ١٩٣٧-١٩٤١م؛ للم املع
الثالثة. ٧. رئيس مجلس النواب؛ 
ــس  ئي ر و سنة ١٩٤٤م. ٨. 
اجملمع العلمي العراقي؛ سنة 
ــنة  ١٩٤٨م. ٩. وزير املعارف؛ س
 .١٠ ــة.  الرابع ــرة  للم ١٩٤٨م؛ 
ــنة  عضو مجلس األعيان؛ س
١٩٥٤- ١٩٥٨م، حتى قيام ثورة 
ــوز، وغيرها. اما مؤلفاته؛  ١٤ مت
فهي صعبة اإلحصاء؛ النه من 
الصعب جمع بحوثه ومقالته 
املبثوثة في اجملالت والصحف 
ــر  ذك ــن  ميك ــن  لك ــة،  العربي
ــط: ١. لهجات  أهم كتبه فق
ــؤرخ  م  .٢ (١٩٦١م).  ــوب،  اجلن
ــن الفوطي، (١٩٥٠م)  العراق اب
بن خلكان  اجلزء األول. ٣. 
 .٤ ــة،(١٩٦٢م)  الترجم ــن  وف
القاضي ابن خلكان: منهجه 
في الضبط واإلتقان، (١٩٦٣م). 
ــيني،  ٥. أدب املغاربة واألندلس
ــي بادية  ــة ف (١٩٦١م). ٦. رحل
ــة  ــماوة، (١٩٦٤م). ٧. رحل الس
ــرب األقصى،(١٩٦٥م).  إلى املغ
ــفي، حاجته  ــا الفلس ٨. تُراثن
ــص،  والتمحي ــد  النق ــى  إل
ــبيبي،  الش ديوان   .٩ (١٩٥٣م). 
أصـــــول  (١٩٤٠م). ١٠. 
ــة،  العراقي ــة  اللهج ــاظ  ألف
فن التربية  (١٩٥٦م). ١١. 
ــنة  ــالم (محاضرة س في اإلس

١٩٥٨م).

دنيا الحسني 

ى دَّ رِ رُؤيَةِ الهُ دْ الحَ للبَصَ قَّ

اها  ذْ ؤدُدَها الرَّوحُ و شَّ سْ

دا  مَ حَ ِّداءُ نْورُ النَّبْي مُ ر

َالها  ماءَ جتَ ال أُفْقُ السَّ عَّ

راء   تْهِ الغَّ لْعَ نِ طَّ سْ بِحُ

اها  مْ بِني سَّ حْ تْ تَلُوحُ للمُ وافَ

لى األَرواح  رتْ عَ فَّ أَسْ

داها  ة هُ حَ نْيا فُسْ اءِ الدُ فْي أَرجَ

دى وةِ  الهُ فْ  بِصَّ
حتاً تَشِ مُ

اواتَ أَنْوارُها  مْ يءُ السَّ ابِيحٌ تُضِ صْ  مَ

وتْ  لكُ وةَ مَّ دارِجُ النْبُّ زينَّةُ مَّ

رارُها رْشِ أَسْ تِ العَ
ْ نْ حتَ بَا مِ الصَ

ها  بَاحُ مالِ مصْ ِّداءِ الكَ  فْي ر

ها اقِ شَ رَمُ عُ رٍّي يُنِيرُحَّ ب الدُ وكَ الكَّ كَ

تَوى  ومِ و إسْ َسرَحِ النْجُ عُ مبِ طَ  يَّسْ

التِها  د صَّ وعْ ةِ الليَّلِ مَ لكَ لى حْ عَ

ةٍ  كينَ الذ سَّ ى للرُّوحِ مَّ نيَ أَلقَ  حِ

ها ي إمامُ فِ خْ راً مَ ى بَدْ دْ راجُ الهُ لَّفَ سِّ  خَ

يب  نْ وَراءِ الغَ تَملَ نُّورَهُ مِ   أَكْ

نَاؤُها اءَ سَ يماً أَضْ كِ رأَناً حَّ ور قُ ِّداءُ النُّ ر

محمد عبد الهادي
بعد مشاهدتي لفيلم عاطفي 
ــينما، سرت  في احدى دور الس
بتمهل.. ــوارع  الش ــد  اح ــي  ف
ــي جيبي.. متأنق  واضعا يدي ف
ــاي  ــى محي ــدو عل ــاب، يب الثي
السرور، أنظر للصبايا الواقفات 
ــالت و املارات  ــام وجهات احمل أم

ــي، عرجت  ــواري بطرف خف بج
ــت  ــنب البرازيلي، جلس على ال
في جهة مقابلة المرأة متسك 
ــمان واخلريف،  ــة الس ــد رواي بي
تقرأها بنهم، وباألخرى تداعب 
ــيرازي أبيض،  فروة رأس قط ش
ــا النجالء  ــرحت في عيونه س
ــمراء وبشرتها  ــها الس ورموش

العاجية، وسوس لي شيطاني 
ــي  قهوت ــت  تناول ــا،  أحدثه أن 
ــعرت  ش ــا،  نحوه ــت  واجته
ــا. قالت بصوت  بوقوفي أمامه
ــها: خير  ــق واثقة من نفس رقي
ــجاعة  ــتاذ .. قلت في ش يا اس
ــك رواية رائعة  مصطنعة :مع
ــن  ــا م ــوظ إنه ــب محف لنجي

ــي. أخفت  ــة ل ــه املفضل أعمال
ارتدت  ــا،  ــي حقيبته ف الرواية 
نظارتها السوداء، حملت قطها 
ــت  ــا، هب ــني ذراعيه ــض ب األبي
ــى وجهها  ــمت عل واقفة، رس
ابتسامة، أعرف معناها. قالت 
ــتاذ: أنا  ــا أس ــتدير: ي وهي تس

السمان وأنت اخلريف.

البينة اجلديدة / طالب كرمي حسن
ضمن مشروعها الثقافي اجلديد صدر 
عن دار الشؤون الثقافية العامة /وزارة 
ــار للكاتب  ــياحة واآلث ــة والس الثقاف
ــه  ــي» كتاب ــار البهادل ــث «جب والباح
ــوم «الرهان على سؤال الثقافة  أملوس
- - حوارات مع مثقفني عراقيني» يضم 
الكتاب مجموعة من احلوارات، غطت 
ــة ٢٠١٢،يقول  ــن ٢٠٠٥لغاي ــرة م الفت
ــوارات  ــزت هذه احل ــد أجن ــب «لق الكات
ــي  ــل الصحف ــروف كان العم ــي ظ ف
ــي في تلك الفترة من الصعوبة  امليدان
ــال  أعم ــد  تصاع ــبب  بس ــرة،  واخملاط
ــي، والقتل  ــراع الطائف العنف، والص
ــيارات  على الهوية واإلختطاف، والس
ــفة،  الناس ــة  واألحزم ــة،  املفخخ
ــات أو  ــي الطرق ــة ف ــوات أملزروع والعب
مرمية في حاويات، وكان اخلطر األكبر 
ــلون من الذين  ــو ماتعرض له املراس ه

ــوات تلفزيونية،  ــح قن ــون لصال يعمل
ــت  ــادة جمع ــذه امل ــاء، ه ووكاالت أنب
لتوثق مرحلة انتقالية مهمة للثقافة 
العراقية، في حلظة حرجة مع مثقفني 
ــاب عنها.لقد  ــاة أو غ ــن هو في احلي مم
ــوارات الراهن الثقافي بعد  تناولت احل
ــي عصفت بالبالد،  ــزة الكبيرة الت اله
واألشكاليات والتحوالت التي أصابت 
ــام  ــد ع ــي بع ــع العراق ــد اجملتم جس
ــني  العراقي ــني  املثقف ــة  ٢٠٠٣،وصدم
ــة، إال بعد  ــؤا بالكارث ــم يتنب ــن ل الذي
ــوارات في هذا  ــوات األوان.توزعت احل ف
ــدة محاور.احملور األول،  الكتاب، على ع
النقدي تناول أهم االجتاهات الفكرية 
الثاني حضر  ــور  النقدية،احمل واملدارس 
ــت احلوارات  ــعراء، وكان ــعر والش الش
مع أربعة شعراء من مختلف األجيال 
ــي والكتابة  ــة الوع ــن جترب ــوا ع حتدث
ــور الثالث، تضمن احلوار  اإلبداعية،احمل

ــدة لكتاب القصة  ــع التجارب اجلدي م
والرؤية،وجاء احملور الرابع، باجلمال كان 
ــكيلي، واحلديث  ملوناً، مع الفن التش
ــدارس الفنية، وكان  ــارات وامل عن التي
احملور اخلامس، لغة العالم، االحساس 
ــن  ع ــجون،  ش ذو  ــث  وحدي ــف،  املره
ــة  والغنائي ــيقية  املوس ــارب  التج
ــا فترة  ــن حلظة نهوضه ــة، م العراقي
ــينات حتى حلظة نكوصها أثر  اخلمس
ــن الغنائي الغث،  ــر طحالب الف تكاث
اما احملور السادس، فقد شمل العروض 
ــرح العراقي، في  البصرية في فن املس
ــادف ضمن  ــه االجتماعي اله محيط
ــيكية،  الكالس ــة  العاملي ــدارس  امل
ــن  وتضم ــة،  والتجريبي ــة،  والواقعي
ــئلتها  احملور األخير، أزمة الثقافة، وأس
ــة الذهول التي أصابت  الصعبة، وحال
ــع الكتاب في  ــد ٢٠٠٣،يق ــع بع اجملتم

٣٥٢ صفحة من القطع الكبير.

متابعة / البينة الجديدة 
ــرة حترير جريدة (البينة  تنعى اس
ــاعر القدير زهير  ــدة)  الش اجلدي
ــب األمني العام،  بهنام بردى/ نائ
رئيس املكتب الثقافي السرياني، 
ــاة فجر يوم امس  الذي فارق احلي
ــي  ــان ٢٠٢٢ ف ــاء ٢٦ نيس الثالث
بغداد إثر أزمة صحية مفاجئة.. 
ــرة،  الطاه ــه  لروح ــة  الرحم
ــة،  الكرمي ــه  لعائلت ــاة  واملواس
ولألهل واحملبّني الصبر والسلوان.

ــا الوديع األليف املبدع  وداعاً أيه
ــة  ــدت الثقاف ــد فق ــر، لق الكبي
ــزا كبيرا من  ــة اليوم رم العراقي
ــر االحتاد قطبا  رموزها، كما خس
ــه.. اجملد لروحك  مهما من أقطاب
ــتظل مرفرفة في رحاب  التي س
الوطن، وميامات العزاء لكل البالد 
التي لم تكفَّ يوما عن خدمتها 
ــاعر  ــف جمالها. أيها الش ووص
ــخ،  الراس ــي  الوطن ــم  واالس

والبصمة التي ال تتكرر.

لة  ١. أن تكون املادة غير مطوّ
وليس فيها اسهاب.

٢. تعزيزها باالسم الكامل 
ــخصية  الش ــورة  والص
الذي متت  وصورة الشخص 
ــة عنه  ــه أو الكتاب محاورت
ــع  ــة . م ــة نقدي ــي دراس ف

التقدير .

األعزاء الكتاب والشعراء واألدباء
الرجاء االلتزام بضوابط النرش 

قصة قصرية قصيدة 

اصدار 

دى  ور اهلُ رداء نْ

الشاعر القدير زهري هبنام بردى يف ذمة اخللود

رتوش

«الرهان عىل سؤال الثقافة - - حوارات مع مثقفني عراقيني»
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عملوا هنا في (                    ) ورحلوا

املرحوم اخلبير اللغوي
 كرمي توفيق الزبيدي

املرحوم الكاتب اللواء 
ماضي اخلزاعي

املرحوم مـاجد الصكر  
رئيس القسم الرياضي

لهم الذكر الطيب

albaynanew@yahoo.com



8الحصاد
مستشار الكاظمي يتوقع (٣)مكاسب للعراق بعد االجتامع مع صندوق النقد والبنك الدوليني

بغداد / البينة اجلديدة
ــار  املستش ــوري  اجلب ــم  هيث ــدد  ح
ــاريع  الفني لرئيس الوزراء ، أهم املش
املطروحة، املتوقع بحثها مع صندوق 
ــك الدولي خالل اجتماع  النقد والبن
ــب  مرتقب في بغداد، و٣ من املكاس
املتوقع أن يجنيها العراق، فيما أوضح 
مديات استثمار فائض أسعار النفط 
ــم الطارئ  ــون الدع ــق قان في تطبي
لألمن الغذائي والتنمية.وقال اجلبوري 
ــار  ، إن تقرير البنك الدولي األخير أش
إلى حصول منو إيجابي في االقتصاد 
ــر  ــي وغي ــقيه النفط ــي بش العراق
ــد اصالحات  ــذا أتى بع النفطي، وه
ــة عبر خطوات تصحيحية  اقتصادي
انتهجتها احلكومة احلالية ومجلس 
ــاً  متطرق ــابق.وأضاف،  الس ــواب  الن
للمشاكل احلالية التي يعاني منها 
ــبة التضخم كانت  االقتصاد، أن نس
ــنتني  ٦٪ في ٢٠٢٠، وارتفعت في الس
ــباب ذلك  ــى ٧٫٩ ٪، وأس األخيرتني إل
أولها زيادة الكتلة النقدية املطروحة 
ــوق العراقية والتي ارتفعت  في الس
ــون دينار إلى ٧٦ تريليونا  من ٥١ تريلي
ــار،  دين ــون  تريلي  ٢٥ ــا  قدره ــادة  بزي
والسبب الثاني هو زيادة سعر صرف 
ــى أن  ــت إل ــام الدينار.ولف ــدوالر أم ال
ــكلة البطالة ارتفعت نسبتها  مش
ــي  ــبب تفش ــى ١٢٫٧٪، بس ــاً إل أيض
جائحة كورونا وإيقاف بعض املعامل 
ــى أن اإليرادات  ــيراً إل االنتاجية، مش
ــاع العائدات  ــراء ارتف ــة ج املتحقق
ــكلتي  ــج مش ــن أن تعال ــن املمك م
ــتثمرت  التضخم والبطالة إذا ما اس

ــاع  ــول االجتم ــكل صحيح.وح بش
ــؤولون  ــيعقده مس املرتقب الذي س
ــع ممثلني  ــداد م ــي بغ ــون ف حكومي
ــك الدوليني،  ــد والبن ــدوق النق لصن
ــوري أن الطرفني اطلعا على  بني اجلب
ــات احلكومية ممثلة بالورقة  اإلصالح
ــت لديهما مالحظات  البيضاء وكان

قيمة وهي لم تكن ملزمة للحكومة 
ــم ينظر اليها  العراقية ومالحظاته
ــات الدولية بنظر  ــل املؤسس من قب
ــا يتعلق مبنح  ــار وخاصة فيم االعتب
أن  ــتثمارات.وأكد  واالس ــروض  الق
ــاً مبعدل  ــي يقدم قروض ــك الدول البن

ــديد تزيد عن  فائدة (صفر) وفترة تس
ــرين عاماً للحكومة العراقية  العش
ــتثمارية وال  بهدف دعم املوازنة االس
مينح أية قروض للموازنة التشغيلية 
ــى أن  ــار إل ــب والنفقات.وأش كالروات
العراق يحتاج تنفيذ مشاريع جديدة 
ــككي والطرق  في مجال الربط الس

ــاو  ــاء الف ــتكمال مين ــدة واس اجلدي
ــارات وهذه من  ــر املط ــر وتطوي الكبي
ــن أن تدعم  ــي من املمك ــط الت اخلط
ــد تقريره  ــك الدولي بع من قبل البن
ــار إلى أن البنك  اإليجابي األخير.وأش
ــذه اخلطط بعد  ــيدرس ه املركزي س

ــي في  ــب العراق ــن اجلان ــا م طرحه
ــاع ورمبا ميول جزءاً منها وهذا  االجتم
ــيدفع  ــب كبير للعراق ألنه س مكس
ــة ويزيد فرص العمل  بعجلة التنمي
انتاجية.وبخصوص  ويخلق مشاريع 
ــة  املالي ــة  الكتل ــتثمار  ــات اس مدي
ــاع واردات النفط  املتحققة من ارتف

ــارئ لألمن  ــم الط ــون الدع ــي قان ف
ــح اجلبوري،  ــي والتنمية، أوض الغذائ
ــردات  مف ــز  لتعزي ــتذهب  س ــا  أنه
ــة ودعم املزارعني  ــة التمويني البطاق
ــف انتاج  ــة كل ــني ولتغطي والفالح
النفط واستيراد الطاقة الكهربائية 

ــراق  ــة الع ــديد مديوني ــاز وتس والغ
ــاريع  للمش ــتذهب  س ــا  منه و٣٠٪ 
التنموية. ــة  االنتاجي ــتثمارية  االس

وأكد البنك الدولي في تقريره الصادر 
ــان احلالي، حتقيق  ــهر نيس خالل ش
ــة األولى عربياً بأكبر منو  العراق املرتب
ــي، وبنصيب  ــي اإلجمال ــاجت احملل للن
ــر  تقري ــع  ٢٠٢٢.وتوق ــام  لع ــرد  الف
ــو الناجت احمللي  ــك الدولي، أن ينم البن
ــي للعراق خالل العام احلالي  االجمال
ــاوزاً بذلك  ــة متج ــبة ٨٫٩ باملئ بنس
باقي الدول العربية ومنها قطر التي 
من املتوقع أن تشهد منواً بنسبة ٤٫٩ 
ــعودية ٧ باملئة والكويت  باملئة والس
ــة  باملئ  ٤٫٩ ــارات  واالم ــة  باملئ  ٥٫٧
ــر ٥٫٥ باملئة  ــر ٣٫٢ باملئة ومص واجلزائ
ــة واملغرب ٤٫٣ باملئة. واالردن ٢٫٣ باملئ

ــي للعراق  ــو الناجت احملل ــاف، أن من وأض
ــيكون ٤٫٥ باملئة ومتاثله بالنسبة  س
ــيرتفع لدى مصر  ــها قطر، وس نفس
ــيكون لدى  ــى ٥ باملئة وس ــل ال ليص
ــة والكويت ٣٫٦  ــعودية ٣٫٨ باملئ الس
ــر ١٫٣ باملئة وتونس ٣٫٥  ــة واجلزائ باملئ
ــار تقرير  باملئة واالردن ٢٫٣ باملئة.وأش
البنك الدولي إلى أن العراق سيكون 
ــدول العربية  ــى أيضاً من بني ال األعل
ــو نصيب الفرد من الناجت  من حيث من
ــالل العام ٢٠٢٢،  ــي االجمالي خ احملل
ــيكون منو  ــع ٦٫٣ باملئة فيما س وبواق
ــعودية ٥٫٥  ــدى الس ــب الفرد ل نصي
ــت ٤٫٥ باملئة والبحرين  باملئة والكوي
ــة ومصر ٣٫٦ باملئة وقطر ٤٫٥  ١٫٤ باملئ
ــينخفض لدى املغرب  باملئة فيما س

٠٫١ باملئة. 

بغداد / البينة اجلديدة
ــم الطارئ  ــون الدع ــروع قان ــق مش خل
ــلته  لألمن الغذائي والتنمية الذي أرس
ــتكمل البرملان القراءتني  احلكومة واس
ــن التذمر  ــه، حالة م ــة ل ــى والثاني االول
ــع  م ــعبي  والش ــي  السياس ــض  والرف
ــرات اطلقها مختصني من خطورة  حتذي
ــلبية  ــات س ــن تداعي ــه م ــا ل ــره مل متري
ــارج  ــة خ ــة صالحي ــتعطي احلكوم س
القانون للتصرف باألموال العامة ويعمق 
حالة االنسداد السياسي. ففي الوقت 
ــر اقتصادي  ــه خبي ــتبعد في ــذي اس ال
ــن الغذائي  ــون األم ــر قان ــة متري امكاني
ــان نتيجة  ــة البرمل ــل قب ــة داخ والتنمي
ــه، رأى اخر ان  ــم الرفض البرملاني ل حلج
مترير القانون سيفسح اجملال للطعن به 
ــل احملكمة االحتادية  وقبول الطعن داخ
ــة  ــة واضح ــات قانوني ــه خروق لتضمن
ــة االحتادية، ناهيك  والتفاف على املوازن
عن كونه سيؤدي الى تعميق االنقسام 
االقتصادي  السياسي.اخلبير  واالنسداد 

ــتبعد امكانية  ــار العلي، اس ــل جب نبي
ــي والتنمية  ــن الغذائ ــون األم ــر قان متري
داخل قبة البرملان نتيجة حلجم الرفض 
البرملاني له.وقال العلي ، ان قانون األمن 
ــة صعبة نتيجة  الغذائي يعيش مرحل
ــه، وحتى وإن  ــض البرملاني ل حلجم الرف
ــة او باخرى فانه لن يرى  مت متريره بطريق
ــور المكانية الطعن به لدى احملكمة  الن
ــول الطعن منها، مبينا أن  االحتادية وقب
ــكله احلالي ال يتضمن رؤية  القانون بش
ــن املواد  ــم يكن ضم ــم الفقراء ول لدع
ــد العمل احلكومي  ــتورية او قواع الدس
ــف االعمال.واضاف  ــة تصري في حكوم
ــون معناه  ــذا قان ــرار هك ــي، ان اق العل
ــة كاملة فهذا  ــح صالحيات حكوم من
ــداد  ــهم في تعميق االنس األمر سيس
السياسي على اعتبار انتفاء احلاجة الى 
ــكيل حكومة جديدة  ــراع في تش االس
ــية،  ــار العملية السياس ــادة مس او اع
ــض النظر عن اجلوانب  ــا إلى انه بغ الفت
ــون فإنه من الناحية  الفنية على القان

القانونية يعتبر مخالفة صريحة كونه 
ــف اعمال ال  ــرع من حكومة تصري مش
ــريع القوانني واال  متتلك صالحيات لتش
ــون املوازنة  ــريع قان كان االجدر بها تش
ــع أن القانون محاولة  وانهاء اجلدل.وتاب
ــية لاللتفاف على قانون املوازنة  سياس
والعملية السياسية، من خالل اإلبقاء 
ــال، على  ــف اعم ــة تصري ــى حكوم عل
ــال  ــف االعم ــة تصري ــار ان حكوم اعتب
ــى ٧٥٪ من  ــة الوصول ال ــا امكاني لديه
حجم اإلنفاق وهو اإلنفاق االستهالكي 
لكنها ال تستطيع اإلنفاق االستثماري 
ــون  ــذا قان ــريع هك ــة ٢٥٪ وتش والبالغ
ــا الصالحية للوصول  ــا اعطاؤه معناه
ــة و ينهي احلاجة  ــبة املتبقي الى النس
الى املوازنة او تشكيل حكومة جديدة.

ــن  حس ــادي  االقتص ــأن  للش ــب  املراق
ــم الطارئ  ــون الدع ــد ان قان ــاج، اك احل
ــات  خروق ــن  يتضم ــي  الغذائ ــن  لالم
ــاف واضح على  ــدة والتف ــة عدي قانوني
ــى ان القانون  ــيرا ال قانون املوازنة، مش

ــة الوصول  ــة صالحي ــيمنح احلكوم س
الى نسب من األموال خارج صالحيتها 
ــوان حكومة تصريف األعمال  ضمن عن
ــال احلاج ، ان هنالك الكثير  اليومية. وق
من املالحظات حول قانون االمن الغذائي 
على اعتبار ان بعض فقراته حتتوي على 
ــرد البرملان  ــدا وجت ــرة ج ــني خطي مضام
ــي إعداد املوازنة  من بعض صالحياته ف
ــن مضامينها  ــكل تام م ــا بش ويفرغه
ــاوزات القانونية التي  ــن التج ناهيك ع
ــا أن القانون يجعل من  ــا، مبين تضمنه
ــف األعمال  ــة تصري ــات حكوم صالحي
ــو التفاف واضح  صالحيات حاكمة وه
ــاج، ان  ــون املوازنة.وأضاف احل ــى قان عل
ــهم في تعزيز االنسداد  القانون سيس
ــى ان هنالك بعض  ــي، الفتا ال السياس
القوى تسعى لتمرير القانون من بينها 
التحالف الثالثي وامتداد واجليل اجلديد 
ــراف من خالل  ــتطيع تلك االط وقد تس
ــة متريره داخل قبة البرملان، الفتا  االغلبي
الى ان املشوار لن ينتهي الى هذه املرحلة 

ــات  باعتراض ــون  القان ــدم  ــد يصط فق
ــية  ــوى السياس ــض الق ــل بع ــن قب م
ــدى احملكمة  ــى الطعن به ل والذهاب ال
االحتادية وامكانية قبول الطعن نتيجة 
ــارات الدستور  خملالفته العديد من مس
االعمال. ــة تصريف  وصالحيات حكوم
ــال  ــف االعم ــة تصري ــع ان حكوم وتاب
ــبة ١  ــددة بنس ــات مح ــا صالحي لديه
ــغيلية حصرا وهي  ــب التش ١٢ للجوان
ــها  ــن خالل القانون منح نفس حتاول م
صالحية الوصول الى النسبة املتبقية 
من االموال عبر تشريع هذا القانون كي 
ــة الكاملة،  ــى بصالحيات احلكوم حتظ
ــض القوى  ــى ان هنالك بع ــددا عل مش
ومنها االطار التنسيقي تسعى لرفض 
ــال  ــى ارس ــز عل ــون والتركي ــذا القان ه
احلكومة لقانون املوازنة االحتادية كبديل 
ــي املوازنة هي القانون  عنه كونها ونعن
االقتصادي  ــع  الوض ــة  ملعاجل ــب  األنس
ــة لصالحيات  ــم اجلوانب القانوني وتالئ

احلكومة والبرملان على حد سواء.

الكاظمي يصدر توجيهات إلهناء مشكلة تدفق الغاز اإليراين

بغداد / البينة اجلديدة
ــى الكاظمي،  ــس الوزراء مصطف أصدر رئي
توجيهات جديدة إلنهاء مشكلة استيراد 
ــخ كمياته املتفق  ــاز اإليراني وإعادة ض الغ
ــي عراقي  ــارة وفد حكوم ــل زي ــا قبي عليه
ــت الوزارة حصول  إلى طهران، وفيما توقع
ــكلة، لفتت إلى  ــي املش ــاق ثنائي ينه اتف
ــار  ملي  ١٫٦ ــاوز  يتج ــة  املديوني ــم  حج أن 
ــم وزارة الكهرباء  دينار. وقال املتحدث باس
ــرف  ــس الوزراء يش ــى ، إن رئي ــد موس أحم
ــز الطاقة  ــى ملف جتهي ــكل يومي عل بش
ــوف على العقبات  الكهربائية بهدف الوق
وتذليلها ومت خالل زيارته اليوم للوزارة عقد 
ــوزاري للطاقة.وأضاف،  ال ــس  اجتماع اجملل

ــى خطة الوزارة  ــتمع إل أن رئيس الوزراء اس
ــادة الطاقات االنتاجية وادخال اخلطوط  بزي
ــات  احملافظ ــني  ب ــة  الناقل ــتراتيجية  االس
ــراءات املقترحة  ــة اإلج ــتمع إلى جمل واس
ــاف أن وزارة  ــني واقع الكهرباء. وأض لتحس
ــيولة  ــاد س ــوب إيج ــدت وج ــاء أك الكهرب
ــتمرة لتدعيم عملها ومجلس  مالية مس
ــص ٥٠٠ مليار  ــى تخصي ــوزراء صوت عل ال
ــة وزارة الكهرباء  ــم خط ــار عراقي لدع دين
ــغيلية ولآلن لم تتوفر، ورئيس الوزراء  التش
ــغيلية  ــداً متويل اخلطة التش ــيبحث غ س
ــى أن  ــار إل ــع وزارة املالية.وأش ــاء م للكهرب
ــغ أعاله  ــالق املبل ــوزراء وجه بإط ــس ال رئي
اعتباراً من يوم غد.وأكد موسى إن اجتماع 

ــاكل  اجمللس الوزاري تطرق كذلك إلى  املش
ــرب بغداد – بيجي ومت  التي تعترض خط غ
ــى وزارة الكهرباء وطرحنا  إحالة التنفيذ إل
ــة وأيضاً  ــة الالزم ــة الوقودي ــك اخلط كذل
ــارة الوفد احلكومي  ــرق االجتماع إلى زي تط
ــاز وأوعز رئيس  ــكلة الغ إلى إيران حلل مش
ــريع  ــكل س ــة املوضوع بش ــوزراء مبتابع ال
ــكل الوفد  ــني سيتش ــالل يوم ــد خ ونعتق
ــن وزارات الكهرباء  ــؤولني م ــة مس بعضوي
واملالية والنفط واملصرف العراقي للتجارة 
ــتحقات. ــديد املس لبحث اإلطالقات وتس
ــت إلى أن اجتماع يوم غد جمللس الوزراء  ولف
بجلسته االعتيادية سيشهد حضور وزير 
املالية ومعه الدفوعات اخملصصة لتسديد 
ــتضافة مدير مركز  ــتتم اس ديون الغاز وس
ــيتم تداول  ــي وزارة الكهرباء وس ــود ف الوق
ــائر  ــر النفط وهناك بش ــع وزي ــوع م املوض
ــكلة بعد  ــي بحل املش ــب اإليران من اجلان
ــة والتي تبلغ  ــات املطلوب ــديد الدفوع تس
ــن عام ٢٠٢٠  ــا ١٫٦٤٢ مليار دوالرع مبجمله
ــددت  ألنه لم يكن هناك موزانة والوزارة س
ــام املاضي.وأكد أن  ــالل الع ــا خ ــا بذمته م
الكاظمي أصدر عدة توجيهات للوفد الذي 
سيزور إيران ونتوقع حصول اتفاق عراقي – 
إيراني يسمح بدميومة تدفق الغاز وبشكل 
ــد أن  ــة العراقية.وأك ــع احلاج ــب م يتناس
ــث كذلك ملف التجاوز على  االجتماع بح
ــاك أكثر من  ــة إذ أن هن ــة الكهربائي الطاق

مليون مستخدم غير نظامي في العراق.

خرباء اقتصاديون : قانون األمن الغذائي .. التفاف عىل املوازنة وتعميق لألزمات

حمافظ اربيل : سيول االمطار الغزيرة 
لـم تسفر عن خسائر باألرواح

ضبط كمية كبرية من املخدرات يف ميسان

اربيل / البينة اجلديدة
ــناو، امس الثالثاء، أن السيول  أعلن محافظة أربيل أوميد خوش
التي أغرقت بعض املناطق في احملافظة جراء األمطار الغزيرة التي 
هطلت مساء أمس لم تخلف خسائر باألرواح.وقال خوشناو في 
ــار الغزيرة التي  ــيول الناجمة عن األمط ــر صحفي ، إن الس مؤمت
ــائر باألرواح باستثناء جتمع  ــفر عن خس ــاقطت ليال لم تس تس
ــببت بتوقف سيارات  املياه في بعض األحياء واألماكن التي تس
ــتدركا القول إن فرق البلدية  ــخاص عن العمل، مس بعض األش
ــى الوضع ولم  ــيطرة عل ــاون مع املواطنني متكنت من الس بالتع
ــدث أي ضرر.وأضاف، أن فرق البلدية، والدوائر املعنية حلكومة  يح
ــتان على أمت اجلهوزية ألي حالة غير مرغوب بها قد  إقليم كردس
ــعرون بأي  ــكان إلى التعاون مع الفرق عندما يش تقع، داعيا الس
ــدوث الفيضانات. ــيب املياه وإمكانية ح خطر من ارتفاع مناس

ــات التي وقعت  ــق ضحايا الفيضان ــني، أن االجراءات مبا يتعل وب
ــة للمتضررين  ــل، بأن التعويضات املقدم ــام املاضي في اربي الع
ــد اكتملت، وما يخص تعويضات الفيضان  من الفيضان األول ق

الثاني فإن حكومة اإلقليم شرعت بها.

بغداد / البينة اجلديدة
ــان، امس الثالثاء، العثور  اعلنت مديرية شرطة محافظة ميس
ــدرة في  ــة واحلبوب اخمل ــادة احلشيش ــرة من م ــة كبي ــى كمي عل
ــة اخملدرات  ــم مكافح ــة ، ان مفارز قس ــرت املديري احملافظة.وذك
واملؤثرات العقلية وبتوجيه مباشر من قبل قائد شرطة ميسان 
ــم  ــراف مدير قس ــدي) وبإش ــواء احلقوقي (ناصر لطيف االس الل
ــدرات، عثرت على كمية كبيرة تقدر ب(٣) كيلو غرام من مادة  اخمل
ــوب من نوع (٠١) ،  ــة اخملدرة ، باإلضافة الى (٧٤٠٠) حب احلشيش
ــس النوع.واوضحت، ان  ــن نف ــوب مطحونة م ــرام حب و(١٥٠) غ
ــاء والتي تقع في  املواد كانت مخبأة في احد الهياكل قيد االنش
ــتندت الى  ــدى مناطق مدينة العمارة، مبينة ان العملية اس اح
ــق املنطقة واجراء  ــتخبارية دقيقة حيث مت تطوي معلومات اس
ــم اخملدرات والعثور  البحث والتفتيش الدقيق من قبل رجال قس

على املواد املذكورة.

املبارشة بتنفيذ مرشوع حفر 
(٢٠) بئراً نفطية يف ذي قار

املرور (٣)مسببات حلوادث السري.. بعض 
املامرسات الفردية تعرقل العمل املروري

املالية النيابية : اتفاق أويل بتخفيض 
الدعم الطارئ إىل ٢٣ تريليوناً

بغداد / البينة اجلديدة
أعلنت شركة احلفر العراقية، امس الثالثاء، عن املباشرة بتنفيذ 
ــروع حفر ٢٠ بئراً نفطية في ذي قار.وذكر مدير عام الشركة  مش
ــية في شركة  ــم عبد الكرمي ، أن املالكات الفنية والهندس باس
ــرت بأعمال احلفر للبئر االول ضمن مشروع  احلفر العراقية، باش
ــة النفطي.وأوضح عبد  ــرا نفطية في حقل الناصري حفر ٢٠ بئ
ــركة نفط  ــن العقد املبرم مع ش ــروع يأتي ضم ــرمي، أن املش الك
ــة لتقدمي اخلدمات  ــركة وذر فورد العاملي ــاون مع ش ــار بالتع ذي ق
ــتخدام أجهزة  النفطية.وأضاف انه مت البدء بعمليات احلفر باس
ــر ٢٢٠٠ متر  ــق اخملطط للبئ ــى أن العم ــيراً ال ــر حديثة، مش حف
ــت بتخصيص اربعة  ــركة قام ــرف . وأكد أن الش ــن املش لتكوي
اجهزة حديثة ذات قدرات حصانية محددة لتنفيذ هذا املشروع 

بفترة زمنية ال تتجاوز ١٨ شهرا.

بغداد / البينة اجلديدة
حددت مديرية املرور العامة، امس الثالثاء، ثالثة مسببات رئيسة 
ــيرة إلى أن أغلب املواطنني ملتزمون بشكل  حلوادث السير، مش
ــة العقيد احلقوقي  ــالم املديري ــر بالتعليمات.وقال مدير إع كبي
الياس خضير ، إنه في األعم األغلب جند التزاماً كبيراً للمواطنني 
ــات الفردية التي قد  ــا جند بعض املمارس ــي التعليمات، اال أنن ف
ــل املروري.وأضاف، أن  ــر، وتعرقل العم ــكل كبي تؤثر باحلركة بش
احلوادث املرورية التي حتصل بصورة عامة لها ٣ مسببات رئيسة 
ــرعة أو اإلهمال،  ــري من ناحية اإلفراط بالس ــي العنصر البش ه
والثاني العنصر الثابت والتي تخص الطرق واملركبات من ناحية 
ــواء الترابية  ــر والتي هي األج ــا يخص املتغي ــودة، والثالث م اجل
ــي بعض احلوادث اجتماع  ــا. ومضى إلى القول، إننا جند ف وغيره

العناصر الثالثة.

بغداد / البينة اجلديدة
ــالص الدليمي ، احلاجة  ــدت عضو اللجنة املالية النيابية إخ أك
ــأن  ــالوي مجدداً في البرملان بش ــتضافة وزير املالية علي ع الس
ــارئ لألمن الغذائي  ــروع قانون الدعم الط ــغ املطلوبة ملش املبال
والتنمية، فيما أكد وجود اتفاق أولي بتخفيضها إلى ٢٣ تريليون 
ــة قانون  ــتمرة في مناقش دينار.وقالت الدليمي، إن اللجنة مس
ــي والتنمية وبعض األمور األولية مت  ــم الطارئ لألمن الغذائ الدع
االنتهاء منها، موضحة أن هناك اتفاقا أولياً بني اعضاء اللجنة 
ــى ٢٣ ترليوناً وهذا  ــن ٢٥ تريليونا إل ــي م ــض املبلغ الكل بتخفي
ــيخصص أمواالً  ــارت إلى أن القانون س ــس اتفاقا نهائياً.وأش لي
لوزارة التجارة ووزارة الزراعة فضالً عن الرعاية االجتماعية، لكن 
ــى اآلن وهناك اتفاق بني  ــم تكتب أرقام تلك التخصيصات حت ل
اعضاء اللجنة على دعمها.وأضافت الدليمي أن اللجنة اتفقت 
ــتضافات قبل العيد وبعده  ــات واالس ــتكمال املناقش على اس
ــس النواب.وتابعت أن  ــي مجل ــي للتصويت عليه ف ــوف منض س
ــتمرة ومنها حتديد موعد ثان الستضافة وزير  االستضافات مس
ــى أجوبة الوزير  ــئلة التي نحتاج إل املالية ألن هناك بعض األس
ملعرفة رؤية وزارة املالية عن بعض املبالغ التي حددت في القانون 

وما هي الدوافع التي وضعتها الوزارة في القانون.
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بغداد / البينة اجلديدة
ــوري ،  ــعيد اجلب ــوك راكان س ــظ كرك ــن محاف اعل
ــي لنصب ٥٠٠  ــح املوقع ــات املس ــروع بعملي الش
كاميرا مراقبة  عالية الدقة في شوارع املدينة . وقال 
ــي مت التعاقد  ــركة البريطانية الت ــوري ، أن الش اجلب
ــب ٥٠٠ كاميرا حرارية مبواصفات عالية  معها لنص
ــد االماكن  ــح املوقعي لتحدي ــرت باملس الدقة باش
ــرات، الفتا الى أن  ــب الكامي ــيتم فيها نص التي س

املشروع يسهم بتعزيز األمن في املدينة . واضاف أن 
هذا املشروع مكمال للعقد التي اخلت به الشركة 
ــاوية ليتم بعد ذلك إحالة املشروع لشركة  النمس
ــابق حيث  ــدد كاميرات أكثر من الس بريطانية وبع
ــن املقرر نصب ٣٠٠  كاميرا  لتصبح االن ٥٠٠  كان م
في العقد اجلديد، مبينا ان  الكاميرات ستعمل عبر 
ــاي وهي مالئمة  ــت الواي ف ــل الضوئي وليس الكيب

جلميع الظروف املناخية . 

الرشوع بعمليات املسح املوقعي لنصب 
كامريات حرارية يف كركوك
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اِّـحامي / ماجد الحسناوي

زيد الحلي 

ــة هي  ــات االصلي ــددت العقوب ــادة ٨٥ ح ــي امل ف
االعدام والسجن املؤبد واملؤقت واحلبس الشديد  
ــيط والغرامة واحلجز في مدرسة الفتيان  والبس
اجلانحني واحلجز في مدرسة اصالحية ٠ وعقوبة 
ــى املوت  ــوم عليه حت ــنق احملك ــي ش ــدام ه االع
ــه في احدى  ــداع احملكوم علي ــجن هو اي اما الس
ــآت العقابية اخملصصة قانونا لهذا الغرض  املنش
ــرين سنة ان كان مؤبدا واملدد املبينة في  ملدة عش
ــجن املؤقت اكثر  ــم ان كان مؤقتا ومدة الس احلك
ــة عشر سنة ما  ــة سنوات الى خمس من خمس
ــك واذا اطلق القانون  ــم ينص القانون بخالف ذل ل
ــديد  ــجن عد ذلك مؤقتا اما احلبس الش لفظ س
ــآت العقابية  ــدى املنش ــي اح ــوم ف ــداع احملك اي
ــرض وال تقل مدته عن  ــة قانونا لهذا الغ اخملصص
ــنوات مالم  ــد عن خمس س ــهور وال تزي ــة ش ثالث
ــص القانون خالف ذلك وعلى احملكمة ان حتكم  ين
باحلبس الشديد عندما تكون املدة اكثر من سنة 
اما احلبس البسيط تكون املدة املقررة ال تقل عن 
ــنة ما لم ينص القانون  ــاعة وال تزيد عن س ٢٤ س
ــالف ذلك وال يكلف احملكوم عليه باحلبس  على خ
ــيط اداء عمل ما واملادة ٩٠تبدا العقوبة من  البس
ــجن تنفيذا  ــه احملكوم الس ــذي اودع في ــوم ال الي
ــا بالتوقيف  ــي قضاه ــزل املدة الت ــة وتن للعقوب
ــة الزام  ــا وعقوبة الغرام ــة احملكوم به ــن اجلرمي ع
ــغ املعني في  ــى اخلزينة املبل ــان يدفع ال احملكوم ب
ــادة ٩٢ اذا حكم بالغرامة على عدة  احلكم اما امل
ــواء كانوا  ــني بحكم واحد جلرمية واحدة س متهم
ــركاء فالغرامة يحكم بها على كل  فاعلني ام ش
ــبية يحكم  ــراد والغرامة النس ــى انف ــم عل منه
ــبة  ــة االصلية بنس ــى العقوب ــة ال ــا باالضاف به
ــع الضرر الناجت من اجلرمية التي اراد اجلاني  تتفق م
حتقيقها ويحكم على املتهمني في جرمية واحدة 
ــركاء ما  ــواء فاعلني ام ش على وجه التضامن س
ــك واذا حكم على  ــالف ذل ــص القانون بخ ــم ين ل
ــواء اكانت مع احلبس ام بدونه  اجملرم بالغرامة س
ــد عدم دفع  ــه عن ــة ان تقضي حلبس فللمحكم
الغرامة ملدة ال تزيد على نصف احلد االقصى املقرر 
للجرمية اذا كان معاقبا عليها باحلبس او الغرامة 
ــا عليها بالغرامة فقط  ــت اجلرمية معاقب واذا كان
ــع الغرامة يوم  ــس عند عدم دف ــون مدة احلب فتك
عن كل خمسني الف دينار وان ال تزيد مدة احلبس 
ــكام القانون  ــهر  واملادة ٩٤ من اح ــتة اش عن س
ــداع الفتي  ــة الفتيان هي اي ــز في مدرس ان احلج
مبدرسة متخصصة لتدريبه وتأهيله املدة املقررة 
ــة اصالحية  ــي احلكم وكذلك احلجز في مدرس ف
ــة لتدريبه  ــة متخصص ــداع الصبي في مدرس اي

وتأهليه للمدة املقررة للحكم.

ــار حلظات جائزة  ــهر الفضيل ، بانتظ ــهد وداعا للش ــد ايام قليلة ، نش بع

ــلم ، ليفرح فيه  ــا عيد الفطر املبارك ، فهو حقٌ للمس ــام ، واعني به الصي

ــى العيد بأيامه القليلة  ــد ان ادى طقوس رمضان مبا يرضي اهللا .. ويتجل بع

ــعادةً ملن حولنا..  ــأل النفوس حبًا وس ــا فرحة طويلة ، مت ــرس في قلوبن فيغ

ــل حلظات الطفولة  ــاس مميز ، متذكرا أجم ــعر الفرد منا  بإحس حيث، يش

التي عشناها سابقا ، ونعيشها حاليا  بعيون االطفال . ان  انظار املوظفني 

واملتقاعدين واالجراء من العمال واصحاب العقود ومن سواهم ، تتوجه الى 

قرار حكومي سريع مداه اليوم او غد ، لإلعالن عن توزيع رواتب الشهر احلالي 

، ملواجهة االستعداد ملتطلبات العوائل واالبناء بشأن العيد ومستلزماته ، 

ــيما االطفال حيث املالبس اجلديدة و» العيديات « والتزاور العائلي، مع  والس

ــا ، أو غنينا دون  ــت فرحة لصغيرنا دون كبيرن ــد ان فرحة العيد ليس التأكي

ــبة  فقيرنا، بل هي فرحة تعمّ الصغير والكبير، الغني والفقير . وفي مناس

ــا ، البد من احلديث عن  ــرنا اليه ــا الى صرف الرواتب في املدة التي اش دعوتن

ــن تدني الرواتب  ــني ،  فأقول انهم  يعانون م ــن هم باملالي ــن ، الذي املتقاعدي

ــلوك  ــهم الى س ــم ، والكثير منهم يعرضون انفس ــون عليه ــم الدي وتراك

اجتماعي مؤلم بسبب كثرة طلبات االستدانة من االقارب واالصدقاء لسد 

ــرض للدخول في عمليات  ــية واضطرارهم أحياناً للتع ــم األساس حاجاته

ــن، فالطلبات  ــات باتت معروفة للكثيري ــتدانة من مجموع الربا عند االس

ــرية في ازدياد، السيما في موسم حلول االعياد ، والتضخم في ازدياد،  االس

فيما الرواتب في نقصان بسبب تغيير صرف الدوالر ، وما حدث في االسواق 

ــمة لواقع  ــت هذه الظاهرة املتناقضة، هي س ــة لذلك ، حيث اصبح نتيج

حال املتقاعدين، دون ان نرى اهتماما ملموساً من قبل الدولة ومؤسساتها 

ــي دهاليز معاناة  ــنرى أفقا ، وانفراجا  ف ــريعية والتنفيذية ، فهل س التش

ــى االنفجار، وعلى الدولة ان  ــك عل املتقاعدين ؟ . ان بالون املتقاعدين، اوش

ــرة  ــه، ومعاناته، يعني معاناة اكثر من عش ــدرك ان املتقاعد ال ميثل نفس ت

ــراق اليوم جزيرة  ــدة .. لقد اصبح الع ــدق بابهم الفقر بش ــني عراقي ي مالي

أغنياء من السحت احلرام، حتيط بها بحار من الفقراء .

العقوبات األصلية

املتقاعدون ينتظرون رواتبهم   

د. رياض اِّـسعودي*
رمبا يستغرب الكثيرون من املطالبات 
ــماحة السيد  ــتمرة من قبل س املس
القائد مقتدى الصدر أعزه اهللا تعالى،  
ــروع اإلصالح  ــح أو مش حول مصطل
ــكيل أول  ــذ تش ــه من ــادي ب ــذي ين ال
حكومة بعد التصويت على الدستور 

عام ٢٠٠٥م، حيث جرت أول انتخابات 
ــام ٢٠٠٦م، فضال  ــتور ع مبوجب الدس
ــتور بديباجته  ــه لهذا الدس عن رفض
ونصوصه احلالية ملا فيها من اجحاف 
ــو وليد  ــي فه ــعب العراق ــق الش بح
ــالل األمريكي البغيظ واألوضاع  االحت

غير املستقرة في العراق، وغير ذلك...
ــدة  ــتور بع ــذا الدس ــاهم ه ــد س لق

مشاكل كان من أهمها
١. أضاع حق األغلبية الشعبية.. 

٢. لم يوازن بني السلطات..
ــر من املواد التي حتتاج إلى  ٣. فيه كثي

تشريع..
٤. دستور توافقي وليس بنائي جامع، 

اي انه اصبح مشكلة وليس حال...
٥. إنه دستور تعطيل..

ــى  إل ــاج  وحتت ــدة  جام ــواده  م  .٦
تفسيرات...

لذا فقط انتج هذا النظام السياسي 
وليد االحتالل اختالالت كبيرة أصابت 
ــر العملية السياسية  بشكل مباش
ــراق وألقت بظاللها على بقية  في الع
ــة  واألمني ــة  اإلقتصادي ــات  القطاع
ــت  وأصبح ــا،  وغيره ــة  واإلجتماعي
ــرض  املفت ــن  م ــي كان  الت ــة  احلكوم
ــم  ورس ــذي  التنفي ــا  دوره ــارس  مت أن 
ــن  م ــالد  بالب ــة  اخلاص ــات  السياس
ــلطات الوارد  ــني الس ــل ب ــاب الفص ب
ــتور. لكن جملة من التحديات  بالدس
واإلشكاالت ساهمت في عدم حتقيق 

ذلك،  منها؛
ــوزراء،  بدال  ــر رئيس مجلس ال ١. تعبي

من رئيس الوزراء.. 
٢. إعطاء سلطات وصالحيات واسعة 

للمحافظات هي في غنى عنها..
٣. سلطات األقاليم شبه املطلقة..

٤. مصادقات مجلس النواب..
٥. كثرة الوزارات والهيآت املستقلة...

كل ذلك ساهم بشكل مباشر وفعال 
ــتحقاق  في إفراغ هذا املنصب أو االس
ــتوري الهام،  من محتواه مما أدى  الدس
ــدم قدرتها  ــاف احلكومة وع إلى إضع
على التعاطي مع التحديات الداخلية 

واخلارجية على حد سواء..
ــره،  فقد  ــبق ذك ــى ما س ــا عل وعطف
ــاهمت احملاصصة والتوازن املزعوم،  س
ــام اجلهات  ــك، بقي ــا ال يقبل الش ومب
ــتغالل  ــن إس ــا م ــية وغيره السياس
ــخصيات  ــيء بش ــوان باجمل ــك العن ذل
متواضعة أو فاسدة،  أو غير مختصة 
ــاره،  مما عرض  ــب أو إيج ــع املنص أو بي
البالد والعباد إلى مشكالت متراكمة 
ومعقدة تكاد تصل إلى مستوى عدم 
ــل،  كحال أزمة الكهرباء والصحة  احل

واجملاري والطرق والسكن...
ــرات في  ــذه املتغي ــاهمت ه ــد س لق
ــاكل اجتماعية عميقة  حصول مش
ــة، منها الكراهية للوطن وعدم  للغاي
الدفاع عنه،  واإلرهاب واجلرمية املنظمة 
ــا، وأصبح  ــدرات والعمالة وغيره واخمل
ــب  ــل وح ــالص بالعم ــتوى اإلخ مس

الوطن من األمور غير املستحسنة...
ــن الضروري بل املؤكد  وعليه أصبح م
هو الذهاب إلى خيارات أخرى ميكن من 
ــك املنظومة غير  ــا تفكيك تل خالله
ــاء الوطن واملواطن  املنتجة، إلعادة بن
وتعزيز أواصر العمل والتفكير اجلمعي 
املنتج القادر على خدمة اجملتمع وتربية 
ــة التحديات  ــادر على مواجه جيل ق

والقيام بالتفكير املستدام..

  *نائب سابق  

د. مصطفى الناجي
في خطابات رؤساء الواليات املتحدة 
ــا ما يصفون اململكة  األمريكية دائم
ــعودية بالبقرة احللوب.  العربية الس
ــألة  ــذا الوصف ال ينحصر في مس ه

ــى  ــي إل ــي تأت ــارات الت ــط وامللي النف
ــعودية ،بل يستخدم  أمريكا من الس
ــذل في  ــف امل ــذا الوص ــكان ه األمري
ــعودية .فاالمر ال  ــع الس ــا م تعامله
ــخرية  يتعلق بالنفط فقط بل بالس
اوداج  ــخ  تنتف ــي  الت ــة  اململك ــن  م
ــاً  ــاً وغيض ــا غضب ــا وملوكه أمرائه
ــجاعة !.  ــون عن الش ــا يتحدث عندم
السعودية بلد يضم اقدس مقدسات 
ونحلهم  باختالف مللهم  املسلمني 
ــة  جبان ــإدارة  ب ــاربهم...ولكن  ومش
ــرب عموما  ــة للغ ــة ومطيع ومنافق
االحتالل  ــان  وكي املتحدة  ــات  وللوالي
ــوص  ــه اخلص ــى وج ــرائيلي عل االس
ام  ــؤالء احلكّ ــذات الوقت يصرف ه .وب
ــد واحلجاز  ــلطني على أبناء جن املتس

مليارات الدوالرات لهم االمة العربية 
ــعودية  الس ــة  عالق ــالمية.  واإلس
ــق ببعد مذهبي كما  بالعراق ال تتعل
ــور البعض ،النها حاربت  العراق   يتص
عندما كان حتت السيطرة العثمانية 
ــعود املتحالفني  ــت قبائل ال س وقام
ــف وكربالء وقتل ما  معها بغزو النج

وقع حتت سيوفهم .
ــراق عندما كان  ــى الع ــم تآمرت عل ث
ــميني،وتآمرت  يحكمه امللوك الهاش
ــى العراق عندما تزعم العراق عبد  عل
ــم ،واستمرت السلسلة  الكرمي قاس
ــراق في أثناء حكم  التآمرية ضد الع
ــعودية  الس القوميني،مرورا بتحالف 
مع الدول الغربية وامريكا ضد العراق 
ــث ،ووصل األمر  في حكم حزب البع

ــوات  ــرفيا) الق ــا تزعمت(ش ــى انه إل
ــتركت  املتحالفة لغزو العراق ،ثم اش
ــترك  ــعودية مع من اش اململكة الس
ــادي على  ــار االقتص ــرض احلص في ف
ــعب العراقي ملدة ثمانية اعوام  الش
ــل األكبر لرفع احلصار  . وكانت املعرق
ــم يتوقف  ــعب العراقي. ل ــن الش ع
ــا للعراق في زمن  األمر عند محاربته
صدام حسني ،بل استمر هذا النهج 
ــتضافة  العدواني ضد العراق في اس
القواعد األمريكية فتح اجوائها أمام 
الطيران احلربي األمريكي لغزو العراق 

عام ٢٠٠٣. 
رت  ــخّ ،س ــراق  الع ــالل  احت ــع  وم
ــة  املالي ــا  امكانياته ــعودية  الس
ــة واالرهابية  ــة واالقتصادي واالعالمي

ــتقرار العراق واذكاء فتنة  لزعزعة اس
ــن ٥ االف  ــر م ــال اكث ــة ،وإرس طائفي
ــعب  ــح الش ــعودي لذب ــاري س انتح
ــيارات  بالس العمليات  ،عدا  العراقي 

املفخخة  التي مولتها السعودية . 
ــدة  وداعش  ــن تنظيم القاع ولم يك

سوى أبناءً شرعيني لتلك اململكة.  
ــعودية لم ترفع يدها عن العراق  الس
حتى مع اختالف توجهات من حكم 
ــالوي واجلعفري  ــراق، ففي عهد ع الع
ــد املهدي لم  ــي والعبادي وعب واملالك
يختلف النهج العدواني ضد العراق 
ــى مع وصول الكاظمي  مطلقا . وحت
الى السلطة ،فالسعودية وان كفت 
عن إرسال االنتحاريني فانها لم تكف 

عن دس انفها في الشأن العراقي .

بالثقافة  ــام  االهتم عندما يكون 
ــراءة واملطالعة في  ــة والق واملعرف
ــا يكون صاحب  خبر كان، وعندم
ــه، بل  ــوب في ــر مرغ ــة غي املعرف
ــاذاً في بيئته، يصبح نقيضه  وش
ــهد ومتصدره،  ــيّد املش هو متس

ــاج )  ــر ( ال نت ــاج األخي وإن كان نت
العظيمة  ــكار  األف ل  ــوّ تتح ــذا  ل
ــداً عن  ــوس بعي ــرد طق ــى مج إل

جوهرها. 
أثار انتباهي مقطع فيديو وجدته 
على وسائل التواصل االجتماعي، 
ــالً تلفزيونياً واقفاً  مفاده أن مراس
ــني  احلس ــني  اإلمام ــي  حرم ــني  ب
ــالم)  الس ــا  (عليهم ــاس  والعب
ــعبان، التي  ــن ش ــي النصف م ف
ــي  الثان ــام  اإلم والدة  ــادف  تص
ــج اهللا فرجه)،  ــدي (ع ــر امله عش
ــباب عن  ــتطلع آراء الش وهو يس
ــعبانية، ومن  الش ــارة  الزي معنى 
ــرى، هكذا بكل  ــو صاحب الذك ه
ــفياً  ــؤال فلس ــال س ــاطة، ف بس
ــم، وال اختبارات معرفية  ه له وجّ

ــم أن يفككوها  عميقة أراد منه
ــأة كانت أن كثيراً  معرفياً، املفاج
ــتطالع  ــباب الذين مت اس من الش
آراءهم ال يعرفون ماذا تعني الزيارة 
الشعبانية، ومن هو اإلمام املهدي 
ــمه طبعاً- فضالً عن  ــوى اس - س
ــق من هذه  ــات أخرى أعم معلوم
ــم، حتوّلت مجمل  ــات. نع املعلوم
ــكار العظيمة  ــعائرنا ذات األف ش
ــرف  ــن دون أن يع ــوس م ــى طق إل
مؤديها ماذا تعني، وأي أفكارٍ حتمل 
وإلى ماذا تهدف، لذا ال نتأثر بتلك 
ــا حتمله  ــة وم ــعائر العظيم الش
ــديد  من أفكار برغم حرصنا الش
ــاركة فيها، وأكاد أجزم  على املش
ــاهمته في  ــر مبس ــن يتفاخ أن م
«الدگة العشائرية» - مثالً- لبيت 

ــارك في  ــالن، وإصابة فالن، يش ف
ــل وجتده  ــعائر، ب ــب تلك الش أغل
ــاركني، من دون  ــة املش في طليع
ــعائر أي أثر في  ــرك هذه الش أن تت
ودينه،  ــه  وتربيت وأخالقه  ــه  نفس
ــه ومعرفته، إذ  ــن ثقافت ــالً ع فض
ــعائر العظيمة  ــت تلك الش ل حتوّ
إلى مجرد طقوس ال أكثر ميارسها 
ويشارك فيها املشارك، باعتبارها 
ــته من  جزءاً من طقس تتم ممارس
ــم، لذا ال  ــاس وخاصته عامة الن
ــاركة، ال سيما  مناص سوى املش
ــذا الطقس «بهارات»  إذا تخلّل ه
ــوع املالبس،  ــن خالل ن ــة م مطيّب
ــة  إضاف ــركات  احل ــض  بع وأداء 
ــباب وغيرها من  ــة» الش ــى «مل إل
الشكليات التي ال تقترب من روح 

ــيء سوى حتويل  املناسبة بأي ش
ــعائر العظيمة  ــار تلك الش مس
ــها  ودروس ــا  ومعانيه ــا  بأفكاره
ــها املرء  ــى مجرد طقوس ميارس إل
إلشباع غريزة نفسية أو مشاركة 
ــه.   بيئت ــي  ف ــم  األعظ ــواد  الس
ــال الدين  ــؤولية النخب ورج مس
واملثقفني وكل من يعرف ويعتقد 
ــر التي  ــدروس والعب ــكار وال باألف
ــعائر أن ال يتردد  حتملها تلك الش
ــاركة الكثير من  في تصويب مش
ــن مجرد طقس  ــباب فيها م الش
ــادة أخالقية ودينية  إلهائي إلى م
وثقافية ومعرفية عظيمة، ينهل 
ــي كل  ــان ف ــا اإلنس ــن عطائه م
ــك  ــبيل التمس ــبة، في س مناس

باللّب وليس القشور.

ــتدامة  ــة املس ــة التنمي ــداف خط  أه
ــر املعتمدة من  ــبعة عش العاملية الس
ــنوات، من  ــدة قبل ثماني س األمم املتح
ــة  ــر وحماي ــى الفق ــاء عل ــل القض أج
ــع الناس  ــان متتع جمي ــب وضم الكوك

بالسالم واالزدهار بحلول عام ٢٠٣٠. 
ــي العام  ــاد املؤمتر االنتخاب ــد انعق وبع
ــني العراقيني بدورتها  لنقابة الصحفي
ــان  نيس ــي  ف ــرين  والعش ــة  الثاني
ــي  ــي ودول ــور إقليم ــط حض ٢٠٢٢ وس
ــل تتطلب  ــة العم ــأن بيئ ــي، ف وقضائ
ــط  ــداف بالتخطي ــذه األه ــيد ه جتس
ــة  ــي املرحل ــتراتيجية ف ــا الس لرؤيته
ــة اإلعالم  ــن حال ــال م ــة واالنتق املقبل
ــالم الرقمي  ــى حالة اإلع ــدي إل التقلي
ــن، فاملنتج  ــة املواط ــل وصحاف والبدي
ــموع واملقروء أصبح عابرا  املرئي واملس
ــة الفضائية  ــدود في ظل العصرن للح

واإللكترونية بواسطة آليات التسويق 
في شبكة املعلومات العاملية، فرسالة 
ــت محلية وإمنا  ــالم املوجهة ليس اإلع
ــتهدف  إقليمية ودولية  واجلمهور املس
ــه،  واختالفات ــه  تنوعات ــكل  ب ــك  كذل
ــتحدثة  املس ــات  التطبيق ــل  بفض
ــة وأوعية  ــاءات االفتراضي ضمن الفض
ــالم  لإلع ــدة  اجلدي ــات  التكنولوجي
ــف انتظامات معينة  ــال، لكش واالتص
ــرية  ــة اجملتمعات البش ــي حركة بني ف

وتطورها. 
إذ إن تشخيص الصعوبات وعالجها ال 
يكتفي بقانون حقوق الصحفيني رقم 
ة عشر   ــنة ٢٠١١ وموادّه التسعَ ٢١ لس
التي شملها، لكنّه لم يشر إلى النوع 
االجتماعي في متكني املرأة ومشاركتها 
ــة  ــرار وإدارة املؤسس ــة الق ــي صناع ف
ر  ــرة التنمّ ــة ظاه ــة، ومواجه اإلعالمي

ــني اجراءات  ــي وتقن ــزاز اإللكترون واالبت
ــاواة بني  ــل الكيفي لضمان املس العم

اجلنسني. 
ــاع  األوض ــع  تراج ــن  ــم م الرغ ــى  وعل
ــة والصحية لفئة كبيرة من  االقتصادي
ــات اخملتلفة،  ــبب األزم الصحفيني بس
ــام تكافل متكامل  مما جعل ايجاد نظ
للسالمة الهنية ملساعدتهم وأسرهم 
بتوفير السكن الالئق والرعاية الصحية 
ــش في حال تعرضه  واملورد املادي للعي
لطارئ في اثناء العمل، فضالً عن إعداد 
مشروع «واعدون» لبناء القدرات وتنمية 
مهارات الشباب اإلعالمية من خريجي 
ــتهم النظرية  ــزج دراس ــات، وم اجلامع
ــة املهنة وهم  العلمية بالواقع وممارس
ــالت تضاف إلى  ــبوا مؤه طلبة ليكس
ــهاداتهم اجلامعية لتمكينهم من  ش
دخول سوق العمل الصحفي.  وال بدّ من 

ــة وجلانها اجلديدة  قيام مجلس النقاب
بتفعيل خطة عمل جلهودها الداعمة 
ــي على املهنة  إلضفاء الطابع املؤسس
ــج  ــا، فبرام ــوض به ــة والنه الصحفي
ــة املقرونة  ــباق االنتخابي والدعاي الس
ــرة  ــتكون مؤث ــى األرض س ــل عل بفع
ــط تأييد  ــي العمل النقابي اجلاد وس ف
اجلمهور وتعزيز عنصر الثقة وامتداداته، 

ــات العامة  ــن طريق إعداد السياس م
ــر حرية الرأي  ــة وحتديد معايي الناجع
ــالمة الصحفيني واحلد  ــر وس والتعبي
ــتوى الوعي  من االنتهاكات ورفع مس

واعتماد عمليات الرصد وإعداد التقارير 
وتطوير االمكانات وتبادل اخلبرات وإجراء 
البحوث والدراسات اخملتصة، بوصفها 
ــروعها  ــراكات العاملية ومش نهج الش
ــة التي  ــى أدواته امللموس ــامل عل الش
وبرنامج  ــكو  اليونس ــة  ــم منظم تض

ــلطات  والس ــي،  اإلمنائ ــدة  املتح األمم 
ــة  ــة والتنفيذي ــريعية والقضائي التش
ــات غير  ــالم واملنظم ــات اإلع ومؤسس
ــهام  ــع املدني لإلس ــة واجملتم احلكومي
ــة  ــة التنمي ــداف خط ــذ أه ــي تنفي ف

املستدامة.
*أكادميي وكاتب عراقي 

ــب في  ــخص املناس ــعار الش إن ش
املوقع املناسب قد وجدته مجسداً 
ــخص الوزير الذي قابلته مع  في ش
ــرض  ــني لع ــن املواطن ــة م مجموع
ــي تقع ضمن  ــاكلنا عليه والت مش

ــوزارة وحيث أن  ــك ال ــؤولية تل مس
هدفي هو إبراز احلالة اإليجابية التي 
رأيتها في تلك املقابلة فإنني أحجم 
عن ذكر أسم السيد الوزير أو الوزارة 
ــى ال يعتبر ذلك من باب الدعاية  حت
ألنه ال يحتاج إليها كما ملست فيه 
ــدف كي تعمم  ــن صفات وإمنا اله م
ــوزارات أو  ــى بقية ال ــذه احلالة عل ه
املؤسسات وأن يكون اختيار الوزراء 
ــواب  ــى أب ــن عل ــؤولني  ( ونح واملس
ــت  ــدة ) إن فرج ــكيل وزارة جدي تش
ــر والكتلة  ــكلة الكتلة األصغ مش
األكبر واألغلبية واملعارضة ، أقول أن 
ــؤولني على  يتم اختيار الوزراء واملس
ــخص املناسب في املكان  مبدأ الش
ــعاراً من أجل  ــالً ال ش ــب فع املناس
الدعاية وأن نترك هذه حصتي وتلك 

ــؤول  حصتك ألن جناح أي وزير أو مس
ــاح للجميع كما أنه ال مجال  هو جن
ــناه لعقدين من  للفشل الذي عش
ــى اجلميع أن يتكرر  الزمن وعيب عل
ــن اختيار  ــون الهدف م ذلك وأن يك
الوزير أو املسؤول هو خدمة الشعب 
ــؤول مفتوحاً  ــاب املس ــون ب وأن يك
ــه حقاً  ــعر أن ل ــن يش ــكل مواط ل
مغصوباً أو مشكلة لم حتل وأن جند 
ــؤول صاحب قرار  ذلك الوزير أو املس
ــاً لألدنى طالباً الرأي  وليس مهمش
ــم دوائرنا  ــال معظ ــه كما هو ح من
ــف وأن يكون ذلك املسؤول  مع األس
ــدارة وكفاءة  ــاغالً ملوقعه عن ج ش

واختصاص .       
                                                                     

      ٠٧٨١٢٣٨٨١٢٧

 املحاصصة والتوازن .. آفة اإلصالح 

البقرة احللوب 

بني اللّب والقشور

الصحفيون والتنمية املستدامة

الرجل املناسب يف املكان املناسب

د. عالء هادي الحطاب

 د. محمد وليد صالح 

اِّـحامي
خضري عباس األنباري
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العدد:٩٩٦٦
التاريخ:٢٠٢٢/٤/٢٤

م/ اعالن مناقصة عامة رقم ٢٠٢٢/٢٤ / توزيع كهرباء نينوى أطراف
(تنمية االقاليم اِّـبالغ االضافية لعام ٢٠٢١ / للمرة الثانية)

يعلن ديوان محافظة نينوى عن مناقصة عامة لتنفيذ:ـ
[تجهيز وتنفيذ مواد لصيانة وتطوير الشبكة الكهربائية َّـ ناحية الكوير]

ــة) ِّـحافظة   ــم (اِّـبالغ االضافي ــة االقالي ــات [خطة تنمي ــن تخصيص ضم
ــة (٢٦٠,٨٤٨,٠٠٠ دينار) مائتان  نينوى لعام ٢٠٢١] وبكلفة تخميني
ــي. وبمدة  ــف دينار عراق ــة واربعون ال ــون وثمانمائة وثماني ــتون ملي وس
ــركات الراغبني بدخول  تنفيذ (١٢٠) يوما.على مقدمي العطاءات من الش
ــالل اوقات الدوام  ــود َّـ ديوان اِّـحافظة (خ ــم العق اِّـناقصة مراجعة قس
ــمي وابتداء من تاريخ نشر االعالن ولغاية نهاية الدوام الرسمي ليوم  الرس
٢٠٢٢/٥/١١) للحصول على نسخة من الوثائق لقاء مبلغ مقطوع قدره 
ــلم  ــون الف دينار غري قابلة للرد.تس ــف دينارفقط (مائتان وخمس ٢٥٠ أل
ــرف مغلق ومختوم  ــن يخوله  بظ ــل صاحب العطاء او م ــاءات من قب العط
ــم مقدم العطاء وعنوانه ويودع َّـ صندوق  ويكتب عليه رقم اِّـناقصة واس
ــكات  ــاءات  لدى  لجنة فتح  العطاءات مرفقا معه الوثائق  واِّـستمس العط
ــخ الغلق يوم الخميس اِّـوافق  ــورة َّـ الصفحة رقم (٢) علما ان تاري اِّـذك
٢٠٢٢/٥/١٢ الساعة الثانية عشرة ظهرا وسوف ترفض العطاءات بعد 
ــرة من صباح يوم  ــاعة العاش هذا اِّـوعد.يكون مؤتمر ما قبل الغلق َّـ الس
ــارات َّـ العنوان  ــس اِّـوافق ٢٠٢٢/٤/٢٨ لالجابة على االستفس الخمي

اِّـذكور َّـ وثيقة العطاء.مع التقدير.

نجم عبد اهللا عبد
                                                                                             محافظ نينوى

جمهورية العراق
وزارة العدل 
دائرة التنفيذ 

مديرية تنفيذ سدة الكوت 
رقم االضبارة :٦٩٠|٢٠٢١
التاريخ:٢٠٢٢/٤/٢٥

اعـــــــــــــــــالن 
ــل ٧٤/٢ م ٣٧  ــوت العقار التسلس ــدة الك ــع مديرية تنفيذ س تبي
ــد)  ــع َّـ الكوت  العائدة اُّـ اِّـدين (غيث جليل منش ــل  الواق ام هلي
اِّـحجوز لقاء طلب الدائن (أطياف علي ناتي) البالغ (٢,٠٠٠,٠٠٠) 
ــراء مراجعة هذه اِّـديرية خالل مدة  مليون دينار فعلى الراغب بالش
ــتصحبا معه التأمينات  ــر مس ــا ) تبدأ من اليوم التالي للنش (٣٠ يوم
ــية  ــهادة الجنس ــن القيمة اِّـقدرة وش ــرة من اِّـائة م ــة عش القانوني

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

اِّـواصفات:ـ 
ــار اِّـرقم ٧٤/٢ م٣٧  ــه ورقمه : طريق بغداد ـ كوت العق ١-موقع

ام هليل 
٢-جنسه ونوعه : ارض زراعية تسقى بالواسطة

٣-حدوده واوصافه  : 
٤-مشتمالته :-  

٥-مساحته :- 
٦-درجة العمران : 

٧- الشاغل :- 
٨-القيمة اِّـقدرة : (٢,٠٠٠,٠٠٠) مليوني  دينار للحصة اِّـباعة

جمهورية العراق                        
وزارة العدل 
دائرة التنفيذ 

مديرية تنفيذ سدة الكوت 
رقم االضبارة :١٣٣٦|٢٠٢٢
التاريخ:٢٠٢٢/٤/٢٥

اعــــــــــــالن 
ــل ٧١/٢ م ٣٧ أم  ــدة الكوت العقار التسلس تبيع مديرية تنفيذ س
هليل  الواقع َّـ الكوت  العائدة إُّـ اِّـدينة (أسيل جعفر عبد) اِّـحجوز 
لقاء طلب الدائنني (رياض علي إبراهيم و صالح إبراهيم راشد)البالغ 
ــراء مراجعة هذه  ــون دينار فعلى الراغب بالش (٢,٠٠٠,٠٠٠) ملي
اِّـديرية خالل مدة (٣٠ يوما ) تبدأ من اليوم التالي للنشر مستصحبا 
معه التأمينات القانونية عشرة من اِّـائة من القيمة اِّـقدرة وشهادة 

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

اِّـواصفات:ـ
ــار اِّـرقم ٧١/٢ م٣٧  ــة ورقمه : طريق بغداد ـ كوت العق ١-موقع

ام هليل 
٢-جنسه ونوعه : ارض زراعية تسقى بالواسطة

٣-حدوده واوصافه  : كما مؤشر َّـ خارطة االفراز 
٤-مشتمالته :-  

٥-مساحتة :- 
٦-درجة العمران : 

٧- الشاغل :- 
٨- القيمة اِّـقدرة : (٢,٠٠٠,٠٠٠) مليوني  دينار للحصة اِّـباعة

جمهورية العراق 
وزارة العدل

دائرة التنفيذ 
مديرية تنفيذ سدة الكوت 

رقم االضبارة: ١٣٣٧|٢٠٢٢
التاريخ:  ٢٠٢٢/٤/٢٥

اعـــــــــــــالن 
ــل ٧١/٢ م ٣٧  ــوت العقار التسلس ــدة الك ــع مديرية تنفيذ س تبي
ــة (هديل جعفر عبد)  ــع َّـ الكوت  العائدة اُّـ اِّـدين ــل  الواق ام هلي
ــهيله إبراهيم  ــد و س ــوز لقاء طلب الدائنني (إقبال إبراهيم راش اِّـحج
ــراء  ــد) البالغ (٢,٠٠٠,٠٠٠) مليون دينار فعلى الراغب بالش راش
ــدأ من اليوم التالي  ــذه اِّـديرية خالل مدة (٣٠ يوما ) تب ــة ه مراجع
للنشر مستصحبا معه التأمينات القانونية عشرة من اِّـائة من القيمة 
اِّـقدرة وشهادة الجنسية العراقية وان رسم التسجيل والداللية على 

اِّـشرتي.
اِّـنفذ العدل / فائد عبد الكريم احمد

اِّـواصفات:ـ 
ــار اِّـرقم ٧١/٢ م٣٧  ــه ورقمه : طريق بغداد ـ كوت العق ١-موقع

ام هليل 
٢-جنسه ونوعه : ارض زراعية تسقى بالواسطة

٣-حدوده واوصافه  : كما مؤشر َّـ خارطة االفراز 
٤-مشتمالته :-  

٥-مساحتة :- 
٦-درجة العمران : 

٧- الشاغل :- 
٨-القيمة اِّـقدرة : (٢,٠٠٠,٠٠٠) مليوني  دينار للحصة اِّـباعة

جمهورية العراق
وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ سدة الكوت
رقم االضبارة : ٢٠٢٢/١١٠٨
التاريخ : ٢٠٢٢/٤/٢٦

اُّـ / اِّـنفذ عليه /(محسن عبد قنرب)
لقد تحقق لهذه اِّـديرية جهة ذات اختصاص انك مجهول 
ــم او مؤقت او مختار  ــل االقامة وليس لك موطن دائ مح
ــتناداً للمادة (٢٧) من  ــن اجراء التبليغ عليه , واس يمك
ــك اعالنا بالحضور َّـ مديرية  قانون التنفيذ تقرر تبليغ
تنفيذ سدة الكوت خالل (١٥) يوماً تبدأ من اليوم التالي 
ــرة اِّـعامالت التنفيذية بحضورك وَّـ حالة  للنشر ِّـباش
ــر هذه اِّـديرية باجراءات التنفيذ  عدم حضورك ستباش

الجربي وفق القانون.
منفذ العدل / محمد عبد الرضا زيدان الطائي 

اوصاف اِّـحرر:
ــرار محكمة بداءة الكوت بالعدد ٦٨٥/ب/٢٠٢٢ َّـ  ق
تاريخ ٢٠٢٢/٣/٦  بخصوص الدين الذي بذمتك لصالح 
ــجاد طاهر) و البالغ (١,٩٦٨,٠٠٠)  الدائن (حسني س

مليون و تسعمائة و ثمانية و ستون الف دينار.

تقاليد تراثية 
ــة/  ومدرس ــكيلية  ناجي/ تش أميرة 
العراق: تبقى تقاليد أهلنا في العيد 
ــنا معها  ــاهدناها وتعايش ــا ش كم
ــن اجلميل في  ــي الزم ــناها ف ومارس
ــابه  ــرح والترابط والتزاور ، وتتش الف
ــن  ــر م ــي الكثي ــع العراق ــي اجملتم ف
ــر األعتبار  ــن بنظ ــات آخذي املمارس
ــات ، حيث تختلف أحيانًا  اخلصوصي
بأختالف الناس واجملتمع واملكان الذي 
ــدن أو القرى  ــواء في امل نعيش به س
ــد وتقاليده  ــس مظاهر العي ، وتعك
ــاري للمجتمع  ــراث والبعد احلض الت
ــرح  ــبات بالف ــه املناس ــذي جتمع ال
واحملبة ، وجتمع الناس لتبادل التهاني 
واألحاديث والذكريات في جو يسوده 
الود والشوق وتبادل األكالت والهدايا 

وطقوس املناسبة املتعارف عليها.
قلوب ومشاعر 

ــكيلية/  تش ــة  /فنان ــس  ادري ــر  فج
ــه  ــر ل ــد الفط ــتقبال عي األردن : اس
ــي وطننا  ــوس متعارف عليها ف طق
ــابه إلى حد،  ــر وتتش ــي الكبي العرب
ــتقبال عيد الفطر في  كبير اال أن اس
ــة اختلف  ــة احملتل ــطني العربي فلس
ــابقة وذلك  ــوام س ــام وأع ــذا الع ه
ــذي يقع عليهم  ــروف العدوان ال لظ
والتنكيل بأبنائهم وأستشهادهم ، 
قلوب ملتاعة لم تتذوق فرحة العيد 
هذا العام ومالبس العيد بقيت على 
رفوف احملالت لم تبرحها ، كعك عيد 
فلسطني باكي والسكاكر أستقرت 
ــهيد ينظر إلينا من  في علبها والش
ــاه اهللا من عيد  ــا آت ــه فرحا مب عليائ
ــطني حزين ينتظر  ــد فلس ، اال ان عي
من ينتشله من براثن االفعى ، ليكن 
ــطني القادم أجمل يحمل  عيد فلس

الفرح والتحرير.
تعزيز الفرح واحملبة 

نرجس عمران/ شاعرة واديبة/ سوريا 
ــارف العيد ايام  ــا نحن على مش : ه
ــارك ،  ــهر  رمضان املب ــي ش وينقض
ــا  ــات وتوزيعه ــداد احللوي ــدأ بإع ونب
إلكرام الضيف وإطعام اجلار ، وكذلك 
نشتري املالبس اجلديدة كي نبدو في 
أجمل حلة في العيد ونزور بها بعضا 
ــتقبل ضيوفنا في متثيل واضح  ونس

لواجب صلة الرحم ، ونعد  في العيد 
أطيب املأكوالت بعد أن نذبح الذبائح 
ــال احلي بضحكاتهم  ، فيمأل األطف
ــعبهم فرحني بجمال لباسهم  وش
ــبة للكبار  ــم ، أما بالنس وحلوياته
يعتبرونه فرصة للم الشمل واللقاء 
ــرح  ــى الف ــاع عل ــي واألجتم العائل
واحملبة حتى أن املسافرون يعودون في 
العيد ، والعاملون يأخذون إجازاتهم 
في العيد ، وأيضا الكثير من القضايا 
ــم التغاضي  ــات يت ــة واخلالف العالق

عنها في األيام املباركة.
مراسيم خاصة 

ــة  جمعي ــة  رئيس ــل/  جمي ــالك  م
ــراق: في األيام  كهرمانة للفنون/الع
ــان نكون  ــهر رمض ــن ش ــرة م األخي
ــغلتني األولى  مشغولني جدا في ش

ــات القرانية والصالة  هي إمتام اخلتم
والدعاء ، وبنفس الوقت نسرق الزمن 
ألكمال متطلبات البيت ولالستعداد 
ــس  املالب ــراء  ــد ش العي ــتقبال  الس
ــوكالته  والش ــات  واحللوي ــال  لألطف
ــال  ــد إكم ــا ، وبع ــوة والهداي والقه
ــداد احللويات  ــرة املالبس نبدأ بأع فق
ــة والكبب  ــة ومنها والكليج اخلاص

ــرة االخيرة فهي  ــا ، أما الفق بأنواعه
ــراء ستائر  ترتيب ديكور املنزل من ش
ــات ورود تنظيف املنزل  جديدة كوش
ــال  ــت والبخور وإرس ــر البي ، وتعطي
التهاني لألهل ولألصدقاء  مسجات 
واألحباب ، ونصلي صالة العيد ونبدا 
ــع العصائر  ــة ، ووض ــل العائل بتقبي
ــه  ــي الثالج ــة ف ــروبات الغازي واملش
ــت واجلبس على  ــرزات واجلكلي والك
ــون بأنتظار  ــطية لنك املناضد الوس

الضيوف.
تبادل الزيارات والتهاني 

ــة/  وأعالمي ــة  أديب ــي/  فتح ــى  من
ــي  العربية:ينته ــر  مص ــة  جمهوري
ــهر رمضان  ــبوع األخير من ش األس
ــتقبال عيد  ــتعداد ألس ــدأ األس ويب
ــكل ترحاب وفرحة،  ــر املبارك ب الفط

ــتعدادات بشراء مالبس  تتمثل االس
ــات  ــازل باملفروش ــني املن ــد وتزي العي
ــتائر ، وأيضا  ــور والس ــدة والزه اجلدي
شراء الكعك والبتيفور والبسكويت 
ــة أول أيام عيد  ــوم بداي ــن ثم نق ، وم
ــر املبارك بصالة العيد جميعا،  الفط
ثم يتوالى اهتمام األطفال والفتيات 
أول  ــل  بالتواص ــار  والكب ــباب  والش
ــن طريق  ــام العيد ع ــي وثالث أي وثان
تبادل الزيارات والتبريكات واملعايدات 
ــزه  ــاء، والتن ــارب واألصدق ــكل األق ل
ــات  ــوالت واملتنزه ــى امل ــاب إل والذه
ــا من  ــواطئ وغيره ــم والش واملطاع
ــع بهجة  ــن اجلميلة التي تش األماك

وتفاؤل على جميع األفراد.
مباهج السرور 

ــدأ  يب  : ــكيلية  تش ــى/  يحي ــا  مه
ــع أنحاء العالم  ــلمون من جمي املس

بعد ان يهل علينا شهر شوال حيث 
ــارك وعندها  ــهر رمضان املب نودع ش
ــذي يأتي ويحمل معه  يبدأ العيد وال
ــرور  والس ــعادة  والس ــة  الفرح ــا  لن
ــهر العبادة والصيام ، وحتى  بعد ش
ــد مع األهل واالقارب  االحتفال بالعي
ــادة تتقرب بها ألى  واألصدقاء هو عب
ــر التقارب وصلة  اهللا ومنها تتم نش
ــتعدادات  أس العيد  ــذا  ،وله األرحام 
التي ينبغي أعدادها قبل قدومه وهي 
معظم البيوت تقوم بها وتكررها كل 
ــذا الضيف اجلميل ،  عام مع قدوم ه
والتي تتمثل بتحضير املالبس ألفراد 
ــع احللوى وإلى آخره من  العائلة وصن
ــياء اجلميلة ونتمنى وندعي من  األش
ــاري عز وجل أن ينعاد علينا وعلى  الب

شعبنا اجلميل باخلير والبركة.

شراء مستلزمات العيد 
ــاعرة/ اجلزائر :  ــال زكريا/ اديبة وش آم
ــل علينا مرة في العام  ذلك الزائر يهِ
ــتاقه من  ، ويظل احملبب للقلوب نش
ــه البهجة و  ــول غياب محمال مع ط
ــرور وأدخال صور الفرح للطفل  الس
ــراء ، فهو  ــع الفق ــم االرزاق م وتقاس
ــهر الغفران  ــرة بعد ش ــت املغف يتبِ
وقطع اخلصام بني االفراد من العاشر 
من رمضان تبتدأ العائالت خاصة ليال 
ــتلزمات العيد من اقتناء  اقتناء مس
مالبس جديدة خاصة االطفال واملواد 
ــة حللويات العيد ، وكل البيوت  االولي
تستقبل العيد بزينة مميزة ، ومع فجر 
شوال الروائح الزكية تشهي االنفس 
من كسكس باللحم و شخشوخة 
، وتهليالت باملساجد تعطر الفضاء  
ــوارع  ــات الفرح ، تزهي الش ومفرقع

وتبتدأ الزيارات و التغافر عيد سعيد 
من جزائرنا إلى العراق العظيم.

أداء صالة العيد 
أسماء الدوري/ محامية وتشكيلية/ 
ــهر  ــام قليلة  وينتهي ش ــراق: أي الع
 ، ــه  وخيرات ــه  بركات ــكل  ب ــان  رمض
ــالميه  حيث تبدأ جميع البيوت األس
ــو  وه ــر  الفط ــد  عي ــتقبال  إلس
ــد  ــلمني بع ــل للمس ــد املفض العي
ــرة  ــتعد   األس ــل ، وتس ــام طوي صي
ــف املنزل  ــد بتنظي ــتقبال العي ألس
ــال وصناعة  ــس لألطف ــراء املالب وش
ــة  وخاص ــات  واملعجن ــات  احللوي
ــون  العراقي ــرص  ويح  ، ــة  الكليج
ــم العائلية عند  ــل خالفاته على ح
ــرعت  ــر حيث ش ــد الفط ــول عي حل
ــالم لكي تستكمل  األعياد في اإلس

ــذي يعتبر  ــر في اجملتمع ال حلقة الب
ــع صدقة  ــه بتوزي ــة اجتماعي قضي
ــد بابًا  ــي تع ــة والت ــر املفروض الفط
ــرور  ــال الس ــل وإدخ ا للتكاف ــعً واس
ــي هذه  ــني ف ــراء واحملتاج ــى الفق عل
ــك يتجه  ــة ، وكذل ــبة الكرمي املناس
أغلب العراقيني ومعهم أوالدهم الى 
اجلوامع ألداء صالة العيد ، واالهتمام 
ــكل خاص  ــي وبش ــر اخلارج باملظه
ــني بالعيد  ــتقبال املهنئ للكبار ألس
ــني األقارب واجليران  وتبادل الزيارات ب
وتهنئتهم بالعيد وزيارة املريض تعد 
ــق عليها  ــادات املتف ــن الع ــن ضم م

واملتبعه خالل عيد الفطر.
تهيئة البيوت 

ــكيلية  ــوش/ فنانة تش فتيحة عش
ــفيرة  السالم وسفيرة  عصامية/ س
ــالم وسفيرة  ــكيلي للس الفن التش

ــنة من اجلزائر  ــة ونوايا احلس الطفول
ــارك  ــر املب ــد الفط ــبة  لعي : بالنس
ــبوع األخير من رمضان  تبدأ في األس
املبارك بتحضير احللوى املتنوعة من 
ــب كل  ــة حس ــة والعصري التقليدي
منطقة، ونباشر في تنظيف البيوت 
ــرأة اجلزائرية ،  ــام كل امل ــذا من مه ه
ألبسة تقليدية  ــتري  ومعظمنا يش
ــدة  ــة جدي ــد بحل ــتقبال العي اإلس
ــارات واألقارب  ــه زي ــن كل عام وفي م
ــا تلك  ــي بينن ــر ف ــاب لتغاف واألحب
ــه الدينية  ــالوة العيد بكل معاين ح

اإلجتماعية.
مسؤولية مشتركة 

ــة/  ــة وأعالمي أديب ــي/  ــوما املغرب س
ــودان: كل عام بخير وجعل اهللا  الس
ــا أعياد بظل  ــعوبنا كله ــا وش أيامن

ــش،  ــب التعاي ــلم وطي ــن والس األم
ــل األعياد فرحة الكبير والصغير  تظ
ــر املبارك هي  ــا الفط ــل علين وإذ يط
ــرة  ــرد منا في األس ــؤلية كل ف مس
ــاء علينا  ــرة والكبيرة وكنس الصغي
ــزل  املن ــز  بتجهي ــؤولية  املس ــل  ج
ــتقبالت العيد  ــه وجتهيز إس ونظافت
والضيافة من صنع اخلبائز واحللويات 
التي درجت عليها العادة وإكمال فرح 
ــرز اعدادات  ــا وهي من أب األطفال به
ــارك بالفرح  ــا ويش ــد نقوم به العي
ــا األهم أيضا  ــا الصغار، كم أطفالن
نقل الصائم لطبيعة أيام الفطر من 
ــهر الفضيل، فشكر  بعد صيام الش
اهللا لكل أم وزوجة وأخت وإبنة وأعاده 

باخلير والبركات.
أجواء أُسرية كرمية 

سعاد الشمري / ناشطة وتشكيلية/ 
ــيل  شناش ــة  مؤسس ــية  رئيس
للثقافة والتنمية/ العراق : ال يخفى 
على اجلميع عادات العوائل العراقية 
ألستقبال عيد الفطر فهناك عادات 
ــاد عنها في  ــن احلي ــية الميك أساس
ــالف  باخت ــة  العراقي ــل  العوائ كل 
ــن أهمها  ــية ، وم ــا املعاش طبقاته
ــك بدفع  ــر فالكل متمس زكاة الفط
زكاة الفطر حتى وأن كانوا ذوي دخل 
بسيط وزيارة األهل واألقارب واجليران  
ــة بالعيد وهذه  ــاء للمبارك واالصدق
من العادات التي للتنازل عنها فهي 
ــل  ــة للتواص ــادات الضروري ــن الع م
ــن التكنلوجيا  ــي زم ــع األحباب ف م
ــات إضافة ألى االفطار  مفرق اجلماع
ــد  ــوم للعي ــة أول ي ــي للعائل اجلماع
ــد القيمر والكاهي صباحا هما  واكي
سيدا املائدة  ألول إفطار ومن العادات 
أيضا عمل احللويات ومنها الكليجة   
ــى فرحة  ــا إضافة إل ــال عيد بدونه ف
ــار العائلة  ــس العيد ويلعب كب مالب
ــرا باحلفاظ على  ــن أب وأم دورا كبي م
ــة   ــد اجلميل ــادات والتقالي ــذه الع ه
وتبقى نقود العيدية تختلف عن كل 
النقود التي يحصل عليها الشخص 
ــي مختلف  ــا ف ــروف وهداي ــن مص م
ــاء ينتظرون  ــبات ويبقى األبن املناس
ــي أول صباح العيد  ــود العيدية ف نق
من األب واألم فبركتها وقيمتها لها 

طعم مميز.

كـيـف تـستـقـبـل العـوائـــــــل الـعـراقـيـة والعـربـيـة عـيـد الـفـطـر الـمـبـــــارك؟
ما إن ينتهي األسبوع األخير من شهر رمضان حتى تبدأ العوائل العراقية والعربية في استعدادها الستقبال 
ــي توارثتها عبر أجيال  ــرية تقوم بها والت ــعبية واألس ــد الفطر املبارك ، فهنالك الكثير من التقاليد الش عي
مختلفة،  لتكون في األخير إحدى عوامل التفاعل اإليجابي داخل أسرتك،  (جريدة البينةاجلديدة) تناولت هذا 

املوضوع مع نخبة من املشاركات عراقيًا وعربيًا ، وكانت هذه اآلراء الواردة.

تحقيق / علي صحن عبد العزيز

اسماء الدوري مها احلديثي مالك جميل فجر ادريس اميرة ناجي
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فقدان هوية

فقدت مني الهوية بأسم (حسن 
ــم) الصادرة من  علي عبدالكري
ــني  ــني العراقي ــة الصحفي نقاب
ــة (١٨٠٨٠) على من  واِّـرقم
ــليمها اُّـ جهة  يعثر عليها تس

االصدار مع الشكر والتقدير.

فقدان هوية

فقدت مني الهوية بأسم (حسني 
علي عبدالكريم)  الصادرة من 
ــني  ــني العراقي ــة الصحفي نقاب
ــة (١٨٠٩٣) على من  واِّـرقم
ــليمها اُّـ جهة  يعثر عليها تس

االصدار مع الشكر والتقدير.

الشركة العامة لتصنيع الحبوب
لجنة البيع وااليجار اِّـركزية

م / إعالن مزايدة ٢٨

التاريخ : ٢٦ / ٤ / ٢٠٢٢

٩االثنني

إعالناتكم في

ضـــمـــان 
أوســــــع 
لالنـتـشــار
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أو  يصوِّب  أن  يريد  من  لكل  مكفول  الرَّد  حق  إن    

ح معلومة وردت في خبر أو مقال ويعتقد أن  يصحِّ

فيها جتنيا او مغالطة إذا رغب في ذلك، وإن ديدننا 

هو احترام الرأي والرأي اآلخر.

تنويـــــه

(السنة السابعة عشرة) العدد (٣٨٦٧) - األربعاء - ٢٧ - نيسان - ٢٠٢٢

حداد عىل ارواح شهداء الوطن 
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ــات النصب  ــارس لنجاح عملي ــة الدجالني التي مت ــاز لعب ــت وبدرجة إمتي جنح
ــة والفنون من  ــالم والثقاف ــات الصحافة واإلع ــت أغطية منظم ــال حت واإلحتي
إختراق كبار املسؤولني وإيقاعهم في مصائد اإلحتفاالت الوهمية ذات األهداف 
ــلطة  ــية في الس ــخصيات السياس التجارية ، ولم يعد غريباً أن جند كبار الش
ــزاب ووزراء  ــلطة التنفيذية وقادة األح ــواب أو الس ــي مجلس الن ــريعية ف التش
ــملون برعايتهم  ــؤولني كبار في مختلف التخصصات جندهم يش ووكالء ومس
ــهد  ــة جتمعات وهمية أبطالها من النصابني واحملتالني . وحني نتأمل مش الكرمي
ــم يتحدثون عن املبادئ  ــادة الكبار وه ــاالت والكلمات التي يلقيها الس اإلحتف
ــان  ــالق والوطنية وحرية الرأي وحقوق اإلنس ــم واألفكار الرفيعة عن األخ والقي
ــف أنهم ال يعلمون من هو اجلمهور احلاضر أمامهم ومنهم هؤالء الرجال  ولألس
ــهادات الشكر  ــملهن التكرمي ودروع اإلبداع وش ــملهم وش ــاء الذي ش او النس
ــة وتنوير اجملتمع  ــل احلقيق ــؤولني بوصفهم رس ــر والثناء من كبار املس والتقدي
ــي كلمات الترحيب  ــذه الكوميديا احلزينة ف ــة وقيم األخالق ، وه ــث روح احملب وب
ــكالوات الذي  ــا زالوا ضحية لتجار ال ــدل على أن الكبار م ــهادات التقدير ت وش
يقيمون هذه اإلحتفاالت لكسب الشرعية واحلصول على متويل من كل اجلهات 
الداخلية واخلارجية . والدليل على ما نقول ندعوكم للتقصي عن حقائق وسيرة 
ــن خالل املهرجانات  ــف جمعوا ثروات طائلة م ــخ قادة هذه املنظمات وكي وتاري
ــرات اآلالف من الرجال والنساء الذي ال يربطهم بالصحافة  وبيع الهويات لعش
ــتغالل املكاسب الشرعية للصحفيني  ــوى إس رابط ال من بعيد وال من قريب س
ــبب فوضى جتار الصحافة واإلعالم وغزو  احلقيقيني الذين ضاعت حقوقهم بس
ــني ، وإذا أجرينا عملية تدقيق للهويات الصادرة من املنظمات  الطارئات والطارئ
ــنجد إن أكثر من ٩٩ ٪  ــبحية والوهمية والتي وصلت إلى أرقام مليونية س الش
ــي ولكنهم حصلوا على الهوية  ــون العمل الصحف هم من املتطفلني ال ميارس
ــخصية ومادية  الصحفية املزيفة مببلغ زهيد من دكاكني الصحافة ألغراض ش
ــلطات األمنية . إن بعض أصحاب املنظمات هم من املتهمني  ورمبا لتضليل الس
ــخصيات اإلعالمية القديرة تعرف  واملالحقني بتهم النصب واإلحتيال ، وأن الش
ــؤولني  ــدوا فرصة كبيرة في غفلة بعض كبار املس ــداً تاريخ هؤالء الذين وج جي
ملمارسة نشاطهم في النصب واإلحتيال ، حيث تلجأ هذه املنظمات لوضع أسم 
ــرمي الوهمية ، حيث تقدم  ــؤولني في بطاقات الدعوة ملهرجانات التك كبار املس
ــخاص يوصفون باملبدعني وغالبيتهم  ــهادات تقدير ألش فيها دروع الدجل وش
من النصابني والطارئني واألغبياء املوهومني ، ولألسف يسقط في هذه املصيدة 
ــي والثقافي ، وبهذا  ــط اإلعالم ــاً بعض املبدعني الكبار املعروفني في الوس أيض
ينجح أصحاب هذه اإلحتفاالت الهزلية بكسب الشرعية من خالل رعاية كبار 
املتنفذين لفعالياتهم املشبوهة .ولألسف الشديد تلعب بعض وسائل اإلعالم 
الفضائية دورا كبيرا للترويج عن هذه املهرجانات اإلستغفالية من خالل بعض 
ــاهمون في  ــلني النفعيني ، حيث يس ــة ومن بعض املراس ــات الرخيص الفضائي
ــرية ، حيث إندفع البعض منهم لوجود  ــة اإلخبارية لهذه املهزلة البش التغطي
مسؤولني كبار في رعاية هذه اخلطة اجلهنمية ، كذلك تكرمي شخصيات معروفة 
ــذه املنظمات طعماً  ــادة الدجل في ه ــي وضعها ق ــم اللعبة الت ــت عليه إنطل
ــائل اإلعالمية .إننا نحذر من خطورة هذه املنظمات  إلصطياد املسؤولني والوس
ــعبية والبرملانية  ــاط احلكومية والش ــتطاعت أن تخترق بعض األوس ــي إس الت
ــخصيات الثقافية واإلعالمية ، وبدأت أيضاً تنطلق وتتحرك على الصعيد  والش
ــينة ، حيث  ــلوكياتها املش ــم العراق وهو براء منها ومن س احمللي وتتحرك بأس
ــر واجهات اإلعالم والثقافة وحرية  ــتجداء عب متارس هذه املنظمات عملية اإلس
ــاء قواعد رصد ومعلومات تفصيلية عن  ــان ، واملطلوب إنش املرأة وحقوق اإلنس
ــخصيات واملنظمات ومالحقتها قانونياً ومهنياً وحتويلها إلى احملاكم  هذه الش
ــؤولني  ــة الدميقراطية وخداع املس ــويه املمارس بتهمة النصب واإلحتيال وتش
ــرأ ويتابع ويردع هذه  ــمعة املثقفني واإلعالميني ، فهل هناك من يق ــويه س وتش
الزمر املرتزقة التي تتاجر باملهنة ومتارس الدجل بوضح النهار أمام مسمع ومرأى 

احلكومة والبرملان .

 فراس الغضبان الحمداني 

رأي

›uÜ€a@pb„buäËfl
@@paÎ˝ÿ€a@ ÎâÖÎ@

عبد الزهرة البياتي 

وجع يومي

ــراض الثروة  ــت مختصا بأم ــا ولس ــت طبيبا بيطري لس
ــي التصدي  ــي واجبي الصحف ــن يقتض ــة، ولك احليواني
ــددة بل  ــى منطقة مح ــرة ال تقتصر عل ــكلة خطي ملش
ــمال الى  ــعب عامة من اقصى الش مرتبطة بصحة الش
اقصى اجلنوب ومن اقصى الشرق الى اقصى غرب الوطن 
ــي  ــأ الفيروس ــى النزفية) ذو املنش ــي مرض(احلم تلك ه
عدي الذي يصيب االنسان جراء االختالط باحليوانات  الـمُ
ــوائل املصابة منها او التقرب  ــية او  التعرض لس كاملاش
ــكل مباشر حد املالمسة.. يقول اخلبير الوبائي  اليها بش
ــرض يتمثل  ــر للم ــوش) ان النقل غير املباش (حيدر حنت
ــا والكبيرة  ــاز بصغر حجمه ــراد) التي متت ــرة (الق بحش
بفعلها حيث انها تتغذى على امتصاص دماء احليوانات 
ــان  ــيلة نقل اذا لدغت االنس وبالتالي ميكن ان تكون وس
ــني واجلزارين او من  ــن طريق القصاب ــد ينتقل املرض ع وق
خالل تقطيع اللحوم الطازجة من قبل ربات البيوت، وهذا 
الكالم ليس من جيبي اخلاص بل من حنتوش الذي يؤكد 
ــذر من هذا الوباء الذي  ــأن املطلوب هو أخذ احليطة واحل ب
ــم  ميتاز  ببعض العالمات منها ارتفاع درجة حرارة اجلس
ــرى تتمثل بالوهن  ــن آثار جانبية اخ ــتتبع ذلك م وما يس
ــالت. والتطور   ــم وحتديدا العض ــط انحاء اجلس وآالم حتي
االخطر في املرض هو حتوله الى نزف من   أماكن  مختلفة 
ــمية(احلمى النزفية).  ــم، ومن هنا جاءت التس في اجلس
ــالفة كما تقول عضو الفريق االعالمي لوزارة  وربّاط الس
الصحة (رُبى فالح) ان الفيروس قد يسبب خلال في اجلهاز 
العصبي وفشال في الكلى والكبد واجلهاز التنفسي وقد 
ــكل  تصل احلالة الى الوفاة في حال لم تتم معاجلته بش
ــد حلد االن عالج  ــة الكبرى انه ال يوج ــريع لكن الطام س
ــن أعراضه  ــتهدف التهدئة م ــا يوجد منه يس محدد وم
ــلح الذاتي وتطبيق  املقولة  ــط، وعليه ال بد من التس فق
الذهبية (الوقاية خير من العالج) من خالل غسل اليدين 
ــة احليوانات وجتنب مالمسة املصابني وطبخ  بعد مالمس
ــراء اللحوم غير معلومة  الطعام بصورة جيدة وجتنب ش
ــيد  ــي اماكن غير صحية.. الس ــدر او تلك اجملزورة ف املص
ــي دائرة  ــة العامة ف ــم الصح ــني رياض) مدير قس (حس
ــجلت العام  ــة ذي قار س ــار قال ان محافظ ــة ذي ق صح
ــة اصابة باملرض، بينما في العام احلالي  املاضي (١٦) حال
بلغ عدد  االصابات حلد االن (١٤) توفي ثالثة منهم وهو رقم 
مرتفع مقارنة بعام (٢٠٢١)، واحلبل على اجلرّار .. وان اخلزين 
اخلاص باملادة اخملصصة ملكافحة القراد (صفر) يعني (هب 
ــوب) ان ادارة احملافظة اي (ذي قار) ال متلك  بياض) وبعد (الن
ــرار املوازنة العامة  ــرائها جراء عدم اق ــارا واحدا) لش (دين
للعام احلالي (٢٠٢٢) والعتب عليك يا بو فالن يامن جتلس 
ــة (گطعت روحها)  ــان!! وان ادارة احملافظ ــت قبة البرمل حت
ــفى البيطري لغرض شراء هذه  ــاعدة املستش ألجل مس
ــبب عدم وجود (مادة قانونية)  ــلت) بس املادة لكنها (فش
ــفى  ــا يقول مدير املستش ــرف املبلغ املالي كم ــح ص تتي
ــوى اطالق صرخة  ــاد ذياب).. وليس ثمة طريق آخر س (عم

تسمعها احلكومة في بغداد!!.

@HÚÓœå‰€a@Û‡ßaIÚzœbÿfl
AA@HÚÓuä®aIÎ@fibßa@ä‘œÎ
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* رئيس التحرير التنفيذي
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متابعة / البينة الجديدة 
ــادرة وطنية  ــن مب ــة  ع ــت وزارة الزراع أعلن
ــجيع الزراعة في املؤسسات واملدارس  لتش
ــني  ــني اثن ــددت عامل ــا ح ــوارع، فيم والش
ــط اخلاصة  ــذ اخلط ــر تنفي ــهمان بتأخ يس
ــان  الكثب ــت  وتثبي ــر  التصح ــة  مبكافح

الرملية.
ــوزارة الزراعة، ميثاق  ــل الفني ل وقال الوكي
ــكلة  ــني، إن «التصحر ليس مش عبد احلس
ــكلة  ــط وإمنا هي مش ــراق فق ــق بالع تتعل
ــرات املناخية»،  ــة بالتغي ــة متعلق اقليمي
الفتاً إلى أن «وجود شح في األمطار أدى الى 
ــاء النباتي خصوصاً  جفاف وقلة في الغط
ــراء غرب  ــة في الصح ــق الرعوي ــي املناط ف

ــوار أيضاً  ــى دول اجل ــدة ال ــي ممت ــراق وه الع
ــم  ــي دول اإلقلي ــرة ف ــكل ظاه ــدأت تش وب
ــتركاً». وأضاف  أيضاً مما يقتضي جهداً مش

ــاطات عدة في  ــني أن «هناك نش عبد احلس
ــات واملدارس  ــة للمؤسس ــجيع الزراع تش
ــة، وهناك  ــادرة وطني ــن مب ــوارع ضم والش
ــجير  ــي تعنى حالياً بالتش ــر ديوان جلنة أم
ــة من عدة وزارات  داخل املدن وحولها مؤلف
ــراف من هيئة  ــا قيد التنفيذ وبإش لوضعه

املستشارين في مجلس الوزراء».
ــات املالية  ــى أن «قلة التخصيص ــت إل ولف
ــهم في تأخر  وتأخر إقرار املوازنة عوامل تس
ــة مبكافحة  ــط اخلاص ــذ بعض اخلط تنفي
ــر وتثبيت الكثبان الرملية»، مؤكداً  التصح
ــة  ــض اخلط ــة وخف ــوارد املائي ــة امل أن «قل
ــى الغطاء  ــيلقي بتأثيراته عل ــة س الزراعي

النباتي».
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أعلن املوسيقار العراقي فاروق هالل املقيم 
ــني جديد يحمل  ــي مصر، عن ابتكار تلح ف
اسم (العود تشيلو). وقال هالل إن «اإلبتكار 
ــرة ضمن  ــي محاض ــأعلن عنه ف ــذي س ال
ــر، يجمع العود  ــد عيد الفط ــدوة تقام بع ن
ــة اآللة  ــد (ضبط طبق ــدوزان جدي ــو ب باجلل

ــكار  ــذا اإلبت ــاف أن «ه ــيقية)».  وأض املوس
ــيقود  ــيلو) وس ــوان (العود تش ــل عن يحم
انقالباً في املوسيقى العربية». وأشار إلى أن 
«املوسيقى العراقية محصورة تلحينياً بني 
ــرة درجة، أما االختراع  ثمان الى اثنتي عش
ــني واألداء على أربع  ــن التلح ــر فيمكِّ األخي

وعشرين درجة».
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ــي إيلون  ــر األميرك ــاز امللياردي ف
ماسك -  االثنني املاضي- باتفاق 
(Twitter) مقابل  لشراء «تويتر» 
ــة  صفق ــي  ف دوالر،  ــار  ملي  ٤٤
ستحول السيطرة على منصة 
ــي  الت ــي،  االجتماع ــل  التواص
ــاء  ــني وزعم ــتخدمها املالي يس
ــخص  ــى ش ــى أغن ــون، إل عاملي
ــات  في العالم. وكانت املناقش
بشأن االتفاق، الذي بدأ األسبوع 
املاضي، قد تسارعت في مطلع 
ــك  ــبوع بعد أن غازل ماس األس
ــل  ــر بالتفاصي ــاهمي تويت مس

املالية لعرضه.
ــر  تويت ــدأت  ب ــط،  ضغ ــت  وحت
ــراء  ــك لش ــاوض مع ماس التف

ــرح  املقت ــعر  بالس ــركة  الش
للسهم البالغ ٥٤٫٢٠ دوالرا.

ــيرة تويتر  ــاق مس ــي االتف وينه
ــذ  ــة من ــركة عام ــا ش بوصفه
ــام األولي في ٢٠١٣.  طرحها الع
ــهم تويتر نحو ٦٪  وصعدت أس

عقب أنباء االتفاق.

µbÌÖ@ø@Ô»flbu@k€b�€@Ô°â@ Îäífl@—yaÎå€aÎ@¥ib»r€a@ÚÓiäm
متابعة / البينة الجديدة 

ــة احليوانات  ــراً بتربي ــدأ مبك ب
ــه منها،  ــى الرغم من خوف عل
لكنه مع مرور الوقت اكتسب 
ــل معها، إنه  خبرة في التعام
الطالب اجلامعي مصطفى زبار 
ــكن في قضاء بلدروز  الذي يس
ــى والذي  ــة ديال ــع حملافظ التاب
وصل ملرحلة متكن خاللها من 

ترويض الثعابني وتربيتها.
ــاء  األنب ــة  لوكال ــار  زب ــول  ويق
ــب  ــه «تغل ــة (واع)، إن العراقي
على مخاوفه وطور هوايته في 
تربية احليوانات، اذ جلب انواعا 
ــف التي ال  ــن الزواح ــة م غريب
يرغب احد في االقتراب منها»، 
منوها بأنه «ميلك ثعبانا عمره 

ــة  عائل ــن  م ــو  وه ــنوات  س  ٣
ــون والتي توصف  بورميس بايث

بالثعابني املعاصرة».
نوعٌ غير مؤذ

وأضاف، أن «طول الثعبان يبلغ 
٣ أمتار و٢٠ سم فيما يبلغ وزنه 
ــوع ال يؤذي  ــم، وهذا الن ١١ كغ
احدا وأنا أتعامل معه كحيوان 

ــدي وجبة  ــه بي ــف وأطعم الي
ــبوع»، مبينا أن  واحدة كل أس
ــن احليوانات ال  ــوع م ــذا الن «ه
ــاج الطعام يوميا وأنه من  يحت
املمكن أن يبقى مدة شهر دون 
ــرض هذا  ــي حال م ــام، وف طع
ــوان فإنه يقل معدل عمره  احلي
ــدر بـ (٢٠)  ــي الذي يق االفتراض

عاما».
أسعار الثعابني

ويبني زبار أن «اسعار هذا النوع 
ــة وتصل  ــن الثعابني مرتفع م
إلى ٣٠٠٠ دوالر، وأن هناك انواعا 
ــم يتجاوز  ــي العال ــودة ف موج
ــف دوالر، وتكون  ــعرها ٥٠ ال س
بعدة الوان ويغلب عليها اللون 

االخضر، ومنشأها في بورما».

ــعد  س ــيخ  الش ــدم  يتق
ــرح بوافر  ــو ف ــي اب الدراج
الشكر واالمتنان للدكتور 
ــراض  باالم ــي  االخصائ
ــطرة  وقس ــة  القلبي
الدكتور  القلب  كهربائية 
ــع  مان ــن  ــني عبداحلس ام
الكبيرة  جلهوده  العلواني 
في عالجي من جراء جهد 
القلب وعدم انتظام دقات 
قلبي شاكرا الدكتور امني 
ــة في  ــه املوفقي ــى ل وأمتن
عمله. علما ان شخصية 
ــع  متت ــور  الدكت ــذا  ه
وهو  الكبيرة  ــانية  باالنس
للفقراء  ــا  يوم ــص  يخص
ــر االعالمي  ــن هذا املنب وم
ــارك اهللا  ــول للدكتور ب نق

ــر اهللا امثالكم  ــم وكث بك
يارجال االنسانية  النبالء 
ــم  ــم اهللا وحفظك وفقك
ــهر الكرمي  ــذا الش ــي ه ف
ــي ميزان  ــال ف وكل االعم
اهللا  ــن  .وم ــناتكم  حس

التوفيق 
الشيخ سعد الدراجي 
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