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ر زعيم التيار الصدري السيد مقتدى  حذّ
ــد و «السرايا»  ــلم احلش الصدر  من تس
ــارة األربعينية : قد الحتمد عقباه  أمن زي
ــمه  ــك وقال في تغريدة له:ـ  بس إن مت ذل
تعالى على كل محبّي اإلصالح ممن ثاروا 
ضد الظلم والفساد .. السير نحو قبلة 
ــالء) ونحو إمام اإلصالح :  اإلصالح ( كرب
ــني بن علي روحي  ــيدي وموالي احلس س
ــو قائد ورمز العزة  ــه الفداء . نعم ، نح ل
والصالح ونابذ الضيم والفساد . فيا أيها 
ــي ذلك . بيد أنّ لذلك  الثوار ال تقصروا ف
ــروطاً:ـ أوالً : بال رايات خاصة لفئة أو  ش
جهة أو عسكر أو إنتماء أو حزب أو حتى 
ــني إمام اإلسالم  طائفة .. فاإلمام احلس
ــاً : عدم رفع  ــانية واإلصالح. ثاني واإلنس
ــهداء وال غيرهم  الصور مطلقاً ، ال الش

ــوان اهللا تعالى عليهم  ــم رض فجميعه
ــني سيد شهداء  فانون في اإلمام احلس
اجلنة. ثالثاً : عدم ارتداء األكفان أو أي زيّ 
مييزهم عن باقي الزوار مطلقاً وال سيما 
الزي العسكري .. فاجلميع يلبسون ثوب 
ــب. رابعاً :  ــارة فحس ــالص والطه اإلخ
هتافكم بذكر اهللا وطاعته وبذكر اإلمام 
ــني وأهل البيت سالم اهللا عليهم  احلس
ــاً : اإللتزام  ــر. خامس ــط وفقط الغي فق
ــة  واحلكم ــر  الصب ــتويات  مس ــى  بأعل
ــن يعصي التعليمات  واألخالق .. وكل م
من أي جهة كانت فعلى القوات األمنية 
ا  التعامل معه بحزم وبال تهاون .. فهو إمّ
ــعائر احلسينية .  مندسّ أو مبغض للش
ــيد  ــم التيار الصدري الس كما دعا زعي
ــد، الى عدم  ــدر، أمس األح مقتدى الص
ــزوار األجانب وباألخص  ــدي على ال التع
اإليرانيني باليد أو اللسان ووصفه باألمر 

القبيح واملمنوع . على صعيد آخر وضع 
احلزب الدميقراطي الكردستاني ، شرطاً 
ــر رئيس  ــة متري ــوره جلس ــل حض مقاب
ــل مجلس  ــا رأى أن ح ــة، فيم اجلمهوري
النواب وارد جداً النتزاع فتيل األزمة.وقال 
النائب عن احلزب، جياي تيمور، لبرنامج 
باخملتزل الذي تبثه فضائية السومرية، إن 
حل البرملان وارد جداً النتزاع فتيل األزمة 
ــر أو مت التعجيل  ــذا األم ــر ه ــواء تأخ س
ــكيل  ــدد تيمور، على ضرورة تش به.وش
ــر  التحضي ــى  تتول ــدة  جدي ــة  حكوم
النتخابات نزيهة وشفافة.وبشأن دعوة 
ــدى الصدر،  ــدري مقت ــم التيار الص زعي
ــحب نوابه من البرملان،  للدميقراطي بس
ــمية  ــرات بوصول دعوة رس قال ال مؤش
للدميقراطي بسحب نوابه وما جرى هو 
ــط من وزير الصدر وليس عبر  تغريدة فق
القنوات الرسمية.وبشأن اختيار مرشح 

ــح تيمور، أنه ال  ــة اجلمهورية، أوض رئاس
ــني الكرديني. ــل يلوح باألفق بني احلزب ح
ــة  ــى أن حزبه لن يدخل جلس ــار إل وأش
ــى رئيس اجلمهورية ما لم  التصويت عل
ــي واالحتاد  ــني الدميقراط ــم التوافق ب يت
ــتاني. فيما اكد االحتاد  الوطني الكردس
ــات  ــتاني، ان تصريح ــي الكردس الوطن
ــزب الدميقراطي حول الذهاب لبغداد  احل
ــوية ما هو اال تضليل للرأي  مبرشح تس
ــيرزاد  ــال القيادي في االحتاد ش العام.وق
ــأن استبدال  صمد انه ال يوجد حوار بش
ــح تسويه،  برهم صالح او الذهاب ملرش
ــح واحلديث  ــى صال ــرون عل ــن مص ونح
ــزب  ــص احل ــوية يخ ــح التس ــن نرش ع
ــل الرأي العام  ــط ونتوقع انه لتضلي فق

وحسب.

كتب اِّـحرر السياسي

H bœÜ€aI@=én‰fl@Âfl@·ÁÖÏ‘«@ÚÅÏé–‡‹€@ÒÖÏ»€a@Òâb‡nça@÷˝üg@Ü«Ïfl@Ö �Ü§@@HÚÓibÓ‰€a@Âfl˛aI@NN@HÚÓ‹ÅaÜ€aI@ø@·Áıaäƒ„@aÏé‰m@¸
ــتمارة  ــد، موعد إطالق االس ــاع النيابية، امس االح ــن والدف ــددت جلنة االم ح
ــبي وزارة الدفاع.وقال عضو  ــن منتس ــم م ــوخة عقوده ــة للمفس االلكتروني
ــوم، للتعرف على  ــوم بزيارة وزارة الدفاع الي ــر وتوت إن اللجنة تق اللجنة ياس
ــتمارة االلكترونية للمفسوخة عقودهم،  ــتجدات بشأن اطالق االس اخر املس
ــود اي تاخير الن االجراءات االصولية تتطلب بعض الوقت.وبني  مؤكدا عدم وج
ــبوع املقبل اي بعد انتهاء مراسم  ــتمارة في االس أنه من املتوقع   اطالق االس

الزيارة االربعينية.
ــبي وزارة الداخلية من  ــالء منتس ــب األمن النيابية بإي ــة اجلديدة) تطال (البين
ــوخة عقودهم والهاربني واملستقيلني فهم أولى باإلهتمام أسوة بوزارة  املفس

الدفاع .. أنظروا اليهم كأسنان املشط واإلنصاف مطلوب.

بغداد /
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ــواء ذكرى  ــام أج ــذه األي نعيش ه
ــني بن علي  أربعينية اإلمام احلس
بن أبي طالب ( عليه السالم) الذي 
ــه وعياله وأصحابه  ى بنفس ضحّ
ــالح بعد أن  ــل حتقيق اإلص من أج
ــت الضاللة  ــاد وتفش ساد الفس
ــادىء  ــن مب ــراف ع ــر اإلنح وظواه
ــف وقيم  ــالمي احلني ــن اإلس الدي
ــة التي  ــالة احملمدي ــت الرس وثواب
حاولت طغمة فاسدة مصادرتها 
ــرى اإلمام  ــث بها وكيف انب والعب
احلسني (ع) ليتصدى لها ويصرخ 
بوجهها .. صرخة مازالت وسيبقى 
صداها يرّن في األرجاء الى ماشاء 
ــتبقى ثورة  من الزمن .. وكانت وس
ــني (ع) ثورة ضد  ــو األحرار احلس أب

ــا كانوا  ــاة حيثم ــل والطغ الباط
ــا نعتقد  ــروا .. ومن هن ــى ظه ومت
ــتلهام قيم  ــرة هي في اس ب أن العِ
الثورة احلسينية وجتسيدها واقعاً 
ــيما من قبل  ــلوكاً يومياً الس وس
ــكة  املاس ــية  السياس ــة  الطبق
ــه فأنه آن  ــور .. وعلي ــد األم مبقالي
ــة  الطبق ــذه  ه ــوم  تق ألن  األوان 
(التحاصص  بتغيير منهجها من 
ــح  ــة) وتصحي ــادم واحلرمن والتخ
ــات  طموح ــي  يرض ــا  مب ــار  املس
ــق تطلعاته نحو  ــعب ويحق الش
ــول : أن  ــة .. نق ــرة كرمي ــاة ح حي
ــدث  يتح ــة  ياساس ــم  جميعك
ــني (ع) وضرورة التأسي  عن احلس
بثورته العظيمة التي الهمت كل 
ــي العالم أجمع  ــرار والثوار ف األح
رْ  بَ ــتلهام الدروس والعِ وكذلك اس

منها ولكن واقع احلال هو العكس 
ــف .. فما  ــديد األس ــع ش ــاً م متام
ــسَ جديراً بكم  ــدا مما بدا ؟!. ألي ح
ــي تغيّروا  ــينيني ك أن تكونوا حس
الواقع الراهن .. أم ماذا ؟.. والشيء 
بالشيء يذكر فإن ظاهرة الفساد 
ــن احلاالت  ــدة م ــتفحلة واح املس
ــورة حقيقية  ــى ث ــاج ال ــي حتت الت
ــالع جذورها وإالّ باهللا عليكم  إلقت
مامعنى أن تريليونات من الدنانير 
ــيل)  ل وش ــة ( حمّ ــرف بطريق تص
ــم الغذائي  ــون الدع مبوجب قان
الطارىء الذي يفترض أن ينتهي 
نهاية هذا العام دومنا وجود أبواب 
ــرف وال أرقام معلومة  ثابتة للص
ــا ال  ــا كم ــالع عليه ــن اإلط ميك
ــة وهو  ــابات ختامي ــد حس توج
ــوال تهدر دون  ــد بأنها أم ما يؤك

ــيب أو رقيب بينما طبقات  حس
واسعة من الشعب تعيش حالة 
ــوز واملرض  ــر والع ــة والفق الفاق
ــي : من  ــؤال األزل ــى الس .. ويبق
الة» واملفسدين  يُحاسب «النشّ
ــرقوا  ــذه احلكومة ممن س ــي ه ف
ــاً مضاعفة ما  ــوق أضعاف مايف
ــالل فترة  ــرقته ونهبه خ متت س
(١٨) عاماً مرّت !!. أن وهج الثورة 
ــتبقى  ــا س ــينية وجذوته احلس
تّقدة ألجيال وألجيال ولن تخبو  مُ
ولن ينطفىء أوارها مهما تعاقب 
الزمن وعلينا كشعب أن نترجم 
مبادىء الثورة احلسينية سلوكاً 
يومياً وعملياً وعندها سوف نرى 
ة  ــعوباً مرفهّ أوطاناً مزدهرة وش
ثرواتها وأموالها  وأن  ــتقرة  ومس

رة لها. العامة مُسخّ
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«سومو» تشتكي : اقليم كردستان يصر على رفض تطبيق قرار اِّـحكمة االتحادية .. فمن يجيبها يا ساسة؟!
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يبدو ان قدرنا في هذا الوطن ان جميع 
تتخذها  ــي  الت ــة  ــرارات احلكومي الق
ــر احلكومية خاضعة  الوزارات والدوائ
لالرجتال واملزاجية فما ان يصدر القرار 
ــعة  ــريحة واس اليوم وهو يتعلق بش
ــي اليوم  ــى يفاجأون ف ــن الناس حت م
التالي بتفسيرات ما انزل اهللا بها من 
سلطان، وهناك من يلغي االمر بـ (جرّة 

قلم) وهكذا نبقى ندور في الدوامة.

\ ^@Ô‹«@‚bfl¸a@|Ìäô@âÎåÌ@èÓé„äœ@bibj€a@›ræ
أجرى سرومي سبولج ممثل البابا 
ــف  ــى النج ــارة إل ــيس ، زي فرنس
االشرف.وقال إعالم العتبة العلوية 
ــرف ممثل البابا فرنسيس  ، إنه تش

ــبولج) رئيس جامعة  (سرومي س
ــر الكاثوليكية، الوزير  بوزمان بيت
ــان من قبل  ــؤون األدي املفوض لش
ــة الهنغارية  ــة الوزراء اجملري رئاس
ــارة اإلمام  ــه بزي ــد املرافق ل والوف

ــي ذكرى  ــالم) ف ــي (عليه الس عل
ــاف البيان، أنه  ــارة األربعني.وأض زي
كان في استقباله عضو مجلس 
ــة  ــة املقدس ــة العلوي إدارة العتب

سليم اجلصاني.

ــس االحد،  ــي، ام ــدر أمن ــاد مص أف
ــوض باطالق النار على  بانتحار مف
ــتخبارات  ــه داخل مقر االس نفس
إن   ، ــدر  املص ــال  بغداد.وق ــرقي  ش
ــتخبارات  ــي مديرية اس مفوضا ف

ــم مراقبة السرية اقدم  بغداد قس
ــار على  ــار باطالق الن ــى االنتح عل
ــدس  ــالح نوع مس ــه من س نفس
ــتخبارات  ــه داخل مقر اس عائد ل
ــن  ــداد ضم ــاب بغ ــة اره ومكافح
منطقة الرشاد شرقي العاصمة. 

ÖaÜÃi@ø@paâbjÇnç¸a@ä‘fl@›ÅaÖ@Èé–„@Û‹«@âb‰€a@÷˝ühi@ûÏ–fl@âbzn„a

النجف االشرف /

ÚÓ‡ƒ«¸a@paãaÏu@äÌÜfl@›mb”@Û‹«@ıbö‘€a@Â‹»m@paâbjÇnç¸a@Ú€b◊Î
ــتخبارات ، قتل  ــت وكالة االس أعلن
ــر جوازات  ــذي نحر مدي ــي ال اإلرهاب
األعظمية.وذكرت الوكالة ، أنه بعد 
ــلح بحب  ــى اهللا والتس التوكل عل
ــر من قبل  ــراف مباش الوطن، وباش

ــتخبارات والتحقيقات  ــل االس وكي
ــات  ــد العملي ــب قائ ــة  ونائ االحتادي
ــتركة ، والحقا للضربة اجلوية  املش
ــور اجلو  ــن قبل صق ــذت م ــي نف الت
ــرة حمرين ، ووفقا  على ضفاف بحي
ــن بني  ــإن م ــة، ف ــات الوكال ملعلوم

ــام  ــي وس ــم االرهاب ــن مت قتله الذي
ــى نحر  ــذي اقدم عل ــد ال ــي حم عل
ــهيد ياسر مدير أحوال  العقيد الش
ــاص  القص أن  ــت،  االعظمية.وأضاف
ــهدائنا يأتي ال  من االرهاب والثأر لش

محال وإن بعد حني. 

بغداد /

بغداد/
ــيادة  ــس حتالف الس ــتقبل رئي اس
ــد،  االح ــس  ام ــر،  اخلنج ــس  خمي
رئيس جهاز االستخبارات التركي، 
هاكان فيدان، في العاصمة بغداد.

والتقى اخلنجر فيدان في إطار زيارة 

ــداد التقى  ــي بغ ــا ف ــل يجريه عم
خاللها قادة وشخصيات حكومية 
ــاع عدد من  االجتم عراقية.وحضر 
رؤساء الكتل السياسية العراقية، 
ــس  لرئي ــق  املراف ــد  الوف ــاء  واعض

االستخبارات التركي.

Ô◊6€a@paâbjÇnç¸a@ãbËu@èÓˆâ@Ô‘n‹Ì@äv‰®a
بغداد /



البينة الجديدة / هيثم مجيد
ــن  ع ــارة  التج وزارة  ــت  اعلن

ــركة العامة  ــق الش ــن حتقي ع

ــارات  زي ــوب  احلب ــع  لتصني

ــية للمطاحن العاملة  تفتيش

ــالح  وص ــل  واربي ــوى  نين ــي  ف

ــان  ــن واالنبار وبابل وميس الدي

ــك مدير عام  ــرة، اكد ذل والبص

ــركة أثير داود سلمان وقال  الش

ــارات املكثفة للمطاحن  ان الزي

ــة ووكالء الطحني حتقق  العامل

جانبا مهما في السيطرة على 

ــني املنتج ورصد  ــة الطح نوعي

باوقات  ــا  لتالفيه ــات  االنحراف

ــارة جلان  ــيرا الى زي مبكرة،مش

ــن نينوى واربيل  املتابعة ملطاح

وبابل  ــار  واالنب ــن  الدي ــالح  وص

ــا  ــا فيه ــرة مب ــان والبص وميس

احلكومية  ــركة  الش ــن  مطاح

ــى نوعية الطحني،  للوقوف عل

ــوط  خلط ــة  الفني ــة  واحلال

ــرى خالل  ــار انه ج االنتاج،واش

ــحب  س ــية  التفتيش الزيارات 

مناذج من الطحني املنتج لغرض 

ــص  وفح ــري  اخملتب ــص  الفح

ــط  ضواب ــى  إل ــا  اخلبازة،منوه

عقد االنتاج وتشغيل املطاحن 

ــي توزيع  ــؤولية ف بتحمل املس

ــن الطحني  ــدة م ــات جي نوعي

ــن  ــل ع ــة ال تق ــاءة عالي وبكف

جودة بقية املفردات التموينية 

ــارات  الزي ــى  عل ــديد  والتش

ــة باوقات  ــية املفاجئ التفتيش

ــكيل  ــة فضال عن تش مختلف

فرق فنية ملتابعة عمل وكفاءة 

املطاحن احلكومية واالهلية.

åË1a@¥z�€a@ÚÓ«Ï„@’Ó”Ün€@lÏjßa@Âyb�fl@µa@ÚÓíÓn–m@paâbÌã@NNÒâbvn€a

@ãâ@Âü@—€c@HTTI@Âfl@är◊c@fiÏïÎÎ@ÚÌâb£@Â–ç@@›j‘néÌ@Ô€b‡í€a@äñ”@‚a@ıb‰Ófl
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2محليات

.بغداد / البينة الجديدة
ــية والفنية في قطاع كهرباء العامل  تواصل املالكات الهندس
ــبكة الكهربائية واحلد من ظاهرة  جهودها لتحسني واقع الش
التجاوزات وتعظيم موارد اجلباية.صيانة اجلهاد متكنت املالكات 
ــال تضمنت  ــن األعم ــذ عدد م ــن تنفي ــة م ــية والفني الهندس
ــن تترتب بذمتهم  ــة وتنفيذ اوامر القطع بحق م حملة للجباي
ــملت البنايات التجارية التابعة حمللة ٨٨٧   ــتحقة، ش ديون مس
ــة ٨٨١  زقاق  ــليك محوالت فك اختناقات مبحل ــارع ١٦ ،وتس ش
١٦/١٥/٦٠ .بدورها صيانة الرضوانية نفذت مالكاتها اعمال عدة 
ــبكة الهوائية في قرية املعني على مقاطعة  منها حتسني الش
ــة عبد اهللا  ــبكة في قري ــني الش ــة الى حتس ــويب ،إضاف ١٧ س
ــرقية،وجرى تنفيذ حملة  ــي مقاطعة١٥ الرضوانية الش ذنون ف
ــادرة كيبالت مختلف  ــاوزات في نفس املنطقة ومص لرفع التج

االحجام من احملال التجارية 

بابل / البينة الجديدة

وزير  ــات  لتوجيه ــذاً  تنفيـ
ــيد  الصناعة واملعادن الس
 ، ــاز  اخلبـ ــز  عزيـ ــل  منهـ
الوزارة  ــركات  ـــرت ش باش
حافظات  مُ ــي  ف ــة  الواقع
ــط بتسخير  رات األوس الفُ
كوادرها  وإستنفار  آلياتها 
ــال  ــن . وقـ ــة الزائريـ خلدم
ــي للوزارة  ــب اإلعالم املكت
ان شركات الوزارة الواقعة 
ــف  ــات النج حافظ ــي مُ ف
ــرف وكربالء املُقدسة  األش
ــى والديوانية  ــل واملُثن وباب
ــن  الزائري ــل  بنق ــرت  باش
ــة  مدين ــى  إل ــني  املُتوجه
ــاء  ــة إلحي ــالء املُقدس كرب
ــام  اإلم ــة  أربعيني ــرى  ذك

ــني ( عليـه السـالم)  احلُس
ــاً ، مُضيفاً بأنَّ  ــاً وإياب ذهاب
الشركة العامة للصناعات 
ــارات  واإلط ــة  املطاطي
ــا لتجهيز  تُواصل جهوده
ــب واملُواطنني باملياه  املواك
ــرب وتوفير  ــة للش الصاحل
ــم ، مؤكداً ان  اخلدمات لهُ
ــركاتها  ــود الوزارة وش جه
ــاء  إنته ــني  حل ــتمرة  س مُ
ــارة . يُذكـر  ــيم الزيـ مراس
ــر الصناعة واملعادن  ان   وزي
وجه في وقتٍ سابق وعلى 
ضوء توجيهات دولة رئيس 
ــة  كاف ــوزراء  ال ــس  مجل
ــركات الوزارة بإستنفار  ش
وتسخير آلياتها وجهودها 
ــر  وتوفي ــن  الزائري ــل  لنق

ـم . اخلدمات الالزمة لهُ

بغداد / البينة الجديدة
ــتمر إسطول الشركة العامة للنقل البري / أحدى تشكيالت   يس
وزارة النقل لالسهام ولليوم الثالث على التوالي بنقل زوار أربعينية 
ــالمجة  ــني عبر منفذ الش ــالم القادم ــني عليه الس ــام احلس األم
ــالمية والذي يشهد وفود ماليني  احلدودي مع جمهورية إيران األس
ــحماني رئيس  ــيد مرتضى كرمي الش ــنوياً.أعلن ذلك الس الزوار س
مجلس األدارة املدير العام للشركة وقال : تنفيذا لتوجيهات وزير 
النقل الكابنت ناصر بندر الشبلي بضرورة توفير اخلدمات وتسخير 
االمكانيات خلدمة ضيوف احلسني واخيه العباس (عليهم السالم) 
ــم البصرة التابع  ــاحنات النقل البري في قس .إنطلق عدد من ش
ــالمجة احلدودي لنقل الزائرين الوافدين  ــركة الى منفذ الش للش
ــعد ومحطة قطار  ــاحة س لتأدية زيارة األربعني وايصالهم الى س
ــة لتخفيف الزخم  ــه صوب مدينة كربالء املقدس البصرة املتوج
ــطول  ــزوار. يذكر إن إس ــد املاليني من ال ــد تواف ــل هناك بع احلاص
ــركة انطلق صباح امس االحد صوب مدينة كربالء املقدسة   الش
لإلسهام بنقل الزائرين على محور اإلبراهيمية ( سيطرة ام الهوى 

- قنطرة السالم )  الذي يشهد توافد ماليني الزائرين يوميا .

البصرة / البينة الجديدة 
ــتقبل ميناء ام قصر الشمالي  اس
(٨ ) سفن جتارية بحموالت متنوعة 
ــيارات وحاويات وانابيب رست  وس

جميعها على ارصفة امليناء .
ــو   ــمالي رس ــهد امليناء الش ويش
ــة البضائع  ــة متنوع ــفن جتاري س
ــتقبل  اس ــث  حي ــوالت،  واحلم
السفينة (  MAG PERAL ) بحمولة 
ــف  ــد رصي ــت عن ــة رس ٩٩ حاوي
ــة  ــفينة(  HERA) بحمول ١١ الس
ــت عند رصيف ١١  ٢٣٤ حاوية رس
والسفينة (ALSALMY/٥ ) بحمولة 
ــت عند رصيف ٢١  ٣٦٢ سيارة رس
السفينة (BBS LOUISE ) بحمولة 
٦٦٨ طن انابيب رست عند رصيف 

ــة  ــفينة (DENIZ) بحمول ١٣ والس
ــف  ــد رصي ــت عن ــن رز رس ٨٤٣ ط
 (THORSWIND) ــفينة  ١٦والس
ــت عند  ــة رس ــة ٤١٩ حاوي بحمول

 JABAL ALI ) رصيف ٢٠ والسفينة
/١ ) حتمل ٣٨٨ سيارة باالضافة الى 
حمولة متنوعة رست على رصيف 
 (YM MOVEMENT) ــفينة ٢١ والس

ــت على  ــة ٧٩١ حاوية رس بحمول
رصيف ٢٦ .كما استقبلت أرصفة 
ــفينة  ميناء أم قصر اجلنوبي ، الس
ــى رصيف رقم  MAOPEGATE  عل

ــا (٤٤,١١٤) طن أرز  ــى متنه (٣) وعل
لصالح وزارة التجارة دعما ملفردات 
ــوها  البطاقة التموينية،  وفور رس
ــغ  ــات التفري ــا عملي ــرت عليه ج

ــيابية ودقة عالية  والشحن بانس
الساندة.وايضاً  مع جميع اجلهات 
ــي  ــر اجلنوب ــاء أم قص ــجل مين س
 Maersk Belfast ــفينة ــو الس رس
ــن مادة  ــن م ــة ( ٢٧٠٠٠ ) ط محمل
ــهد امليناء  الزيت اخلام الفل،و يش
ــدا فهو يحتوي  ــاطا جتاريا جي نش
ــة ملفردات  ــى أرصفة تخصصي عل
ــة التموينية وأخرى للمواد  البطاق
ــع والتجار  ــى املصان ــرد إل ــي ت الت
ــتقبلت أرصفة امليناء  احملليني.وأس
ــد  Maersk Belfast عن ــفينة  الس
رصف رقم ٢ وعلى متنها (٢٧٠٠٠) 
ــل اخلام  ــادة الزيت الف ــن م ــن م ط

لصالح إحدى الشركات احمللية  .

البينة الجديدة / علي شحونه الكعبي 
بتوجية ودعم من املهندس جنم احليالي 
مدير عام املديرية العامة للماء في وزارة 
ــات العامة  ــكان والبلدي االعمار واإلس
ــهادة اجلودة  ــى ش ــول عل ــة  احلص بغي
ــي عمل املديرية  املتكامل وتطبيقهاف
ــيق مع  ــة للماء بالتعاون والتنس العام
ــركة املعايير الدولية اخملولة رسميا  ش
 Infinity Cert عن اجلهة املانحة الدولية
ــدس جنم  ــال املهن International ICI وق

احليالي خالل استقباله االستاذ جمال 
احمد صفوك املدير العام جلهة املانحة 
ــة لنظم ادارة اجلودة االيزو , نحن  الدولي
ــاءة االداء  ــى تطوير ورفع كف ــعى ال نس
ــة  من خالل  ــدى  املوظفني في املديري ل
ــل  ــودة املتكام ــام ادارة اجل ــق نظ تطبي
االيزوا وتفعيل املعايير الدولية  باقصى 
ــفافية،   درجات املهنية و النزاهة والش
ــع  ادارة  ــاءه م ــي خالل لق ــد احليال واك
ــم ادارة  ــر الدولية لنظ ــركة املعايي ش

اجلودة  ان  اهم اهداف نظام ادارة اجلودة 
هو تقليل االخطاء ومعاجلتها في عمل 
ــات والدوائر احلكومية موجها  املؤسس
ــاون  على  ــيد املع ــعبة اجلودة والس ش
ــم  ــة عمل ومبدد زمنية تتس وضع خط
مبنهج علمي واكادميي مع تهيئة ارضية 
ــودة  ــام ادارة اجل ــق نظ ــة لتطبي مالئم
ــع  االمكانيات  ــيرا الى توفير جمي مش
ــة لتطبيق  ــة  في املديري ــوارد الالزم وامل
ــى نصل الى التميز في  هذا النظام حت

االداء املؤسسي .وذكر املكتب اإلعالمي 
ــي املرحلة  ــة عن بدء العمل ف للمديري
ــراف  ــركة املانحة  وباش االولى مع الش
ــام الدكتور  ــر الع ــاون املدي ــيد مع الس
ــعبة  ــاد حميد ومبعية ش املهندس  رش
اجلودة  وشعبة االعالم والعالقات حيث 
ــعة  ــد اجتماعات ولقاءات موس مت عق
ــي   ــعب ف ــام والش ــدراء االقس ــع م م
ــن اجل وضع  ــة للماء م ــة العام املديري
ــق النظام  ــراءات لتطبي ــط واإلج اخلط

ــهادة  ــي احلصول على ش ــراع ف واالس
ــيد املعاون  والذي  اجلودة وبحضور الس
ــر العام  ــيد املدي ــار الى تأكيد الس اش
ــي املديرية  ــه االدارة العليا ف ــي توج ف
ــدة  ورؤيتها  ــتها اجلدي العامة بسياس
ــعيها لتطبيق نظام  املستقبلية  وس
ــمل ادارة  ــذي يش ــل وال االدارة املتكام
ــالمة  البيئة ايزو ٤٠٠١ ونظام ادارة الس
ــة املهنية االيزو ٤٥٠١ وتفعليه  والصح

في عمل املديرية العامة للماء .
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٣ .احالة متهمني  مطلقي العيارات النارية ٦ـ 
الى احملاكم ٢٣٤ـ ٤ .القضايا اخلاصة باخملدرات 
ــة التجاوزات على املواقع االثرية /  ٢٠١ـ٥ .ازال
ــري ٥٣٤ـ ٧  ــاالت العنف االس ــاوى ح ـ ٦ . دع
ــة داخلية ٦٨٣  ــدار وثائق عدم محكومي .اص
ــات  طبعات االصابع ٤٧ـ ٩ .اصدار  ـ٨ .مضاه
وثائق عدم محكومية خارجية ٩٢٩ـ ١٠. عدد 
ــاجرات  ــي النجدة ٢٠٥٤ـ ١١ .فض مش طالب
ــالت مطلوبة  ٨٨ـ  ١٣  ــط عج ١٣٨٢ـ ١٢ .ضب
ــض على حاملي  ــدم ١٣  ـ١٤ .القب ــرع بال .تب
ــض  ــة ١٨ـ ١٥ .القب ــر املرخص ــلحة غي االس
ــبيل املارة  ٢١٨  على مخمورين يعترضون س
 ١٧ ـ  ــيارات ٩٤٣٥  ــات الس ــع لوح ١٦ .طب ـ 
ــوق  ـ ١٨ . اصدار سنوية  .اصدار اجازات الس

السيارات ١٦٨٤٧.
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ــرطة االحتادية  ــد قوات الش ــيد قائ بتوجيه من الس
ــة  ــرطة احتادي ــة ش ــة الرابع ــد الفرق ــراف قائ وبإش
ــتنفرت قطعات الفرقة جهودها لتطبيق خطة  اس
الزيارة األربعينية لتؤمن احلماية الالزمة ملراقد األئمة 
ــة الزائرين الوافدين  ــب العزاء وحماي األطهار ومواك
لزيارة مرقدي اإلمامني العسكريني (عليهما السالم) 
بذكرى أربعينية اإلمام احلسني (عليه السالم) حيث 
ــول طريق التنقل  ــرت قطعات الفرقة على ط انتش
ــؤولية وهم يواصلون الليل بالنهار  ضمن قاطع املس

من أجل خلق اجواء آمنة وتأمني حماية الزائرين .

بغداد / البينة الجديدة 
ــيد طالب جواد  ــكك الس ــرى مدير عام الس اج
ــر  يوم  ــة ظه ــة ميداني ــيني جول ــم احلس كاظ
ــل الزائرين داخل ارصفة  امس على قطارات  نق
ــل الزائرين  ــداد املركزية املهيئة لنق محطة بغ
صوب كربالء املقدسة..ووجه سيادته العاملني 
ــة افضل  ــركة املعنية بتهيئ ــام الش ــن اقس م
ــول   ــت الوص ــزال وق ــة واخت ــتلزمات الراح مس
واالمان صوب كربالء على منت قطارات السكك 
الحياء ذكرى مراسيم اربعينية استشهاد اإلمام 
احلسني (ع) و شدد سيادته: على العمل الدؤوب 
ــة  ــات املتاح ــتنفار كل الطاق ــج و اس بالتفوي
ــات اخلدمية لتجهيز  ــد على توفير اآللي والتأكي
ــيرها  ــتمرارية س ــارات الس ــاء  للقط ــگاز امل ال
ــيابية تضمن عدم تأخير الزائرين، حيث مت   بانس
ــى اربع محاور صوب كربالء  تهيئة ٢٠ قطارا عل
ــل  ضمن البرنامج  ــة لتبدا عملية النق املقدس
املعد لتستقبل محطة كربالء ٤قطارات قادمة 

ــار على قدم  ــة والعمل ج ــن املنطقة اجلنوبي م
وساق على مدار الساعة  بتفويج الزائرين حتى 
ــى ضوء توجيهات  ــارة . جاء ذلك عل انتهاء الزي
ــني بندر  ــر النقل الكابنت ناصر حس ــي وزي معال
الشبلي بتوفير افضل اخلدمات للزائرين الكرام 

من جانب السرعة والراحة واالمان.



NO.3954.MON.12.SEP.2022 السنة السابعة عشرة / العدد (٣٩٥٤) اإلثنني  ١٢ / ٩ / ٢٠٢٢

بغداد /

3

رئيس مجلس االدارة
رئيس التحرير

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

أسسها الراحل  

ÂÌäˆaå€a@…Ó‡¶@Újçb‰ΩaÎ@Ú‰fl�a@ıaÏu˛a@7œÏm@Û‹«@Úflãb«@ÚÓ”aä»€a@ÚflÏÿßa@Z@Ô„bné◊bj€a@Í7ƒ‰€@Ô∏bÃ€a

·éßa@Ü«Ïfl@ÖÜ∞@>ÿÓ€aÎ@fiÖb»n€a@›ïaÏÌ@Öäÿ€a@ÔiäÌÖ@NNÚÓibØ¸a@ıaÏu¸a@·Àâ
‚b»€a@ b�‘€a@ø@ÚÓflÏÓ€a@âÏu˛aÎ@ÖÏ‘»€a@Êbíi@ÚÓ€bΩa@ÒâaãÎ@âaä”@äÿ‰ném@fib‡»€a@pbib‘„

ÔôbΩa@ Ïjç˛a@fi˝Å@â¸ÎÖ@âbÓ‹Ωa@Újn«@Û�Çnm@Ô”aä»€a@å◊äΩa@pb»Ójfl

ــال العراق ،  ــات عم ــام لنقاب ــن االحتاد الع اعل
ــة  ــوزارة املالي ــفي ل ــرار التعس ــتنكاره الق اس
ــان إيقاف تعيني العاملني بالعقود واألجور  بش
ــر بيان لالحتاد  ــة في القطاع العام. وذك اليومي
ــام لنقابات عمال العراق  انه ”يعرب االحتاد الع
عن استنكاره وشجبه لقرار وزارة املالية املرقم 
٢٦٣٧٧ في ٢٣  ٨  ٢٠٢٢ القاضي بتسريح العقود 
ــي وزارة التعليم العالي أو  احملاضرين اجملانيني ف
ــي أو عقد بعد صدور القرار ( ٣١٥ )  أي أجير يوم
ــنة ٢٠١٩ املعدل بالقرار رقم ( ٣١٩ ) لسنة  لس
ــكل  ــتنداً وبش ٢٠١٩ ما بعد ٢  ١٠  ٢٠١٩، مس
ــن الغذائي  ــم الطارئ لألم ــب لقانون الدع غري
ــنة ٢٠٢٢“.واضاف أن  ــم ( ٢ ) لس ــة رق والتنمي
ــذ من قبل وزارة  ــفي املتخ ”هذا اإلجراء التعس
ــكل انتهاكاً فاضحاً لقانون العمل  املالية يش

ــريحاً  ــنة ٢٠١٥، وميثل تس العراقي رقم ٣٧ لس
ــعاً الآلف العاملني مبوجب هذه  ــفاً واس وتعس
ــة العراقية ،  ــات الدول ــي مؤسس ــرارات ف الق
ــة املدنية وملواد  ــون اخلدم ــة بذلك لقان مخالف
الفرع الثاني في قانون العمل العراقي ( انتهاء 
ــب أحكام املواد ( ٤٣ ــ ٥٢ )  عقد العمل ) مبوج
ــاء عقد العمل  ــروط وحاالت انته التي حتدد ش
ــل دون مبررات  ــد العم ــواز انهاء عق ــدم ج ، وع
ــة  ــوزارة املالي ــوز ل ــا ال يج ــع ”كم قانونية.وتاب
ــة ان توقف او  ــات املعني ــن املؤسس ــا م وغيره
ــتحقات املالية للعاملني  متتنع عن صرف املس
ــ ٦١ ) من قانون العمل  ــق أحكام املواد ( ٥٣ـ  وف
العراقي إال وفق شروط يتطلب توافرها في كل 
ــريحاً جماعياً أو االمتناع عن  حالة ، وليس تس
تسديد األجور بشكل تعسفي.وبني ان ”االحتاد 
ــي الوقت الذي  ــات عمال العراق ف العام لنقاب

ــل بتنفيذ قرار  ــكر الوزارات التي لم تتعج يش
ــة من أجل متابعة املوضوع مع وزارة  وزارة املالي
ــة دون العمل على  ــة اليجاد حلول واقعي املالي
تسريح وانهاء خدمات العقود واالجور والعمل 
ــان حقوقهم  ــرارات وقوانني لضم على وضع ق
ــتور العراقي،  ــا الدس ــم كما كفله ومصاحله
ــفي الذي يبرر  ــجب هذا القرار التعس فأنه يش
باالستناد لقانون الدعم الطارئ لألمن الغذائي 
ــنة ٢٠٢٢ ”، فيما القرار  والتنمية رقم ( ٢ ) لس
ــتور  وللدس ــان  اإلنس ــوق  ــاكاً حلق انته ــل  ميث
ــاة مواطنني  ــداً حلي ــكل تهدي ــي ، ويش العراق
ــوف ال يتوفر لهم ال أمن غذائي وال يشاركون  س
في التنمية احلقيقية لبالدنا.واكد االحتاد ”على 
ضرورة العمل بإلغاء قرار وزارة املالية فورا وعدم 
االستهانة بحياة ومستقبل العاملني بالعقود 

واألجور اليومية في القطاع العام.

ــام  ــد الع ــوزراء القائ ــس ال ــس مجل ــرأس رئي ت
ــى الكاظمي، امس  ــلحة مصطف للقوات املس
ــاً خدمياً خصص ملتابعة  األحد، اجتماعاً أمني
التحضيرات، واالستعدادات اجلارية، واإلجراءات 
املتبعة إلجناح زيارة إحياء ذكرى أربعينية اإلمام 
احلسني (عليه السالم).وأكد الكاظمي، بحسب 
ــتوى االستعداد  بيان ملكتبه ، التزام أعلى مس
ــات  درج ــع  ورف ــي،  واخلدم ــي  والصح ــي  األمن
ــيابية  ــني مجريات الزيارة بانس اجلهوزية؛ لتأم

وأمان، ومن دون أن تشوبها أي نواقص، أو حوادث 
ــزة اخلدمية أن تضع  ــدد على األجه جانبية.وش
ــيابية  ــائل االنس ــا تقدمي كل وس ــي أولوياته ف
ــات الزيارة، ومعاجلة العوائق حال ظهورها،  جملري
ــات الالزمة،  ــى تقدمي جميع اخلدم والتأكيد عل
ــي  ــه الكاظم الطارئة.ووج ــاالت  ــة احل ومعاجل
األجهزة املعنية بـوضع أهمية املناسبة نصب 
ــمعة العراق  م كل ما يليق بس أعينها، وأن تقدّ
ــن الضيافة  ــن عرفوا بحس ــه الكرام الذي وأهل

والترحاب في هذه املناسبات. 
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بغداد /

ــتاني، احمد  ــي االحتاد الوطني الكردس ــف القيادي ف كش
الهركي، امس االحد، أبرز املستجدات السياسية اجلديدة 
ــة، فيما أكد ان احلراك  ــة اجلمهوري التي تخص ملف رئاس
السياسي اجلديد سيظهر بعد زيارة االربعني.وقال الهركي 
ــم االجواء االيجابية بني  ــة اجلمهورية، ورغ ، إن ملف رئاس
ــتاني، اال أنه ال يوجد  االحتاد الوطني والدميقراطي الكردس
اي اتفاق رسمي بني احلزبني الى االن حول شخصية معينة.
ــي احلقيقي سيبدأ بعد انتهاء  وأضاف، أن احلراك السياس
ــيرا الى أن االجواء  ــني (ع)، مش زيارة اربعينية االمام احلس
ــكل أو باخر  ــي بغداد تؤثر بش ــي حتصل ف ــية الت السياس
ــتان.واوضح القيادي في االحتاد الوطني  على اقليم كردس
ــيناريو االمثل  ــو الس ــنرى ما ه ــرة املقبلة س ــالل الفت خ
ــم ملف رئاسة اجلمهورية، وفق  الذي سيفضي عنه حس
ــتورية والقانونية، مبينا انه في حال  االستحقاقات الدس
ــتكون  ــود رغبة وطنية في ذلك، فان القوى الكردية س وج
لها دوراً كبيراً في حسم جزئية رئاسة اجلمهورية.ووسط 
ــية، يعيش  ــاط السياس ــني االوس ــحونة ب ــواء املش االج
ــت الكردي حالة من التفاؤل بعد التقارب الذي حصل  البي
مؤخرا بني االحتاد الوطني واحلزب الدميقراطي، خطوة يراها 
مراقبون بأنها ستكون بداية حلل األزمات الراهنة خصوصا 
ــة اجلمهورية.ومن املعروف، أن رئاسة  ما يتعلق مبلف رئاس
ــتحقاقات الدستورية بني القوى  اجلمهورية وحسب االس
ــتحقاق  ــعبية، فهو من اس ــات الش ــية واملكون السياس
البيت الكردي.األحزاب الكردية اتفقت منذ عام ٢٠٠٥ على 
ــزب الدميقراطي،  ــتان للح ــة اقليم كردس تخصيص رئاس
ــي، اال أن طموح الثاني  ــاد الوطن ــة اجلمهورية لالحت ورئاس
ــك الثاني باالستحقاق  ــة ومتس ــي الرئاس بالظفر بكرس
ــحي احلزبني، وعقد  ــق عليه، صعب مترير اي من مرش املتف

االزمة في بغداد.

ــني بضربة  ــي ، مقتل ٧ إرهابي ــالم األمن ــت خلية اإلع أعلن
ــتمرار  ــة األنبار.وذكرت اخللية ، أن االس ــي محافظ جوية ف
ــادات وعناصر  ــركات قي ــد حت ــع املعلومات ورص ــي تقاط ف
ــت مديرية  ــة محكمة، حيث تابع ــش يجري وفق خط داع
االستخبارات العسكرية بالتنسيق مع خلية االستهداف 
ــتركة وكراً مهماً لالرهابيني  التابعة لقيادة العمليات املش
ــي منطقة اجلاليات ضمن قاطع عمليات االنبار.وأضافت،  ف
ــات الكاملة عن  ــران القوة اجلوية باملعلوم ــه مت تزويد طي أن
ــر صقور اجلو االبطال بدك الهدف وحتويله  هذا الوكر، فباش
ــتخبارية االولية فقد  ــب املعلومات االس ــى ركام وبحس إل
ــن عناصر داعش من  ــل هذا الوكر (٧) مجرمني م كان بداخ
ضمنهم القيادي في هذه العصابات اإلرهابي (حمود حمادة 
علي حويش) امللقب ابو نهاد ، في حني خرجت قوة من لواء 

املشاة ١٩ بالفرقة اخلامسة بتفتيش مكان الضربة.
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ــة الصعبة للدوالر األميركي  ــت مبيعات البنك املركزي العراقي من العمل بلغ
ــمية،  ــب الصحيفة الرس ــبوع املاضي أكثر من مليار دوالر وبحس خــالل األس
فقد بــاع املـركـزي خـالل االسبوع املاضي لأليام اخلمسة التي فتح بها املزاد 
ــار و ١٥٠ مليوناً و٢٠٤ آالف  ــة اخلميس مقدار ١ملي ــداء من يوم األحد ولغاي وابت
ــاً و٩٢٤ دوالراً،منخفضاً مبقدار  ــدل يومي بلغ ٢٣٠مليوناً و٤٠ ألف و٦٢٤ دوالراً مبع
٥٫٧ ٪ عناالسبوع الذي سبقه.  وكانت أعلى مبيعات للدوالرخــالل األسـبـوع 
ــات ٢٤٠ مليوناً و٥٨  ــس حـيـث بـلـغـت فيها املبيع ــي ليوم الـخـمـيـ املـاضـ
ألفاًو٢٥٠ دوالراً، فيما كانت أقل املبيعات ليوم االثنني التي بلغت فيها املبيعات 
٢٠١ مليون و١١٣ألفاً و٤٤١ دوالرا.  ومعظم هـذه املبيعات ذهبت عـلـى شـكـل 
ـــعـر بـيـع  ــا بـلـغ س ــارة اخلارجية،فيم ــل الـتـجـ ــواالت للخارج لتموي حـــ
ــابات املـصـارف في اخلارج، إضافة إلى البيع الـنـقـدي  الـــدوالراملـحـول حلس

١٤٦٠ ديــنــاراً للدوالر.

أكد وزير الداخلية عثمان الغامني، لنظيره الباكستاني رانا ثناء 
اهللا خان، عزم احلكومة العراقية توفير االجواء اآلمنة واملناسبة 
ــة ، ان وزير الداخلية عثمان  ــع الزائرين.وذكرت وزارة الداخلي جلمي
ــتاني رانا ثناء  ــي، تلقى ، اتصاالً هاتفياً من نظيره الباكس الغامن
ــة تفويج  ــة عملي ــالل هذا االتصال مناقش ــان، وجرى خ اهللا خ
ــالمية الى مدينة كربالء  ــتان اإلس الزائرين من جمهورية باكس
ــني البلدين.وأكد  ــات الثنائية ب ــبل تعزيز العالق ــة ، وس املقدس
ــر الدولة  ــات ودوائ ــب البيان، أن وزارات ومؤسس ــي، بحس الغامن
العراقية مستنفرة بشكل كامل لتقدمي أفضل اخلدمات للزائرين 
من داخل البالد وخارجها القاصدين إلحياء زيارة أربعينية اإلمام 
ــيراً الى أن هناك تعاوناً كبيراً بني  ــالم ، مش ــني عليه الس احلس
ــبة اخلالدة.وبني، أن  ــات اخملتصة والزائرين إلجناح هذه املناس اجله
ــبة  ــة العراقية عازمة على توفير األجواء اآلمنة واملناس احلكوم
ــتان اإلسالمية  جلميع الزائرين من بينهم زائرو جمهورية باكس

الصديقة التي تربطنا معها عالقات متينة وتاريخية وثيقة.

بغداد /

ــة طوارئ  ــد، عن تطبيق خط ــة، امس األح ــت وزارة الصح أعلن
طبية خاصة مبناسبة زيارة ذكرى أربعينية اإلمام احلسني (عليه 
ــر الصحة  ــراف ومتابعة وزي ــوزارة ، إنه بإش ــت ال ــالم). وقال الس
ــرة بتطبيق خطة طوارئ طبية طارئة  هاني العقابي، متت املباش
ــبة زيارة ذكرى أربعينية استشهاد اإلمام احلسني  خاصة مبناس
ــوارئ تنفذ مبتابعة مديرية  ــالم)، مبينة أن خطة الط (عليه الس
العمليات واخلدمات الطبية الطارئة في الوزارة.وأضاف البيان، أن 
ــا أفضل اخلدمات الوقائية والطبية  اخلطة الطبية تقدم خالله
ــيق مع وزارتي الدفاع والداخلية من  والعالجية للزائرين، بالتنس
خالل تشكيل غرفة عمليات لتبادل املعلومات وتسهيل مهمة 
ــعاف  ــيارات اإلس ــهيل حركة س الفرق الطبية والصحية وتس
ــح، أن خطة  ــرة الزيارة.وأوض ــاء فت ــة أثن ــاالت الطارئ ــل احل لنق
ــعاف داخل الطوق األمني  ــيارات إس ــر س الطوارئ تضمنت نش
ــي للمدينة على  ــوق األمن ــة وخارج الط ــة كربالء املقدس ملدين
ــة ومتحركة على  ــح مفارز طبية ثابت ــزوار، وتهيئة وفت طريق ال
ــداد واحملافظات صوب مرقد  ــول طريق الزائرين القادمني من بغ ط
ــالم)، فضالً عن تنظيم مصرف الدم  ــني (عليه الس اإلمام احلس
ــرع بالدم، كما مت توفير كافة األدوية املنقذة  الوطني حملة للتب
ــتلزمات  ــات الصحية بها وتوفير املس ــاة وجتهيز املؤسس للحي
ــفيات وزادت من  ــة  وتهيئة ردهات الطوارئ في املستش الضروري
ــريرية لهذه الردهات.وتابع أنه مت توفير مالك صحي  السعة الس
وطبي مختص الستقبال احلاالت الطارئة مع فرق لإلشراف على 
اخلدمات املقدمة للزائرين وقام مصرف الدم الوطني بتأمني رصيد 
ــر  ــة ومن مختلف الفئات، مع نش ــذه املادة الضروري ــن ه كافٍ م
ــادات الصحية للوقاية من األمراض االنتقالية  ــائل واإلرش الرس
واإلطالع على األغذية واملشروبات املقدمة للزائرين وصالحيتها 

لالستهالك البشري.

@˘âaÏü@Ú�Å@’Ój�m@Â‹»m@Úzñ€a
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ــة  ــد ان ملف رئاس ــاف، ال نعتق واض
ــى العملية  ــه تاثير عل ــة ل اجلمهوري
ــزب  احل ــروط  ش وان  ــية،  السياس
ــن االتفاق  ــروب م ــدة واله ــة امل الطال
ــية. في وقت  على املواضيع االساس
ــح علي  ــف الفت ــف عضو حتال كش
ــار  اإلط ان  ــد،  االح ــس  ام ــدي،  الزبي
ــيقي حصل على ١٨٠ توقيعا  التنس
ــواب  الن ــس  مجل ــات  جلس ــد  لعق
ــني رئيس  ــة وتعي ــكيل احلكوم وتش
ــس  رئي ان  ــني  ب ــا  فيم ــة،  اجلمهوري
ــة تصريف االعمال مصطفى  حكوم
ــاهمني بتأخير  ــي أحد املس الكاظم
ــال الزبيدي ان  ــكيل احلكومة.وق تش
ــة تصرفوا  ــنية والكردي ــوى الس الق
ــوة  ــاه دع ــؤولية جت ــة ومس بعقالني
ــار الصدري  ــم التي ــن زعي ــرب م املق
ــح محمد العراقي، مؤكدا أنه ال  صال
ــي منسحب  ميكن ألي طرف سياس
من مجلس النواب باختياره ان يفرض 
ارادته على الكتل األخرى املتحالفة 
ــكل قاعدة  ــابقا وهذا ال يش معه س
ــاف ان، اإلطار  ــي البلد.وأض ــة ف طيب
ــيقي حصل على ١٨٠ توقيعا  التنس
ــواب  الن ــس  مجل ــات  جلس ــد  لعق

ــني رئيس  ــة وتعي ــكيل احلكوم وتش
اجلمهورية، مشير الى ان هناك وفودا 
ــيقي تزور باستمرار  من اإلطار التنس
ــية  ــة األطراف والكتل السياس كاف
ــة. ولفت  ــكيل احلكوم من أجل تش
ــب  ــرة االن مبلع ــى ان الك ــدي ال الزبي
ــح  القوى الكردية لالتفاق على مرش
لرئيس اجلمهورية بأسرع وقت ممكن 
ــذا من تكليف رئيس  لكي يتمكن ه
ــكيل حكومة  ــي تش ــوزراء وبالتال ال
ــس  رئي ان  ــع  ووطنية.وتاب ــة  خدمي
ــي  ــواب محمد احللبوس مجلس الن
مالم بتأخير جلسات مجلس النواب، 
وفيما بني أن استمرار تأخير اجللسات 
سيعرضه للمساءلة القانونية، أكد 
ــف االعمال  ــس حكومة تصري أن رئي
مصطفى الكاظمي أحد املساهمني 
ــة اجلديدة  ــكيل احلكوم بتأخير تش
لكي يكون عمر حكومته أطول وهذا 
ــتوري. ــر قانوني وغير دس العمل غي

وأكمل عضو حتالف الفتح انه يجب 
ــيادة  ــة وذات س ــة قوي ــر حكوم توف
ــي تتمكن من حل البرملان  كاملة لك
ــرة.  ــات مبك ــراء انتخاب ــي واج احلال
ــؤول  على صعيد ذي صلة أعلن مس

ــة  ــي محافظ ــدم ف ــزب تق ــرع ح ف
ــوري ،  ــر اجلب ــد نصي ــوك محم كرك
ــي في احلزب  ــق عمله السياس تعلي
ــه رئيس مجلس النواب  الذي يترأس
ــوري ،  ــي.وعزا اجلب ــد احللبوس محم
ــي في  ــبب تعليق عمله السياس س
ــرب كركوك  ــش ع ــزب إلى تهمي احل
ــياً بشكل واضح جدا إضافة  سياس
ــات املهمة مثل  ــدم فتح امللف إلى ع
ــة وآالف املغيبني الذين  القرى املهدم
ــيء منذ  ــن مصيرهم ش ــرف ع ال يع
سنوات.وأشار إلى عدم تدخل قيادات 
ــكلة داخل مدينة  احلزب حلل أي مش
ــوك رغم كثرة األزمات مثل عدم  كرك
ــوك وأزمات الگاز  ــاح مطار كرك افتت
ــن األزمات التي  ــن، وغيرها م والبانزي
لم نشاهد فيها دعماً جلماهيرنا من 
قبل قيادات احلزب، عدم وجود أي بوادر 
ــادة مع هذا  ــن قبل القي لالهتمام م
ــدر باآلالف.كما نوه  اجلمهور الذي يق
اجلبوري إلى عدم اعطاء عرب كركوك 
ــي املناصب  ــة ف ــم احلقيقي مكانته
ــل كركوك او  ــواء داخ ــة س التنفيذي
خارجها متمثلة باملناصب االحتادية، 
ــباب األولوية في  مع عدم إعطاء الش

فرص التعيني وفرص العمل. في وقت 
ــتان  دعا رئيس حكومة إقليم كردس
مسرور بارزاني، امس األحد، االطراف 
مبختلف  ــتانية  الكردس السياسية 
ــى التعاضد والتكاتف. مكوناتها ال
وقال بارزاني في بيان مبناسبة الذكرى 
ــتني النطالق ثورة أيلول  احلادية والس
ــتذكر اليوم أعظم الثورات التي  نس
ــعب كردستان، إنها ثورة  خاضها ش
لت  أيلول اجمليدة، تلك الثورة التي شكّ
ــت أرجاء  ل تاريخية عمّ ــوّ ــة حت نقط
كردستان قاطبة، وقد احتضنت بني 
ــات القومية  ــائر املكون صفوفها س
ــادة زعيمنا  بقي ــة  ــة اخملتلف والديني
ــى بارزاني. ــد مصطف ــي اخلال الوطن
ــع  اجلمي ــى  عل ــى  يخف ال  ــاف  وأض
ــطرتها ثورة  ــمة البارزة التي س الس
ــي االنتقالة من  ــة ف ــول واملتمثل أيل
ــال املناطقي، إلى  ــة والنض االنتفاض
ثورة وطنية شملت أنحاء كردستان 
ــعور  ــرها، والعمل على خلق ش بأس
قومي ووطني لدى مواطني كردستان 
ــتذكر  ــع بارزاني بينما نس عامة.وتاب
ــول العظيمة، يتوجب  اليوم ثورة أيل
ــات  ــتان ومكون ــراف كردس ــى أط عل

شعبها عموماً، التعاضد والتكاتف 
ــبيل الدفاع عن  بصوت واحد في س
ــا  ومنجزاتن ــتورية  الدس ــا  حقوقن
ــا، والتي يناضل  ــة وحمايته الوطني
ــتان منذ  ــعب كردس ــا ش ــن أجله م
عقود طويلة، وقدم خاللها تضحيات 
كبيرة وباهظة.وأختتم بيانه بالقول 
ــول، نحيي بإجالل  ــي ذكرى ثورة أيل ف
ــمركة واملشاركني  وإكبار كل البيش
ــعب كردستان،  في الثورة اجمليدة لش
ــالم على األرواح الزكية لشهداء  س
ــهداء كردستان كافة.  ثورة أيلول وش
ــة  ــفت جلن ــر كش ــد آخ ــى صعي عل
ــة،  ــوار النيابي ــاه واأله ــة واملي الزراع
ــكيل  ــد، أنها بصدد تش ــس األح ام
جتمع من بعض السياسيني واخلبراء 
ــوزراء  ال ــس  رئي ــارة  لزي ــني  واملزارع
ــي والطلب منه  ــى الكاظم مصطف
ــارة كل من  ــخصي وزي التدخل الش
ــول ملف  ــران للتفاوض ح ــا وإي تركي
املياه، محذرة من أن العراق مير مبرحلة 
«موت سريع» بسبب شح املياه.وقال 
ــر مخيف آل كتاب  رئيس اللجنة ثائ
ــس  ــاب اجملل ــذي أص ــلل ال ، إن «الش
ــع اللجنة  ــة، من ــدة املاضي خالل امل

ــة أعمالها، واقتصرت على  من ممارس
بعض األنشطة اخلاصة أو اإلعالمية، 
فيما لم تصدر اللجنة أي مخاطبات 
ــد أن كانت  ــاه بع ــف املي ــل مل لتدوي
ــوي ذلك».وأضاف، أن «هناك صمتاً  تن
ــة والبرملان  ــاً من قبل احلكوم مطبق
ــة إزاء ما  ــات املعنية القطاعي واجله
ــن دول جواره رغم  ــل للعراق م يحص
ــى «والءات  ــاً ذلك إل ــه»، عازي خطورت
الكتل السياسية إلى هذه الدولة أو 
تلك على حساب مصلحة الشعب 
ــدد  ــة بص ــد أن «اللجن العراقي».وأك
تشكيل جتمع من بعض السياسيني 
واخلبراء واملزارعني لزيارة رئيس الوزراء 
ــخصي  ــه التدخل الش ــب من والطل
ــن تركيا وإيران للتفاوض  وزيارة كل م
ــيراً إلى أن  ــاه»، مش ــف املي ــول مل ح
ــذا امللف  ــيرتئي ربط ه «التجمع س
ــخصياً كونه ملفاً  برئيس الوزراء ش
مهماً ويالمس اقتصاديات العراقيني 
وصحتهم، كما حصل في تركيا بعد 
ــط هذا امللف برئيس اجلمهورية  أن رب
آل  ــر  أردوغان».واعتب ــب  طي ــب  رج
ــراق مير مبرحلة موت  كتاب، أن «الع
ــح املياه والذي  ــبب ش ــريع بس س

ــط  وصل إلى مناطق الفرات األوس
ــت اجلنوبية، مما أدى  بعد أن اجتاح
ــى املدينة  ــرة جماعية إل إلـى هج
ــد من  ــل املزي ــت ال تتحم ــي بات الت
ــأن  العاطلني الوافدين إليها».وبش
ــاليب الري احلديثة  ــتخدام أس اس
ــترطت تركيا على العراق  التي اش
أن  ــاب،  آل كت ــني  ب ــتخدامها،  اس
ــوع  املوض ــذا  ه ــي  ف ــر  «التقصي
ــي الزراعة  ــن وزارت ــه كل م تتحمل
ــا يضعان  ــة، كونهم ــوارد املائي وامل
خططاً وأساليب العمل، بينما جند 
أن الفالح يطبق ماتضعه الوزارتان 
ــاع لهما»،  ــه وينص ــط ل من خط
ــاليب  ــل هذه األس ــداً أن «مث مؤك
ــن املياه  ــي الري تقلل م احلديثة ف
املستخدمة في هذه العملية إلى 
ــع رئيس  ــن ٨٠ باملئة».وتاب ــر م أكث
ــح املياه بدأ  ــة، أن «ش ــة الزراع جلن
ــي احملافظات  ــي املواطنني ف يؤثر ف
ــة صحتهم، بعد  ــة وخاص اجلنوبي
ــي املياه،  ــب التلوث ف ــاع نس ارتف
ــاع في حاالت اإلصابة  رافقها ارتف
ــاً  وخصوص ــرى  األخ ــراض  باألم

السرطان».
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ــرةِ القدم،  ــادُ العراقيّ لك ــنَ االحت أعل
ــرةِ الصاالت أربع  ــوضَ منتخب ك ، خ
ــتعداداً للمشاركةِ  مبارياتٍ وديّة اس
ــيا ٢٠٢٢ في  ــاتِ كأس آس ــي نهائي ف
ــرة  ــة ك ــسُ جلن ــالَ رئي ــت. وق الكوي
ــد  ــي عب ــاطئيّة، عل ــاالت والش الص
ــاد وفرَ  ــان  إن «االحت ــي بي ــني ف احلس

ــام منتخبات  ــاتٍ وديّة أم ــع مباري أرب
أوزبكستان ولبنان حتضيراً للنهائياتِ 
ــني إن  ــيوية». وأضافَ عبد احلس اآلس
ــيّ غادر امس األحد  «منتخبنا الوطن
صوب العاصمةِ األوزبكية طشقند، 
ــني وديتني أمام منتخبِ  خلوضِ مبارات
ــى إن «وفد  ــيراً إل ــتان»، مش أوزبكس
ــرةً  ــيتوجهُ بعدها مباش املنتخب س
ــةِ منتخب لبنان  ــروت ملواجه إلى بي

في مباراتني وديتني».وبحسب البيان 
فان «مدير اجلهاز الفني محمد ناظم 
ــفر  ــاً للس ــار١٥ العب ــريعة اخت الش
ــان، وهم ( وليد  ــتان ولبن إلى أوزبكس
ــد - رافد حميد -  ــد - حيدر مجي خال
ــهاب - فهد  ــالم فيصل - علي ش س
ــان - مهند  ــاق - مصطفى إحس ميث
عبد الهادي - طارق زياد - غيث رياض 
ــة - محمد رعد  ــب الدين جمع - مح

ــراس زاهر  ــام عبد األمير. واحل - ضرغ
مهدي - محمد سامي)». وتابع البيان 
ــيبدأ  ــرةِ الصاالت س ــب ك أن «منتخ
ــيا  ــي نهائياتِ كأس آس ــواره ف مش
ــام تايلند  ــةِ األولى أم ضمن اجملموع
ــهر  ــرين من ش ــابع والعش في الس
ــع الكويت،  ــول احلالي، ومن ثم م أيل
ــي اجلولتني  ــان ف ــام عم ــا أم وبعده
الثانية والثالثة على الترتيب». يذكر 

ــن الفني واإلداري ملنتخبنا  أن اجلهازي
ــي محمد  ــر الفن ــن املدي ــان م يتألف
ــريعة، وحسني عبد علي  ناظم الش
وحميد شانديزي مدربني مساعدين، 
ومیشيل يوخنا بطرس مدرباً حلراس 
ــد رحيم  ــد وهاب محم ــى، وعب املرم
ــة، ومصطفى عبد  خان مدرباً للياق
ــر اإلداري علي  ــرمي مترجماً واملدي الك

عيسى.
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ــهر بطوالت العالم منذ اول  دوري ابطال اوربا احد اعرق واش
ــختها الـ٦٨  ــة قدم للكرة، انطلقت هذه البطولة بنس ركل
ــارك الكروية في اوربا ودورياتها، كالعادة املنتصرون  بعد املع
ــى اللعب بهذه البطولة املتكونة  في هذه املعارك تأهلوا ال
ــرق ومن هنا  ــات ولكل مجموعة اربعة ف ــن ثمانِ مجموع م
ــا بإنصاف عاملي  ــي ما بينهم ذهابا واياب ــارى االبطال ف يتب
ــباني هو سيد  االرض واجلمهور، واملعروف ان ريال مدريد االس
ــك ب١٤ لقبا اخرهم كان  ــة دون منازع وجاء ذل هذه البطول
في املوسم املاضي ثم ايه سي ميالن االيطالي  ب٧ بطوالت 
ــاب..  ــزي ب٦ الق ــول االجنلي ــي وليفرب ــخ االملان ــرن ميون وباي
ــى نهائي هذه  ــرق االكثر تأهال ال ــول وميونخ هم الف وليفرب
البطولة بعد ريال مدريد.. طرأ على هذا الدوري تغيرات كثيرة 
ــرى التزمت برتابة  ــا لم يتغيروا وهناك فرق اخ اال ان ابطاله
ــتي  ــا لكنهم دون اي تتويج امثال روما ومان س ــب فيه اللع
ــاجنرمان وايضا نابولي ذلك الفريق الشعبي الذي  وباريس س
ــن يحلم بالتأهل الى  ــي جنوب ايطاليا الذي لم يك يقبع ف
ــى عليهم احد قوارب خليج نابولي  هذه البطولة حتى رس
ــم غير حياة  ــرا ال يتجاوز الـ١٧٠س ــل رجال قصي وكان يحم
املدينة باكملها وهو ديوغو ارماندو مارادونا االرجنتيني الذي 
يعتبره الكثير من عشاق الساحرة املستديرة بانه افضل من 
ملسها، استطاع هذا االسطوري بأن يجعل من خزانة نادي 
ــتطيع  ــظ بالقاب محلية وقارية اال انه لم يس نابولي حتتف
ــخة من دوري االبطال  ان يحصد لهم ذات االذنني.. هذه النس
ــم ليفربول املتمرس  ــي مبجموعة تض ــت القرعة نابول اوقع
كما قلنا سلفا وكانت اولى مباريت اجملموعة قد جمعتهم 
ومع نهاية الشوط االول وانا اشاهد املباراة من على شاشة 
ــدي الرياضي  ــزل وكان على الباب وال ــرس املن ــاز  رن ج التلف
ــألني كم النتيجة  ــدمي وقبل ان يخلع مالبس العمل س الق
ــخرية هل مارادونا استيقض من  قلت له ٠/٣ لنابولي رد بس
ــدة للغاية فهو مع  ــي يعيش فترة جي ــره.......! نعم نابول قب
فرق الصدارة في الدوري االيطالي وهزم ليفربول برباعية في 
افتتاحية دوري ابطال اوربا ويبدو ان هذه النسخة ستتعرف 

على بطل لم يذق حالوة كأس االذنني من قبل!

  

ــلوي  س ــدرب  م ــف  كش
ــباب افتقار  عراقي، ، عن أس
ــلوية رغم  ــل لقاعدة س أربي
ــان املدينة للبطوالت  احتض
احمللية والقارية، فيما كشف 
ــيس  لتأس ــروعه  مش ــن  ع
ــة  ــي باللعب ــز تخصص مرك
ــي أكادميية  ــل جتربته ف و نق
اسباير القطرية إلى املدينة 
ــلوي  س ــل  جي ــيس  وتأس

جديد.
ــق عبد القادر  وقال عبداخلال
ــبب عدم  عبد الكرمي إن «س
ــي اربيل  ــة ف ــار اللعب انتش
ــا في محافل  وعدم تواجده

ــي املمتاز هو  ــدوري العراق ال
ــن دعم  ــزوف ع ــبب الع بس
ــع ان اربيل تعتبر  ــة، م اللعب
ــراق التي  ــدن الع ــرز م من أب
حتتضن الرياضة وتستضيف 
ــتويني  املس ــى  عل ــوالت  بط

الداخلي واخلارجي».
وأضاف عبد الكرمي؛ أن «أربيل 
ــب جيدة بلعبة  متتلك مواه
ــلة، وبإمكاني بناء  كرة الس
ــادر أن يكون  ــل متميز ق جي
ــة  ــرق املنافس ــني الف ــن ب م
ــاز»، الفتا الى  ــدوري املمت بال
ــاء فريق من  ــتعداده لبن «اس
أندية اربيل وايصاله للدوري 
ــا  فريق ــون  يك وأن  ــاز  املمت
ــى اللقب أيضاً  ــاً عل منافس

ــرط ان يكون هناك دعم  بش
مالي يتوازى مع اإلجناز».

ــدرب أن «النتائج  ــح امل وأوض
ــم املالي  ــب الدع تأتي حس
ــغ ٢٠٠  ــص مبل ــإن تخصي ف
مليون دينار كافية لبناء فريق 
ــدوري املمتاز،  يتنافس في ال
ــدة  ــار مفي ــون دين و٣٠٠ ملي
ــاته  ــال الفريق مبنافس إليص
ــي ومبلغ ٥٠٠  للمربع الذهب
دينار جتعلنا نتنافس  مليون 
على املركزين األول والثاني».

ــلوي؛ أنه  ــدرب الس ــنيّ امل وب
ــور اكادميية  ــل تط ــرر نق «ق
أربيل  إلى  القطرية  ــباير  اس
ــروعه بتأسيس  من خالل ش
تخصصية  ــة  اكادميي ــر  أكب

أن  ــى  إل ــاً  الفت ــة»،  باللعب
ــل تعتمد  ــلة في اربي «الس
االجتماعية  ــة  األندي ــى  عل
التي تتضمن ألعاب مختلفة 
ــادي اكاد وغيرها من  ــل ن مث
الرياضة  التي تتخذ  االندية 
ــه  ــى أن ــاً ال ــة»، الفت كهواي
«بصدد تأسيس أكبر قاعدة 
ــل ووضع  اربي ــي  ــلوية ف س
أسس املركز التخصصي في 
نادي القلعة على أن يباشر 
ــات  االمكاني ــم  رغ ــه  عمل

املادية املتواضعة».
ــيعمل  «س ــه  ان ــف  وكش
ــد ان عجز  ــل بع ــاء جي لبن
ــه إلقناع إدارات  من محاوالت
ــيس  لتأس ــك  وذل ــة  االندي

قاعدة اللعبة في أربيل».
ــدرب عبد اخلالق  ــر ان امل يذك
ــب  ــاد منتخ ــادر ق ــد الق عب
ــئني كمدرب  للناش ــراق  الع
ــة غرب  ــب بطول ــوز بلق للف
ــى ايران  ــيا بعد فوزه عل آس
ــن  ــن م ــان، ومتك واالردن ولبن
ــوالف اجلديد  ــادة فريق س قي
ــة  بطول ــب  بلق ــئني  للناش
ــل اندية عراقية  الدوري، ومثّ
ــن املدربني  ــب، ويعد م كالع
ــو والد  ــاً، وه ــني حالي احملترف
ــي  الوطن ــب  املنتخ ــب  الع
محمد عبد اخلالق الذي يعد 
ــب العراق  ــرز العبي منتخ أب
مركز  ــي  ف ــاً  ــي حالي الوطن

صانع األلعاب.

ــرة القدم،   ــح فريق نادي دهوك لك جن
ــدوري العراقي املمتاز  ــودة إلى ال بالع
ــى، بعد  ــة األول ــادرة دوري الدرج ومغ

فوزه على فريق نادي امانة بغداد.
وانطلقت مباراة «بالي أوف» املؤهلة 
ــاعة  ــي الس ــاز ف ــدوري املمت ــى ال إل
ــبت املاضي  ــاء الس ــة مس السادس
على ملعب املدينة شرقي العاصمة 
ــوز دهوك بنتيجة  بغداد، وانتهت بف
ــى دوري  ــق إل ــاد الفري ــك ع ٢-٠، وبذل
-٢٠٢٢ ــل  املقب ــم  للموس ــواء  األض

.٢٠٢٣
ــوط االول بتقدم دهوك  وانتهى الش
ــدف دون رد جاء  على امانة بغداد به
في الدقيقة ١٥ عن طريق دهو برنس 

اوبوكو.
وفي الشوط الثاني سجل كرمي دلي 
من كرة قوية من خارج منطقة اجلزاء 
ــى امانة  ــا حارس مرم ــز عن رده عج

بغداد سرهنك محسن في الدقيقة 
ــمو مدير  ــاكر احمد س ــز ش ٨١.واوع
ــتان،  عام الرياضة في اقليم كوردس
ــرمي فريق نادي دهوك لكرة القدم  بتك
ــبة تأهله الى الدوري العراقي  مبناس
ــز  ــتوى متمي ــه مس ــاز، وتقدمي املمت
ــه فريق  ــوز على منافس وحتقيق الف

امانة بغداد.
ــمو    ــاء ذلك باتصال هاتفي من س ج
بعد فوز دهوك وتأهله رسميا ليكون 
الذي  ــع  الراب ــتاني  الكردس ــق  الفري
يلعب في الدوري العراقي املمتاز الى 

جانب اربيل، وزاخو، ونوروز.

ــق القوة  ــد فري ــل وف وص
ــرة القدم يوم  ــة بك اجلوي
ــى  ــي ، ال ــبت املاض الس
ــة  إلقام ــل  أربي ــة  مدين
ــدة  ــي مل ــكر تدريب معس
ــتعدادا  ــام اس ــرة أي عش

ــدوري العراقي الكروي  لل
املمتاز . وقال مؤيد جودي 
املدرب املساعد ان الفريق 
ــوم  الي ــاء  مس ــيبدأ  س
ــه التدريبية  ــى وحدات أول
ــات  ملنافس ــتعدادا  اس
ــم  الدوري املمتاز للموس

.٢٠٢٢-٢٠٢٣
أن  ــودي؛  ج ــاف  وأض
ــتمر  يس ــكر  املعس
ــام وياتي  ــرة اي ــدة عش مل
ــذي  ال ــاج  املنه ــن  ضم
ــدرب قحطان  ــه امل وضع
ــاعد،  ــر وكادره املس جثي

املمتاز  للدوري  استعدادا 
ــودي؛ ان «القوة  ــني ج .وب
ــيخوض عدداً  ــة س اجلوي
ــة  ــات الودي ــن املواجه م
خالل معسكره التدريبي 
في اربيل وذلك خللق روح 
الالعبني  بني  ــجام  االنس

ــتواهم الفني  ــع مس ورف
والبدني».

يذكر ان نادي القوة اجلوية 
ــتقرار  ــدم اس ــهد ع يش
ــى بظالله على  إداري ألق
ــليم  الفريق وتس ــداد  إع

مستحقاتهم املالية.

ــرة القدم،  تكليف حكمني عراقيني  أعلن االحتاد العراقي لك
ــباب في  ــيا للش ــاح تصفيات كأس آس ــاراة افتت ــادة مب لقي
ــيوي لكرة  ــاد في بيان إن «االحتاد اآلس ــعودية. وقال االحت الس
ــد صباح، والدولي  ــاعد أحم القدم كلف احلكم الدولي املس
يوسف سعيد، حكماً رابعاً ليكونا ضمن الطاقم التحكيمي 
ــباب  ــيا للش ــاراة االفتتاح في تصفيات كأس آس لقيادة مب
ــتان واملالديف التي تقام  ــت ٢٠ عاماً بني منتخبي أوزبكس حت
ــان أن «التصفيات  ــعودية.وأضاف البي في مدينة الدمام الس
تنطلق من ١٠/٩ ولغاية ١٨/٩ مبشاركة منتخبات: السعودية 

(البلد املضيف) واملالديف وأوزبكستان والصني وميامنار».
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فاهم حسن فتاح

ــتعيد عافيتها بظل ادارة  ــير إلى ان الكرة العراقية لن تس واقع احلال يش
ــم العمل  ــاه قبل وبعد االنتخابات حيث يتس ــاد احلالي الذي  دعمن االحت
ــم بالعشوائية واالرتباك احلصري  االحتادي ان كان هنالك عمل اقول يتس
ــات االعالميني في املكتب اإلعالمي  ــر من هذا الضبابية في تصريح وأكث
ــي القنوات  ــا نراهم ف ــزاء لنا لكنن ــة وهم زمالء اع ــن لألمان ــاد  لك لالحت
وكأنهم حماة لرئيس االحتاد واعضائه مع كل االحترام حيث تصريحاتهم 
ــذي خذل منهم ووصل  ــت وحدي من اقولها بل اجلمهور ال متضاربة لس
ــح مكتب محاماة لالحتاد والتغطية  إلى قناعة ان املكتب اإلعالمي اصب
ــوع ال نعرف حقيقة كم عدد  ــى اخفاقاته حيث وحلد كتابة هذا املوض ه
ــات وتوقيتاتها لم تعمم  ــذا جدول املباري ــرق الدوري واالطرف من كل ه ف
ــني مجموعة االحتاد  ــجام ب ــى االندية اضف الى كل هذا فقدان االنس عل
ــمت الى قسمني حول طريقة العمل ومنها تسليم اإلشراف  التي انقس
على املنتخبات بكل فئاتها للكابنت  النائب الثاني يونس محمود .احيانا 
ــنا واحيانا نتلقى اسئلة كثيرة من اجلمهور او  ــاءل بيننا وبني انفس نتس
ــات مع االخوة اإلعالميني الكرام.مفاد تلك االسئلة والدردشات  في دردش
ــف أعطيت له الثقة من  ــاد وكيف فاز في االنتخابات وكي ــن عمل االحت اي
ــا محقة وال يراد منها باطال او  ــئلة بطرحه الهيئة العامة ؟ وكانت االس
ــة االحتاد اي باننا كاعالم  ــهير بهم بل ملعرفة حقيقة عملهم اروق التش
ــخوص وامنا مندح العمل وفي نفس الوقت نذم العمل  ال نتحدث عن الش
ــث وصل حالة (الوجع) الدائمة نعم  ــر فعال ان كان هنالك عمل حي الغي
ــارات واالنحدارات السريعة وبقوة إلى  وصل بنا هذا الوجع بفعل االنكس
مستوى وواقع لم نتوقع ان نصل اليه وخاصة بعد مرور أكثر من عام على 
ــو  برنامجه طيلة عام مضى ونتمنى  ــر هذا االحتاد الذي ال نعرف ما ه عم
ــي النفس بان يتغير باجتاه  ــل هذا العام علينا.وقد كنا منن ــرر مث ان ال يتك
ــون عملهم ووجدنا التخبط  ــز اصحاب (االصالح) فوجدناهم ال يع املنج
يحيط بهم من جميع االجتاهات وليس عندهم هدف يبغون الوصول إليه 
ــمه بعد  ــل األمر بعجزهم عن جلب مدرب اجنبي يليق بالعراق واس ووص
انتكاستهم باختيار املدربني األجانب وجاءوا لنا باملدرب ادفوكات وخلفه 
ــبقهم  ــلهم بالصعود لكاس العالم وس بتروفيتش املفرط بالغباء وفش
سيرجيو كاتانيتش ومدرب األوملبي سكوب وفي  االخر استعانوا باملدرب 
عبد الغني شهد الذي حقق ما لم يحققه   املدربون االجانب. و استغنوا 
ــى عدم جمع املنتخب  ــهر عل ــتة أش عنه  بعد مباراتني واليوم مضت س
ــون عن قرب اعالن  ــي وبني فترة واخرى يعلن ــاب املدرب األجنبي واحملل بغي
ــهم  ــمة يخدعون بها انفس ــوه مبتس ــي ويظهرون بوج ــدرب األجنب امل
ــالم مع االحتاد  ــجم كاع ــف لم ننس ــورن انها تنطلى علينا لالس ويتص
ــدان ميزة التخطيط  ــا نكتب عن برامجه  غير املوجودة وفق لتجاهله م
ــان الفردية في  ــالل تتبعنا لعمل االحتاد ب ــن نعتقد من خ ــليم .ونح الس
القرار هي السمة املفروضة عليه اي االحتاد واحلقيقة املرة اننا في صدمة 
ــا قلت اعاله قد وضعنا كل الثقة  ــية أعمال هذا االحتاد الذي كم من متش
ــابقة.في  ــن االحتادات الس ــالف م ــل تصحيح ما فعله االس ــه من أج في
ــازا واخفاقا لكن لم جند اال االخفاق واالصرار  ــل نعلم انه هنالك اجن العم
ــم إلى اآلن جمع  ــا والطامة الكبرى لم يت ــئنا أم أبين على املضي فيه ش
ــتقام هذا الشهر  بسبب رفض  املنتخب لبطولة األردن الدولية والتي س
االندية تفريغ العبيها للمنتخب النهم يعدون العبيهم اي مدربي االندية 
ملباريات الدوري القادم الذي سيبدأ في شهر تشرين األول.ويفسر هذا انه 
اليوم تتواجد عدم الطاعة  لالحتاد وعدم الوالء للمنتخب من قبل االندية 
ــف االحتاد  ــم من املنتخب لالس ــل اصبح النادي اه ــغ الالعبني وه بتفري
احلالي خذلنا جميعا اعالم وجمهور حيث يظهر لنا اليوم بانه (خاوي)من 
العلمية في البرامج التخطيطية املستقبلية وفي ادارة مستقبل الكرة 
ــه اي االحتاد بكامل اعضائه ان يتنحى جانبا ويحل  في بالدنا نتمنى علي
نفسه بنفسه أسلم له ألن في حله راحة بال له وللجمهور الوفي الذي 
ــذالن والهزائم املرة التي  ــم يجد إال اخل ــس ووضع الثقة بهم لكنه ل حتم
ــذا الصداع املزعج  ــبي ه ــببت لنا الصداع املزمن وانا واحد من منتس س
املستدام بسبب وجودهم مع كل االحترام لشخوصهم هنا نتحدث عن 

أعمالهم واخفاقاتهم الغير ذلك .

@cÏçdi@ÚÓ”aä»€a@Òäÿ€a
wˆbn„@cÏçcÎ@fiby

مسلم الوادي
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تقرير / عمار العبودي 
تصوير / أحمد اِّـهند

أقامت مؤسسة الشرق للصحافة 
ــدة  القصي ــابقة  مس ــالم  واإلع
ــينية وبالتعاون مع  جمعية  احلس
ــعبيني العراقيني على  ــاء الش األدب
الترفيهية  ــالم  ــة االع ــة مدين قاع
ــول  ــد الرس ــتاذ عب ــور األس بحض
ــرق  ــة الش ــدي رئيس مؤسس األس
ــتاذ  واألس ــالم  واإلع ــة  للصحاف
ــاد األدباء  ــار العكيلي رئيس إحت جب
ــتاذ عداي  ــعبيني العرب واألس الش
ــة االدباء  ــلطاني رئيس جمعي الس
ــتاذ  ــي العراق  واألس ــعبيني ف الش
ــس  رئي ــزع  الف ــون  حس ــدر  حي
مؤسسة األعالم العراقية وعدد من 
الصحفيني واإلعالميني  ومبشاركة 
ــن  ــعراء م ــن الش ــرة م ــة كبي نخب

محافظة بغداد وباقي احملافظات .
ــاركون  املش ــعراء  الش ــى  الق ــم  ث
مت  ــي  الت ــينية  احلس ــد  القصائ
ــة  ــارات املرحل ــن إختب ــا م إختياره
ــى ختام  ــت ال ــي وصل ــى والت االول
املسابقة وبحضور جلنة التحكيم 
ــة االختبارات وجلنة  املؤلفة من جلن
ــي جمعية  ــينية ف القصيدة احلس
األدباء الشعبيني في العراق  والزميل 
ــة  ــار العبودي ممثال عن مؤسس عم

الشرق للصحافة واإلعالم .
ــرق  ــة الش ــس مؤسس ــرم رئي و ك
ــل  الزمي ــالم  واالع ــة  للصحاف
ــعراء  الش ــدي  االس ــول  عبدالرس
ــدة  بالقصي ــن  الفائزي ــعبيني  الش
احلسينية بدروع وشهادات وقالدات 
ــاعر  ــم  الفائز االول الش التميز وه
ــل و الفائز الثاني  ــي املعلم / باب عل
ــرداوي /  ــد الرحمن الع ــاعر عب الش

ــاعر  ــة والفائز الثالث الش الديواني
حسن ميري / الديوانية .

وقال األستاذ عبد الرسول االسدي 
ــدة  للقصي ــابقة  املس ــذه  ه إن    )
ــينية جاءت من أجل تسليط  احلس
ــن  ــف م ــة الط ــى واقع ــوء عل الض
ــعرية التي يبدع  خالل الصورة الش
ــعراء وأيضا كنوع  فيها هوالء الش
ــل البيت عليهم  ــن  التعزية  أله م
ــيما اننا نعيش هذه  ــالم ال س الس
ــآة  ــواء احلزن واملواس ــي أج األيام ف

ــر ونتمنى  ــهري محرم وصف في ش
ــن العزاء لألمام  ــارك ونحس ان نش
ــني من خالل هذه املسابقة )  احلس
ــدي (  ان حب احلسني  وأضاف األس
وآله الطيبني الكرام عليهم السالم 

أجمعني يجمعنا ،وبهذه 
املناسبة نتقدم بالتعازي احلارة الى 
مقام االمام احلجة عجل اهللا فرجه 
ــالمية  اإلس األمة  ــى  وال ــريف  الش
ان  ــم  الكرام،ونعاهده ــا  ومراجعن
ــج االمام  ــائرين على نه ــى س نبق

احلسني وال بيته األطهار.)
ــتاذ عداي السلطاني  ثم كرم األس
ــعبيني  ــة األدباء الش رئيس جمعي
ــة  مؤسس ــس  رئي ــراق   الع ــي  ف
ــرق للصحافة واإلعالم ورئيس  الش
ــي بدرع  ــالم العراق ــة األع مؤسس
اإلبداع وجميع الشعراء املشاركني 
ــرم رئيس إحتاد  ــالدة اجلمعية وك بق
ــعبيني العرب مجموعة  األدباء الش

من الشعراء والصحفيني .
ــعبيني  وقال رئيس إحتاد األدباء الش
ــتاذ جبار العكيلي ( إن  العرب األس
ــاة  ــابقة تعبير عن مواس هذه املس
حقيقية مع القضية احلسينية من 
خالل ماتصدح به حناجر الشعراء 
ــه اقالمهم  ــم ب ــن خالل ما ترس وم
من صور شعرية تعكس مظلومية 
احلسني عليه السالم وكيف إنتصر 
ــيف  وكيف أحيت  ــى الس الدم عل

القضية 
ــالمية وهذا  ــينية االمة االس احلس
ــن  ــم م ــى الرغ ــف عل ــن احلني الدي
ــول االمام  ــهاد سبط الرس إستش
ــالم ) واضاف  ــه الس ــني علي احلس
العكيلي ( نتمنى ان تظهر لنا مثل 
ــابقات إبداعات شعرية و  هذه املس
ــف لنا مواهب تأخذ طريقها  تكش
لنصرة االمام احلسني عليه السالم 
ــينية   ــاج القضية احلس فكما حتت
ــرادود  وال ــيني  حس ــب  خطي ــى  ال
ــا الى  ــي حتتاج ايض ــيني فه احلس

شاعر حسيني ) 
في ما قال الشاعر عداي السلطاني 
ــعبيني  ــة األدباء الش رئيس جمعي
ــاون مع  ــذا التع ــراق ( ان ه ــي الع ف
ــة  للصحاف ــرق  الش ــة  مؤسس
ــفر عن إقامة مسابقة  واإلعالم أس
شعرية للقصيدة احلسينية وتقدم 

ــعراء في بغداد  ــدد كبير من الش ع
القصائد  واحملافظات مجموعة من 
التي تراوحت في املستوى وأختارت 
ــينية وجلنة  ــدة احلس ــة القصي جلن
ــة  األختبارات في جمعيتنا خمس
ــا بينهم  ــعراء تبارو اليوم في م ش
ــار  للوصول الى املراكز االولى ) واش
الى ( اننا كجمعية سعداء بحجم 
ــابقة  ــذه املس ــي ه ــاركات ف املش
ــات  ــي الفعالي ــزداد ف ــى ان ت ونتمن
األخرى ألنها فرصة طيبة إلكتشاف 

ــدة ممكن ان  ــعرية جدي ــب ش مواه
يكون لها شأن كبير في املستقبل 

(
وأوضح االستاذ مهند عبد احلسني 
عضو الهيئة االدارية جلمعية االدباء 
ــعبيني في العراق ورئيس جلنة  الش
ــوص  ــينية  بخص ــدة احلس القصي
ــينية (مت  ــابقة القصيدة احلس مس
ــن قبل  ــى القصائد م ــالع عل االط
ــينية وجلنة  ــدة احلس ــة القصي جلن
ــاء  ــة االدب ــي جمعي ــارات ف االختب

ــر  واختي ــراق  الع ــي  ف ــعبيني  الش
خمسة متسابقني للمنافسة على 
املراكز الثالثة للمسابقة التي بدات 
ــرم وانتهت في ١٥ محرم  يوم ١ مح
ــابقة  ــارك في مس ــوه ( لقد ش ) ون
ــة  مجموع ــينية   احلس ــة  القضي
ــتوى فروع  ــعراء على مس من الش

احملافظات للجمعية)
ــودي  العب ــار  عم ــث  احلدي ــم  وخت
ــم  مدير حترير  ــو جلنة التحكي عض
ــة  ــل املؤسس ــرق وممث ــدة الش جري
ــة  مؤسس ان   ) ــابقة  املس ــي  غ
ــابقة القصيدة  الشرق اقامت مس
ــع جمعية  ــينية  بالتعاون م احلس
ــعبيني وقد حققت هذه  األدباء الش
ــابقة جناحا كبيرا على الرغم  املس
من ضيق الوقت وقرب حلول الزيارة 
ــاك إصرار  ــد كان هن ــة وق االربعيني
ــم املعوقات   ــر عاى إقامتها رغ طبي
فقد كانت هناك مشاركات من كل 
ــاء والتقدير )  ــات ونالت الثن احملافظ
ــذا النجاح  ــاف العبودي ( ان ه وأض
ــابقة  دفعنا الى ان جنعل هذه املس
ــا فقرات  ــاف إليه ــنوية وان تض س
جديدة من اجل اإلرتقاء باملسابقة) 
وقال ( اتقدم بوافر الشكر والتقدير 
ــرق  الش ــة  مؤسس ــس  رئي ــى  ال
ــتاذ عبد  ــة واإلعالم األس للصحاف
ــول األسدي  ملا قدمه من دعم  الرس
ــابقة وكذلك ال  ــة لهذه املس ورعاي
ننسى اجلهود اإلستثنائية جلمعية 
ــراق  الع ــي  ف ــعبيني  الش ــاء  األدب
ــداي  ــاعر ع ــم الش ــي مقدمته وف
ــد عبد  ــاعر مهن ــلطاني والش الس
ــني  و رئيس مؤسسة االعالم  احلس
ــون  ــدر حس ــل حي ــي الزمي العراق

الفزع )
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ــن، تبلغ  ــالن مقتضب وحزي باع
ــاة  بوف ــم  والعال ــون  البريطاني
ــا  ــول ملوك بريطانيا جلوس أط
ــة اليزابيث  ــى العرش، امللك عل
ــر ناهز ٩٦ عاما،  الثانية عن عم
والتي سعت الى احملافظة على 
ــي  ــا الت ــة بالده ــطوة وهيب س
ــب عنها  ــا ما ال تغي ــت يوم كان

الشمس.
املالكة  العائلة  ــاب  وعلى حس
ــورة  ــرت ص ــر»، نش ــى «تويت عل
ــة  للملك ــود  واالس ــض  باالبي
اليزابيث وهي تبتسم، مع إعالن 

خبر وفاتها رسميا.
ــي أطول  ــة ه ــث الثاني وإليزابي
ــرا، وايضا  ــا عم ــوك بريطاني مل
ــا  ــول ملوك بريطانيا جلوس أط
على العرش بعد تخطيها فترة 
الستة عقود التي حكمت فيها 
ــة فيكتوريا  ــا امللك ــدة جده ج

البالد.
ــة  الراحل ــة  امللك ــت  ووصف
ــرة  ــة «صخ ــت مبثاب ــا كان بأنه
االستقرار» عبر معظم سنوات 
ــته،  القرن املضطرب الذي عاش
ــي بداية  ــرش ف ــذ تولت الع من
اخلمسينيات من القرن املاضي، 
ــاء احلرب العاملية  أي بعيد انته
الثانية، والتي بدأت تشهد أفول 
ــة البريطانية  ــم اإلمبراطوري جن
ــات  الوالي ــود  وصع ــى،  العظم
املتحدة التي كانت فيما مضى 
ــرش  الع ــتعمرات  مس ــدى  إح
ــتقلت  ان اس ــى  ال ــي  البريطان
ــت عليها قوة  ــم تفوق عنها، ث

وسطوة في العالم.

ــاة  ــأ وف ــر نب ــرى نش ــا ج وبينم
ــاللم قصر  ــى س عل ــث  اليزابي
باكنغهام بينما كانت احلشود 
متجمعة ملتابعة أنباء اعتاللها 
ــار، اجتهت  ــئ خالل النه املفاج
ــى خليفتها،  ــريعا ال األنظار س
ــارلز الذي  ــر تش ــا األمي اي جنله
ــى  ــكا عل ــا مل ــيتوج تلقائي س
ــد تطول  ــي فترة ق ــا، ف بريطاني

لبضعة شهور.
وبسبب طول فترة حكمها، فإن 
البريطانيني  ان  ــات  املفارق ــن  م
ــة  ملك ــوا  يعرف ــم  ل ــا  عموم
ــالق، لدرجة ان  غيرها على اإلط
ــمى «العصر  فترة حكمها تس
ــث»، في حني  ــي احلدي اإلليزابيث
البريطانيني  ــن  العديد م يعتبر 
ــاهمت في احلفاظ على  انها س
ــتقرار نظام  ــل بريطانيا واس ثق
رمزيتها،  ــبب  احلكم فيها، بس
ــي  السياس نفوذها  ــبب  ال بس
ــذه الدميقراطية  ــي ه ــدود ف احمل

العريقة.
اليزابيث  ــتخدمت  ــا اس ولطامل
ــا  وثقله ــا  وهيبته ــا  حضوره
ــاحة  ــى الس ــى عل ــزي حت الرم
اخلارجية من اجل تعزيز مصالح 
ــى  ال ــبة  بالنس ــي  وه ــا،  بالده
البريطانيني مبثابة  ــن  العديد م
ــي عاصروها  ــم األكبر، والت امه
ــاردة  الب ــرب  احل ــات  بداي ــذ  من
ــرة في اوروبا  ــات الكثي والصراع

وحول العالم.
ــه من  ــة ان ــر دولي ــرت تقاري وذك
ــاة  ــر وف ــون تأثي ــع أن يك املتوق
ــال وال ميكن التنبؤ  اليزابيث هائ
ــبة لألمة أو  ــواء بالنس ــه، س ب
ــة  مؤسس ــي  وه ــة،  للملكي

ساعدت اليزابيث في استقرارها 
وحتديثها عبر عقود من التغيير 
ــي الهائل وكذلك من  االجتماع

فضائح العائلة املالكة.
ــني،  البريطاني ــني  زال مالي ــا  وم
ــم،  العال ــول  ح ــم  وغيره
وفاة  وألم  ــرة  يستذكرون بحس
ــام ١٩٩٧  ــي الع ــا ف ــر ديان األمي
بحادث السير املريب إلى جانب 
من كان يفترض انه «عشيقها» 
ــي املصري األصل دودي  البريطان
ــة  ــت امللك ــا كان ــد، بينم الفاي
تراقب انهيار زواج ابنها، «امللك 

اجلديد» تشارلز منها.
ــا  ضغوط ــث  اليزابي ــت  وواجه
هائلة من الرأي العام البريطاني، 
ــب  ــذي كان يطال ــي، وال والعامل
ــوت االميرة  ــة م ــة حقيق مبعرف

ــى العكس من  ــي عل ــا الت ديان
«طليقها» االمير تشارلز، كانت 
حتظى بشعبية وتعاطف شعبي 
ــع معها ومع شخصيتها،  واس
ــر  ــاول كس ــي حت ــا وه وصورته
ــاة امللكية املتزمتة  «قيود» احلي
واحملافظة، لدرجة ان العديد من 
ــائل االعالم اثارت الشكوك  وس
ــا وما اذا  ــة موت ديان في طبيع
ــن العائلة  ــرا م ــا مدب كان حادث
ــها أو  امللكية ورمبا امللكة نفس

ابنها االمير تشارلز.
ــل تلك احلادثة وما تالها من  ولع
ــتوى العالم  ــى مس ــة عل ضج
ــنوات،  لس ــتمرت  اس ــي  والت
ــة اليزابيث  ــت عائلة امللك ضرب
ــاهدت وهي  ــم، وش في الصمي
ــا،  وقوته ــطوتها  س اوج  ــي  ف

عائلتها تتفكك وتدور اخلالفات 
ــارلز من  ــع زواج تش ــا، م داخله
ــر في العام ٢٠٠٥،  كاميليا بارك
ــي واجهها ابنا  ــاة الت ثم املعان
وهاري  ــز  ويليام ــا،  ديان ــرة  االمي

املفجوعان بخسارة امهما.
ــن اعتالل صحة  ــا ان اعلن ع وم
ــراف  لإلش وخضوها  ــث  اليزابي
ــورال  بامل ــة  قلع ــي  ف ــي  الطب
ــرت  ــى س ــكتلندا، حت ــي اس ف
ــا،  ــال وفاته ــات باحتم التكهن
ــيعت زوجها في  ــي ش وهي الت

العام ٢٠٢١.
ــة الغت  ــت امللكة املريض وكان
ــس  جملل ــا  افتراضي ــا  اجتماع
ــاص األربعاء،  ــاريها اخل مستش
ــاء لها  ــة األطب ــا لنصيح اتباع
بالراحة، ثم توافد األمير تشارلز 

ــال واالمير ويليامز  وزوجته كامي
ــى  ال ــوا  ليكون ــورال،  بامل ــى  إل

جانبها.
ــر ظهور علني للملكة  وكان اخ
ــة  واقف ــي  وه ــاء  الثالث ــوم  ي
ــة  رئيس ــى جانب  ال ــم  وتبتس
ــراس التي  ــوزراء اجلديدة ليز ت ال
ــرض امللكة  ــد انباء م ــت بع قال
ــتكون  ــالد بأكملها» س ان «الب
ــال  ق ــا  بينم ــة،  للغاي ــة  «قلق
ــزب العمال  زعيم املعارضة وح
ــتارمر انه يعبر عن  سير كير س

«عميق قلقه» على امللكة.
واالن، من املقرر ان تعلن العائلة 
املالكة عن خطط جلنازة امللكة 
ــع أن تقام بعد  ــي من املتوق والت

عشرة أيام من وفاتها.
وولدت إليزابيث ألكسندرا ماري 
ــان  ــور يوم ٢١ أبريل/ نيس وندس
ــر بعيد عن  ــي منزل غي ١٩٢٦، ف
ميدان بيركلي في لندن. وكانت 
ــود البكر أللبرت، دوق يورك،  املول
ــس  ــورج اخلام ــي جل ــن الثان األب
بوز- ــث  إليزابي الدوقة  ــه  وزوجت

ليون.
ــقيقتها،  ــت إليزابيث وش وتلق
ــنة  س ــودة  املول روز،  ــت  مارغري
ــزل،  ــي املن ــا ف ١٩٣٠، تعليمهم
وترعرعتا في جو عائلي مفعم 
ــت إليزابيث مقربة  باحلب. وكان
ــا وجدها، جورج  جداً من والده
ــتون  ــل عن ونس ــس. ونق اخلام
ــة  ــل، قبل توليه رئاس تشرتش
ــح  مالم ”إن  ــه:  قول ــوزراء،  ال
السلطة ظاهرة عليها بشكل 

مدهش“.
ــث مهارتها في  ــت إليزابي وأثبت
اللغات وقامت بدراسة معمقة 

ــتوري رغم  ــخ الدس ــي التاري ف
تعليمها املنزلي.

ــون الثاني ١٩٥٢،  ــي يناير/ كان ف
انطلقت إليزابيث، وكان عمرها 
ــاً، مع فيليب في  آنذاك ٢٥ عام
جولة خارجية نيابة عن امللك. 
ــم نصيحة األطباء له، أصر  ورغ
امللك على توديعهما في املطار، 
ــرة ترى فيه  ــت تلك آخر م فكان

إليزابيث والدها.
ــث نبأ وفاة والدها  تلقت إليزابي
ــت في كينيا، فعادت  بينما كان
ــة  ــي ملك ــدن وه ــى لن ــوراً إل ف
ــت الحقاً: ”لم أمر  جديدة. وقال
ــح التعبير.  ــرة تدريب إن ص بفت
توفي أبي مبكراً فكان استالماً 
ــام، وكان علي أن  ــريعاً للمه س

أقدم أحسن ما أستطيع“.
ــة تتويجها  ــث حلف ثم جرى ب
ــر  عب  ١٩٥٣ ــار  أي ــو/  ماي ــي  ف
ــون رغم معارضة رئيس  التلفزي
ــل.  تشرتش ــتون  ونس ــوزراء  ال
الشاشات،  أمام  املاليني  جتمهر 
مرة، ملشاهدة  ومعظمهم ألول 
ــث الثانية وهي  ــة إليزابي امللك

تؤدي القسم.
ــرن  الق ــينيات  خمس ــالل  وخ
ــن  م ــد  املزي ــت  نال ــي،  املاض
ــة  البريطاني ــتعمرات  املس
استقاللها قبل أن تتكتل كلهاً 
ــة واحدة.  ــي عائلة أممي طوعاً ف
ــيني أن  ــر من السياس ورأى كثي
ــادر على  ــث اجلديد ق الكومنول
ــوق  للس موازية  قوة  ــكيل  تش
ــتركة، ما جعل  ــة املش األوروبي
ــر  تدي ــة  البريطاني ــة  السياس
ظهرها نوعا ما للقارة العجوز.
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ــالن العاهل  ــاوا، مت إع ــم أقيمت بأوت ــي مراس ف
البريطاني تشارلز الثالث رسميا ملكا لكندا، 
ــكا  ــترالية مل ــلطات األس ــه الس ــا أعلنت كم
ــارلز أصبح  ــتراليا.في حني أن تش ــا ألس حاكم
ملكا تلقائيا عند وفاة امللكة إليزابيث الثانية 
يوم اخلميس املاضي، ومع أن مثل املراسم التي 
ــم  ــدة، إال أن مراس ــي اململكة املتح ــت ف أقيم
ــدا هي خطوة  ــبت في كن التنصيب أمس الس
ــية في تقدمي امللك  ــتورية واحتفالية رئيس دس
ــارلز اآلن هو رأس  اجلديد إلى البالد، حيث أن تش
ــي الكومنولث  ــدا، وهو عضو ف ــة في كن الدول
ــابقة. ما يعني  ــتعمرات الس البريطاني للمس
ــيظل ملكا لكندا بشكل شبه  ــارلز س أن تش
ــذا إلى أن  ــباب في ه ــد األس ــود أح مؤكد».ويع
ــتور، وهذه  ــر الدس ــة يعني تغيي ــاء امللكي إلغ

مهمة محفوفة باخملاطر بطبيعتها، نظرا ملدى 
دقة هندستها لتوحيد دولة يبلغ عدد سكانها 
ــمة وتضم متحدثني باإلجنليزية  ٣٧ مليون نس
ــال عن تدفق  ــل أصلية، فض ــية، وقبائ والفرنس
مستمر من املهاجرين اجلدد.هذا وأعلن احلاكم 
ــارلز  ــد هيرلي، تش ــتراليا، ديفي ــام في أس الع

الثالث ملكا حاكما ألستراليا.

وكاالت / البينة الجديدة
ــي إميانويل  أعلن اإلليزيه أن الرئيس الفرنس
ــماعيل  ــدى لنظيره اجليبوتي إس ماكرون أب
ــتقرار جيبوتي  ــكه باس ــي، متس ــر جيل عم
ــتئناف  في ظل «بيئة إقليمية أضعفها اس
املعارك بإثيوبيا».وجدد الزعيمان في محادثة 
هاتفية تأكيد «متانة العالقة الدفاعية بني 
فرنسا وجيبوتي وطبيعتها االستراتيجية، 
ــلحة  ــو ما تظهره زيارة وزير القوات املس وه
ــى جيبوتي في  ــية إل ــي احلكومة الفرنس ف
ــال اإلليزيه في بيان  ــب ما ق ١٥ايلول»، حس
ــي ذات  ــر جيبوت ــبت املاضي.وتعتب ــه الس ل
ــبة إلى فرنسا  ــتراتيجية بالنس أهمية اس
ــكرية  ــتضيف أكبر قاعدة عس ــا تس إذ إنه
ــى ١٥٠٠  ــارج وتضم حوال ــية في اخل فرنس
ــع جيلي،  ــي.وخالل املكاملة م جندي فرنس
أكد ماكرون «متسكه باستقرار جيبوتي في 
ــتئناف املعارك في  ــو إقليمي أضعفه اس ج

إثيوبيا وخطر حدوث أزمة غذائية إقليمية»، 
ــت األمم املتحدة اخلميس  وفقا لإلليزيه.وقال
ــهر من سريان الهدنة،  إنه بعد خمسة أش
ــمال إثيوبيا  ــي ش ــال ف ــتئناف القت أدى اس
ــاعدات  ــى تعطل إيصال املس ــي ٢٤ آب إل ف
ــة تيغراي  ــيما في منطق ــانية، ال س اإلنس
ــتباكات بني  ــتد االش املتمردة، في وقت تش

متمردي تيغراي والقوات احلكومية.

ــاريع  ــث ماكرون وجيلي «أهم املش كما بح
ــات  العالق ــز  تعزي ــى  إل ــة  والهادف ــة  اجلاري

الثنائية»، حسب بيان الرئاسة الفرنسية.

وكاالت / البينة الجديدة

أفادت وسائل إعالم مصرية باندالع 
حريق ضخم مساء السبت املاضي 
ــط القاهرة  ــود وس ــارة اليه في ح
ــال التجارية  ــدد من احمل أتى على ع
ــام التالت».ونقل  في منطقة «حم
ــن مصدر أمني  موقع «مصراوي» ع
ــي محال  ــق اندلع ف ــه أن احلري قول
ــاب األطفال واخلردوات  للزيوت وألع
ــارة اليهود، وأن قوات احلماية  في ح
اإلطفاء  ــيارات  ــت بس دفع املدنية 
املنطقة من  ــزل  ــرى ع إلخماده.وج
ــار  ــن ومت منع انتش ــل قوات األم قب
ــكنية  ــى العقارات الس ــران إل الني

واحملال التجارية اجملاورة.
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حاورته /  دنيا الحسني 

ــكيلي  ــرف الفنان التش يع
ــي  ف ــدي»  اخلال ــد  «أحم
والتجريب  ــث  البح ــار  مس
ــي صياغات  ــكيلي ف التش
جديدة ومختلفة، من خالل 
الرمزية  ــة  التعبيري أعماله 
البصرية للحقول  وتناوالته 
اللونية التي متيزت بأسلوبه 
اإلبداعي الفريد الذي يطرح 
ــردية بصرية،  ــة س فيه رؤي
ــي بحور  ــا ف ــوص عميقً يغ
ــتخلص  الفن واجلمال ليس
ــة  ــاً حصيل ــلوباً إبداعي أس
ــارب  مايق ــوث  وبح ــارب  جت
ــد  ــن اجله ــام م ــني ع ألربع
ــرت في أبتكار  واملثابرة، أثم
ــحر  ــب فنية مابني س قوال
ــوان،  األل ــوارات  وح ــال  اخلي
ــة  الفني ــه  أعمال ــم  وتتس
ــني  ب ــل  والتداخ ــارة  باالث
ــكيلية واآلدب  ــون التش فن
اجلمالي  والتوازن  بالتكامل 
واإلبداعي على إيقاع النص 
ــي، الذي  ــردي القصص الس
ــة  بصري ــالة  كرس ــور  يتبل
ــروي لآلخرين قصص حياة  ت
ــرد احلقائق  ــعوب وتس الش
ــا  حوارن ــي  وف ــة.  التاريخي
الهاديء طلبنا منه أن يرجع 
إلى مخزون ذاكرته ويحدثنا 
عن مشوار فنه التشكيلي 

ــي  يغن ــتطاع  اس ــث  حي
باعمال  ــة  الفني ــيرته  مس
رائعة ومبهره من اجلماليات 
ــدى  ص ــت  ترك ــة  التراثي
ــور الفن  ــعاً لدى جمه واس
الصعيد  على  ــكيلي  التش

احمللي والدولي. 
ــيرتك  * حدثنا نبذة عن مس

الفنية.؟
ــة  ــي الغض ــي طفولت  ـ  ف
ــيائي التي  ــت أصنع أش كن
ــا بيدي من (الطني)  الهو به
ــت أخذه من  اجليد الذي كن
ــن التي  ــا كبيرة الس جارتن
ــة  صناع ــة  حرف ــن  متتــه
ــة، وكانت  ــر الطيني التناني
البيئة واملكان الذي أسكن 
ــة باليه  ــبه مبنطق فيه أش
ــت رغم  ــرون مض ــود لق تع
ــراف املدينة،  مالصقتها أط
ــات  احليوان ــع  أصن ــت  كن
كاملاشية واألبقار والفاكهة 
ــل  ــني متاثي ــن الط ــا م كله
طفولي  بإحساس  مصغرة 
ساذج، وشعوري بلذة بالغة 
ــا انقلها من  وحقيقية وأن
ــي باحة  ــى آخر ف مكان إل
البيت أللهو بها، وبطريقة 
ــعور واحساس  مرتبة وبش
ــة والزهو، هذه  ــال باملتع ع
ــة املبكرة  ــة الطفول مرحل
ــزوغ  لب ــى  األول ــات  والبداي
التنوير  ــن  ــد م ــر جدي فج
ــعور باالنتماء  الذاتي والش
والبيئة  ــط  للمحي العالي 
ــاء  ــرف إلرس ــكل عز وش ب
ــية للفن  الدعائم األساس
ــود  ــال بوج ــة اجلم وصناع
هذه البذرة التي بدأت تنمو 

وتنمو رويدا رويدا. 
ــم برؤية عميقة عن  *ترس
والسرد  ــكيل  التش عالقة 
ــري في ابتكار قوالب  البص

ــط فيها األلوان  فنية تختل
ــات  باحلكاي ــكال  واألش
وضح  التاريخية  والقصص 
ــة املبتكرة  ــذه العالق لنا ه

التي تعمل عليها.؟
ــة  عميق ــة  برؤي ــم  أرس ـ  
ــكيل والسرد  وعالقة التش
البصري هنالك سحر البيان 
ــوان، التكامل  ــات األل وجتلي
واإلبداعي  اجلمالي  والتوازن 
هو سمة أساسية للتمازج 
ــكيلية  ــون التش ــني الفن ب
ــرد  الس ــاع  وإيق واألدب، 

ــر منذ  ــي والتصوي القصص
البشرية حيث  تاريخ  بداية 
أستخدم االنسان منذ أقدم 
البصرية  ــورة  الص العصور 
لإلفصاح عن ذاته وتسجيل 
خبراته وتوثيق تاريخ اجداده 
ــروي  ت ــة  بصري ــالة  وكرس
ــن تاريخ ذلك الزمان،  لآلخري
ــل وكعادة أي  ــذ أمد طوي من
ــتلهم أو فنان  باحث  أو مس
ــن متايز  ــائلي ع أبحث بوس
حقيقي في تكوين خطاب 
ــد  ــى ح ــر إل ــكيلي يؤث تش
ــاس  كبير في وجدان وإحس
ــي منح  يعن ــي وهذا  املتلق
ــم  قي ــي  ومرموزات ــي  دالالت
جمالية عالية في اخلطوط 
ــرة، تعلمت  ــوان والفك واألل
ــية  األساس ــة  الوظيف إن 
ــاد  وارش ــز  حتفي ــون  للفن
وتوجيه اإلنسان إلى الكمال 
ــي والتربية  ــج  والرق والنض
الذوق  ــدارك  مل ــة  الصحيح
ــي  العال ــي  اجلمال ــس  واحل

الوجداني، ومعرفة  والتأمل 
الطبيعة االنسانية الفردية 
ــعور  والش ــة،  واجلماعي
ــارة العقلية  ــوة واإلث بالنش
ــن القبح واالبتذال  بعيداً ع
في صياغة وترتيب األشياء 
من حولنا وفق متعة بصرية 
ــارة  اإلث ــي  التهمن ــاذه.  اَخ
ــدر  بق ــي  املتلق ــتفزاز  واس
ــي التقنية  وجود البراعة ف
ــان في  الفن ــي ميتلكها  الت
ــري  ــهد البص ــراج املش إخ
ــر، البيئة هي  اجلمالي املبه
الكبير  ــز  والكن ــتودع  املس
فيها مكامن الثراء واخلصب 
واألصالة والزهو أو القباحة 
واالبتذال و سيدها االنسان، 
ــس  احل ذا  ــى  يبق ــذا  وهك
وبانيها  ــا  املرهف مصلحه
ــع ودعائم آلق  ــاء مناب بإرس
الثقافة البصرية واملعرفية 
ــاب  األلب ــلب  تس ــي  الت
ــان  االنس ــر  لتني ــار  واألبص
ــا، وأفقها  ــا وجماله بزهوه
ــه من  ــا وكل ماحتمل وثرائه
وانسانية  وجدانية،  معاني 
ــي بحور من  جتعله غارقا ف

السعادة والهناء.
ــر النص السردي  * ما هو س
الرمزية  ــة  والدالل التعبيري 

في لوحة
 ( أرواح مقدسة ) و ( خطاب 

الروح ). ؟
ــم  أرس ــي  لوحت ــي  ف ـ   
ــي أحبها  ــياء الت كل األش
ــم وجرح  ــل كل أل وهي متث
ــل كل  ــاء متث ــعادة وهن وس
وجع وحزن وأنني، مرموزاتي 
ــي العمل الفني  ودالالتي ف
آنا يختلف معناها  متثلني 
إلى  ــكان  ــن م ــا م وتاويله
ــزء  ــى ج ــزء ال ــن ج ــر م أخ
ــة،  اللوح ــط  محي ــن  ضم

ــا  وقرائته ــا  تاويله ــرك  أت
ــي، ومن أصدق  خليال املتلق
البصرية  ــات  اخلطاب وانبل 
عندما نخاطب أرواحنا من 
الروح  ــة  مصارح ــل  الداخ
ــعادة  الس ــور  بح ــا  متنحن

والهناء بكل أمانة.
ــات  *  هل لديك جتارب وملس

فنية في رسم اجلداريات.؟
ــارب  جت ــدي  عن ــم  نع ـ   
ــات وأنا  ــم اجلداري ــي رس ف
ــم اجلداريات  ــل إلى رس أمي
ــرة احلجم  ــات كبي واللوح
ــاحة  مس ــي  تعط ــا  ألنه
وتفصح  للتعبير  ــعة  واس
عن إمكانية الفنان التقنية 

وإثراء املشهد اجلمالي. 
ــوان املفضلة  ــي األل *  ماه
ــي  ف ــتخدمها  تس ــي  الت

الرسم.؟
ــوان  ــة األل ــل خام ـ   أفض
الزيتية في رسوماتي ألنها 
ــي  ــر ف ــة أكث ــي مرون تعط
التعامل في تقنية اللوحة 
ــاء وألق  ــون به ــي الل تعط

دائم. 
ــجم مع الرواية  * هل تنس
القصصية وبقية االصناف 
األدبية واجلمالية األخرى. ؟

 ـ  نعم أنسجم مع الرواية 
والشعر  والنثر  القصصية 
ــة  املواكب ــم  دائ ــث  احلدي
ــتلهم من  أس ــث  والتحدي
ــي األدبية الكثير من  قراءات

املوارد لتاسيس اللوحة.
ــام حوارنا ما هي  ــي خت * ف
ــانية التي  ــالتك االنس رس
ــب أن  تصل إلى االجيال  حت

اجلديدة. ؟
ــي  نرتق واآلداب  ــن  بالف ـ  
ــم الثقافة  علموا أطفالك
ــى  تبن ــا  فبهم ــون  والفن

األوطان وترتقى الشعوب.
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حيدر حاشوش العقابي

الداكن جدا وقتي املهدور
سحابات ،

مطر،
تؤجله الريح

داكن جدا هذا الوقت
متر به عربات اجلوع الغريبة

نتسلق حاويات املزابل
بحثا عن نصف رغيف
تركه كلب اعمى…… 
     وشمر مازال هنا

  يترك كلبه يلعق مباء الفرات
والفرات يتيم

منذ تركته ابوة اصابع العباس.. 
ال ضوء يستفيق من مغبته

واالرانب تترك حوافرها 
على رمل املواجع… 

من ميسح الدمع من ابواب املساجد
من يحمل يافطة 

بيضاء كتب عليها اهللا اكبر
بكل وطنية… 

من يذرع وطنيته 
ليبرر بسالته ؟
العالم لقيط 

وهذا الهوس في السياسة 
هرش عظام ارصفة احلرية… 
هؤالء مرروا صبيان سيوفهم
     ليقطعوا شجرة احلرية… 

احلرية 
التي تتمشى بني ارصفة الشوارع

    احلرية 
الكنبة امللقاة

وسط االزيز الذي ال مبرر له
احلرية

شماعة
نعلق عليها وجعنا املستدمي.. 

سنبلة وسط ريح
هذا البلد االمني… 

سنبلة
وسط بكاء

وسط وحشة
داكنة ايضا… 

سنبلة لوقتي املهدور
فوق اصطبالت احلروب املؤجلة
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البينة الجديدة / علي شريف

اقام البيت الثقافي في محافظة 
ــرف التابع الى دائرة  النجف االش
ــة العامة في  ــات الثقافي العالق
ــياحة واآلثار  ــة والس وزارة الثقاف
ــاون مع  ــعرية بالتع اصبوحة ش
ــة بعنوان  ــل االدبي ــة كمي منص
ــيني)  ــعر احلس الش (قراءات في 
ــاعر واالعالمي  ــة الش ادار اجللس
سعيد قنبر.وقال الشاعر ضرغام 
ــاوي:ان  البرقع ــب  الصاح ــد  عب
ــي نتاج  ــينية ه القصيدة احلس
ثقافة وقاموس شعري اختزل في 
ــد ان القصيدة  ــرة لذلك جن الذاك

احلسينية لها قواسم مشتركة 
ــدة العادية بحيث ان  مع القصي
ــتطيع ان يوصل ما  ــاعر يس الش
ــم صدحت  املتلقي.ث ــى  ال ــد  يري
ــاوي  البرقع ــاعر  الش ــرة  حنج
بالعديد من االبيات الشعرية من 
قصائده كذلك قرأ الشاعر رسول 
ــعرية من قصائده  ــر ابيات ش باق
ــادة احلضور. الس ــامع  على مس
ــة قدمت  ــة االصبوح ــي نهاي وف
ــهادات  ــي ش ــت الثقاف ادارة البي
ــعراء.وجتدر االشارة  تقديرية للش
ــت الثقافي النجفي لديه  ان البي
العديد من االصبوحات والندوات 

الشعرية واالدبية.

أحمد حمدوني

ــب  ــة الكت ــي مبطالع كان تعلق
ــث متجر  ــببا دفعني نحو بع س
ــت ال أرى في  ــب وكن ــع الكت لبي
ساعات العمل الطويلة اي ضرب 
ــل أو غيره، تعلمت  من ضروب املل
ــي كنت  ــن الكتب الت ــر م الكثي
ــا و تعلمت  ــل عرضه ــا قب أقرأه
ــن الزبائن الذين ال يعرفون  اكثر م
ــب هذه  ــت أكت ــا يبحثون.كن عم
ــمعت صافرات  الكلمات حني س
ــث من كل  ــارج تنبع ــذار باخل اإلن
ــت املترجلني يركضون  مكان ورأي
ــم أحدهم  ــي كل إجتاه حتى ه ف

ــي  ــا كان ف ــر، وم ــام املتج بإقتح
ــال  متثاق ــرك  احواله.حت ــن  أحس
نحو أروقة املتجر ورفوف الكتب، 
ــحب كتابا وما إن يلقى  كان يس
ــي يعيده  ــرة على عنوانه حت نظ
ويواصل البحث مجددا، يسحب 
ــا يلقي النظر  ــا وثانيا وثالث كتاب
على عنوان واحد وميعن النظر في 
ــرس آخر وينبش بني صفحات  فه
الثالث كباحث عن إبرة في كومة 
قش ثم يعيدها إلى الرفوف، جال 
ــاء املتجر، حملق  ببصره في أرج
ــا يناديه في  ــيئا م ــا وكأن ش ملي
ــرك  ــري، حت ــن أركان متج ــن م رك
ــا من هذا  ــط كتبً ــرعا وإلتق مس
ــرع نحو مرآة  ــرف ومن ذاك واس ال
ــت اعلقها على أحد  ضخمة كن
ــا  ــا واضع ــف أمامه ــدران، وق اجل
ــا النظر  ــدره ممعن ــا على ص كتاب
ــرم باديا على  ــي املرآة وكان التب ف
ــاب أرضا  ــى بالكت ــه، ألق مالمح
ــابقه،  وفعل بالثاني ما فعل بس
خلع سترته وكرر واضعا الكتاب 
ــال صورته في  ــدره متأم ــى ص عل
ــت ميينا ثم  ــة، إلتف ــرآة املعلق امل

ــه  ــارا ليتمكن من رؤية نفس يس
ــى بالكتاب  ــن كل زاوية ثم رم م
ــوة  ــو بحش ــال : كتاب محش وق
ــي كثيرا .تناول  مملة وهذا يزعجن
ــزع بنطاله  ــا وهم بن ــا ثالث كتاب
فوضع الكتاب على خصره وامعن 
النظر في املرآة وقال : جيد حلد ما 
ــه طويل جدا ال أظن أن كاتبا  لكن
ــذا الكتاب  ــيقبل أن يجعل ه س
ــرى في  ــل فكاتبه ي ــر بقلي اقص
ــطره قداسة ال ميكن املساس  اس
ــدا أو تلخيصا..ما إن فرغ  ــا نق به
من استبيان مقاس الكتاب على 
ــره حتى رمى به ارضا وانتبه  خص
ــاة على  ــب امللق ــئ بني الكت لش
أرضية املتجر فسحب من بينها 
ــه جوار حذائه ونظر  كتابا ووضع
بتمعن ثم قال : ال ال سأبدو غبيا 
جدا هكذا ..جمع الكتب املبعثرة 
ــم  ــا ث ــي رفوفه ــا ف وراح يصفه
ــة، عاد وكان  غاب عن ناظري بره
ــمح  يحمل كتابا إقترب ولم يس
ــوان الكتاب  ــي عن ــي بالنظر ف ل
ــط متكنت من  ــاره فق ــذي إخت ال
ــن الذي دفعه  ــالع على الثم اإلط

ــم قال : هل يكسبك  وهو يبتس
ــبا جيدا؟قلت  العمل هنا مكس
ــال : ومن  ــال ، فق ــن امل ــال م : قلي
ــت بصدد  ــال ؟ كن ــك عن امل حدث
ــرعا.منذ  إجابته اال انه غادر مس
ــه الحظت أن زبائن املتجر  مغادرت
ــي التجول  ــتغرقون وقتا ف ال يس
ــا أن دخل أحدهم  ــني أروقته فم ب
حتي يعود بعد برهة يضع صورة 
ــتريت  على مكتبي ويقول انا اش
ــا وكانت كل  ــع مبلغ ــذه ويض ه
ــة وما إن  ــدة ومرتفع ــغ جي املبال
ــا  ــن مصدره ــم ع ــألت احده س
ــويعات  .س ــي  إجابت دون  ــادر  غ
ــت محفظتي  ــي عج ــة حت قليل
ــاؤالت  مبال كثير وعج عقلي بتس
ــني أروقة  ــا .حتركت ب ــر له ال حص
ــف الكتب كما  ــر ألعيد ص املتج
ــورا كثيرة  ــفت ص كانت فإكتش
يظهر فيها ذاك الزبون بوضعيات 
غريبة وقد كتب على ظهر الصور 
شذرات من يومياته كانت الصور 
معروضة على رف فارغ علق اعاله 
ورقة كتب عليها .. ننتحر ببطئ 

حني نقرأ أدبا ال يشبهنا.
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فنارات

ــأ من فراغ، كما هي  ــلم به، ان كل ظواهر االدب لم تنش صار من املس
ــة التلقي، وان االدب كله قدم تتبع قدما، لذا فان نظرية التلقي  نظري
استمدت أصولها النظرية من الفلسفة الظاهراتية، وأصبح املنظور 
ــبيل إلى اإلدراك  ــي التحديد املوضوعي، وال س ــي، هو املنطلق ف الذات
ــود للظاهرة  ــاق الذات املدركة، وال وج ــور املوضوعي خارج نط والتص
خارج الذات املدركة لها، فنظرية التلقي تسعى في مجمل أهدافها 
ــه اجلمالي من  ــي بغية تطوير ذوق ــع وفعلي للمتلق ــراك واس إلى إش
ــة، بأعتبار ان  ــة املنتج ــع النصوص الفني ــالل التواصل احلثيث م خ
ــات األولى للكتابة، فانتقل من  ــي أضحى نافذا منذ وضع اللبن املتلق
ــريك احملاور الذي ميأل الفراغات، بل يلزم  دور املستهلك إلى مرتبة الش
ــب يوما بعد يوم على  ــتطاع أن يرغم الكات الكاتب بتركها، كما اس
ــر بها، ومن هنا  ــة، التي طاملا تدث ــة اللغوية والبالغي ــقاط األقنع إس
ــول : يتكون العمل االدبي من احتاد عنصرين : أفق التوقع املفترض  نق
ــم  ــة املتلقي، ومن خالل جتربة املتلقي في رس ــي العمل، وافق جترب ف
اخلطوات املركزية للتحليل، حيث تتصارع التوقعات، التوقع القبلي 
ــة االدبية ولغة  ــة، ثم اللغ ــعر او قص ــس االدبي من ش ــد اجلن بتحدي
املمارسة، أي التعارض بني لغة اخليال ولغة الواقع اليومي، ان إمكانية 
ــي معنى أن النص غير  ــتقباله، يعط ربط العمل األدبي مع تاريخ اس
مستقل، واُفقنا احلاضر في تغير مستمر، وبالتالي فأن العمل األدبي 
يتشكل في ذهن املتلقي، وصوالً إلى املعنى، واملعنى هنا يتغير كلما 
ــة واالجتماعية . وحتدث  ــي التاريخي ــروط التلق اختلفت وتغيرت ش
ــص، والقراءة،  ــكلّها بثالث ابعاد : الن ــة القراءة وش ــزر» عن عملي «اي
ــزر ايضا في  ــل بينهما، وقال اي ــي حتكم عملية التفاع ــروف الت والظ
ــاريء الضمني» وهو بنية نصية تتوقع حضور متلق دون أن حتدده  «الق
ــبقة للدور الذي ينبغي أن  ــرورة : أن هذا املفهوم يضع بنية مس بالض
ــاً ما كان وكيف ما  ــى حدة أن القارئ احلقيقي أي ــاه كل متلق عل يتبن
ــند له أساساً دور خاص يقوم به، وهذا الدور هو الذي  يكون، فأنه يس
ــرى حددها في  ــي، وهناك مفاهيم اخ ــوم القارئ الضمن ــون مفه يكّ
ــوم (الفراغات)، ومفهوم (وجهة النظر اجلوالة)،ومفهوم (املركب  مفه
ــلبي)، والفراغات متثل ما يخفيه النص، وهي تلك املساحات في  الس
ــات، ومفهوم (وجهة  ــارئ بصنع العالق ــي يقوم عندها الق النص الت
ــف الطريقة التي  ــائل وص ــيلة من وس النظر اجلوالة)، التي تعد وس
ــور عند نقطة  ــي النص، ويقع هذا احلض ــا القارئ حاضراً ف يكون به
ــة الناجتة عن ذلك  ــدث احلركة اجلدلي ــرة والتوقع، ثم حت ــاء الذاك التق
تعديالً متواصالً للذاكرة وصوالً إلى فهم النص، أي من خالل التفاعل 
احلاصل بني بنيات النص املتجزئة أو املتفاعلة فيما بينها، وينتج من 
ــاط أساسي يوصل القارئ املتلقي  هذا التفاعل احلاصل توليداً لنش
ــاط األساسي يعتبر نشاطاً ذاتياً نتاجه  إلى فهم النص، وهذا النش
ــحه الفهم واإلدراك، وكذا مفهوم (املركب السلبي)  املعنى الذي يرش
ــي إنتاج الصور، فعندما نقرأ  ــاط القارئ ف الذي يصفه (أيزر) بأنه نش
ــة تركيب صور، وهذه الصور هي  ــاً نكون بوعي أو بال وعي في حال نص
ــبة (أليزر) حر في  ــات من نتاج مخيلة القارئ، والقارئ بالنس موضوع
ــس هنالك من  ــرق مختلفة، ولي ــل األدبي وبط ــكيل صورة العم تش
ــا الكامنة، وعلى  ــتنفذ كل دالالته ــتطيع أن تس ــير ملفردة تس تفس
القارئ أن يبني النص ليجعله متناغماً من الداخل بعملية تفاعلية 
ــي عملية بناء  ــذات املتلقية ف ــراك ال ــى القصدية في إش ــوم عل تق
املعنى، وظروف التفاعل مقرونة بوجود عدد من املفاهيم األساسية، 
والتي اشرنا لها اعاله، وهذه املفاهيم تساعد في التحكم بالعملية 
ــاطاً ذهنياً يوصل  ــة، لتولد نش ــني بنيات النص املتجزئ ــة ب التفاعلي

املتلقي (القارئ) إلى فهم العمل األدبي.
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وجدان عبد العزيز

احمد اخلالدي

متابعة / القسم الثقافي
ــا  ــان مهرجانه ــة جيه ــت جامع أقام  
ــل األول لأليام  ــينمائي ألفالم املوباي الس
ــاح  االفتت مت  ــث  حي  ٢٠٢٢ ــول  أيل  ٣ و   ٢
ــي  فاملي  ــينما ف ــة أمبايرس ــى قاع عل
ــة  ــس اجلامع ــيد رئي ــة الس ــول برعاي م
ــيد وكيل  ــر و الس ــوزاد باجك ــور ن الدكت
ــتاذ  ــينما  االس وزير الثقافة  ومدير الس
ــم وبادارة  ــاخوان مصطفى في األقلي ش
ــني زارين وبحضور رسمي  ــتاذ حس األس
ــر حيث غصت به  ــعبي ملفت للنظ وش
ــى جوانب  ــرت عل ــة العرض وانتش قاع
ــاركة السينمائيني  وممرات القاعة ومش
ــتان  من محافظات العراق واقليم كردس
ــات التي أكدت على  حيث القيت الكلم
ــة هذه الصناعة ودورها الفعال في  أهمي
خلق جيل واعي ومساهمة هذا القطاع 
من النشاط في نشر روح احملبة والصداقة 
من اجل السلم واألمن اجملتمعي وان هذا 
النشاط له الدور الفاعل في حب احلياة 
ــل على تطورها ومنو ثقافتها .بعد  والعم
ــباب  ــرض ٨ أفالم قصيرة للش ــك مت ع ذل
الذين يعملون ألول مرة في هذه الصناعة 
ــة التدريبية التي  ــد اجتيازهم الورش بع
اقامتها جامعة  جيهان للشباب والتي 
ــارك فيها اكثر ١٠٠ شاب وشابة وقد  ش
ــاتذة ومختصون في فن  حاضر فيها اس
ــر واملونتاج .  ــة واالخراج والتصوي الكتاب
ــتراحة وضيافة ملدة ٢٠ دقيقة  وبعد اس
ــتانف العرض ل ٧ أفالم اخرى ليعلن  اس
ــي في بناية  ــتها في اليوم التال مناقش
ــيط قدمه  اجلامعة مع حفل بهيج وبس
شباب اجلامعة ليكون اخلتام على احدى 
ــن الطلبة  ــور م ــة وبحض ــة اجلامع قاع
ــاركني وذويهم وأصدقاءهم اضافة  املش
الى الوفود املدعوة من محافظات العراق 
كانت للسيد وكيل الوزارة كلمة قصيرة 

ــاركني ومتنى  ــكر فيها اجلامعة واملش ش
لهم التواصل وتعهد بتقدمي التسهيالت 
ــاعدة الالزمة لهم وكذلك السيد  واملس
ــى  ــد عل ــرح أك ــينما واملس ــر الس مدي
ــوض  ــبيل للنه ــذا الس ــي ه ــي ف املض
ــينما العراقية ورفع مستوى  بواقع الس
ــة وأن دائرته  ــاءات والطاقات الفني الكف
مفتوحة جلميع االمكانيات والنشاطات 
ــيد الدكتور  ــأة من الس ــت املفاج , وكان
ــرى للشباب  رئيس اجلامعة الذي زف بش
السينمائي  لالنتاج  ــركة  ــيس ش بتأس
وتوفير مستلزماتها  من أجهزة وتقنيات 
ــباب من حتقيق  ودعم مادي لتمكني الش
ــاطهم الفني  ــة نش ــم وممارس طموحه
ــباب عبروا عنها  وهذه كانت فرحة للش
ــارة التي  ــار واطالق العب ــق احل بالتصفي
ــكرهم وامتنانهم .ثم تقدم  تعبر عن ش
ــتاذ  رئيس وأعضاء جلنة التحكيمـ  األس
بيشتوان  ــتاذ  واألس شاخوان مصطفى 
ــعيد على  ــتاذة جوانة س عبد اهللا واألس
ــج اخلتامية  ــن النتائ ــة لالعالن ع املنص
ــل  ــملت أفض ــي ش ــز الت ــدمي اجلوائ وتق
ــاس ، أفضل  ــيناريو :فلم ارهاب  لرين س
ــوردة احلمراء لـ هانا كاوه  اخراج : فلم ال
ــه لـ  ، أفضل تصوير: فلم ملاذا قتل نفس
ــل : عن فلم  ــد ،أفضل ممث مصلح محم
ــل ممثلة :  ــكاف جبار ، أفض الفرصة لري
ــيدا قانع  ــة الهاوية ل ش ــم حاف عن فل
ــة : ل اراس  ــزة اللجنة التحكيمي ، حائ
مجيد عن فلم الساعة وختامها مسك 
ــة عراقية جميلة  ــي احتفالية وضياف ف
امتدت ألكثر من ٣ ساعات قدمت خاللها 
ــة واملعزوفات  ــة والعربي ــي الكردي األغان
ــيقية املبهرة على أمل اقامة دورة  املوس
ــل   ومبواصفات  ــام املقب ــي الع ــة ف ثاني
ــع وبجوائز تشمل  جديدة  وبحضور أوس

اختصاصات أكثر عينية ومادية.

@@‚˝œˇ€@fiÎ˛a@@Ô»flb¶a@ÊbËÓu@ÊbuäËfl
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تؤكد  بصورة  املعززة  غير  الصحفية  املقابالت  تنشر  ال 
احلوار  اجراء  يتم  التي  الشخصية  مع  املباشر  اللقاء 

معها.
وال تقبل احلوارات عبر مواقع التواصل االجتماعي كافة. 

لذا اقتضى التنويه
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albaynanew@yahoo.com

عملوا هنا في (                    ) ورحلوا

املرحوم اخلبير اللغوي
 كرمي توفيق الزبيدي

املرحوم الكاتب اللواء 
ماضي اخلزاعي

املرحوم مـاجد الصكر  
رئيس القسم الرياضي

لهم الذكر الطيب
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بغداد / البينة اجلديدة
ــل  لتحوي ــاء  الكهرب وزارة  ــعى  تس
ــى أبنية ذكية  ــرة حكومية إل ٩٠ دائ
تعمل بالطاقة الشمسية وباعتماد 
ــن املبادرة الوطنية  منح دولية، وضم
ــي البالد. ــة املتجددة ف لدعم الطاق

ــة في  ــودة املركزي ــرة اجل ــت مدي وقال

الوزارة شيماء مظهر صادق بتصريح 
ــن املبادرة  ــي، إنّ الدائرة وضم صحف
ــة املتجددة  ــم الطاق ــة لدع الوطني
ــيق  والتقليل من االنبعاثات وبالتنس
ــا،  والتكنلوجي ــوم  العل ــرة  دائ ــع  م
ــرة حكومية  ــعى لتحويل ٩٠ دائ تس
ــل بالطاقة  ــة تعم ــة ذكي ــى أبني إل

ــاع  النظيفة، مضيفة أنّ هناك مس
ــح دولية  ــة للحصول على من حثيث
ــن  ــالً ع ــاريع، فض ــك املش ــم تل لدع
حتركات الستحصال موافقة رئاسة 
الوزراء إلدراجها ضمن املوازنة العامة 
ــهاماً بتقليل االنبعاثات  للدولة، إس
ــف الضغط  للبيئة وتخفي ــارة  الض
أنّ  ــني  الوطنية.وب ــبكة  الش ــى  عل
ــوم والتكنلوجيا في وزارة  ــرة العل دائ
التعليم العالي، ومن خالل الدراسات 
ــا، اكدت  ــي نفذته ــتفيضة الت املس
إمكانية حتويل عمل تلك األبنية من 
الطاقة الكهربائية إلى الشمسية، 
ــر التلوث  ــأن ارتفاع مخاط منوهة ب
البيئي وما يشكله من خطر محدق 
على حياة املواطنني، استوجب إيجاد 
ــت باطالق املبادرة  حلول عاجلة متثل
ــة املتجددة  ــم الطاق ــة لدع الوطني
ــكيل فريق  ــت عن تش ــي متخض والت
يضم أكثر من ٢٥٠٠ موظف يعملون 
ــة لتنفيذ أهدافها  بروح وطنية عالي

ــاً  جلان أنّ  ــادق  ص ــومة.وذكرت  املرس
مختصة للكشف، رصدت مخالفات 
ــات حكومية ال تضع  كثيرة ملؤسس
ــيما  ــة فيها، الس ادات كهربائي ــدّ ع
ــة، إضافة  ــاع والداخلي ــي الدف وزرات
ــتة  ــى التربية التي رصدت خلو س إل
ــن العدادات  ــة ضمنها م آالف مدرس

ــود هدر  ــي وج ــا يعن ــة، م الكهربائي
ــتة مليارات دينار.  ــهري مبقدار س ش
ــدارس إلى أبنية  ــدت أنّ حتويل امل وأك
ــر  ــكل كبي ــهم وبش ــة، سيس ذكي
ــبكة  ــل الضغط على الش في تقلي
ــيما أنّ هناك أكثر من  الوطنية، الس

١٦ ألف بناية مدرسية في البالد.
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بغداد / البينة اجلديدة
ــرة محملة  ــد، عن وصول باخ ــارة، امس األح ــت وزارة التج أعلن
ــاب السلَّة الغذائية. وقالت مدير عام  بـ٤٢ ألف طن من الرز حلس
ــركة العامة لتجارة املواد الغذائية ملى هاشم املوسوي ، إن  الش
ــرة (Qi Hong)، وصلت الى منطقة اإلدالء محملة بـ٤٢ ألف  الباخ
ــلّة الغذائية الثامنة،  ــاب الس ــن من مادة الرز التايلندي حلس ط
ــزء من التعاقدات  ــة الرز التي وصلت هي ج ــيرةً الى أن كمي مش
ــوي، أنه مت سحب مناذج  ــلة الغذائية.وأكدت املوس اخلاصة بالس
ــم السيطرة النوعية في الشركة  من قبل فاحصي اخملتبر بقس
ــتهالك  ــة لبيان صالحيته لالس ــواد الغذائي ــة لتجارة امل العام

البشري قبل اطالق جتهيزه للوكالء. 

بغداد / البينة اجلديدة
حــددت مؤسسة الـشـهـداء حاجتها من الوحدات السكنية 
ــواء لضحايا  ــمولني بقانونها، بـ ٧٦ ألفاً، س ــا بني املش لتوزيعه
ــعبي،  ــد الش ــهداء احلش ــاب أو لش ــور أو اإلرهـــ ــام املقب النظ
ــال رئيس  ــتثمار.  وقــ ــة الوطنية لالس ــع الهيئ ــيق م وبالتنس
املؤسسة عبد االلــه النائلي  ، إن املؤسسة عقدت لقاءات عدة 
ــكني اخلاص  ــتثمار لبحث امللف الس مع الهيئة الوطنية لالس
ــة الذي يلزمها بتوفير  ــب قانون املؤسس ــهداء حس بذوي الش
ــمول بقانونها، مطالباً بـتخصيص قطع  قطعة أرض لكل مش
ــرض بناء  ــة لغ ــع مميزة للمؤسس ــداد وبـمـواقـ ــي بـغـ أراض فـ
ــكنية عليها وتوزيعها بني ذوي الشهداء.  وأوضح  مجمعات س
أننا بحاجة إلى ٧٦ ألف وحدة سكنية لتوزيعها بني املشمولني 
من جميع الفئات سـواء من ضحايا النظام املقبور أو اإلرهــاب، 
ــعبي، مؤكداً ضرورة  ــد الش ــهداء ومصابي احلش إضافة إلى ش
ــة كونها  ــاص وأهمية بالغ ــكل خ ــة بش التعامل مع املؤسس
ــام من  ــريحة كبيرة جــداً فـي اجملتمع قدمت تضحيات جس ش
ــكار الهدامة.   ــوى الظالم واألف ــق بوجه ق ــل إعالء كلمة احل أج
ــا تعمل حالياً على  ــتثمار أكدت أنه ــر النائلي أيضا أن االس وذك
إعادة ترتيب هذه األراضي لشمول جميع املواطنني املستحقني، 
مبدية استعدادها التام للتعاون مـع مؤسسة الـشـهـداء مـن 
ـــروع بتنفيذ مشاريعها السكنية سواء في بغداد  أجــل الـش

أو احملافظات من أجل توزيعها بني ذوي الشهداء.    

بغداد / البينة اجلديدة
ــرف  ــراق «املص ــرف الع ــي مص ــن مقترض ــرف الرافدي ــا مص دع
االشتراكي سابقا» الى تسديد الديون املترتبة بذمتهم املتأخرة.
ــى املقترضني الذين  ــرف ان عل ــب االعالمي للمص ــح املكت وأوض
ــديدها مراجعة مصرف  ــم تس ــروض ولم يت ــلف وق بذمتهم س
ــار  ــديد أموال املصرف. وأش ــن الفرع الرئيس لغرض تس الرافدي
ــتمرار  ــيتخذ االجراءات القانونية في حال اس الى ان املصرف س

التخلف عن سداد تلك املبالغ.

بغداد / البينة اجلديدة
ــرطة محافظة الديوانية ، القاء القبض على شخص  اعلنت ش
ــه مبتابعة  ــرطة ، أن ــرت الش ــني. وذك ــف زوار االربع ــرق هوات يس
ــرطة محافظة الديوانية واملنشآت  ــخصية من قبل قائد ش ش
ــد على تعرض عدد  ــال ورود معلومات تؤك ــبلي، وح عبطان الش
ــالم القادمني من  ــه الس ــني علي ــة اإلمام احلس ــن زوار أربعيني م
ــرقة الهواتف  ــات اجلنوبية األخرى إلى تعرضهم الى س احملافظ
ــكيالت الشرطة  ــخصية اخلاصة بهم ( موبايل ) وجه تش الش
ــة املوضوع.وأضافت، أن قوة  ــى اجلهود ومتابع بضرورة بذل أقص
ــض على أحد  ــت من القاء القب ــدير متكن ــرطة الس من مركز ش
ــكنة محافظة البصرة على طريق احلمزة _  ــخاص من س األش
ــدير وبحوزته أعداد ك بيرة من أجهزة املوبايل مت سرقتها من  الس
ــان الى أنه  مت  ــار البي ــن أثناء نومهم في احلسينيات.واش الزائري
تسليم عدد منها الى اصحابها الشرعيني، داعيا الزائرين الذين 
تعرضوا إلى السرقة بـالتوجه إلى مركز شرطة احلمزة الشرقي 

للتعرف على األجهزة اخلاصة بهم وتسجيل دعاوى قضائية.
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بغداد / البينة اجلديدة
ــفت قيادة عمليات بغداد، امس األحد،  كش
ــيتم غلقها في  ــي س ــرق الت ــن أهم الط ع
ــن  ــف ع ــك للتخفي ــداد، وذل ــة بغ العاصم
ــتداد كثافتهم. ــد اش ــن بع ــل الزائري كاه
ــدف التخفيف عن  ــرت القيادة ، أنه به وذك
كاهل الزائرين ومستخدمي الطرق للتنقل 
ــا (الكرخ  ــة بغداد بجانبيه ــل العاصم داخ
ــالمة اجلميع،  ــة) وحفاظاً على س ، الرصاف
ــود ان ننوه الى اهم الطرق التي من احملتمل  ن
غلقها تزامناً مع كثافة الزائرين خالل األيام 
ــيتم  ــرق التي س ــت، أن  الط املقبلة.وأضاف
غلقها ضمن قاطع مسؤولية املقر املتقدم 
ــي اآلتي:ــ قطع  ــات بغدادالكرخ، ه لعملي
ــداد اجلديدة  ــر بغ الطريق القادم من مجس
ــر الوليد على ان يكون اجلانب  باجتاه مجس
ــا.ـ قطع طريق  ــالكاً ذهاباً وإياب االخر له س
مجسر القادسية باجتاه جسر اجلادرية ومن 
ــيطرة ٧٥ ) الى  ــر الوليد باجتاه (س ثم مجس
ــر احلصوة.ـ  ــاء احملمودية ومن ثم مجس قض
ــة لتنقل املواطنني املتوجهني  الطرق البديل
ــة هي (مجسر  صوب مدينة كربالء املقدس
ــع  ــد تقاط ــر الولي ــدة، مجس ــداد اجلدي بغ
ــرطة الرابعة،  ــالم، الش ــش، حي االع الدروي
ــويب، الرضوانية،  ــة، س ــرطة اخلامس الش
استخدام الطريق السريع الدولي).-الطريق 
ــور  ــارع ٦٠، ه ــدورة ، ش ــريع ال ــي (س الثان
ــريع الدولي). رجب، العدوانية، الطريق الس

ــيتم  ــا الطرق التي س ــادة، أم ــت القي وتابع
غلقها ضمن قاطع مسؤولية املقر املتقدم 
لعمليات بغداد الرصافة، هي اآلتي:ـ ـ قطع 
ــتل  ــر املش طريق الذهاب املتجه من مجس
ــم  ــداد اجلديدة، طريق محمد القاس الى بغ
ــريع، الدورة ويكون طريق اآلياب سالكاً  الس
للعجالت. ـ قطع الطريق القادم من (فلكة 
حي النصر، العبيدي ، الكمالية ، الفضيلية، 
ــالكاً  ــق الثاني س ــون الطري ــتل) ويك املش
ــاة القادم من  ــع طريق القن للعجالت.ـ قط
مجسر الشعب وصوالً الى مجسر املشتل 
ــق القناة  ــن طري ــي م ــب الثان ــون اجلان ويك
ــت عمليات بغداد،  ــالكاً ذهابا وإياباً.وبين س

ــريع محمد القاسم القادم من  أن طريق س
ــمال بغداد حتى الرستمية  جسر املثنى ش
جنوباً، سيكون سالكاً ذهاباً واياباً وبإمكان 
ــن وإلى  ــل م ــتخدامه للتنق ــني اس املواطن
أنه  واجلنوبية.ونوهت،  الشمالية  احملافظات 
ــتخدام كافة اجلسور  بإمكان املواطنني اس
للمرور من والى جانبي الكرخ والرصافة عدا 
مجسر سريع محمد القاسم باجتاه الدورة.
ــب البيان،  ــات بحس ــادة العملي ــت قي ودع
ــة والوافدين  ــني في العاصم جميع املواطن
ــوات األمنية لضمان  ــا التعاون مع الق اليه
ــير العجالت والزائرين  ــيابية حركة س انس

واحلفاظ على سالمتهم.

بغداد / البينة اجلديدة
اعتبر الزعيم الكردي مسعود بارزاني، امس 
ــول أصبحت مصدر قوة  ــد، أن ثورة أيل األح
ملراحل أخرى من مراحل نضال الشعب في 
جميع أجزاء كردستان األخرى. وقال بارزاني 
ــتین  ــر الذكرى الواحدة والس ــي بيان ، مت ف
ــول العظيمة،  ــالق ثورة ایل عاما على انط
ثورة شعب كردستان برمته التي شاركت 
ــرائح اجملتمع في  ــا جميع طبقات وش فيه
ــعب  ــي لش ــي والدميقراط ــال الوطن النض
ــه واديانه إلى  ــع قوميات ــتان بجمی كردس

ــادة البارزاني اخلالد.وأردف  جانب الكرد بقي
ــد الظلم  ــوا جميعا ض ــول لقد قاتل بالق
ــق ثورة متثل  ــالل، فكانت الثورة بح واالحت
ــتاني وثقته بنفسه،  ارادة املواطن الكردس
التي أرست األساس لدميومة نضال شعب 
ــام الظلم.كما قال  ــتان وصموده ام كردس
ــم الكردي أيضا لقد قادت ثورة ایلول  الزعي
ــتان،  ــعب كردس ــرعية لش الش القضية 
ــر قيادتها  ــا، وبإصرار وصب ــا العلي بقيمه
ــعب، وحققت  ــمركة والش ونضال البيش
ــت  ــام وأصبح ــى األم ــرة إل ــوات كبي خط

ــل  ــن مراح ــرى م ــل أخ ــوة ملراح ــدر ق مص
ــعب، ومصدر إلهام للمناضلني  نضال الش
ــتان  ــي جميع أجزاء كردس ــطني ف والناش
ــال في الذكرى  ــم بارزاني قائ األخرى.واختت
احلادیة والستني لثورة ایلول، نقدر عاليا دور 
وجهد األمهات والنساء وكل البيشمركة 
واملناضلین واألبطال الذين أدوا دورا في هذا 
ــهدوا  ــواء الذين استش االجناز الوطني، س
ــوا، أو أولئك االبناء  ــان الثورة أو الذین توف أب
ــورة وما زالوا  ــاركوا في الث االعزاء الذين ش

على قيد احلياة.

بغداد / البينة اجلديدة
ــفت جلنة الزراعة واملياه واألهوار  كش
ــخصي من  ــن تدخل ش ــة، ع النيابي
ــى الكاظميّ  ــوزراء مصطف ــس ال رئي
ــال رئيس  ــف املياه. وق ــراق في مل الع
ــي تصريح  ــف ف ــر مخي ــة ثائ اللجن
ــاب  أص ــذي  ال ــلل  الش ان  ــي،  صحف
ــة، ومنع  ــدة املاضي ــالل امل ــس خ اجملل
ــة أعمالها خـالل  ــن ممارس اللجنة م
ــى  ــرت عل ــة، واقتص ــة املاضي املرحل
بعض األنشطة اخلاصة أو اإلعالمية، 

فيما لم تصدر اللجنة أي مخاطبات 
ــد أن كانت  ــاه بع ــف املي ــل مل لتدوي
ــاك صمتاً  ــاف، أن هن ــوي ذلك.وأض تن
ــة والبرملان  ــل احلكوم ــاً من قب مطبق
ــة إزاء ما  ــة القطاعي ــات املعني واجله
ــواره رغم  ــراق من دول ج يحصل للع
خطورته، عازياً ذلك إلى والءات الكتل 
السياسية إلى هذه الدولة أو تلك على 
العراقي. ــعب  الش حساب مصلحة 
ــدد  ــة بص ــف، أن  اللجن ــد مخي وأك
تشكيل جتمع من بعض السياسيني 

واخلبراء واملزارعني لزيارة رئيس الوزراء 
ــخصي  ــه التدخل الش ــب من والطل
ــا وإيران للتفاوض  ــارة كل من تركي وزي
حول ملف املياه، مشيراً إلىّ التجمع 
سيرتئي ربط هذا امللف برئيس الوزراء 
شخصياً كونه ملفاً مهماً ويـالمـس 
ــم،  ــني وصحته ــات العراقي اقتصادي
كما حصل في تركيا بعد أن ربط هذا 
ــس اجلمهورية رجب طيب  امللف برئي
ــف، أنّ العراق مير مبرحلة  أردوغان.ووص
(موت سريع) بسبب شح املياه والذي 

ــط  ــق الفرات األوس ــى مناط وصل إل
ــة، مما أدى  ــت اجلنوبي ــد أن اجتاح بع
ــى هجرة جماعية إلى املدينة التي  إلـ
ــن العاطلني  ــت ال تتحمل املزيد م بات
اسـتـخـدام  إليها.وبـشـأن  الوافدين 
أساليب الــري احلديثة التي اشترطت 
ــتخدامها، بني  تركيا على العراق اس
ــذا املوضوع  ــفّ التقصير في ه مخي
تتحمله كل من وزارتي الزراعة واملوارد 
املائية، كونهما يضعانّ الفالح يطبق 
ــاليب العمل، بينما جند  خططاً وأس

ــن خطط له  ــه الوزارتان م أن ماتضع
ــداًّ ان مثل هذه  ــا، مؤك وينصاع لهم
ــاليب احلديثة في الري تقلل من  األس
املياه أن املستخدمة في هذه العملية 
ــع رئيس  ــن ٨٠ باملئة.وتاب ــى أكثر م إل
ــاه بدأ يؤثر  ــح املي جلنة الزراعة، أن ش
ــني في احملافظات اجلنوبية  في املواطن
وخاصة صحتهم، بعد ارتفاع نسب 
ــاه، رافقها ارتفاع في  التلوث في املي
ــرى  ــراض األخ ــة باألم ــاالت اإلصاب ح

وخصوصاً السرطان.

بغداد / البينة اجلديدة
ــكان  ــار واإلس ــفت وزارة اإلعم كش
ــط  ــن خط ــة ، ع ــات العام والبلدي
ــاحنات  ــاء محطات لوزن الش إلنش
ــال أكثر من  ــالد وإدخ ــي عموم الب ف
ــل نهاية العام  ــا للعمل قب ٣٠ منه
ــط  الضواب ــددت  ــا ح ــاري، فيم اجل
املتبعة لتحديد أماكنها.وقال مدير 
عام دائرة الطرق واجلسور في الوزارة 
ــم،  إن العراق يحتاج  حسني جاس
ــى اكثر من ٨٣ محطة وزن جديدة  ال
ــبكة الطرق، مبينا أن دائرة  على ش
ــأت في وقت  ــور أنش ــرق واجلس الط
مت  ــه  لكن وزن،  ــة  ــابق ٣٠ محط س

ــا خالل اجتياح  تدمير البعض منه
ــش للمناطق الغربية  عصابات داع
ــاف، أن  ــام ٢٠١٤.وأض ــطى ع والوس
ــغيل  خطة الدائرة عملت على تش
ــات في احملافظات،  العديد من احملط
ــني في محافظة  ومت العمل مبحطت
ــى أن اختيار  ــى وذي قار، الفتا ال ديال
ــن ضوابط الطرق  احملطات يقع ضم
ــر عليها احمال كبيرة والتي  التي مت
ــاور الطرق املؤدية الى  تقع على مح
املقالع االنشائية واملنافذ احلدودية، 
ــق الصناعية على  واملوانئ، واملناط
اعتبارها تعد مراكز االثقال التي متر 

من خاللها على شبكة الطرق. 

ــرر أن يتم  ــن املق ــى أنه م ــار إل وأش
ــغيل أكثر  ــام اجلاري تش نهاية الع
ــي  ــدة ف ــة وزن جدي ــن ٣٠ محط م
أن  ــا  موضح ــات،  احملافظ ــم  معظ
ــاس   مديرية املرور العامة عامل اس
ــغيل محطات  في اجناح مهمة تش
ــون    القان أن  ــار  اعتب ــى  عل االوزان، 
خول املديرية بفرض الغرامات على 
ــى أن مهمة  ــت إل ــاحنات. ولف الش
ــوزن ومطابقته  الدائرة هو قياس ال
ــن قانون  ــي ضم ــوزن القياس مع ال
الهيئة لسنة ٢٠١٥، مستدركا بأن 
ــتكون موزنة  ــاحنات س كافة الش

قبل دخولها العاصمة بغداد.

بغداد / البينة اجلديدة
ــران املدني  ــن رئيس منظمة الطي أعل
ــش،  بخ ــدي  محم ــد  محم ــي  اإليران
ــع القيود عن  ــراق لرف ــاق مع الع االتف
زيادة عدد الرحالت اجلوية إلى النجف 
ــهر صفر.وقال  ــداد حتى نهاية ش وبغ
ــي  تصريح صحفي  محمدي بخش ف
ــات األخيرة  ــأن احملادث امس األحد بش
ــادة الرحالت  ــهيل وزي مع العراق لتس
ــر من ١٢٠  ــني البلدين أن أكث ــة ب اجلوي
رحلة جوية منتظمة بني إيران والعراق 
ــم  كانت قائمة وقد ارتفعت في موس
ــة جوية. ــف رحل ــى أل ــة إل األربعيني
ــفر اجلوي  وأضاف أن الطلب على الس
من إيران إلى العراق يزيد عن ألف رحلة 

ــود املفروضة على عدد  وتقرر رفع القي
الرحالت حتی نهاية شهر صفر خالل 
لقاءات متواصلة مع مسؤولي منظمة 
ــك  ــة، وكذل ــي العراقي ــران املدن الطي
ــداد. ــف وبغ ــاري النج ــؤولي مط مس
ــهيالت  ــيقدم العراق التس وصرح س
الالزمة للرحالت اجلوية اإليرانية، وفي 
ــا معدات الدعم األرضي  املقابل قدمن
ــال  النجف.وق ــار  ملط ــارات  املط ــي  ف
ــاركني في  ننصح الزوار اإليرانيني املش
ــينية بالعودة  ــارة األربعينية احلس زي
إلى البالد امس (األحد) واليوم (االثنني) 
ألن شركات الطيران واخلطوط اجلوية 
ــاغرة أكثر في هذين  لديها مقاعد ش

اليومني.
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بغداد / البينة اجلديدة
ــاملة تتضمن ٣  ــن خطة ش ــرور العامة ، ع ــة امل ــت مديري اعلن
محاور لتخفيف الزخم املروري في العاصمة بغداد خالل الزيارة 
ــالم. وقال مدير العالقات  ــني عليه الس االربعينية لالمام احلس
ــي ان املرور العامة  ــالم مبديرية املرور، العميد زيادي القيس واالع
ــة تضمنت ثالثة محاور،  ــاملة للزيارة االربعين وضعت خطة ش
ــيطرة  ــن محافظة ديالى باجتاه س ــد طريق الزائرين م حيث ميت
ــارا الى القناة.واضاف حيث  ــعب باجتاه جسر الشعب يس الش
سيكون السايد االمين من   جسر ديالى هو لزوار االربعني ويتسمر 
محاذيا للقناة حتى طريق بغداد اجلديدة ومنها الى خط سريع 
ــيب.وتابع  ــر بغداد ثم ميينا باجتاه قضاء املس الدورة وباجتاه جس

القيسي اما اخلط الثاني فسيكون على مرحلتني ذهابا وايابا.

بغداد / البينة اجلديدة
أعلنت املديرية العامة لرفع األلغام، امس األحد، مقتل شخص 
ــرى التابعة حملافظة  ــر انفجار لغم أرضي عليه في إحدى الق اث
ــل.  وقالت املديرية ، ان  املواطن  (علي عبد الرحمن)  الذي كان  أربي
ــراء انفجار لغم أرضي  في  ــل راعيا توفي متأثرا  بجروحه ج يعم

قرية (گوروني)  التابعة لقضاء چومان في محافظة أربيل.
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نهاد الحديثي
ــن الثروة  ــوم على بحر م ــراق بلد يع الع
ــروة ال تصل بأي  ــة، لكن تلك الث النفطي
ــكان الذين  ــع الس ــت إلى رب ــورة كان ص
ــق أرقام  ــر، وف ــط الفق ــت خ ــون حت يرزح
ــد  ــرى تفي ــرات أخ ــن تقدي ــمية، لك رس
ــبة أكبر بكثير, وذكرت وزارة العمل  بنس
والشؤون االجتماعية إن ٩ ماليني مواطن 
ــكان البالغ عددهم  أي نحو ربع عدد الس
ــرة الرعاية  ــارت مديرة دائ ٤١ مليونا،واش
ــرى  ذك ــوزارة  بال ــة  التابع ــة  االجتماعي
ــات الرحيم  ــي تصريح ــد الرحيم، ف عب
ــتفيدة من  ــر العراقية املس إن عدد األس
ــة االجتماعية يبلغ مليونا  برامج الرعاي
ــر  ــرة، فيما يبلغ عدد األس و٤٠٠ ألف أس
املستحقة لرواتب دائرة الرعاية ٣ ماليني 
أسرة , يرى مختصون وخبراء اجتماعيون 
ــمية رغم ارتفاعها  ــذه األرقام الرس أن ه
ــدد احلقيقي  ــع الع ــس في الواق ال تعك
محذرين من التداعيات اخلطيرة لتفاقم 
ظاهرة.الفقر بالبالد على شتى الصعد, ال 
توجد إحصاءات دقيقة وعلمية بالعراق 
ــب الفقر، لكن األرقام الدولية  حول نس
ــارب ٣٠ في املئة من  ــير إلى أن ما يق تش
سكان العراق هم بالفعل حتت مستوى 
ــم اليومي  ــر، مبعنى أن دخله ــط الفق خ
ــي أي ما يعادل  ــن ٣٫٢ دوالر أميرك يقل ع
نحو ٤٧٥٠ دينار عراقي , األرقام الفعلية 
لنسبة الفقراء هي أكبر بكثير، إذ تصل 
ــى، وحتى  ــد أدن ــة كح ــوق ٣٠ باملئ ــا ف مل
ــب التي تعلنها اجلهات الرسمية  النس
هي أيضا غير قليلة، حيث تشير لوجود 
٩ ماليني عراقي حتت خط الفقر، والذين ال 
يكفي دخل الواحد منهم لوجبة طعام 
ــد الطني  ــوم, وما يزي ــدة بالي ــة واح فردي

ــية  ــة، الدولة ال توفر اخلدمات األساس بل
للمواطنني من رعاية اجتماعية وسكن 
ــر منها في  ــل، وحتى املتوف ــة ونق وطباب
ــدا, هناك  ــام فهي رديئة ج ــاع الع القط
ــادرات ملواجهة هذه الظاهرة كاخلطة  مب
الوطنية ملكافحة الفقر، وثمة شراكات 
بصددها مع جهات دولية عديدة كالبنك 
ــف غالبا تبقى  ــي، لكنها مع األس الدول
ــى ورق وال جتد طريقها للتطبيق  حبرا عل
,, أن البنى التحتية للبالد وفق التقديرات 
اخملتصة هي بحاجة لنحو ٨٨ مليار دوالر 
العادة تأهيلها، ويعاني القطاع الزراعي 
من الركود والتراجع بفعل غياب اخلطط 
االستثمارية وتغيرات املناخ وشح املياه، 
كما أن قطاعات الطاقة احليوية للنهوض 
ــاء  كالكهرب ــاد،  واالقتص ــة  بالصناع
ــكالت بنيوية، حيث يتم  تعاني من مش
ــتيرادها من دول اجلوار ما يثقل كاهل  اس
امليزانية.قالت وزارة التخطيط انها اعدت 
خطة تنمية خمسية للسنوات املقبلة 
ــتراتيجية  ــداد س ــى إع ــا تعمل عل كم
ــر في العراق  ــبة الفق جديدة خلفض نس
ــح سوق  ــرات مس ــتكون مؤش لذلك س
العمل مهمة لهذه اخلطط لهدف وضع 
ــبة لكل مفصل من  ــات املناس السياس
ــدت أن  ــا,, وأك ــل ومعاجلته ــذه املفاص ه
ــون بديالً عن  ــكاني لن يك ــداد الس التع
املسح اإلحصائي، فيما أشارت إلى حترك 
ــبة الفقر في العراق, ويجري  خلفض نس
خاللها مسح القوى العاملة في العراق 
ــى مفاصل مهمة  ــليط الضوء عل ,و تس
ــاء في  ــاركة النس ــف مش ــا وضع منه
ــبة البطالة  القوى العاملة وارتفاع نس
ــرى مهمة  ــرات أخ ــباب ومؤش ــني الش ب
ــوف عليها ملعاجلتها  والهدف منها الوق
ــتجيبة لهذا  ــط املس ــالل اخلط ــن خ م
ــوف  ــري بصف ــاد املستش ــع الفس الواق
الطبقة السياسية،هو السبب الرئيس 
ــبب الفساد  وراء ارتفاع عدد الفقراء تس
ــدر أكثر  ــوء صرف وه ــي واإلداري بس املال
ــون دوالر أميركي، جلها مداخيل  من ترلي
ــة ٨٠٠ مليار  ــغ قراب ــراق تبل ــا الع جناه
ــون ، يكون  ــب اصالحي دوالر, اوحلل، حس
ــراط وخبرات  ــكيل حكومة تكنوق بتش

ــة  ــاء محكم ــني إنش ــن اثن ــوم بأمري تق
ــيا حملاكمة  ــتقلني سياس ــاة مس بقض
ــترداد املليارات املنهوبة  ــدين واس الفاس
خلزينة الدولة، التي لو استردت بالكامل 
ــة الفرد العراقي الواحد من  لقفزت حص
الدخل إلى ٥٠ مليون دينار عراقي أي نحو 
ــتراتيجية  ــا الس ــف دوالر,, وضعه ٣٥ أل
علمية وتنموية تنفذ على مراحل للحد 
ــرص العمل وتبدأ  ــة وتوفير ف من البطال
ــف  بخريجي اجلامعات واملعاهد-- ولالس
ــة احلال  ــق بطبيع ــن يتحق ــذا كله ل ه
ــيني  ــغال الفرقاء السياس في ظل انش
بالصراع على السلطة واملناصب، والذين 
ــل مكافحة الفقر  ــكان لقضايا مث ال م
ا للبنك  ــم وأولوياتهم وفقً على أجنداته
ر بنحو ٧١١ مليون  الدولي، يعيش ما يقدَّ
ــخص في فقر مدقع -يعرّف بالعيش  ش
ــي اليوم- في  ــن ١٫٩٠ دوالرًا ف ــى أقل م عل
ــادل حوالي ١٠٪  ــا يع ــام ٢٠٢١، وهو م ع
ــكان العالم. في العراق، تتضارب  من س
ــبة الفقر  ــول نس ــمية ح ــام الرس األرق
ــة أن هذه  ــالد، خاص ــي الب ــة ف احلقيقي
األرقام حترج اجلهات الرسمية التي يتبع 
ــها على أنها  أغلبها ألحزاب تروّج لنفس
ــني اجلماهير,  ــعبية عالية ب ــى بش حتظ
ــط  التخطي وزارة  ــرات  مؤش ــن  فضم
ــة إن معدل الفقر وصل إلى ٢٧٪،  العراقي
بزيادة ٣٪ عن املعدل األصلي نتيجة قرار 
ــة أواخر  ــض قيمة العمل ــة خف احلكوم
ــرًا ملنظمة األغذية  عام ٢٠٢٠، لكن تقري
ــة «الفاو» والبنك الدولي وبرنامج  والزراع
األغذية العاملية، يقول إن هناك ما بني ٧٪ 
ــادة بعد قرار احلكومة بخصوص  و١٤٪ زي
ــر أن قرار خفض  ــف التقري الدينار.ويضي
ــيؤدي على املدى  قيمة العملة احمللية س
ــراء في  ــداد الفق ــادة أع ــر إلى زي القصي
ــني ٢٫٧ مليون و٥٫٥ ماليني عراقي،  البالد ب
ــتضاف إلى نحو ٦٫٩  ــذه األعداد س وأن ه
ماليني عراقي موجودين أصالً قبل اندالع 
ــة كورونا, التقرير الذي حمل  أزمة جائح
عنوان «أثر فيروس كورونا املستجد على 
ــار إلى أن  ــن الغذائي في العراق»، أش األم
احلكومة العراقية تواجه «مهام صعبة 
ــروس وحماية  ــة احتواء الفي ــي محاول ف

ــغيل االقتصاد  ــة الناس وإعادة تش صح
ــر  واألس ــخاص  األش ــش  املتداعي».يعي
ــكن الئق ومياه  ــة بالفقر دون س املنكوب
ــة طبية،  ــي ورعاي ــذاء صح ــة وغ نظيف
ــة معاييرها اخلاصة  ــكل أم وقد يكون ل
ــون  ــكانها الذين يعيش لتحديد عدد س
ــزال الكثير من الناس حول  في فقر، وال ي
ــة نفقاتهم. ــون لتغطي العالم يكافح

ــي يتمتّع بها  ــرة الت ــوارد الكبي ــم امل رغ
ــذٌ باالزدياد  ــر آخ ــط الفق ــد، إال أن خ البل
بصورة متصاعدة، خاصة مع تأثر العراق 
ــاد  ــات الداخلية واخلارجية، الفس باألزم
منتشر على جميع مستويات احلكومة 
ــرة فردية، بل حتول  في العراق، ليس ظاه
تها،  ــة برمّ ــت عليه الدول ــى قانون بُني إل
ــدم قيام مجلس  ــر مثال على ذلك ع خي
ــع أي وزير منذ بداية  النواب بالتحقيق م
ــى  ــابقة وحت ــريعية الس ــرة التش الفت
ــول االنتخابات، رغم  انتهاء عملها بحل
ــات للتحقيق في  ــن الطلب ــود عدد م وج
عدة وزراء قدموا إلى رئاسة اجمللس، حيث 
ــى التلويح بورقة  يلجأ بعض املمثلني إل
ــر أو آخر لتحقيق  التحقيق اخلاصة بوزي
ا لتقرير عام ٢٠٢١  ــب ذاتية. فوفقً مكاس
ــدار  ــة، متَّ إص ــة النزاه ــن هيئ ــادر ع الص
ــرًا أو من في  ــتدعاء لـ ٥٢ وزي مذكرات اس
ــي ٤٩١  ــدار حوال ــا متَّ إص ــم، كم حكمه
ــؤولني  ــتدعاء ضد ٣٢٩ من كبار املس اس
من ذوي الدرجات اخلاصة، كما ذكر تقرير 
ــام ٢٠١٨ أن أكثر من ٣٠٠٠  ــة لع املفوضي
ــاء، بينهم ١١ وزيرًا  ــم أُحيلوا للقض متّه
ــة. ــات اخلاص ــن ذوي الدرج ــردًا م و١٥٧ ف

ــن  اللذي ــال  واإلهم ــاد  للفس ــةً  ونتيج
ــتوى التعليم  ــاض مس ــى انخف ــا إل أدّي
وانعدام فرص العمل خلريجي اجلامعات 
ــار اخلريجون  ــا يخت ــا م ــة، غالبً العراقي
ا  ــل في مجاالت أخرى مختلفة عمّ العم
ــة أو املعهد.-يضاف  ــوه في اجلامع درس
ــة لاللتحاق  إلى ذلك، ظاهرة ترك الدراس
بالعمل، إذ تتوفر العديد من فرص العمل 
ــام  ــل نظ ــة بفض ــف احلكومي بالوظائ
احملاصصة الطائفي الذي يسمح لكثير 
ــن االلتحاق باملكاتب  من غير املؤهلني م
احلكومية بناءً على االنتماء الطائفي أو 

احلزبي، بينما يفتقد اآلخرون هذه امليزة، 
ــهد  حتى لو كانوا من املؤهلني.لذلك، ش
الشباب العراقي ارتفاع معدالت البطالة 
ــد،  ــل احلكم الفاس ــم في ظ ــي بالده ف
ــتراتيجية  ــات االس يقول معهد الدراس
ــل منظومة  ــاد وفش ــة إن الفس والدولي
ــباب  ــة أحد أهم أس ــم االقتصادي احلك
ل دول الشرق األوسط، وبينها العراق،  حتوُّ
إلى دول فاشلة، حيث «تعاني جميعها 
ــاد وفشل احلكم، ومن  تقريبًا من الفس
الفشل في حتديث اقتصادها وانفتاحه، 
ومن الضغط السكاني واملشاكل احلادة 
ــباب»  ــع «تضخم الش ــل م ــي التعام ف
: «إن التجاوزات  ونقص الوظائف».مكمالً
االستبدادية وانتهاكات حقوق اإلنسان 
ــتثناء،  االس ــت  وليس ــدة  القاع ــي  ه
ــع الدخل  ــرة في توزي ــات الكبي والتفاوت
ا،  ــائعة جدًّ ــرق كلها ش ــدة والع والعقي
ويبدو أن العديد من البلدان في املنطقة 
ــاعدة نفسها، فقد  غير قادرة على مس
ــي تتحول فيها  ــت إلى النقطة الت وصل
ــاعدات اخلارجية إلى سبب إلطالة  املس
ــمح  ــاكل بدالً من حلّها، وتس أمد املش
ــاكلهم بالتفاقم والنمو بدالً من أن  ملش
ــي وحلول».وكما  ــؤدي إلى تقدم حقيق ت
تخبر األرقام حقيقة وطبيعة املشكلة، 
ا حجم التحديات املنتظرة في  تخبر أيضً
املستقبل، ففترات االزدهار التي عاشها 
ــن خالل طريقة  ــراق قبل االحتالل م الع
ــرة على عدد قليل من  إدارة املوارد الكبي
السكان، سينقلب نقمة في املستقبل 
ــكان،  ــع الزيادة املتوقعة في عدد الس م
ــات احلكومية  ــاد املطالب بالتعيين وازدي
ــاك فرصة  ــون هن ــات، دون أن تك واخلدم
ــة، هناك  النهائي ــة  باحملصل ــا.  لتلبيته
ــة العراقية ال ثالث  خياران أمام احلكوم
، خفض االعتماد على النفط  ــا: أوالً لهم
وتطوير موارد أخرى مثل القطاع الزراعي، 
ــي مجاالت املوارد املائية  وما يرتبط به ف
ه  ــة، والتوجُّ ــة الغذائي ــل والصح والنق
ــطة األمد  نحو إصالحات طويلة ومتوس
ــراك القطاع اخلاص، وتقليل املالك  بإش
ــن ٦٫٥ ماليني  ــر م ــغ أكث ــي البال احلكوم
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ــائل االعالم . ان االثار االيجابيه  ــتخدام وس ــاوات في اس    املس
لوسائل االعالم املرئيه واملسموعه واملكتوبه بالنسبه للعملية 
ــحني  ــق بالدعاية للمرش ــة بجانبها املتعل ــة وخاص االنتخابي
ــائل في تقدمي مساعدة  ــاهم تلك الوس ــاهمت ومازالت تس س
ــر قطاع من الناخبني  ــح للترويج لبرامجه الكب فعالة ألي مرش
وتعمل وسائل االعالم مساعدة الناخب على التعرف اجليد على 
ــم ومعلم الصدق  ــى صالحية اي منه ــحني ثم احلكم عل املرش
ــح ولكن هناك مشكله  التي تظهر على مالمحه وتعابير املرش
ــائل االعالم التوجد فرصة للناخب  عند ظهور املرشح على وس
ــاليب دعائية يحاسب  ــته او اجراء حوار معه وهناك اس ملناقش
ــائعات وهذا غير  ــة او الش ــوه االنتخابي ــا القانون كالرش عليه
اخالقي ومن الوسائل املشروعة التي يجيزها القانون من ابرزها 
ــح الزيارات االنتخابية والشعارات  طبع الكتيبات اجنازات املرش
االنتخابية وفي جميع االحوال تعمد الدول الدميقراطيه لتحقيق 
ــتخدمة في  ــروعية الوسائل املس ــاوات في الدعاية ومش املس
ــة وحتقيق على التصويت وفرز  الدعاية االنتخابية وهناك مراقب
االصوات ويساعد حضور املراقبني على االنتخابات غير منحازين 
ــن املنظمات غير احلكومية ومن املنظمات الدولية لتامني ثقة  م
ــة التنقل والوصول  ــح املراقبني فرص ــور باالنتخابات ومن اجلمه
ــة اجلنائية  ــر احلماي ــم ويجب توفي ــع حمايته ــى اي مكان م ال
ــي جرائم وقتيه ذات طبيعة  ــات فاجلرائم االنتخابية ه لالنتخاب
ــة مراحلها  ــة االنتخابية بكاف ــدد العملي ــة ترتكب  بص خاص
وتعتبر اغتصاب ارادة الشعب سواء ارتكبت بالتحايل او العنف 
ــان  ــعب وضد حقوق االنس ــد الدوله وضد الش ــر جرمية ض تعتب
والتي تؤثر على حسن سير ونزاهة االنتخابات سواء كان فعل او 
امتناع عن فعل كادخال اسم في جداول االنتخابات دون وجهة 
ــات او االخالل  ــه لصناديق االنتخاب ــن التوج ــق او التخلف ع ح
ــتعمال التهديد  بالقوانني التي تنظم الدعاية االنتخابات او اس
ــخص البداء رأي في االنتخابات وهذه اجلرائم ذات طبيعة  ملنع ش
خاصة وهي جرائم وقتية ترتبط ترتكب باالنتخابات فقط وحدد 
قانون االنتخابات حق كل عراقي بالتصويت دون اي متييز واصدرت 
اجلمعية الوطنية قانون االنتخابات العراقي لسنة ٢٠٠٥ والغى 
ــرفة على  ــكيل املفوضية العليا املش هذا وان اوامر نظمت بتش
ــه عراقيه صرفة  ــل جعل العملية االنتخابي االنتخابات من اج
ــة التي تنظمها وقد  ــريعات القانوني على االقل من حيث التش
ــق االنتخابات في املواد ٢و٤  ــل الثاني من القانون ح نظم الفص
ــروط توافرها في الناخب على ان االنتخابات  و٥ و٦ وعاجلت الش
ــر اي ان االقتراع  ــري واملباش جتري عن طريق االقتراع العام والس
ــامل لكل املواطنني املؤهلني واملسجلني ومتكينهم في  عام وش
ــه ووضع  ــي التصويت ويقوم باالقتراع بنفس ــة حقهم ف ممارس
ــت املادة ٣ من  ــدوق دون تدخل من احد ونص ــه داخل الصن الورق
القانون على الشروط الواجب توافرها بالناخب ان يكون عراقي 
اجلنسية كامل االهليه يبلغ من العمر ١٨ سنه ويكون مسجل 
في سجل الناخبني ونصت املادة ١ من الدستور العراقي الصادر 
ــاس  ــى ان نظام احلكم برملاني دميقراطي يقوم على اس ٢٠٠٥ عل
ــعب ممثلني ينوبون عنه في ممارسة وهؤالء املمثلون  انتخاب الش
ــاء ورجال  ــادة ٢٠ للمواطنني نس ــكلون مجلس النواب  وامل يش
ــية اي حق التصويت  ــاركة والتمتع باحلقوق السياس حق املش
واالنتخاب والترشيح ونصت املاده ٤٩ يتكون مجلس النواب من 
عدد من االعضاء بنسبة مقعد لكل مائة الف نسمة ونصت ان 

شروط الناخب واملرشح تنظم بقانون.

ــكان العراق االوائل  تعرضوا  الضطهادات كثيرة  هم جزء من س
ــي غموض تاريخهم  ــبب  ف ــي فترات متعاقبة ورمبا  يعود الس ف
ــي. وان مصادرهم  ــم الدين ــى تراثه ــة عل ــم للمحافظ وانزوائه
ــطني عام (٧٠) التاريخيه  تتحدث  عن هجرة املندائيني من فلس
ميالدي بعد االضطهاد الذي حصل لهم في تلك الفترة، فنزحوا 
ــث التقوا بإخوان لهم في الدين. ولم يعد  الى وادي الرافدين حي
ــب ،  وجود الصابئة املندائيني مقتصرا على العراق وايران فحس
ولو ان االغلبية ال يزالون في العراق ينتشرون في مدن كثيرة منها 
ــية في هذين  ــان، اذ اثرت الظروف القاس ــداد والبصرة وميس بغ
ــث عن ظروف  ــم الى الهجرة والبح ــن لدفع العديد منه البلدي
ــه  فكانت وجهتهم  ــاة حره كرمي ــاة والعيش بحي ــل للحي افض
ــتراليا والسويد وهولندا وامريكا وغيرها..  الى دول عدة منها اس
ــعب يحب احلياة والتطور ففي العراق على سبيل املثال  وهم ش
ــى مر العصور وفي  ــد من العباقرة والعلماء عل ــرز منهم العدي ب
ــة والرياضيات واالدب  ــتى كالطب والفلك والهندس مجاالت ش
ــنان بن ثابت في  ــحاق الصابئي وثابت بن قرة وس ــم ابو اس منه
ــي، وعبد اجلبار عبد اهللا وعبد العظيم السبتي  العصر العباس
ــارة وناجية امليراني  ــد ومليعة عباس عم ــد الرزاق عبد الواح وعب
وغيرهم الكثير في العصر احلديث فهم مجتمع مسالم يعمل 
ــم في العراق كثيرة  ــراده ليكونوا ايجابيني في احلياة وفروعه اف
ــية  ــة والبنكانية واجليزانية واخلميس ــم العائلة البريجي فمنه
ــة  والصابوري ــيفية  والس ــبتية  والس ــة  والزهيري ــية  والدهيس
ــية  ــة والكحيلية والكلمش ــة والفريجي ــة والعزازي والعثماني
ان  ــة..  والصباحيةوالگيالني ــهيلية  وس ــة  واملهناوي ــة  واملندوي
ــات العرقية او  ــرض لها ابناء االقلي ــرة والتهجير التي تع الهج
ــن املواهب والقابليات  ــراق افقد البلد الكثير م ــة في الع الديني
ــكل بلون واحد  ــى أن احلياة الميكن ان تتش ــاءات اضف ال والكف
ــاني  ــنة اهللا في اخللق فاحلفاظ على التنوع واجب انس وهي س
ــعائرهم ومعتقداتهم  ــرام ش ــة مصاحلهم واحت ــي ورعاي ووطن

واجب اخالقي يفترض ان يتفهمه اجلميع.
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ــل  ــي مدخ ــاري ف ــر انتح أدى تفجي
ــة  بالعاصم ــية  الروس ــفارة  الس
ــقوط قتلى  األفغانية (كابل) إلى س
ــن موظفي  ــم اثنان م ــى بينه وجرح
ــذا التفجير األول  ــفارة. ويعدّ ه الس
من نوعه منذ سيطرة حركة طالبان 
ــي آب ٢٠٢١، كما  ــلطة ف ــى الس عل
ــي حرج  ــه يأتي في توقيت سياس أن
ــا  وعالقاته ــة  األفغاني ــة  للحكوم
ــادر أمنية إن  ــيا.وقالت مص ــع روس م
ن من الوصول  ــا انتحاريا متكّ مهاجم
إلى البوابة الرئيسة للسفارة، وفجر 
حزامه الناسف وسط أشخاص جاؤوا 
لتسلّم جوازات سفرهم ومعظمهم 
ــى منح  ــني عل ــالب احلاصل ــن الط م
دراسية في جامعات روسية. وأضاف 
ــؤوال  ــن بني القتلى مس ــدر أن م املص
ــوات األفغانية.والحقا أعلن  ــي الق ف
ــى  عل ــالمية  اإلس ــة  الدول ــم  تنظي
ــؤوليته عن هذا  منصة تليغرام، مس
ــفارة  الس رب  قُ االنتحاري  ــر  التفجي
ــة األفغانية  ــي العاصم ــية ف الروس

كابل.
خارج الصراع

ــة خارج  ــفارات األجنبي ــت الس كان
دائرة الصراع بني احلكومة األفغانية 
وحركة طالبان خالل عقدين ماضيني، 
ــتهداف.  لالس ــت  تعرضّ ــا  م ــادرا  ون
ــوات األجنبية في  وخالل حضور الق
ــفارات  ــت ٤ س ــتان، تعرض أفغانس
ــط لهجمات:ففي ٢٠١٥  أجنبية فق
ــتهدفت حركة طالبان السفارة  اس
اإلسبانية بسيارة ملغمة، وأدى ذلك 
ــها.وفي عام ٢٠١٧  ــى مقتل حارس إل
ــة في  ــفارة األملاني ــتهدفت الس اس
املنطقة اخلضراء، وأدى ذلك إلى مقتل 
ــاق أضرار  ــخصا وإحل ــر من ٩٠ ش أكث
ــفارتي  ــيمة مببناها ومباني س جس
ــية  الروس ــفارة  والعراق.والس الهند 
في كابل واحدة من املقار القنصلية 
ــطتها في  ــي لم تتوقف عن أنش الت

ــحاب القوات  ــتان منذ انس أفغانس
ــام ١٩٨٩،  ــن البالد ع ــوفياتية م الس
ــي على  ــا الدبلوماس ــي طاقهم وبق
ــحاب  ــد انس ــفير بع ــتوى الس مس
ــول طالبان  ووص األميركية  ــوات  الق
ــزز  ــام املاضي.وع ــلطة الع ــى الس إل
ــفارة الروسية في كابل  نشاط الس
العالقات بني طالبان وروسيا، حتى إن 
روسيا سلمت السفارة األفغانية في 
موسكو إلى احلكومة األفغانية التي 
تتزعمها احلركة.عبد السالم حنفي 
ــوزراء األفغاني خالل  ــس ال نائب رئي
ــتان بالعاصمة  ــن أفغانس ــر ع مؤمت
ــى أن يلقي تفجير  ــكو ويخش موس
ــفارة بظالله على العالقات بني  الس

طالبان وروسيا (الفرنسية).
توقيت حرج

الروسية  ــفارة  الس استهداف  وجاء 
ــة  للحكوم ــرج  ح ــت  توقي ــي  ف
ــتقبل وزير  ــيا؛ إذ اس األفغانية وروس

ــيرغي الفروف  ــي س اخلارجية الروس
ــن  ــراج الدي ــي س ــره الطاجيك نظي
ــة الوضع  ــكو ملناقش مهر في موس
ــي واألمني في جارته اجلنوبية  امليدان
ــتهداف  اس ــتان.ويُعدّ  أفغانس
ــن نوعه  ــية األول م ــفارة الروس الس
ــلطة،  ــول طالبان إلى الس ــذ وص من
ــية في  ــح الروس ــتهدف املصال يس
ــي  ف ــث  الباح ــتان.يقول  أفغانس
واإلستراتيجية  السياسية  الشؤون 
طارق فرهادي إن «استهداف السفارة 
ــغولة في  ــيا املش ــة جلرّ روس محاول

ــاحة صراع  ــوريا إلى س أوكرانيا وس
جديدة في أفغانستان وقرب قواعدها 
ــتان». طاجيكس ــي  ف ــكرية  العس
ــث للجزيرة  ــي حدي ــادي، ف ورأى فره
ــابقة لوزير  نت، أن التصريحات الس

ــؤولني آخرين  ــي ومس الدفاع الروس
ــي  ــش ف ــي اله ــع األمن ــن «الوض ع
ــاط تنظيم  ــتان بسبب نش أفغانس

الدولة» لم تأتِ من فراغ.
ضربة قوية

لم تتوقع احلكومة األفغانية اجلديدة 
أن يصل األمر إلى استهداف السفارة 
ــت عناصرها  ــا كلف ــية، ألنه الروس
ــفارات  ــة جميع الس بتأمني وحراس
األجنبية  ــية  الدبلوماس ــات  والبعث
ــرا الداخلية  ــدث وزي ــل. وحت ــي كاب ف
ــتمرار عن  واخلارجية األفغانيني باس
توفير احلماية الالزمة للسفارات.لكن 
ــم القاعدة  ــد اغتيال زعيم تنظي بع
أمين الظواهري في غارة أميركية على 
ــط كابل أواخر أغسطس/ منزله وس
ــفارة  ــتهداف الس ــي، واس آب املاض
ــاري،  ــوم انتح ــي هج ــية   ف الروس
ــون أن طالبان تلقت  ــرى خبراء أمني ي
ــة قدرتها  ــي حقيق ــة ف ــة قوي ضرب
ــي قدمتها  ــود الت ــى تنفيذ الوع عل
ــع الدولي  ــدة واجملتم ــات املتح للوالي
ــاق الدوحة.يقول مصدر أمني  في اتف
«خسرت احلكومة األفغانية اجلديدة 
ــة والبعثات  ــفارات األجنبي ثقة الس
ــل، ألن وصول  ــية في كاب الدبلوماس
مهاجم انتحاري إلى مدخل السفارة 

ــراق أمني كبير».ووفق  دليل على اخت
املصدر، فإن القوات األفغانية حتتاج 
ــى تدريب مكثف للتعامل مع هذه  إل
ــوم تعاني من  ــاالت، «وطالبان الي احل
االختراق األمني كما عانت احلكومة 
ــن معارضوها  ــابقة، بعد أن متك الس

من اختراق صفوفها».
عزلة دولية

ــا  وصوله ــذ  من ــان  طالب ــاول  وحت
ــات  البعث ــاع  إقن ــلطة  الس ــى  إل
ــا  ــتئناف عمله ــية باس الدبلوماس
ــفاراتها، ولكنها لم تنجح  وفتح س
ــبب موقف اإلدارة األميركية من  بس
احلكومة التي شكلتها. وبقيت نحو 
ــي كابل فقط،  ــفارة أجنبية ف ١٥ س
ــا باحلكومة  ــن دون أن تعترف دوله م
ــث  ــول الباح ــة اجلديدة.ويق األفغاني
ــي حكمت جليل إن  واحمللل السياس
ــة األفغانية تعوّل على عمل  اخلارجي
هذه السفارات وتستغل وجودها في 
ــع العالم اخلارجي، ولكن  التواصل م
تفجير اليوم سيدفع عددا من الدول 
ــفاراتها أو على األقل  ــالق س ــى إغ إل
ــد  ــدد موظفيها.ويعتق ــض ع تخفي
ــتهدفت  ــة التي اس ــل ، أن اجله جلي
ــعى إلبقاء  ــية تس ــفارة الروس الس
احلكومة األفغانية اجلديدة في عزلة 
تامة، وأالّ يفكر اجملتمع الدولي بفتح 
سفارات له بأفغانستان، ومن ثم منع 
ــى االعتراف  ــان من احلصول عل طالب
ــذ  املالية.ومن ــاعدات  واملس ــي  الدول
ــلطة العام  ــى الس ــودة طالبان إل ع
ــع معدل أعمال العنف  املاضي، تراج
ــتهداف  ــن اس ــرا، ولك ــا كبي تراجع
ــية وتفجير مسجد  السفارة الروس
ــي البالد قبل أيام جاءا  في هرات غرب
ــع معاكس.ويقول مصدر  ــات واق إلثب
ــودة العنف بهذه  ــابق إن «ع أمني س
ــدرة احلكومة  ــكك في ق الصورة يش
اجلديدة على التصدي له، بخاصة مع 
ــات املعارضة لطالبان من  ن اجله متكّ
ــي أماكن متفرقة  اختيار أهدافها ف

من البالد».
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ــفة العميقة، والتي تسمى بـحفرة  حفرة اخلس
اجلن كما يشاع شعبياً بني املواطنني العراقيني، 
ــرات األرضية  ــت جيوليوجياً نتيجة التغي تكون
ــرف بداية تكوين  ــنني.بينما ال تُع قبل مئات الس
ــى اآلن، إذ يقدر  ــرة أو عمقها احملدد حت ــذه احلف ه
ــا عمقها  ــم األرض واجليولوجي ــي عل متخصص
ــح بعضهم أنها  ــى األقل. ورج ــات األمتار عل مبئ
نتجت عن ضرب نيزك لهذه البقعة من الكوكب 
ــنوات املاضية. ــات أو آالف الس ــي، قبل مئ األرض
ــي تُعد  ــمعة الت ــيئة السُّ ــفة س ــرة اخلس وحف
منخفضاً طبيعياً غائراً في األرض، تقع على بُعد 
ــل، وتعد إحدى  ــة ٢٠ كيلومتراً جنوب املوص قراب
ــتخدام  ــر اجلماعية في العراق إثر اس أكبر املقاب
عصابات داعش إياها كمقبرة للمحكوم عليهم 
باإلعدام خالل فترة واليتهم منذ عام ٢٠١٤ وحتى 
ــام ٢٠١٧.مديرية  ــلطته ع ــل من س ــر املوص حتري
ــدت، قبل يومني، أن  ــاع املدني في نينوى، أك الدف
ــة ال ميكن  ــة بأرض هش ــفة محاط ــرة اخلس حف
ــك اإلمكانات الالزمة  ألي جهة حكومية أن متتل
لفتحها، فيما انتقد نواب عن احملافظة محاوالت 
ــق في القضية  ــوا بفتح حتقي ــرة، وطالب ردم احلف
ــابقة  ــم الس ــس اجلرائ ــة لطم ــا جرمي باعتباره
ــتخدام املقبرة.وبحسب مدير  التي ارتُكبت باس
ــام  الدفاع املدني مبحافظة نينوى، العميد حس
ــفة محاطة بأرض هشة  خليل، فإن حفرة اخلس
ــكل خطراً على سكان القرى القريبة منها،  تش
ــرق  ــاف أن ف ــقوط األمطار.وأض ــد س ــة عن خاص
ــك اإلمكانات لفتح احلفرة؛  الدفاع املدني ال متتل
ــداً، الفتاً إلى أنه حتى الصليب  لكونها كبيرة ج
ــن من فتح  ــة لم تتمك ــرق الدولي ــر أو الف األحم
املقبرة بعد أعوام من التحرير.بدورها، استنكرت 
ــالص الدليمي،  ــة عن محافظة نينوى، إخ النائب
محاوالت الردم، وطالبت بـفتح حتقيق بشأن دثر 
ــى ضياع حقوق  ــيؤدي إل هذه احلفرة، ألن ذلك س
ــي احلفرة.ويأتي  ــي بجثثهم ف ــن ممن أُلق املغدوري
ذلك وسط مطالبات متجددة، منذ حترير املوصل 
ــنوات، بالتحقيق  ــل ٥ س ــة داعش قب ــن قبض م
ــة مطابقة حمض  ــفة ومحاول ــي مقبرة اخلس ف
ــدر باآلالف  ــي تُق ــداد الت ــووي لألع ــا الن الضحاي
ه  ــم، وجّ ــن جانبه ــن العراقيني. م ــن املفقودي م
ــوى مطالبات  ــي نين ــون ف ــؤولون احلكومي املس

ــي فتح املقابر  ــراع ف للحكومة في بغداد باإلس
اجلماعية ب العراق، خاصةً حفرتي اخلسفة وعلو 
ــدد لضحايا تنظيم  عنتر، اللتني تضمان أكبر ع
ــم اجلبوري. ــب محافظ نينوى، جن ــش، بحس داع
ــي نينوى  ــر اجلماعية ف ــوري، إن املقاب ــال اجلب وق
ــاني كبير، وعلى احلكومة واملنظمات  ملف إنس
اإلنسانية الكشف عنها، وتعويض ذوي ضحايا 
ــي أطراف  ــرة علو عنتر ف ــذه اجلرائم.وتقع حف ه
ــتة كيلومترات  ــو س ــر، وتبعد نح ــة تلعف مدين
ــى بُعد ٧٠  ــاً عل ــر الواقع تقريب ــز تلعف ــن مرك ع
ــاحة مهجورة  ــم غرب مدينة املوصل، في مس ك
ــمري،  بعمق الصحراء.بدوره يقول علي ميزر الش
نائب رئيس مفوضية حقوق اإلنسان ب العراق، إن 
مقبرة اخلسفة واحدة من بني ٧٢ مقبرة جماعية 
ــى اآلن، كلها في محافظة  محددة لم تُفتح حت
املوصل وأغلبها في جبل سنجار وتلعفر وغابات 
ــام ٢٠١٧، أعلنت  ــر من متوز ع املوصل.وفي العاش
القوات العراقية استعادة السيطرة على مدينة 
املوصل بعد شهور من املعارك املستمرة، قبل أن 
ــهر آب من العام  ــيطرتها في نهاية ش تفرض س
ــه على محافظة نينوى بالكامل.وبحسب  نفس
وكالة األنباء الفرنسية (أ ف ب)، عثرت السلطات 
ــكرية الستعادة  العراقية خالل عمليتها العس
ــني تضمان رفات  ــى مقبرتني جماعيت املدينة عل
ــام العليل،  ــة حم ــي منطق ــجناء ف مئات الس
ــأرض زراعية مهجورة، وفي  وهو مدفن جماعي ب
حفرة اخلسفة الواقعة بقرية العذبة، وكلتاهما 
ــارة املركز العراقي  جنوب املوصل.وتؤكد مستش
لتوثيق جرائم احلرب، فاطمة العاني، أنه ال يوجد 
رقم حقيقي ألعداد من ألقي بجثثهم في مقبرة 
ــني الذين  ــب أعداد املدني ــفة.إال أنه بحس اخلس
جرى إعدامهم وأعلن عنهم تنظيم الدولة خالل 
سيطرته على املوصل، في منشورات دورية، فقد 
تلوا ورُمي  ــاً قُ ــماء أكثر من ٢٠٧٠ مدني جاءت أس
ــب اخلبيرة العراقية، فإنه  بجثثهم فيها.وبحس
ــم حدثت  ــة من التنظي ــتعادة املنطق ــذ اس ومن
مجازر بحق املدنيني من قبل اجملموعات املسلحة، 
ــفة.من جهته،  ــرة اخلس ــم مبقب ــاء جثثه ومت إلق
ــن العالف، أن  ــظ نينوى، حس ــد نائب محاف يؤك
ــن ٤ آالف جثة  ــاء ما يقرب م ــهدت إلق احلفرة ش
ملدنيني وعسكريني خالل سيطرة التنظيم على 
ــر مقبرة جماعية  ــا يجعلها أكب املوصل. وهو م

ب العراق إن لم يكن في العالم أيضاً.
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متابعة / البينة اجلديدة
ــار  واآلث ــياحة  والس ــة  الثقاف وزارة 
ــه كثر  ــا أن ــداد اوضحت ــة بغ وأمان
احلديث في األيام املاضية عن إعادة 
ــل نصب احلرية وحديقة األمة،  تأهي
ــلّط  ــض النقاط التي نس ــا بع وهن
الضوء على هذا العمل الذي ينشد 

إعادة اجلمال ملدينتنا العريقة. 
ــن إهمال  ــب كان يعاني م ١- النص
ــة احلجر على الرغم  ولم تتم صيان
ــن مرور فترة زمنية طويلة وفقدان  م

العديد من القطع، لذلك أعدّ املكتب 
ــاري جلامعة بغداد دراسة  االستش
إنشائية، ومتت معاينته من العديد 
ــتحالة  ــن املتخصصني وتبني اس م

استبدال القطع املفقودة . 
ــب باحلجر  ــاء النص ــد إكس ٢- أعي
Travertine الترفرتني، تركي املنشأ، 
ــة وأبعاد وأحجام  ــو بنفس نوعي وه
ــابق، ولم يكن هناك أيّ  احلجر الس
ــة . كان  ــات الفني ــر للمواصف تغيي
ــراء الصيانة دون  التحدي األكبر إج

املساس باملنحوتات أو إنزالها، ومتت 
العملية بنجاح كبير . 

ــركة Gorkem التركية  ٣ - قامت ش
ــاء، وهي  بالتجهيز وبعملية اإلكس
ــركات الرصينة التي نفذت  من الش
ــر  ــة و قص ــفارة التركي ــى الس مبن
ــاريع  ــن املش ــا م ــة وغيره الضياف
ــابها  املهمة في بغداد، وعلى حس
ــخصي، أي لم يتم صرف دينار  الش

واحد إلعادة إكساء النصب . 
٤- هناك من يشكل على لون احلجر ، 

نود اإلشارة  إلى أن احلجر مت استيراده 
ــدر ، وملن ال يعلم  ــرة من املص مباش
ــع واملعاجلة  ــادة عملية التقطي فع
ــل بعضها يتم  ــدد من املراح متر بع
ــتعمال املاء و السوائل، ولكونه  اس
ــدأ احلجر  ــامية لذلك يب ــادة مس م
ــكل  ــوائل بش ــذه الس ــدان ه بفق
ــون من  ــر الل ــدأ تغيي ــي ويب تدريج
ــكل تدريجي  الداكن الى الفاحت بش
. أما مقارنته ودرجة تطابقه بحجر 
ــدة أكثر  ــرض للعوامل اجلوية مل تع

ــتّ للمنطق  ــاً فهو ال مي من ٦٠ عام
 . بصلةٍ

ــق  ــر أن الفري ــالء ذك ــض الزم ٥- بع
ــذه  به ــص  متخص ــر  غي ــرف  املش
ــع إن الفريق الفني  األعمال ، والواق
برئاسة أستاذ معماري تدريسي في 
بريطانيا، وعضوية  إحدى جامعات 
ــرّج في إحدى  ــور معماري متخ دكت
ــو رئيس  ــة، وه ــات األمريكي اجلامع
ــم املعماري في أهم جامعة  القس
ــاري متخرّج  ــة، ودكتور معم عراقي

البريطانية،  ــات  اجلامع ــدى  إح في 
ــى التراث  ــاظ عل ــص باحلف متخص
ــاري من  ــدس معم ــي، ومهن العراق
أفضل املهندسني في بغداد وآخرين 
ــإذا كان  ــرة كفاءاتنا. ف ــم من خي ه
ــر متخصص، فمن  ــذا الفريق غي ه
ــكل على  ــو املتخصص! ومن أش ه
الفريق كان وما يزال ميني النفس أن 
ــي الفريق، علماً بأن  يكون عضواً ف

العمل تطوعي خدمة للبلد . 
ــع علماً بأنه  ــودّ إحاطة اجلمي ٦- ون

ــة األمة لتعود  أعيد تصميم حديق
ــابق وقت التشييد  إلى أصلها الس

عمالً مببدأ احلفاظ على التراث. 
ــتعملة  املس ــادة  امل  / ــة  اخلالص  -٧
ــس مواصفات  ــاء حجر بنف لإلكس

وأحجام احلجر السابق . 
الكلفة / مجاني 

ــداد  بغ ــار  إلظه ــتمر  مس ــل  العم
والعراق بشكل الئق، فهي تستحق 
ــن  م ــني  اخمللص ــل  عم ــن  م ــد  املزي

اقها. عشّ
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فقدان وثيقة مدرسية

ــر محمد عبد  ــم (باق ــية بأس ــدت الوثيقة اِّـدرس فق
الرضا)  الصادرة من مدرسة يافا االبتدائية فالرجاء 

على من يعثر عليها تسليمها لجهة االصدار.

مع التقدير

فقدان وثيقة مدرسية

ــواد كاظم)   ــم (عباس ج ــية بأس ــدت الوثيقة اِّـدرس فق
الصادرة من مدرسة ابن النديم االبتدائية واِّـعنونة اُّـ 
ــداد الرصافة / ٢ .. فالرجاء  مديرية تربية محافظة بغ

على من يعثر عليها تسليمها لجهة االصدار.
مع التقدير
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العنوان:بغداد-شارع فلسطني-مقابل وزارة النقل-خلف مسبح حي اِّـهندسني

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

جريدة يومية سياسية عامة مستقلة

أو  يصوِّب  أن  يريد  من  لكل  مكفول  الرَّد  حق  إن    

ح معلومة وردت في خبر أو مقال ويعتقد أن  يصحِّ

فيها جتنيا او مغالطة إذا رغب في ذلك، وإن ديدننا 

هو احترام الرأي والرأي اآلخر.
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ــون او قاض وان  ــت رجل قان ــد ان اعترف بأنني لس ــداءً الب ابت
ــان» ..أخل  ــت عنوان «برمل ــدى له االن وحت ــوع الذي اتص املوض
بالتزاماته.. من يكتب شهادة وفاته .. اتناولهُ كمواطن عراقي 
ــيط وكصحفي يقتضي واجبي ان ادلو بدلوي وان الغلط  بس
ــهو مرجوع للطرفني .. فلنتوكل على اهللا اذا و»انبلش»  والس
ــرار احملكمة االحتادية  ــا يقولون ولتكن البداية من حيثُ ق كم
ــواب املرقمة (١٣٢)  ــل مجلس الن ــا اخلاص بردّ دعوى ح العلي
ــابع من  ــة (٢٠٢٢) يوم االربعاء املاضي الس ــا احتادي وموحداته
ــهر أيلول احلالي والذي تضمن (٦) نقاط جوهرية تتيح ملن  ش
ــرج بجملة او حصيلة معطيات اهمها  يقرأها بتمعن ان يخ
وعلى رأس اولوياتها انها اي احملكمة وجهت نقدا الذعاً جمللس 
ــريعية اخلامسة بل وميكن ان  النواب العراقي في دورته التش
ــميه «توبيخا علنياً» من خالل القول وبصريح العبارة ان  اس
ــهم  ــد انتخابهم ال ميثلون انفس ــاء مجلس النواب بع اعض
ــية وامنا ميثلون الشعب الذي صوّت لهم  وال كتلهم السياس
ــؤالء النواب العمل  ــم. وانطالقاً من ذلك كان على ه واختاره
ــن انتخابهم  ــداف املتوخاة م ــق االه ــعي اجلاد لتحقي والس
ــعب وخدمته وألن النواب ليسوا  ــك مصلحة الش وهي ال ش
ــرف  ــرف ما بعده ش ــعب بل خدم لهُ وهذا ش طبقة فوق الش
وأن من الواجب اال يكونوا سبباً في تعطيل مصاحله وتهديد 

سالمته وسالمة البلد بالكامل .
ــاوز املدد  ــر جت ــيمة عب ــات جس ــب مخالف ــان ارتك وان البرمل
ــة وانتهاكا  ــة ألن في ذلك مخالف ــى ما النهاي ــتورية ال الدس
ــل واالخطر  ــية بالكام ــا للعملية السياس ــتور وهدم للدس
ــني انطالقاً من حقيقة ان  ــن ذلك تهديد امن البلد واملواطن م
ــية في البالد يفرض على اجلميع  ــتقرار العملية السياس اس
ــلطة  ــتور وعدم جتاوزه من قبل اي س ــزام باحكام الدس االلت
سواء اكانت تشريعية ام تنفيذية . واكدت احملكمة االحتادية 
ــواب جراء عدم  ــذي يُفرض على مجلس الن ــاً ان اجلزاء ال ايض
ــود مبرراته ..  ــو حلّهُ عند وج ــتورية ه ــه بواجباته الدس قيام
ــريعية والرقابية  ــقُ يُقال ان البرملان اخل بالتزاماته التش واحل
ــم اآللية  تب عام (٢٠٠٥) قد رس ــتور العراقي الذي كُ وان الدس
ــل مجلس النواب وفقاً الحكام املادة (٦٤أوالً)  منهُ .. واذا ما  حل
ــان الضرورة كما اعتقد  ــتورية جانباً ف تركنا هذه املادة الدس
ــى ارادته  ــعب واالحتكام ال ــات لصوت الش ــتدعي االنص تس
وقراره وهو الشك يرى ان حلّ البرملان بات مطلباً شعبياً ال غبار 
ــية االستجابة لهُ واحترامه  عليه وان على الطبقة السياس
ــعب هو مصدر السلطات هكذا تعلمنا في ادبيات  . والن الش
ــأن البرملان  ــني هذا وذاك فأن اجلدل بش ــي  وب العمل السياس
ــي الوقت الذي  ــيبقى قائماً فف ــن حيثُ حلّهُ او دميومته س م
ــن ائتالف دولة القانون (عالية نصيف) أن  تؤكد فيه النائب ع
ــرين من الشهر  ــة نيابية في العش تلتها حتاول عقد جلس كُ
ــدري (غايب العميري) يرى  ــي لكن النائب عن التيار الص احلال
ــتكون غير شرعية وفقاً للمحكمة  ان اي جلسة للبرملان س
االحتادية التي اقرت ضمناً بعدم شرعيته أما انا فاقول اللهم 
لتُ مايدور في خلدي واعود ألكرر  ــهد انني دلوت بدلوي وقُ اش

معزوفتي (برملان اخلّ بالتزامته من يكتب شهادة وفاته؟!). 

ــذاء التي  ــرث ألزمة الغ ــى غير مكت ــراق للوهلة األول ــدو الع يب
ــر الكرام  ــذه اجلزئية م ــر البعض على ه ــرب العالم وقد مي تض
ــه عناء البحث والتقصي  ــعور منه ودون أن يكلف نفس دون ش
ــزل املواد الغذائية من  ــباب التي تقف وراء ذلك وهل تن في األس
ــماء ، أن هناك جهودا مباركة من قبل وزارة التجارة فعلت  الس
ــعها لتأمني حاجات املواطنني العراقيني الغذائية  كل ما بوس
والسلعية والطبية ومن مختلف بلدان العالم وسط منافسة 
ــر العالم بأكلمه  ــد من اجملهول الذي ينتظ ــديدة وخوف أش ش
ويعيش هاجس اخلوف من القادم خاصة مع استمرار احلرب في 
اوكرانيا وتوقف امدادات الغاز الروسي والنفط وكذلك األسمدة 
ــا  ــواد الغذائية والقمح والذرة ،  فقد توقفت موانيء أوديس وامل
وماريبول عن العمل وهي من أهم املوانيء األوكرانية على البحر 
ــة وهواجس تسيطر  ــط توتر شديد ومعارك شرس االسود وس
ــاد الطريقة املالئمة  ــن يحاولون إيج ــى صانعي القرار والذي عل
ــن الطاقة خاصة بعد إعالن أوربا عن  حلماية األمن الغذائي وأم
ــوز وهنا ميكن احلديث عن  ــتاء قاس  مقبل على القارة العج ش
ــواق  ــراح املعجزات ومحاولة البحث عن بدائل ومتكني األس إجت

من تلبية احلاجات املتزايدة للسكان .
ــهر املاضية وضعت احلكومة العراقية إستراتيجية  خالل االش
ــات مرحلية  ــا معاجل ــة الراهنة ومنه ــي األزم ــة لتخط واضح
ــي ضربت مثالً  ــة وزارة التجارة الت ــد وخاص ــرى طويلة االم وأخ
ــات احلصة التموينية من خالل التعاقد  رائعاً في توفير متطلب
ــا  حيث أحدثت نقلة  ــركات رصينة ومتمكنة من أدواته مع ش
ــواد التنظيف وما  ــة وم ــواد الغذائي ــوع وجودة امل ــة في ن نوعي
ــب ثقة املواطن رغم  ــرة وجنحت في كس يحتاجه صاحب األس
ــر األكاذيب ، وألنها  ــا ومهاجمتها ونش ــش اجليوش ضده جتيي
ــؤالء األوباش  ــد ذهبت هجمات ه ــاد ونوعي فق ــوم بعمل ج تق
إدراج الرياح ولم تعد لها قيمة تذكر ففي كل يوم هناك تفكير 
ــني وتلبيتها من خالل  ــد وتركيز في حاجات املواطن نوعي جدي
ــتراتيجية عمل واضحة في هذا الصدد حيث مت التعاقد مع  إس
ــرى املصدرة للقمح والذرة  ــيء والدول الكب أفضل وأجود املناش

والزيوت واألسمدة وغيرها من مواد غذائية وإنشائية .
وقد جنحت وزارة التجارة في هذه املهمة الصعبة وربحت قلوب 
ــتوى التفاؤل لديهم وصاروا يعلمون  املواطنني الذين إرتفع مس
ــعار أن  ــؤولية وبش ــاك من يعمل ألجلهم وبحرص ومبس أن هن
ــس الغاية املتقطعة بل  ــح املادي قد يكون هدفاً ولكنه لي الرب
ــب رضا اجلمهور وقطع  ــتمر من أجل كس العمل النوعي املس

الطريق على املتصيدين في املياه العكرة .
Fialhmdany19572021@gmail.com

فراس الغضبان الحمداني 
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وجع يومي
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جريدة يومية سياسية عامة مستقلة

* رئيس التحرير التنفيذي

البينة الجديدة / قاسم حوشي 
ــفى الشهيد  أعلن  مدير مستش
الصدر العام الدكتور محمد نصار 
القريشي عن وصول (١٥) حاضنة 
ــوالدة جديدة  ــال حديثي ال لالطف
ــات للعالج الضوئي  و ( ٦) حاضن
ــل  الطف ــاش  انع ــزة  اجه  (٥ و( 

ــات املوجودة  ــى احلاضن تضاف ال
حاليا  وبجهود دائرة صحة بغداد 
ــتوى  لرفع مس ــك  وذل ــة  الرصاف
اخلدمات الطبية  املقدمة الهالي 
واملناطق  ــرام  الك ــدر  الص مدينة 
ــه  املدينة من  ــا تعاني ــاورة ومل اجمل
ــكانية عالية .  واضاف  كثافة س

ــي  ف ــال  االطف ــم  قس ــؤول  مس
املستشفى الدكتور خالد لطفي 
ــي  وحديث ــال  االطف ــي  أخصائ
ــعبة االطفال في  ــوالدة :إن ش ال
ــفى تعتبر من االقسام  املستش
ــا مزودة  ــز بأنه ــية وتتمي الرئيس
ــزة احلديثة  ــدث انواع االجه بأح

االصطناعي   ــس  التنف ــزة  وأجه
ــن  م ــة  مجموع ــراف  إش ــت  حت
ــني في هذا  ــني اخملتص االخصائي
اجملال حيث ان  مستشفانا تقدم 
ــة   والصحي ــة  الطبي ــا  خدماته
ــي  حديث ــال  واالطف ــال  لالطف

الوالدة .

@pb‰ôby@H6@I@Î@ÒÖ¸Ï€a@ÔrÌÜyÎ@x�Ü®a@fib–ü˝€@ÒÜÌÜu@Ú‰ôby@H15@I@fiÏÅÖ
@‚b»€a@âÜñ€a@ÜÓËí€a@Û–ínéfl@ø@›–�€a@îb»„a@ÒåËua@H@5@I@Î@ÔˆÏö€a@x˝»‹€

H@‚˝����é€a@È����Ó‹«I@¥éßa@‚b���fl�a@Ú���Ó‰Ó»iâa@Òâb��Ìã@Âfl@pb����‘€

@ÜÓ»ç@Ö˝Ófl@ÜÓ«¥Ó„b1a@ÂÌäôb0a@Âfl@ÖÜ«@û�ä»m
ÖaÜÃi@Úƒœb™@Û‰jfl@‚bfla@ıaÜn«¸a@µa@ البينة الجديدة / متابعة 

ــرطة  ــب في ش ــر منتس عث
محافظة واسط على مبلغ 
ــداره ٤٢ مليون  ــن املال مق م
ــة   ــالت ذهبي ــار   ومخش دين
بتسليمها  ذلك  بعد  ليقوم 
ــت قيادة  ــى صاحبها.وقال إل

إن  ــان   بي ــي  ف ــرطة  الش
ــان  فرح ــف  خل ــوض  «املف
ــام الرفيعي وخالل  ريس وش
التحاقه إلى دوامه الرسمي 
ــم شرطة احلي، عثر  في قس
بداخلها مبلغ  على حقيبة 
ــداره ٤٢ مليون  ــن املال مق م
ــة وجهاز  ــالت ذهبي ومخش

ــك حتتوي على  موبايل وكذل
ــمية  رس ــكات  مستمس
ــة  ــد زوار اربعيني ــود الح تع
ــني، ومن خالل  ــام احلس االم
ــرف  ــكات مت التع املستمس
ــة  احلقيب ــب  صاح ــى  عل
ــليمه  ــه ومت تس ــال ب واالتص

احلقيبة ومحتوياتها».

البينة الجديدة / متابعة 

ــي مبصرع ١١  ــاد مصدر أمن أف
ــزوار املتجهني الى  زائراً من ال
ــروع جنوبي  م كربالء بحادث 

بابل.
ــراً من  ــدر ان١١ زائ ــال املص وق
ــة لقوا حتفهم  زوار األربعيني
ــوا  كان ــة  حافل ــدام  باصط

ــاحنة على  ــتقلونها بش يس
طريق ناحية الشوملي جنوب 

محافظة بابل».
ــاد مصدر  ، أف ــادث ثانٍ وفي ح
ــزوار  ــن ال ــة ٥ م ــر، باصاب آخ
ــق  ــى طري ــير عل ــادث س بح
ــوك - بغداد بينهم حالة  كرك
ــليمان  حرجة قرب ناحية س

بيك شرق صالح الدين.

bËjybñ€@bË‡‹éÌÎ@ÚÓjÁá@p˝í´Î@âb‰ÌÖ@ÊÏÓ‹flH42I@Û‹«@är»Ì@Ô”aä«@Ôüäë

›ibi@ÔiÏ‰u@ Îäfl@tÖb°@�aäˆaã@H11I@ äñfl
ــدة وعلى  ــدة البينة اجلدي ــر جري ــرة حتري تهنىء اس

ــد الوهاب جبار )  ــها الزميل رئيس التحرير ( عب رأس

ــت ( هدى حياة الروح) املوظفة في قسم اعالم  الس

ــركة نفط الشمال ملناسبة عيد ميالدها امليمون  ش

وتتمنى لها العمر املديد والسعادة الدائمة والسداد 

والتوفيق في عملها وبحياة ملؤها السرور والسعادة 

وكل عام وهي ترفل بالعز والبهاء .


