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جدد املرجع الديني العراقي الشيخ 
قاسم الطائي، امس االثنني، حترميه 
ــواب  ــس الن ــاء مجل ــب أعض لروات
ــاالً تخدم  ــؤدون أعم ــم ال ي لكونه
الطائي  ــال  املواطنني.وق ــة  مصلح
ــه  ــد أتباع ــن أح ــؤال م ــى س ، عل
ــرعية رواتب  ــر فيه عن ش استفس
ــهرين  النواب بعد مرور أكثر من ش
من دون أن أي جلسة، إن استحقاق 
أي راتب يكون في مقابل اجلهد الذي 
ــخص من عمل للدائرة  يقدمه الش
ــدم العمل  ــة وما لم يق أو املؤسس

الذي يستحق به راتباً فال يستحقه 
ــرعاً.وأضاف  ويكون أخذه حراما ش
ــم منذ مدة  ــا راتبه ــع أننا حرمن م
ــم ملصلحة  ــم لم يكن عمله ألنه
ــا  عليه ــموا  أقس ــذي  ال ــراق  الع
ــب النائب  ــلمهم منص ــالل تس خ
ــب آخر وصل  ــان. من جان في البرمل
ــني، امس  ــر اخلارجية فؤاد حس وزي
االثنني، إلى نيويورك؛ حلضور أعمال 
ــة العامة  ـــ ٧٧ للجمعي ــدورة ال ال
دة. وذكر املتحدث باسم  لألمم املُتحِ
وزارة اخلارجية أحمد الصحاف ، أن 
ــني وصل  ــة فؤاد حس ــر اخلارجي وزي
ــور أعمال الدورة  إلى نيويورك؛ حلض

ــألمم  ــة ل ــة العام ٧٧ للجمعي ـــ  ال
دة، ومتثيل العراق في عدد من  املُتحِ
التي ستعقد.وأضاف،  االجتماعات 
أن من املتوقع أن يلتقي الوزير بعددٍ 
من وزراء اخلارجيَّة، وكبار املسؤولني 
في بلدان العالم؛ لبحث العالقات 
ود  ــد اجلُهُ الثنائيّة، وتعزيزها، وحش
ــب  ــى جان إل ــم  وقوفه ــتمرار  الس
العراق، واملساهمة في إعادة إعمار 
ن العراقـيَّة،  دُ ــة للمُ البُنى التحتـيَّ
ــراق  ــة الع ــى سياس ــد عل والتأكي
ــل في تعزيز  ــة ودوره الفاع اخلارجيَّ
ــة.  ــي املنطق ــتقرار ف ــن واإلس األم
ــم  ــدث باس ــال املتح ــت ق ــي وق ف

ــن ناظم أن  ــوزراء حس ــس ال مجل
ــى الواليات  ــيتوجه إل الكاظمي س
ــال  ــي أعم ــاركة ف ــدة للمش املتح
دة في  ــألمم املُتحِ ة ل اجلمعيَّة العامّ
ــيلتقي الكاظمي  دورتها الـ٧٧ وس
ــتوى في  ــة املس ــخصيات رفيع ش
ــي  ــت ف ــة جنح ــورك ، احلكوم نيوي
ومتكنت  اخلارجية  ــات  العالق ملف 
ــارة  زي وان  ــات  األزم ــك  تفكي ــن  م
ــى الواليات املتحدة  رئيس الوزراء ال
ــي  تعد تتويجاً للجهد الدبلوماس
ــا ان مجلس الوزراء  للحكومة كم
ــابقة  قرر إيقاف العمل بقرارات س
ــروعات املتلكئة. على  تتعلق باملش

ــفت هيئة النزاهة  صعيد آخر كش
ــني، عن صدور  ــة، أمس االثن االحتادي
ــرار برفع احلصانة عن أحد أعضاء  ق
ــة؛  ــدورة احلالي ــواب لل ــس الن مجل
ــرر عمداً باملال  ــة إحداث الض بتهم
ــت دائرة التحقيقات ، إن  العام.وقال
محكمة حتقيق الكرخ الثانية في 
ــع احلصانة  ــدرت قرار رف ــداد أص بغ
ــواب  ــس الن ــي مجل ــو ف ــن عض ع
للدورة احلالية، كان يشغل منصب 
ــبق؛  ــن األس ــالح الدي ــظ ص محاف
ــرار بدائرة صحة  على خلفية اإلض

احملافظة.

كتب اِّـحرر السياسي
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ــي والهدر  ــاد املال يبدو أن الفس
ــال العام  ــل الذي يطال امل الهائ
ــوص  اللص ــطوة  س ــبب  بس
ــا ودوائرنا  وزاراتن ــالة في  والنش
ل الى غول أو  ــوّ احلكومية قد حت
ــرطان  ــى كما الس مرض يتفش
ــت املال» أو  ــى وصل الى « بي حت
ــيادية  وزارة املالية .. الوزارة الس
ــاة  ــب احلي ــن عص ــؤولة ع املس
ــة واإلقتصادية حيث بدأت  املالي
ــو على  ــاد تطف ــح الفس فضائ
السطح وباتت الروائح املنتشرة 
ــام وزير  ــوف ولعل قي ــم األن تزك
ــان  ــيد «احس املالية وكالة الس
ــماعيل» أمس  ــار اس ــد اجلب عب
بإعفاء مدير عام الهيئة العامة 

للضرائب ( اسامة حسام جودة) 
من منصبه ومعاونه اضافة الى 
ثالثة مدراء أقسام على خلفية 
ــرادات للضريبة العامة  ضياع اي
ـــ (٨٠٠) مليون دوالر ما  جتاوزت ال
ــف  ــة واحدة تكش ــي إال حال ه
ــري، كما البد من  حقيقة ما يج
ــاب محكمة  ــى كت ال ــارة  اإلش
ــرخ الثانية ذي العدد  حتقيق الك
(٢٦٥٤) في ٩/١٤/ ٢٠٢٢ واملعنون 
ــذي يؤكد  ــة وال ــى وزارة املالي ال
ــأن وجود  ــق بش ــراء التحقي اج
حاالت فساد في عمليات صرف 
ــات الكمركية والضريبية  األمان
وبودنا أن نقول انه بعد افتضاح 
ــالوي التي  ــتور والب اخملفي واملس
كانت وسط صمت مدفوع الثمن 
آن األوان ياجلنة النزاهة البرملانية 

ــة األحتادية كل  ــا هيئة النزاه وي
ــدة أو بالتضامن لفتح  ــى ح عل
ــة لتصابون في  ملف وزارة املالي
ــروعكم بذلك بالذهول  حال ش
أمام كارثة مايحصل  والصدمة 
ــون  ــم التعلم ــروا إن كنت .. وتذك
ــاك مديرين عامني منهم  بأن هن
ــي»  حرام  » أو  ــل»  تنب  » ــو  ماه
ــاً  ــون خراب ــوط» يعيث أو « زعط
ــام  ــال الع ــدر امل ــببون به ويتس
ــبتهم قانونياً  ــد من محاس والب
ــرفاء  ــع األحترام للش ــدة م بش
واخمللصني املتمسكني بثوابتهم 
والوطنية  والشرعية  األخالقية 
ــوزارات بحاجة الى  .. أن اغلب ال
ــذور اللصوص  ــع ج ــورة» لقل « ث
وان  ــة  املالي وزارة  ــي  ــة ف وخاص
ــكت أو يجافي احلقيقة  من يس

ــرقنا  ــع من س ــريك م ــو ش فه
ــام .. وتأكدوا يا  ــب مالنا الع ونه
ــأن ارتفاع  ــاب القرار ب كل اصح
نسب الفقر والبطالة في البالد 
ــري  ــاد املستش الفس ــببها  س
روح  ــاب  وغي ــلة  الفاش واإلدارة 
مبعاناة  ــاس  واإلحس املسؤولية 
ــن  الثم ــع  يدف ــذي  ال ــعب  الش
باهظاً جراء سياسات متخبطة 
ــيطرة حفنة  وفاشلة وجراء س
ــوارد البالد  ــراق على م ــن السّ م
املالية وحتويلها وتسخيرها الى 
ــاء  ــخصية وبن ــم الش منافعه
ــعب  الش ــا  أم ــم  إمبراطورياته
ــت من  وليمُ ــرم  ــأكل احلص فلي
اجلوع والفاقة واملرض وتلك هي 
ــب أن يدركها  احلقيقة التي يج
الشعب ويتوقف عندها طويالً .

كتب رئيس التحرير
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الضرائب تستوفى بمليارات الدنانري لكن االنفالت يجعلها َّـ مهب الريح !!
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أصبح معتاداً أن كل رؤساء وملوك 
العالم عندما يسافرون او يقومون 
ــى دول العالم  ــمية ال ــارات رس بزي
ــني  صحفي ــم  معه ــون  يصطحب
واطالع  الزيارة  لتغطية  واعالميني 
ــي العراق  ــام اال عندنا ف ــرأي الع ال
ــوزراء  ــس او رئيس ال ــب الرئي يذه
ــق من  ــه فري ــن دون أن يصطحب م
ــل  ... ه ــني  ــني واالعالمي الصحفي

صحيح هذا .. افتونا؟.
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ــوات حرس احلدود،  عقدت قيادة ق
ــع  م ــاً  اجتماع ــني،  االثن ــس  ام
ــورية بشأن حتصني  نظيرتها الس
احلدود واحباط أي محاولة ارهابية، 
فيما أكد قائد حرس حدود الفريق 
الركن حامد احلسيني بذل العراق 

ــوريا  ــود لتأمني احلدود مع س اجله
ــال  التهريب.وق ــات  عملي ــع  ومن
ــرس احلدود  ــيني، إن قائد ح احلس
ــان  ــن غس ــواء الرك ــوري الل الس
ــه زارنا  ــد املرافق ل ــود والوف محم
اليوم، في مقر قيادة حرس احلدود، 
ــة تأمني  ومت عقد اجتماع ملناقش

ــن  ــني البلدي ــتركة ب ــدود املش احل
وتعضيد التعاون ملنع اي محاولة 
ــتقر،  ــاك االمن املس ــة وارب ارهابي
واالستمرار في عمليات التحصني 
ــادة حرس احلدود  ــي اجنزتها قي الت
ــب  ــي، بحس ــب العراق ــي اجلان ف

وكالة األنباء الرسمية.

ــزب  احل ــي  ف ــادي  القي ــف  كش
ــاء  ــتاني وف ــي الكردس الدميقراط
كرمي، امس االثنني، حقيقة ترشيح 

ــدى  ــدري مقت ــار الص ــم التي زعي
ــبق  ــوزراء األس ــس ال ــدر لرئي الص
رئيس ائتالف النصر حيدر العبادي 
املقبلة.وقال  احلكومة  ــكيل  لتش

ــر  ــة غي ــاء املتداول ــرمي ، إن األنب ك
دقيقة، فكيف أخبر الصدر رغبته 
ــه للعبادي إذا كانت اللجنة  ودعم

الثالثية لم تلتقيه بعد.
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باشرت وزارة املالية، امس االثنني، 
ــوزارات  ال ــب  روات ــل  متوي ــالق  بإط
ــوزارة  ــة ب ــر املرتبط ــات غي واجله
لشهر ايلول احلالي.وقالت الوزارة ، 

ان دائرة احملاسبة استأنفت اعتبارا 
ــل رواتب  ــني، متوي ــس االثن ــن ام م
ــة الوزارات  ــي الدولة لكاف موظف
ــوزارة  ــة ب ــر املرتبط ــات  غي واجله
ــب البيان،  ــول. وبحس ــهر أيل لش

دعت الوزارة كافة وحدات االنفاق 
التابعة للوزارات، الى مراجعة مقر 
ــب  ــبة وحس الوزارة - دائرة احملاس
ــة املعتمد لغرض  ــدول املراجع ج

البدء بإجراءات التمويل.
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بغداد /

ــس االثنني،  ــت وزارة الدفاع، ام أطلق
ــتمارة عودة املفسوخة عقودهم  اس
ــاء في بيان  ــبي الوزارة. وج من منتس
للوزارة ، تدعو وزارة الدفاع املفسوخة 
ــوزارة،  ال ــبي  منتس ــن  م ــم  عقوده

الدخول على  رابط خاص اعتباراً من 
ــاعة (٨٠٠٠) صباح امس االثنني  الس
ــاعة  الس ــة  ولغاي  ٢٠٢٢ ــول  أيل  ١٩
ــرين  (٢٤٠٠) ليالً من يوم االثنني ٣ تش
ــتمارة  ــرض ملء االس األول ٢٠٢٢، لغ

اخلاصة باملفسوخة عقودهم.

بغداد /

بغداد /

اربيل /

بغداد /
ــى لقروض  ــقف األعل ــن، الس ــرف الرافدي د مص ــدّ ح
ــكن املمنوحة للموظفني واملتقاعدين  ــراء دار س ش
ــي للمصرف ان  ــب اإلعالم ــح املكت واملواطنني.وأوض
ــن ٥٠ مليون  ــكن تبدأ م ــراء دار س منح القروض لش
ــى ان التقدمي على  ــار ال دينار ولغاية ١٥٠ مليوناً.وأش
ــروع املصرف املتواجدة في  ــرض يكون من خالل ف الق
ــث تقوم الفروع بتحديد املبلغ  بغداد واحملافظات حي
املسموح وفقا ملعادالت حسابية مصرفية وبحسب 

شروط وتعليمات القرض.



بغداد / البينة الجديدة
ــة  العام ــركة  الش ــت  أعلن
ــات الغاز عن  ــة وخدم لتعبئ
ــي أعدتها  ــة آلت ــاح اخلط جن
ــاز  الغ ــطوانات  اس ــر  بتوفي
ــخ  الطب ــاز  غ  ) ــائل  الس
ــي  ف ــرى  االخ ــات  واخلدم  (
ــبة  ــوم احملافظات مبناس عم
ــام  االم ــة  أربعيني ــرى  ذك

ــني واهل بيته (عليهم  احلس
ــن  وم ــركة  السالم).الش
ــي أعدتها  ــة الت خالل اخلط
ــتنفرت  اس ــبة  املناس لهذه 
ــالل أيام  ــا خ ــة جهوده كاف
ــث وجهت جميع  الزيارة حي
ــخير كافة  ــات بتس احملافظ
ــبة  ــا لهذه املناس إمكانيته
املليونية حيث قامت بتوفير 

ــائل  الس الغاز  ــطوانات  إس
ــب  وللمواك ــني  للمواطن
ــاركة على  ــينية املش احلس
جميع الطرق التي يسلكها 
ــة الى كربالء  الزائرون واملؤدي
املقدسة منذ الصباح الباكر 
ــاعات متأخرة من  ــى س وحت
ــتنفار  ــال عن اس ــل فض اللي
ــة  التعبئ ــل  معام ــة  كاف

ــركة من أجل  ــة للش التابع
ــا للمواطنني  توفير خدماته
أشرفت  جانبه  وللزائرين.من 
ــني  والقائم ــا  العلي اإلدارة 
مبتابعة اخلطة على اخلدمات 
ــام الزيارة  ــالل اي ــة خ املقدم
ــل  ــن العم ــث زارت أماك حي
ــي احملافظات التالية ( بابل  ف
ــرف ، وكربالء  ، والنجف األش

ــض  تكت ــي  الت ــة)  املقدس
بالزائرين خالل األيام االخيرة 
ــراف  ــب منها اإلش ــا تطل مم
ــال عن  ــا فض ــر عليه املباش
ــات  اخلدم ــع  جمي ــة  متابع
 ، ــركة  الش ــا  تقدمه ــي  الت
مثمنةً عمل جميع القائمني 
والعاملني ببذل جهود كبيرة 

بهذه املناسبة املليونية.

@ÚÓ‰Ó»iâ˛a@ÒâbÌå€bi@Úïb®a@bËn�Å@Äb¨@Â‹»m@ãbÃ€a@pbflÜÅÎ@Ú˜j»m

¬aÎ@bÿÓfl@HRTPTWI@�€a@÷Ï–Ì@ÚÓˆbiäËÿ€a@Ú”b�€bi@÷Ïjéfl@7À@bubn„a@›vémÎ@ÚÓ€b«@ÚÌâaä‘nça@’‘§@ıbiäËÿ€a
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2محليات

بغداد / البينة الجديدة
افتتحت مستشفى الطارمية العام التابع لدائرة صحة 
ــعة (dr) في العيادة االستشارية  بغداد/الكرخ وحدة االش
ــب املالكات  ــراءات الالزمة و تدري ــة االج ــد اكمال كاف بع
ــعة  ــؤول وحدة االش ــني في الوحدة. ذكر ذلك مس العامل
ــعة  ــدم عمار حمادي  ان اش ــعاعي اق رئيس مصورين ش
ــزة عالية الدقة في  ــي عبارة عن نظام يعمل باجه (dr) ه
ــتخدام  ــعاعية وطباعة االفالم باس ــور الش ــار الص اظه
الطابعات الليزرية ، مضيفا ان افتتاح هذه الوحدة املهمة 
ــخيص االصابات واالمراض وعرضها  ــاهم في تش ستس
على الطبيب اخملتص والذي سيقوم بتحديد حالة املريض 
ــة والصحية الهالي قضاء  ــدمي افضل اخلدمات الطبي وتق

الطارمية الكرام .

بغداد / البينة الجديدة
ــة  ــة، مؤخراً اجللس ــدت وزارة الزراع عق
الثانية الجتماع اللجنة الفنية ملمثلي 
ــة  ــقيقة (اململك ــة الش ــدول العربي ال
األردنية الهاشمية، اجلمهورية العربية 
ــة)،  اللبناني ــة  اجلمهوري ــورية،  الس
ــم  التفاه ــرة  مذك ــود  بن ــتكمال  الس
ــال الزراعي بغية تعزيز  للتعاون في اجمل
ــاركة.  العالقات بني الدول االربعة املش
ــل  ــيد الوكي ــوزارة، إن الس ــت ال وأضاف
ــاق عبد  ــور ميث ــوزارة الدكت ــي لل الفن
ــور  ــاع ، بحض ــرأس اإلجتم ــني  ت احلس
ــرة التخطيط  ــام دائ ــر ع ــيد مدي الس
ــر حسن صالح  واملتابعة الدكتور ياس
ومدير عام دائرة وقاية املزروعات الدكتور 
ــن مؤمن ليلو، وعدد من اخملتصني،  حس
ــة التعاون في  ــة آلي حيث متت مناقش
ــال عن  ــري فض ــي و البيط ــال النبات اجمل
ــودة مذكرة التفاهم  التأكيد على مس
ــة تطوير التعاون  للتعاون الرباعي وآلي
ــاث الزراعية وتبادل  ــاالت األبح في مج
ــل التعاون  ــالوة على تفعي ــرات، ع اخلب
ــادل التجاري و  ــر التب ــي، و تطوي الزراع

ــت لتحقيق  ــل و الترانزي ــراءات النق إج
ــة.  ــدول األربع ــني ال ــي ب ــن الغذائ األم
ــوزارة إن  ــي لل ــل الفن ــد الوكي كما اك
ــي يتم العمل  ــداف املهمة الت من األه
ــق أمن غذائي من خالل  عليها هو حتقي
ــادل التجاري و إجراءات النقل وفقا  التب
ــن مواد معينة مبا  لروزنامة زراعية ضم
ــاجت احمللي لهذه البلدان. ال يؤثر على الن

ــل  ــدم الوكي ــاع ق ــام اإلجتم ــي خت وف
ــدول العربية  ــود ال ــكره لوف ــي ش الفن
ــة  البالغ ــة  األهمي ــا  مبين ــاركة  املش
ــات كونها تعد مقدمة  لهذه االجتماع
ــاء البلدان  ــة أبن ــاون حقيقي خلدم تع
ــن الغذائي لهذه  ــر األم ــة و توفي األربع
البلدان. ويأتي هذا اإلجتماع إستكماالً 
التفاهم  ــابقة حول  الس لإلجتماعات 
والتعاون املشترك ما بني الدول العربية 
الشقيقة املشاركة في مذكرة التفاهم 
ــقيه  ــي مجاالت القطاع الزراعي بش ف
النباتي واحليواني من أجل عقد مذكرة 
ــقاء األربعة وتنمية  ــم بني األش التفاه
ــر العالقات  ــة وتطوي ــة الزراعي العملي

بينهم.

بغداد / البينة الجديدة

ــغيلية في  ــية والفنية والتش ــرعت الكوادر الهندس ش
ــكك احلديد   وبجهود استثنائية  ــركة العامة للس الش
ومثابرة  باجناز حملة تاهيل وتصليح القاطرة ١٩٠ احلديثة 
ــد اصطدامها  ــررة اجزاؤها ١٠٠٪   بع ــوع  DMU املتض ن
ــر غير نظامي  ــة بالرمل على معب ــة كبيرة محمل بتريل
ــوء  توجيهات  ــة الديوانية.جاء ذلك على ض ــي منطق ف
وزير النقل الكابنت ناصر حسني بندر الشبلي، واملتابعة 
امليدانية من قبل مدير عام السكك االستاذ طالب جواد 
ــررة، حيث  ــذه القاطرة املتض ــيني إلجناز ه ــم احلس كاظ
ــداد منذ االيام األولى  ــت الى مأوى القاطرات في بغ ادخل
ــملت عملية  ــي تلت احلادث  املصادف٧/١٤/ ٢٠٢٢ وش الت
ــركة بتبديل اكثر   ــن قبل كوادر الش ــل واالدامة م التأهي
الوحدات املتحركة للقاطرة منها منظومة احلساسات 
االلكترونية وانابيب الهواء والعدادات وتسليك الكيبالت 
ــي للعربة فضال عن  ــة  وتبديل الزجاج األمام الكهربائي

إعادة تركيب األجزاء اجلانبية واالمامية للقاطرة 

بغداد / البينة الجديدة 

ــة  الوطني ــا  مالكاتن ــت  حقق
ــر من السيد وزير  ــراف مباش وباش
الكهرباء املهندس عادل كرمي،انتاج 
ــة الطاقة  ــبوق ملنظوم ــر مس غي
ــل  (٢٤٠٤٧) ميكا  الكهربائية وص
ــل انتاج تصل  ــو اعلى حم واط وه
اليه املنظومة منذ تأسيسها ،وأن 
ــتقرارا عاليا وملحوظا  هنالك اس
ــاء  بالكهرب ــني  املواطن ــز  لتجهي
ــا نقطف ثمار  ــد وبدأن .عملنا بج
ــة والتي  ــا العامل ــود مالكاتن جه
ــم حتدياتٍ  ــار ،رغ ــل نه ــت لي عمل
أمنيةٍ واقتصاديةٍ ومالية، وانحسار 
وارتفاع اطالقات غاز وطني ومورد، 
ــة كان فيها  ــم جائحة صحي ورغ

ــة خط الصد  ــال وزارة الصح ابط
ــط  (خ ــا  مالكاتن ــت  ،وكان االول 
اخلدمات االول) ، ألدامة زخم العمل 
ــة  ــث غرف ــة املواطنني».حي وخدم
ــاد ،وخلية  ــات دائمة األنعق عملي
ــادر اجتماعاتها طيلة  أزمة لم تغ
شهور، وبإشراف مباشر ومتابعات 
ــيد وزير  ــوالت ميدانية من الس وج
ــرمي  ــادل ك ــدس ع ــاء املهن الكهرب
ــيق عال  ،واملالكات املتقدمة،وتنس
مع احلكومة املركزية ، ودعم كبير 
ــس مجلس  ــيد رئي ــدن الس ــن ل م
الوزراء مصطفى الكاظمي، يواصل 
ــال وزارة الكهرباء  ــدو وابط مجاه
ــم على زيادة االنتاج وأدخال  عمله
اتاحات  الناقلة لتحقيق  اخلطوط 
كافية لم تتحقق من قبل، وتأهيل 

لقطاع التوزيع وزيادة عديد احملطات 
التحويلية الثابتة واملتنقلة، بغية 
خدمة عراقنا العظيم ومواطنينا 
ــا  ــوزارة وصوله ــن ال االعزاء».وتعل

ــة  ــه املنظوم ــاج حتقق ــى انت ألعل
ــة منذ تاريخ  ــة العراقي الكهربائي
ــتقرار عالي، مع  تأسيسها ،وبأس
مالحظة لو كانت املوازنات متوفرة 

ــقف القصير  ملضينا بتنفيذ الس
ــوزارة خالل عام واحد،  من خطة ال
ــير بزيادة واضافة  والتي كانت تس
سبعة االف ميكا واط جديدة».ومن 

املؤمل في (االيام القريبة القادمة) 
ــاج عبر  ــادة اعلى باالنت ــق زي حتقي
ــال عدد من احملطات والوحدات  ادخ
ــر من ١٠٠٠  ــة لتكون اكث االنتاجي
ــن  ،م ــرى  اخ ــدة  جدي واط  ــكا  مي
ــالل اضافة محطة صالح الدين  خ
املركبة،وميسان  احلرارية،والرميلة 
ــرة .في حني  ــط البص املركبة،وش
ــا ألدخال  ــي بخططن ــد املض نؤك
ــات  املركبة،ومنظوم ــدورات  ال
الغازية،  ــات  احملط التبريد،بجميع 
ــاريع  مبش ــي  للمض ــة  اضاف
ــية  الشمس ــة  الطاق ــات  محط
ــاريع الربط  ،وتدوير النفايات، ومش
الكهربائي والتي ستحقق وثوقية 
عالية واستقرارية كبيرة للشبكة 

الكهربائية .

بغداد / البينة الجديدة
اكد وزير النفط على اهمية  التعجيل واملباشرة 
ــات التطوير واالنتاج من حقل اريدو الذي   بعملي
ــرة  ــافية العاش ــن الرقعة االستكش يقع ضم
الواقعة بني محافظتي املثنى وذي قار ، الهميته 
ــك خالل  ــي .جاء ذل ــاج الوطن ــز االنت ــي تعزي ف
استقباله نائب  رئيس شركة لوك اويل لشؤون 
اسيا الوسطى والشرق األوسط وشمال أفريقيا 
ــق له .وقال وزير  ــتيبان غورجي»والوفد املراف «س
ــان عبد اجلبار اسماعيل ان الوزارة  النفط احس
ــوزراء على برنامج  ــة مجلس ال ــار موافق بإنتظ

ــيداً  ــل املذكور ، مش ــترك للحق ــر املش التطوي
بالدراسة الفنية التطويرية التي اعدتها شركة 
«لوك اويل «  بالتعاون مع اجلهد الوطني ، معبراً 
عن أمله املباشرة بعمليات االنتاج خالل الفترة  
ــماعيل انه شدد في  اللقاء  املقبلة .واضاف اس
على  ضرورة االستمرار بتطوير حقل غرب القرنة 
ــر وادامة وزيادة  االنتاج  /٢ ضمن برنامج التطوي
والعمل على حتسني املؤشرات االقتصادية التي 
ــح الطرفني، مؤكداً  على اهمية   تصب في صال
ــتثمار االمثل  ــيع مشاريع االس ــراع بتوس االس
ــاد وزير  ــب من احلقل املذكور.واش للغاز املصاح

ــترك بني الوزارة  ــاون والعمل املش النفط بالتع
ــط والطاقة.  ــاع النف ــل لتطوير قط ــوك اوي ول
ــركة النفط  ــب االول لش ــاء النائ ــر اللق وحض
ــام دائرة العقود  ــة حامد يونس ومدير ع الوطني
ــة علي معارج ومن اجلانب  والتراخيص البترولي
ــي مدير عام شركة لوك اويل ميد إيست  الروس
ــي ياكوفليف» ومدير مشروع  احملدودة «اليكس
ــل» إدوارد  ــوك اوي ــركة ل ــرة لش ــة العاش الرقع
ــرع العراق، مدير  ــيلويانش» ، ونائب مدير ف تش
املكتب التمثيلي لشركة لوك اويل  ميد إيست 

احملدودة في بغداد «رسان سيدنافي «.

بغداد / البينة الجديدة
ــواء وإخماد  ــي باحت ــاع املدن ــرق الدف ــت ف جنح
ــة جتارية متعددة  ــادث حريق اندلع داخل بناي ح
ــالمة، مغلفة  الطوابق مخالفة لتعليمات الس
ــتعال، متخذة لتجارة  ــريع اإلش باألليكبوند س
ــيخ قرب  ــي منطقة باب الش ــدد اليدوية ف الع

ــط بغداد، باشراف مباشر  احلضرة القادرية وس
ــام الدفاع املدني اللواء  ــيد مدير ع من قبل الس
كاظم سلمان بوهان. حيث طوقت فرق الدفاع 
ــار احلريق إلى  املدني النيران وابعدت خطر انتش
ــة ملوقع احلادث بعد  ــات التجارية املالصق البناي
ــاور لتعزيز  ــن أربعة مح ــران م ــت الني ان كافح

ــيطرة وإمتام عمليات اإلخماد والتبريد دون  الس
ــم األضرار  ــرية مع حتجي ــجيل إصابات بش تس
ــاع املدني فتح  ــة. على أثر ذلك طلب الدف املادي
ــة اجلنائية لرفع  ــر األدل ــتدعاء خبي حتقيق واس
ــدالع احلريق داخل  ــباب ان ــات وحتديد أس العين

البناية التجارية.

@HdrI@Ú»ë¸a@ÒÜyÎ@|nn–m@Ñäÿ€a@Úzï

@‚b»€a@ÚÓflâb�€a@Û–ínéfl@ø
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البينة الجديدة / هيثم مجيد
ــور عالء اجلبوري عن   ــن وزير التجارة الدكت اعل
اطالق جتهيز احلصة السادسة من   الطحني 
للعام احلالي ٢٠٢٢ واعتبارا من اليوم الثالثاء.

ــره مكتبها االعالمي ،   وذكر بيان الوزارة « نش
ــركة العامة لتصنيع احلبوب وجهت  ان الش
ــام وفروعها  ــويق في مقرها الع ــم التس قس
ــرة بقطع قوائم جتهيز  باحملافظات الى املباش
الوكالء مبادة الطحني للحصة اجلديدة . واكد 
البيان  «ان اعماما صدر من الشركة يتضمن 
ــد القطع ومراجعة الوكالء وفق  جدوال مبواعي
ــب اخلطة  ــددة حس ــة احمل ــات الزمني التوقيت
ــويقية املركزية . واشار «  ان  التنسيق  التس
جار مع شركتي تصنيع احلبوب وجتارة احلبوب 
ــالق خلطات احلبوب اخملصصة للمطاحن  الط
املكلفة بانتاج احلصة السادسة من الطحني 
ــام البطاقة التموينية،  ــذي يوزع تبعا لنظ ال
ــة مراكز  ــوكالء الى مراجع ــان  «ال ــا البي ودع
ــلم قوائم  القطع في بغداد واحملافظات لتس
ــكل مركز مع  ــددة ل ــد احمل ــز باملواعي التجهي
مراعاة اسبقية التجهيز للمناطق األكثر فقرا 
وإعداد جداول يراعى فيها توقيتات التسلسل 
في التجهيز. مشددا « على االلتزام بتنظيم 
ــة الوكالء،  ــيق مراجع ــة القطع وتنس عملي
ــاون في تطبيق  ــه مراكز القطع بالتع وتوجي
إجراءات تسهيل مراجعة الوكالء ، مع توجيه 
ــني مبتابعة نوعية  ــة واملواطن اللجان الرقابي
ــم املطحنة وتاريخ االنتاج قبل  الطحني وخت
ــتالم حصصهم لتالفي اي حاالت تالعب  اس
ــن احلاالت  ــة واالبالغ ع ــات املوزع ــي الكمي ف
ــلبية . كما ودعا البيان «  في الوقت ذاته  الس
ــتالم حصصهم من    ــني إلس ــع املواطني جمي
ــالمة الكميات  ــد التأكد من س ــني بع الطح
ــات إن وجدت من  ــن اخملالف ــزة واالبالغ ع اجمله
ــم الرقابة او فروع شركة  خالل االتصال بقس
ــات او  عبر املوقع  ــع احلبوب في احملافظ تصني
ــس بوك )  ــركة ( الفي ــمي للوزارة والش الرس
واخلطوط الساخنة املعلنة للوزارة والشركة 
ــول لرابط خدمة راقبني ، لغرض  او عبر الدخ

اتخاذ االجراءات املناسبة بحق اخملالفني .
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@pb«b‡nu¸@ÚÓ„br€a@Úé‹¶a@Ü‘»m@@Ú«aâå€a
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@Ô«aâå€a@fib1a@ø@ÊÎb»n‹€@·Áb–n€a
ــظ ذي قار امراً  ــد هادي الغزي محاف ــدر الدكتور محم اص
ــدري ناطقا اعالميا  ــن الب اداريا بتكليف الزميل ابو احلس
ــميا للمحافظة .وكانت مكتب اعالم احملافظ يرسل  رس
االخبار والتقارير عن طريق البريد االلكتروني للمؤسسات 
االعالمية .اما االن فسيكون هناك مؤمتر اعالمي اسبوعي 
يعقده الزميل ابو احلسن البدري الناطق االعالمي ، حيث 
ــيتعاون مع جميع املؤسسات االعالمية  ــف بانه س كش
ــالل تزويدهم بجميع  ــموعة من خ املقروءة واملرئية واملس
ــبوعي الذي  ــر االعالمي االس ــر في املؤمت ــار والتقاري االخب
ــلي هذه  ــور مراس ــة بحض ــوان احملافظ ــي دي ــيعقد ف س
ــيُعقد يوم  ــدري ان املؤمتر االول س ــر الب ــات .وذك املؤسس
ــائل االعالم للحضور من اجل  اخلميس املقبل ، ودعا  وس

وضع اللمسات االولى النعقاد املؤمتر بشكل دوري .

بغداد / البينة الجديدة
ــر الصناعي إحدى  ــث والتطوي ــأة البح ــرت هي أجـ
باحثات علمية  تشكيالت وزارة الصناعة واملعادن مُ
تطلبات  صية لتحديد مُ مع عدد من اجلهات التخصُ
شبيـة .جـاء ذلك  إنشاء مصانع إلنتاج األدوية العُ
ــأة الدكتور أحمـد  دير عام الهي ــتقبال مُ الل إس خِ
ثلني عن وزارة الصحة  يونـس ، وفد مُشترك ضمَّ ممُ
ــات العراقية  ــة وإحتاد الصناع ــرة األمور الفني / دائ
ــن البيطـار  ــز أبحاث إب ــداد ومرك ــارة بغ رفة جت وغُ
ناقشة موضوع الضوابط اخلاصة  .وتنـاول اللقاء مُ
واملُتطلبات الواجب توفرها إلنشاء مصانع األدوية 
ــبية ، حيث أبدت الهيأة إستعدادها الكامل  العش
الل  ــذا العمل من خِ ــاعدة في إمتام ه س والتام للمُ
إستثمار البحوث التطبيقية اخلاصة في هذا اجملال 
ــن البيطار  ــر مركز بحوث إب دي ــتعرض مُ ــا أس ، كم
الل اللقاء عدد من املشاريع البحثية التطبيقية  خِ
ــابقة ، مؤكداً  منَ اخلُطط البحثية الس املُنجزة ضِ

تطلبات الصناعات  ــق مُ على إمكانية تنفيذها وف
يزة وذات تأثير عال  نتجات ممُ الدوائية بهدف تقدمي مُ

لتلبية حاجة السوق احملليـة .

البينة الجديدة /  كـاظـم الـعـبـيــدي
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رئيس مجلس االدارة
رئيس التحرير

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

أسسها الراحل  
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االنبار / البينة اجلديدة
أعلنت مديرية التقاعد في محافظة االنبار، 
ــكوى قانونية  ــني، عن حتريك ش امس االثن
ــعدي بعد  ضد جنل العالمة عبد امللك الس
ــه الدائرة باالبتزاز.  وذكرت الدائرة ، ان  اتهام
ــكوى ضد املدعو (محمد  املديرية رفعت ش
عبدامللك السعدي) بعد قيام املدعو اعاله 
ــخصي  ــابه الش ــن خالل حس ــر م بالنش
ــم  ــث إته ــبوك حي ــة الفيس ــى منص عل
ــار باالبتزاز  ــي دائرة تقاعد االنب احد موظف

واملساومة ألحدى عوائل ذوي الشهداء في 
احملافظة دون ان يعطي أي تفاصيل واضحة 
ــة.  واضاف البيان حيث جاءت هذه  ومعلوم
الشكوى بعد أن أبدت مديرية تقاعد األنبار 
املرونة الكاملة والتعاون التام مع الشخص 
املعني ( السعدي ) إن يقدم الدليل واالثبات 
ــم يثبت ما أدعى  ــه لم يقم بذلك ول ، اال ان
ــر ذلك مديرية  ــت البيان انه ولى إث به.  ولف
ــا القانوني  ــلت ممثله ــار أرس ــد األنب تقاع
بأقامة الشكوى ضده في محكمة حتقيق 

ــي إن يتخذ  ــاء العراق ــار آملني بالقض األنب
ــول له  ــي بحق كل من تس ــراء القانون االج
ــهير وقذف دوائر الدولة في  ــه في تش نفس
ــد األنبار ما لم  ــة ومنها دائرة تقاع احملافظ
ــدت مديرية  ــل واالثباتات.  واك ــدم الدالئ يق
ــت الذي نحارب  ــار انه في الوق تقاعد األنب
ــدين ومخلفات اإلدارات السابقة  به الفاس
ــا عن اكمال  ــوات لن تثنين ــذه األص اال ان ه
ــي نقدمها  ــي وخدمتنا الت عملنا الوظيف

ألبناء وذوي الشهداء واجلرحى.  

¥‰üaÏ‡‹€@pbflÜ®a@·ÌÜ‘n€@ÚÓ€b«@Ò7mÏiÎ@›‡»€a@Ú‹ïaÏ∂@Úœb◊@paâaãÏ€a@ÈuÏÌ@Ô‡√bÿ€a
بغداد / البينة اجلديدة

ــوزراء مصطفى  ــرأس رئيس مجلس ال ت
ــة  اجللس ــني،  اإلثن ــس  ام ــي،  الكاظم
ــس  ــني جملل ــة والثالث ــة الرابع االعتيادي
ــتجدات  ــرى فيها بحث مس الوزراء، ج
ــة عدد  ــالد، ومناقش ــي الب ــاع ف األوض
ــات املدرجة على  من امللفات واملوضوع
ــر مكتبه االعالمي  ــدول األعمال وذك ج
ــة  ــتهل اجللس ــي في مس ان  الكاظم
ــود الكبيرة التي بذلتها  اثنى على اجله
ــة خالل الزيارة  الوزارات والدوائر اخلدمي
ــف اخلدمات  ــة، وتقدمي مختل األربعيني
ــدوا على محافظة  ــن الذين تواف للزائري
ــاء  ــع أنح ــن جمي ــة م ــالء املقدس كرب
ــوات  بالق ــاد  اخلارج.وأش ــن  وم ــراق  الع
ــا، وبادائها  ــف صنوفه ــة مبختل األمني
ــاح اخلطة  ــهامها في إجن ــي واس العال
ــارة أربعينية  ــدة لتأمني زي ــة املع األمني
ــة مواكب  ــني (ع)، وحماي ــام احلس اإلم
الزائرين.وفي سياق اجللسة، استعرض 
ــس مجلس الوزراء، عدداً من امللفات  رئي
ــة، والتحديات التي  ــة احليوي االقتصادي
ــوزارات كافة  ــه احلكومة، ووجه ال تواج
ــة من  ــرة عالي ــل وبوتي ــة العم مبواصل
أجل تقدمي أفضل اخلدمات للمواطنني.

ــف  ــوزراء املكل ــس ال ــتضاف مجل واس
ــرحاً  بإدارة وزارة الكهرباء، الذي قدم ش
ــاء احلالي،  ــع الكهرب ــن واق ــالً ع مفص
ــات  ــم العقب ــوزارة، وأه ــات ال واحتياج
ــية،  ــاريع األساس ــرض املش ــي تعت الت
وآليات املعاجلة.وقدمت وزارة التخطيط 
ــاريع املتلكئة،  مقترح قرار يخص املش

ــا، وبعد  ــتئناف العمل به ــدوى اس وج
ــتفيضة بشأن املقترح  مناقشات مس
وافق مجلس الوزراء على إقرار توصيات 
ــط  رب ــق  املراف ــاوري  التش ــاع  االجتم
ــي األمانة  ــرة القانونية ف ــرة الدائ مذك
ــة جمللس الوزراء املرقمة بالعدد (م  العام
ــة في ٦ حزيران  دق١٥٥٩١١٢ ل ق) املؤرخ
٢٠٢٢، بشأن مقترحات وزارة التخطيط 
ــم بالعدد  ــب كتابها املرق املبينة مبوج
 ،٢٠٢٢ آذار   ٢٣ ــي  ف ــؤرخ  امل  (٣١٨٠٨٢)
ــاد  لالقتص ــوزاري  ال ــس  اجملل ــة  وتوصي
ــب كتابه املرقم بالعدد (س.ل٢١٧)  مبوج
ــر  ــان ٢٠٢٢، بحص ــي ١١ نيس ــؤرخ ف امل
ــدوى  ــومي ج ــة وتق ــروعات املتلكئ املش
ــتئناف العمل بها، بحسب اآلتي:ـ  اس
ــرارات مجلس  ــاف العمل بق أوالً ١. ايق
ــنة ٢٠١٥، و٣٦٧ لسنة  الوزراء (٣٤٧ لس

ــنة ٢٠١٨، و١٧٠ لسنة  ٢٠١٦، و٣٤٢ لس
ــن تأريخ إصدار  ــد (٩٠) يوماً م ٢٠١٩) بع
قرار مجلس الوزراء املطلوب دون أن ميس 
ذلك باإلجراءات املتخذة سابقاً مبوجب 
ــرى البدء بها  ــاً، أو التي ج القرارات آنف
ــتكمل  قبل إصدار القرار املطلوب، وتس
تبعاً ملضمون القرارات آنفاً.٢. إلغاء قرار 
ــنة ٢٠١٥).٣.  ــوزراء (٤٣٢ لس ــس ال مجل
تولي اجلهات احلكومية املعنية بإيقاف 
استالم الطلبات من املشمولني بقراري 
ــنة ٢٠١٩)،  مجلس الوزراء (٩٣ و٣٣٨ لس
ــات إجراءاتها  ــز تلك اجله ــى أن تنج عل
ــابقاً  ــة س ــات املقدم ــة للطلب املطلوب
ــب القرارين آنفاً مبدة ال تزيد على (  مبوج
٩٠) يوماً من تأريخ إصدار القرار املطلوب، 
ــط  التخطي وزارة  ــل  تتحم ــه  وبخالف
ــؤولية القانونية  وجهات التعاقد املس

ــي وزارة التخطيط  ــى ذلك.ثانياً تول عل
وضع معايير لتقييم القدرة التنفيذية 
ــتعتمد في  ــذة التي س ــات املنف للجه
ــي  الت ــات  التخصيص ــغ  مبال ــد  حتدي
ــترصد لتلك اجلهات وإدراج املشاريع  س
اجلديدة وفقاً للمعايير والتقييم املقدم 
من وزارة التخطيط استنادا الى املادتني 
ــم الرابع  ــني من القس ( ٢٠، و٣٠) الواردت
نفقات  ــذ  تنفي ــات وصالحيات  (تعليم
املشاريع االستثمارية)، وصالحيات وزير 
ــط املثبتة في ضمن تعليمات  التخطي
ــاريع  ــذ نفقات املش ــات تنفي وصالحي
ــتثمارية لعام ٢٠٢١ على التوالي،  االس
ــات األكثر قدرة  ــراح تكليف اجله واقت
ــاريع اجلهات  على التنفيذ بتنفيذ مش
األقل قدرة للحفاظ على اخلدمات على 
ــوة التنموية،  ــاع والفج ــاس القط أس

ــف  والتكلي ــم  التقيي ــر  تقاري ــع  ورف
ــس الوزراء.ثالثاً  املذكورة آنفاً إلى مجل
١. تولي وزارة التخطيط صالحية حذف 
ــد مراجعتها  ــر احملالة بع ــاريع غي املش
ــدة  ــنة واح ــدة س ــالل م ــا خ وتقييمه
ــط  ــي وزارة التخطي ــن اإلدراج.٢. تول م
ــأن  ــع جهات التعاقد بش ــيق م التنس
صالحية حذف املشاريع املتوقفة التي 
ــن اجلهات  ــتأنف العمل بها م ــم يس ل
ــهر من تأريخ  املنفذة، خالل مدة (٦) أش
ــوب وفي حالة عدم  إصدار القرار املطل
ــوع  املوض ــال  يح ــيق،  التنس ــال  إكم
ــوزاري لالقتصاد.وناقش  ــس ال إلى اجملل
ــة  ــة املرفوع ــوزراء التوصي ــس ال مجل
ــة إلى  ــح تخصيصات مالي ــأن من بش
ــد احتياجاتها  ــطرة؛ لس جامعة الش
ــد  ــي، وق التعليم ــا  ــاء بواقعه واالرتق
ــرار اآلتي - متويل  ــق اجمللس على الق واف
ــار،  ــداره (٣,٠٠٠٠٠٠٠٠٠) دين ــغ مق مبل
ــى وزارة  ــارات دينار إل ــة ملي ــط ثالث فق
ــي  ــث العلم ــي والبح ــم العال التعلي
ــى جامعة  ــار، وتصرف إل ــة ذي ق جامع
الشطرة الستكمال املتطلبات الفنية 
ــي  املبان ــص  تخصي ــغ  مبال ــديد  وتس
ــد  املطلوبة للجامعة املذكورة آنفا وس
ــس الوزراء  ــات وفقا لقرار مجل االلتزام
ــذاً للفقرتني  ــنة ٢٠٢٠)، تنفي (١٤١ لس
ــوان  ــاب دي ــي كت ــني ف (١ أو ٢) املذكورت
ــادي املرقم بالعدد  ــة املالية االحت الرقاب
ــباط ٢٠٢١،  (١١١٢٢٤٤٣) املؤرخ في ٣ ش
ــوزراء (١٥  ــرار مجلس ال ــق ربط ق املراف

لسنة ٢٠٢٢). 

بغداد / البينة اجلديدة
بيّنت اللجنة املالية النيابية، امس االثنني،ان تخصيصات األمن الغذائي 
ــى بعد انتهاء  ــى انه ميكن ان تصرف حت ــي الوزارات، الفتة ال ــتبقى ف س
ــة النيابية ان  ــة املالي ــر عضو اللجن ــال جمال كوج ــة وق ــنة املالي الس
سيطرة الوزارات بشأن حصولها على التخصيصات املالية اخلاصة بها 
ــرعتها في  ــذاء الطارئ يعتمد على اجراءاتها وس ــن قانون دعم الغ ضم
ــحب املبالغ اخملصصة لها ووضعها في حساباتها حتى اكمال كافة  س
ــروع قيد التنفيذ فان هذه املبالغ لم تدور مبعنى انها  االجراءات، او كمش
ــتبقى في الوزارة وميكن ان تصرف حتى بعد انتهاء السنة املاليةوزاد  س
ــراءات فاملبلغ  ــذ هكذا اج ــوزارة لم تتخ ــا اذا كانت ال ــر بالقول ام جوك

للمخصص سيدور ويرجع الى خزينة الدولة. 

وكاالت / البينة اجلديدة
ــر باكنغهام،  ــم، امس االثنني، إلى قص ــادة وزعماء دول العال وصل ق
ــة. وأظهرت  ــة إليزابيث الثاني ــاة امللك ــزاء في وف ــدمي واجب الع لتق
ــب رئيس دولة  ــد نائ ــول محمد بن راش ــورة حلظة وص ــات مص لقط
ــارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي إلى قصر باكنغهام، حيث  اإلم
ــارلز  ــدول بحضور امللك تش ــادة وزعماء ال ــتقبال لق ــم حفل اس أقي
ــون القصر ملك األردن عبداهللا  ــوهدوا يدخل الثالث.ومن بني الذين ش
وامللكة رانيا، ومتيم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر وزوجته، والرئيس 
ــبانيا فيليب السادس وامللكة  ــي إميانويل ماكرون، وملك إس الفرنس
ــس االميركي جو  ــت الثانية والرئي ــة الدمنارك مارغري ــا، وملك ليتيزي
ــم.   ومثل العراق  ــادة وزعماء دول العال ــه والكثير من ق ــدن وزوجت بای
ــي بريطانيا جعفر  ــفير العراقي ف ــيم اجلنازة كل من الس في مراس
ــان بارزاني.وتعتبر  ــتان نيجرف ــس إقليم كردس ــدر وزوجته، ورئي الص
ــات للعائالت امللكية  ــمية هي واحدة من أكبر التجمع اجلنازة الرس

والسياسيني التي تستضيفها اململكة املتحدة منذ عقود.

بغداد / البينة اجلديدة
قال وزير الداخلية السيد عثمان الغامني اننا نسعى جاهدين إلنصاف 
ــة بلدهم من بينهم  ــودة والتحاقهم بخدم ــمولني بالع جميع املش
«الفاحصون والهاربون واملفصولون واملستقيلون واملطرودون»واضاف 
ــادات في وزارة الداخلية ومديري  ــا عقدنا اجتماعاً مع جميع القي انن
ــمولني حقوقهم  ــة إعطاء املش اإلدارات في مفاصل الوزارة، ملناقش
وتوزيعهم على الوكاالت والدوائر واملديريات كافة.واكد»كنت ومازلت 
ــي وزارة الداخلية واألجهزة األمنية بعني  ــر إلى جميع من عمل ف أنظ
ــم وطلباتهم..  ــي تلبية احتياجاته ــر ولن أبخل ف ــرام والتقدي االحت
ــد ذي صلة قالت  ــر». وعلى صعي ــل اخلي ــم إلى عم ــا اهللا وإياك وفقن
اللجنة املالية النيابية ان استمرار العمل من أجل تنفيذ قانون األمن 

الغذائي وحتركات إلنصاف العقود واألجراء واملفسوخة عقودهم.
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ــرة، أن رفع احلصانة  ــت الدائ وأضاف
ــى إثر املعلومات املثبتة في  جاء عل
ــر التدقيقي الصادر عن وزارة  التقري
ــة، املتضمن قيام محافظة  الصح
ــتخدام الدرجات  صالح الدين باس
ــة بدائرة الصحة  الوظيفية اخلاص
ــا. موافقته دون  ــة  احملافظ ــي  ف
ــق  حتقي ــة  محكم أن  ــت،  وأوضح
ــتندت  الكرخ الثانية في بغداد اس

ــى املادة  ــع احلصانة إل ــرار رف في ق
(٣٤٠) من قانون العقوبات العراقي 
ــدل.  ــنة ١٩٦٩) املع ــم (١١١ لس رق
ــدر وزير املالية وكالة  من جانبه أص
ــرا باعفاء  أم ــار،  ــان عبداجلب إحس
مدير عام الهيئة العامة للضرائب 
ــام جودة من منصبه. إسامة حس
ــب وثيقة اعفاء املؤما اليه  وبحس
ــة العامة  ــر الهيئ ــام مدي ــن مه م

ــى مالك الدائرة  للضرائب ونقله ال
ــة مع  ــي وزارة املالي ــة ف االقتصادي
والتخصيص  ــة  الوظيفي ــة  الدرج
ــى خلفية  ــك عل ــي ذل ــي ويأت املال
ــيطرة على املبالغ املالية  عدم الس
ــدم تأدية  ــر املوثقة وع ــة غي الهائل
ــى الوثائق  ــب في احلفاظ عل الواج
ــة  ــة وااللكتروني ــفة العادي واالرش
ــل الدائرة. ــة االنفالت في عم وحال

وفي التطورات ايضاً   قررت األمانة 
ــوزراء، إعفاء وكيل  العامة جمللس ال
ــة  الفني ــؤون  للش ــداد  بغ ــة  أمان
ــه. وجاء في كتاب  وتكليف بديل ل
ــداد عمار  ــل أمني بغ ــع من قب موق
ــتناداً إلـى  ــى كاظم ، أنه اس موس
ــر الـديواني رقـم ( ٥٢٧ ) املبلغ  األمـ
ــة العامـة  ــاب األمانـ ــا بكتـ إلينـ
جمللـس الـوزراء بعـدد ق  /٢  ٥  ٧٢  ٤٢  

ــرر إنهاء  ــي ٢٠٢٢/٩/١٢ تقـ ٣٥٨٨ فـ
تكليف ( مهدي جاسم سعد ) من 
ــؤون  ــام وكيل أمانة بغداد للش مه
الفنية  وكالة وتكليف ( طه ناصر 
ــام وكيل أمانة بغداد  كويطع ) مبه
للشؤون الفنية  وكالة. وفي الشأن 
السياسي زار رئيس االحتاد الوطني 
الكردستاني، بافال طالباني، أربيل 
ــزب  ــو احل ــال عض ــس األثنني.وق ام

ــاء  وف ــتاني  الكردس ــي  الدميقراط
ــي بالطريق  ــد كرمي ان طالبان محم
الدميقراطي  ــزب  ــس احل رئي ــاء  للق
مسعود بارزاني في مصيف بيرمام 
ــكان مقر  ــو م ــن) وه ــالح الدي (ص
اجلانيان  ــيبحث  س ــاف  احلزب.وأض
ــم  ــة اجلمهورية وحس ملف رئاس
املنصب. وفي الشأن السياسي زار 
رئيس االحتاد الوطني الكردستاني، 

بافال طالباني، أربيل امس األثنني.
ــي  ــزب الدميقراط ــو احل ــال عض وق
ــرمي  ــد ك ــاء محم ــتاني وف الكردس
ــق للقاء رئيس  ــي بالطري ان طالبان
بارزاني  الدميقراطي مسعود  احلزب 
ــام (صالح الدين)  في مصيف بيرم
ــاف  احلزب.وأض ــر  مق ــكان  م ــو  وه
ــة  ــان ملف رئاس ــيبحث اجلانب س

اجلمهورية وحسم املنصب.
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بغداد / البينة اجلديدة
ــرطة عماد محمد  ــؤون الش ه وكيل  وزارة الداخلية لش وجّ
محمود، امس االثنني، مديريات احملافظات باستمرار جهودها 
ــة واخلدمية للمواطنني . وذكر اعالم الوزارة   ان وكيل  األمني
ــرطة الفريق عماد محمد محمود اكد  ــؤون الش الوزارة لش
ــتمرار عمل شرطة بغداد واحملافظات كافة  على أهمية اس
ــة بالوكالة  ــة واخلدمية املرتبط ــف األجهزة األمني ومختل
ــرمي  ــن الك ــة للمواط ــة واخلدمي ــا األمني ــدمي خدماته بتق
ــتقرار  ــز األمن واالس ــل عملها لتعزي ــف مفاص في مختل
ــرورة االرتقاء  ــى ض ــل عل ــدد الوكي ــة اجلرمية.وش ومكافح
مبستوى عمل املديريات التخصصية وخاصة في مواجهة 
ــن اجملتمعي كجرائم  ــر الكبير على األم ــم ذات التأثي اجلرائ
اخملدرات واملعلوماتية تفادياًَ لتأثيراتها الكبيرة على األسرة 
ــية.وفي اجلانب اخلدمي  ــاد اجملتمع األساس التي تعتبر عم
ــرطة على أهمية تعزيز مفارز املرور  شدد وكيل شؤون الش
ــيابية العالية في  ــك االختناقات املرورية وحتقيق االنس لف
ــل النجدة وزيادة  ــير باإلضافة إلى االرتقاء بعم حركة الس

إسهامها في جانب خدمة املواطن الكرمي.
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البينة اجلديدة / احمد سعد
ــركة النرجس حامت الدراجي عن  كشف املدير املفوض لش
ــية  ــا الكوادر الفنية والهندس ــة العمل التي نفذته خط
ــروع الزبير  ــي  ١٨ / ٩ / ٢٠٢٢ في مش ــة االحد املاض العامل
ــي ان األعمال  ــال الدراج ــة .وق ــه الثاني ــل مبرحلت املتكام
ــالت الكهرباء  ــى بن ــدور عل ــتراكات ال ــت ربط اش تضمن
ــة الى تهيئة  ــد اعمدة االنارة اضاف ــة ونصب قواع الفرعي
ــوارع في حي اخلطوة.واضاف كما تضمنت  ــوية الش وتس
ــبكة املطرية  ــن  اعمال الش ــا تبقى م ــال اكمال م االعم
ــالة ملنطقة  ــاء االس ــبكة م ــز وأعمال ش ــة الريس مبنطق
ــدور اجلاهزة  ــع ان األعمال في منطقة ال ــد القدمي.وتاب املرب
ــط قابلوات الكهرباء الضغط الواطئ والضغط  متثلت برب
العالي مبحوالت محطات الكهرباء الفرعية وفرش طبقة 
السبيس االخيرة.واشار الدراجي إلى ان الشركة مستمرة 
في حملتها بازالة التجاوزات التي تعارض تنفيذ املشروع 

بالتنسيق مع اإلدارة احمللية والبلدية في القضاء.

البينة اجلديدة / احمد سعد
ــتخراج إطار دراجة هوائية  ــح فريق طبي مصري في اس جن
ــاذه من املوت احملقق، في واقعة مذهلة  من بطن طفل وإنق
ــفى التعليمي في شبني  ال تصدق.وفوجئ أطباء املستش
الكوم مبحافظة املنوفية، شمال القاهرة، بأسرة تستنجد 
ــن العمر ١٢ عاما، حيث كان  بهم إلنقاذ طفلهم البالغ م
ــوارع قريته نشوان وسقط  يلهو بدراجته الهوائية في ش
على األرض، واخترق إطار القيادة بطنه محدثا بها إصابات 
بليغة وقاتلة. ومت على الفور نقل الطفل لغرفة العمليات 
ــاف للبطن وإجراء جراحة عاجلة،  وإجراء عملية استكش
ــل بطنه.وقال  ــور داخ ــار املكس ــتخراج اإلط ــث مت اس حي
ــفى، إن  ــون، مدير املستش ــي طاح ــور محمد فتح الدكت
ــبب  ــيئة للغاية بس ــة الطفل كانت حرجة جدا وس حال
ــتمر، ومت التعامل الفوري وعمل  ــادة والنزيف املس اآلالم احل

الفحوص والتحاليل الالزمة.



ــاد العراقي لكرة  ــد رئيس االحت أك
ــال،  ان االحتاد  ــان درج ــدم عدن الق
ــم ملف املدرب األجنبي  سيحس
ــة  ــل ودي ــي قب ــب العراق للمنتخ
ــي  ف ــتقام  س ــي  الت ــيك  املكس
اسبانيا خالل شهر تشرين الثاني 

املقبل.
ــتقام  ــال درجال، إن «املباراة س وق
ــهر  ــن من ش ــي الثام ــا ف مبوعده
ــل»، نافياً ان  ــرين الثاني املقب تش
االوملبي  ــب  املنتخ ــدرب  م «يكون 
ــيقود  ــل هو من س راضي شنيش
ــودي  ال ــاء  اللق ــالل  خ ــب  املنتخ

املرتقب كما يثار حاليا».
ــمي  ــار الى ان «االحتاد سيس واش
املدرب األجنبي رسمياً لذلك احلني 
ــمية لذلك  ــر في التس ــن يتأخ ول
الوقت، سيما وأن أقرب استحقاق 
ــع العام  ــمي للمنتخب مطل رس

املقبل في خليجي ٢٥».
ــمى  ــاف درجال ان «االحتاد س واض
شنيشل فقط للبطولة الرباعية 
ــه  قيادت ــكورا  مش ــق  واف ــد  وق
االردن  ــة  بطول ــي  ف ــب  للمنتخ

الودية».
ــاول انتقاء املدرب  واوضح ان «نح
ــخ  التاري ــب  وصاح ــل  االفض
ــأنِ ليرضي كل  ــر بت ــم الكبي واس
متطلباتنا»، مشدداً على «حسم 

ملف املدرب األجنبي قبل مباراتنا 
الودية أمام املكسيك في اسبانيا، 
ــيقود  س ــي  االجنب ــدرب  امل ان  اذ 
املنتخب في املباراة الودية املهمة 
ــرين الثاني  ــيك تش ــام املكس ام

ــب خالل  ــيعد املنتخ ــل وس املقب
املرحلة املقبلة».

ــب العراقي لكرة  ويخوض املنتخ
ــام نظيره  ــاراة ودية أم ــدم مب الق
ــيكي في الثامن من شهر  املكس

تشرين الثاني املقبل في إسبانيا، 
ــج حتضيرات  ــن برنام ــك ضم وذل
للمشاركة  األخير  ــتعدادات  واس
ــات كأس العالم ٢٠٢٢  ــي نهائي ف

في قطر.
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انتزع باريس سان جيرمان، فوزا ثمينا خارج ملعبه بالتغلب 
ــدف دون رد، ، في قمة اجلولة الثامنة  ــى أوملبيك ليون، به عل

من الدوري الفرنسي.
ــي هدف املباراة الوحيد في الدقيقة ٥،  سجل ليونيل ميس

ليضرب الضيوف عصفورين بحجر واحد.
ــي  ــي صدارة الدوري الفرنس ــوز، يعتلي بي إس ج ــذا الف به
ــه أوملبيك  ــتغال تعثر منافس منفردا برصيد ٢٢ نقطة، مس
ــون، فخذل جماهيره،  ــيليا (٢٠ نقطة). أما أوملبيك لي مارس
ــم، ليتجمد  ــارته الثالثة في الليج وان هذا املوس ونال خس
رصيده عند ١٣ نقطة في املركز السادس. لم ميهل العمالق 
ــاس بل صعقه  ــة اللتقاط األنف ــه فرص ــي منافس الباريس
ــد هدية  ــة ذكية بع ــي بلمس ــجله ميس ــدف مبكر س به
ــور. وكاد بي إس جي أن يعمق جراح  مقبولة من نيمار جوني
ــز، أضاعوا محاوالت  ــي ومبابي وفابيان روي ليون، إال أن ميس
ــاوز أصحاب األرض  ــت قريبة للغاية من املرمى. جت أخرى كان
ــة البداية، ودخلوا أجواء اللقاء تدريجيا، وهددوا مرمى  صدم
جيانلويجي دوناروما بأكثر من محاولة خطيرة. إال أن الثالثي 
الهجومي ألوملبيك ليون إيكامبي وموسى دميبلي وألكسندر 
الكازيت، افتقد للتركيز في اللمسة األخيرة.ووسط حماس 
ــديدة  ــت نيمار جونيور، اجلميع بتس ــاع هجومي، باغ واندف

بعيدة، أبعدها حارس مرمى ليون بصعوبة.

  

ــن أمام  ــا م ــوزا صعب ــي ف ــزع نابول انت
ــني مقابل هدف،  مضيفه ميالن، بهدف
في املباراة التي جمعتهما على ملعب 
سان سيرو، في إطار منافسات اجلولة 

السابعة من الدوري اإليطالي.
ــو  ــن ماتي ــي كل م ــي نابول ــرز هدف أح
بوليتانو بالدقيقة (٥٥) من ركلة جزاء، 
 ،(٧٨) بالدقيقة  ــيميوني  وجيوفاني س
ــالن أوليفيه جيرو  ــرز هدف مي فيما أح

بالدقيقة (٦٩).
ــده إلى  ــع نابولي رصي ــوز، رف ــذا الف به
ــاوي مع  ــة باملركز األول بالتس ١٧ نقط
أتاالنتا، فيما جتمد رصيد ميالن عند ١٤ 

نقطة باملركز اخلامس.
فرص ضائعة

ــة، حصل ميالن  في الدقيقة السادس
ــة اليمني،  ــة من جه ــى ركلة ركني عل

نفذت داخل املنطقة ليشتتها الدفاع 
ــز على حدود  ــو هيرناندي ــل إلى ثي وتص
ــديدة قوية حاول  املنطقة، ليطلق تس
جيرو متابعتها وتغيير مسارها لكنها 

مرت خارج امللعب.
ــط ميدان ميالن  وانطلق تونالي متوس
ــرر كرة عرضية  من اجلهة اليمنى، ليم
قابلها جيرو برأسية مرت أعلى عارضة 

نابولي.
ــة  ــي بفرص ــى نابول ــدد مرم ــالن ه مي
ــا  بعدم  ،١١ ــة  الدقيق ــي  ف ــة  محقق
ــذي أطلق  ــى جيرو، ال ــت الكرة إل وصل
ــد احلارس  ــت بي ــة ضرب ــديدة قوي تس
ميريت وارتطمت بالعارضة لتخرج إلى 

ركنية.
ــة  ــنحت فرص ــة ٢٣، س ــي الدقيق وف
ــونيري، بعد كرة وصلت  جديدة للروس
ــا الذي  ــد كاالبري ــل املنطقة لتج داخ

ــدم على  ــن جيرو أق ــددها، لك كاد يس
تسديدها لتمر خارج امللعب.

واستمر ميالن في محاوالته على مرمى 
ــة ٢٨، تألق ميريت  نابولي، وفي الدقيق
ــة  ــوب ببراع ــق اجلن ــى فري ــذ مرم وأنق
ــة نفذت  ــق، بعد ركني ــن هدف محق م
ــد كرونيتش  ــى القائم البعيد لتج عل
ــو املرمى،  ــية نح ــا برأس ــذي حوله ال
ــراف أصابعه  ــن احلارس أبعدها بأط لك

لركنية.
عقاب الضيوف

ــاءت  ج ــوف  للضي ــى  األول ــة  احملاول
ــرة عرضية مررها  بالدقيقة ٣٦، بعد ك
ــة، قابلها  ــكي لداخل املنطق زيلينس
ــدى لها حارس  ــية، تص بوليتانو برأس

الروسونيري ماينان.
وفي الدقيقة ٥٠، حاول كفاراتسخيليا 
ــة اجلزاء،  ــت داخل منطق ــة دس مراوغ

ليسقط بعد احتكاك مع ظهير ميالن، 
ــره لتقنية الفيديو  ــاد احلكم على إث ع

ــزاء لنابولي،  ــي أكدت وجود ركلة ج الت
ــن حتويلها ألول  ــن ماتيو بوليتانو م متك

أهداف اللقاء بالدقيقة ٥٥.
ــو ميالن  ــب العب ــني، طال ــد دقيقت وبع
ــة من  ــرة عرضي ــد ك ــزاء بع ــة ج بركل
الناحية اليمنى ألقصى اجلهة اليسرى، 
ليقابلها ثيو هيرنانديز برأسية ضربت 
ــار  ــد دي لورينزو، لكن احلكم أش بجس

باستكمال اللعب دون أي مخالفة.
ــن  م ــا  قريب كان  ــياس  ميس ــل  البدي
ــالن، بعد  ــادل ملي ــجيل هدف التع تس
ــياس  ــن دي كيتيالر إلى ميس ــرة م متري
ــددها البرازيلي  ــاع، س ــق الدف في عم
ــة لكن ميريت  ــديدة أرضية زاحف بتس

تألق وأمسك بها.
وفي الدقيقة ٦٩، جنح جيرو في معادلة 
ــا توغل  ــونيري، بعدم ــة للروس النتيج
ثيو لداخل املنطقة من ناحية اليسار، 
ــت ياردات  ومرر عرضية أرضية في الس

قابلها جيرو بتسديدة في الشباك.

ــف نابولي النتيجة في الدقيقة  وضاع
ــي  جيوفان ــل  البدي ــق  طري ــن  ع  ٧٨
ــن الناحية  ــيميوني، بعد عرضية م س
اليسرى عبر ماريو روي، قابلها املهاجم 

برأسية في شباك ماينان.
ــني عدلي تسديد كرة قوية  وحاول ياس
ــى نابولي،  ــافة بعيدة عن مرم من مس
ــن خارج  ــة م ــديدة أرضي ــق تس ليطل
ــهلة في  ــا وصلت س ــة، لكنه املنطق

منتصف املرمى أليدي احلارس ميريت.
ــدف  ــهد ه ــة ٨٦ كادت أن تش الدقيق
ــة مرتدة  ــد هجم ــالن، بع ــادل ملي التع
ــرر إلى  ــو، ليم ــت إلى ثي ــريعة وصل س
ــادم من  ــرة للق ــرك الك ــذي ت ــرو ال جي
ــو، ليطلق صاروخا ارتطم  اخللف كالول
ــونيري  ــي حرمت الروس ــة الت بالعارض
ــباك، لتنتهي املباراة (٢-١)  من هز الش

لنابولي.

اتخذ االحتاد العراقي لكرة اليد، جملة 
قرارات جديدة خالل اجتماعه الدوري، 
من بينها إنشاء مدارس وحتديد موعد 

انتخابات إدارة االحتاد.
ــاد، في  ــب اإلعالمي لالحت ــر املكت وذك
بيان  أن «االجتماع شهد حتديد موعد 
ــدوري العراقي  ــات ال ــالق منافس انط
ــم ٢٠٢٣- ــد للموس ــاز لكرة الي املمت

ــة  ــوم اجلمع ــيبدأ ي ــذي س ٢٠٢٢، وال
املصادف ١٤ من تشرين األول املقبل».

ــان، على  ــب البي ــق االحتاد، بحس وواف
فتح مدارس تخصصية لكرة اليد من 
ــدات ٢٠٠٨-٢٠٠٧-٢٠٠٦، في جميع  تول
محافظات العراق، مبا فيها محافظات 
إقليم كوردستان، على أن تكون هناك 
مدرستان في بغداد واحدة في الكرخ 

واألخرى في الرصافة».
ــذه  ــي ه ــل ف ــدة العم ــح أن «م وأوض
ــة  قابل ــهر  أش  ٦ ــتكون  س ــدارس  امل

ــة ميدانية من قبل  للتجديد، ومبتابع
ــد»، مبيناً أن  ــاد العراقي لكرة الي االحت
ــدة رصينة  ــد لبناء قاع ــروع يع «املش

للمستقبل».
ــد يوم االثنني  ــت االحتاد، إلى «حتدي ولف
ــرين األول املقبل،  املصادف ٣١ من تش

ــاد  االحت ــات  انتخاب ــراء  إلج ــداً  موع
ــرة اليد للدورة االنتخابية  العراقي لك
القادمة»، مشدداً على ضرورة أن تصل 
كتب مرشحي األندية إلى االحتاد وفقاً 
ــاد العراقي لكرة اليد  ــى إعمام االحت إل

لألندية األعضاء.

ــب  منتخ ــتأنف  اس
ــي  ــه ف ــئني تدريبات الناش
ــداد حتضيرا  بغ العاصمة 
ــيا دون ١٧  ــات آس لتصفي
ــتقام في  ــي س ــا الت عام
ــرة  ــان للفت ــلطنة عم س
ــرين األول  من األول من تش

ــر من  العاش املقبل حتى 
الشهر نفسه.

ــب وحدتهُ  ــاض املنتخ وخ
ــى  ــة عل ــة الثالث التدريبي
ــي  عل ــل  الراح ــب  ملع
حسني شهاب في مجمع 
والرياضة،  ــباب  الش وزارة 
ــور جميع الالعبني  وبحض

ــر  ــب باق ــتثناء الالع باس
ــح إجازة  ــذي من ــاء ال ضي
ــه  امتحانات ــال  إلكم
ــية على أن يلتحق  الدراس
ــهدت  وش انتهائها.  ــور  ف
ــودة الالعبني  التدريبات ع
ــببت  ــني الذين تس املُصاب
ــي  ف ــم  بغيابه ــة  اإلصاب

ــرب،  الع كأس  ــة  بُطول
ــجاد  ــم أمير جواد وس وه
ــوب إبراهيم. كما  ــاد وأي إي
الالعب  ــق  بالفري ــق  التح
ــذي غاب  ــن ال ــي حس عل
ــبب  ــن كأس العرب بس ع

ارتباطاته الدراسية.
ــب  املنتخ أن  ــى  إل ــارُ  يش

مجموعةٍ  ــن  ضم ــبُ  يلع
ــان  ــات عم ــمُ منتخب تض
ــان  ولبن ــف  املضي ــد  البل
ــر والبحرين، ويفتتح  وقط
ــوار  العراق مش ــب  منتخ
ــة  مبواجه ــات  التصفي
املنتخب القطري في األول 

من الشهر املُقبل.

ــي من حتقيق الفوز على فريق  ــن فريق نادي الزوراء الرياض متك
ــاراة الودية بني  ــبورت وديا .وانتهت املب رديف نادي أنطاليا س
ــبورت، بفوز األول بهدفني دون مقابل  الزوراء ورديف أنطاليا س
ــي بينما جاء الهدف  ــدف االول الالعب لؤي العان ــجل اله س
ــد أنهى مرانه  ــاس. وكان الفريق ق ــي عن طريق عالء عب الثان
ــراف املدرب ايوب اوديشو قبل مواجهة رديف  األخير حتت إش
أنطاليا سبورت عصر اليوم  في آخر مبارياته ضمن املعسكر 
ــي املقام في مدينة أنطاليا . وكان الزوراء فاز ودياً على  التدريب
ــكره  ــي بثالث أهداف لهدف ضمن معس ــيرك الترك فريق س
التدريبي املقام حالياً بانطاليا وسجل األهداف الثالث اسعد 

عبد اهللا وزين العابدين سالم وعالء عباس.
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مسلم الوادي

ــرة أهم من ملعان العيون.. ستكون  طاملا أن لون البش
ــادي ريال مدريد  ــارة اطلقها العب ن ــاك حرب! عب هن
واملنتخب البرازيلي لكرة القدم فينيسيوس جونيور 
ــره مؤخرا في حساباته الشخصية على  بفيديو نش
منصات التواصل االجتماعي الذي رداً على مطالبات 
ــباني  ــو مدريد االس ــادي اتليتك ــن اداري ن البعض م
ــاب  ــي الذين طالبوا فيني الش ــد فريقهم كوك وقائ
ــجل هدف  ــمر بعدم الرقص احتفاال في حال س االس
ــابقا على االطالق  في مرماهم، وهو امر لم يحدث س
ــاهدين وصحفيني واعالميني تعودنا على  ألننا كمش
ــامبا البرازيلية واحتفاالتها في مختلف  رقصة الس
مالعب كرة القدم العاملية وفي بطوالتها بل اصبحت 
ــى الالعبني البرازليني  ــت حكراً عل هذه الرقصة ليس
ــني ايضا  ــيوين واالوربي ــاهدنا االس ــث ش ــط حي فق
ــتخدمونها تعبيرا عن فرحتهم باالهداف وحتى  يس
ــا وجدناها  ــات خاصة به ــي متتلك رقص ــا الت افريقي

تستخدم السامبا تعبيرا عن الفرح، 
ملاذا إذن طالبوه بعدم الرقص؟ وملاذا جونيور حتدث عن 

لون البشرة؟ 
هذه االسئلة حتتاج الى عودة لتاريخ عالم اجللد املدور 
ــجالته ونبدأها بالكرة الذهبية التي تعطى  وفتح س
ــية وسيرت هذه  من قبل مجلة فرانس فتول الفرنس
ــرة القدم الذين  ــها الى العبي ك اجلائرة منذ تأسيس
ــتثناء الالعب  ــرة البيضاء بس هم من اصحاب البش
ــارة  جورج ويا رئيس ليبيريا احلالي وصفته احلالية اش
ــذا التتويج الفريد وكذلك جائزة الفيفا  كافية عن ه
التي تصدر من احتاد كرة القدم هي االخرى لم تنصف 
اصحاب البشرة السوداء وهنا نستنتج بان العنصرية 
التي يتعرض لها هؤالء الالعبني واضحة جداً من قبل 
السلطات الرياضية من احتادات وكوادر وجلان، وهذا ما 
ــم معاملة العبيد  ــل  الكثير من االندية تعامله جع
ــرة البيضاء  ــن اصحاب البش ــم دئما اقل م فأجوره
ــر ان تعاملهم  ــال لبعض اجلماهي ــح اجمل وكذلك فس
ــاوية كثيرة حيث صافرات  ــاهدة املأس بقسوة واملش
ــبيهم  ــاج وتش ــي الزج ــات ورم ــتهجان والالفت االس
ــود!  بالقردة اغرق مالعب كرة القدم بدمع االعب االس

وغالبا يحدث هذا في مالعب اوربا...
ــلطات رياضة كرة القدم  اقولها وبالفم املليان ان س
ــرة  ــذاء اصحاب البش ــد اي ــات تتعم ــة الرياض وبقي
ــوداء والزالوا ماضون بعنصريتهم املقيتة، فهم  الس
ــى كرة القدم لم  ــذا التطور الذي طرأ عل ــد كل ه وبع
ــادي بالعنصرية, واخيرا ان  علوا قانونا يدين من ين يفُ
ــر علمهم  ــار عالم كرة القدم بدعم املثلية ونش اجب
ــات وفي اعالنات  ــارات قادة االندية واملنتخب على اش
ــام هذه  ــرق اقح ــات التلفاز وط ــي شاش ــب ف املالع
الظاهرة التي تنافي عادات ومعتقدات االغلب بصورة 
ــع على عنصرية  ــة هو دليل قاط ــا  قانوني يعتقدونه

هذه السلطات التي ال متت صلة باالنسانية. 

@bÌbzô
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ــن غضبهم من  ــة أملان ع أعرب ساس
تركيا ودعوا إلى فرض عقوبات عليها 
ــب طيب  ــس، رج ــة الرئي ــبب رغب بس
ــى منظمة  ــي االنضمام إل ــان، ف أردوغ
ــد  توج ــث  حي ــاون،  للتع ــنغهاي  ش
ــني، املتحدث  ــيا.وقال يورغن تريت روس
ــة اخلارجية جملموعة  ــم السياس باس
اخلطر البرملانية في أملانيا، في مقابلة 
ــا أنه ال  ــت: «مب ــة دي فيل ــع صحيف م
ــتبعادها (أنقرة)  ــتطيع اس ــد يس أح
من الناتو، فمن الضروري التفكير في 
ــرية ضد  ــاذ تدابير اقتصادية قس اتخ
ــن ذلك أيضا مع تصريح  تركيا».ويتزام
ــب أردوغان  ــس التركي رجب طي الرئي

ــذل كل ما في  ــتواصل ب بأن تركيا س
ــي أوكرانيا من  ــعها حلل األزمة ف وس

خالل الدبلوماسية.

وكاالت / البينة الجديدة
ــا  ــة بريطاني ــع ملك ــم تودي ــت مراس انته
الراحلة إليزابيث الثانية، امس االثنني، عند 
ــة والنصف صباحا، ومت  ــاعة السادس الس
إغالق طريق الوصول إلى قصر وستمنستر، 
ــف اآلالف في  ــع جثمانها.واصط ــث يق حي
ــة، للتمكن من  ــر طيلة األيام املاضي طوابي
ــى امللكة، التي ترقد  ــاء نظرة الوداع عل إلق
ــم امللكي،  ــوز احلك ــل رم ــش يحم ــي نع ف
ــة البريطانية و»اجلرم  وهي تاج اإلمبراطوري
ــابع  ــماوي» وصوجلان امللك إدوارد الس الس
ــار « كولينان ١ وكولينان ٢»،  املزينان بأحج
ــتر في العاصمة  وذلك في قاعة وستمنس
ــث  ــة إليزابي ــا امللك ــت بريطاني لندن.وودع
الثانية إلى مثواها األخير في جنازة مهيبة، 
ــعة التي متكنت  ــعبية الواس تعكس الش

من االحتفاظ بها خالل فترة حكمها التي 
ــع أن يتدفق  ــن املتوق ــتمرت ٧ عقود.وم اس
ــي  أب ــتر  ــى وستمنس إل ــخاص  األش آالف 
ــوارع على طول طريق موكب اجلنازة،  والش

الذي يبلغ ٤٠ كيلومترا، من وسط لندن إلى 
ــاء نظرة على نعش  ــور، على أمل إلق وندس
ــتكون هناك  ــى بالعلم. وس ــة املغط امللك
ــس جورج،  ــة القدي ــتراحة في كنيس اس

ــور.وعلى الرغم  ــي قلعة وندس داخل أراض
ــث، أطول ملوك  ــاة امللكة إليزابي من أن وف
بريطانيا حكما، كانت متوقعة ومخططة 
ــم الرمزي  ــنوات، وحتمل االس ــة لس بعناي
ــر لندن»، لكن ال يزال رحيلها  «عملية جس
ــأ الكثيرين.ومن  ــا فاج ــي العديد مم يؤثر ف
ــاء والوزراء واألمراء  املنتظر أن يجلس الرؤس
واإلمبراطور وشخصيات عامة أخرى جنبا 
ــتر أبي  إلى جنب في مقاعد في وستمنس
ــو دليل على  ــدمي احترامهم األخير، وه لتق
جاذبية امللكة بعيدة املدى ودبلوماسيتها 
ــم اجلنازة في نفس  البارعة.واقيمت مراس
ــت امللكة قبل ٦٩  ــن الدير، حيث توج صح
ــن زوجها  ــل ٧٥ عاما م ــت قب ــا، وتزوج عام
ــر فيليب، دوق إدنبرة، الذي توفي العام  األمي

املاضي.
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ــب ٦٩ آخرون جراء  ــخص مصرعه وأصي لقي ش
ــوب غرب  ــذي ضرب جن ــادول» ال ــار «نامن اإلعص
ــى جثة املتوفى في  ــرطة عل اليابان.وعثرت الش
ــي، إذ غمرت  ــيارة في حقل مبحافظة ميازاك س
ــار الغزيرة  ــبب هطول األمط ــيارة بس املياه الس
ــا ال يقل عن ٦٩  ــي رافقت اإلعصار.وأصيب م الت
ــورة. معظمهم  ــخصا بجروح متفاوتة اخلط ش
في جزيرة كيوش، التي مر اإلعصار فوق أراضيها 
ــرك اإلعصار  ــس االثنني.ويتح ــاح ام ــى صب حت

ــي على الطرف  حاليا، فوق محافظة ياماغوتش
ــو اليابانية الرئيسية  اجلنوبي من جزيرة هونش
ــو.ومن املتوقع أن يتحرك  على احلدود مع كيوش
ــاح اليوم  ــول صب ــرق وبحل ــى الش ــار إل اإلعص
الثالثاء سيمر من الغرب إلى الشرق فوق املناطق 
ــمالية من جزيرة هونشو.وأدى اإلعصار إلى  الش
ــت وهبطت في  ــران أقلع ــة طي ــاء ٨٠١ رحل إلغ
ــو وشيكوكو في جنوب غرب  محافظتي كيوش
ــكك  ــر اإلعصار على حركة الس ــا أث اليابان.كم

احلديدية، إذ مت إلغاء العديد من الرحالت.

وكاالت / البينة الجديدة

ــواب  الن ــس  مجل ــة  رئيس ــت  هاجم
ــد  األح ــي  بيلوس ــي  نانس ــي  األميرك
ــان واتهمتها  ــا وأذربيج ــي  تركي املاض
ــتباكات احلدودية  ــعال فتيل االش بإش
ــي في مؤمتر  ــع أرمينيا.وقالت بيلوس م
صحافي عقدته في العاصمة األرمينية 
ــذه الهجمات،  ــدة ه يريفان، «ندين بش
ــم الكونغرس» األميركي، معتبرة  باس
أنها تهدد «احتمال التوصل إلى اتفاق 

سالم إذا لزم األمر».وأضافت أن «أرمينيا 
ــبة إلينا». لديها أهمية خاصة بالنس

ــني  ــي آل ــان األرمين ــس البرمل ــد رئي وأك
ــيمونيان خالل املؤمتر الصحافي مع  س
بيلوسي، أن االشتباكات انتهت.وقالت 
ــل  ــرس، نحمّ ــي الكونغ ــي «ف بيلوس
ــزاع  ــؤولية الن ــان مس ــا وأذربيج تركي
حول ناغورني قره باغ».ووصلت رئيسة 
ــي إلى أرمينيا  ــس النواب األميرك مجل
ــبت املاضي في زيارة تستمرّ ثالثة  الس

أيام.

وكاالت / البينة الجديدة
ــي،  ــس األمن الروس ــكرتير مجل ــل س وص
ــني، حيث  ــيف، إلى الص ــوالي باتروش نيك
ــول األمن،  ــة ح ــاورات ثنائي ــيعقد مش س
ــية  ــة «تاس» الروس ــادت وكال ــبما أف حس
ــه من املقرر خالل  لألنباء.وذكرت الوكالة أن
ــة  ــني مناقش ــى الص ــيف إل ــارة باتروش زي
ــي مت التوصل إليها  ــات الت ــر االتفاقي تطوي
ــي  ــي االجتماع األخير بني الرئيس الروس ف
ــي جني  ــر بوتني ونظيره الصيني ش فالدميي
ــة «مجموعة  مناقش ــتجري  بينغ.كما س

واسعة من املوضوعات التي تهدف إلى زيادة 
ــال األمن». ــاون الثنائي في مج ــز التع تعزي

ــاز مجلس  ــة الصحفية جله ــا للخدم وفق
ــيف «سيجري  ــي فإن باتروش األمن الروس
ــية صينية بشأن االستقرار  مشاورات روس
االستراتيجي مع عضو املكتب السياسي 
للجنة املركزية للحزب الشيوعي الصيني، 
ــي ، فضال عن مشاورات بشأن  يانغ جيتش
ــون مع عضو  ــام والعدالة والقان ــن الع األم
املكتب السياسي للجنة املركزية للحزب 

الشيوعي الصيني، قوه شنغكون».

وكاالت / البينة الجديدة
ــس التركي، رجب  ــال الرئي ق
ــالده  ب أن  ــان،  أردوغ ــب  طي
اجلهود حلل  بذل  ــتواصل  س
األزمة في أوكرانيا من خالل 
واملفاوضات. ــية  الدبلوماس

ــالل  خ ــان  أردوغ ــاف  وأض
ــيق  ــاع للجنة التنس اجتم
التركية-األمريكية  الوطنية 
ــنواصل  ــورك: «س ــي نيوي ف
ــرب من  ــاء احل ــا إلنه جهودن
وإزالة  ــية،  الدبلوماس خالل 
ــى  عل ــلبية  الس ــا  عواقبه

ــاق إقليمي وعاملي».ويزور  نط
ــورك  ــي نيوي ــس الترك الرئي
حاليا للمشاركة في اعمال 
ــألمم  ــة ل ــة العمومي اجلمعي
املتحدة بدورتها الـ٧٧، حيث 
ــب أن يلقي هناك  من املرتق
ــخ ٢٠ ايلول.ومن  كلمة بتاري
ــس  ــد الرئي ــب أن يعق املرتق
ــع األمني  ــي لقاءات م الترك
ــدة أنتونيو  العام لألمم املتح
ــدد من نظرائه  غويتريش وع
ــاء  ورؤس ــدول،  ال ــاء  رؤس

احلكومات.

وكاالت / البينة الجديدة

ــي في  ــفير الروس قال الس
ــيرغي نيتشايف،  برلني، س
ــم  تدع ــن  ل ــكو  موس إن 
ــيرات  التأش ــود  قي ــة  لعب
ــتظل أبواب  ــز، وس والتميي
ــيا مفتوحة للجميع. روس

وأكد السفير: «كما أوضح 
ــن نلعب  ــيا، ل ــس روس رئي
ــتظل  مثل هذه األلعاب. س
ــة  مفتوح ــا  بالدن ــواب  أب
ــار إلى أنه ال  للجميع».وأش
يود التكهن بشأن احتمال 

ــيرات  تقليص إصدار التأش
ــا. ــل أملاني ــن قب ــروس م لل

وأضاف أن «برلني في البداية 
لم تدعم املقترحات األكثر 
تطرفا جملموعة معروفة من 
ــا في ذلك األخذ  البلدان، مب
ــود جالية  ــي االعتبار وج ف
ــا قوامها  ــتات في أملاني ش
ــني  الناطق ــن  م ــني  مالي
ــية، ولديها عالقات  بالروس
ــارب واألصدقاء في  مع األق
ــفير  الس ــع  وتاب ــيا».  روس
قائال: «املنطق في تصرفات 
ــني ال يتم  ــا األوروبي جيرانن

ــا.. من الواضح  تتبعه دائم
ــاكل  ــم يواجهون مش أنه
ــتمر  املس ــد  التجدي ــع  م
ــات  العقوب ــوج  لكتال
وهذا  ــيا،  لروس ــة  املناهض
ــي  ف ــوب  املطل ــو  ه ــر  األم
ــنطن. كما  وواش بروكسل 
ــر  تض ــوات  اخلط ــذه  ه أن 
ــم.  مواطنيه ــح  مبصال
ــود  قي ــي  تبن اآلن  ــرروا  وق
ــيرات».وكان عدد من  التأش
ــدان األوروبية قرر وقف  البل
منح تأشيرات الدخول إلى 

املواطنني الروس.

وكاالت / البينة الجديدة
ــفت مصادر دبلوماسية أوروبية أن  كش
اجتماعا عقد في العاصمة الفرنسية 
ــية  فرنس ــتركة  مش ــة  خللي ــس  باري
ــف  املل ــة  متابع ــا  هدفه ــعودية  س  -
اللبناني والدفع بعملية حل سياسي.

ــادر أن االجتماع حضره عن  وقالت املص
ــار باتريك  ــي املستش ــب الفرنس اجلان
ــرات اخلارجية برنار  ــل، ورئيس اخملاب دوري
ــي لبنان آن  ــا ف ــفيرة فرنس إميييه، وس
ــعودي الوزير نزار  غريو، وعن اجلانب الس
العالوال، وممثل عن اخملابرات السعودية، 
ــان وليد  ــي لبن ــعودي ف ــفير الس والس
ــي  دبلوماس ــدر  مص ــن  البخاري.وأعل
مطلع على تفاصيل اللقاء بني اجلانبني 
ــني  «الطرف أن  ــي  والفرنس ــعودي  الس
ــا ملف االنتخابات الرئاسية في  ناقش
ــا رئيس  ــات التي يفتعله ــان واألزم لبن

اجلمهورية ميشال عون، كما أن اجلانب 
ــى تنظيم  ــا عل ــي كان حريص الفرنس
ــية في لبنان».ولفت  االنتخابات الرئاس
ــس مصرة على التوافق بني  إلى أن «باري

ــاب رئيس  ــان النتخ ــراف في البرمل األط
للبنان، ملا ميثل ذلك من أهمية احملافظة 
ــدا إلعادة  ــة اللبنانية، متهي ــى الدول عل
ــكة النهوض عبر  ــان على س وضع لبن

إجناز اإلصالحات املطلوبة».لكن اجلانب 
ــه مقاربة مختلفة،  ــعودي كانت ل الس
فهو بحسب ما نقله العالوال عن قيادة 
ــى «بروفايل» الرئيس،  بالده، حريص عل
ــم  ــون األولوية لالتفاق على اس وأن تك
ــدد  املطلوبة».وش ــات  املواصف ــل  يحم
ــاض أبلغت باريس  املصدر على أن «الري
ــا في إدارة  ــة دوره ــتعود ملمارس أنها س
امللف السني في لبنان، وأن اللقاء الذي 
دعا له مفتي اجلمهورية اللبنانية، عبد 
ــنة هو جزء  اللطيف دريان، للنواب الس
ــعودي إلعادة هيكلة  ــروع الس من املش
ــراغ الذي  ــد الف ــي لبنان بع ــنة ف الس
ــتقبل بزعامة  ــار املس ــببه غياب تي س
ــعد احلريري»، مؤكدا أن «السعودية  س
حريصة على أن يكون لها اسم لرئاسة 
ــون مهمته رعاية اإلصالح  احلكومة تك

االقتصادي والسياسي».

وكاالت / البينة الجديدة
ــي  ــدس ف ــة الق ــد منطق ــن قائ أعل
دورون  ــرائيلية،  اإلس ــرطة  الش
ــي املدينة،  ــان، تعزيز األمن ف تورجم
ــط حتذيرات استخباراتية بشأن  وس
ــة  محتمل ــطينية  فلس ــات  هجم
ــاد املقبلة.وأفاد  ــة األعي ــالل عطل خ
ــر ٢٠٠٠  ــيتم نش ــان بأنه س تورجم

ــكانها  ضابط في املدينة حلماية س
والسياح، مشيرا إلى أنه من املتوقع 
ــن اليهود  ــرات اآلالف م ــزور عش أن ي
ــنة اليهودية  القدس خالل رأس الس
ــبوع التالي من  ــوم الغفران واألس وي
ــيتم  ــح أنه س ــرش. وأوض ــد الع عي
ــتقام  التركيز على األحداث التي س
ــي القدس،  ــة ف ــدة القدمي ــي البل ف

ــي محيطها  ــدة طرق ف ــع إغالق ع م
ــا  ــة. كم ــاالت الديني ــالل االحتف خ
ــيتم الدخول إلى املدينة القدمية  س
ــا أن «جبل الهيكل  ــيارة، مبين بالس
ــيكون مفتوحا أمام الزائرين».من  س
ــامل،  جهة أخرى، عمّ اإلضراب الش
ــني، كافة مدارس القدس،  اليوم االثن
رفضا للمحاوالت اإلسرائيلية فرض 

ــى الطلبة  ــرائيلي عل ــاج االس املنه
املقدسيني.ويأتي اإلضراب استجابة 
ــوى الوطنية  ــوات أطلقتها الق لدع
ــة  ــي املدينة املقدس ــالمية ف واإلس
ــراب،  ــدارس باإلض ــة امل ــزام كاف اللت
رفضا لـ»أي شكل من أشكال فرض 
ــاج  املنه أو  ــرائيلية  اإلس ــج  املناه

احملرف».

وكاالت / البينة الجديدة

ــم اخلارجية  علق املتحدث باس
ــي، على  ــر كنعان ــة ناص اإليراني
ــس النواب  ــة مجل ــارة رئيس زي
ــي بيلوسي إلى  األمريكي نانس
ــارة البلبلة  ــا، قائال إن «إث أرميني
ال تخدم التوترات في املنطقة».
ــي في تصريح: «في  وقال كنعان
ــتنا املبدئية نعتقد  إطار سياس
ــارة التوتر في هذه املنطقة  أن إث

دول  ــح  ومصال ــن  أم ــدم  تخ ال 
ــترك  املنطقة، بينما احلوار املش
وأذربيجان)  (أرمينيا  البلدين  بني 
ــة  اقليمي ــات  آلي ــتخدام  واس
ــاعد في حلها». حلل األزمة تس
ــرف  ــد أن أي ط ــاف: «نعتق وأض
ــذا األمر يجب  ــد التدخل به يري
ــالم  ــي عودة الس ــاعد ف أن يس
للمنطقة»،  واألمن  ــتقرار  واالس
مشددا على «أننا ال نقبل بإثارة 
ــي املنطقة».وكانت  ــرات ف التوت

بيلوسي قالت في مؤمتر صحافي 
يريفان:  في العاصمة األرمينية 
ــن الكونغرس، أدين  «بالنيابة ع
التي تشنها  املميتة  الهجمات 
أذربيجان على أرمينيا»، مضيفة 
أن الواليات املتحدة طاملا صرحت 
ــكري  ــد حل عس ــه «ال يوج بأن
ــنطن  واش أن  للصراع».وتابعت 
ــب، وأن  ــب األوضاع عن كث تراق
«أمن وسيادة األراضي األرمينية 

مهم لنا».
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ــس اجلواهرية الثقافي في  عقد مجل
ــهرية عصر  ــه الش ــة ندوت الكاظمي
ــف  ــي ضي ــبت ٢٧/ اب/ ٢٠٢٢ الت الس
ــور ضياء زلزلة  ــا الباحثني الدكت فيه

وصادق جاسم الربيعي .
ــدوة  ــي الن ــة ف ــور زلزل ــى الدكت والق
ــرداوي محاضرة  التي ادارها عادل الع
بعنوان ( الذين ال خوف عليهم وال هم 
ــى مدلوالت  ــون ) تطرق فيها ال يحزن
ــي االيات القرآنية الكرمية التي  ومعان
وردت فيها جملة ( ال خوف عليهم وال 
ــر من آية واكثر  ــم يحزنون ) في اكث ه
من موضع بهدف تذكير اهللا سبحانه 
ــم على عمل  ــاس وحثه ــى للن وتعال

ــر وطاعة امر اهللا وعدم معصيته  اخلي
ــة  باجلن ــم  وعده ــبحانه  س ــه  الن  ،
ــيحة التي سينعمون بها بعد  الفس
ــاب ، حيث سيعيشون في  يوم احلس

نعيم مقيم .
ــك  ــوص تل ــر نص ــتعرض احملاض واس
اآليات الكرمية وتفسيراتها التي وردت 
في كتب التفسير الكثيرة واملعتمدة 

وتكرارها الكثر من مرة ...
ــة اجملالس  ــدث رئيس رابط ــا حت بعده
ــم  ــة صادق جاس ــة الثقافي البغدادي
ــد  وف ــفرة  ــج س نتائ ــن  ع ــي  الربيع
ــران ، التي متت  ــى اجلارة اي ــة ال الرابط
بعد التنسيق مع امللحقية الثقافية 

في السفارة االيرانية ببغداد مسبقاً 
ــن  ــالً م ــد (٢١) زمي ــم الوف ــث ض حي
ــة  والهيئ ــة  االداري ــة  الهيئ ــاء  اعض
العامة للرابطة واستغرقت اسبوعاً 
ــالع على معالم النهضة  كامالً لالط
ــة  والتاريخي ــة  والعمراني ــة  الثقافي
ــار  ــد اجل ــياحية للبل ــة والس والتراثي
ــارة املدن  ــة لزي ــرت الفرص ــث توف حي
ــة ومعاملها الدينية املقدسة  الرئيس
ــة  والفني ــة  املعماري ــواخصها  وش
ومناظرها الطبيعية الساحرة خاصة 
ــهد وقم  في العاصمة / طهران ومش
ــات واملراكز  ــان ، وزيارة املكتب واصفه
والتعرف  فيها  ــادية  واالرش الثقافية 

على عملها وابداعات العاملني فيها 
خاصة في اجملاالت االبداعية والفنية 
ــهدها البلد اجلار  ايران رغم  التي يش
ــادي املفروض  ــار االقتص ــدة احلص ش
عليه منذ سنوات خلت الذي لم يؤثر 
ــاة اليومية والتقدم  ــى حركة احلي عل

العلمي والتقني له ..
ــان من القاء  ــد ان  انتهى الباحث وبع
بحثيهما انهالت عليهما املداخالت 
العديدة من قبل املشاركني في الندوة 
ــي  ــن: ناج ــم كل م ــن كان منه الذي
ــن العارضي وسمير  ــف ومحس يوس
ــي العبيدي  ــاوي والدكتور عل الكظم
ــامي  ــطيط ، وس ــد الصاحب ش وعب

ــب ، ورعد  ــن حبي هيال ، واحمد حس
ــني البياتي  ــى الدخيلي ، وحس موس

وغيرهم.
ــم  ــت الندوة قيامنا بتسلس وتضمن
ــخة من كتاب ( جهاد السيد نور  نس
ــه املقيم  ــة عن مؤلف ــري) نياب الياس
في اميركا السيد عادل الياسري الى 

الباحث محسن جبار العارضي .
ــهدت الندوة ايضاً قيام عضو  كما ش
الهيئة االدارية لرابطة اجملالس حمزة 
ــة مجلس  ــداء مكتب ــي باه القريش
ــة من  ــي مجموع الثقاف ــة  اجلواهري
القدمية لبعض  ــة  الفوتغرافي الصور 

مراقد اهل البيت املقدسة .

ــهدت قاعة اجلواهري  مببادرة من مجلس ارض بابل الثقافي ش
ــاحة االندلس ببغداد  ــاء والكتاب بس ــاد العام لالدب مبقر االحت
ــة الورقية  ــوان ( الصحاف ــة مفتوحة بعن ــاد ندوة حواري انعق
ــاء اخلميس  ــهد اجلماهري ) وذلك مس وآليات اعادتها الى املش
ــارك فيها  ــت الندوة التي ش ــول / ٢٠٢٢. وتضمن ــن ايل االول م
ــدد من  ــي الورقي وع ــأن الصحف ــني بالش ــن املعني ــد م حش
ــن الزميلني جيهان  ــاركة م ــني واالعالميني واديرت مبش املثقف
ــاور عديدة حتدث  ــماعيل  وتضمنت مح ــد اس ــي ومحم الطائ
ــو مجلس نقابة الصحفيني  ــناء النقاش عض فيها الزمالء س
العراقيني ، وباسم الشيخ رئيس حترير جريدة الدستور اللذين 
ــا اهمية وجود صحافة ورقية في بلد مثل العراق ميتلك  اوضح
ــف االول من  ــة تعود الى النص ــة رائدة وعريق ــيرة صحفي مس
ــرورة توفير  ــرم ، مؤكدين على ض ــر املنص ــع عش القرن التاس
ــتمرار صدورها الن الصحافة الوطنية  الدعم املالي الالزم الس
متثل الهوية الوطنية الي بلد متحضر ، واقروا ان املشكلة  في 
ــيوع  ــبب ش ماتعانية الصحافة العراقية الورقية  امنا هو بس
تقنية صحافة التواصل االجتماعي والنت اثرت  التي بشكل 
ــع توزيع ومبيعات معظم الصحف العاملية  ملموس في  تراج
ــي تعاني اليوم االمرين  ــة ومنها بالتاكيد العراقية الت والعربي
في بقائها صامدة بوجه حتديات قاسية تقف امامها .مؤكدين   

ــدور الصحف العراقية  ــي مداخليتهما على اهمية بقاء ص ف
ــاة اليومية  ــؤرخ جملريات احلي ــالً النها متثل وت ــة متواص الرصين
ــال الالحقة وهذا غير  ــن ان تكون ذاكرة لالجي للمجتمع وممك
ــدة منها  ــن نواحي عدي ــة االلكترونية م ــي الصحاف متوفر ف
ــر فيها وغيرها من  املصداقية في الطرح والرقابة على ماينش
املميزات االخرى التي متتاز بها الصحافة الورقي عن الصحافة 
ــل الزميل  ــم اليوم .في حني اقف ــي غزت العال ــي الت االلكترون
ــات الصحفية بكالمه  ــي   رئيس مرصد احلري ــادي جلو مرع ه
ــراً انها  انتهت  ــة الورقية معتب ــر الصحاف ــى  انتهاء عص عل
ــائل االتصال  ــي وس ــة واملذهلة ف ــورات احلاصل ــم التط بحك

الالكتروني ..! من جانبه ابدى الدكتور معاون مدير عام شركة 
ــتعداد شركته في  ــر اس البريد بوزارة االتصاالت  الدكتور ياس
ــاهمة بتوزيع الصحف واجملالت العراقية في كافة انحاء  املس
البالد وفق اسعار رمزية وذلك لعدم وجود جهة معتمدة تتولى 
ــي الندوة  ــذا االمر .. وطرحت ف ــات ومعنية به ــع املطبوع توزي
افكار ومقترحات عديدة تخص توزيع االعالنات على الصحف 
ــتمرار باصدارها والطلب  الورقية باعتبارها املورد الوحيد لالس
من نقابة الصحفيني العراقيني اعادة النظر باعتماد الصحف 
الوهمية واملتوقفة عن الصدور منذ سنوات النها تشكل عبئا 
ــة عموماً ..  ــة العراقية  الرصين ــمعة الصحاف ثقيالً  على س
ــاركني في  ــا فتح باب النقاش واملداخالت لعدد من املش بعده
ــر ومالحظات قيمة تهدف الى  الندوة الذين ادلوا بوجهات نظ
ــم ووجود الصحف الورقية خوفا ً عليها من التوقف  ادامة زخ
واالندثار وضياع حقوق العاملني فيها.. وكان من بني من شارك 
ــدادي ، والدكتور  ــن : الدكتور كاضم املق ــي املداخالت كل م ف
ــناء وتوت ، وعلي ناصر الكناني ، والدكتور  ــالم ، وس محمد س
علي حنون ، وزهرة اجلبوري ، والدكتورة سمرقند اجلابري ،وعقيل 
ــي الكرخي ، وعالء  ــاة الزعبي ، وعدل ــويلي ، والدكتورة جن الش
العوادي ، وعالء النداوي ،والدكتور نزار ، وعمار العقابي ، ورئيس 

االحتاد العام للدباء والكتاب علي حسن الفواز وغيرهم.

كرست ندوة جمعية مكافحة التدرن  
ــهرية  ــوي واالمراض الصدرية الش الرئ
ــة ٢/ ايلول/  ــاء اجلمع التي عقدت مس
ــتقبل طب  ــع ومس ــرض واق ٢٠٢٢ لع

العيون االصطناعية في العراق.
ــا نقيب  ــي اداره ــدوة الت ــت الن وضيف
ــزاوي  الع ــم  جاس ــور  الدكت ــاء  االطب
ــعد االنباري ، وطبيبي  االختصاصي س
ــد والدكتور حميد  العيون الدكتور رع
ــا االنباري بتقدمي   ــى و التي ابتدأه املول
ــه بني فيه  ــور مرافق حلديث ــرض مص ع
ــال تقنية العيون  انه مختص في مج
ــتخدم الول مرة  االصطناعية التي تس
في العراق ولديه مركز متخصص ميارس 
فيه عمله اليومي يقع مبنطقة احلارثية 
ــاالً ملحوظاً من  ــي اقب ــي بغداد يالق ف
ــن يرغبون مبعاجلة  قبل املراجعني الذي
التشوهات التي تصيب عيونهم سواء 
من العمى الوالدي  او من جراء احلوادث 
العرضية التي يتعرض لها االنسان في 
ــل حياته منذ الطفولة  مختلف مراح
حتى الشيخوخة ، وقد استطاع عبر 
ــة احلديثة املعترف بها من  هذه التقني
ــة وطبية عاملية من  قبل جهات علمي
معاجلة تلك التشوهات بتركيب عيون 
صناعية بديلة من مادة صناعية التتاثر 
ــة وتضفي على من  بالعوامل اخلارجي
ــكالً جميالً اليختلف  يستخدمها ش
ــع احملافظة  ــع الطبيعي ، م ــن الوض ع
على كرة محجر العني املعاجلة وكانها 

عني سليمة..
ــذي هو (فنان  ــعد االنباري ال واوضح س
تشكيلي ) ايضاً ان الكثير من املرضى 
ــابق يذهبون  واملراجعني كانوا في الس
ــن الدول العربية  للعالج في العديد م
ــات مالية  ــون نفق ــة ويتحمل والعاملي
ــوهات  ــداً للتخلص من تش باهظة ج
االذى  ــم  له ــبب  تس ــي  الت ــم  عيونه
ــاء)  ــة ( النس ــن خاص ــي املزم النفس

ــذا املركز  ــود ه ــد وج ــن االن وبع ، ولك
ــد اصبح   ــة العالية فق ــذه التقني وه
ــراق  الع ــل  داخ ــالج  الع ــم  بامكانه
ــوراً ملونة  ــل النفقات ، وعرض ص وباق
ــى الذين  ــرات املرض ــة  لعش ايضاحي
عاجلهم بهذه الطريقة احلديثة وبينت 
ــابقة للمراجع  تلك الصور احلالة الس

واحلالة التي اصبح عليها ..
ــون الدكتور  ــا  حتدث طبيبا العي بعده
ــد املولى عن  واقع  ــد والدكتور حمي رع
طب العيون وافاقه وجتاربهم  العملية 
ــود  ــض واالس ــاء االبي ــة امل ــي معاجل ف
ــول  ــر واحل ــون واحملاج ــبكيات العي وش
ــني واالصابة منذ  وضعف احدى العين
ــتعمال النظارات  ــوالدة وكيفية اس ال
ــى ، ومعاملة بعض اطباء  الطبية ومت
ــون ملراجعيهم  وغيرها من االمور  العي

ذات الصلة باملوضوع....
ــعار  ــض االش ــدوة بع ــي الن ــت ف وتلي
ــون  ــن العي ــعبية ع ــة والش الفصيح
ــا  وفتنتها ، وكذلك   ــزل بجماله والتغ

ــف الطريفة التي  طرحت بعض املواق
ــاء  الطب ــى  املرض ــات  مراجع ــص  تخ
ــواء في املؤسسات الطبية  العيون س

احلكومية او في عيادتهم اخلاصة..
ــارك في احلوار املفيد واملمتع الذي  وش
ــاركني  ــني احملاضرين الثالثة واملش دار ب
كل  ــم  منه كان  ــن  الذي ــدوة  الن ــي  ف
منهم: الدكتور ظافر سلمان هاشم ، 
والدكتور عالء الدين القصير ، والدكتور 
ــن حبيب  ــويدان ، واحمد حس أمل س
ــاروق  ــور ف ــرداوي ، والدكت ــادل الع ، وع
ــة سهام اجلنابي  العنبكي ، واملهندس
ــمي ،  ــة رضا الهاش ــورة فاتن ، والدكت
ــيخ  ــد ال جمعة املياحي والش ومحم
جعفر الطعان ، والدكتور عبد السالم 

وغيرهم.
ــادر رئيس جمعية  وفي نهاية الندوة ب
ــليم الشهادات  مكافحة التدرن بتس
ــة  الثالث ــن  ــى احملاضري ــة عل التقديري

تثميناً جلهودهم العلمية..

يف مجعية مكافحة التدرن الرئوي

ندوة حوارية عن مستقبل وواقع طب العيون االصطناعية يف العراق

يف جملس اجلواهرية الثقافية يف الكاظمية

حمارضتان عن آيات القرآن الكريم ، وملحات من سفرة املجالس اىل ايران

يف قاعة اجلواهري باحتاد االدباء

ندوة حوارية ( الصحافة الورقية وآليات اعادهتا  اىل املشهد اجلامهريي )

من اروقة اِّـجالس الثقافية/  اعداد : عادل العرداوي 

ــة ومكانة نصب احلرية  ــف اثنان على اهمي ال يختل
ــل النحات  ــعب الراح ــد فنان الش ــذي صاغته ي ال
ــد  ــن االن لتخلي ــنة م ــل ( ٦٠) س ــليم قب ــواد س ج
ــعب العراقي عبر  حقب  ــذرات  من مقاومة الش ش
التاريخ املتعاقبة على ارض العراق موطن احلضارات 
البشرية منذ فجر التاريخ ، التي  استلهمها الفنان 
ــتلهام وجسدها جتسيداً فنياً معبراً  سليم اميا اس
ــراق احلضاري لبلدنا  ــي لالجيال حملة من االش لتحك

العراق العظيم..
فمنذ انشاء هذا النصب العمالق بتوجيه من زعيم 
ــم قائد ثورة ١٤/ متوز  العراق املرحوم عبد الكرمي قاس
ــذ هذا الصرح قبل اكثر من نصف قرن  / ١٩٥٨ بتنفي
مضى ، فان قاعدة النصب ومكوناته النحتية التي 
ــة صيانة  ــهد عملي ــى قلب بغداد لم تش تطل عل
ــرة زمنية  ــن قبل ، وهي فت ــة تذكر  م ــاملة كامل ش
ــت بالقصيرة ، وجراء ذلك فان تقادم السنوات  ليس
ــس ومخلفات الفوضى االمنية اثرت  وتقلبات الطق
على هيكل النصب واصابت  منه مقتالً ، حتى  كنا 
نشاهد اثار تلك الندوب والتشققات وسقوط  اجزاء 
من بالطاته على االرض التي كانت  تثير في نفوسنا 
ــتقبل هذا الرمز الشامخ  ــى والقلق على مس االس
ــة لعاصمتنا  ــة وحضاري ــة فني ــح عالم ــذي اصب ال
احلبيبة بغداد وتبعث في دواخلنا الفخر واالعتزاز ..

وتنادت االصوات اخليرة في اكثر من موقع  ومناسبة 
وعبر شتى وسائل االتصال واجهزة االعالم اخملتلفة 
ــدارك ايقونة بغداد قبل  ــي املنتديات الثقافية لت وف
ــا  ــمح اهللا) ونواظرن ــم ( الس ــم او تتحط ان تتهش

تطالعها  صباح مساء..!
ــياج  ــل االنتظار حتى لفت نظرنا ذلك الس ولم يط
ــمل  ــي الذي احيط به هيكل نصب احلرية وش الواق
ــارة  حديقته البغدادية التراثية ( حديقة االمة) اش
ــامل للنصب  ــة والترميم الش ــرة بالصيان للمباش
ــذكاري ، وكذلك للحديقة التي وصل حالها هي  الت
االخرى الى حالة مزرية ال تسر عني وقلب العابر من 
ــا ، بعد ذلك الزمن اجلميلً والعذب  الذي كانت  قربه
ــل لها في قلب  ــوم لم يكن هناك متنزه بدي عليه ي

العاصمة..
الصورة اجلديدة التي تنبئ بادخال النصب واحلديقة 
ــع االيادي   ــاش تدفعنا الن نرف ــة االنع ــاً الى غرف مع

والقبعات لكل من قرر ووجه وباشر بالتنفيذ..
شكراً لك رئيس الوزراء ..

شكراً وزارة الثقافة والسياحة واالثار..
شكراً لك امانة بغداد ..

ــل الغبار  ــدع ملن يزي ــالق ومب ــكل جهد خ ــكراً ل ش
الكالح عن وجه عروستنا اجلميلة بغداد.. وحياكم 

اهللا..
( عادل..)

نصب احلرية يف غرفة االنعاش ..!

نقطة ضوء:

إن األحالم تتحقق بقوة اإلرادة والصبر 
ــتحيل في احلياة  ، وأنه ال يوجد مس
ــر وتزدان  ــم لك القم .. فاليوم يبتس
ــد واملثابرة ، وقد حققت  النجوم باجل
ــو تاج العلم  ــك الباهرة ، وها ه آمال
ــا ترجوه  ــه ، وقد نلت م ــد توجت ب ق
ــي .. فألف مبارك لك  من تعب الليال
ــتير في  ــول على درجة املاجس احلص
ــم اللغة العربية ـ كلية اآلداب  قس
ــبة  ــداد ، وبهذه املناس ــة بغ ـ جامع
العطرة يطيب لي أن أتقدم بخالص 
ــى الزميلة  ــكات ال ــي والتبري التهان
ــة ( مها  ــتاذة املتألق ــة واألس اخللوق
ــأل اهللا تعالى  ــل) وأس ــعدون كام س
ــاء  التوفيق ، وعقبال الدكتوراه ان ش

اهللا .
أنور ابراهيم حمدان 

البينة الجديدة / علي شريف
ــي العزيزية وحدة  ــت الثقافي ف ــارك البي ش
ــي اقامتها  ــل باالحتفالية الت ــرأة والطف امل
مدرسة ابن الهيثم االبتدائية للبنات لتكرمي 
ــة. ــذ املتفوقني وعلى حدائق املدرس التالمي
ــي حضرها عدد  ــتهلت االحتفالية الت واس
ــرفني  ــن اعضاء الهيئات التعليمية واملش م
التربويني واولياء الطلبة بتالوة آي من الذكر 
ــة ترحما على  ــورة الفاحت احلكيم وقراءة س
ــة  ــت مديرة مدرس ــم الق ــهداء العراق.ث ش
ــادة احلضور  ــن الهيثم كلمة رحبت بالس اب
ــوز الذي  ــو حلظة الف ــوق ه ــت: ان التف وقال
ــاح فاملتفوق هو  ــر للنج ــا كل مثاب ينتظره
الذي حدد الهدف من أول يوم له ولم يدع وقتًا 

للعب وال التهاون في سبيل حتقيق طموحه 
ــا تكليل هذا  ــذا كان واجبا علين ــه  ل وغايت
التفوق والتميز بعبارات من الشكر والتقدير 
ــن املعلمني  ــن حوله م ــوده ومجهود م جمله
وذويه الذين ساهموا في تذليل الصعاب من 
ــامي.بعد  أجل الوصول إلى هذا الهدف الس
ــعرية وتقدمي  ذلك القيت كلمات وقصائد ش
ــدت دور  ــات تغنت بجب الوطن وجس فعالي
ــة ملا يبذلونه من  اعضاء الهيئات التعليمي
ــلح بالعلم  جهد من اجل اعداد جيل متس
ــي ختام االحتفال وزعت الهدايا  واملعرفة.وف
على التالميذ املتفوقني.و اثنى احلضور على 
ــع جميع  ــه م ــة لتواصل ــي العزيزي دور ثقاف

شرائح ابناء اجملتمع.

هتنئة

البيت الثقايف يف العزيزية يشارك يف احتفالية تكريم الطلبة املتفوقني





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

دعت هيئة النزاهة االحتادية، امس االثنني، 
إلى قيام وزارة املالية بإطالق التخصيصات 
املالية لوزارة اإلعمار واإلسكان والبلديات 
ــغال العامة وأمانة بغداد اخملصصة  واألش
ــب  ألغراض صيانة الطرق واجلسور.وبحس
بيان صحفي  فقد أكدت دائرة الوقاية في 
الهيئة، في تقرير املتابعة لنتائج الزيارات 
ــى وزارة اإلعمار  ــا إل ــام بها فريقه التي ق
العامة  ــغال  واألش والبلديات  ــكان  واإلس
ــى واقع حال  ــرف عل ــداد؛ للتع ــة بغ وأمان
اخلدمات املقدمة في مجال إكساء وإنشاء 
ــادة تأهيلها،  ــور وإع وتنفيذ الطرق واجلس
ــب  ــتجابة ألغل ــدم االس ــى ع ــدت عل أك
ــة وتوصياتها الواردة في  مقترحات الهيئ
ــوز من العام  ــهر مت تقريرها الصادر في ش
املنصرم؛ ملعاجلة املشاكل واملعوقات التي 
ــع قطاع النقل،  ــف أمام النهوض بواق تق

وحتسني اخلدمات املقدمة للجمهور.
ــلة  ــر املرس ــي التقري ــرة، ف ــارت الدائ وأش
ــس مجلس  ــب رئي ــه إلى مكت ــخٌ من نس
الوزراء واألمانة العامة جمللس الوزراء ووزارة 
ــغال  ــكان والبلديات واألش اإلعمار واإلس
ــب رئيس  ــتجابة مكت ــى اس ــة، إل العام
ــة  ــا املتعلقـ ــوزراء ملقترحاته ــس ال مجل
بتطوير اجلسور والطرق العامة، الفتةً إلى 
ــص اإليرادات املتحصلة  توجيهه بتخصي
ــوم على املركبات؛ ألغراض  من فرض الرس
ــن إيرادات  ــة إلى (٢٥٪) م ــا، إضاف صيانته
ــة  املروري ــات  والغرام ــوم  الرس ــغ  مبال
ــتحصلة مبوجب قانون املرور ملديرية  املس

ــة  ــة للمحافظ ــور التابع ــرق واجلس الط
ــص املبالغ الالزمة لقيام  املعنية، وتخصي
ــفلت  ــراء معامل األس ــداد بش ــة بغ أمان
ــا. احتياجاته ــة  لتغطي ــت؛  والكونكري
ــراع  وجدد التقرير، التوصية بضرورة اإلس
ــوزن احملورية؛  ــم ملف محطات ال في حس
ــا  ــدة مب ــوالت الزائ ــى احلم ــيطرة عل للس
ــدم إثقال كاهل  ــس إيجابياً على ع ينعك
ميزانية الدولة بتكاليف إضافية، وتفعيل 
ــور  ــرق واجلس ــة الط ــرطة حلماي دور الش
العامة، وحسم موضوع ساحات التبادل 
ــم املروري،  ــاري؛ للتخفيف من الزخ التج
ــالً عن نصب نقاط تفتيش في الطرق  فض

اخلارجية؛ ملتابعة احلموالت الزائدة، وحتديد 
ــيطرة على السرعة الزائدة  السرعة للس
ـــم  ــوادث املـروريـة، وحس ــل الـح وتقـلي
ــي  ــع) ف ــي الراب ــق احللق ــوع (الطري موض
ــاحنات؛ لتحويل  بغداد واخلاص مبرور الش
سيرها خارج العاصمة.واقترح، قيام وزارة 
ــع دائرتي الطرق  ــيق م التخطيط بالتنس
ــور واملشاريع؛ الستحصال موافقة  واجلس
ــات اخملتصة عند وضع اخلطط وإدراج  اجله
ــاريع في احملافظات، إضافة إلى وضع  املش
ــائها. ــتحداثها وإنش اخلطط الالزمة الس
ــس الوزراء  ــح التقرير، أن مكتب رئي وأوض
ــة  ــات ذات العالق ــوزارات والهيئ ال ــه  وج

ــراءات الالزمة للنهوض بواقع  باتخاذ اإلج
اخلدمات املقدمة في مجال إكساء وإنشاء 
ــد وجه وزارة  ــور، فق وتنفيذ الطرق واجلس
املالية بتخصيص اإليرادات املتحصلة من 
ــى املركبات  ــوم عل تنفيذ قانون فرض رس
ألغراض الصيانة إلى اجلهات ذات العالقة، 
ــغ  مبال ــرادات  إي ــن  م  (٪٢٥) ــص  وتخصي
ــة للمديريات  ــات املروري ــوم والغرام الرس
ــى تخصيص  ــةً إل ــات، إضاف ــي احملافظ ف
ــراء  املبالغ الالزمة لقيام أمانة بغداد بش
ــفلت والكونكريت لتغطية  معامل األس
ــى توجيه األمانة  ــا، إضافة إل احتياجاته
ــوزراء وزارات ودوائر الدولة  العامة جمللس ال

ــاء اخلدمات التابعة لها ضمن  بعدم إنش
ــق املرور  ــور وطري ــات الطرق واجلس محرم
ــتحصال املوافقات  ــد اس ــريع إال بع الس
ــة  ــدات اإلداري ــه الوح ــة، وتوجي األصولي
ــاوزات،  ــي إزالة التج ــا ف ــام مبهامه للقي
ــرطة  ش دور  ــل  بتفعي ــة  الداخلي ووزارة 
ــكات العامة وعدم  ــرق حلماية املمتل الط
ــكاوى اجلزائية  ــا، وحتريك الش اإلضرار به
بحق املتجاوزين، ووزارة اإلعمار واإلسكان 
بتعديل تعليمات تشغيل محطات الوزن 
ــد التقرير،  ــال احملورية.ورص اخلاصة باألثق
ــة  ــات ذات العالق ــتجابة اجله ــدم اس ع
ــع خطة  ــة، ومنها وض ــات الهيئ ملقترح
ــاريع الطرق واجلسور  ــاملة جململ مش ش
ــي أعداد  ــة ف ــادة احلاصل ــتيعاب الزي الس
ــوع  ــم موض ــات، وحس ــكان واملركب الس
ــتيفاؤه  ــتقطاع املالي الذي يتم اس االس
ــة املرور  ــق مديري ــني عن طري ــن املواطن م
ــكان  العامة ملصلحة وزارة اإلعمار واإلس
ــى  ــة إل ــة، إضاف ــبة (٥٥٪) للصيان وبنس
ــراء  ــرح تخصيص املبالغ الالزمة لش مقت
وإنشاء  والكونكريت،  ــفلت  معامل األس
ــوم  الرس ــن  ــول م ــة مي ــدوق للصيان صن
ــب القوانني،  ــا مبوج ــم جبايته ــي تت الت
ــام اجلهات  ــة عدم قي ــالً عن مالحظ فض
ــاء وصيانة الطرق واجلسور  املعنية بإنش
ــيق مع اجلهات احلكومية األخرى  بالتنس
ــم   ــرة بأعمالها، وعدم حس ــل املباش قب
ــاحات  ــات األوزان احملورية وس ملف محط
التبادل التجاري، وإنشاء طرق حولية في 

بغداد ملرور الشاحنات.
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بغداد / البينة اجلديدة
ــد الوعي التربوي  ــاً تأبينياً لرائ ــت محافظة بغداد مجلس نظم
ــوي) املدير  ــيد عبد احملسن املوس ــتاذ (الس العالمة األديب األس
ــني جاء  ــة.  التأب ــرخ الثالث ــة الك ــة تربي ــابق ملديري ــام الس الع
ــد جابر  ــداد املهندس محم ــظ بغ ــن محاف ــرة م ــة مباش برعاي
ــاً بارزاً لكثير من  ــار إلى أن «الفقيد كان معلم العطا، والذي أش
ــيرة التربوية النقية التي حملها على  األجيال، متمسكاً بالس
ــى خطاه أدبا وخلقا  ــير عل مدى عقود»، متمنيا من اجلميع الس
ــبحانه وتعالى أن مين على أهله  ــلوكا ، ومتضرعاً الى اهللا س وس
ــلوان ويسكنه فسيح جناته . وشارك في التأبني،  بالصبر والس
ــخصيات احلكومية، والسياسية،  مديرو التربية، وعدد من الش

والدينية، والعشائرية، لتقدمي املواساة وواجب العزاء.

بغداد / البينة اجلديدة
ــا الرقابية اخلاصة بتوزيع مفردات  كثفت وزارة التجارة إجراءاته
ــعار واحلد من عمليات االحتكار،  السلة الغذائية ومراقبة األس
ــفت عن تقويضها عمليات فساد. وقال مدير عام  في حني كش
ــارة وكالة، محمد حنون ،  ــة التجارية في وزارة التج دائرة الرقاب
ــلة  ــكل دؤوب على متابعة آليات توزيع الس إن الدائرة تعمل بش
ــل للحصة الغذائية  ــة، ومراقبة أداء وعمل ٥٧ ألف وكي الغذائي
ــن احلكومية  ــق عمل املطاح ــد، فضالً عن تدقي ــي عموم البل ف
ــة موزعة بني  ــع ٣١٩ مطحن ــد وبواق ــاء البل ــي أنح ــة ف واألهلي
مختلف احملافظات.وأضاف، أن دائرة الرقابة التجارية استطاعت 
ــة كورونا،  ــي فترة جائح ــن اخملالفات ف ــن الكثير م ــف ع الكش
ــعار واحلد من ارتفاعها والقضاء على  وعملت على مراقبة األس
ــاالت االحتكار عند بعض التجار، فضالً عن التدقيق في عمل  ح
ــراق، مؤكداً أن دائرة  ــواد الغذائية في عموم مناطق الع وكالء امل
ــاد في عمل  ــتطاعت تقويض عمليات فس الرقابة التجارية اس
ــركات الوزارة مثل  ــل أخرى مـن ش ــة التموينية ومفاص البطاق
ــيارات واملعارض، فضال عن  ــائية والس ــواق املركزية واإلنش األس
شركات الغذاء وتصنيع احلبوب.وأشار حنون إلى تشكيل غرفة 
ــة املنظمة لرصد  ــاز األمن الوطني ودائرة اجلرمي عمليات مع جه
ــواق،  حاالت التالعب أو اخملالفات التجارية واالقتصادية في األس
ــأن الرقابة التجارية  ــأن، منوهاً ب وقد جنحت الوزارة في هذا الش
تعمل على فحص الكميات الواردة للسلة الغذائية عبر تدقيق 
املفردات األساسية من خالل املشاركة مع جلان الفحص اخملتبري 

للبواخر التي ترد للعراق عبر املنافذ اجلنوبية.

بغداد / البينة اجلديدة
ــد االنتهاء من التفاوض  ــتثمار الوطنية ، موع حددت هيئة االس
ــماية. ــدة في بس ــدات جدي ــاء وح ــة لبن ــركة الكوري ــع الش م
ــدأت التفاوض  ــار، إن الهيئة ب ــها النج ــت رئيس الهيئة س وقال
ــكنية جديدة في  ــة لبناء وحدات س ــركة (هانوا) الكوري مع ش
ــماية، متوقعة انتهاء التفاوض خالل اربعة اسابيع. مجمع بس
ــن بينها  ــكالت م ــه جملة من املش ــروع واج ــت، أن املش وأضاف
ــل لعامني اثنني، مبينة  ــوية واخملالفات وتوقف العم اموال التس
ــماية أخذت وقتا طويال. ــكالت في مشروع بس أن معاجلة املش
ــد انتهاء  ــيتم بع ــدات جديدة س ــل ببناء وح ــت أن العم وتابع
ــماية في  ــاريع مماثلة لبس ــركة.وعن مش ــع الش ــات م التفاوض
ــاء  ــعى الى انش ــداد واحملافظات، أكدت النجار أن الهيئة تس بغ
ــماية في اطراف العاصمة، اال أنها تواجه  ــاريع مماثلة لبس مش
ــكلة في تخصيص االراضي.وأردفت بأن العراق بحاجة الى  مش
ــاريع صناعية وزراعية وخدمية، مبينة أن الهيئة تركز على  مش
ــاريع الصناعية في احملافظات.وبينت أن الهيئة لم  ــاء املش انش
تقطع شوطا كبيرا في املشاريع الصناعية بسبب عدم االقبال 
ــارت إلى أن هنالك تركيزا على املشاريع  على تلك املشاريع.وأش
ــط،  ــي مناطق الفرات االوس ــه اخلصوص ف ــى وج ــة وعل الزراعي
ــاريع سياحية وترفيهية في عموم  مبينة أن هنالك خططا ملش

احملافظات، من بينها بناء فنادق ومدن سياحية.
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بغداد / البينة اجلديدة
ــوزراء  ــي لرئيس ال ـــار املال ــف املستش وص
ــبة  مظهر محمد صالح، امس االثنني، نس
ــا خالل العام احلالي  النمو املتوقع حتقيقه
بـغير املسبوقة، متوقعاً استمرار املعدالت 
ــادة خالل العام املقبل.وذكر صالح ، أن  بالزي
ر وصول معدالت النمو في  البنك الدولي قدّ
ــراق إلى ٩ باملئة  ــاجت احمللي اإلجمالي للع الن
خالل العام ٢٠٢٢ ، وذلك وفقاً لتقرير أطلقه 
ــبة  ــام احلالي.واعتبر صالح، نس ــالل الع خ
ــبوقة في العراق،  النمو املتوقعة بغير املس
ــباب حتقيقها إلى زيادة الكميات  عازياً أس
ــط وبلوغها طاقات إنتاج  املنتجة من النف
ــي فرضتها  ــود الت ــة القي ــد إزال ــع بع أوس
اتفاقية (أوبك+) في العام ٢٠٢٠، التي تنص 
ــط املنتج بنحو  ــض كميات النف على خف
ــة التخمة في  ــون برميل إلزال ــى ملي زاد عل
السوق النفطية خالل أزمة كورونا.وأوضح، 
ــي العراق  ــادي انخفض ف ــو االقتص أن النم
إلى (سالب ١١) باملئة خالل جائحة كورونا، 
ــاد عن  ــات االقتص ــت قطاع ــد أن توقف بع

ــهر تقريباً، مضيفاً أن  العمل ملدة ستة أش
تشغيل قطاعات االقتصاد جعل من الدورة 
ــذروة على وفق  ــة للعراق تبلغ ال االقتصادي
ــي، وعلى النحو الذي  تقديرات البنك الدول
ــاجت احمللي  ــو العالي في الن ــم النم ــززه رق ع
ــع صالح، أن تتراوح تقديرات  اإلجمالي.وتوق

ــني ٥-٤ باملئة،  ــام ٢٠٢٣ ب ــالل الع ــو خ النم
ــتقرار  ــبة جندها معقولة بعد اس وهي نس
ــدل  ــيما أن مع ــة، ال س ــدورة االقتصادي ال
النمو يفوق معدل منو السكان في األحوال 
كافة، مما ينبغي أن ينعكس على الرفاهية 

االقتصادية النسبية.

بغداد / البينة اجلديدة
ــدر ائتالف النصر بزعامة رئيس الوزراء  أص
ــس االثنني،  ــادي، ام ــدر العب ــبق حي األس
ــاً أكد فيه على أهمية اتفاق األطراف  بيان
ــق تنهي  ــى خارطة طري ــية عل السياس
ــرج البالد من  ــي وتخ ــداد السياس اإلنس
ــى ضرورة اعتماد  ــدداً عل عنق األزمة، مش
املسار الصحيح حلل األزمة بغض النظر 

عن اسم املرشح لرئاسة الوزراء.
وأدناه نص البيان

ــرأي العام علماً  ــالف النصر ال يحيط ائت
ــارب بني  ــوار وتق ــم أي ح ــل وندع ١. نعم
ــية إلنهاء أزمة اإلنسداد  القوى السياس
السياسي، فنجاح وفشل الدولة خلدمة 

املواطن عمل تضامني.
ــف مبا يتصل  ــا من مواق ــد لدين ٢. ال جدي
ــة الوزراء، وما يشاع من  ــح لرئاس باملرشّ
ــف مضادة تقودها اجليوش  مواقف ومواق
االلكترونية تأتي لتمرير أجندات ومصالح 
ــل األزمة وتفادي  خاصة ال عالقة لها بح

اإلنسداد والفوضى.
ــادي تؤكد دوماً  ــادرات الدكتور العب ٣.  مب
على ضرورة اعتماد املسار الصحيح حلل 
ــح  ــم املرش ــض النظر عن اس ــة بغ األزم
ــة الوزراء. واألهم هو اتفاق األطراف  لرئاس
ــق تنهي  ــى خارطة طري ــية عل السياس
ــي، وتخرج البالد من  ــداد السياس اإلنس
ــه دوماً  ــذا ما نعمل علي ــق األزمة. وه عن

ــيقي أو مع  ــار التنس ــل اإلط ــواء داخ س
غيره.

ــية يجب  ٤. اخلالفات بني القوى السياس
ــل  ــح األفض ــول املرش ــور ح أن ال تتمح
ــح هذه القوى أو تلك، بل كيف يتم  ملصال
احلكم ووفق أي معايير صاحلة وممكنة تُدار 
املرحلة الراهنة واملستقبل املنظور. وهذا 

ما ينتظره اجلمهور من قواه الوطنية.
ــب القوى املعنية بالدولة اليوم هو  ٥. واج
العمل إلنتاج تسوية سياسية دستورية 
تهيئ الظروف املناسبة النتخابات مبكرة 
تعيد الشرعية للعملية السياسية لدى 
ــى مواقع  ــس الصراع عل ــني، ولي املواطن

الدولة أياً كانت.

بغداد / البينة اجلديدة
كشفت مديرية املرور العامة، امس االثنني، 
ــة  ــني قدمتهما لرئاس ــل مقترح تفاصي
ــاء مناطق  ــوزراء أحدهما يتضمن إنش ال
ــخصية  حدودية حرة لبيع املركبات الش
ــا طالبت  ــيرةً إلى أنه ــوار، مش ــدول اجل ل
بإيقاف استيراد املركبات بجميع أنواعها 
لعدم وجود قدرة استيعابية في الشوارع.

وقال املتحدث باسم املديرية العميد زياد 
ــي، إن مديرية املرور لديها قسمان  القيس

ــأن التخفيف من الزخم  من اخلطط بش
ــن  ــي تتضم ــة) والت ــى (آني ــروري، األول امل
ــح الطرق  ــل الكونكريتية وفت ــع الكت رف
ــة، والثانية  ــوات األمني ــاون مع الق بالتع
(مستقبلية) على مستوى إنشاء اجلسور 
ــوالت واملناطق  ــيارات قرب امل ومرائب الس
الصناعية والتجارية.وأضاف القيسي، أن 
بعض املناطق التجارية والصناعية تخلو 
ــث وجه مدير  ــيارات، حي ــن مرائب الس م
ــيارات من تلك املناطق  املرور بإخراج الس

ــط  ــف وس ــا بالتوق ــماح له ــدم الس وع
الشوارع وتسببها بزخم مروري، مبيناً أن 
املديرية تعمل أيضاً ضمن خططها على 
تفعيل اإلشارة الضوئية، بحسب وكالة 
ــى أن املديرية  ــار إل ــاء الرسمية.وأش األنب
ــة  ــن املقترحات لرئاس ــة م ــت جمل رفع
ــح األرقام  ــا إيقاف من ــوزراء من ضمنه ال
للمواطنني من قبل مديرية املرور وتفعيل 
ــد املركبات للتخفيف من  نظام ترقني قي
ــا املقترح اآلخر  ــوارع، أم ــم في الش الزخ
ــرة في  ــق ح ــاء مناط ــن إنش ــه تضم فإن
ــا املواطن أن  ــتطيع من خالله احلدود يس
ــخصية إلى أي دولة من  يبيع املركبة الش
ــة املرور العامة  ــع، أن مديري دول اجلوار.وتاب
ــتيراد املركبات بكافة  طالبت بإيقاف اس
ــتيعابية  ــدم وجود قدرة اس ــا، لع أنواعه
ــات، موضحا  ــك املركب ــوارع لتل في الش
انه بوجود نظام التسقيط اجلديد سوف 
ــتوعب املركبات  تكون هناك شوارع تس
املوجودة. وحول إنشاء جسور جديدة، بني 
ــي، أن أمانة بغداد ستشرع قريباً  القيس
بإنشاء ١٣ مجسراً، باإلضافة إلى إنشاء 

الطريق احلولي حملافظة بغداد.
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بغداد / البينة اجلديدة
أفادت قيادة عمليات بغداد، امس االثنني، باعتقال متهم بتجارة 
ــف الكيلوغرام  ــط بحوزته كيلو ونص ب ــواد اخملدرة ضُ وترويج امل
ــائرية ومصادرة  ــتال، وآخر بجرمية الدكة العش ــن مادة الكرس م
ــالم القيادة ، إن  ــلحة واألعتدة التي كانت بحوزته.وقال إع األس
ــة وأثناء إجراء  ــرطة احتادي ــن اللواء األول الفرقة األولى ش قوة م
ــخاص في  ــة لتفتيش وتدقيق العجالت واألش ــة األمني املمارس
ــر ضمن منطقة النهروان، ألقت القبض  ــيطرة عمار بن ياس س
بط بحوزته (١٥٠٠) غم  على متهم يستقل عجلة نوع جارجر ضُ
ــزان الكتروني وعدد من أجهزة  ــتال اخملدرة مع مي من مادة الكرس
التعاطي.وأضاف البيان، أن قوة من اللواء الثاني في الفرقة ذاتها 
ــني، على الفور مت  ــوت إطالق نار في منطقة األم ــماع ص وبعد س
ــتبه بها وبعد  إغالق املنطقة ومطاردة عجلة نوع الند كروز مش
محاصرتها قام املتهم بإطالق النار على القوة مما أدى الى إصابة 
ــاق، مت إلقاء القبض عليه  أحد الضباط بجروح خفيفة في الس
ومصادرة األسلحة واألعتدة التي كانت بحوزته (سالح BKC عدد 
اثنني ومسدس ورمانات يدوية واسلحة بيضاء مختلفة األنواع).

ــواد املضبوطة إلى  ــني مع امل ــليم املتهم ــار البيان، إلى تس وأش
اجلهات ذات االختصاص إلكمال اإلجراءات القانونية بحقهم.

بغداد / البينة اجلديدة
ــعبي، إنتهاء عملية  ــد الش أعلنت قيادة عمليات نينوى للحش
محاصرة فلول داعش االرهابي في صحراء احلضر. وذكرت القيادة 
، أن «قيادة عمليات نينوى للحشد تعلن إنتهاء عملية محاصرة 
فلول عصابات داعش اإلجرامية ، بسحق فلول اجملاميع اإلرهابية 
ــد من اللواء ٤٤ والقوات  التي مت محاصرتها من قبل ابطال احلش
ــق الصحراء  ــو في عم ــد وصقور اجل ــوات احلش ــاندة من ق املس
الكبرى املمتدة بني محافظات نينوى وصالح الدين واالنبار باجتاه 
احلدود السورية»  .وفي وقت سابق من امس، متكنت قوات اللواء 
ــد الشعبي، من قتل سبعة عناصر من فلول ”داعش“  ٤٤ باحلش
ــم اإلرهابي في  ــتباكات مع عناصر التنظي ــي خالل االش االرهاب
جزيرة احلضر.واسفرت االشتباكات، بحسب بيان قيادة عمليات 
نينوى للحشد، عن استشهاد أحد مقاتلي اللواء واصابة ثمانية 
ــفني اثناء محاولة اقتحام نفق  آخرين جراء انفجار حزامني ناس

تابع لـ“داعش“ اإلرهابي.

كركوك / البينة اجلديدة
ــاط محاولة  ــعبي، امس االثنني، إحب ــد الش أعلنت هيئة احلش
ــة الكهربائية على طريق بغداد-  ــر أحد أبراج نقل الطاق لتفجي
ــد  ــاء في بيان للهيئة، أن قوة من اللواء ٥٢ في احلش كركوك.وج
الشعبي، أحبطت امس محاولة لتفجير أحد أبراج نقل الطاقة 
ــاً أن ذلك جاء بناءً  ــة على طريق بغداد -كركوك، مبين الكهربائي
ــفة حتت أحد  ــتخباراتية عن وجود عبوة ناس على معلومات اس
ــاء الضغط العالي على طريق بغداد كركوك.وأضاف  أبراج كهرب
ــعبي  ــد الش ــان، أن مفارز املتفجرات في اللواء ٥٢ في احلش البي

باشرت بتفكيك العبوة وتفجيرها في مكان آمن. 
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نزار الفياض
ولد العالمة الشهيد السيد قاسم النوري املبرقع 
عام ١٩١٧  . في مدينه بغداد، ومنذ نعومة اظفاره 
ــرته التي تنحدر  ــا دينيا وعقائديا بأس كان ملتزم
ــيد نور  ــارة، إذ كان قبر جده الس ــن مدينة العم م
ــي احلدود  ــرب منطقه الطيب ف ــاخصا ق مزارا ش
ــرة التي ترتبط  ــرقيه للمدينة. ومن هذه االس الش
ــماعيل التي ال  ــيد نور بن السيد اس بجدها الس
تتجاوز عدد اصابع اليد الواحدة  اذ ان وفاة السيد 
ــماعيل بن  ــيد اس نور في عام ١٨٧٠  وهو ابن الس

ــني بن السيد محمد املكنى باملبرقع  السيد حس
ــى املبرقع ابن  ــيد موس ــط بجده االعلى الس يرتب
ــي الرضا ابن  ــن االمام عل ــد اجلواد اب ــام محم االم
االمام موسى ابن جعفر (عليهم السالم). وسمي 
ــه الذي كان  ــى باملبرقع جلمال وجه ــيد موس الس
ــدين وان  ــد احلاس ــية حس يضع برقعا عليه خش
ــام محمد اجلواد  ــمانه املغربية زوجة االم ــه س ام
ــى  ــيد موس ــي اجنبت االمام علي الهادي والس الت
ــم هاجر الى النجف االشرف  املبرقع .وسيد قاس
ــار علمائها  ــوم الدينية على كب ــل منها العل ونه
ــله املرجع الديني  ــه بالفضل فأرس ــير ل حتى اش
ــب اهللا ثراه  ــن احلكيم طي ــيد محس الكبير الس
زعيم الطائفه الشيعيه آنذاك الى مدينة الكوت 
ــم انتقل  ــيد احلكي ــد وفاة الس ــه .وبع ــال عن وكي
ــم الى تقليد املرجع السيد محمد  ــيد قاس الس
ــله وكيال عنه الى  ــره) فأرس باقر الصدر (قدس س
ــمى وصار  ــوره، كما كانت تس ــه الث ــداد، مدين بغ
ــه جمع كبير  ــينيةالباقر حيث كان ل ــا حلس امام
ــن املؤمنني وخاصه الفقراء منهم. وبعد اعتقال  م
ــد باقر الصدر عام  ــيد محم ايه اهللا العظمى الس

١٩٧٩   ،خرج السيد قاسم مبظاهرة كبيرة وعارمة 
ــابق  ــا اثار جالوزة النظام الس ــت املدينه مم اجتاح
ــيد  ــرة ومت اعتقال الس ــات كبي ــت مصادم وحصل
ــيرة حتى  ــه وكل من يتعلق بهم من العش وعائلت
ــم ال املبرقع تهمة تؤدي الى االعدام وبلغ  صار اس
ــهداء منهم اكثر من مئة شهيد بينهم  عدد الش
ــة  ــماء مدونه في مؤسس ــاء ، واالس اطفال ونس
الشهداء وحق لهم ان نستذكر اسماءهم في هذه 
ــن ذاقوا الويالت  ــو ونغفر لذويهم الذي االيام،ونعف
في النظام السابق والبعض منهم اليوم مهمش 
ــض املنافقني الى  ــلق بع ،ولو ال هذه الدماء ملا تس
كراسي احلكم. وانا اقول   ما اشبه اليوم بالبارحه 
عندما قدم الشهيد السيد قاسم النوري املبرقع 
نفسه وعائلته كبارا وصغارا نساء ورجاال ومنهم 
ــهاده  ــن الطفوله قربانا الى اهللا لنيل الش في س
ــالمية الصحيحة متأسيا  من اجل العقيدة االس
ــني عليه السالم الذي عظمت  بجده االمام احلس
ــتذكره في هذه  ــه  وجلت رزيته ونحن نس مصيبت
ــيف  ــام العظيمه حتى انتصر الدم على الس االي

والعاقبة للمتقني.
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حيدر عباس طاهر
ان من االمور التي تثير االشمئزاز وترفع 
من نسبة الرفض والكراهية والتحامل 
ــراق منذ  ــة التي حكمت الع على الثل
٢٠٠٣ والى االن وانت في كل يوم تتعرض 
ــابقاتها،  ــى من س لصدمة اقوى واقس
ــي حلت  ــم الكارثة الت ــك حج ــني ل تب

ــبيل املثال  على العراق واهله.فعلى س
ــل االعالمي حيدر  ــر الزمي باالمس نش
ــه على الفيس  ــي على صفحت احلمدان
ــن اهالي  ــدة النقاذ طفل م بوك مناش
ــماوة  تعرض حلادث، ناشد اجلهات  الس
ــاذ حياته  ــؤولة في احملافظة النق املس
ــفى استقباله  بعد ان رفضت املستش
ــة املركزة.وذلك لعدم  ــي صالة العناي ف
ــرير شاغر كون احملافظة والتي  وجود س
ــر من مليون  ــكانها اكث يبلغ تعداد س
ــك صالة  ــمة متتل ــف املليون نس ونص
واحدة للعناية املركز يبلغ عدد اسرتها 
ــتقبال اي  ــط  وال ميكن اس ــرة فق ٦ اس
حالة اال بعد ان يفارق احلياة احد املرضى 
ــل  ــرير!.ويذكر الزمي ــغل الس ــن يش مم
ــل الطفل علي   ــر اه ــي «اضط احلمدان
ــى  محاولة نقل ولدهم الى بغداد عس

ــاغرا  لكن لالسف  ان يجدوا سريرا ش
ــد فارق علي  ــل فق احملاولة باءت بالفش
ــل املوقف  ــن لي ان اتخي ــاة!.ال ميك احلي
الذي كان فيه والد علي وهو يجاهد من 
ــعف ولده، الذي يعد حالة  اجل ان يس
ــن مئات احلاالت ان لم نقل االالف. في  م
ــو على اكبر  خزين نفطي في  بلد يطف
ــته لوضعه  ــم يلتفت ساس ــم ل العال
ــر احزابهم  ــاهموا عب ــزري الذين  س امل
وحواشيهم من سرقة اموال الشعب.
ــزء منها  ــب ان يذهب ج ــي كان يج الت
 intensive) لبناء صاالت للعناية املركزة
care unit) والتي  يطلق عليها اختصاراً 
ــث تعد من اهم وحدات الدعم   ICU حي
ــارئ التي تتوفر فيها احدث اجهزة  الط
ــزة الطبية  ــس الصناعي واالجه التنف
االخرى املستخدمة في احلاالت احلرجة 

ــذا املفصل املهم حالة  جداً.ويعيش ه
ــى الرغم من  ــردي واالهمال  عل ــن الت م
ــالل ٢٠ عاما  ــات االنفجارية خ امليزاني
ــا ان الوضع خرج  ــع يبني لن ــن الواق لك
عن السيطرة في بلد يبلغ تعداده اكثر 
ــش ظروف  ــمة يعي ــن ٤٠ مليون نس م
ــالح  الس ــتثنائية وفوضى  اس ــة  امني
ــر والبنى التحتية املنهارة التي  املنتش
في مجملها ينتج عنها مئات احلوادث 
ــا حتتاج الى  ــة والتي كثيرا منه اليومي
ــة املركزة  ــدات العناي ــا الى وح دخوله
ــا مكان   ــة ال جتد له ــي احملصل ــن ف لك
ــى اصبح  ــا املوت.حت ــون مصيره فيك
موضوع وجود سرير شاغل يتناول عبر 
ــاالت العناية  ــني اطباء ص االتصاالت ب
ــزة من حتويل احلاالت الطارئة لغير  املرك
مستشفى يوجد لديهم سرير شاغل 

ــه مكاناً  ــذي يجد ل ــر املصاب ال ويعتب
ــملهم اهللا برحمته.وهنا  ــن ش فيها مم
ــتمر االستهتار  ــاءل الى متى يس اتس
ــم جند حلوال  ــارواح العراقيني؟. ملاذا ل ب
ــل وزارة الصحة وجعلها  ــن قب تقدم م
ــوال  ام ــر  تنتظ ام   . ــوى  قص ــة  اولوي
ــي وحدة  ــا ف ــة كم ــاعدات الدولي املس
ــالح الدين الذي  ــة املركزة في ص العناي
شيد باموال املنحة االملانية!. واتساءل 
ملاذا لم جند لها تخصيصات في قانون 
ــذي قدم مصلحة  ــل الطار ئ ال التموي
ــدودي على بناء وحدات  تعبيد طريق ح
ــب  ــة لكل محافظة تتناس ICU كافي
مع نفوس العراق؟.ام ان املسؤول يعرف 
ــه عبر  ــه او القارب ــرير ل ــف يجد س كي
ــتخدام املنصب والعالقات  ويبقى  اس

ابن اخلايبة بال سرير.

* حافظ احمد ناصر 
العبيدي

ــي منذ عقود على  هيمن الدوالر االمريك
ــاد العاملي في التعامالت الدولية  االقتص
ــتطاعت الواليات املتحدة فرض  كما اس
ــة  ــة والتكنولوجي ــة االقتصادي الهيمن
ــي تتعلق  ــيما تلك الت ــى العالم الس عل
ــة التحويالت املالية   SWIFTالتي  بانظم
تستخدمها املصارف في ادارة انشطتها 
ــى التاريخ القريب  ــة .بالعودة ال املصرفي
ــه  ــي هيمنت ــدوالر االمريك ــب ال ، اكتس
ــا دوليا في  ــة متوافق عليه كعملة امن
تقييم العمالت ااالخرى كذلك االحتفاظ 
ــالت االجنبية  ــن احتياطي العم به ضم
ــكل احلصة  ــوك املركزيه  حيث يش للبن

االكبر فيها.
ــة  العمل ــور  تط ــخ  تاري ــى  ال ــودة  بالع
ــادر قوته  ــم مص ــرض فه ــة لغ االمريكي
ــة له بعد  ــة والهيمنة الدولي االقتصادي

جتاوزه عدة مراحل تاريخية  وكما يلي:-
ــتعمرة خليج  ــام ١٦٩٠ -أصدرت مس •ع
ــات املتحدة  ــتس في الوالي ماساتشوس
ــي  األمريك ــزو  (البي ــة  النقدي األوراق 
األسباني) لتمويل العمليات العسكرية 

انذاك.
ــتقالل الواليات  ــخ اس ــام ١٧٧٦ –تاري •ع
ــدوالر  بال ــورة  فات اول  ــت  قدم ــدة  املتح
االمريكي بقيمة( ٢ )دوالر قبل (٩) ايام من 

االستقالل.
ــات املتحدة  ــام ١٧٨٥- اعتمدت الوالي •ع

رسميًا عالمة الدوالر
•عام ١٨٩٠ - تولت وزارة اخلزانة األمريكية 
ــدوالر   ــدار ال ــمية الص ــؤولية الرس املس

بهدف اجراء تسويات الدين العام. 
ــاء بنك  ــون انش ــدر قان ــام ١٩١٣- ص •ع
ــي الفدرالي وهو البنك املركزي  االحتياط
ــم االقتصاد  ــات املتحدة اثر تعاظ للوالي

االمريكي .
ــدوالر  لل ــة  فئ اول  ــدرت  ١٩١٤-ص ــام  •ع
ــل   ــن قب ــة (١٠) دوالر م ــي بقيم االمريك

.(FRB) البنك املركزي االمريكي
اسباب هيمنة الدوالر االمريكي دوليا:-

ــرب العاملية االولى عام  ١.قبل اندالع احل
ــن الدول عمالتها  ١٩١٤،ربطت الكثير م

بالذهب  لتعزيز الثقة.
ــة االولى ،  ــرب العاملي ــدالع احل ــد ان ٢.بع
تخلت العديد من الدول املشاركة باحلرب 
ــاء  ــب كغط ــار الذه ــتخدامها ملعي اس
لعمالتها باستثناء بريطانيا مما اضعف 
ــح اجلنيه  ــث  اصب ــا حي ــة عمالته قيم
ــب العملة  ــوم بالذه ــترليني املدع االس

املعتمدة دوليا انذاك.
ــت بريطانيا عن  ــام ١٩٣١ ،تخل ــي ع ٣.ف
ــا بعد  ــي دعم عملته ــب ف ــدة الذه قاع
ــدة املُقرض  ــات املتح ــت الوالي ان أصبح
املفضل للعديد من الدول من خالل شراء 
ــندات أمريكية مقومة بالدوالر مما دعا  س
الكثير من املتعاملني التخلي عن اجلنيه 
ــادة الطلب على   ــل زي ــترليني مقاب االس

الدوالر. 
ــرب  ــالل احل ــدوالر خ ــة ال ــززت قيم ٤.تع
العاملية الثانية ١٩٣٩ -١٩٤٥ حيث فرضت 

هيمنتها دوليا لالسباب التالية:-
ــاد االمريكي حيث لعب  •هيمنة االقتص
الدور الرئيسي  كمورد ملعظم دول العالم 

لتلبية متطلبات احلرب. 
ــي باحلرب  ــاد االمريك ــدم تأثر االقتص •ع

بسبب عدم انخراطه في بدايتها.
ــدة الذهب في  ــات املتح ــاد الوالي •اعتم
ــداد دول التحالف قيمة استيراداتها  س
ــكرية مما راكم  ــكرية وغير العس العس

موجود الذهب العاملي لديها.
ــدة  املتح ــات  الوالي ــادرات  ص ــاش  •انتع
ــتحواذ على   ــى دول احلرب كذلك  االس ال
ــم وهو مادعم الدوالر  معظم ذهب العال
ــرف (الدوالر  ــث يع ــي دوليا بحي االمريك

ذهب-والذهب دوالر).
ــات املتحدة  ــرب الى الوالي ــوء دول احل •جل
ــادة االعمار  ــول على متطلبت اع للحص
ــديد  ــل التس ــرب مقاب ــاء احل ــد انته بع

بالذهب. 
ــدت اتفاقية بريتون  ــي عام ١٩٤٤ عق ٥.ف
 (THE BRETTON WOODS AGREEMENT  ) وودز 
ــات املتحدة  ــرب والوالي ــاء احل ــني حلف ب

نتجت عنها القرارات التالية:-
ــالت بالذهب و ربطها  ــك ارتباط العم •ف

بالدوالر االمريكي .
ــعر الصرف  ــاء سلطة استقرار س •انش

لدى البنوك املركزية. 
ــة تئاكل  ــي - بداي ــد الدول ــدوق النق صن
ــي التداوالت  ــة الدوالر األمريكي  ف هيمن

الدولية 
ــة  ــذ انتهاج الواليات املتحدة سياس من
فرض العقوبات االقتصادي على العديد 
ــاد تنموي  ــي متتلك اقتص ــدول الت من ال

ــتراتيجية  ــوارد طاقة مع خطط اس و م
متنامية ،بداءت هيمنة العملة االمريكية 
تواجه مخاطر التآكل وفقدانها الهيمنة  
ــية االجنبية في  ضمن العمالت الرئيس

التداوالت والتعامالت الدولية.
ان فرض العقوبات االقتصادية االمريكية 
ــع االقتصاد  ــن وض ــالحا ذا حدي ــد س يع
ــا ،  ــث لهم ــن ال ثال ــام حتدي ــي ام العامل
اخملاطرة باالقتصاد او مواجهة بالتحوط 
ــمولي قادر على ان يلبي  وبناء اقتصاد ش
ــي مع  ــاد احملل ــات االقتص ــة متطلب كاف
تصديرالفائض باستخدام انظمة بديلة 
لالنظمة التقليدية االمريكية مع العمل 
ــل بالدوالر بعد  على ايجاد بدائل التعام
ــكرته وهذا ما حصل فعال في حالة  عس
ــيا بداية  ــاملة على روس العقوبات الش

العام احلالي.
ــي فرضت على  ــات الت ــدور العقوب كان ل
ــلبيا على  ــراً س ــدول تاثي ــد من ال العدي
ــة في التداوالت  حصة العملة االمريكي
الدولية كذلك انخفاض نسب االحتفاظ 
ــوك املركزية  ــن احتياطيات البن به ضم
ــالت االجنبية  ــل العم ــي العالم مقاب ف

االخرى.
ــير تقرير صندوق الدولي املنشور في  يش
ــبة عملة  ــاض نس ــى انخف ٢٠٢١/٥/٥ ال
ــة التي  ــن العمالت االجنبي ــدوالر ضم ال
ــث  ــة حي ــوك املركزي ــا  البن ــظ به حتتف
ــت  ــد ان كان ــبة (٥٩٪) بع ــجلت  نس س
ــندات  س او  ــداً  نق ــت  كان ــواء  (٧١٪)س
ــيادية امريكية وفقا لبيانات صندوق  س
النقد الدولي (IMF)  للربع االخير من عام 
ــاة االقتصاد  ــى الرغم من معان ٢٠٢٠ عل
ــاع  الدين العام  ــتمرار ارتف االمريكي اس
ــجل  اخلارجي للواليات املتحدة حيث س
ــي  ــا ف ــون دوالر كم ــبة ( ١٢٫٦ ) تريلي نس

منتصف عام ٢٠٢٠ .
ــدوق انخفاض حصة الدوالر  اعتبر الصن
األمريكي من احتياطيات النقد األجنبي 
ــي( ٢٥ )  ــى له ف ــتوى االدن ــة أملس العاملي
ــة العملة االمريكية  ــا، كما ان حص عامً

في تراجع تدريجياً ، 
ــواق  ــهدتها  األس ــورات التي ش ان التط
ــا ادت إلى إضعاف  الدولية والتكنولوجي

ــوق في املدفوعات  حصة الدوالر في الس
ــكرة الواليات  ــة الى عس ــة اضاف العاملي
ــهوتها في  ــعة ش املتحدة عمالتها وس
ــكل خاص  ــر بش ــات اض ــرض العقوب ف
ــة  بالعمل ــة  الدولي ــة  الثق ــتوى  مس

االمريكية وانظمة التحويل املالي . 
ــي خطر؟ هل  ــدوالر األمريكي ف هل ان ال
ــيؤدي صعود العمالت الرقمية للبنك  س
ــفرة وغيرها من  ــزي والعمالت املش املرك
ــريع اخفض االعتماد  االبتكارات إلى تس
ــتؤدي العقوبات  ــل س ــدوالر؟ ه ــى ال عل
ــيا إلى  ــة على احتياطيات روس األمريكي
ــع احتياطياتها  ــرى إلى وض دفع دول أخ
ــن ذلك ، ما هو  ــالت أخرى؟ واألهم م بعم
ــى الواليات  ــي عل ــاد الكل ــر االقتص تأثي
ــدة إذا فقد الدوالر حصة كبيرة في  املتح

السوق؟
ــورات  ــة تط ــى مراقب ــاج ال ــئلة حتت اس
ــة في االقتصاد العاملي  التغييرات احلالي
ــتقرار  ــة واالس ــان العدال ــن اجل ضم م
والتعايش املشترك بعيدا عن العقوبات 

والهيمنة االنفرادية.
ــرات االحداث  ــا تغيي ــالل مراقبتن من خ
الدولية احلالية وحتليلها الدقيق ،يتجلى 
لنا بشكل واضح  ان دول االقتصاد العاملي 
غير الواليات املتحدة ماضيه في التخلي 
ــويفت  ــدوالر االمريكي ونظام الس عن ال
ــم  ــك تصمي ــة وهنال ــالت املالي للتحوي
ــتراتيجية  ــراء  التغييرات االس ــى اج عل
ــد  بني العديد  ــاء مصالح طويلة االم وبن
ــن الدول التي متتلك اقتصادات الطاقة   م
ــادات الواعدة  ــر اليها االقتص حيث ينظ

التي يتطلع لها العالم.
تستند رؤيتنا هذه على الركائز التالية:-

ــرض العقوبات عدم  ــة ف ١.اثبتت سياس
ــدادت  ــت ارت ــل حقق ــا ب ــا اطالق جدواه

سلبية ومخاطر على مصدريها .
ــن  م ــة  االقتصادي ــات  العقوب ــرض  ٢.ف
ــة  ــة الدولي ــف الثق ــد اضع ــرف واح ط
ــة  امن ــة  كعمل ــة  االمريكي ــة  بالعمل
ــة العالم  ــك زعزع ثق ــة كذل واحتياطي
ــة التقليدية التي  ــة االلكتروني باالنظم
ــم واملصارف في  ــتخدمها دول العال تس
ــويات  اجراء التحويالت املالية في التس

التجارية والتبادالت البينية.
ــة دولية  ــكيالت  اقتصادي ــور تش ٣.ظه
ــنغهاي للتعاون  جديدة  مثل منظمة ش
ــام  ــنوية لع ــة الس ــدت القم ــي عق الت
ــة  ــة منظم ــس دول ــاء مجل ٢٠٢٢ لرؤس
ــنغهاي للتعاون (SCO) في الفترة من  ش
ــمرقند  ــبتمبر ٢٠٢٢ في س ١٥ إلى ١٦ س
ــام دول جديدة  ــن  انضم ــي اعلنت ع الت
ــير بوضوح  ــا يش ــة مم ــة املنظم لعضوي
ــن العمالت  ــع لعالم جديد م الى التطل
ــة املعتمدة في تبادالت املصالح  واالنظم
ــدول بعيدا عن الدوالر  االقتصادية بني ال

والسويفت.
ــدول في اعتماد  ــت جتارب بعض ال ٤.اثبت
ــادالت  التب ــي  ف ــة  الوطني ــا  عمالته
ــي حققت  ــة والت ــة والتجاري االقتصادي
ــتحوذ  ــعا ملحوظا مما اس ــاً وتوس جناح
ــي التداوالت املالية  على حصة الدوالر ف
ــة مبا في ذلك صادرات مصادر  واالقتصادي

الطاقة.
ــذه  ــي ه ــة ف ــا مقال ــبق وان  كتبن ٥.س
ــا  مقترحن ــول  ح ــة  احملترم ــة  الصحيف
ــاز على  ــدري الغ ــل ملص ــكيل تكت بتش
ــة ال OPEC ملصدري النفط  ــرار منظم غ
ــك)    (أوجني ــر  مختص ــا  عليه ــا  واطلقن

(ONGEC)
 ORGANIZATION OF THE NATURAL GAS)

(EXPORTING COUNTRIES

ــران  ــيا واي ــن روس ــت كل م ــال اعلن  وفع
ــدري الغاز  ــيس منظمة مص ضرورة تاس
 (OPEC) ــة ــرار منظم ــي على غ الطبيع
ــث نتوقع  ــط حي ــدرة للنف ــدول املص لل
ــذا ماينافس مصادر الطاقة  اكتماله وه

من النفط.
ــدوالر لم تعد  ــرى ان  عملة ال ــا ن ــن هن م
ــي اجنبي  ــأً ومؤهال كاحتياط ــالذا امن م
ــن  ضم ــة  عالي ــبة  بنس ــه  ب ــظ  يحتف
العمالت االجنبية االخرى في احتياطات 
ــرا  ــدا خطي ــت تهدي ــل اصبح البنوك.ب
ــتخدامه سالح بالغ التاثير ضد  بعد اس
ــي وهذا ماجنده حاليا من  االقتصاد الدول
تدني اداء املؤشرات االقتصادية لالسواق 
العاملية  كذلك انهيار بعض اسواق املال 
مع ركود اقتصادي يرافقه نسب تضخم 
ــي  ــع انخفاض قياس ــبوقة م ــر مس غي
ــترليني بشكل غير  لعملة اليورو واالس
ــبوق ناهيك عن االرتفاع في اسعار  مس

الطاقة.
ــرح  االن على  ــذي يط ــم ال ــؤال امله الس

اجلميع؟
ماذا لو تبرأت الواليات املتحدة من الدوالر 
ــاس  احملتفظ به خارج حدودها  على اس

االحتفاظ بها كانت  بارادة الدول ؟ 
ــد  ــل يع ــك .... ب ــى ذل ــخصيا ،ال امتن ش
ــيما هنالك  ــال ممكن حصوله الس احتم

سوابق لهكذا موقف.

* خبري مصرَّـ واقتصادي دولي
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ــن اجل تكوين حياة  ــرة م وتبني برامج خاصة لالس
مستقرة ويتلقى االطفال فيها لتنمية قيم التفاهم 
ــاءت املادة ١٦  ــؤولية واالحترام وج والتضامن واملس
وتعني لكل طفل بغض النظر عن نسبه سواء كان 
ــرعي احلق في حمايته من اسرته  شرعيا ام غير ش
ــه كقاصر وال  ــة التي يتطلب وضع ــع والدول واجملتم
ــي فصل الصغير عن امه ولكل طفل احلق في  ينبغ
ــي وعلى االقل في املراحل  التعليم اجملاني او االلزام
ــاق عصبة االمم املتحدة  ــة اما املادة ج من ميث االولي
ــق باملتاجرة  ــراف واملتابعة فيما يتعل اوصت باالش
بالنساء واالطفال ومنعها وهناك جلنة استشارية 
ــاذ الطفولة وطبقا  ــدة النق ــي االمم املتح وبحوث ف
العالن الطفل املسمى اعالن جنيف يعترف الرجال 
ــانية ان  ــاء في جميع البلدان بأن على االنس والنس
ــم بحماية  ــر ماعندها والتزامه ــدم للطفل خي تق
ــني الطفل من  ــن كل اعتبار ومتك ــل بعيدا ع الطف
الناحية املادية واملعنوية والروحية والطفل املريض 
ان يعالج واملعوق ان يساعد واجلائع ان يطعم والقاء 
ــدة ولقدورد في االعالن العاملي  العون في وقت الش
ــة العامة لألمم  ــادر عن اجلمعي ــوق الطفل الص حلق
ــبب  ــدة يجب حماية الطفل دون اي متييز بس املتح
ــهيالت  ــن او اللغه ومينح فرص وتس ــس او الدي اجلن
ــا واخالقيا  ــا وذهني ــو بدني ــب ان ينم ــة ويج قانوني
واجتماعيا بطريقة صحيحة والطفل بحاجة الى 
احلب والتفاهم في رعاية والديه واليفصل الطفل في 
سنوات عمره املبكرة عن حضانة امه والعمل بكل 
ــائل ان يكون الطفل عضوا نافعا في اجملتمع  الوس
ــلطات العامه ان  وتنمية ثقافته العامة وعلى الس
ــم وحماية الطفل  ــعى حلق الطفل في التعلي تس
ــتغالل  ــوة واالس ــكال االهمال والقس ــن كل اش م
ــكل من االشكال واليسمح بأي  ومينع االجتار بأي ش
عمل يضر بصحته ويعوق منوه االخالقي او اجلسدي 
ــز العنصري  ــن التطرف والتميي ــة الطفل م وحماي
ــم واالخاء  ــالم والتفاه ــئته على احلب والس وتنش
االنساني وتكريس طاقاته خلدمة اخيه.ان منظمة 
ــت مجموعة من االتفاقيات  العمل الدولية وضع
ــة باالمومة  ــع املواضيع املتعلق والتوصيات جلمي
ــازة امومة ملدة ١٢  ــة وقررت منح املرأة اج والطفول
ــل وبعد  ــالت موزعة قب ــات العام ــبوعا لالمه اس
ــي والتعويضات ومنعت  الوالدة وحق العالج اجملان
ــرد العامالت االمهات من العمل اثناء  منعا باتا ط
ــد الدولة بحماية  ــازة االمومة وتتعه احلمل او اج
ــي وتتخذ  ــتغالل اجلنس ــن جميع االس الطفل م
الدول جميع التدابير الالزمة الستغالل االطفال في 
الدعارة واملمارسات اجلنسية  غير املشروعة ومنع 
ــي غير  ــاط جنس ــراه اعطاء االطفال اي نش باالك
مشروع وتلتزم الدولة باتخاذ كافة التدابير الالزمه 
ــي للطفل  ــتغالل اجلنس ــع بيع االطفال واالس مبن
ــخير الطفل  ــرض الربح وتس ــه لغ ــع اعضائ او بي
ــتغالله  ــري او تقدمي الطفل لغرض اس لعمل قس
ــراءات القانونية  ــاء وتتخذ الدول كافة االج بالبغ
ــى مع  واالدارية وفي عملية تبني الطفل مايتماش
ــق ومنع اخافة االطفال  ــد الواجبة التطبي القواع
ــم ومينع جتنيد االطفال في  ــم او االجتار به او بيعه
القوات املسلحة والطفل كل انسان دون الثامنة 
ــال االكثر من  ــر من عمره ويجوز جتنيد االطف عش
ــوق للطفل   ــر من العمر وهناك حق ــة عش خمس
ــي احلقوق  ــوق الدولية وه ــه كاحلق ــب الفق حس
حسب املواثيق الدولية العضاء اجمللس الدولي في 
السلم واحلرب وحقوق داخلية تكون داخل الدولة 
ــية ومدنية وحقوق عامة وخاصة  وحقوق سياس
ــة واحلصانة وتبذل  ــرية كحق الرضاع وحقوق اس
ــؤولية  ــدول جهودها بان الوالدين يتحمالن مس ال
مشتركة عن تربية الطفل ومنوه وكذلك االوصياء 
ــة الطفل من  ــني والعمل لتحصيل نفق القانوني
ــل  ــة ويعام ــة واحلماي ــاط  بالعناي ــن ويح الوالدي
ــن حريتهم في  ــزون واحملرومون م ــال احملتج االطف
ــغ  ــا وتبلي ــرف به ــة ومعت ــاز خاص ــز احتج مراك
ــاع عنهم  ــم وجهة الدف ــرعة افراد عائالته وبس
وتقدمي املعلومات عن احتجازهم ومكان االحتجاز 
ــمح لهم االتصال بالعالم اخلارجي والسيما  ويس
ــيما  ــم واللجوء الى القضاء والس املدافعني عنه
مبقتضى حق االحضار امام احملكمة واالمر باالفراج 
ــروعية االحتجاز ويعامل  في حالة اثبات عدم مش
ــخاص احملجوزين بانسانية وتوفير املاء  كافة االش
والغذاء ومالبس مناسبة واالمتناع عن استخدام 
ــر الرعب بني السكان وعدم  العنف والتهديد ونش
ترحيل االطفال والنساء اال في حالة اسباب قهرية 
ــالمي نفقة الطفل الفقير  ــريع االس وجعل التش
ــر احلال واجبه من  اذا لم يكن له اب او قريب موس
ــى كل فقير عاجز  ــلمني لألنفاق عل بيت مال املس
ــمل جميع الفقراء  ــس له مال وهذا احلكم يش لي
ــن او االختالف في  العاجزين بغض النظر عن الس
ــى الطفوله  ــالم عل ــذا يدل حرص االس ــن وه الدي
ــني الوضعية في  ــام وان القوان ــان بوجه ع واالنس
ــمولية  ــل الى هذه الش ــدول املتحضرة لن تص ال
التي وصل اليها االسالم وتناول الدستور العراقي 
ــان في االمومة والطفولة يوضح التزام  حق االنس
ــا تكفل الدولة  ــه باالمومة والطفولة ومنه الدول
ــيخوخة وتوفر  ــة والطفولة والش ــة االموم حماي
ــم وحق االوالد  ــبة لتنمية قدراته الظروف املناس
ــة وللوالدين  ــة والرعاي ــي التربي ــى والديهم ف عل
ــيما  ــم بالرعاية واالحترام والس ــق على اوالده احل
ــيخوخة ومينع كل  ــة العوز والعجز والش في حال
ــة او واالسرة واجملتمع  ــكال العنف في املدرس اش
ــاء في التمتع  واعطاء خصوصية لالطفال والنس

بحق الضمان االجتماعي.
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علي ناصر الكناني

ــهر  ــام من ش ــذه االي ــل ه ــي مث  ف
ــاط  ــام ٢٠١٣ فقدت االوس ــول ع ايل
ــد  ــان الرائ ــة الفن ــة والثقافي الفني
املبدع حليم  ــي  الفوتوغراف املصور 

ــن  م ــدا  واح ــد  يع ــذي  اخلطاط،ال
ــهد  ــل املصورين الرواد في املش اوائ
ــود بداياتهم  ــن تع ــي مم الفوتوغراف
ــرن  الق ــات  اربعيني ــى  ال ــة  الفني
ــن من خالل مهاراته  املاضي , اذ متك
ــة  املتراكم ــه  وخبرت ــة  االبداعي
ــة  ــع ابعاد العدس ــل م ــي التعام ف
ــته املتوثبة  ــطة ادائية حلاس كواس
فريدة  ــاص لقطات  واملتحفزة القتن
ــادرة تدل على ان وراءها عني ذكية  ون
ــة بارزة  ــي ان يحتل مكان ــة ف ومدرب
ــني العديد من  ــام ب ــة لالهتم والفت
معاصريه من محترفي الفوتوغراف 
انذاك .متخذا بذلك منحى ومسارا 
ــي توظيف التراث واالثار  خاصا به ف
السياحية للحصول على  واملعالم 
ــردة  املتف ــات  اللقط واروع  ــل  اجم

ــا  وخصوصيته ــا  مضمونه ــي  ف
ــو  ــاهد نح ــة املش ــتدراج ذائق الس
ــا في الصورة  ــق االكثر توهج املناط
ــا , اذ تبقى الكاميرا هي  وموضوعه
ــيلة الوحيدة والفريدة والعني  الوس
ــا  ــن خالله ــن م ــي ميك ــة الت الثالث
ــجيل وتوثيق اللحظات  وعبرها تس
التي  ــريعة  الس واملواقف  احلاسمة 
ــا الزمنية  ــتغرق احداثه ــا ال تس رمب
ــدودة يصعب على  ــوان  مع ــوى ث س
ــة مبرور  ــر تفاصيلها بدق ــرء تذك امل
الزمن .ورمبا يكون ذلك سببا ومدعاة 
ــتميل موضوعات التراث  في ان تس
ــعبية  الش ــد  والتقالي ــة  والطبيع
ــب املبدعني  ــات اغل االصيلة عدس
ــا الفوتوغرافيني ملا لها  من مصورين
من جمالية في التكوين والبساطة 

ــة في ذاتها كموضوع ولعل  واالصال
ــتثارة  ــزا قويا الس ــكل حاف ذلك ش
ــكات الفنان  ــس ومل ــالق هواج واط
ــاط  اخلط ــم  حلي ــي  الفوتوغراف
ــا هذا  ــم وخفاي ــاف عوال الستكش
ــهد  ــاور املش ــم من مح ــور امله احمل
ــي العراقي وتوثيقه عبر  الفوتوغراف
مراحل زمنية مختلفة ولعقود طوال 
ــي جتاوزت  ــيرته الفنية الت ــن مس م
النصف قرن من الزمن .متتد معرفتي 
بالفنان الفوتوغرافي الراحل حليم 
ــى اواخر  ــل اخلطاط ال محمد جمي
ــت عالقتي به  ــبعينيات وتوثق الس
ــد لقاء صحفي  كمبدع وصديق بع
اجريته معه انذاك واستمر تواصلي 
معه حتى وفاته بعد معاناة طويلة 
مع املرض .حدثني حليم عن بدايات 

ــراف  ــع الفوتوغ ــي م ــواره الفن مش
ــط العربي  ــت اوال مع اخل ــا كان بأنه
ــل  مراح ــالل  خ ــا  اتخذه ــة  كهواي
الدراسة االبتدائية لتتنامى موهبته 
وهوايته هذه ليتخذها كمهنة الى 
ــة وتصميم  ــم والزخرف جانب الرس
ــة  التجاري ــات  واللوح ــات  االعالن
اضافة الى تكليفه عام ١٩٥٣ بالقاء 
محاضرات في اخلط والزخرفة على 
ــون اجلميلة .وفي  طلبة معهد الفن
عام ١٩٤٨ وكما يذكر حليم اخلطاط 
ــر الفوتوغرافي  ــو التصوي ــه نح اجت
ــي ذلك  ــرة ف ــن متوف ــث لم تك حي
ــدات احلديثة  ــزة واملع الوقت االجه
ــر فأضطررت كما  ــة بالتصوي اخلاص
يقول لالعتماد على جتربتي وخبرتي 
ــذا اجملال في تالفي  املتواضعة في ه

االخطاء التي كانت تعترضني خالل 
ــبعينات  ــي بداية الس ــل , وف العم
ــه  ل ــخصي  ش ــرض  مع اول  ــام  ،اق
ــة  ــة العراقي ــع اجلمعي ــاون م بالتع
للتصوير ثم معرضه الثاني والثالث 
ــة اجلبايش  ــه في منطق ــذي اقام ال
ــبة  مبناس ــار  ق ذي  ــة  ــي محافظ ف
ــدت  ــذي جس ــوار وال ــان االه مهرج
ــوره جوانب ومالمح مختلفة من  ص
احلياة في االهوار التي كانت تتسم 
ــدق , واخر معرض  ــة والص بالواقعي
اقامه كان في متوز عام ٢٠٠٢ اضافة 
ــدة في اغلب  ــاركاته العدي الى مش
ــاطات اجلمعية التي  ــارض ونش مع
اقامتها داخل القطر وخارجه , وقد 
ــاز خاللها على العديد من اجلوائز  ح
ــير اخلطاط الى انه  التقديرية , ويش

ــر ثقافة  ــكل خاص في نش متيز بش
ــاون مع  ــياحية بالتع ــورة الس الص
ــات السياحية  العديد من املؤسس
ــن  م ــاص  اخل ــاع  والقط ــمية  الرس
والبطاقات  امللصقات  خالل طباعة 
ــي  الت ــياحية  والس ــة  البريدي
ــا التراثية  ــدت في موضوعاته جس
ــة والعمرانية التي تزخر بها   واالثاري
عاصمتنا العزيزة بغداد والعديد من 
محافظاتنا االخرى .بقي ان نقول ان 
فناننا  الفوتوغرافي حليم اخلطاط 
ــع سنوات  قد ترك برحيله قبل تس
ــا فوتوغرافيا  ــة وارث ــة واضح بصم
ــاحة واسعة في  ــغل مس كبيرا ش
خارطة فن التصوير في العراق وكان 
ــرة الجيال متعاقبة  بحق جتربة زاخ

على طريق الفن واالبداع.
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متابعة / البينة الجديدة

ــز، أن  ــورج ميرتن ــي، ي ــن األملان وأدرك املواط
املواجهة بني الغرب وروسيا أدت إلى ارتفاع 
أسعار الطاقة في جميع أنحاء أوروبا، لكن 
ــوال، وارتفعت  ــهر آب تركته مذه ــر ش فواتي
ــبة ٧٠ في  ــة اخلاصة به بنس ــورة الطاق فات
ــغ من العمر ٦٠ عاما  املئة.وقال الرجل البال
من ميونخ بصوت خافت: «أنا خائف». بعد 
ــدة - حوالي  ــإن التكاليف املتزاي ــار، ف اإليج
ــة،  والتدفئ ــاء  للكهرب ــهريا  ش دوالرا   ١٩٠
ــتبقي  ــن قبل - س ـــ ١١٢ دوالرا م ــة ب مقارن
ــة واألدوية  ــهريا لألغذي ــه ٣٦٦ دوالرا ش مع
ــة تضخم في  ــوأ نوب ــالل «أس ــل، خ والتنق
أملانيا منذ سبعينيات القرن املاضي»، وفقا 
ــرض  ــاب مب ــز، املص ــال ميرتن للصحيفة.وق
ــن معاش  ــري ويعيش م ــود الفق ــي العم ف
ــات  ــراء كمي ــى ش ــأضطر إل ــدي: «س تقاع
ــأدفع اإليجار في  ــل من الطعام. كيف س أق
ــا، فإن  ــاء أوروب ــع أنح ــتاء؟».وفي جمي الش
ــي فالدميير بوتني  ــتخدام الرئيس الروس اس
ــالح - كما  ــاز الطبيعي كس ــادرات الغ لص
ــون، ملعاقبة الغرب على فرض  يقول األوروبي
ــي قنبلة على  ــيا - يلق ــات على روس عقوب
ــى البلدان  ــتهلكني في بعض من أغن املس
على وجه األرض، وفقا للصحيفة.وشهدت 
ــررت أكثر من غيرها - مبا في  الدول التي تض
ــا وهولندا -  ــا وإيطالي ــك أملانيا وبريطاني ذل
زيادات سنوية على دافعي الضرائب وصلت 
ــؤولون  ــي وقت يحذر فيه مس ــى ٢١٠٪، ف إل
ــني وانقطاع  ــال التقن ــون من احتم ومحلل

التيار الكهربائي في الشتاء.وفي بريطانيا، 
ــكان الذين يعانون من ضائقة  يتخلى الس
ــة، بينما حتذر  ــات األليف ــن احليوان مالية ع
املدارس من أن ارتفاع تكاليف الطاقة يعني 
ــم لم يعودوا قادرين على حتمل تكاليف  أنه
الكتب املدرسية اجلديدة. وفي بولندا، يدرس 
ــؤولون توزيع أقنعة مكافحة الدخان،  املس
ــرق القمامة  ــث يفكر البولنديون في ح حي
ــا، يقوم  ــي أملاني ــتاء. وف ــة في الش للتدفئ
سكان برلني الغربية القدمية بنفض الغبار 
ــاب، التي كانت  ــران الفحم واألخش عن أف
ذات يوم مبثابة تأمني ضد الروس الذين كانوا 
ــة خالل احلرب  ــتهدفون إمدادات الطاق يس
ــدول األوروبية تعاني  ــن ال ــد م الباردة.العدي
ــعار احلطب، واللصوص  من ندرة وارتفاع أس
ــرقون جذوع األشجار  يستغلون ذلك، ويس
ــوم احملتالون  ــك أب»، ويق ــيارات «البي من س
بإنشاء مواقع إلكترونية مزيفة، متظاهرين 
ــاب خلداع املستهلكني  بأنهم بائعي أخش
اليائسني. ومت بيع أفران احلطب في العديد من 
البلدان بالكامل تقريبا.»احلطب هو الذهب 
ــز لونينجهاكي  ــال فران ــذا ق ــد»، هك اجلدي
ــا، الذي لديه  ــن برمين في أملاني (٦٢ عاما)، م
ــبقة على أفران حرق األخشاب،  طلبات مس
ويتوقع أن تصل فاتورة الطاقة العام املقبل 
ــن ١٥٠٠ دوالر في  ــى ٤٥٠٠ دوالر، ارتفاعا م إل
ــال نوربرت  ــار املاضي.وق ــى آي ــهرا حت ١٢ ش
سكروبيك، عامل تنظيف املداخن في برلني 
- وهو فني مرخص يرتدي زيا خاصا لفحص 
ــاب والفحم، إنه  مواقد (شيمينيه) األخش
ــكان  ــهد زيادة في الطلب، مع جتديد س ش
برلني للمواقد القدمية وتركيب أخرى جديدة. 
ــكان احملليني  ــؤدي إقبال الس ــى أن ي ويخش

ــراء أجهزة تدفئة متنقلة إلى تسريبات  لش
خطيرة ألول أكسيد الكربون إذا مت تركيبها 
أو استخدامها بشكل غير صحيح.وتسعى 
ــتهالك،  الدول األوروبية جاهدة خلفض االس
ــادر للغاز  ــات وبدائل املص ــلء االحتياطي وم
الطبيعي الروسي، وكل ذلك في الوقت الذي 
تعهدت فيه بتقدمي مساعدات مالية بقيمة 
مئات املليارات من الدوالرات للمستهلكني 
والشركات، لوقف النزيف االقتصادي، وفقا 
ــي، قالت  ــة آب املاض ــي نهاي للصحيفة.وف
رئيسة الوزراء الفرنسية، إليزابيث بورن، إنه 
في أسوأ الظروف رمبا يشهد الشتاء املقبل 
ــاعتني  ــار الكهربائي ملدة س ــاع التي انقط

ــط أزمة طاقة  ــية، وس عن البيوت الفرنس
ــعة النطاق تفاقمت بسبب احلرب في  واس
ــذا الوضع يعود  ــورن إن ه ــت ب أوكرانيا.وقال
ــي  ــات الغزو الروس ــى تبع ــزء منه إل في ج
ــالق نحو  ــى خطط إغ ــا إل ــا، وأيض ألوكراني
ــية البالغ  نصف املفاعالت النووية الفرنس
ــار إلى  عددها ٥٦ إلجراء عمليات صيانة.يش
ــى الطاقة النووية في  ــا تعتمد عل أن فرنس
ــد نحو ٦٧ في املئة من احتياجاتها من  تولي
ــاز في توليد نحو ٧ في  الكهرباء، وعلى الغ
املئة.وأضافت بورن: «يعني ذلك أننا سننتج 
كهرباء أقل، وقد تكون هناك أوقات، خاصة 
ــديد البرودة، قد نواجه فيها  إذا كان اجلو ش

ــكلة في توفير الكهرباء. في مثل هذه  مش
ــاوب الكهرباء عن  ــنقطع بالتن ــة، س احلال
ــاعتني». ــي تلو اآلخر، ملدة ال تزيد على س ح
ــيكون  ــرار س ــذا الق ــل ه ــت أن مث وأوضح
ــيئة،  ــة من الظروف الس ــا مبجموع مدفوع
ــدادات الغاز،  ــع إم ــيا بقط ــا قيام روس منه
ــاز الطبيعي  ــى واردات الغ ــود عل وفرض قي
ــديد البرودة. ــتاء ش ــال، وأن يكون الش املس
ــركة الطاقة  ــياق متصل، أعلنت ش وفي س
ــيطرة  ــة لس ــروم» اخلاضع ــية «غازب الروس
ــتعلق جميع  ــة في آب املاضي أنها س الدول
شحنات الغاز إلى شركة «إجني» الفرنسية 
بسبب نزاع مالي. وقالت إجني إنها حصلت 

ــاز للوفاء  ــي من الغ ــى ما يكف ــل عل بالفع
بالتزاماتها جتاه العمالء.وفي ٨ ايلول، حددت 
رئيسة الوزراء البريطانية، ليز تراس، أسعار 
ــتهالكية املرتفعة ملدة  فواتير الطاقة االس
ــد من الصدمة  ــني، في إطار حزمة للح عام
ــا التي قد  ــرب في أوكراني ــة للح االقتصادي
ــترليني  ــف حوالي ١٥٠ مليار جنيه إس تكل
ــذي تواجه  ــي الوقت ال ــار دوالر).وف (١٧٢ ملي
ــبب تضاعف فواتير  فيه بريطانيا ركودا بس
ــرات، حددت  ــة تقريبا أربع م الطاقة املنزلي
ــت ذلك بأنه  ــعار الفواتير ووصف ــراس، أس ت
ــتهلكني  ــريء حلماية املس ــراء فوري ج «إج
والشركات».وأعلنت تراس عن حتديد أسعار 
فواتير الطاقة ملدة عامني عند سقف ٢٥٠٠ 
ــن ٢٨٠٠ دوالر)  ــر م ــترليني (أكث ــه إس جني
سنويا لألسرة العادية، في مواجهة ارتفاع 
ــة.وقالت تراس التي كانت  تكاليف املعيش
ــعار الطاقة  ــان إن أس ــام البرمل ــدث أم تتح
سيتم حتديدها ملدة ستة أشهر للشركات.

ــهدها  ــي تش ــات الت ــت االضطراب واجتمع
ــبب جائحة  ــل التوريد العاملية، بس سالس
ــية في  ــرب الروس ــع عواقب احل ــا، م كورون
ــعار الطاقة  ــبب في رفع أس أوكرانيا، لتتس
ــلع والضروريات األساسية، وفق تقرير  والس
ــهر  ــة رويترز.وفي اليوم األخير من ش لوكال
ــيا خط أنابيب نورد  آب املاضي، أغلقت روس
ــترمي ١ - الرابط الرئيسي للغاز إلى أملانيا  س
ــهر،  - بدعوى احلاجة إلى الصيانة. هذا الش
ــى العقوبات الغربية  ألقى بوتني باللوم عل
ــيقطع إمدادات  في التأخير وحذر من أنه س
الطاقة متاما إذا اتبع الغرب تعهدات بفرض 
قيود على أسعار صادرات الطاقة الروسية.
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ــعار الغاز  ــيا، ارتفعت أس ــباط املاضي، وفرض الغرب عقوبات على واردات الطاقة من روس ــي ألوكرانيا في ش بعد الغزو الروس
ــتاء. ــي للصناعة والتدفئة خالل الش ــدة على الغاز الروس والنفط في جميع أنحاء العالم، وخاصة في أوروبا التي تعتمد بش

وأعدت صحيفة «واشنطن بوست» تقريرا مطوال يظهر انعكاس ارتفاع األسعار على أرض الواقع، وجلوء الكثيرين إلى مواقد 
ــتاء، فيما لفت التقرير إلى أن ارتفاع الطلب عليها أدى إلى فقدانها من  ــاب كوسائل بديلة للتدفئة في الش الفحم واألخش

السوق، كما سجلت عدة حاالت سرقة لألخشاب.

اِّـحرر الكناني مع الفنان الفوتو غراَّـ الراحل حكيم الخطاط
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فقدان هوية
فقدت الهوية  بأسم (كرار عزيز جرب لطيف) الصادرة من وزارة النفط شركة 
ــة (١٧٤٠٨) وتاريخ  ــم الهوي ــط رق ــع اِّـنتجات النفطية /فرع واس توزي
ــليمها اُّـ  ــاء معلى من  يعثر عليها تس ــدار ٢٠١٨/١٢/١٣ فالرج االص

جهة االصدار. مع التقدير.

فقدان وثيقة مدرسية
ــية  اِّـدرس ــة  الوثيق ــدت  فق
ــم (محمود شاكر محمود)   بأس
الصادرة من اعدادية بشار بن 
ــرد فالرجاء ممن يعثر عليها  ب

تسليمها اُّـ جهة االصدار. 
مع التقدير

فقدان هوية
ــة  الصادرة  ــدت مني الهوي فق
ــرة  الدائ ــل  النق وزارة  ــن  م
ــة  واِّـرقم ــة  واِّـالي ــة  االداري
/٦٧٤٤٢٨٧٨  بأسم (دريد 
ــز) على من  ــمري عبد العزي س
يعثر عليها تسليمها اُّـ جهة 

االصدار.مع التقدير.

جمهورية العراق 
وزارة العدل 
دائرة التنفيذ 

مديرية تنفيذ سدة الكوت 
رقم االضبارة: ١١٤٧ /٢٠٢٢
التاريخ: ٢٢ /٨ /٢٠٢٢

اعـــــــــــالن 
ــة الواقع َّـ الكوت  ــل اِّـرقم ٤٤٢٣/١م٤٥ ام حالن ــهام اِّـدين العقار التسلس ــدة الكوت س ــع مديرية تنفيذ س تبي
العائد للمدنني (سمري قاسم صيهود) اِّـحجوز لقاء طلب الدائن(كاظم احمد حسون) البالغ (٢,٣٠٨,٠٠٠) مليونني 
وثالثمائة وثمانيةاالف  دينار فعلى الراغب بالشراء مراجعة هذه اِّـديرية خالل مدة (١٥يوما ) تبدأ من اليوم التالي 
ــهادة الجنسية العراقية وان رسم  ــتصحبا معه التأمينات القانونية عشرة من اِّـائة من القيمة اِّـقدرة وش ــر مس للنش

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

اِّـواصفات:ـ
١-موقعة ورقمه :- كوت / ام حالنه العقار اِّـرقم  ٤٤٢٣/١م٤٥ ام حالنة 

٢-جنسه ونوعه:- دار سكن ملك صرف مسجل بأ بسم احمد كاظم حسون وسمري 
ــول     داخلي  ــون من غرفة نوم وه ــمنت ويتك ــزء منه مبني بالطابوق واالس ــم صيهود ج ــه :  قاس ــدوده واوصاف ٣-ح
وغرفه واستقبال ومطبخ وصحيات خارجيه ومبني من الكونكريت اِّـسلح واِّـساحه اِّـبنيه خاليه من اِّـشيدات ودرجه 

عمرانه متوسطه
٤-مشتمالته :- 

٥-مساحتة :- ٢٠٠ م٢ (مناصفه)
٦-درجة العمران : 

٧-الشاغل : مستأجر سجاد ناصر وعائلته
٨- القمية اِّـقدرة .٠٠٠,٠٠٠. ٣٠ مليون دينار 

كلية الطب
جامعة ميسان

إعادة إعالن 

ــن اجراء مزايدة  ــان ، ع تعلن كلية الطب / جامعة ميس
ــى الكلية  ــي الواقع َّـ مبن ــار النادي الطالب ــة إليج علني
ــام  ــخ١٠/٢٠/ ٢٠٢٢  َّـ تم ــدة بتاري ــري اِّـزاي ، وتج
ــرتاك  ــى الراغبني باالش ــرة صباحاً ، فعل ــاعة العاش الس
ــب  ــة الط ــابات َّـ كلي ــعبة الحس ــة ش ــدة مراجع باِّـزاي
مستصحبني معهم التأمينات القانونية البالغة ٢٠ ٪ من 
القيمة اِّـقدرة والبالغة (٠٠٠، ٩٠٠، ٤) اربعة ماليني 
ــروط اِّـزايدة. ــعمائة الف دينار عراقي واستالم ش وتس

ــو  ــنة تقويمية ، ويتحمل من ترس علماً ان مدة العقد س
عليه اِّـزايدة أجور النشر واالعالن.

ــمية  ــة:ـ اذا صادف يوم اجراء اِّـزايدة عطلة رس مالحظ
فتؤجل اِّـزايدة اُّـ اليوم الذي يليه .

..مواصفات النادي..
١- بناء جاهز ( سندويج بنل ) بأبعاد ٨ × ١٢ م.

٢- مطبخ ملحق ٢،٥ × ٤ م.
٣- سبلت عمودي عدد (٢).
٤- كراسي وطاوالت وانارة.

عمادة كلية الطب

جمهورية العراق / ديوان محافظة واسط
مديرية بلديات واسط / لجنة البيع وااليجار

العدد : ٨٨
التاريخ :٢٠٢٢/٩/١٢

م/ اعــــــــالن
ــة اوصافها َّـ ادناه  ــري االمالك اِّـدرج ــط عن تأج ــع وااليجار َّـ مديرية بلديات واس ــن لجنة البي تعل
ــرة  (ثالثا) من قانون بيع وايجار اموال الدولة  ــدة اُّـ مديرية بلدية الصويرة وفق اِّـادة ١٢ الفق والعائ
ــنة ٢٠١٣ فعلى الراغبني باالشرتاك َّـ اِّـزايدة العلنية مراجعة مديرية بلدية الصويرة  رقم (٢١) لس
ــتصحبني معهم  ــرها  َّـ الصحف اليومية مس ــدا من اليوم التالي لنش ــرتة (٣٠) ثالثني يوما تب ــالل ف خ
ــدق او نقدا ولكامل مدة  االيجار  ــة البالغة (٣٠٪) من القيمة التقديرية بصك مص ــات القانوني التأمين
ــرة  ــاعة (العاش ــتجري اِّـزايدة َّـ اليوم االخري من مدة االعالن َّـ مقر مديرية اعاله َّـ تمام الس وس
ــو  ــمية  تكون اِّـزايدة َّـ اليوم الذي يليه ويتحمل من ترس صباحا) واذا صادف يوم اِّـزايدة  عطلة رس
عليه اِّـزايدة اجور النشر واالعالن وكافة اِّـصاريف االخرى وعلى اِّـستأجر جلب هوية االحوال اِّـدنية 

مصورة واصلية ويتم االلتزام بكافة التعليمات والضوابط الصادرة من بلدية بهذا الصدد.
الشروط : يتم نصب منظومة كامرات مراقبة من قبل اِّـستأجر.

جمهورية العراق / ديوان محافظة واسط
مديرية بلديات واسط / لجنة البيع وااليجار

العدد : ٨٩
التاريخ :٢٠٢٢/٩/١٢

م/ اعــــــــالن
بالنظر لعدم حصول راغب بالتأجري

ــة اوصافها َّـ ادناه  ــري االمالك اِّـدرج ــط عن تأج ــع وااليجار َّـ مديرية بلديات واس ــن لجنة البي تعل
ــدة اُّـ مديرية بلدية اِّـوفقية وفق الحكام  اِّـادة ١٢ الفقرة  (ثالثا) من قانون بيع وايجار اموال  والعائ
ــرتاك َّـ اِّـزايدة العلنية مراجعة مديرية بلدية  ــنة ٢٠١٣ فعلى الراغبني باالش الدولة رقم (٢١) لس
اِّـوفقية خالل فرتة (١٥)  خمسة عشر يوما تبدا اليوم التالي لنشرها  َّـ الصحف اليومية مستصحبني 
ــدا ولكامل مدة   ــة التقديرية بصك مصدق او نق ــة البالغة (٣٠٪) من القيم ــات القانوني ــم التأمين معه
ــاعة  ــالن َّـ مقر مديرية اعاله َّـ تمام الس ــوم االخري من مدة االع ــتجري اِّـزايدة َّـ الي ــار وس االيج
(العاشرة صباحا) واذا صادف يوم اِّـزايدة  عطلة رسمية  تكون اِّـزايدة َّـ اليوم الذي يليه ويتحمل من 
ــو عليه اِّـزايدة اجور النشر واالعالن وكافة اِّـصاريف االخرى وعلى اِّـستاجر جلب هوية االحوال  ترس

اِّـدنية مصورة واصلية ويتم االتزام بكافة التعليمات والضوابط الصادرة من بلدية بهذا الصدد.
الشروط : يلتزم اِّـستأجر بوضع كامرات مراقبة

جمهورية العراق 
وزارة العدل 
دائرة التنفيذ 

مديرية تنفيذ سدة الكوت 
رقم االضبارة: ٢٠٢٠/١٧٩٢

التاريخ:  ٢٠٢٢/٩/١٢                             
 اعــــــــــــــالن 

ــل ٧١/٢ م ٣٧ام هليل   الواقع َّـ الكوت العائده  ــهام اِّـدين َّـ العقار تسلس ــدة الكوت س تبيع مديرية تنفيذ س
ــه (كاظم خضري عزيز) اِّـحجوزه لقاء طلب الدائن (عبد الجبار مكي محمد) البالغ (١٥,٠٠٠,٠٠٠) مليون  اُّـ اِّـدين
ــر مستصحبا معه  ــراء مراجعة هذه اِّـديرية خالل مدة ( ١٥يوما ) تبدأ من اليوم التالي للنش دينار فعلى الراغب بالش
ــرة من اِّـائة من القيمة اِّـقدرة وشهادة الجنسية العراقية وان رسم التسجيل والداللية على  التأمينات القانونية عش

اِّـشرتي.
اِّـنفذ العدل / محمد عبد الرضا زيدان الطائي

اِّـواصفات:ـ
١-موقعة ورقمه :-  كوت / الكوت الجديده العقار اِّـرقم ٧١/٢م ٣٧ ام هليل

٢-جنسه ونوعه:-  ارض زراعية تسقى بالواسطه مملوكه للدوله
ــارع  ــركاء و االرض اِّـباعة تبعد عن الش ــكنية تعود للش ٣-حدوده واوصافه : عموم العقار يحتوي على عدة دور س

العام كوت ـ بغداد خلف علوة الخضروات و الفواكه و الرض اِّـباعة خاليه من اِّـشيدات وقت اجراء الكشف 
٤-مشتمالته :- 

٥-درجة العمران : 
٦-مساحتة :- حصة اِّـدين تبلغ ١٩٣٠٠٠سهم من اصل االعتبار الكلي ٣٠٨٨٠٠٠سهم

٧- الشاغل :-  الشركاء
٨- القمية اِّـقدرة:  ٨,٠٠٠,٠٠٠ ثمانية مليون دينار عراقي

جمهورية العراق / وزارة العدل / دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ سدة الكوت 

التنفيذ/١٨
رقم االضبارة : ٢٠٢٢/١٨١١
التاريخ:  ٢٠٢٢/٩/١٩

اعــــــــــالن 
ــم ٤٩/٢ م ٣٧ ام هليل الواقع َّـ  ــل العقار اِّـرق ــهام اِّـدين َّـ العقار التسلس ــدة الكوت س ــع مديرية تنفيذ س تبي
ــؤدد سعد عبود)البالغ (١٥,٠٠٠,٠٠٠)  الكوت العائدة للمدين (كريم عبد اهللا عزيز ) اِّـحجوز لقاء طلب الدائن (س
ــدأ من اليوم التالي  ــراء مراجعة هذه اِّـديرية خالل مدة (٣٠يوما ) تب ــر مليون دينار فعلى الراغب بالش ــة عش خمس
ــهادة الجنسية العراقية وان رسم  ــتصحبا معه التأمينات القانونية عشرة من اِّـائة من القيمة اِّـقدرة وش ــر مس للنش

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

اِّـواصفات:ـ 
١-موقعة ورقمه :-  سهام اِّـدين العقار اِّـرقم ٤٩/٢ م ٣٧ ام هليل  و البالغ ١٠٠٠سهم من اصل االعتبار الكلي 

البالغ ٢٣٥٩٤ سهم حصة اِّـدين الكليه
ــهم من ٢٣٥٩٤  ــجلة بأعتبار ٧٥٠٠٠س ــه ونوعه : تقع َّـ الكوت / ام هليل ارض زراعية ملك صرف مس ٢-جنس
ــارع العام و بعيده عن نهر دجله و اِّـنطقه بصوره عامه غري صالحه للزراعه و  ــهم اُّـ اِّـدين و هي قريبه على الش س

القطعه موضوع االضبارة خالية من اِّـشيدات 
٣-حدوده واوصافه : 

٤-مشتمالته :- 
٥-مساحتة :-  مساحتها ٣٠ دونم

٦-درجة العمران : 
٧- الشاغل :-  

٨- القيمة اِّـقدرة : ١٨,٥٠٠,٠٠٠  ثمانية عشر مليون و خمسمائة الف دينار عراقي ال غريها

اعالن
ــن قبل  ــوى اِّـقامة م ــى الدع ــاء عل بن
ــد) الذي  ــر عبي ــد خض ــي (محم اِّـدع
ــويلي)  ــل اللقب من (الش ــب تبدي يطل
ــه اعرتاض  ــن لدي ــي) فم اُّـ (النعيم
ــالل مدة  ــة خ ــذه اِّـديري ــة ه مراجع
ــوف  ــه س ــا (١٥) يوما وبعكس اقصاه
ــة َّـ الدعوى وفق  ــذه اِّـديري تنظر ه
ــكام اِّـادة (٢٢) من قانون البطاقة  اح

الوطنية رقم (٣) لسنة ٢٠١٦.
اللواء رياض جندي الكعبي

مدير االحوال اِّـدنية والجوازات 
واالقامة العامة / وكالة

أعالن
ــن قبل  ــوى اِّـقامة م ــى الدع ــاء عل بن
ــمخي) الذي  ــني عبد ش ــي (حس اِّـدع
ــم اِّـجرد عن ابنته  يطلب تبديل االس
ــدر) اُّـ (روان)  ــور الص ــر من (ن القاص
ــة هذه  ــرتاض مراجع ــه اع ــن لدي فم
اِّـديرية خالل مدة اقصاها (١٥) يوما 
وبعكسه سوف تنظر هذه اِّـديرية َّـ 
ــادة (٢٢) من  ــوى وفق احكام اِّـ الدع
قانون البطاقة الوطنية رقم (٣) لسنة 

.٢٠١٦
اللواء رياض جندي الكعبي

مدير االحوال اِّـدنية والجوازات 
واالقامة العامة / وكالة

اِّـهندس حيدر جسام حمود
مدير بلديات واسط 

رئيس لجنة البيع وااليجار

اِّـهندس حيدر جسام حمود
مدير بلديات واسط 

رئيس لجنة البيع وااليجار



هيئة التحرير: ٠٧٧٠٧٨٦١٥٠٥ــ ٠٧٩٠٢٥٥٨٤٦٥لإلعالن َّـ الجريدة: ٠٧٩٠٦٣١٨١٠٩ ــ ٠٧٧٠٢٨٧٢٢٧٣رقم االعتماد َّـ نقابة الصحفيني العراقيني (١٣٤)رقم االيداع َّـ دار الكتب والوثائق ( ٩٧٠ ) لسنة ٢٠٠٧ لالتصال باالدارة: ٠٧٨٣٠٧٨٠٧٤٨

العنوان:بغداد-شارع فلسطني-مقابل وزارة النقل-خلف مسبح حي اِّـهندسني
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أو  يصوِّب  أن  يريد  من  لكل  مكفول  الرَّد  حق  إن    

ح معلومة وردت في خبر أو مقال ويعتقد أن  يصحِّ

فيها جتنيا او مغالطة إذا رغب في ذلك، وإن ديدننا 

هو احترام الرأي والرأي اآلخر.

„zzzzzÁÊfih
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ــم تتمالك اعصابها  ــالي حافظ) .. فتاة لبنانية ل (س
وهي تُشاهد شقيقتها (نانسي) وهي تتلوى أملاً جرّاء 
ــدها واسقط شعر  ــرطان الذي انهك جس مرض الس
ــا ليس متاحاً  ــراش وألن عالجه ــها فأقعدها الف رأس
ــفيات فيها ان  في وطنها لبنان وليس مبقدور املستش
تقدم العون، كما ان العالج يحتاجُ الى (مصاري) فلم 
ه لسحب مدخراتها  املودعة  جتد (سالي) بداً من التوجّ
ــوديكو ببيروت  ــرع (بلوم بنك ) في منطقة الس في ف
ــة (٢٠) الف دوالر، لكن البنك قال لها ان العني  والبالغ
بصيرة واليد قصيرة، وأن عملية السحب غير متاحة 
امام اللبنانيني جرّاء االزمة االقتصادية الكارثية التي 
ــرة اللبنانية تتهاوى  ــل اللي ــها بالدهم ما جع تعيش
وتتناثر كما الرماد، وأزاء موقف كهذا كان امام (سالي 
ــقيقتها متوت  ) طريقان ال ثالث لهما .. اما ان تترك ش
ــتار او ان تذهب للبنك املذكور لتسترد  ــدل الس ويُس
مدخراتها املودعة لتأمني العالج، وكيف ال وقد لوّحت 
ــقيقتها  ــاء على حياة ش ــل االبق ــع كليتها ألج ببي
ــقت طريقها للبنك  فاختارت الطريق الثاني حيثُ ش
ــر حقيقي وصفيحة  ــا مزيفا غي ــي حتملُ مسدس وه
ــى اطلقت  ــي الباحة حت ــتقرت ف ــا ان اس ــن، وم بنزي
ــت (اختي عم  ــي ذات الوق ــة ومؤثرة ف ــات مدوي صرخ
ــكبت البنزين  ــرطان .. اريد اموالي)، ثم س متوت بالس
ــها (اللعبة) ليتحول  ــدها ولوحت مبسدس على جس
ــن الى رهائن  ــي البنك بعد برهة من الزم ــون ف املوظف
ــارع من يعنيه االمر وبطنه تختضُ وقلبه يرجتف  وس
ــتعر كما اجلمر الى جمع (١٣) الف دوالر من اصل  ويس
ــم توارت عن  ــتحق لها، فأخذته ث ــغ املودع املس املبل
االنظار بعد حتقيق غرضها الن الدولة لن حتميها لكن 
مواقع لتواصل االجتماعي تفاعلت معها وهناك من 
ــتى االوصاف من قبيل (بطلة  نعتها واطلق عليها ش
من بالدي) وتصدر موقع تويتر ولعدة ساعات هاشتاك 
(سالي حافظ البطلة) .. اما زينة شقيقة سالي التي 
ــألتها عن الدوافع واالسباب  التقتها الفضائيات وس
ــالي)  ــي ان اختها (س ــا صريحة وه ــت اجابته فكان
تعاملت مع اناس حرامية ولصوص وانهُ من الشرف ان 
تتعامل مع شلّة بهذا املستوى وبالشكل الذي يُليق 
ــروعة  وكرامتها واعتزازها بدفاعها عن حقوقها املش

ولو مبسدس من بالستك !!..
ــالي حافظ) كسب تعاطفا  ما قامت به اللبنانية (س
ــى اكثر من صعيد يعيد الى  جماهيريا ال نظير له عل
ــر (ابو ذر  ــغ للصحابي الثائ ــك القول البلي ــا ذل اذهانن
ــد القوت في بيته  ــتُ ملن ال يج ــاري)(رض): (عجب الغف

كيف ال يخرج على الناس شاهراً سيفه)..
ــذه احلادثة  ــت بعد ه ــوادث حصل ــة ان (١٠) ح املفارق
ــني مبحاوالت القتحام  ــالل قيام مواطنني لبناني من خ
البنوك الجل احلصول على مدخراتهم .. حقوق الناس 

مقدسة وواجب احلكومات صيانتها .

عبد الزهرة البياتي 

وجع يومي

@H@Ô€bçI@pÖb»nça@—Ó◊
A_@HâbñΩaI@Âfl@bËmb‘znéfl

ــني(ع)  ــى االقدام الى ضريح االمام احلس ــيا عل ــم وفود الذاهبني مش تتعاظ
ــني في االربعني وغيره شعيرة  ــم زيارة االربعني. زيارة االمام احلس الداء مراس
ــبة للمؤمنني مبدرسة ائمة اهل البيت الفقهية. فقد  دينية وال شك بالنس
ــبيل املثال ٣٨  تداول هؤالء أحاديث عن ائمتهم في هذه الزيارة منها على س
ــيخ املفيد (ت ٤٦٠ هجرية) في كتابه املوسوعي «تهذيب  حديثا اوردها الش
ــو احلديث الذي  ــبة حديثان. االول، وه ــكام». يهمني منها بهذه املناس االح
ــكري والذي  ــن العس ــم ٣٧ في التهذيب املروي عن االمام احلس ــل الرق يحم

جعل فيه «زيارة االربعني» احدى «عالمات املؤمن» اخلمس.
ــا احلديث الثاني فهو الوارد حتت الرقم ٤ واملروي عن االمام الصادق والذي  وام
ــني «ماشيا كتب  ــيا حيث قال ان من يخرج لزيارة احلس ذكر فيه الزيارة مش
ــيئة». غير ان املهم ان نالحظ  ــنة وحط بها عنه س اهللا له بكل خطوة حس
ــريعة دينية» تخص املؤمنني  هنا ان زيارة االربعني لم تتوقف عند كونها «ش
بها فقط، بل حتولت الى «ظاهرة اجتماعية» يزداد عدد املشاركني فيها كل 

عام.
فمن عدد قليل من االفراد كانوا يؤدون هذه الشعيرة قبل حوالي الف سنة، 
ــبة  ــى املاليني من الناس الذي يتوجهون االن الى كربالء الحياء هذه املناس ال
ــة. والظاهرة االجتماعية احدى املوضوعات املهمة واملعقدة في علم  الديني
االجتماع والتي ميكن تعريفها بصورة عامة بانها «بأنها عبارة عن مجموعة 
النظم والقيم االجتماعية والقواعد والعادات والتقاليد واالجتاهات بشكل 
عام التي يقوم باتباعها وممارستها األفراد في اجملتمع الواحد، ويشكلون من 
ــا من أجل تنظيم حياتهم بشكل عام والعمل على تنسيق  خاللها أساس

العالقات التي تربط فيما بينهم ومع بعضهم البعض».
ــارة االربعني التي صار  ــى ظاهرة زي ــف ينطبق متام االنطباق عل ــذا التعري وه
ــم االخالقية  ــيد العديد من القي ــة من خاللها جتس ــدور العراقيني عام مبق
ــي والثقافي والقيمي الذي  ــتلهاما لكل املوروث الدين واحلضارية العليا اس
عبر عنه االمام احلسني في كلماته املهمة مثل قوله: «ومثلي ال يبايع مثله»، 
ــب االصالح في امة جدي»، وبدمج هاتني العبارتني  وقوله: «امنا خرجت لطل
ــة خلقية ومبدئية  ــني كان مثاال ملنظوم ــتنتج ان االمام احلس املركزتني نس
ــني خرج متسلحا بهذه  تأبى اخلضوع ملنظومة اخرى ميثلها يزيد، وان احلس
ــراف في منظومتها  ــالح «امة جده» التي اخذ االنح ــة من اجل اص املنظوم
ــل الى ذروة  ــول لتص ــا منذ اللحظات االولى لوفاة الرس ــة ينخر فيه اخللقي
ــتبدادي  ــول اهللا» الى ملك وراثي اس ــة بتحول «خالفة رس ــا االخالقي ازمته
ــخص مثل يزيد ان يجلس على مقعد احلكم الذي كان مخصصا  يجيز لش
ــر  ــرعيني املكلفني اصال بحفظ منظومة القيم التي بش خللفاء النبي الش
ــاس الذي بسببه تكون امة محمد  بها من خالل القرآن الكرمي، لتكون االس

«خير امة اخرجت للناس».
ــني، نكون في مواجهة ازمة اخالقية وقيمية وحضارية تصدى لها  مع احلس
احلسني واستشهد من اجل القضاء عليها، في ذلك املشهد املأساوي الذي 

كان ومازال من الصعب على االنسانية ان تنساه او تخفف من حدته.
ــة واحلضارية  ــة والقيمي ــك االزمة اخللقي ــية ان تل ــكلة االساس لكن املش
مازالت موجودة تنخر في جسم االمة، ما يعني ان التحدي مازال قائما. واذا 
ــني ذهب الى ربه ليكون سيد شهداء اجلنة، فان «املؤمنني» الذين  كان احلس
ــؤولية التصدي  ــرف مس ــون كل عام لزيارته هم الذين يتحملون ش يتوجه
ــؤونها. ان  ــور امة محمد وش ــدته من ام ــة، واصالح ما افس ــة القيمي لالزم
ــرية التي تتوجه الى كربالء كل عام تختزن طاقة هائلة ميكن  الكتلة البش
ــرعة الضوء).  ــتاين (الطاقة= الكتلةx مربع س ــابها وفق معادلة اينش حس
وهذا طاقة تكفي لتعديل مسار التاريخ اخلاطئ واقتالع الفساد من جذوره 

ووضع اجملتمع االسالمي على السكة الصحيحة.

محمد عبد الجبار الشبوط

رأي

@Ú”bü@NN@¥»iâ˛a@ÒâbÌã
Öbé–€a@ ˝n”¸@Úfl˛a
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* رئيس التحرير التنفيذي

البينة الجديدة / متابعة 
بغداد  العراقية  ــة  العاصم احتلت 
ــة  قائم ــن  ــاً ضم ــة ٥٢ عاملي املرتب
ــكان  ــاً بالس ــدن اكتظاظ ــر امل أكث
ــل ٥٠٠ مدينة  ــن أص ــام ٢٠٢٢ م لع
ــة  ــب مجل ــدول حس ــة باجل مدرج
ــة. وقالت  (CEOWORLD ) األمريكي
ــا  إن «عاصمة  ــي تقرير له ــة ف اجملل
ــا   ــة ٥٢ عاملي ــاءت املرتب ــراق ج الع
ــكان  ــدن اكتظاظا بالس ــر امل بأكث
ــكان بغداد لعام  حيث بلغ عدد س
ــني  مالي  ٧٫٥١١٫٩٢٠ ــع  بواق  ٢٠٢٢
ــمة، مرتفعة بنسبة ٢٫٥٨٪ عن  نس
عام ٢٠٢١ الذي بلغ نسبة السكان 
ــمة».  ــا ٧٫٣٢٣٫٠٧٩ مليون نس فيه
واضافت ان «العاصمة بغداد جاءت 

ــرة عربياً من  ــد العاصمة القاه بع
ــا،  ــكان فيه ــاظ الس ــث اكتظ حي
ــكان في االخيرة  التي بلغ عدد الس

٢١٫٧٥٠٫٠٢٠ مليون نسمة»، مبينة 
ــودان  الس ــة  عاصم ــوم  «اخلرط ان 
ـــ  ٦٫١٦٠٫٣٢٧  ــاءت الثالث عربيا ب ج

ماليني نسمة، ومن ثم جاءت مدينة 
االسكندرية في مصر بـ ٥٫٤٨٣٫٦٠٥ 
ماليني نسمة، ومن ثم جاءت مدينة 
ـــ ٤٫٧٨٠٫٧٤٠  ــعودية ب جدة في الس
ــب  ــمة». عامليا، وحس ــني نس مالي
ــإن «طوكيو عاصمة اليابان  اجمللة ف
ــة األولى عامليا كأكثر  احتلت املرتب
ــكان  ــم اكتظاظا بالس مدن العال
ــا  ــكان فيه ــدد الس ــغ ع ــث بل حي
ــمة تليها  ــون نس ٣٧٫٢٧٤٫٠٠٠ ملي
ــكان  مدينة دلهي الهندية بعدد س
ــمة،  ــون نس ــغ ٣٢٫٠٦٥٫٧٦٠ ملي يبل
ــنغهاي الصينية  ــا مدينة ش تليه
 ٢٨٫٥١٦٫٩٠٤ ــغ  يبل ــكان  س ــدد  بع

مليون نسمة».

ــس االثنني،  ــة، ام ــواء اجلوي ــة األن ــت هيئ أعلن
ــراق لأليام  ــس في الع ــة الطق ــا حلال توقعاته
ــى تصاعد  ــارت إل ــا أش ــة، فيم ــة املقبل األربع
الغبار وانخفاض درجات احلرارة خالل األسبوع 
احلالي.وذكرت الهيئة في بيان  ان «طقس اليوم   
ــض الغيوم  ــواً مع بع ــيكون صح ــاء س الثالث
ــطى، فيما سيكون صحواً  في املنطقة الوس
ــمالية وصحواً الى غائم جزئي  باملنطقة الش
ــد الغبار باملنطقة  باملنطقة اجلنوبية، وتصاع
ــترتفع قليالً  ــطى، اما درجات احلرارة فس الوس
ــتكون  ــطى واجلنوبية وس ــام الوس في االقس
ــابق في القسم الشمالي».  مقاربة لليوم الس

ــيكون  وأضافت ان «طقس يوم غد االربعاء، س
ــواً في  ــم ويكون صح ــى غائ ــا ال ــا جزئي غائم
ــطى،  ــة الوس ــن املنطق ــة م ــام الغربي االقس
ــمالية  ــس املنطقة الش ــيكون طق ــا س فيم
ــاقط  غائما جزئيا واحياناً يكون غائما مع تس
ــيكون  امطار متفرقة بعد الظهر، في حني س
ــا جزئيا الى  ــة غائم ــة اجلنوبي ــس املنطق طق
ــطى  ــم، وتصاعد الغبار في املنطقة الوس غائ
ــام الغربية من املنطقة الشمالية، اما  واالقس
درجات احلرارة فستنخفض قليال في االقسام 
ــمالية وستكون مقاربة لليوم  الوسطى والش

السابق في القسم اجلنوبي من البالد».
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بغداد / البينة الجديدة 
ــادي الصيد  ــا ن ــام به ــة ق ــن رائع ــر م ــة أكث التفات

ــتضافة الوفد العراقي الذي شارك  العراقي في اس

ــرواد التنس التي  ــرة ل ــي البطولة العربية العاش ف

مان ..  ــلطنة عُ ــة صاللة في س ــتضافتها مدين أس

ــواء احملبة واالخوة على  أجتمعت عائلة التنس بأج

ــة رئيس  ــداء يوم أمس األول وأفتتح اجللس مأدبة غ

ــكر  ــنني معلة» بكلمة ش ــور «حس ــادي الدكت الن

ــة عامة  ــازات العراقي ــى االجن ــجع عل ــر وتش وتقدي

واجنازات نادي الصيد خاصة وبحضور أعضاء الهيئة 

ــتاذ  االدارية املتمثلة برئيس اللجنة الرياضية االس

«عمار اجلبوري» واالستاذ «صدام النعيمي» واالستاذ 

ــي» مت تكرمي نخبة من الالعبني الذين  «نصير االلوس

ــات ذهبية في  ــى وحصدوا ميدالي ــوا املراكز االول نال

البطولة االخيرة.

البينة الجديدة / متابعة 
ــدة  جري ــر  حتري ــة  هيئ
وزوار  ــدة»  اجلدي ــة  «البين
ــني  ــام احلس ــدام االم وخ
يباركون  ــالم  ــه الس علي
ــة  الفرق ــد  قائ ــود  جه
ــعة اللواء  املدرعة التاس
الركن وليد التميمي وآمر 
فيها  االستطالع  كتيبة 
املقدم الركن علي محمد 
ــة  الكتيب ــر  آم ــاون  ومع
املقدم الركن لؤي صاحب 
ــة الضباط واملراتب  وكاف
فيها ملا بذلوه من جهود 
ــة  أربعيني زوار  ــة  خلدم

اإلمام احلسني (ع).
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ــي  وامتنان ــكري  ش ــجل  اس
ــوي)  ــور (علي املوس الدكت الى 
والدكتور (زيد هيثم عبد الرزاق) 
ــي  ــاة العلم ــب احلي ــي مكت ف
وروحهم  االنسانية  ملواقفهما 
ــي التعامل  ــة العالية ف املهني
مع الناس ..  فبوركت جهودهم 

دد اهللا خطاهم. وسّ
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الكاتب واالعالمي - صباح  الشيخلي


