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وصل رئيس مجلس الوزراء مصطفى 
الكاظمي، امس الثالثاء، إلى نيويورك 
ــال واجتماعات  ــاركة في أعم للمش
ــة العامة لألمم املتحدة، التي  اجلمعي
ــوم األربعاء.وذكر بيان  ــتنطلق الي س
ــي ، أن رئيس الوزراء  ــب الكاظم ملكت
ــراق في اجتماع  ــيلقي كلمة الع س
ــيجتمع على  ــة العامة، وس اجلمعي
هامش أعمال اجلمعية بعدد من ملوك 
ــاء الدول الشقيقة والصديقة  ورؤس
ــات، فضالً  ــاركني في االجتماع املش
ــألمم  ل ــام  الع ــني  باألم ــاء  اللق ــن  ع
املتحدة.وأضاف البيان، وعلى هامش 
رئيس مجلس  املشاركة، سيجتمع 
الوزراء بعدد من مسؤولي املنظمات 

في  ــث  للبح ــة؛  واإلقليمي ــة  الدولي
ــاون على مختلف  أهم امللفات للتع
ــة  معاجل ــل  أج ــن  م ــتويات،  املس
والسياسية  االقتصادية،  التحديات 
ــراق واملنطقة. وفي  ــي تواجه الع الت
ــأن األمني أصدرت خلية اإلعالم  الش
ــأن  األمني، امس الثالثاء، تنويهاً بش
ــداد.  بغ ــي  ف ــة  األمني ــات  املمارس
ــة  ــا األمني ــة ، إن قواتن ــت اخللي وقال
ــق منهاجها التدريبي  تواصل تطبي
ــات األمنية  ــتمرار في املمارس واالس
ــن  األم ــز  تعزي ــدف  به ــة،  االعتيادي
واالستقرار ورفع القدرات للقطعات 
ــت، أن قيادة عمليات  األمنية. وأضاف
ــد منتصف ليلة  ــتنفذ بع بغداد س
ــة أمنية هادفة ضمن  الثالثاء، ممارس
ــن العاصمة، بعد أن  جانب الكرخ م

ــة ناجحة ضمن قاطع  نفذت ممارس
ــد ذي صلة  ــى صعي ــؤولية. عل املس
ــات بغداد، امس  ــت قيادة عملي اعلن
الثالثاء، عن رفع الكتل الكونكريتية 
ــام املواطنني في  ــق ام ــح الطري وفت
ــالم  اع ــر  وذك ــات.  البلدي ــة  منطق
عمليات بغداد ان الفريق الركن قائد 
ــع الكتل  ــداد اوعز برف ــات بغ عملي
ــق امام  ــح الطري ــة وفت الكونكريتي
املواطنني في منطقة (البلديات حي 
ــام احد املواطنني  ــار)، بعد ان ق التج
للمنفعة الشخصية، جاء  بغلقها 
ــدة اطلقها  ــتجابة ملناش ــك اس ذل
لفيف من أبناء املنطقة على مواقع 
ــي طالبوا فيها  ــل االجتماع التواص
ــبة ملعاناتهم  املناس ــول  احلل إيجاد 
ــكواهم.هذا وتوجه  ــي ش ــر ف والنظ

ــر  والتقدي ــكر  بالش ــون  املواطن
ــتجابة  االس ــرعة  لس ــان  واالمتن
ملناشدتهم من قبل قائد العمليات 
والتزامهم  ــم  ــن تعاونه ــني ع معرب
ــن  ــادرة م ــات الص ــام بالتوجيه الت
ــب في  ــي تص ــا والت ــات العلي اجله
ــه. وفي  ــن ورفاهيت ــة املواط مصلح
ــا  ــية عقد رئيس التطورات السياس
االحتاد الوطني بافل طالباني واحلزب 
الدميقراطي مسعود بارزاني اجتماعاً 
ــني  ــعي احلزب ــار س ــي اط ــل، ف باربي
الكرديني حلسم استحقاقات الكرد 
ــية بضمنها  ــي العملية السياس ف
ــد موعد  ــة، وحتدي ــة اجلمهوري رئاس
ــم وكتابة  ــراء االنتخابات االقلي الج

دستور دائم له.
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ــف ومعيب حقاً  ــيء مؤس ش
هذا الذي يجري في العراق من 
ــي أو قل عملية  حراك سياس
ــرور أكثر  ــم م ــية فرغ سياس
ــى إجراء  ــهر عل ــن (١٠) أش م
األنتخابات التشريعية املبكرة 
ــر من شهر تشرين  في العاش
 (٢٠٢١) ــي  املاض ــام  الع األول 
بالكمال والتمام اال أن التعثر 
ــيد املوقف  ــداد هو س واإلنس
ــلطوي على  وان الصراع الس
واألمتيازات  واملكاسب  املغامن 
يشتد مابني ساسة السلطة 
ــعب العراقي هو  ــا الش بينم
ــذي يدفع  ــرر وال ــده املتض وح
ــاً حيث ال موازنة  الثمن باهظ

ــة وال  ــة قوي ــة وال حكوم عام
ــتغلون  ويش ــون  يعمل وزراء 
ــاء الوطن وال خدمات  ألجل بن
وأكيد أن هذا التعطيل هو في 
ــد ألن هناك من  األصل متعم
ــن يعيش في دوامة  يريد الوط
ــى والضياع ولهذا  من الفوض
املالي  ــاد  الفس ــبب فإن  الس
ويتفرعن  ــتفحل  يس واإلداري 
ــل ذلك  ــر ويقاب ــاً بعد آخ يوم
ــع حاالته  ــي الفقر بابش تنام
الواسعة من  الطبقات  حيث 
ــت خط  ــش حت ــعب تعي الش
ــة والعوز  ــر وحيث الفاق الفق
يضرب أطنابه وال توجد حلول 
ــاك من  ــات وكأن هن وال معاجل
ــعب أن يعيش  يريد لهذا الش
ــوع  ــن اإلذالل والرك ــوالً م فص

واخلنوع ألجل مترير مخططاته 
ــي تخدم  ــق أهدافه الت وحتقي
أجنداته يضاف الى ذلك كله 
ــي على كف  ــع األمن أن الوض
ــاتر اهللا .. فهل  ــت والس عفري
ــاء  ــا كل الفرق ــك ي ــوز ذل يج
ــروا جيداً  ــيني؟ وتذك السياس
ــي  ــش اإلرهاب ــم داع أن تنظي
ــه ويقوم  ــتعيد عافيت بدأ يس
بعمليات تعرضية في املناطق 
ــر فيها   ــبق أن انكس التي س
ــهداء  الش ــاقط  يتس ــث  حي
ــا  ــاء قواتن ــن ابن ــى م واجلرح
األمنية والعسكرية الباسلة 
ــي بينما  ــن األهال ــاء م واألبري
ــي تأمني  ــة الهون وف الساس
ــغلون واهللا  ــم منش مصاحله
ــأن آخر  عيب .. عيب .. وفي ش

بوجود عمليات  تؤكد مصادر 
ــات  ــوال وتخصيص ــرف أم ص
 (١٢  / ــدأ ( ١  ــق مب ــة وف مالي
ــة  ــة العام ــن املوازن ــواء م س
ــن الغذائي  ــون األم أو من قان
أو  ــاً  ــيء ملموس ــن ال ش لك
ــاً على األرض  منجزاً متحقق
ــول أين  ــاؤالت تق ــط تس وس
التخصيصات  ــك  تل ــب  تذه
ــاً وملاذا  ــة الكبيرة طبع املالي
ــعب منجزاً  ــاهد الش لم يش
ــة بناء  ــل رؤي ــداً مث ــو واح ول
أو  ــدارس  م أو  ــفى  مستش
ــاق وغير  ــور أو أنف إقامة جس
ــية  ذلك من اخلدمات األساس
ــان حال الشعب يقول :  ولس
ــعب ناميـ   ــي جياع الش نام

حرستك آلهة الطعام.
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الكاظمي يدشن نشاطاته َّـ نيويورك بلقاء رئيس الوزراء االسباني بيدرو شانشيز
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ــال بالغت كثيراً  ــركات الهاتف النق ش

ــرق  ــي بط العراق ــن  املواط ــب  ــي نه ف

ــيطانية فما أن  ــاليب ملتوية وش وأس

تقوم بتعبئة رصيدك حتى تتفاجأ مبن 

ــك النفاد)  ــول لك (رصيدك على وش يق

ــون الوقت  ــاً عندما يك ــون محرج وتك

ــاعات الفجر األولى  . فمن  ليالً أو في س

ــة الفرهود التي متارسها  يوقف سياس

ــركات التي صار شعارها (طار  تلك الش

الرصيد) .. وال تشبعوا ثريد.؟

äçc@—‰«@ÙÏ«ÖH1733I@›vém@@\Úœbïä€a@“b‰˜nça^
ــة محكمة استئناف  أعلنت رئاس
ــجيلها  ــة، عن تس ــداد الرصاف بغ
ــري خالل  ــف اس ــوى عن (١٧٣٣) دع
ــن العام احلالي في  النصف االول م
ــر رئيس  ــة لها.وذك ــم التابع احملاك
محكمة استئناف بغداد/الرصافة 
ــر  ــاد خضي ــتاذ عم ــي االس القاض
ــالم القضاء  ــان إلع ــري في بي اجلاب

ــن العام احلالي  ــف االول م أن النص
شهد تسجيل (١٧٣٣) حالة عنف 
ــني عنف ضد  ــت ما ب ــري تراوح اس
املرأة وكبار السن واالطفال.وأضاف 
ــوى عنف ضد  ــري أن (٢٥٧) دع اجلاب
ــن، و(١٤٠٨) دعوى عنف  ــار الس كب
ــوى عنف  ــاء، و(٦٨) دع ــد النس ض
ــي جميع  ــجلت ف ضد االطفال س

محاكم الرصافة.
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ــاء  ــس القض ــس مجل ــث رئي بح
ــق زيدان، مع  ــى القاضي فائ األعل
ــفيرة األميركية لدى العراق،  الس

ــركات  ــس الثالثاء، دعاوى الش ام
النفطية في احملكمة التجارية.

ــان جمللس القضاء األعلى،  وذكر بي
أن زيدان استقبل سفيرة الواليات 

املتحدة األميركية في العراق آلينا 
رومانوسكي وبحث معها متابعة 
ــة في  ــركات النفطي ــاوى الش دع

احملكمة التجارية. 
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بغداد /

ــمت اللجنة املالية النيابية،  حس
ــأن إعادة  ــس الثالثاء، اجلدل بش ام
ــابق  ــدوالر إلى س ــرف ال ــعر ص س

عهده أو تغييره.
ــة جمال كوجر  وقال عضو اللجن
ــعر  ــوع تغيير أو إعادة س ، إن موض

ــس من اختصاص  صرف الدوالر لي
ــة وال من  ــة النيابي ــة املالي اللجن
ــوع  املوض أن  ــع،  صالحياتها.وتاب
ــية املالية  يتعلق فقط بالسياس
ــوزارة املالية  ــة ب ــة، واملتمثل للدول
ــث عن  ــزي، وأي حدي ــك املرك والبن

ذلك هو الستمالة الشارع فقط.

بغداد /

بغداد /

بغداد /
ــان  ــة عثم ــر الداخلي ــح وزي من
ــدة  ــاً مل ــاط قدم ــي الضب الغامن
ستة أشهر واملنتسبني سنتني 

ــارة  ــني الزي ــي تأم ــم ف جلهوده
ــم وملا  ــاً له ــة، وتثمين األربعيني
ــهد  يقومون به من واجبات.وش
ــبوقة في  العراق   زيارة غير مس

ــني  اإلمام احلس أربعينية  تاريخ 
 ٢١ ــن  م ــر  أكث ــاركة  مبش {ع} 
مليون زائر وسط استنفار أمني 

وصحي وخدمي.
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بغداد /
ــؤون االجتماعية، إلطالق  ــل والش ــتعد وزارة العم تس
منحة العمال املضمونني ملا يزيد عن (٦٠٠) ألف عامل 
ــرين األول املقبل  ــهر تش ــتوزع ابتداء من ش ــي س والت
ــهرية. وقالت مدير عام  بشكل ثابت مع رواتبهم الش
التقاعد والضمان االجتماعي في الوزارة خلود اجلابري، 
ــرة التقاعد  ــدة بيانات دائ ــجل في قاع ــن يس إن كل م
والضمان االجتماعي وله راتب تقاعدي سيتم شموله 

بهذه املنحة والبالغة (٥٠) ألف دينار.

القاضي االستاذ عماد اجلابري



بغداد / البينة الجديدة 
ترأس مدير عام الشركة العامة 
ــة  ــة العراقي ــوط اجلوي للخط
ــني  املهندس كرمي كاظم حس
اجتماعاً موسعاً جمللس اإلدارة 
بحضور جميع أعضاء اجمللس 
ــركة داخل مطار  في مقر الش
ــث تضمن  ــي حي ــداد الدول بغ
ــال اإلجتماع بحث  جدول أعم

ــات املتعلقة  العديد من امللف
ــعب  وش ــام  أقس ــل  بعم
الشركة وإستعراض اخلدمات 
ــا الناقل الوطني  التي يقدمه
ــرج  الكرام.وخ ــافرين  للمس
ــن القرارات  ــاع بعدد م اإلجتم
ــتمرار  ــا إس ــة وبضمنه املهم
ــر  ــة تطوي ــق خط ــل وف العم
ــة  العراقي ــة  اجلوي ــوط  اخلط

ــر  وزي ــا  عليه ــرف  يش ــي  الت
ــني  ــل الكابنت ناصر حس النق
ــبلي وكذلك اطالق  ــدر الش بن
ــف  خملتل ــية  تنافس ــروض  ع
ــكلٍ  اخلارجية بش القطاعات 
عام والرحالت الداخلية بوجه 
ــيادته  س ــز  وأوع ــا  خاص.كم
الطائرة احلديثة من  بتشغيل 
ــتلمتها  ــراز A٢٢٠ التي إس ط

ــا  وإدخاله ــراً  مؤخ ــركة  الش
ــذ الرحالت  ــى اخلدمة لتنفي ال
ــوي  ــطول اجل ــي اإلس ــع باق م
تأكيده  ــن  ع ــركة فضالً  للش
ــرورة مضاعفة اجلهود  على ض
ــادة  ــة إلع ــية والفني الهندس
الطائرات املتوقفة الى اخلدمة 
بعد صيانتها وفق املواصفات 

املعتمدة عاملياً.
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2محليات

البصرة / البينة الجديدة
ــمالي ، امس  ــتقبلت أرصفة ميناء أم قصر الش اس
ــهد  ــفن جتارية محملة مبواد متنوعة، اذ يش أربع س
ــك من إعداد  ــداً ويظهر ذل ــاطاً جتارياً جي امليناء نش
ــال مدير عام  ــو على أرصفته. وق ــفن التي ترس الس
ــاء  ــي: أن املين ــان الفرطوس ــور فرح ــئ الدكت املوان
ــفينة (SOCOTRA/ ١) حتمل ٩١  ــتقبل امس الس اس
 (BALAO) ــفينة ــت على رصيف ١٩ والس حاوية رس
ــفينة  ــت على رصيف ٢٠ والس حتمل ٢٤٣ حاوية رس
ــت على رصيف ١٥  (MSC IRIS) حتمل ١٥٨ حاوية رس
ــيارة رست  ــفينة (ALSALMY/ ٥) حتمل ١٤٢ س والس
ــو  ــرت عمليات التفريغ فور رس ــى رصيف ٢١ وج عل

السفن على أرصفة امليناء.

ــح الزلزالي  ــروع عمليات املس ــد مش يع
ــة نوعية في  ــج العربي نقل لرقعة اخللي
سجل أعمال القطاع النفطي حيث ميثل 
ــافي  نقطة االنطالقة للعمل االستكش
ــو  ــة  و ه ــة العراقي ــاه االقليمي ــي املي ف
التجربة األولى في العمل االستكشافي 
ــي املياه  ــي ف ــي العراق ــاع النفط للقط
ــوارد  ــى م ــوي عل ــي حتت ــة والت االقليمي
ــة  ــة عالي ــة ذات احتمالي هايدروكاربوني
ــركة  ــيد مدير عام الش لذلك صرح الس
ــم حمود) قائأل  : إن  املهندس (علي جاس
باكورة أعمالنا في هذا املشروع أصبحت 
ــة البدء  ــد اقتربنا من نقط ــيكة فق وش
ــركة سينوك الصينية  إلبرام عقد مع ش
ــي  ف ــافي  االستكش ــح  باملس ــاص  خ
ــزء البري واجلزء  ــج العربي (اجل مياه اخللي
ــة العراقية)   ــاه االقليمي البحري من املي
ــى تعظيم   ــل والطموح إل ــا األم ويحدون
ــي للثروة  ــي الوطن ــتثمار االحتياط واس
الهايدروكاربونية من خالل االعتماد على 
ــود الوطنية بغية إجناح هذه  تضافر اجله
ــد األولى من نوعها في  التجربة التي تع
الزلزالية لشركتنا  ــوحات  عمليات املس
ــركة النفط  ــل في تنفيذ خطط ش ونأم

ــي حتويل التوقعات  ــة العراقية ف الوطني
إلى واقع ملموس وبدقة متناهية وسرعة 
ــية من خالل استثمار جهود  إجناز قياس
وخبرات منتسبي شركتنا .  مضيفاً  أنه 
ــي العمل  ــقف طموحاتنا ف الحدود لس
ــروة الهايدروكابونية  ــم الث ــى تعظي عل
ــا  وكلن  ، ــا  منه ــتنزف  املس ــض  وتعوي
ــى النهوض  ــبينا عل ــدرة منتس ــة بق ثق
ــة الوطنية ، والعمل  بالصناعة النفطي
ــق جميع أهداف  ــاً إلى جنب لتحقي جنب
ــركتنا مع مراعاة الدقة املتناهية في  ش
ــوحات الزلزالية واقتران ذلك  أعمال املس
ــد والوقت للوصول  باختزال عاملي اجله
ــودة واالتقان وان من  إلى أعلى درجات اجل
ضمن الفعاليات التي سوف جنريها ضمن 
ــتركة مع شركة سينوك  ــة املش الدراس
ــة  باثومتري ــوحات  مس ــي  ه ــة  الصيني
ــة  مختص ــة  جيوفيزيائي ــوحات  ومس
ــة عالية الدقة  ــوحات جذبي وكذلك مس
ــيادته احلديث  ملنطقة العمل واختتم س
سنجني قطاف مراحل العمل وسنخرج 
بحصيلة تليق باسم الشركة والقطاع 
ــواعد مالكاتنا  ــي العراق بس النفطي ف
ــرف الكلل وهي تقدم   البطلة التي ال تع
ــة لصالح الوطن  ــا القيمة خدم جهوده

واملواطن.

نينوى / البينة اجلديدة
ــدرت وزارة  ــات املصلحة العامة اص ــى مقتضي بناء عل
ــة والدة في  ــاح صال ــرر مبوجبه افتت ــا تق ــة بيان الصح
ــف  ــاع تلكي ــي – قط ــوش الرئيس ــي الق ــز صح مرك
ــي نينوى ، ذكر ذلك الوكيل  للرعاية الصحية االولية ف
ــد , مبينا  ــق ولي ــور توفي ــة الدكت ــوزارة الصح االداري ل
ــريرية  ــعة الس ــات والزيادات في الس ــذه االفتتاح ان ه
ــي ضمن اخلطة  ــات للوزارة تأت ــتحداثات واالضاف واالس
ــتحداث عدد من  ــاء واس ــي بناء وانش ــتراتيجية ف الس
ــات الصحية خدمة  ــي املؤسس ــعب والوحدات ف الش

للصالح العام ولتوفير خدمات كفوءة للمواطنني.

البينة الجديدة / هيثم مجيد 
اعلنت دائرة الرقابة التجارية 
ــارة  ــي وزارة التج ــة  ف واملالي
ــرت  ــة باش ــا الرقابي ان فرقه
ــم املطاحن  ــا  بتقيي اعماله
ــي اقليم  ــة العاملة ف االهلي
كردستان باالشتراك مع فريق 
من الشركة العامة لتصنيع 
ــتكماالً العمالها  احلبوب اس
ــهر  ش ــع  مطل ــدأت  ب ــي  الت
ــملت  ــاري والتي ش ايلول اجل
ــوب  ــط وجن ــات وس محافظ
ــك مدير عام  العراق».اعلن ذل
دائرة الرقابة التجارية واملالية  
ــان  بي ــي  ف ــون  حن ــد  محم
ــترك  ــمي  «ان فريق  مش رس
ــع احلبوب  ــركة تصني ــع ش م

ــر للعمل لتقييم جميع  باش
ــة  ــة العامل ــن االهلي املطاح
ــوك  ده ــي  محافظت ــي  ف
 ٢٣ ــع  (بواق ــليمانية  والس
ــمل التقييم  ــة)» وش مطحن
ــني  للطح ــة  اخلزني ــعة  الس
ــاءة عمليات  ــة، وكف والنخال
واجهزة  ــن،  والطح ــة  التعبئ
ــكل  ــم الهي ــة، وتقيي الغربل
ــى  ــي والبن ــي واخلارج الداخل
ــة،  مطحن ــكل  ل ــة  التحتي
ــرات وامليازين  ــة اخملتب وجاهزي
ــة  ــل االنظم ــرية و عم اجلس
ــار  (االمتتة).واش ــة  االلكتروني
ــرق الرقابية  ــأن «الف ــان ب البي
ــن اخملالفات  ــرت العديد م اش
ــن  املطاح ــدى  ل ــة»  النوعي

العاملة في احملافظتني حسب 
بنود العقد املبرم مع الشركة 
العامة لتصنيع احلبوب، على 
ــار حنون  ــس الصعيد  اش نف

ــة كثفت  ــرق الرقابي ــأن الف ب
ــي  ــن ف ــى املطاح ــا ال زياراته
ــل انطالق  بي ــع العراق قُ جمي
ــس  ام ــة  السادس ــة  احلص

الثالثاء لضمان جودة الطحني 
ــلة  املوزع ضمن مفردات الس
الغذائية في حني انهى فريق 
رقابي زيارة تدقيقية الى عدد 

ــمال  من املطاحن االهلية ش
الناصرية في محافظة ذي قار 
ــكاوى  للتدقيق بعدد من الش
ــن املواطنني من  ــي وردت م الت
ابناء تلك املناطق حول نوعية 
الفريق جتربة  الطحني واجرى 
ــى نوعية الطحني  اخلبازة عل
ــج  النتائ ــت  وأوضح ــج  املنت
ــة كانت صالحية  بأن النتيج
ــازة  للخب ــج  املنت ــني  الطح
ــودي  العم ــور  التن ــة  بطريق
ــرق اخرى  ــجلت ف في حني س
ــواد  امل وكالء  ــل  بعم ــت  دقق
ــي مناطق الكرادة  الغذائية ف
واملنصور عددا من املالحظات 
واخملالفات في اليات التجهيز 

واماكن خزن املواد الغذائية.

البينة الجديدة / علي جبار

عقد في مقر شركة الفاروق العامة للمقاوالت 
ــار  االعم وزارة  ــكيالت  تش ــدى  اح ــائية  االنش
واإلسكان والبلديات العامة اجللسة االعتيادية 
التاسعة لعام ٢٠٢٢ جمللس إدارة الشركة والتي 
ــتــاذ (صبار الساعدي) مدير عام  حضرها االس
ــركة  الدائرة القانونية وعضو مجلس ادارة الش
ــركة  ــيد مدير عام الش إضافة الى حضور الس
والسادة اعضاء مجلس االدارة ومت خالل اجللسة 

التطرق الى عدة مواضيع منها :

ــي  ــة ف ــاريع املتلكئ ــة املش ــرض ومناقش ١. ع
الشركة وإيجاد السبل الالزمة لها .

ــركة واملستحقات  ــاريع الش ــة مش ٢. مناقش
املالية لدى ارباب العمل .

٣. مناقشة موقف كوادر الشركة (املالك الدائم 
، العقود ، األجر اليومي) .

ــا (الدعاوى  ــة مواضيع متفرقة منه ٤. مناقش
ــتمالك والتمليك  ــم ، االس ــة امام احملاك املقام
ــؤون  ، ش ــة  التحقيقي ــان  اللج  ، ــني  التضم  ،
ــالمة  والس ــة  الوقائي ــراءات  اإلج  ، ــني  املواطن
ــا للصحة  ــات اللجنة العلي ــزام بتعليم وااللت

ــالمة ، وغيرها من املواضيع املتفرقة التي  والس
مت مناقشتها خالل االجتماع). 

ــة  اجللس ــي  ف ــذة  املتخ ــراءات  اإلج ــرض  ع  .٥
السابقة.

ــادة احلضور  ــرب الس ــة اع ــة اجللس ــي نهاي وف
ــتاذ (صبار  ــم الى االس ــكرهم وتقديره ــن ش ع
ــتمر  ــاعدي) جلهوده املبذولة وحضوره املس الس
ــات مجلس إدارة شركة الفاروق  والفاعل جللس
ــدم عمل  ــر وتق ــهم بتطوي ــي تس ــة والت العام
ــاً بخدمة  ــذي ينعكس ايجاب ــركة االمر ال الش

املواطنني .

نينوى / البينة الجديدة

ــات  ــة للطاق ــة الكامل ــق اجلاهزي ــة حتقي بغي
ــتعداد لذروة االحمال الشتوية  األنتاجية واألس
ــية والفنية في  املقبلة،اجنزت املالكات الهندس
ــل الغازية، اعمال  ــة توليد كهرباء املوص محط

ــكل  ــة لتش صيانة الوحدة التوليدية اخلامس
ــة الكهربائية وليتم إعادتها  زيادة اخرى للطاق
ــكل دوري وباشراف املدير  للعمل،العمل مت  بش
العام للشركة العامة إلنتاج الشمال املهندس 
وليد خالد حسن ،ومبتابعة مدير احملطة املهندس 
حسني علي محمود،إذ تضمنت اعمال الصيانة 

ــال تركيبها  ــات للتورباين واكم ضبط القياس
بشكل نهائي،وجاري العمل على اكمال جميع 
ــة الجزاء احملطة  ــات الدورية واالضطراري الصيان
ــأنها ان  ــط طاقات توليدية من ش ــورة ورب املذك
ــاعات جتهيز  ــادة بس ــاً على زي ــس ايجاب تنعك

الكهرباء ،ورفد املنظومة بزخم اضافي.
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@kñ‰€bi@¥‰qa@¥‡Ënfl@Û‹«@új‘€a@Ô‘‹m@ÖaÜÃi@‚aäug@Úzœbÿfl
@äÌÎån€bi@äÅeÎ@fibÓny¸aÎ

@Ô�œbñfl@Ú�◊äë@…�fl@Ü�”b»nm@Ú�Ìá¸Ï–€a@pb�«b‰ñ‹€@Ú�flb»€a@Ú�◊äí€a
k�»ÿ�fl@ä�nfl@“¸e@H@QP@I@Ú�»ç@pb�„aåÅ@âb�‡«gÎ@›�ÓÁdn€@fib�‡í€a

@@@îÏ‘€a@Ôzï@å◊äfl@ø@ÒÖ¸Î@Ú€bï@|nn–m@Úzñ€a
ÙÏ‰Ó„@ø@—Óÿ‹m@ıbö‘i

بغداد / البينة الجديدة
ــؤون  والش ــل  العم وزارة  ــل  وكي ــد  ـ تفقَّ
ــؤون اإلدارية والقانونية  االجتماعية للش
ــرة احلماية  ــكيني دائ ــور عالء الس الدكت
ــة  ــم الرصاف ــرأة/ قس ــة للم االجتماعي
ــاكل  ــع على ابرز االحتياجات واملش واطل
التي تواجه عمل القسم.وناقش الوكيل 
ــالل لقائه مدير الدائرة ومعاونها توفير  خ
ــم  ــية لعمل القس االحتياجات األساس
من حاسبات وطابعات، إذ يعمل القسم 
ــي نقصاً في  ــات احملدودة ويعان باإلمكاني
ــزة التكييف، فيما  ــالكات وعطل اجه امل
ـه الوكيل بإعداد تقرير عن احتياجات  وجَّ
القسم ومتطلباته ملتابعتها مع الدائرة 
ـد السكيني  املعنية في الوزارة. كما تفقَّ
اقسام الدائرة وشعبها والتقى املوظفني 
لالستماع الى ابرز االحتياجات ومتابعة 
ــام  ــرورة االهتم ــد ض ــل، واك ــير العم س
ــة والربط  ــة االلكتروني ــوع احلوكم مبوض
ــام  أم ــراءات  اإلج ــيط  لتبس ــبكي  الش
ــيرا الى أن الوزارة ساعية  املواطنني، مش
ــار بهذا االجتاه. وأوضح إن  لتصحيح املس
العمل في هكذا مواقع ينطلق من اجلانب 
ــاني قبل الوظيفي لكون التعامل  اإلنس
ــة ومعدومة  ــات ضعيف ــع فئ ــر م مباش
ــة للحاالت  ــاء أولوي ــل ويجب اعط الدخ
ــانية التي تتطلب تدخال  الهشة واإلنس
سريعا، فيما شدد الوكيل على االهتمام 
ــاع املدني والتأكد من عمل  مبوضوع الدف
ــق وصالحيتها وخاصة في  مطافي احلري

اقسام االرشفة واالضابير.

@ÒäˆaÖ@Ü��‘–nÌ@›‡»€a@ÒâaãÎ@›Ó◊Î
@OÒcä‡‹€@ÚÓ«b‡nu¸a@ÚÌb‡ßa

@@Úœbïä€a@·é”
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@Z@ÚÓ�–‰€a@pbœbíÿnç¸a@Ú◊äë@‚b«@äÌÜfl
Ô€aå€å€a@|éΩa@pbÓ‹‡«@

@ÚÿÓëÎ@ozjïc@ÚÓ”aä»€a@ÚÓ‡Ó‹”�a@ÍbÓΩa@ø@
بغداد / البينة الجديدة

ــرام بغداد / مكتب  ــت مفارز مديرية مكافحة إج متكن
الكرادة ملكافحة اإلجرام من إلقاء القبض على متهمني 
ــدة عمليات نصب واحتيال  اثنني اعترفا بقيامهما بع
ــا وقرر  ــت أقوالهم ــغ مالية، دون ــني مببال ــى املواطن عل
ــتناداً ألحكام  ــي التحقيق توقيفهما أصوليا اس قاض
املادة ٤٥٦ من قانون العقوبات .في حني متكنت قوة من 
ــة اإلجرام من إلقاء القبض  مكتب االعظمية ملكافح
ــمية، مت  ــكات رس على متهم لقيامه بتزوير مستمس
ــق املتهم وتوقيفه وفق  اتخاذ اإلجراءات األصولية بح

أحكام املادتني ٢٩٨/٢٨٩ من قانون العقوبات.

بغداد / البينة الجديدة
ــة  ــات الفوالذي ــة للصناع ــركة العام ــت الش  أعلنـ
دها  ــادن عن تعاقُ ــركات وزارة الصناعة واملع إحدى ش
ــار ثالثة  ــمال لتأهيل وإعم ــركة مصافي الش ــع ش م
لّ خـزان .  ــكُ كعب ل ــعة ( ١٠ ) آالف متر مُ ــات س خزان
ــراس خالـد  ــركة املُهندس فـ ــام الش دير ع ــال مُ وقـ
هليـل ، في تصريح للمكتب اإلعالمي في الوزارة بأنَّ 
ــمال  ــركة مصافي الش ــركة وقعت عقداً مع ش الش
ــعة ( ١٠ )  ــة خزانات س ــل وإعمار ثالث ــي بتأهي يقض
ــكلٍ  دمرة بش ــزان كانت مُ لّ خ كعب لكُ ــر مُ آالف مت
ــبب األعمال التخريبيه واإلرهابية في عام  كامل بس
ــفاً عن ان  ــادة الطاقة اخلزنية ، كاش ــك لزي ٢٠١٤ وذل
ــاز ( ٩٥٪ ) من األعمال املُتفق  ــركة متكنت من إجن الش
ــي محدود  ــالل وقت قياس ــب العقد خِ ــا مبوج عليه
ــة وبجهود  ــية املطلوب ــب املُواصفات القياس وحس
ــيراً  ش ــروع ، مُ ــرف على املش ــي املُش الكادر الهندس
ــت أربعة عقود  ــا وان أبرم ــبق له ــركة س إلى ان الش
ــمال لتنفيذ عدد من  ــركة مصافي الش أخرى مع ش
 RO ــروع تصفية املياه الصناعية املشاريع منها مش
ــاء خزان  ــقفات وإنش س ــروع تأهيل وتصنيع مُ ومش

كعب وكذلك  ــعة ( ١٠ ) آالف متر مُ وقود الطائرات س
ــة ، الفتاً إلى ان إبرام  ــروع املُبادالت احلراري صيانة مش
هذهِ العقود مع شركة مصافي الشمال يأتي في إطار 
ل الصناعي بني شركات وزارة الصناعة  حتقيق التكامُ
ــة العراقي وإلنعاش  واملعادن لتفعيل قطاع الصناع
ــة الوطنيـة .  ــوج احمللي لإلرتقاء بالصناع ودعم املنت
يُذكـر أن الشركة العامة للصناعات الفوالذية لديها 
ــة ملُنتجاتها  ــع اإلمكانيات التصنيعية الكامل جمي
ــع األعمال  ــر جلمي ــراف والتنفيذ املُباش وكذلك اإلش
الهندسية إضافة إلى ان الشركة حائزة على شهادة 

اجلودة العاملية اآليـزو .

بغداد / البينة الجديدة

اِّـهندس  علي جاسم حمود  مدير عام عام شركة االستكشافات النفطية
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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  

Ö˝j€a@µa@paâÜÇΩa@Âfl@Ï‹Ó◊@H35I@fibÅÖg@Ú€Îb™@¡j§@paâbjÇnç¸a@Ú€b◊Î

Ú‘�‰Ωa@ø@‚˝é€a@âÎÖ@�Ö˚Ì@÷aä»€a@NN@⁄âÏÌÏÓ„@ø@b„Ï€Ï◊@ÂÌämb◊@ÚÓé„ä–€a@Èm7ƒ‰i@Èˆb‘€@fi˝Å
�bjÌä”@¥Ó„b1a@ÂÌäôb0a@ıb8c@Û‹«@Ú”ÖbñΩa@ZÖaÜÃi@Úƒœb™

Ô€ÎÜ€a@fiÏi6„˝€@êÖbé€a@ b‡nu¸a@ø@⁄âbíÌ@ÚÓ”aä»€a@ÚÓ‹ÅaÜ€a@Âfl@ÜœÎ

االنبار / البينة اجلديدة
ــاء،  ــس الثالث ــداد، ام ــة بغ ــت محافظ حثّ
ــاء من تدقيق  ــات التربية على االنته مديري
ــام ٢٠٢٠،  ــني لع ــن اجملاني ــماء احملاضري أس
ــداد الكلف  ــم وإع ــة عليه ــة املصادق بغي
ــال محافظ بغداد  ــة اخلاصة بهم. وق املالي
ــا ، إن احملافظة عقدت  ــر العط ــد جاب محم
ــات التربية  ــع مديري ــعاً م ــاً موس اجتماع
ــف املالية  ــة موضوع الكل ــت ملناقش الس
ــة  ــام ٢٠٢٠ وآلي ــني لع ــن اجملاني للمحاضري
ــرعة  املصادقة عليها، لغرض إجنازها بالس
ــتحقاتهم الالزمة. ــرف مس ــة وص املمكن
ــدد احملاضرين الذين  ــار العطا، إلى أن ع وأش

ــماءهم إلى  ــات التربية أس ــلت مديري أرس
ــباط من عام  ــهر ش ــذ ش ــة من وزارة التربي
ــاف، أن  ــف محاضر.وأض ــاوز ١٨ أل ٢٠٢٠ جت
ــمائهم  ــا على أس ــت حينه ــوزارة صادق ال
وشكلت جلاناً برئاسة الوكيل اإلداري لوزير 
ــال األسماء الى  التربية، وجرى بعدها إرس
ــوزراء التي وافقت  ــة العامة جمللس ال األمان
ــدار األوامر اإلدارية حملاضري  بدورها على إص
ــماء أرسلت  العام املذكور، منوهاً بأن األس
ــة  املصادق ــة  بغي ــة  احملافظ ــى  ال ــرا  مؤخ
ــماء  ــلت األس عليها، بيد أن احملافظة أرس
ــا  ــرض تدقيقه ــة لغ ــات التربي ــى مديري إل
ــكل الالزم واملصادقة عليها من قبل  بالش

ــاء عملية التدقيق بغية  احملافظة فور انته
ــرعة املمكنة، كونها  إجناز هذا امللف بالس
ــعى الى شمول أكبر عدد من احملاضرين  تس
ــق أي منهم.ودعا  ــنب ح ــدم غ ــني وع اجملاني
ــن لم  ــام ٢٠٢٠ الذي ــري ع ــظ محاض احملاف
ــلة  ــماؤهم ضمن القوائم املرس تظهر أس
إلى احملافظة، إلى مراجعة مديريات التربية 
لغرض تسجيل اعتراضاتهم وتقدمي جميع 
ــرتهم  ــد صحة مباش ــات التي تؤك البيان
ــى أن مديريات التربية  ــي املدارس، الفتاً إل ف
تتحمل صحة املعلومات واألسماء املرسلة 
بعد إنهاء التدقيق من قبل اجلهات املعنية 

باحملافظة. 

بغداد / البينة اجلديدة
ــق عماد محمود  ــرطة، الفري ــؤون الش ــارك وكيل  وزارة الداخلية لش ش
ــط  ــرق األوس ــرطة في الش ــادس لقادة الش ــي اجتماع االنتربول الس ف
ــمال إفريقيا.   وذكر بيان صدر عن مديرية مكافحة إجرام بغداد ، إن  وش
ــرطة تراس وفد  ــؤون الش الفريق (عماد محمد محمود) وكيل الوزارة لش
ــادس لقادة  ــة في جمهورية العراق الجتماع االنتربول الس وزارة الداخلي
ــرطة في الشرق األوسط وشمال أفريقيا واملنعقد حالياً في مدينة  الش
ــى ٢١ أيلول اجلاري.  ومن املقرر أن يلقي  ــية للفترة من ٢٠ إل ليون الفرنس
ــيق املواقف بني  ــاع واملتضمنة أهمية تنس ــل كلمته في االجتم الوكي
ــبيل حتقيق األمن  ــدول املنضوية حتت منظمة االنتربول في س ــع ال جمي

واالستقرار والسلم الدولي ومكافحة اجلرمية بكافة أشكالها.

ÒÜznΩa@·fl˛a@ b‡nug@ø@÷aä»€a@Ú‡‹◊@Ô‘‹ÓçÎ@⁄âÏÌÏÓ„@ø@È€byâ@ �¡∞@Ô‡√bÿ€a
وقال مصدر ، ان الرئيسني ناقشا مسودة 
ــدا اجلانبني العتماد ورقة  اتفاق أعدها وف
ــاركة الكرد  عمل موحدة حول الية مش
ــة  ــية واحلكوم ــة السياس ــي العملي ف
املقبلة، واعتماد مرشح مشترك لرئاسة 
اجلمهورية تتفق عليه مختلف االطراف 
ــن حتقيق  ــدر ع ــف املص واملكونات.وكش
ــني احلزبني  ــوارات ب ــي احل ــر ف ــدم كبي تق
ــوية  ــح تس الكرديني لالتفاق على مرش
لشغل منصب رئاسة اجلمهورية، وذلك 
ــيقي  بعد مطالبات قدمها اإلطار التنس
ــل الى اتفاق  ــراع في التوص للكرد لالس
على مرشح مشترك.وتابعت املصادر، ان 
ــة مبدئية على  ــي ابدى موافق الدميقراط
ــريطة تغيير  ــاد املنصب ش ــلم االحت تس
ــني ان  ــم صالح.وب ــي بره ــحه احلال مرش
ــتاني  ــزب الدميقراطي الكردس رئيس احل
ــعود بارزاني التقى مؤخرا في اربيل  مس
ــمي وزير املوارد  ــح االحتاد غير الرس مبرش
ــد اللطيف  ــبق الدكتور عب ــة االس املائي
ــلم  ــيد، وابلغه عدم ممانعته من تس رش
ــة اجلمهورية ممثالً  ــب رئاس االخير منص

ــد ذي صلة بحث  ــرد. على صعي عن الك
ــح، هادي العامري، مع  رئيس حتالف الفت
رئيس االحتاد الوطني الكردستاني، بافل 
ــية  ــي، تطورات األوضاع السياس طالبان
في البالد.وذكر املكتب اإلعالمي للعامري 
استقبل احلاج هادي العامري في مكتبه 
ببغداد رئيس االحتاد الوطني الكردستاني 
ــي والوفد املرافق له.وأضاف،  بافل طالبان
بحث اجلانبان العديد من امللفات املهمة 

ــة  ــة مبصلح ــة املتعلق ــا امللح والقضاي
ــتعرضا آخر املستجدات  البالد، كما اس
ــبل حل االزمة السياسية في اسرع  وس
ــس هيئة  ــا اجتمع رئي ــن. كم ــت ممك وق
احلشد الشعبي فالح الفياض مع رئيس 
االحتاد الوطني الكردستاني بافل طالباني 
ــر بيان ملكتب  ــي العاصمة بغداد.  وذك ف
ــالل طالباني  ــى بافل ج ــي ، التق طالبان
ــتاني في  ــس االحتاد الوطني الكردس رئي

بغداد، فالح الفياض رئيس هيئة احلشد 
ــالل اللقاء  ــعبي، وبحث اجلانبان خ الش
الذي حضره شاالو كوسرت رسول وخالد 
ــي آخر  ــو املكتب السياس ــواني عض ش
ــية واألمنية وناقشا  التطورات السياس
ــكالت التي تعترض  ــاعي حل املش مس
ــد  ــك تبدي ــية وكذل ــة السياس العملي
ــدد طالباني  التوترات. وأضاف البيان، وش
ــالم واالستقرار ودعا  على استتباب الس

األطراف إلى ابداء املرونة واملساومة حول 
ــة املواطنني  مطالبها؛ ألن حياة ومعيش
ــع  ــب جمي ــد أن تنص ــة والب ــي األولوي ه
ــن جانب  ــك االجتاه.  م ــي ذل ــوات ف اخلط
ــيقي  ــار التنس ــح اإلط ــر عقد مرش آخ
ــياع  ــوزراء النائب محمد ش ــة ال لرئاس
ــوداني، اجتماعاً امس الثالثاء داخل  الس
ــواب. وحضر االجتماع  مبنى مجلس الن
عدداً من النواب. وكشفت مصادر نيابية 

ــاع  ــالل االجتم ــرض خ ــوداني ع ان الس
ــي فيما لو  ــن برنامجه احلكوم مالمح ع
ــار الى أن  ــة الوزراء. يش مت تكليفه برئاس
ــي اجتماعه  ــيقي جدد ف ــار التنس اإلط
متسكه مبرشحه الوحيد لرئاسة الوزراء 
محمد شياع السوداني، كما نفى كل ما 
ــائعات.كما ناقش االطار  غير ذلك من ش
التنسيقي االستعدادات التي يبذلها مع 
حلفائه من أجل استئناف عمل مجلس 
ــتورية،  ــه بواجباته الدس ــواب وقيام الن
ــد النائب عن دولة  ــاً للبيان. فيما اك وفق
ــي، امس الثالثاء، ان  القانون جواد الغزال
ــك بترشيح  خطاب اإلطار واحد ومتمس
ــة الوزراء. وقال الغزالي  السوداني لرئاس
ــح  ــيقي يرش ــار التنس ــى االن االط ، حت
ــوداني، الن له  ــو الس ــوزراء ه ــة ال لرئاس
ــؤون الدولة فضال عن  ــي ادارة ش خبرة ف
انه شخصية مستقلة، حاجة الشعب 
ــن االزمة  ــروج م ــة واخل ــي للخدم العراق
الراهنة وفقا ملنحه صالحيات كاملة في 
استقرار البالد امنيا واقتصاديا وسياسيا 

وان خطاب االطار التنسيقي واحد.
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بغداد / البينة اجلديدة
أكد وزير اخلارجية فؤاد حسني، خالل لقائه نظيرته الفرنسية 
ــالم في  ــن كولونا في نيويورك، أن العراق يؤدي دور الس كاتري
ــر اخلارجيَّة فؤاد  ــان لوزارة اخلارجية ، ان وزي املنطقة.وذكر بي
ة لألمم  ــة العامّ ــال اجلمعيّ ــني، التقى على هامش أعم حس
ــورك، مع وزيرة  ـــ ٧٧ املُنعقدة في نيوي ــدة في دورتها ال املُتح
ة كاترين كولونا، وبحث اجلانبان االرتقاء  ــيَّ اخلارجيَّة الفرنس
بُل تعزيز التشاور  ختلف اجملاالت، وسُ بالعالقات الثنائيَّة في مُ
ــكره إلى  ــيق بني بغداد وباريس، وأعرب الوزير عن ش والتنس
ختلف  ــيَّة ملواقفها الداعمة للعراق في مُ ومة الفرنس احلُكُ
ــيَّة على  ــع نظيرته الفرنس ــر أطل ــاف، ان الوزي اجملاالت.واض
ــهده من حراك للقوى السياسيّة  الوضع في العراق وما يش
ــة جمللس  ــترَكة لعقد جلس ش من أجل الوصول إلى حلول مُ
ــكيل احلكومة، كما  ــواب خالل األيام املُقبلة، بهدف تش الن
ــة والدوليّة التي  ــا اإلقليميّ ــران عدد من القضاي بحث الوزي
دين على ضرورة العمل من  ؤكّ ــترَك، مُ حتظى باالهتمام املُش
ــة، وجتنُّب  ــق التهدئة في املنطق ــض التوتر وحتقي ــل خف أج
ــب  التصعيد الذي لن يخدم أيّ طرف.وتطرق الوزيران، بحس
وريَّة  ــعوديّة واجلُمهُ ــات الثنائيَّة بني الس ــان، إلى العالق البي
د  ــاالت معينة، وأكّ ــنها في مج ــالميَّة اإليرانيَّة، وحتس اإلس
اجلانبان على ضرورة إستمرار املُباحثات التي بدأت في بغداد، 
ــتقرار،  ــأنها حتقيق األمن، واالس والدفع باحللول التي من ش
ودفع مسيرة التعاون مبا يُحقق طموحات السالم، والتنميّة، 
ــالم في املنطقة. وتابع البيان  داً أنَّ العراق يؤديّ دور الس ؤكَّ مُ
ــيَّة-األوكرانيَّة وتأثيرها  ــرب الروس ــران احل ــش الوزي كما ناق
بادرة العراق في  ــيرَين إلى مُ ش ، مُ على األمن الغذائيّ العامليّ
تشكيل مجموعة اإلتصال العربيَّة، التي تسعى إلى إيقاف 

احلرب بني اجلانبني.
دت وزيرة اخلارجيَّة الفرنسيَّة حرص حكومتها  من جانبها أكَّ
ــا الكامل للحوار  دةً دعم فرنس ؤكَّ ــتقرار العراق، مُ على اس
ــة ألنه احلل األمثل  ــذي أطلقته احلكومة العراقيَّ الوطنيّ ال
ــرص الرئيس  ــيرةً إلى ح ش ــدة، مُ ــة جدي ــكيل حكوم لتش
ــر بغداد للتعاون  ؤمت ــيّ إميانويل ماكرون على عقد مُ الفرنس

ان.  والشراكة في نسخته الثانيَّة املُزمع عقده في عمّ

ÚÓ„aÏÓßa@ÒÎär€a@Û‹«@√b–ßaÎ@âaÏÁ˛a@Êbÿç@ÒävÁ@…‰Ω@ÚÓflÏÿy@Ú�Å
بغداد / البينة اجلديدة

حذرت وزارة املوارد املائية، امس الثالثاء، 
ــتمرار تأثير اجلفاف على األهوار،  من اس
ــة والزراعة  ــت وزارتي البيئ فيما خاطب
ــروة احليوانية.وقال  ــى الث ــاظ عل للحف
ــوار واألراضي  ــاش األه ــز إنع ــر مرك مدي
ــني  ــة في وزارة املوارد املائية حس الرطب
ــوارد املائية  ــي ، إن وزارة امل ــي الكنان عل
ــال خطة من أجل  ــرت بتنفيذ أعم باش
ــوار  ــكان األه ــرة س ــة دون هج احليلول
ــي  ومرب ــن  الصيادي ــيما  الس ــني  احمللي
ــى  ــاظ عل ــوس، للحف ــي واجلام املواش
الثروة احليوانية التي تراجعت ولألسف 
بسبب اجلفاف، مبيناً أن اخلطة تتضمن 

تعميق وتوسيع مغذيات أمين نهر الفرات 
وأيسره كي تكون مبساحة جديدة أطول 
وأكبر من السابق.وتابع أن تلك املغذيات 

ــتصبح أنهاراً كبيرة تتغذى من أمين  س
ــر الفرات لتغطي وبنسبة كبيرة  وأيس
ــكان األهوار  ــا يحتاجه س ــاه مل من املي

األصليني واحملليني املتمثلني بالصيادين 
ــة احلركة خالل  ــون لهم حري الذين تك
ــة مهنتهم داخل هذه املغذيات. ممارس

ــاف أدى الى هجرة أعداد  وأضاف أن اجلف
ــيما  كبيرة جداً من صيادي األهوار الس
مربي املواشي واجلاموس، وتراجع الثروة 
ــر، موضحاً أن  ــكل كبي ــة بش احليواني
ــتيطانهم من  ــي حتول اس مربي املواش
ــا املياه الى  ــحت فيه ــن التي ش األماك
الكناني  واملغذيات.ودعا  األنهار  ضفاف 
ــة والزراعة الى العمل على  وزارتي البيئ
ــم مربي  ــاف ودع ــة اجلف ــة أزم مواجه
ــم باألعالف    ــي ومده اجلاموس واملواش
ــى  ــاً عل ــة حفاظ ــات البيطري واللقاح
الثروة احليوانية، موضحاً أن هذه الثروة 
ــا دور كبير ومردود ايجابي في إنعاش  له

األهوار واحلركة االقتصادية.

بغداد / البينة اجلديدة
أعلنت وكالة االستخبارات والتحقيقات االحتادية، امس الثالثاء، 
ــدرة إلى البالد. ــال ٣٥ كغم من املواد اخمل ــن إحباط عملية ادخ ع

ــتخبارات والتحقيقات االحتادية  ــان ، أن وكالة االس ــاء في بي وج
ــي  ــل عملياتها النوعية للحد من تفش ــوزارة الداخلية تواص ب
ــة اخملدرات ومالحقة مروجيها والقصاص منهم، إذ متكنت من  آف
ــط (٣٥) كيلوغراماً و٩٠٠ غرام من املواد اخملدرة خالل محاولة  ضب
إدخالها عبر احلدود العراقية، مبيناً أن عملية الضبط متت ضمن 
محافظة السليمانية، وذلك استناداً الى معلومات استخبارية 
ــادة الترياك اخملدرة  ــط (٣٥٫٩٠٠) كغم من م ــث مت ضب ــة حي دقيق
ــوم مغلقة بطريقة محكمة كانت  موضوعة داخل أنابيب املني
ــه مت إلقاء القبض  ــة حمل.وأضاف البيان، أن مخبئة داخل عجل
ــليمها  ــائق العجلة والتعامل مع املواد املضبوطة وتس على س

الى جهة االختصاص التخاذ االجراءات القانونية. 

بيــدي  الـبـيـنـة الـجـديـدة / كـاظـم الـعُ
ــن التوصل التفاق  ــد هادي  ، ع ــظ ذي قار د. محم ــف محاف كش
ــتوى التعاون  على افتتاح قنصلية ايطالية في ذي قار لرفع مس
ــيما بعد الزيارة  ــياحة واستقطاب السياح الس في مجال الس
التاريخية لبابا الفاتيكان الى مدينة اور  وبعد املباشرة مبشروعي 
« مطار الناصرية « و « مدينة اور اجلديدة « االستراتيجيني.جاء ذلك 
ــفير االيطالي لدى العراق ماوريتسيو كركانتي  خالل لقائه الس
وكذلك مت االتفاق على تشكيل فريق استشاري مشترك بني ذي 
قار وايطاليا لتعزيز التعاون في اجملاالت السياحية واالثارية .واكد 
الغزي ، ان الفريق االستشاري سيعمل على تقدمي االستشارات 
ــياحية اجلديدة ،  ــا يتعلق ببناء مدينة اور الس ــرح الرؤى فيم وط
ــاريع البنى  ــذي تعمل احلكومة احمللية حاليا على تنفيذ مش وال
التحتية لها وتشييد متحفها اجلديد.وجتدر االشارة الى ان زيارة 
ــتمرت ليومني اطلع فيها على مدينة اور  ــفير االيطالي اس الس

االثرية ومدينة اور السياحية اجلديدة.
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ــهرية التي يتقاضونها  ــتضاف إلى رواتبهم الش والتي س
ــون العمل الذي يتضمن  ــكل ثابت حلني اقرار قان حالياً بش
فقرات لزيادة رواتب العمال.وأشارت اجلابري ، إلى أن ما يقارب 
ــيتم  ــي بغداد واحملافظات س ــل مضمون ف ــف عام (٦٠٠) أل

ــهرية. وتابعت، أن متويل دائرة  ــمولهم بهذه املنحة الش ش
ــتقطاع  التقاعد والضمان االجتماعي يكون من خالل اس
ــغ من العمال وكذلك من العقارات وااليجارات التابعة  مبال
لها، وأيضاً هناك استثمارات دخلت بها الدائرة كاجملمعات 

ــى لرواتب العمال  ــكنية وغيرها، منوهة بأن احلد األدن الس
املضمونني هو (٣٥٠) ألف دينار ومت اعتماد حالياً آلية جديدة 
ــن (٤٠٠) أو (٤٥٠) ألف ومت رفع  ــد األدنى م ــاب التقاع الحتس

هذا القرار جمللس الوزراء بانتظار املصادقة عليه.



رةِ القدم   اصدر االحتادُ العراقيّ لكُ
العديد من القرارات خالل اجتماع 
ــاد بالعاصمة  ــي مقرّ االحت عقد ف

بغداد.
ــاد  أن االجتماع  ــان لالحت ــر بي وذك
ــباب  الشَ ــرِ  وزي ــور  ض بحُ ــد  عق
ــاد العراقيّ  ــة رئيس االحت والرياض
لكرةِ القدم عدنان درجال والنائب 
ــي جبار  ــاد عل ــسِ االحت األول لرئي
ــس محمود،  ــي يون ــب الثان والنائ
وأعضاء املكتبِ التنفيذيّ واألمني 
ــاد محمد فرحان، ولم  العام لالحت
ــو االحتاد  ض ــاع عُ ــر االجتم يحض
كوفند عبد اخلالق بسببِ تعرُّضه 
ــهُ من  ــةٍ منعت ــى وعكةٍ صحي إل
ــاع  ــاف؛ أن االجتم ــورِ. وأض احلُض
ــن القضايا املُدرجة  تناول عدداً م

في جدولِ األعمال.
ــاد قرر إلغاءَ  ــع البيان؛ أن االحت وتاب
ــلِ  للنق ــواء  األض ــركة  ش ــد  عق
ــيتمّ إعالنُ بيع  ،  وس ــيّ التلفزيون
ــم  ــات املوس ــل مباري ــوق نق حق
ــة مبا  ــرةِ املقبل ــي الفت ــل ف املُقب
ــبُ مع رؤيةِ االحتاد ويضمنُ  يتناس

مصالحَ االحتاد واألندية.
ــن ان رئيس اإلحتاد  ــل البيان ع ونق
ــةِ اخلبراء  ــفِ جلن ــار إلى تكلي أش
ــدميِ  لتق ــاد  لالحت ــيّ  الفن ــر  واملدي
أوراقِ  ــب  ــج الكفيلةِ بترتي البرام
ومشاركاتها  الوطنيّة  املنتخباتِ 
ــةٍ ودقيقةٍ  ــة بصورةٍ منظم الدوليّ

في فترةٍ أقصاها أسبوعان. 
ــاد: إن التواصل  ــس االحت ــنيَّ رئي وب
ــدوري  ال ــةِ  رابط ــع  م ــتمرٌ  مس
ــرقِ إلى وضعِ  ــباني مع التط اإلس
ــر دوريات  ــاصِ لتطوي ــاج اخل املنه
ــتفادةِ من  ــات العمريّةِ لالس الفئ
ــتثمارِ  ــعةِ والس ــم الواس خبرته

ــي مالعبنا  ــودة ف ــاتِ املوج الطاق
ــتقبالً،  ــكلٍ يخدمُ كرتنا مس بش
ــدورات  ــةِ ال ــى إقام ــد عل والتأكي
ــاركةٍ  ــيويّة مبش اآلس ــةِ  التدريبيّ
ــرورة  وض ــني،  املدرب ــن  م ــةٍ  نوعي
ــن  احملاضري ــل  بأفض ــتعانةِ  االس
املرجوة  ــدةُ  الفائ لتكون  الدوليني 

من إقامة الدورات كبيرةً وتنعكسُ 
. على عملِ املدربني مُستقبالً

ــان؛ إلى أنه عرضت في  ولفت البي
ــدة  ــمُ اجلدي ــاعِ  التصامي االجتم
ــاتِ الوطنيّة من  ــس املُنتخب ملالب
ــي حتاكي تاريخَ  ــركةِ جاكو الت ش

العراق ومُستقبله.
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رةِ الصاالت  على نظيره اللبناني،  تغلبَ املنتخبُ العراقي لكُ
بأربعةِ أهدافٍ مقابل ثالثة في املباراةِ التي احتضنتها صالةُ 

نادي السد الرياضي، في قطر.
ــتعداداتِ املنتخبني لنهائياتِ  وجاءت هذه املباراة، ضمن اس
ــهر أيلول  ــرر إقامتها في الكويت نهاية ش ــيا املق كأس آس

اجلاري.
ــالم فيصل  ، الالعبون س ــجلَ أهداف املنتخب العراقيّ وس

وحيدر مجيد وفهد ميثاق (هدفان).
ــم  ــلمَ رئيسُ االحتاد اللبناني «هاش ــي اختتامِ اللقاء، س وف

حيدر» درعَ االحتاد إلى الوفدِ العراقي.
ــي يخوضها منتخبنا  ــاراةُ الوديّة الثانيّة الت ــدُّ هذه املب وتع
ــاراةِ األولى بهدفني  ــي املب ــبق أن تفوقَ ف ، حيث س ــيّ الوطن

نظيفني.
ــارُ إلى أن منتخبَ الصاالت خاضَ مباراتني أمام املنتخبِ  يش
األوزبكي انتهت األولى بخسارته بنتيجة (٥ - ٤)، وتغلبَ في 

الثانيةِ بهدفني مقابل ال شيء.
ــي اجملموعةِ األولى إلى  ــعَ املنتخب العراقي لكرة اليد، ف ووق
جانبِ منتخبات تايالند والكويت وعمان، في حني وقعَ لبنان 

في اجملموعةِ الثالثة إلى جانبِ إيران وإندونيسيا وتايوان.

  

 أعلن احتاد غرب آسيا لكرة القدم، امس 
ــابقات  املس ــتراتيجية  اس عن مالمح 
التي يعتزم تنظيمها في العامني ٢٠٢٣ 
ــيا  و٢٠٢٤ املقبلني , وقال احتاد غرب آس
ــتراتيجية  ــالل هذه االس ــه حرص خ إن
ــاع اللجنة  ــالل اجتم ــي عرضت خ الت
ــي العاصمة  ــة، الذي عقد ف التنفيذي
ــى دميومة  ــرا، عل ــان مؤخ ــة عم األردني
ــل  والعم ــموليتها،  وش ــابقاته  مس
ــتمرارية  ــيعها أكثر، واالس ــى توس عل
ــف  ــى مختل ــوالت عل البط ــم  بتنظي
الفئات العمرية ولكال اجلنسني، أسوة 
ــي ٢٠٢١ و٢٠٢٢ من  ــي عام ــا حدث ف مب
ــاط كبير وملحوظ من خالل إقامة  نش
ــني  ــة , ذكر ذلك  الكابنت حس ١٤ بطول
سعيد رئيس جلنة املسابقات في احتاد 
ــيا واضاف :  أن االستراتيجية  غرب اس

ــمل توسيع  ترتكز على عدة محاور تش
ــاركات ضمن بطوالت احتاد  رقعة املش
ــداورة  ــاد نظام امل ــيا، واعتم ــرب آس غ
ــك لضمان  ــتضافة البطوالت وذل باس
ــة الـ  ــادات األهلي ــة االحت ــول كاف حص
ــوالت،  البط ــان  احتض ــق  ــى ح ١٢ عل
ــاركات  وهو  وإيجاد زخم أكبر في املش

ــة البطولة على  ــهم برفع قيم ما يس
الصعيد الفني والتسويقي واإلعالمي، 
ــتراتيجية على ضرورة  ــا تركز االس كم
ــد بطوالت  ببرمجة مواعي ــتمرار  االس
ــع  ــب م ــا يتناس ــيا مب ــرب آس ــاد غ احت
ــيوي، بحيث تكون  ــدة االحتاد اآلس أجن
ــيا حتضيرية  ــرب آس ــاد غ ــوالت احت بط

ــواء  س ــيوية،  اآلس ــتحقاقات  لالس
ــات أو النهائيات، الفتا إلى أنه  للتصفي
ــع من وراء ذلك إلى توفير بطوالت  يتطل
حتضيرية لالحتادات األعضاء قبل خوض 
املنافسات اآلسيوية، وباألخص الفئات 
ــباب) لكال  ــئني والش ــة (الناش العمري
ــيا   ــف احتاد غرب آس ــني .  وكش اجلنس

ــب االستراتيجية  في بيانه  أنه بحس
ــاعيه العتماد  ــيواصل مس ــا  س أيض
للنهائيات  ــة  ــون مؤهل لتك ــه  بطوالت
ــيوية  وسيتم التباحث مع االحتاد  اآلس

ــل  بط ــاء  إعط ــوص  بخص ــيوي  اآلس
ــيا تأهال تلقائيا  بطوالت احتاد غرب آس
الفكرة  ــي  وه ــيوية،  اآلس ــات  للنهائي
التي كانت طرحت خالل اجتماع أمناء 

ــيوي  ــر الذي عقد مع االحتاد اآلس الس
ــعودية , وأكد أنه  ــرة القدم في الس لك
ــتمر االحتاد في  ــى جانب ذلك  سيس إل
استراتيجيته بخطة التطوير اخلاصة 
ــاطئية وكرة الصاالت  بكرة القدم الش
وكرة القدم اإللكترونية ولكال اجلنسني، 
ــع االتفاقيات مع  ــواء من خالل توقي س
ــة، أو من  ــادات اخملتلف ــات واالحت املنظم
ــم  ــل  وتنظي ــة ورش العم ــالل إقام خ
البطوالت التي سبق وشملت إقامة ٣ 
ــدم إلكترونية  وبطولة  ــوالت كرة ق بط
ــاطئية  وبطولة لكرة  لكرة القدم الش
ــيدات،  ــاالت للرجال، ومثلها للس الص
وتتضمن االستراتيجية كذلك، اإلبقاء 
ــوالت لألندية  ــم بط ــى جتربة تنظي عل
ــتحداث  ــل على اس ــوية، والعم النس
ــال بالتعاون مع  ــة الرج ــوالت ألندي بط

االحتادات اإلقليمية األخرى.

استعان حكم في إحدى البطوالت الدنيا في 
صربيا، بتقنية حكم الفيديو (VAR)، من أجل 
تعديل قراره واحتساب هدف بدالً من إلغائه. 
إلى هنا ال يبدو اخلبر غريباً، فهناك الكثير من 
ــابهة، التي تدخل فيها «الفار»  احلاالت املش

من أجل احتساب أو إلغاء هدف.
ــن ما حدث في صربيا هو أن احلكم ألغى    لك
ــجل كان  ــى اعتبار أن الالعب املس هدفاً عل
ــه إلى جلبة  ــلل، قبل أن ينتب في موقف تس
ــراره، باإلضافة  حدثت على املدرجات حول ق

إلى اعتراض الفريق صاحب الهدف.
ــه احلكم  ــط االحتجاجات، توج ــت ضغ وحت
ــة عبر تقنية  ــة اجلماهير وراجع اللقط ناحي
ــن هاتف أحد  ــت عبارة ع ــار»، التي كان «الف

املشجعني.
ــر احلكم في مقطع الفيديو وهو يراجع  وظه
ــجع، ليقرر احلكم  ــة التي وثقها مش اللقط

إلغاء قراره األول، واحتساب الهدف.
وتساءل مغردون عن شرعية احتساب الهدف 
عقب جلوء احلكم إلى هاتف أحد املشجعني، 
ــر معمول بها  ــة الفيديو غي ــة أن تقني خاص

ــون عبر  ــة.وتفاعل املتابع ــك املنافس في تل
ــع  ــر» م ــي «تويت ــل االجتماع ــع التواص موق
ــات التي جمعت  اللقطة، وانهالت التعليق
بني الطرافة والسخرية. وقال أحد املتابعني: 
ــت متوفرة اآلن  ــة الفيديو VAR أصبح «تقني
على جوجل بالي»، وكتب آخر ساخراً: «دوري 
ــو األفضل في  ــي صربيا ه ــة األدنى ف الدرج

العالم».

ــذه القصة  ــث: «إذا افترضنا أن ه ــر ثال ونش
ــذا احلكم من  نع ه ــن أن ميُ ــة، فيمك حقيقي
التحكيم في جميع املسابقات على اعتبار 
أنه خالف القاعدة، هذا ليس حكم الفيديو 
ــس معتمداً في  ــاعد، ومن املؤكد أنه لي املس

هذه الدرجة».

ــب  نتخ املـُ ــدربُ  م ــنَ  أعل
العراقي «راضي شنيشل» 
ــني النهائيّة  قائمةَ الالعب
ــاركةِ  ش للمُ ــتدعاة  املُس
ــةِ األردن الدوليّة  في بُطول
ــن ٢٣-٢٧ أيلول/  ــرة م للفت

سبتمبر احلالي.

ــاد الكرة  ــان الحت ــر بي وذك
ــةُ  القائم أن  ــي   العراق
ــم  ه ــاً  العب  (٢٣) ــت  ضم
ــن ،  ــالل حس ــن: ج كلٌ م
ــن  ــدي ، حس ــان مه دلوڤ
ــاف يونس، كرار  أحمد، من
ــني، أحمد  عامر، زيد حتس
ــزه  حم ــني،  احلس ــد  عب

عدنان، محمد علي عبود، 
شهاب رزاق، حسني علي، 
ــيركو  ش بايش،  ــم  إبراهي
ــن عبد الكرمي،  كرمي، حس
اسو رستم، أمير العماري 
ــكي ، أمين  ، ميرخاس دوس
ــني ، أمجد عطوان ،  حس
ــران أحمد، آالي فاضل،  هي

عباس محمد، ريوان أمني. 
أن  ــى  إل ــارة  اإلش ــدرُ  وجت
ــد  ق ــي  العراق ــبَ  املنتخ
ــر اليوم االثنني  خاضَ عص
ــةً ضد نادي  ــاراةً جتريبيّ مب
الشرطةِ احتضنها ملعبُ 
ــوزِ  بف ــت  وانته ــة،  املدين
بهدفٍ  ــيّ  الوطن املنتخبِ 

حملَ إمضاءَ الالعب اسو 
رستم.

ــادرَ وفدُ  ــن املؤمل أن يغ وم
ــيّ عصر  ــب الوطن املنتخ
ــةِ  اململك ــى  إل ــاء  األربع
ــميّة، قبل  األردنيّة الهاش
أن يخوضَ غداً آخرَ وحداته 

التدريبيّة.

ــرة عدنان  ــأن رئيس احتاد الك ــاط رياضية، ب ــادت أوس أف
درجال وجه جلنة التراخيص بتأجيل إعالن أسماء االندية 

املرخصة للمشاركة بـ(دوري التراخيص).
ــاط ان الهدف من املقترحات للخروج من  وأبلغت األوس

اإلشكاالت التي حتدث والتي تتسبب في خالفات.
ــن املمكن ترخيص عدد من األندية التي  واوضحت انه م

ال ميكن لها أن ترخص على أرض الواقع. 
ــع مع عمل  ــد يدخل يتقاط ــذا املقترح ق ــت أن ه وتابع
ــص و املكتب التنفيذي  ــاد وقد يعرض جلنة التراخي االحت

للمساءلة القانونية.
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قاسم حسون الدراجي 

ــان الكبير  ــة ) لعب الفن ــة الدمناركي ــم (التجرب في فيل
(عادل إمام) دور (وزير الشباب والرياضة ) وفي حدى زياراته 
ــيدة (تقلي البطاطا  ــة لالندية الرياضية وجد س لتفقدي
ــة ويتحدثون  ــخاص يدخنون الشيش ــة ) واش والطعمي
ــيخ كبير  ــروف , وتعرف على ش ــرج اخل ــن قرب زفاف ف ع
ــة للتكندو  ــوز مدرب ــام وامرأة عج ــال االجس ــدرب كم م
ــغل منصب  ــدو) واخر يبدو فالحا صعيديا يش (التايكوان
مشرف اجتماعي, وبعد ان سألوه عن شخصيته أنفجر 
ــباب وضرب اجلميع (باجلزمة ) صارخاً بهم  بهم وزير الش
(انا الوزير يا اوالد الكلب )... تذكرت ذلك املشهد املؤلم في 
ــمع ونرى العدد الكبير  ــوداء ) ونحن نس (الكوميديا الس
ــة املزرية ألغلبها  ــة الرياضية في العراق واحلال من االندي
ــك مقومات  ــوائية ال متتل ــت اندية عش ــد ان اصبح , بع
ــن الناحية الفنية  ــواء م النادي باملعنى املعروف عنه س
ــا ال متتلك مقرا وال  ــى التحتية , بل انه ــة او البن او االداري
ملعباً خاصا بها , وهناك من ال يحتضن فريقا او فعالية 
ــيس  ــت على اجازات تأس ــرة .  اندية حصل ــة بامل رياضي
ــرات اجلانبية  ــى والتأثي ــروف الفوض ــل ظ ــص في ظ ورخ
ــل جهات متنفذة في  ــخصية او من تدخ والعالقات الش
ــدد االندية في العراق  ــذه احملافظة او تلك حتى وصل ع ه
ــتان ناهيك عن  ــى مايقارب ٤٦٠ نادياً عدا اقليم كردس ال
ــباب   ــمى مراكز الش املنتديات الرياضية والتي كانت تس
ــي العراق والغريب  ــي جميع محافظات واقضية ونواح ف
ــتوفى الشروط والضوابط الالزمة !  ان ٦٣ نادياً فقط اس
ما دعا وزارة الشباب والرياضة الى تشكيل جلنة لتقييم 
ــال التقييم  ــال االندية حيث اجنزت اعم ــة واقع ح ودراس
ــرة التربية  ــجلة لدى دائ ــة الرياضية املس ــب االندي الغل
البدنية والرياضة في الوزارة , وكشفت اللجنة عن  وجود 
ــيس، و لم  ــن األندية خالفت ضوابط التأس ــدد كبير م ع
تلب أبسط مقومات النادي الرياضي وفق ماجاء بتصريح 
ــوي مدير عام دائرة التربية البدنية والرياضة  احمد املوس
والذي اعلن عن وجود عملية تقليص كبيرة جدا ستطال 
عددا كبيرا من االندية الرياضية في البلد خالل االسبوع 
املقبل , ولكن السؤال املطروح هنا كيف ان وزارة الشباب 
ــيس لالندية  والرياضة  قامت مبنح وجتديد اجازات التأس
الرياضية العراقية دون استثناء في وقت سابق من العام 
املاضي ؟, ورمبا سيشاهد وزير الشباب والرياضة العراقي 
ــخصيات ال تختلف عما شاهده  عدنان درجال صوراً وش
الوزير عادل امام في بعض انديتنا التي تشبه (الدكاكني ) 
واسمها باحلصاد ومنجلها مكسور , بل ان بعض االندية 

ال متلك حتى املنجل املكسور ! 
ــني على هذه اخلطوة  ــد على ايدي القائم ــذا فاننا  نش   ل
ــى تقليص اكبر  ــف االندية الرياضية وندعوهم ال في مل
ــروط االدارية  ــتوفية للش عدد ممكن من االندية  غير املس
ــا وانذار  ــاء البعض منه ــة  من خالل الغ ــة واملالي والفني
ــروري ان يكون لدينا ٥٠٠  ــر , فليس من الض البعض االخ
ــدا او موهوباً  ــدم للرياضة العراقية  بطال واح ــادي ال يق ن
ــن الضروري االعتماد على ١٠٠ ناد  او فريقاً مميزاً , ولكن م
ــروط  ــتوفي ش او اكثر بقليل ميتلك مقومات النادي ويس
ــذه األندية حتت  ــد ان تكون ه ــازة , والب ــيس واالج التأس
ــا واجنازاتها  ــة لبرنامج عمله ــة احلثيث ــة واملتابع املراقب
ــابقات احمللية او اخلارجية وان تكون رافداً مهما  في املس
للرياضة العراقية في اكتشاف وتطوير قابليات ومهارات 

الرياضيني مبختلف فعالياتهم الفردية والفرقية .

@ÚÓ◊âb∏Ü€a@Úiävn€a
@ÚÓ”aä»€a@ÚÌÜ„˛aÎ
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ــري كوليبا،  ــة أوكرانيا، دميت ــال وزيرخارجي ق
ــلحة  ــف عن طلب أس ــن تتوق ــا ل إن أوكراني
ــال في  ــي الصراع.وق ــى ينته ــن الغرب حت م
ــرغ»: «في بعض  ــة «بلومبي ــة مع وكال مقابل
ــدرا كافيا  ــا ق ــألونني إذا تلقين ــان يس األحي
ــول أننا تلقينا ما  ــلحة.. ميكنني الق من األس
ــوز أوكرانيا. حتى اآلن لم  يكفي، فقط بعد ف
ــلحة  ــدث هذا».ويواصل الغرب ضخ األس يح
ــة إلى  ــات ضخم ــكري بكمي ــاد العس والعت
ــال  ــن املطالبة بإرس ــي ال تكف ع ــف الت كيي
ــيا قد  ــلحة.وكانت روس املزيد واملزيد من األس
ــلحة  ــال األس طالبت حلف الناتو بعدم إرس
ــد الصراع ويعرض  ــا، ألنه يزيد من أم ألوكراني

املدنيني خلطر كبير.

وكاالت / البينة الجديدة
ــب إردوغان،  ــي، رجب طي ــغ الرئيس الترك أبل
ــي  ــة ف ــات اليهودي ــادة اجملتمع ــن ق ــددا م ع
الواليات املتحدة، بعزمه زيارة إسرائيل.وعلى 
ــة لألمم  ــة العام ــات اجلمعي ــش اجتماع هام
املتحدة، اجتمع إردوغان مع رؤساء املنظمات 
ــة األميركية الكبرى وأفصح برغبته  اليهودي
ــدا لهذه  ــدد موع ــرائيل دون أن يح ــارة إس زي
الرحلة.وقالت صحيفة «تاميز أوف إسرائيل» 
ــان أمام القادة اليهود متثل  إن تعليقات إردوغ
ــس التركي عازم  ــى أن الرئي ــارة أخرى عل إش
ــرائيل والتي  ــع إس ــات م ــادة العالق ــى إع عل
ــال االضطراب فيها.كما أخبر أردوغان قادة  ط
ــة أن معاداة  ــة األميركي ــات اليهودي املنظم
ــامية هي «جرمية ضد اإلنسانية»، كما  الس
ــاع لوكالة  ــاركني في االجتم ــال أحد املش ق

ــهدت العالقات بني  ــراف اليهودية.وش التلغ
ــي اآلونة  ــهدت حتوال ف ــا ش ــرائيل وتركي إس
ــرائيلي،  ــس اإلس ــارة الرئي ــد زي ــرة بع األخي
ــوغ، لتركيا خالل اذار املاضي  ــحق هرتس إس
ــرائيلي إلى أنقرة منذ  في أول زيارة لرئيس إس
ــي، أعلن رئيس  ــهر املاض ــام ٢٠٠٧.في الش ع
ــر لبيد، أن حكومته  ــرائيلي، يائي الوزراء اإلس
ستستأنف العالقات الدبلوماسية الكاملة 
مع تركيا بعد سنوات من التوتر بني الدولتني.

ــيلتقي لبيد بإردوغان  وفي نيويورك أيضا، س
ــألمم املتحدة  ــش اجلمعية العامة ل على هام
ــا رئيس  ــي يلتقي فيه ــرة األولى الت ــي امل وه
ــرائيلي مع الرئيس التركي منذ عام  وزراء إس
٢٠٠٨.في ذلك العام، بدأت العالقات الثنائية 
ــكرية  بني البلدين بالتدهور بعد عملية عس
ــرائيلية في قطاع غزة.وجمدت العالقات  إس

بني البلدين بعد أزمة العام ٢٠١٠ عندما قتل 
ــرائيلي  ــراك في هجوم اس ــرة مدنيني أت عش
ــرة» التي  ــي مرم ــفينة «ماف ــتهدف الس اس
كانت في طريقها خلرق احلصار املفروض على 

ــة في ٢٠١٦  ــرم اتفاق مصاحل ــاع غزة.وأب قط
الذي شهد عودة السفراء لكنه انهار تقريبا 
ــر من مئتي  ــد مقتل أكث ــي ٢٠١٨-٢٠١٩ بع ف
ــزة برصاص القوات  ــطيني من قطاع غ فلس
ــات احلدودية. ــرائيلية خالل االحتجاج اإلس

ــعى  ــرائيلية، يس ــة اإلس ــا للصحيف وطبق
ــع الغرب مع  ــى توثيق العالقات م ــان إل إردوغ
ــد أوكرانيا.  ــي حربها ض ــيا ف ــتمرار روس اس
ــاركة تركيا في  ــد أن يتأكد من مش ــا يري كم
عمليات التنقيب عن الطاقة في شرق البحر 
ــرائيل  ــط والتي تقودها حتى اآلن إس املتوس
ــعى إسرائيل للبناء  واليونان.في املقابل، تس
ــام ٢٠٢٠، التي أدت  على اتفاقات إبراهيم لع
ــرائيل وأربع دول  إلى تطبيع العالقات بني إس
ــرائيل في إضافة دول عربية  عربية.وتأمل إس

وإسالمية أخرى إلى االتفاقات.

@Âfl@Úz‹çc@k‹ü@ø@ä‡né‰ç@Z—ÓÓ◊
 aäñ€a@ÔËn‰Ì@Ûny@läÃ€a
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ــك، بأن  ــري بيلي ــي، دميت ــب البرملان ــرح النائ ص
ــك،  ــك ولوغانس ــي دونباس، دونيتس جمهوريت
ــيا، بعد  ــن روس ــزءا م ــا ج ــتحقان أن تكون تس
ــام  النظ ــع  م ــاملة  ــات ش ــا مواجه أن خاضت
ــي برملاني  ــرف املدنية ف ــت الغ ــي كييف.وكان ف
ــك ولوغانسك الشعبيتني  جمهوريتي دونيتس
ــي اجلمهوريتني، دينيس  ــت إلى رئيس قد توجه
ــيلني، وليونيد باسيتشنيك، مببادرة إلجراء  بوش
التصويت على االنضمام إلى روسيا على الفور.

ــتي»  ــك، في حديثه لوكالة «نوفوس وتابع بيلي
الروسية: « ، تقوم بالدنا، إلى جانب جمهوريتي 
ــة جراحية، والتخلص  ــاس، بإجراء عملي الدونب
ــي تلك  ــا، وف ــو أوكراني ــد نح ــدم الفاس ــن ال م
ــاس ليس  ــي دونب ــة كان أهال ــة اجلراحي العملي
ــة اجلراحية، وإمنا  ــي العملي ــاعدين ف فقط مس
كذلك جراحني مشاركني في تلك العملية. هم 
ــتحقون االنضمام إلينا وقد عبدوا طريقهم  يس
ــي قتالهم مع  ــا بذلوه من دماء ف ــيا مب نحو روس

النظام في كييف».
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ــتدعت وزارة اخلارجية األذربيجانية  اس
ــي لدى باكو، زاكاري  ــفير الفرنس الس
ــا، على  ــه باحتجاجه ــروس، وأبلغت غ
تعرض السفارة األذربيجانية في باريس 
إلى هجوم من قبل مجموعة من األرمن.

ــة  األذربيجاني ــة  اخلارجي وزارة  ــت  وقال
ــفير  ــتدعاء الس ــان أنه « مت اس ــي بي ف
الفرنسي لدى أذربيجان، زاكاري غروس، 
ــر الوزارة،  ــول ٢٠٢٢، إلى مق ــي ١٩ ايل ف
ــاج على  ــرة احتج ــى مذك ــث تلق حي
هجوم املتطرفني األرمن على السفارة 

األذربيجانية في فرنسا».

وكاالت / البينة الجديدة
أعلنت وزارة النفط اإليرانية أنه سوف يتم 
ــتيراد ومقايضة الغاز  ــالن عن عقد اس اإلع
بني إيران وروسيا قريبا، وفقا ملا ذكرته وكالة 
ــتيراد  ــاء «فارس».ومن املقرر أن يتم اس األنب
ــني و٦٠٠ ألف  ــدار ٩ مالي ــي مبق الغاز الروس
متر مكعب يوميا عبر جمهورية آذربيجان، 
بحسب بيان صدر عن إدارة العالقات العامة 
في وزارة النفط االيرانية، أمس االول االثنني.

ــة ما يعادل  ــك مت االتفاق على مقايض كذل
ــن الغاز مع  ــب يوميا م ــني متر مكع ٦ مالي

ــيا لتصديره من جنوب إيران في شكل  روس
ــات العامة  ــارت العالق مكثفات الغاز.وأش
ــط االيرانية، إلى أنه في وقت  في وزارة النف
ــابق مت توقيع مذكرة التفاهم بني شركة  س
«غازبروم» الروسية وشركة النفط الوطنية 
ــار دوالر.ويذكر أن  ــة ٤٠ ملي ــة بقيم اإليراني
ــاز اإليراني إلى  ــر الغ ــاء أنبوب لتصدي إنش
ــان وإمتام  ــلطنة عم ــتان وس كل من باكس
ــاريع مكثفات الغاز اإليرانية تعتبر من  مش

األمور التي مت التفاهم بشأنها.
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التونسية  العامة  النيابة  أرجأت 
ــاء،  الثالث ــس  ام ــر  ظه ــى  حت
ــة  حرك ــس  رئي ــتجواب  اس
ــي،  الغنوش ــد  راش ــة،  النهض
ــا، امس االول  ــر أمامه الذي حض
االثنني، مع نائبه، رئيس احلكومة 
األسبق، علي العريّض، للتحقيق 
ــفير  معهما بتهم تتعلّق بـ «تس
ــوريا  جهاديني» من تونس إلى س
ــل الدفاع عن  ــال وكي والعراق.وق
ــمير ديلو،  ــي احملامي، س الغنوش
لوكالة فرانس برس إنّه «بعد أكثر 
ــار، لم  ــاعة من االنتظ من ١٢ س
تستمع الوحدة الوطنية للبحث 
في جرائم اإلرهاب إلى الغنوشي 
وقرّرت تأجيل استنطاقه إلى ظهر 
امس الثالثاء». باملقابل قرّرت هذه 
ظ» على العريّض  الوحدة «التحفّ
الستكمال التحقيق معه بعدما 
«لساعات»، بحسب  استجوبته 
ــل لفرانس  ما أفاد احملامي ومراس
ــة النهضة في  دت حرك برس.وندّ
ــل اإلثنني-الثالثاء  ــر، لي ــان نُش بي
 (...) املاضيان، بـ»ظروف التحقيق 
ــاكاً صارخاً حلقوق  ــره انته وتعتب
ــر  إث ــس  تون ــهدت  اإلنسان».وش
ــدد كبير من  ــورة ٢٠١١ توجه ع ث

ــات  منظم ــم  قدرته ــني  اجلهادي
ــي بؤر  ــال ف ــاآلالف للقت ــة ب دولي
ــوريا والعراق وليبيا.  التوتر في س
ــديدة حلركة  ووجهت انتقادات ش
النهضة ذات املرجعية االسالمية 
لكونها سهلت سفرهم إلى هذه 
ــالل تواجدها في احلكم  الدول خ
ــد  احلركة.وعن ــه  تنفي ــا  م ــو  وه
وصول العريّض وهو أيضا النائب 
ــي احلزب مقر  ــي ف األول للغنوش
ــث في  ــة للبح ــدة الوطني «الوح
جرائم اإلرهاب» بالعاصمة تونس 
ــن أنصار  ــرات م هتف بضع عش
ــة البوليس  ــات دول ــزب «حري احل
ــات في  ــدأت التحقيق انتهت».وب
ــد ٢٥ متوز ٢٠٢١  هذه القضية بع
إثر احتكار الرئيس، قيس سعيّد، 
ــدر  البالد.وأص ــي  ف ــلطات  الس
ــبوع  األس ــي  التونس ــاء  القض
ــف قيادات  ــت قرارات بتوقي الفائ
ــيني كانوا منتمني  أمنية وسياس
ــة  القضي ــي  ف ــة  النهض ــزب  حل
ــة  ــة النهض ــت حرك ذاتها.ونبه
ــي  في بيان، «إلى خطورة التمش
ــلطة االنقالب  الذي انتهجته س
ومحاوالتها استهداف املعارضني 
لها بالتشويه والقضايا الكيدية 
ومحاوالت الضغط على القضاء 

وتوظيفه».
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ــرغ» بأن  ــة «بلومبي ــادت وكال أف
ــة  ــتثمارات العام ــدوق االس صن
ــف  لتوظي ــعى  يس ــعودي  الس
ــا  ــن (٥٠) موظف ــون م ــق مك فري
ــيع  ــب نيويورك بهدف توس ملكت
ــات  الوالي ــي  ف ــتثماراته  اس
املتحدة.وبحسب أشخاص على 
ــركة  الش إن  ــوع،  باملوض ــة  دراي
ــه»  أي إس  إس  ــو  «ي ــة  األميركي
ــة لصندوق الثروة  الدولية التابع
ــعودي ستوظف  ــيادي الس الس
ــمل  ــي وظائف تش ــخاصا ف أش
ــون  والقان ــتثمار  االس ــاث  أبح
ــال، باإلضافة إلى لرئيس  واالمتث

ــخاص  األش ــاد  للموظفني.وأف
الذين لم يفصحوا عن هوياتهم 
بأن الشركة األميركية اململوكة 
ستوظف  ــعودي  الس للصندوق 
ــهم  ــداول األس ــا لت ــا فريق أيض
خالل مرحلة الحقة.ورفض ممثل 
ــتثمارات العامة  ــدوق االس لصن
«بلومبيرغ». ــة  لوكال ــق  التعلي
ــن  ــة م ــدوق محفظ ــر الصن يدي
األسهم األميركية تبلغ قيمتها 
ــا في  ــار دوالر، مب ــي ٤٠ ملي حوال
ــركات مثل  ــك حصص في ش ذل
«أوبر» و»جيه بي مورغان» و»بالك 
ــركة  ــذ أن حتول من ش روك».ومن
ــتثمر  ــة إلى مس ــة محلي قابض
عاملي في عام ٢٠١٦، بدأ صندوق 

ــتثمارات العامة السعودي  االس
في االستحواذ على األصول دوليا 
ــي نيويورك  ــب ف ــاح مكات وافتت
ــغ. كما تقدم  ــدن وهونغ كون ولن
ــعودي البالغ  صندوق الثروة الس
ــار دوالر بطلب  ــه ٦٢٠ ملي حجم
للحصول على رخصة مستثمر 
أجنبي مؤهل في الصني.برئاسة 
ــد  محم ــر  األمي ــد،  العه ــي  ول
ــدوق  ــق صن ــلمان، يتعم ــن س ب
االستثمارات العامة في األسواق 
الدولية حيث يتطلع إلى حتقيق 
هدفه املتمثل باالستحواذ على 
ما يقرب من ١٫١ تريليون دوالر من 

األصول بحلول عام ٢٠٣٠.

وكاالت / البينة الجديدة

ــرائيلية،  ــت وزارة االقتصاد اإلس قال
ــرائيل  إس إن  ــاء،  الثالث ــس  ام
ــأن  بش ــا محادثات  بدأت ــن  والبحري
ــني البلدين.وقالت  اتفاق جتارة حرة ب
أورنا  ــرائيلية،  ــاد اإلس االقتص وزيرة 
ــاق  االتف ــاعد  «سيس ــاي،  باربيف
ــني البحرين  ــز العالقة ب ــى تعزي عل
ــة  وإزال ــر،  ــكل كبي ــرائيل بش وإس
احلواجز وتوسيع التعاون االقتصادي 
ــن  ــد م املزي ــاء  بن ــي  ــاعدة ف واملس
ــب  ــن»، بحس ــني البلدي ــور ب اجلس
ــرائيلية  اإلس ــرة  الوزي ــزور  رويترز.وت
ــت مع وزير  ــن، حيث اجتمع البحري
ــارة البحريني، زايد  الصناعة والتج
العالقات  ــر  ــي، لبحث «تطوي الزيان
ــة والصناعية» بني البلدين،  التجاري

ــب وكالة أنباء البحرين (بنا). بحس
ــام ٢٠٢٠،  ــن ع ــون االول م ــي كان وف
ــتوى  ــي رفيع املس ــد بحرين كان وف
يترأسه وزير الصناعة والتجارة، زايد 

ــرائيل لبحث قضايا  الزياني، زار إس
ــادل االقتصادي وتطوير  تتعلق بالتب
ــار  اي ــي  البلدين.ف ــني  ب ــياحة  الس
ــرائيل واإلمارات  ــي، أبرمت إس املاض

ــرائيل  اتفاق جتارة حرة هو األول إلس
ــهر  ــع دولة عربية وذلك بعد ٧ أش م
ــني البلدين.ومبوجب  من املباحثات ب
ــيجري  س ــارات،  اإلم ــع  م ــاق  االتف
ــع  ــن جمي ــة م باملئ ــتثناء ٩٦  «اس
السلع (من الرسوم اجلمركية)، فورًا 
ــادت وزارة  ــبما أف أو تدريجيًا»، حس
اعتبرت  التي  اإلسرائيلية  االقتصاد 
ــبة  خطوة التوقيع «تاريخية بالنس
ــت  االقتصادية».وكان ــا  لعالقاتن
ــة خليجية وثالث  ــارات أول دول اإلم
ــات مع  ــع العالق ــة تطب ــة عربي دول
ــاطة  ــرائيل. وجرى التوقيع بوس إس
من الرئيس األميركي األسبق، دونالد 
ــبتمبر ٢٠٢٠، قبل أن  ــب، في س ترام
ــودان  ــع البحرين واملغرب والس تطبّ
ــرائيل ضمت  عالقاتها أيضا مع إس

اتفاقيات إبراهيم.

وكاالت / البينة الجديدة
ــي ، رعاياها من  ــرائيل، االثنني املاض حذرت إس
ــة خالل  ــات إرهابي ــم لهجم ــال تعرضه احتم
ــة األعياد  ــاء عطل ــالد أثن ــارج الب ــفرهم خ س
ــرائيل». اليهودية، وفق صحيفة «تاميز أوف إس
ــرائيلي  ــي اإلس ــن القوم ــس األم ــث مجل وح
ــافرون خالل عطلة األعياد  املواطنني الذين يس
ــة التحذيرات لكل دولة  ــة على مراجع اليهودي
ــث جديد، قال  ــم. في حتدي ــراء تذاكره قبل ش
مجلس األمن القومي: «نقدر أن إيران ستواصل 
ــاق األذى  ــب الترويج إلحل ــتقبل القري ــي املس ف

باألهداف اإلسرائيلية في جميع أنحاء العالم، 
ــران أو في دول  ــواء في البلدان القريبة من إي س
ــات اإلرهابية  ــرب وأوروبا».وأضاف أن اجلماع الغ
ــل إظهار الدافع»  ــل داعش وأنصارها «تواص مث
ــرائيليني  ــد اليهود واإلس ــذ هجمات ض لتنفي
ــدأ عطلة األعياد  ــاء العالم.وتب في جميع أنح
ــالل فترة  ــبوع املقبل خ ــالل األس ــة خ اليهودي
ــبوع املقبل  ــي تبدأ األس ــاد اليهودية الت األعي
ــمل رأس  ــر املقبل وتش ــى أكتوب ــتمر حت وتس
ــد العرش.  ــة وعيد الغفران وعي ــنة العبري الس
ــدى الفترات املفضلة  ــذه العطلة إح وتعتبر ه

ــدف  ــالد به ــارج الب ــفر خ ــرائيليني للس لإلس
السياحة.وقال مسؤول أمني إسرائيلي رفيع إن 
هناك عدة محاوالت إيرانية ملهاجمة معارضني 
ــير إلى أن النظام لديه  في أوروبا مؤخرا، مما يش
ــن توجيههم ضد  ــني ميك ــة حتتية وموظف بني
ــؤول األمني: «نحن  ــرائيليني.وأضاف املس اإلس
بحاجة إلى إبقاء أعيننا مفتوحة»، وفقا لهيئة 
ــرائيل  البث العامة «كان».وانخرطت إيران وإس
ــن التوترات  ــنوات، لك ــذ س ــل من ــي حرب ظ ف
ــداث البارزة  ــلة من األح ــدت بعد سلس تصاع
ــرائيل. التي ألقت طهران باللوم فيها على إس

ــؤولة  ــرائيل كانت مس ــران أن إس ــت طه وزعم
ــالمي  عن مقتل العقيد في احلرس الثوري اإلس
ــران في ٢٢  ــه بطه ــاد خدائي مبنزل ــن صي حس
ــر عمليات القتل  ــال خدائي أكث ايار. كان اغتي
ــم النووي  ــران منذ مقتل العال ــهرة داخل إي ش
ــرين الثاني  ــن فخري زادة في تش الكبير محس
ــام ٢٠٢٠.في ايار، أصدر مجلس األمن القومي  ع
ــرائيليني في  ــرا صارما لإلس ــرائيلي حتذي اإلس
ــد تلقي معلومات  ــادرة البالد فورا بع تركيا ملغ
ــد فوري مبؤامرة  ــتخبارية تفيد بوجود تهدي اس

إيرانية خلطف مدنيني إسرائيليني وقتلهم.

وكاالت / البينة اجلديدة 
استقبل وزير النقل املصري، كامل الوزير، 
ــا  ــم إفريقي ــي إقلي ــتثمار ف ــس االس رئي
وآسيا في جهاز قطر لالستثمار، فيصل 
ــث مت بحث التعاون  ــن ثاني آل ثاني، حي ب
ــري. ــل البح ــال النق ــي مج ــترك ف املش

ــركة  ــي وفدا ضم ممثلي ش ــرأس آل ثان وت
ــة  ــال» (MAHA ) املتخصص ــا كابيت «مه
ــة باملوانئ  ــتثمارات اخلاص في إدارة االس
ــة. وتناولت املباحثات دعم تطوير  البحري
ــني  ــة ب ــة والتجاري ــات االقتصادي العالق
ــال املوانئ  ــقيقني في مج ــن الش البلدي
ــيما كيفية  واحملطات املتخصصة، وال س
ــي تطوير  ــري ف ــب القط ــاركة اجلان مش
ــئ  باملوان ــة  احلالي ــات  احلاوي ــات  محط

ــتثمارات  ــخ اس ــن طريق ض ــة ع املصري
ــاءة البنية  ــع كف ــر ورف ــرة لتطوي مباش
ــغيل وتطبيق  ــدات التش ــة ومع الفوقي
ــي اإلدارة  ــا ف ــم التكنولوجي ــدث نظ أح
ــغيل.وأكد وزير النقل خالل اللقاء  والتش
ــهد  ــاع النقل في مصر يش ــى أن قط عل
طفرة كبيرة، وأن هناك فرصا استثمارية 
واعدة في هذا اجملال مثل إنشاء محطات 
ــاء  بحرية جديدة للبضائع العامة، وإنش
مراكز لوجيستية وموانئ جافة وربطها 
ــاهمة  ــكك حديدية، للمس بخطوط س
ــداول في  ــارة والت ــادة حركة التج ــي زي ف
ــق الهدف األكبر  ــئ املصرية لتحقي املوان
ــي للتجارة  ــز عامل ــل مصر ملرك وهو حتوي
ــاء وقع  ــام اللق ــتيات.وفي خت واللوجس

الوزير املصري والرئيس التنفيذي لشركة 
ــر كونديال مذكرة  «مها كابيتال» أبو بك
ــكل  ــام لش ــار الع ــع اإلط ــم لوض تفاه
ــرة القادمة  ــترك خالل الفت التعاون املش
ــات اجلدوى الالزمة  وللبدء في عمل دراس
ــي املوانئ،  ــتركة ف ــروعات مش ــي مش ف
ــال  ــي مج ــاون ف ــى للتع ــة أول وكمرحل
ــعيد،  ــر محطة حاويات غرب بورس تطوي
ــطتها  ــع في أنش ورفع كفاءتها والتوس
ــية، لتتواكب مع  ــع قدراتها التنافس ورف
ــال إدارة  ــم العاملية في مج ــدث النظ أح
ــات عن طريق  ــات احلاوي ــغيل محط وتش
جذب مشغلني عامليني وخطوط مالحية 
ــوق  ــة احملطة في س ــادة حص ــة لزي عاملي

احلاويات مبنطقة شرق املتوسط.
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األديب حميد الحريزي

 
رتُ في سبعينات  ــمّ كما تس
ــة  ــي أمام شاش ــرن املاض الق
ــج  برنام ــة  ملتابع ــاز  التلف
رت  والناس)، تسمّ ــينما  (الس
ــارات  وعب ــروف  ح ــام  أم اآلن 
ــة)  (األرمل ــة  رواي ــداث  وأح
ــي  ــال الطائ ــورة اعتق للدكت
الصادرة في عام ٢٠١٥، والتي 
ــيرة ذاتية  ــارة عن س أراها عب
ــت  اطلع أن  ــد  بع ــة  للكاتب
األشياء)  (ذاكرة  مؤلفها  على 
ــة   ذاتي ــيرة  س ــن  م ــول  فص
ــرد  الصادر في عام ٢٠١٠. تس
الروائية محطات حياتها عبر 
ــا وأيابا  ــردية ذهاب ــزات س قف
وكأنها متارس لعبة (احمللقوه) 
ــات، على الرغم  احملببة للفتي
ــحبنا أحيانا  ــن كونها  تس م
ــة (احلية  ــا لعب ــب معه لنراق
ــة  حلظ ــي  ف ــا  وكأنه ودرج) 
ــذب األنفاس  ــتراحة وج االس
ــتخرج  ــحذ الذاكرة لتس وش
من جوف السنني كل األحداث  
واملرير،  ــم  واملؤل ــار منها  الس
ــاقة  بني  ولتتنقل بخفة ورش
ــلمان  احللة وبغداد ونقرة الس
ــزي، بني  ــة املرك ــجن احلل وس
ــقني  ــة ظللت عاش صفصاف
ــاف  اختط ــة  واقع ــهدت  وش
ــر دجلة،  ــب من على نه احلبي
ــاهد خيانة  ــني محتجز ش وب
باريس،  ــط  عربي وس ــاعر  ش
ري وفي على  جَ ــب مَ ورقة حبي

ــت،  ــر الدانوب في بودابس نه
ــة تخفي  ــة فنانة رقيق ووقف
بقايا جبس متثال جميل،  في 
ــي قصر  ــم حوت ف ــة كف قاع
أخالء  ــداري  ي ــدوي  ب ــة  طاغي
ــاه  ــد ضحاي أح ــاء  دم ــا  بقاي
ــالد مبظهر  ــا كفوف ج مخفي

كفوف املالئكة.
ــة عبارات  ــا بني مالحق تنقلن
ــن  ــني م ــاب آالف املعجب إعج
ــني  وب ــا،  برنامجه ــي  متابع
أزالم  ــن  ــرات م مطاردات عش
ــلطة  لضمها إلى جمع  الس
عواهرهم وبغاياهم، وعشرات 
عيون  الرقباء التي تريد النفاذ 
إلى كشف خفايا رأسها الذي 
يضمر كرهاً  لعنف وفجاجة  
ــادع الزيتوني  ــخف  ضف وس
ــوى  الوقحة  التي ال جتديد س
ــد املولع  ــق مبديح القائ النقي
ــى عقال  ــاء العقول،إل بإخص
ــي احملبب  ــذي اإلرهاب ــا ال أبيه
ــد األم  ــى جس ــه عل فضربات
ــل. ــعات زنابير من عس كلس

النحات  ــت  ــل زوج األخ وأنام
للتسلل إلى رقبتها امللساء، 
ــت طبيعة ذكورية بدوية  لتثب
تنحت مقولة شرقية  تقول: 
(ما اختلى رجل  وامرأة إال وكان 
ــا)، مؤكداً  ــيطان ثالثهم الش
ــطوة الشيطان على  مدى س
ــه  ــرقي وامتالك ــل الش العق
ــام قالع  ــر القتح الس كلمة 
ــة  ــال ثقاف ــر الرج ــى أكث حت
ــر،  ــة والتحض ــاء باملدني وادع
ــع آالف الكيلومترات من  يقط
ــب هداياه  ــالً حقائ بلده حام
ــي  ليال ــش  ليعي ــة   الثمين
ــقراء ال حتلم إال  حمراء مع ش
ــم إال  ــس الهدايا وال تش مبلم
ــدوالرات، ترينا كيف  رائحة ال
احترقت كل قصائد (محمود) 
ــاء  ووف ــة   رِق ــام  أم ــي  العرب
ــدم  اجملري.تق ــر  بيت ــال)  (فرج
ــودة (بالد العرب  لنا زيف أنش
ــة  ــث فضاض ..) حي ــي  أوطان

ــي  العرب ــة   وهمجي ــاد  وفس
ــق  ضد العربي في مطار دمش
ــة عفونة دورة  ــي، مقارن الدول
ــار مع عفونة عقول  مياه املط
سلطات وحكومات العرب في 
تعاملهم مع العربي الشقيق 
وتقديسهم لألجنبي  حينما 
يزور بلدانهم!!على الرغم من 
ذلك  وهبتنا (اعتقال الطائي) 
ــاً في الوطنية متشبثة  درس
ــبث  يتش ــا  كم ــا  بعراقيته
ــه، أو بحب  ــدي أم ــل بث الطف
ــي  ــة ف ــة عراقي ــمكة بنيّ س
(هور اجلبايش) فلم تتخل عن 
ــتبدله  ــا العراقي لتس جوازه
ــى هنغاريا،  ــواز وطن املنف بج
ــانية   إنس ــة  كرام ــت  رفض
ــة (بالدي  ــر عراقي ــة غي بريح
ــي عزيزة ...) هذا  وأن جارت عل
اإلصرار هو داللة أمل في عراق 
حر دميقراطي متحضر، يعيش 

في أبنائه بكرامة وعزة ورفاه.
ــا جرعة مهمة  ــا أعطتن وكم
ــب العراق  ــة وح ــي الوطني ف
ــل، أعطتنا  ــدم فقدان األم وع
ــب احلياة  ــة حل ــة عظيم جرع
األمل   ــدان  وفق ــأس  الي وعدم 
ــر جتربتها  ــد أفضل، عب في غ
ــاقة مع  ــرة ورحلتها الش املري
ــث،  اخلبي ــرطان   الس ــرض  م
ــاوته  ــن قس ــم م ــى الرغ وعل

ــتطاعت أن تلوي  وجبروته اس
ذراعه وتنتصر عليه بالصمود 
ــار العلم الذي  واألمل وبانتص
ــز  أو االنهزام  ــرف العج ال يع
أمام كل معضالت احلياة التي 
ــان، كما أعطتنا  تواجه اإلنس
مثاالً للحب احلقيقي والوفاء 
النبيل من خالل تعامل وصبر 
َري) احلبيب   ومشاعر الزوج (اجملَ
ــه املثير لإلعجاب مع   وتضامن
ــا  وجتاوزه ــه  حبيبت ــة  مصيب

ــف زير  ــا مبوق ــا  قياس حملنته
ــاء واخملادع مدعي الرقة  النس
ــعرية  (محمود) العربي  والش
املدعي القبيح.بثت للمتلقي 
ــة لطبيعة العيش  صوراً رائع
ــد املنفى الذي  ــاة في بل واحلي
ــه التمييز على  ــرف ناس ال يع
رق واجلنس والدين،  أساس العِ
ــائدة،  الس ــني  القوان ــرم  احت
ــرم، وهذا  ما  ت ــرم اآلخر حتُ احت

ــم  ــب إن ل ــي أغل ــاه ف افتقدن
نقل في جميع بلدان العروبة 
ــن  ــم م ــى الرغ ــالم عل واإلس
املزيفة  ــة  الدميقراطي ــاءة  عب
البريطانيني  البسنياها  التي 
ــيني  والفرنس ــكان  واألمري
ــدان العالم  ــن بل ــم م وغيره
ــا  ــت ثقافتن ــد زرع األول .. فق
ــع إرادة  ــة وبالتخادم م املوروث
ــتعمرين أجنة الطناطل  املس
ــاب  والذئ ــيح  والتماس
طيور  ــتبعدة  ــي، مس واألفاع
احلب والسالم .. تستحضرني 
ــه الروائية في  ــا كتبت ــا م هن
كتابها (ذاكرة األشياء) ص٨٤ 
ــجني  ــف أدخلت أم الس : كي
ــم حمامة  ــام الذي رس الرس
ــجن  ــالم على جدار الس الس
ــزي،  ــة املرك ــجن احلل ــي س ف
ــالم  ــف أدخلت حمامة س كي
ــاء حقيقية أخفتها في  بيض
شورتها الداخلي لتخفيه عن 
ــجن  هؤالء  عيون حراس الس
ــي  ومتمثل ــدي  ــاش مقل األوب
ــة  حكامهم  ــات وثقاف عقلي
ــم  كرهه ــي  ف ــت  الفاشس
ــالم، ومدى  لطيور احلب والس
قوة ومتسك اإلنسان العراقي 
ــر بكل قيم احلرية واحلب  الثائ
ــت املرأة العراقية  وكيف متكن
ــر إلى  ــذا الطي ــجاعة ه الش
وزنزاناتهم  ــم  قالعه ــط  وس
الرائعة  األم  ــذه  احلصينة!! ه
ــا وأن أدخلت  ــبق له ــي س الت
بسمة الطفولة ورمز اخلصب 
تها  ــمّ س ــي  الت ــا  طفلته
ــادث  حل ــا  توصيف ــال)  (اعتق
ــت لولدها  ــال الفاشس اعتق
ــجن نقرة  ــى  س ــى) إل (موس
ــلمان  الرهيب ، السجن  الس
ــت من  ــه الفاشس ــذي ورث ال
ــادتهم االنكليز، فلم تكن  س
ــان  لإلنس ــزا  رم إال  ــال  اعتق
العراقي الذي متكن من حبس 
ــاب  واإلره ــر  الش ــم  قي كل 
الفن  ــم  ــق قي وأطل ــم  والظل

واجلمال وحب احلياة  متجسدا 
ــال  (اعتق ــخصية  ش ــي  ف
ــوز لها (بأمنية)  الطائي) املرم
في الرواية، وهي تسمية دالة  
ــق أمنية لم  على توق لتحقي
تتحقق بعد،  األديبة والنحاتة 
ــة  والوطني ــقة  والعاش
ــاً  روحي ــة  املنتمي ــة  واملناضل
ــالم وأن لم  لقيم احلرية والس

تضمها سجالت حزب.
احلبكة وأسلوب السرد

ــا الروائية بخفة  ــت بن تنقل
ــاقة وعذوبة من ضمير  ورش
ــراوي كلي العلم، إلى  األنا ال
ضمير الغائب  الراوي العليم  
دون أن حتدث إخالال في السرد، 
ــة  دالة  ــردة جميل ــر مف عب
على ثراء الكاتبة من ناحية 
ــف  ــة توظي ــة وإمكاني اللغ
الروائية  ــل  تغف ــم  املفردة.ل
تأثيث الشخصيات الروائية 
ــية والثانوية لتكون  الرئيس
للمتلقي صورة واضحة من 
والعالمات  ــكل  الش ــث  حي
ــلوكيات  وس ــة  الفارق
الشخصية وبذلك جسمت 
ــا  وكأنن ــخصيات  الش
نشاهدها في فلم تلفزيوني 
صوت وصورة  وسلوك .. كما 
ــة كانت محكمة،   أن احلبك
فأتقنت  خالل السرد حرفة 
ــا يقول  ــك الكالم) كم (حائ
الناقد الكبير ياسني النصير.

ــرد ضمن  ــلوب الس كان أس
ــرد  ــث للس ــلوب احلدي األس
ــن االنتقال من   ــي ضم الروائ
ــر ومن حدث إلى  زمن إلى آخ
ــرد  ــر  وعدم االلتزام بالس آخ

وقد  التقليدي،  التسلسلي 

ــم ميزات  ــة أله ــت وفي كان

ــيلة  ــة  باعتبارها وس الرواي

ــة  احلياتي ــوالت  التح ــرد  س

العامة واخلاصة ... حقاً لقد 

كانت رواية، ورواية ممتعة. 

 

فنارات

ــن رحم  ــة، تلد م ــوص العاري ــك النص ــت تل مازال
ــة، التي تخلو من  ــهوة املغلف باحلداثة املادي الش
ــدية، ذات  ــروح، متارس غوايتها ببريق اللذة اجلس ال
ــر، وتتجدد، كل  ــل، وتتكاث اآللهة املتعددة!تتناس
ــى، أو أنثى الرجل، الناطقني  ــوم، بأقالم رجل األنث ي
ــهوة، والتحرر  ــارة، والش ــة، واإلث ــم الفضيح باس
ــوم  ــة...كل ي ــة والقيمي ــود األخالقي ــن كل القي م
ــق الكلمات، ونزق النزوات،  تصطاد ضحاياها، ببري
ــالل الفكري  ــتجيبة، لعهر االنح ــات املس والرغب
ــخ!ومن وراء حجابات متعددة  ــكل تفس الداعم ل
ــروح، والروح  ــد من ال ــوان، مهمتها حترير اجلس األل
ــتنطق العبث،  ــوص، تس ــه  الواحد! نص ــن اإلل م
وتعبث باملشاعر، تستلذ بتعذيب اآلخرين، وتذكي 
ــم تدعي  ــور! ث ــي املبت ــاس التلس ــم، بأنف غرائزه
القيم!والتحضروالتقدم وتصف القلم امللتزم مبداد 
ــة، بالتخلف، والرجعية،  القيم واألخالق والفضيل
ورمبا اخلبث، ومحاكمة النوايا أيضا! تلك النصوص 
ــم ال أكثر! تفضح   ــم التي تعكس حقيقته مرآته
ــن الرغبة  ــرح مفات ــرف مبعناهم...تش نواياهم.تع
ــة، املتوارية خلف  ــي عقولهم الباطن املكبوتة، ف
فلسفات احلداثة، الداعية للتحرر من ثقافة اإلله 
ــم  ــاب ربهم، ألنه أقس ــروا حس ــا أضم القدمي!ورمب
ــبعني  ــروا الس ــطرون! أو أنك ــا يس ــم وم بأقالمه
خريفا، من أجل خرافة الفن للفن، وعبادة األهواء، 
ــاب  ــولون لع ــترضون، ويتس ــهوة اجلسد،يس وش
اللذة باإلعجاب،على ذاكرة األجساد الالهثة نحو 
ــتر لعوراتهم ،وعورات الكلمات،  ــهرة، دون س الش
ــحره،  ــي لم تراع نعمة اهللا عليهم بالبيان وس الت
ــفور، واجملاهرة  فوظفوا تلك النعمة باجلحود والس
ــي  ــش احلس ــون، والفح ــخافة اجمل بالعصيان...س
ــمونه أدب  ــى أدب ،ويس ــة! بال أدن ــا ثقاف ــال له يق
ــرية  الفن للفن..! والتي ترفضه كل الثقفات البش
ــد، فإنهم ال  ــا رقيب وعتي ــة األخالقية! أم القيمي
يبالون بهما، وال يحرصون على إعجابهما، ألنهما 
ــة اإلله القدمي.!الغير  ــي تصور احلداثيني من ثقاف ف
ــأن أيديهم،  ــادق، ب ــده الص ــاالت وعي ــة خي مقبول
ــوا  ــا كتب ــرة مب ــاهدة مق ــتنطق ش ــم س وأرجله
ــتمنية  وقالوا، خياالتهم العبثية الفوضوية املس
ــي اجلمال ولها  ــا في نظرهم، ه ــات وحده بالكلم
القبول والتبرير!فساء ما يكتبون!لست مؤدجلا وال 
ــتمنني  متطرفا، كما قد يتصوره أحد الكتاب املس
ــرف، بدليل  ــج والتط ــارض  التأدل ــات، وأع بالكلم
ــدود األدب،  ــكل تطرف يتجاوز ح ــي اآلن ل معارضت

ويخدش كل حياء،كن إنسانا مبدعا بقيمك!.
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د. كاظم اِّـقدادي

هذه صورتي  

وهذه ليلتي 

احتسب سنني العمر  

وحدي 

ال كأس يشغلني

وال امرأة  

تراود طيفي  

وتلك التي كنت اعشقها

اصبحت  من االمس 

لم اعد انتظر احدا .. 

ولم احدق بساعتي

فالوقت امسى ممال 

من الفجر حتى  

مغيب الشمس 

ومواعيد العشاق ..  

قتلها الرعاع بامعان 

وتالعبوا بعقارب 

الساعة 

فأمسى العشق    

رجسا من عمل الشيطان . 

في يو م مولد وطني   

تبارز االخوة االعداء

بالقنابل الوطنية

رصاصة اخترقت شباك بيتي   

شوارع احلرب حتركت ..

لبست لون السواد ..  

على ارض السواد 

 امتدت حتى وادي السالم 

مرصوفة باملقرنص االحمر     

آه .. ياوطني 

الى متى يظل اطفال بالدي  

يلعبون ..  

بخراطيش احلرب والطيش ..

واألزقة تستنشق رائحة املوت  .
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اعتقال الطائي

البينة الجديدة / علي شريف 

ــتار الثقافي  ــادي عش ــتذكر ن اس
ــاون  بالتع ــل  باب ــة  محافظ ــي  ف
ــول) الراحل  ــي م ــي دي س ــع (ب م
ــد  ــور عب ــؤرخ الدكت ــث وامل الباح
ــور نخبة من  ــوض بحض الرضا ع
والفنانني.وابتدأ  ــني  واملثقف األدباء 
ــتذكار بالوقوف دقيقة  حفل االس
ــهداء  حدادا على روح الفقيد وش
ــق الفقيد  ــم كلمات بح العراق.ث
ــن  ــدد م ــا ع ــى القائه ــاوب عل تن

ــار  والفنانني.واش واملثقفني  األدباء 
ــل عوض كان  ــون ان الراح املتحدث
يعد في مقدمة املؤرخني واملدونني 
واملوسوعيني  واحملققني  والباحثني 
مشيدين بجهوده بتدوين مفردات 
ــخ العراق.وله  ــة وتاري ــة احلل مدين
ايضا احلضورالفاعل في األوساط 
ــل  واحملاف ــة  والعلمي ــة  الثقافي
التاريخية والبحثية داخل وخارج 
ــتذكار  ــى هامش االس العراق.وعل
ــي التاجر نصا من  ــدم الفنان عل ق
ــهيدا).ثم  ــرحية( احلسني ش مس

ــن تأليف الفقيد  مت توزيع كتاب م
ــتار  ــادي عش ــى نفقة ن ــع عل طب
ــوان (املنتخب  ــي حمل عن الثقاف
ــة في  ــة احلديث ــوز النهض ــن رم م
احللة) بني احلاضرين.وجتدر االشارة 
ــوض ولد في  ــل الدكتورع ان الراح
ــة  ــز مدين ــني مرك ــة اجلامع محل
ــة في عام ١٩٥٢  وتوفي متأثرا  احلل
ــا في عام  ــاء كورون ــات وب مبضاعف
ــا وثقافيا   ــاركا إرثا تاريخي ٢٠٢١ ت
ــن( ٥٠ )مؤلفا تبحث  متثل بأكثر م

في التاريخ واألدب واالقتصاد.
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صابر اِّـعارج

كي
ــاً واحداً؛  ــررتُ العودةَ طفالً يوم حني ق
كانتْ زوجتي بظهرٍ منحنٍّ تكافحُ في 
لصق وانتزاع األرغفة، خطوتان،ثالث... 

وطبعتُ كفيّ على ظهر التنّور!.

تفرد
ــراض  األم كلّ  ــة،  النائي ــا  قريتن ــي  ف

يعاجلها شيخنا بالكي!
ومبا إنّ إصابتي هي الكي ذاته، أستقل 
ــار؛ ليبحثا لي  ــيخنا وزوجتي القط ش
ــدن البعيدة..مذ لوحتُ  عن دواء في امل
ــى اآلن لم  ــيّ احملروقتني وإل ــا بكف لهم

يعودا!.

عقاب
ــنون مضنيَ وأنا أفتش في كل زاوية  س

ن يعاجلني...  من قريتنا عمّ
ففي رأسي مطارق؛ ال تهدأ إالّ بالكي!.

متابعة / القسم الثقاَّـ

ــدة   ــن جري ــدد (٦٥) م ــدر الع ص
ــة لوزارة  ــدة املركزي (أوروك) اجلري
الثقافة والسياحة واآلثار حافالً 
ــطتها  بأخبار دوائر الوزارة وأنش
ــا  احتفاؤه ــك  كذل ــة،  املتنوع
ــة  والفكري ــة  األدبي ــالم  باألق
ــة فضالً عن  والعربي ــة  العراقي
مقاالت ونصوص مميزة .نقرأ في 

العدد حوارات مع : الناقد عباس 
لطيف أجراه ثائر القيسي ،ومع 
ــراه  ــج أج ــي املره ــور عل الدكت
ــعود، ومع  محمد القذافي مس
ــارة  س ــكيلية  التش ــة  الفنان
ــن  ــارة حس ــه س ــي أجرت العان
ــى ، ومع الروائي الفرنسي  موس
ــا  ــه رش ترجم ــات  برون ــد  ديفي
ــاالت  املق ــي  وف  . ــومي  املرس
ــن  ــةٍ م ــرأ لنخب ــوص نق والنص

ــاب واألدباء منهم : محمد  الكت
ــرزاق الربيعي،  ــر، وعبد ال خضي
ــد  وحمي ــة،  الطراون ــة  وجمان
ــلمان، وجبار  احلريزي، وميثم س
الكواز، والدكتور صالح الطائي، 
ــان اخلزعلي، وشوقي كرمي  وريس
ــد مهلهل،  ــم عب ــن، ونعي حس
ــر، ورزان  ــن جعف ــد حس وحمي
 ، ــداويّ الهن وجمال  ــيني،  احلس

وعليّ جبّار عطيّة.

بغداد / البينة الجديدة

تُعلنُ وزارةُ الثقافةِ والسياحةِ 
ــلم  ــدءِ بتس ــن الب ــار ع واآلث
األفالم السينمائية الطويلة 
من أجل اختيار الفيلم الذي 
ــابقة  ــراق في مس ــلُ الع ميث
العاملية»  ــكار  األوس ــز  جوائ
 ، ــة»  األجنبي ــالم  األف ــة  فئ
ــريطةَ أن يكونَ الفيلمُ قد  ش
ــي العراق ، وأن  رض جتارياً ف عُ
ــاج الفيلم  ــنة إنت ــون س تك

ــوزارة  ــو ال ٢٠٢١ / ٢٠٢٢. وتدع
ــني  العراقي ــينمائيني  الس
إلكتروني  ــطٍ  راب ــال  إرس إلى 
ملشاهدة الفيلم على البريد 
ــاه مصحوباً  أدن ــي  اإللكترون
 : :أوال  ــة  التالي ــات  باملعلوم
ملخص حكاية الفيلم . ثانيا 
ــة للمخرج  ــيرة الذاتي : الس
ــا :ملفٌ خاص  ــج . ثالث واملنت
ــال توفره ) .  ــم ( في ح بالفيل
ــدٍ لتقدمي  ــرَ موع ــاً أن آخ علم

امللفات هو :٢٠٢٢/٩/٢٣.

aÜu@Ò7ñ”@óñ”





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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البينة اجلديدة / سعد االبراهيمي
ــة  الطبي ــادات  العي ــرة  دائ ــلت  أرس
ــعبية فريق تفتيشي ملتابعة عمل  الش
ــة لفحص  ــة الصباحي ــة الطبي اللجن
السياقة في موقع مرور التاجيات والتي 
ــمي  ــات الدوام الرس ــن أوق ــل ضم تعم
ــارة االطالع على  ــا .ومت خالل الزي صباح
ــراءات الفحص  ــة عمل اللجنة وإج آلي
ــني وكيفية  ــتقبال املراجع الطبي واس
تنظيمهم للحصول على إجازة السوق 

ولغاية وصولها الى معتمدي دائرة املرور 
ــوف على اهم  ــذه الزيارة للوق ــي ه .وتأت
املشاكل واملعوقات التي تواجه العمل 
ــهدت زيادة في  خصوصا ان اللجنة ش
ــن املواطنني خالل  ــني م ــداد املراجع اع
ــام املاضية ومت التوجيه بزيادة أوقات  األي
ــاعة الثالثة  ــون لغاية الس الدوام لتك
ــرة يتم استئناف  مساء وبعدها مباش
ــائية ليكون  عمل اللجنة الطبية املس
ــابعة  ــاعة الس ــدوام من الس ــت ال وق

والنصف صباحا الى الساعة السابعة 
ــتيعاب  ــن اجل اس ــاء م والنصف مس
كافة املراجعني وإجناز إجراءات الفحص 
ــح العام  ــة للصال ــم خدم ــي له الطب
.وقررت دائرة العيادات الطبية الشعبية 
زيادة السعة السريرية للجناح اخلاص 
في مستشفى ابن البيطار التخصصي 
جلراحة القلب ضمن دائرة صحة بغداد 
ــه املصلحة  ــب ماتقتضي الكرخ وحس
ــام الدائرة  ــر ع ــح مدي ــة   .وأوض العام

الدكتور دريد قاسم جاسم انه  استناداً 
ــى بيان وزارة الصحة دائرة التخطيط  إل
ــعة  الس ــادة  زي ــرر  تق ــوارد  امل ــة  وتنمي
ــفى ابن البيطار  السريرية في مستش
ــن  ــب ضم القل ــة  ــي جلراح التخصص
ــار إلى  ــرة صحة بغداد  الكرخ  .وأش دائ
ــعة  ــتمرة في زيادة الس أن (الدائرة مس
ــة اخلاصة في  ــريرية وفتح األجنح الس
ــي بغداد  ــة ف ــفيات احلكومي املستش
ــب قانون  واحملافظات والتي تعمل حس

ــعبية رقم  ــرة العيادات الطبية الش دائ
٨٩ لسنة ١٩٨٦ املعدل وبنسبة ٢٥٪ من 
ــفيات وفي حالة الطلب  اسرة املستش
ــني الراغبني في  عليها من قبل املواطن
ــروط  معاجلة مرضاهم فيها وتوفر الش
ــذه الردهات من  ــة لفتح مثل ه املطلوب
اجل تقدمي اخلدمات الطبية والعالجية 
ــات الفندقية  ــر اخلدم ــن وتوفي للراقدي
ــوض بالواقع  ــى والنه ــزة للمرض املتمي

الصحي  خدمة للصالح العام).
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بغداد / البينة اجلديدة
اعلنت وزارة النقل ، انها غير معنية بالطرق واجلسور والتخسفات 
ــؤولياتها. وذكر بيان للوزارة ، انه تداولت بعض  وال يقع ضمن مس
ــؤولية عن رداءة  ــرا حتمل فيه وزارة النقل املس ــائل االعالم خب وس
ــرة  ــات وكث ــير املركب ــا لس ــدم صالحيته ــرق وع ــوارع والط الش
ــر ان نوضح للرأي  ــذا اقتضى االم ــفات فيها واملطبات، ل التخس
ــوزارة غير  ــوزارة النقل وان ال ــوى الميت بصلة ل ــام ان هذا احملت الع
معنية بالطرق واجلسور والتخسفات وال يقع ضمن مسؤولياتها 
بل تقع مسؤولية ذلك على عاتق وزارة االعمار واالسكان والبلديات 
ــور.وتابع البيان، ان وزارة النقل معنية  العامة  دائرة الطرق واجلس
بتوفير وسائل النقل للمواطنني حيث شرعت بتسيير قطاراتها 
ــة االحجام  ــا اخملتلف ــا وباصاته ــا ومركباته ــخير حافالته وتس
ــة ايام الزيارة  ــاعة طيل ــيير رحالتها اجلوية وعلى مدار الس وبتس

االربعينية لنقل زائري االمام احلسني (عليه السالم).

بغداد / البينة اجلديدة
ــاء  ــة املوصل، امس الثالثاء، تفاصيل إنش ــت مديرية بلدي أعلن
ــي أمين املدينة، يحتوي على نافورة راقصة.  وقالت  بارك كبير ف
ــة ملديرية بلدية  ــية التابع ــتمر الكوادر الهندس املديرية ، تس
بالتعاون مع الشركة املنفذة بأعمال إنشاء بارك نافورة الربيع 
ــر اليرموك بأمين املدينة، مبينة أن نسبة  الراقصة، قرب مجس
ــروع يقع  ــورة بلغت ٨٥ ٪. وأضافت، أن املش ــاز البارك والناف إجن
ــراف مباشر من  ضمن اخلطة التي اطلقها محافظ نينوى بإش

قبل مدير بلدية املوصل.  

بغداد / البينة اجلديدة
أعلنت الشرطة االحتادية، امس الثالثاء، القبض على متهم وفق 
املادة الرابعة من قانون اإلرهاب. وقالت الشرطة ، ضمن اجلهود 
األمنية املستمرة لقطعات الشرطة االحتادية في مالحقة فلول 
ــليمهم للقضاء  العصابات اإلرهابية  واملطلوبني للقضاء وتس
ــوا جزاءهم العادل ، متكنت قوة من اللواء اخلامس الفرقة  لينال
 الثانية شرطة احتادية مسنودة باجلهد االستخباري عن طريق 
ــة (الغزالية)،  من إلقاء القبض  ــة أمنية في منطق تنفيذ ممارس
على متهم مطلوب وفق املادة (٤) إرهاب.  وأضاف، أنه مت إحالته 
ــراءات التحقيقية  ــة إلكمال اإلج ــى اجلهات اخملتص اصوليا إل

والقانونية بحقه.   

بغداد / البينة اجلديدة
ــر عدنان الوائلي،  ــذ احلدودية اللواء عم ــن رئيس هيأة املناف أعل
ــر املنافذ احلدودية  ــدد الزائرين املغادرين عب ــس الثالثاء، ان ع ام
ــوم منفذ  ــي ، زرنا الي ــخص.وقال الوائل ــى مليوني ش ــل ال وص
ــاهم في  ــكر والثناء لكل من س زرباطية احلدودي، لتقدمي الش
ــني ( عليه السالم) وعمل ليل  خدمة زوار اربعينية االمام احلس
ــاف انه مت االطالع على  ــار على جناح اخلطط احلكومية.واض نه
ــيرا الى ان االعداد املغادرة  اجراءات مغادرة الزوار من املنفذ، مش
وصلت عتبة املليوني (٢) مليون زائر من كافة املنافذ احلدودية.

ــل كافة الدوائر  ــبب تضافر اجلهود من قب وبني أن ذلك جاء بس
ــهيل عملية املغادرة وضمان سالمة خروج كافة  العاملة لتس

الزوار بسالم وامان. 
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بغداد / البينة اجلديدة
ــفت وزارة التجارة ، عن خطة الستيراد  كش
احلنطة من الواليات املتحدة ومناشئ عاملية، 
ــار دينار  ــص ٩٣٠ ملي ــت تخصي ــا أعلن فيم
لشراء مليون و٣٠٠ ألف طن من احلنطة.وقال 
مدير عام الشركة العامة لتجارة احلبوب في 
الوزارة محمد حنون، إن الشركة تعاقدت مع 
ــراء ١٠٠ ألف طن من  ــركات أمريكية لش ش
احلنطة، إضافة إلى وجود مناقصة سيعلن 
ــن، لتوفير  ــراء ٣٠٠ ألف ط ــا قريباً، لش عنه
خزين البطاقة التموينية لألشهر األولى من 
ــاج وجبتني أو ثالث  ــام املقبل. وتابع نحت الع
ــة لرفد مفردات البطاقة  وجبات من   احلنط
ــار إلى أن الوزارة بصدد إجراء  التموينية.وأش
ــة لغرض توريد  ــئ عاملي مناقصات مع مناش
ــبكة  ــادة احلنطة وجتهيز املواطنني عبر ش م
ــرين في عموم البالد.وأضاف،  الوكالء املنتش
ــة هو ٩٣٠  ــراء احلنط ــغ اخملصص لش أن املبل
ــون و٣٠٠ ألف  ــراء ملي مليار دينار يكفي لش
ــد  ــذه الكمية تكفي لس ــاً أن ه ــن، مبين ط
متطلبات البطاقة لثالث وجبات، لتصل بنا 
إلى الشهر اخلامس من العام املقبل.وأكد، أن 
ــة مطمئن وغير مقلق، وكذلك  وضع البطاق
ــبة للحنطة، حيث لدينا خزين  احلال بالنس
يكفينا إلى نهاية العام، إضافة إلى أن هنالك 

ــتيرادية بدأت بـ (١٠٠) ألف طن من  خطة اس
ــتكون من  ــة األمريكية و٣٠٠ ألف س احلنط
مناشئ مختلفة وفق مناقصة علنية خالل 
ــبوع املقبل.وأوضح،  األسبوع اجلاري أو األس
ــاه ضبط وضعها فيما  ــير باجت أن الوزارة تس
يخص اخلزين وكذلك التجهيز، حيث هنالك 
جملة من اإلجراءات اإلدارية والفنية الهدف 
ــاب الصحيح،  ــور في النص ــا وضع األم منه
ــتقبل  ــة باملس ــة حقيقي ــود أزم ــدم وج وع
ــراءات الوزارة  ــل بالقول، إن إج القريب.وأكم

ــاص وايجاد  ــى القطاع اخل ــع عل هي التوس
ــاً إلى أن  ــني، منوه ــني القطاع ــواز ب ــط م خ
ــتطاعت توفير الطحني بالتعاون  الوزارة اس
ــعار منخفضة في  ــع القطاع اخلاص بأس م
ــي ال يوجد ارتفاع في  ــوق احمللية، بالتال الس
ظل تدخل الوزارة.ولفت إلى أن العراق أفضل 
ــع الدعم  ــه لم يرف ــي املنطقة ألن ــدول ف ال
الغذائي عن البطاقة التموينية، وكذلك لم 

يرفع الدعم بالنسبة ملادة الطحني.

بغداد / البينة اجلديدة
أكدت اللجنة املالية النيابية، امس الثالثاء، 
ــي حيّز التنفيذ،  ــون األمن الغذائ دخول قان
ــل ٧ ترليونات دينار  ــارت إلى ترحي فيما أش
ــال عـضـو  ــة.  وقـــ ــة املقبل ــى احلكوم إل
اللجنة املـالـيـة جـمـال كـوجـر ، إن قانون 
ــز التنفيذ منذ  ــل حي ــي دخ ــن الغذائ األمـ
ــه، وعملية الصرف متت  ــوم صوت علي أول ي
ــى مت تخصيص  ــي األولــ ــى مرحلتني، ف عل
مبلغ للمحافظات مبقدار عشرة تريليونات 
ــه، واملبلغ  ــون دينار ومت صرف ونصف التريلي

ــر تريليوناً ونصف  ــي يقدر بأربعة عش الثان
ــمني األول  ــم على قس ــار قس ــون دين تريلي
سبعة تريليونات وربع تريليون دينار يصرف 
ــة  ــى احلكوم ــل إل ــي يرح ــرة واملتبق مباش
ــة صرفه،  ــن متتلك صالحي ــة وهي م املقبل
ــيقي  ــروط اإلطار التنس ــذا كان أحد ش وه
ــى القانون.  وأضاف أن  مقابل التصويت عل
ــت ضمن قانون األمــن  املبالغ التي خصص
ــوخة  ــود واألجـــور واملفس ــي للعق الغذائ
ــة ألن أعدادهم فلكية  ــم غير كافي عقوده
ــب وصفه) واملبلغ اخملصص محدود،  (بحس

ــع معايير ويتم  ــل بأن يتم وض ــاً أن احل مبين
ــام أي إنشاء جداول  ــيمهم على أقس تقس
ــتحقاقاً ويتم استيعابهم  تبدأ باألكثر اس
ــة  ــار خمس ــه مت اختي ــع أن ــج.  وتاب بالتدري
ــود واألجراء  ــخص من العق ــر ألف ش عش
ــكل محافظة  ــن احملافظات؛ ل ــني م اليومي
ــرون أصحاب  ــط، أما اآلخ ــخص فق ألف ش
ــم  ــم وغيره ــوخة عقوده ــود واملفس العق
ــالث أو أربع  ــرائح موجودة منذ ث ــؤالء ش فه
ــنوات أو أكثر واملبالغ اخملصصة لهم غير  س

كافية لتثبيتهم.  

بغداد / البينة اجلديدة
ــة، امس الثالثاء، من  ــذرت وزارة املوارد املائي ح
ــوار، فيما  ــاف على األه ــر اجلف ــتمرار تأثي اس
ــة للحفاظ  ــة والزراع ــي البيئ ــت وزارت خاطب
ــر مركز  ــال مدي ــة.  وق ــروة احليواني ــى الث عل
ــي وزارة  ــي الرطبة ف ــوار واألراض ــاش األه إنع
ــي الكناني ، إن وزارة  ــني عل املوارد املائية حس
ــذ أعمال خطة  ــرت بتنفي ــوارد املائية باش امل
ــكان األهوار  ــل احليلولة دون هجرة س من أج
ــي  ــيما الصيادين ومربي املواش ــني الس احمللي
ــروة احليوانية  ــاظ على الث ــوس، للحف واجلام

التي تراجعت ولألسف بسبب اجلفاف، مبيناً 
ــيع مغذيات  أن اخلطة تتضمن تعميق وتوس
ــاحة  ــره كي تكون مبس أمين نهر الفرات وأيس
جديدة أطول وأكبر من السابق.  وتابع أن تلك 
ــاراً كبيرة تتغذى من  ــتصبح أنه املغذيات س
ــبة كبيرة  ــر الفرات لتغطي وبنس أمين وأيس
من املياه ملا يحتاجه سكان األهوار األصليني 
ــن الذين تكون  ــني بالصيادي واحملليني املتمثل
ــة مهنتهم  ــة خالل ممارس ــم حرية احلرك له
ــاف أن اجلفاف أدى  ــل هذه املغذيات.  وأض داخ
الى هجرة أعداد كبيرة جداً من صيادي األهوار 

ــوس، وتراجع  ــي واجلام ــيما مربي املواش الس
ــر، موضحاً أن  ــكل كبي ــروة احليوانية بش الث
مربي املواشي حتول استيطانهم من األماكن 
ــى ضفاف األنهار  ــحت فيها املياه ال التي ش
ــة  ــي البيئ ــي، وزارت ــا الكنان ــات. ودع واملغذي
ــة أزمة  ــل على مواجه ــى العم ــة، إل والزراع
اجلفاف ودعم مربي اجلاموس واملواشي ومدها 
ــة  ــات البيطري ــودة واللقاح ــالف املوج باألع
حفاظاً على الثروة احليوانية، موضحاً أن هذه 
الثروة لها دور كبير ومردود ايجابي في إنعاش 

األهوار واحلركة االقتصادية.  

بغداد / البينة اجلديدة
ــة ،  ــرور العام ــة امل ــدرت مديري اص
ــتيراد  ــان ايقاف اس ــا بش توضيح
السيارات.وذكر بيان للمديرية ، انه 
ــام اللواء احلقوقي  ”مدير املرور الع
ــح بخصوص  ــي وض ــارق الربيع ط
ــتيراد املركبات  ــرح ايقاف اس مقت
ــرح ولم حتدد  ــه لغاية االن مقت وان

مديرية املرور ما هي عدد السنوات 
املطلوبة اليقاف االستيراد.واضاف 
”طلبت مديرية املرور ان يتم ايقاف 
ــقيط  العمل بقرار ٦٨ اخلاص بتس
املرور اي ايقاف شراء املواطن ارقام 
ــى ترقني قيد  ــرور والعودة ال ــن امل م
ــقيط لتخفيف  املركبات اي التس

الزخم املروري.
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بغداد / البينة اجلديدة
ــعبي ، ان أحد قتلى داعش في عملية  اعلنت هيئة احلشد الش
ــؤول مفرزة أمنية.وذكرت  ــغل منصب مس احلضر هو إرهابي يش
الهيئة ، ان  معاونية االستخبارات واملعلومات في هيئة احلشد 
الشعبي، كشفت عن هوية أحد ”الدواعش“ اإلرهابيني الذين مت 
ــة احلضر مبحافظة نينوى.واضافت ان اإلرهابي  قتلهم في عملي
ــغل منصب  الهالك يدعي ( محمد صافي حواس العبيدي) ويش

مسؤول مفرزة امنية في تنظيم ”داعش“ اإلرهابي.

بغداد / البينة اجلديدة
ــي مدارس  ــني ف ــة املقبول ــماء الطلب ــة أس ــت وزارة التربي أعلن
ــي ٢٠٢٢ –  ــط للعام الدراس املوهوبني ضمن الصف األول املتوس
٢٠٢٣. وذكرت هيئة رعاية املوهوبني، بحسب بيان لوزارة التربية، 

أن قبول الطلبة مت وفق الشروط والضوابط التي أقرتها الوزارة.
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سامي التميمي 

زيارة األربعني لم تثن املؤمنني رغم جور 
ــكام  الظلمة والكافرين . وكان منع  احل
ــد األمويني وبعدها  تلك الزيارة منذ عه
ــم العثمانيني وبعد  ــيني ومن ث العباس
ــكام وتقلب مزاجاتهم  ذلك امللوك واحل
ــا  ــة منه ــدات  اخلارجي واألرادات واألجن
ــة ودولية بحجج وذرائع  عربية وأقليمي
شتى .  فكانت العقوبات قاسية ومؤملة 

ــن  ــدي واألرجل واأللس ــا قطع األي منه
ــجون  ــل الس ــت داخ ــل والتعذي والقت
والتهجير القسري . في عام ١٩٧٧وقبل 
ــني  ــارة األربعينية لالمام احلس بدء الزي
ــات   ــي بداي ــث ف ــام البع (ع) . كان نظ
ــت عصاباته  ــلطة وكان ــلمه للس تس
ــرية  اخلفية تراقب وتكتب التقارير الس
ــعب  ، فقامت  والوهمية ضد أبناء الش
مبنع طقوس وشعائر األربعينية بحجج 
ــب املؤمنني   ــن ح ــام   ، ولك ــب النظ قل
وتعلقهم باحلسني  (ع)    بتلك الشعائر 
، أصروا على املسير رغم اخملاطر ، فقامت 
أجهزة النظام القمعية بأستهدافهم  
ــلحة ، وتسمى ( أحداث خان  بكل األس
ــا الكثير  ــهد  على أثره النص) أستش
ــق  ــل وكان التحقي ــن أعتق ــل م وأعتق
ــرية ومظلمة  معهم يجري في غرف س
ــكلت  ــداً عن أجهزة القضاء . وش وبعي

ــة ، ومت  ــة خاص ــك محكم ــى أثر ذل عل
تكليف (الدكتور عزة مصطفى العاني)  
ــار  ، وكان وزيراً  ــي عانة / األنب ــن أهال . م
للصحة آنذاك وعضوية كل من ( فليح 
ــن أهالي  ــم التميمي ) م ــن اجلاس حس
ــن العامري   ديالى / بني صيدا .   ( وحس
ــط .  ــؤول تنظيمات الفرات األوس ) مس
وبعد التحقيقات واملداولة  بني الدكتور 
ــن  ــزة مصطفى العاني ، وفليح حس ع
ــوا مبتابعة  ــي ،  فقام ــم التميم اجلاس
ــة كربالء  ــي محافظ ــني ادارت ــة ب حثيث
والنجف . فاكتشوا أن األعترافات كلها 
كانت كاذبة ومنتزعة بالقوة والتعذيب 
ــوى زوار  ــم يكونوا س ــؤالء األبرياء ل وه
ــوا أوامر (  ــني (ع) . فرفض ــام احلس لالم
ــا بتنفيذ االعدام  ــني ) وقته صدام حس
وأعتبروا املوضوع مبالغا فيه وال ينبغي 
ــعب  ــاء الش ــع أبن ــذا م ــرف هك التص

ــهم وشعائرهم  ــون طقوس وهم ميارس
ــب رئيس ،  ــدام نائ ــة ، كان ص الطبيعي
ــع أجهزة  ــلطة قوية على جمي ــه س ول
ــن البكر  ــزب ، وأحمد حس ــة واحل الدول
ــه  وصحت  . ــة  للجمهوري ــاً  رئيس كان 
ــن العامري  ــى مايرام . حس ــت عل ليس
وافق صدام على األمر وبقي في اللجنة 
ــب ، وصدرت أوامر  بني الترغيب والترهي
ــدام  ــذ األع ــة ومت تنفي ــة  اخلاص احملكم
ــاء .  وعلى أثر تلك املعارضة  بحق األبري
ــل األثنني ( عزة  ، وفليح)  من كل  مت فص
املناصب في احلزب والدولة ، وعني ( عزة 
ــة ، وكان  ــا  في عان ــى)   طبيب مصطف
ــددة . واألقامة  ــة املش ــع للمراقب يخض
ــم  ــن اجلاس ــح حس ــة  ، ( وفلي اجلبري
ــوة بنفيه  التميمي) .  مت معاقبته بقس
ــني معلماً  ــت وع ــة تكري ــى محافظ ال
ــددة  ــي الدور ، وكان حتت املراقبة املش ف

ــكن في  ــة ، وكان يس ــة اجلبري ، واألقام
ــه رؤية عائلته  ــدق متواضع وال ميكن فن
في املقدادية  إال مبوافقة أمنية وأحياناً 
ــهر وأكثر . وبعدها مت نقل  تطول ملدة ش
ــون املراقبة  ــدور  ) لتك ــه الى ( ال عائلت
ــة الصيفية وأثناء  ــر   ، وفي العطل أكث
ــة  ــي املقدادي ــه ف ــه وأخوت ــه ألهل زيارت
ــن العامة  ــة خاصة من األم قامت فرق
ــاركاً زوجة  ــالً ٨/٩/ ١٩٨٢ت ــه لي باغتيال
ــن للمنزل  ــال  وبذمته دي ــبعة أطف وس
ــاء . وعلى أثر  ــور البن ــي ط ــذي كان ف ال
ذلك   مت مراقبة ومعاقبة وطرد وتصفية 
الكثير من أبناء تلك القبيلة ( بني متيم 
ــام احلكم .  ــة معارضتهم لنظ )  بحج
ــر للهروب  ــى فأضط ــزة مصطف ــا ع أم
ــا )  أثر املضايقات  ــارج العراق( ماليزي خ

املستمرة لألمن وتوفي عام ٢٠١٤.

د/ حسني حاج جالل الكناني

ــات اجلميلة  ــامح من الصف ــد التس يع
ــخاص  ــض األش ــا بع ــع به ــي يتمت الت
ــان مع ذاته ومع  عبارة عن تصالح اإلنس
ا حيث أن الشخص يتعامل  اآلخرين أيضً
ــماحة  ــع اآلخرين من خالل العفو وس م
ــخصيات  ش ــاك  هن ــدر.  والص ــب  القل
ــوم لتترك  ــة   طبقت هذا املفه تاريخي
أمثلة تعبر عن فكرة التسامح الفكري  

ــذي كان  ــال ال ــون ماندي ــم نيلس ومنه
ــجن ملدة  ا بجنوب أفريقيا وقد سُ زعيمً
ا ليقود فيما بعد  ــرين عامً سبعة وعش
مقاومة سلمية ضد التمييز العنصري 
ــام في  ــامح والوئ ــه للتس ــا ذراعي فاحتً
ــن األمثلة   على هذا  ــوب أفريقيا وم جن
ــامح ما فعله املهامتا غاندي وهو  التس
ــدي حيث أنه قام بالتعبير عن  زعيم هن
ــالة وردت  ــن طريق رس ــوم ع ــذا املفه ه
ــول فيها  ــجنه ، والتي يق ــن داخل س م
ــر أنني لم أجد  ــامح ، غي ”ال أحب التس
ــر عما أقصده» لقد  أفضل منه كي أعب
متكن غاندي من هزمية أكبر امبراطورية 
آنذاك وهي بريطانيا العظمى وذلك من 
ــدم اللجوء  ــامح وع خالل إميانه بالتس
ــتطاع أن يقوم  ــف  وبذلك اس إلى العن
ا مميزًا من خالل عالقته  ــيس منوذجً بتأس
ــعبه ؛ حيث أنه ضرب  ــامية مع ش الس
ــائل املقاومة  ــن وس ــا ع ــاالً مختلفً مث
ــامح وعدم  التي خرجت في صورة التس

استخدام العنف ، ومن ثَم القدرة على 
الوصول إلى احلقوق املشروعة من خالل 
ــلمية ، وهي الصورة  ــك املقاومة الس تل
احلقيقية التي قد جتمع األمة على قلب 
ــاوز الصراعات  ــث أن جت ــد حي رجل واح
ــاء الدولة  ــن الضروريات لبن ــات م واألزم
ــه فعال في  ــذا ما نحتاج ــا وه وتطويره
ــن اليوم عبارة عن  ــراق الذي فيه نح الع
ذرات متناثرة في الفضاء صعب تركيبها 
ــذرات حتتاج الى  ــذه  ال ــي تلتقي ه ولك
ــامح الثقافي والسياسي  ونقبل  التس
ــم كل التوجهات  ــض رغ ــا البع بعضن
وااليديولوجيات ونبتعد من الال تسامح 
ــق العدالة  ــد  أن حتقي ــي فنج السياس
في الفكر السياسي القدمي في العراق، 
ــن  ــية، م ــروط األساس الش ــد  أح كان 
ــية  ــلطة السياس ــتمرار الس أجل اس
ــن العراق  ــب علينا ان جنعل م فيه ويج
ــي ننجو من  ــة الوحيدة لنا لك البوصل
ــد   ــاك  قواع .وهن ــى   ــالك والفوض اله

ــواءً  ــامح في حياتنا  س ــة  للتس مهم
ــلوكية   ــت العملية أو احلياتية الس كان
ــر  إلى اخملالفني لنا  فكريا  بعني  ان  ننظ
ــني الكراهية أو الغضب ،  الصفح ال بع
ــو   بصالح احلال  ــاعدنا ان ندع وهذا يس

في اجملتمع العراقي.
أهمية التسامح

ــق  ــواب الرف ــد أب ــو أح ــامح ه إن التس
والرحمة باآلخرين ، ولذلك فإن له مميزات 

عديدة للغاية ، منها ما يلي :
ــزّ  ــر اهللا ع ــال ألم ــو امتث ــامح ه التس
ــر بالرحمة والعفو  ــلّ ، وذلك ألنه أم وج
ــمة  ــامح س ــدرة يُعتبر التس ــد املق عن
ــامح  ــير إلى تقوى املتس ــية تش رئيس
ــوا  فُ ــى ”وَأَن تَعْ ــول اهللا تعال ــث يق ؛ حي
ــامح الشعور  ٰى“مينح التس وَ رَبُ لِلتَّقْ أَقْ
ــة  والراح ــان  واالطمئن ــكينة  بالس
النفسية والسالم الداخلي يُعد العفو 
ــباب احلصول على  ــامح أحد أس والتس
ــول الكرمي  ــول  الرس ــث يق ــزة ، حي الع

ا بعفو إال عزًا»نؤكد أن  ــا زاد اهللا عبدً ”وم
ــراق اليوم يكمن في إجراء  احلل  في الع
ــة  وحقيقية  ــة عميق ــة  داخلي مصاحل
ــة  مصاحل ــتوى،  مس ــن  م ــر  أكث ــى  عل
ــني النخب  ــع، وب ــلطة واجملتم ــني الس ب
واالجتماعية،  ــة  والثقافي ــية  السياس
ــة  ــة واملذهبي ــات الديني ــني التوجه وب
اخملتلفة؛ لتكون محصلتها  في العراق 
ــتقرا،  ــيا واجتماعيا مس مناخا سياس
ــدام والعنف، وذلك على  بعيدا عن الص
فالتسامح  والوطني.  القومي  املستوى 
ميثل محاولة جادة وموضوعية لتنظيم 
ــني العراقيني  ــات والتمايزات ب االختالف
ــم، دون أن يلغي جدلية  مبختلف فئاته
ــذه اجلدلية  ــع ،  الن ه ــراع والتداف الص
ــة إلى يوم  ــة ماضي ــنة كوني ــر  س تعتب
الدين، غير أنها كما قلنا محاولة تنظيم 
ــكال هذا التدافع، وابتكار أطر جتعل  أش
هذا التدافع وسيلة من وسائل البناء ال 

وسائل الهدم اجملتمعي.

بشرى خالد العزاوي

ــرة قيادة  ــة األخيرة ظاه ــي اآلون ازدادت ف
ــف أنواعها  ــات مبختل ــباب للمركب الش
ــن القانوني, وعدم محاسبتهم  دون الس
ــارع  ــاد متردهم في الش ــى ازدي ــا أدى إل م
ــتهتار البعض منهم؛ فنرى البعض  واس
ــرعة  ــده دون خوف وبس ــيارة وال يقود س
ــيئا.. وبسبب تهور  كبيرة وال يخشى ش
ــب  ذه ــي  الت ــوادث  احل ازدادت  ــباب  الش
ــر دون معاقبتهم  على  ــا الكثي ضحيته
ــى طليقا  ــل ان البعض  يبق ــم ب فعلته
ــائري ودفع الدية  ــبب الفصل العش بس
ــجع  ــوء الى احملاكم وهذا ما ش دون اللج
ــيارة  االخرين من االحداث الى قيادة الس
ــياقتها وان  والتباهي بها والتهور في س

ــإن الدالل  ــع على االهل ف ــؤولية تق املس
ــجعهم على  ــم يش ــه ألبنائه ــغ ب املبال
ــاب  وان غي ــيارة  الس ــياقة  ــور بس الته
ــبتهم  ــة القانونية  وعدم محاس الرقاب
ــوق ادى الى  ــل اجازة الس على عدم حم
ــادة املركبة  ــة  فان قي ــي هذه احلال تفش
ــوق تعد بحد ذاتها جرمية  بدون إجازة س
ــوص عليها في  ــة مرورية منص (مخالف
ــنة ٢٠٠٤),  قانون املرور النافذ رقم ٤٦ لس
فقد عاقبت املادة ٢١ من القانون املذكور 
السائق غير اجملاز باحلبس مدة ال تقل عن 
شهر واحد وال تزيد على ستة أشهر في 
ــة (دومنا أن  ــادة أي مركب ــال قيامه بقي ح
ــادة بدون  ــبب بحادث, بل جملرد القي يتس
ــوق)».كما عادت نفس املادة في  إجازة س
ــب واضع اليد على  ــقها الثاني لتعاق ش
ــكا لها أم  ــواء كان مال ــك املركبة (س تل
ــائق  ــذات العقوبة املقررة للس ــزا) ب حائ
ــاز (أو بغرامة ال تقل عن ١٠٠ ألف  غير اجمل
ــار وال تزيد عن ١٥٠ ألف دينار أو بكلتا  دين
العقوبتني... أي احلبس والغرامة) في حال 
سمح للسائق غير اجملاز بقيادة سيارته.
ــد املارة  ــائق ألح ــة دهس الس ــي حال وف
ــى وفاته فقد  نصت  فأدى ذلك الفعل إل
ــرور النافذ على ما  ــادة ٢٤ من قانون امل امل

ــجن ملدة ال تقل  ــي: ((١ – يعاقب بالس يل
ــبع  ــنوات وال تزيد على س عن خمس س
ــنوات وبغرامة ال تقل عن مليون دينار  س
ــمائة ألف  ــى مليون وخمس ــد عل وال تزي
ــبب في موت  دينار أو كليهما كل من تس
ــة لعدم  ــة قيادته مركب ــخص نتيج ش
ــة والبيانات  ــه للقوانني واألنظم مراعات

اخملتصة.
ــجن مدة ال تقل  ٢ – تكون العقوبة الس
ــر  ــنوات وال تزيد على عش ــبع س عن س
ــون  ــن ملي ــل ع ــة ال تق ــنوات وبغرام س
وخمسمائة ألف دينار وال تزيد على ثالث 
ماليني دينار أو كليهما إذا نشأ عن اجلرمية 
ــرة ١ من هذه املادة موت  املبينة في الفق
ــخص  ــخص واحد أو موت ش أكثر من ش
ــيمني أو عاهة  ــرض جس ــاق أذى أو م وإحل

مستدمية بأكثر من شخص واحد.
ــل عن  ــدة ال تق ــجن م ــب بالس ٣ – يعاق
سبع سنوات وال تزيد على عشر سنوات 
ــة ال تقل عن ثالث ماليني دينار وال  وبغرام
ــني دينار كل من  ــة مالي تزيد على خمس
ــبب في موت شخص نتيجة قيادته  تس
ــت  ــة وكان حت أو رعون ــال  بإهم ــة  مركب
ــكر أو مخدر أو هرب دون إخبار  تأثير مس

السلطات اخملتصة باحلادث.

٤ – تكون العقوبة السجن مدة ال تقل عن 
ــر سنوات وال تزيد على عشرين سنة  عش
ــة ماليني دينار  وبغرامة ال تقل عن خمس
ــأ  ــبعة ماليني دينار إذا نش وال تزيد عن س
ــي الفقرة ٣ من هذه  ــن اجلرمية املبينة ف ع
ــخص واحد أو موت  املادة موت أكثر من ش
ــيمني أو  ــخص وإحلاق أذى أو مرض جس ش
عاهة مستدمية بأكثر من شخص واحد)).

ــادة (٣) من قانون املرور النافذ كانت  وأن امل
ــوق, من  قد نظمت عملية إصدار إجازة س
ــالت املطلوبة في  خالل نصها على املؤه
ــخص املراد منحه إجازة سوق نذكر  الش
ــة  ــا اوال أن يكون قد أكمل السادس منه
عشرة من العمر لسائق الدراجة النارية, 
ــيارات  ــائق س ــن لعمر لس ــرين م والعش
احلمل أو السيارات العامة والثامنة عشرة 
لسواق املركبات األخرى , وثانيا  أن ال يكون 
ــه من قيادة  ــدر حكم قضائي مبنع قد ص
ــات ,وثالثا  أن تؤيد لياقته الصحية  املركب
ــة متخصصة تعينها  من قبل جلنة طبي
ــارا  ــاز اختب ــا  أن يجت ــة, رابع وزارة الصح
ــة وقوانني املرور وفق  فنيا في قيادة املركب
ــول عليها. ــي يروم احلص ــوع اإلجازة الت ن

ــة إلى أن املادة ٢٧ أجازت للمحكمة  إضاف
ــون املرور  ــة -وفقا لقان ــد إصدار باإلدان عن

ــحب إجازة السوق من  النافذ– أن تقرر س
ــنة وال تزيد عن  احملكوم ملدة ال تقل عن س
ــان احملكوم  ــنوات, ولـهـــا حرم ــالث س ث
غير اجملاز بقيادة املركبة من احلصول على 
ــنوات اعتبارا  ــوق ملدة ثالث س إجازة الس
ــاء مدة احلبس أو من تاريخ  من تاريخ انته
احلكم بالغرامة.فعلى االهل عدم اعطاء 
ــيارة وهم دون السن القانوني  ابنائهم س
ــجيعهم على  ــني وعدم تش وغير ناضج
ــم احدى  ــاظ على ارواحه ــان احلف ذلك ف
ــبوهم عندما يقعوا  واجباتهم وان يحاس
في اخلطأ فان التربية الصحيحة جتنبهم 
ــاكل ,وعلى مديريات  من الوقوع في املش
ــذه هكذا  ــر على ه ــديد اكث ــرور التش امل
ــبة كل من اليحمل اجازة  حاالت ومحاس
ــوق حفاظا على ارواح االبرياء , فضال  الس
عن محاسبة كل من ازهق نفسا بالقانون 
ــع الدية  ــائري ودف ــس بالفصل العش ولي
ــيردع الكثير عن القيادة  فهذا العقاب س
واالستهتار بالشارع , وامتنى من االحداث 
ــم  ــيارة وه ــودوا الس ــباب ان ال يق والش
يجهلون معناها وال يعرفون قوانينها فان 
ــهم  ــس االخرين من اجل ارضاء انفس ده
ــال اهللا ان  ــة مؤملة وظلم كبير واس فاجع

يحفظ اجلميع.

االمربيولوجي
رائد عبداالله عباس

 

ــه  قدرت ــى  وتعال ــبحانه  س اهللا  ــني  يب
ــر  ــر وضآلة البش ــة ومدى صغ العظيم
عندما خلق  شيئا متناهى في الصغر ال 
ــيط يحصد ارواح  يرى حتى باجملهر البس
ــا على  املاليني ويقلب نظام املعمورة راس
عقب , وال يقدر العلم مبا فيه والتقنيات 
ــيما وان  من ان حتد من قدرة اهللا تعالى س
عبث االنسان  في االرض هو الذي يجعل 
ــن الكائنات الصغيرة آفة كبيرة تفتك  م
م الهائل في  مبن حولها. ان حلصول التقدُّ
ــهل معرفة  فهم األمراض ومعاجلتها س
ــة احمليطة بها ال  ــراض ، إالَّ أنَّ الوصمَ االم
ى  بيل املثال، قد يُلقَ تزال قائمة.فعلى سَ
اللومُ على املصابني مبرض بسبب مرضهم 
ــى أنَّهم بليدون أو غيرُ  ر إليهم عل أو يُنظَ
ــزوفِ واضعي  ــؤولني ، ممَّا يؤدِّي إلى ع مس
ــركات التأمني عن دفع  ــات وش السياس
ــنَّ اإلدراكَ املتزايد  ــالج  ولك تكاليف الع
ملقدار تأثير املَرضي  في تكاليف الرعاية 

ــل املفقودة،  ــدد أيام العم ــة، وع الصحي
اه.ويُعتَقد  ــذا االجتِّ ــر ه ــل على تغيي يعم
د  ــم عن تفاعل معقَّ ا أن املَرضَ ناج حاليًّ
ل الوراثيَّة والبيئية أو احمليطيَّة  وامِ بني العَ
وقد أظهرت األبحاثُ أنه قد متارس الوراثة 
دورًا مهما في التسبب بلمرض.وال ميكن 
ــكلٍ واضح عن  ــرض بش ــزُ املَ ــا متيي دائمً
بيل املثال،  ــلُوك الطبيعي فعلى سَ السُّ
ع الطبيعي  ــد يكون التمييزُ بني التفجُّ ق
ــخاص الذين  واالكتئاب صعبًا لدى األش
ــل وفاة أحد  ــارةٍ كبيرة، مث تعرَّضوا خلس
الزوجني أو األطفال وباملثل، فإنَّ تشخيصَ 
ــخاص الذين  ــراب القلق لدى األش اضط
ــعرون بالقلق من املرض  ، ألنَّ معظمَ  يش
ــاعر في  ــن هذه املش ــون م ــى يعان املَرضَ
ــر  ــس  الوقت.اجلائحة هي وباء ينتش نف
على نطاق شديد االتساع يتجاوز احلدود 
ــة، مؤثرًا على عدد كبير من األفراد  وليَّ الدُ
لثؤثر على البيئة والكائنات الزراعية من 
ــماك  ــل زراعية واألس ــية ومحاصي ماش
واألشجار وغير ذلك.وقد قسمت منظمة 
الصحة العاملية دورة حدوث اجلوائح من 
ــتة مراحل، ليصف  خالل تصنيف من س
العملية التي من خاللها ينتقل فيروس 
ــزا اجلديد من كونه مرضا أُصيب  االنفلون
به أفراد قلة، إلى نقطة حتوله إلى جائحة 
ــاب به على  ــع فيروس يص ــذا يحدث م ه
لة النتقال  األغلب حيوانات، مع حاالت قِ
ــا مرحلة  ــان، يليه ــى اإلنس ــدوى إل الع
ــر من فرد إلى  ــال املرض ما بني البش انتق
آخر مباشرة، ويتحول األمر بالنهاية إلى 
ــيطرة  ــاره عامليًا.الس ــة مع انتش جائح
عليه، حتى نتمكن من إيقافه  ال يُصنّف 

مرض ما على أنه جائحة بسبب انتشاره 
ــن األفراد، وإمنا  ــع وقتله لكثير م و الواس
ــن انتقاله من  عديًا وميك ــد أن يكون مُ الب
ــخص آلخر. فمرض السرطان مثال قد  ش
ــن حول العالم  ــبب في وفاة الكثيري تس

عديًا أو منقوالً بني األفراد. ولكنه ليس مُ
ــكال الطريقتني  ــا ينتقل املرض ب فعندم
ــن فرد آلخر،  ــرة م بالعدوى بصورة مباش
ــيء امللوث إلى  ــرض من الش وبانتقال امل
ــرد آلخر، وأن نرى  ــرد دون أنتقاله من ف الف
أنشطة وتغيرات املرض، وانتشار الفيروس 
يسمى حينئذ بالوباءخاصة وانه يصيب 

ــك  اجلائحة تعتبر   ــة محددة.كذل منطق
ــاحة  ــر في مس ــر بني البش مرض ينتش
ــع لتضم  كبيرة مثل قارة مثال أو قد تتس
ــار الواسع ملرض  كافة العالم اما االنتش
ما ويكون مستقرا  من حيث معرفة عدد 
ــببه فانه  ال  ــن  ميرضون بس ــراد الذي األف
يعتبر جائحة.منذ أن بات فيروس كورونا 
ــة وفق ما  ــتجد (كوفيد-١٩) جائح املس
ــة العاملية، باتت  أعلنته منظمة الصح
تثار تساؤالت حول استخدام املصطلح 
ــار املرض.وتبرز  ــف انتش ــح لوص الصحي
ــة للتعبير عن  ــات طبي ــة مصطلح ثالث

ــي والوباء  ــار أي مرض، وهي التفش انتش
ــن حيث قوة  ــى التوالي م ــة، عل واجلائح
ــب ما تنشره  ــار وسرعته.وبحس االنتش
ــة العاملية ورصدته ، فإن  منظمة الصح
أبرز ما مييز بني املصطلحات الثالثة، احليز 
املكاني النتشار املرض، وطريقة التعامل 
معه، وإمكانية وجود عالج ولقاح له من 
عدمه، وإن كان لدى البشر خبرة سابقة 
معه أم ال.ويفرق بني املصطلحات الثالثة 
ــى اجملتمعات،  ــة تأثيره عل ــا، طبيع أيض
ــه، وإمكانية  ــيطرة علي ــة الس وإمكاني

وقوع ضحايا باألرواح بسببه.

اِّـحامي / ماجد الحسناوي

عبد اِّـحسن عباس الوائلي
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   نصت املادة ١٦ من االعالن العاملي حلقوق االنسان للمرأة 
ــن البلوغ حق الزواج وتأسيس اسره  والرجل متى ادركا س
ــبب العرق او اجلنسية وهما متساويان في  دون اي قيد بس
ــني  وال اكراه فيه  ــزواج اال برضا الطرف ــوق واليعقد ال احلق
ــع بحماية اجملتمع  ــع ولها احلق في متت ــرة نواة اجملتم واالس
والدولة وااللتزام بحقوق وواجبات كل من الطرفني وان عقد 
ــخصية  ــمى قانون االحوال الش الزواج ينظم بقانون يس
ــوال  االح ــة  محكم ــه  في ــه  املتعلق ــائل  باملس ــر  وتنظ
الشخصية وتتضمن الشريعة االسالمية نظاما»متكامال 
ــه الزوجيه وقضى على فوضى اجلاهلية في  يقدس الرابط
االمور اجلنسية ورفع شأن املرأة وانقذها من ان تكون مجرد 
ــوز  متعة فالود واحملبه يجعل الرابطة قوية ويتحقق النش
ــتمتاع الكامل  في اخلروج عن الطاعه ومن حق الزوج االس
ــاكنه  ــي اي ظروف وهناك حق املس ــاء وف ــي اي وقت يش ف
ــكن الزوج وشدد الرسول عن  اي تسكن الزوجه اينما يس
ــك على املرأة  ــث عنها وكذل ــراة الصاحله ووجوب البح امل
ــقني  ووليها البحث عن الزوج الصالح واالبتعاد عن الفاس
والفاسقات اما موضوع تعدد الزوجات له اسباب ومنها اذا 
اصيبت املرأة مبرض مينعها من واجباتها الشرعية كاملرض 
ــاط  ــع باحليوية والنش ــزوج يتمت ــا ال ــيخوخه بينم والش
ــرة الزوجية وقد يكون للزوج  واليتحمل احلرمان من املعاش
ــي اليكتفي بواحدة فأباح له الشارع الزواج  ــذوذ جنس ش
ــاب الزوجه  ــأ وقد تص ــن الوقوع في اخلط ــرى حذرا م بأخ
بالعقم والتصلح لألجناب وقد تكون طبيعة عمل الزوج او 
مركزه االجتماعي يتطلب اكثر من زوجه من اسباب اباحة 
ــبة  ــارع لتعدد الزوجات او قد يقل عدد الرجال بالنس الش
ــة من العدل ان  ــبب احلروب او ظروف البيئ ــاء بس الى اانس
ــدال من االنحراف  ــدة ألنقاذ االرامل ب ــزواج بأكثر من واح ال
ــارع احلكيم احلد االعلى لتعدد الزوجات بأربعة  وحدد الش
ــدد لتحقيق العدالة  ــب االفراط املذموم وهو اكبر ع لتجن
بني الزوجات باحلقوق وااللتزامات وأمر القرآن الكرمي بواحدة 
ــم واقر القرآن حرية الطالق  ــدد يقود الى الظل اذا كان التع
للزوج وهي ليست مطلقة وهي مقيده اخر حل للمشكله 
الزوجيه  وقد يطرأ بعد الزواج امرا يكدر احلياة الزوجية وقد 
ــقاق بتدخل االهل واالقرباء واالصدقاء بحجة  يحدث الش
النصيحة فينقلب كيانهما الى معول هدم ويتحول احلب 
ــى وتنفقد الثقة  ــودة واالطمئنان الى فوض ــى بغض وامل ال
ــتفحاله قد يؤدي  ــد تفاقم االمر وأس ــد االوهام وعن وجتس
ــا اصبح الطالق  ــي او انحراف خلقي مم ــلوك اجرام الى س
ــرائع السماوية وأخذت به القوانني  امر ضروري وأقرته الش

الوضعية واالسالم اقره ويعتبره ابغض احلالل عند اهللا.

ــا اجلميع لكن ميكن ان  ــة كلمة غير محببة يكرهه اخليان
ــد وهناك خيانة كبرى  ــا اجلميع بقصد او دون قص يرتكبه
ــرى كالذنوب الكبيرة والصغيرة واللمم منها.ودعني  وصغ
اتكلم بايجاز عن اخليانة ان سمحت لي.. اهللا أبعدك عنها 
ــتوياتها االصطالحية  ــا.. فكلمة اخليانة تتفاوت مس وعن
ولكنها في كل حاالتها تدخل في ما يكرهه اجملتمع.. فمن 
اكبرها خيانة الوطن، مرورا بخيانة االمانة، وخيانة الزوجة، 
ــر، وفي جميع احلاالت يدخل الكره قاسما  الى خيانة الس
ــاالت خيانة االمانة،  ــتركا ولكنه جانب خفي.ففي ح مش
ــبب في ان يخون االنسان  ــع واحلسد هما الس يكون اجلش
ــي، حيث يريد ان يزداد  ــع صفة مالزمة للغن االمانة، واجلش
ــل، على الرغم  ــع الى ان يخون الرج ــى، وقد يؤدي اجلش غن
ــع. أما  ــن انه ميلك امانة، رجال غنيا مثله من بوابة اجلش م
الفقير فقد يكون لديه احلسد، وهو ان يتمنى زوال النعمة 
من غيره، ومن بوابة احلسد قد يخون الرجل امانة رجل اخر، 
وتصبح اخليانة لالمانة هنا اساسها الكراهية في السر، 
ــده، ولكنه  ــعه او حس فال يأمن الرجل آلخر ابدى له جش
ــرا، فوقعت خيانة  ابدى احلب جهارا، واخفى الكراهية س
ــل ان اخليانة ال  ــب، فقد يقول قائ ــي حالة احلبي االمانة.وف
حتدث دائما بسب الكراهية سرا، فقد يحب الرجل زوجته 
ــل االثارة،  ــاب التغيير، او من اج ــرى من ب ــه يحب اخ ولكن
ــر للزوجة وحب  ــي كلتا احلالتني هناك كراهية في الس وف
ــن، وتتمثل الكراهية في انه لم يفكر او انه لم يهتم  معل
مبشاعر الزوجة، وعدم االهتمام نوع الكراهية، حتى الذي 
ــر اهتماما ألبنائه، هو في صورة اخرى يكرههم، من  ال يعي
دون ان يعرف ان عدم اهتمامه سيؤدي الى مشاكل لألبناء 
ــر للصديق،  ــن يفكر فيها.اما في حالة خيانة الس لم يك
فيكون االستهتار والغباء هما السبب، االستهتار الذي قد 
يضر الصديق، هو نوع من الكراهية في السر، ألن الصديق 
ــد منه احلب واالهتمام  ــم يكن ليأمن لصديقه لو لم يج ل
عالنية.ان الكراهية في السر بوابة للخيانة بكل انواعها.. 
ــانا في السر، وشرط ان يظهر له احملبة في  فمن يكره انس
ــؤوال  ــان مس ــروع خائن، فحني يكره االنس العلن، هو مش
ــر ويبدي له احلب علنا، فقد يتعرض هذا املسؤول  في الس
ــراره، حيث يكشف  للخيانة حني يأمتن الكاره له على اس
ــان باحلب ما ال يكشفه ملن يكرهه.حتى احلماة التي  االنس
ــب علنا، فمن  ــر، وتبدي لها احل ــره زوجة ابنها في الس تك
املؤكد ان الكره الدفني سيخرج في الوقت املناسب، ليقوم 
بدور االذى الذي يخلفه كل خائن في من خان.وهذا ال يعني 
ــة، ألن اخليانة  ــكاره بجرم اخليان ــم العقاب على ال ان نقي
تتفاوت عقوبتها حسب درجة االذى الذي احلقه باألخرين، 
ــدهم هي خيانة الوطن، حيث يكون االذى  واعظمهم واش
ــارة  ــارة كبيرة ال تقاس بخس ــال، واخلس ــى الوطن كام عل
الفرد.. لهذا، هي من اشد العقوبات في جميع دول العالم، 
ــاون معه..فاحلب غير الصادق ميثل  ــال رحمة خلائن، وال ته ف
ــب ان يكون هذا احلب صادقا  ــة اذن.. فاذا أحببنا يج خديع
ــدا وصعب عليه  ــن، واذا أبغضنا اح ــى ال نخدع االخري حت
ــن العدالة ان نظهر  ــر مواجهته بهذا البغض، فليس م أم
ــا يقول قائل  ــهل خيانته. ورمب ــي من امن لنا وتس احلب، ف
ــن اظهارها كاحلب، رمبا خوفا او  ــة احيانا ال ميك ان الكراهي
ــب..فأقول ان اعالن الكراهية للشخص  سعيا وراء مكس
ــرح الكثير عنها  ــتطيع ان اش أقل ضررا من خيانته.. واس
ــا عنك وعنا وذلك على اهللا  ــي اترك ذلك لك وابعده ولكنن

يسير.
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 شركة غازبروم نفت بدرة بي. في.
 

GAZPROM NEFT BADRA B.V. 

 TENDER ANNOUNCEMENT عالن المناقصةإ
الشركات ("مقدمي العطاءات") المشغل") “، مشغل عقد التطوير واإلنتاج لحقل بدرة لمنطقة بدرة التعاقدية (المشار إليها بـفي.غازبروم نفت بدرة بي شركة تدعو 

 :للمشاركة في المناقصة التالية
Gazprom Neft Badra B.V., the Operator under the Development and Production Service Contract for the Badra 

Contract Area (the “Operator”), hereby invites the companies (the “Bidders”) to participate in the following Tender: 

1508المناقصة رقم   TENDER No.  1508 
في حقل بدرة النفطي، جمهورية العراق المعالجة المركزية وحدة(المرحلة األولى) في  نشاء منظومة جديدة لشعلة الخزاناتااسم المناقصة:   

 نوع المناقصة: مناقصة عامة 
TENDER NAME: Construction of New Tank Flare Header (Phase-I) at Central Processing Facilities (CPF) 

at Badra Oil Field, Republic of Iraq 
TENDER TYPE: Public Tender 

  
ممثل مخول لها) لشركة المقدمة العطاء موقعة من قبل على ورقة رسمية لويمكن لمقدمي العطاءات أن يحصلوا على وثائق هذه المناقصة بعد تقديم طلب خطي (

على االسم الكامل  يحتوي على االسم الكامل لمقدم العرض ورقم الهاتف والفاكس والعنوان البريدي والبريد اإللكتروني حيث ستُرسل الوثائق للمناقصة، وأيضا
 ووظيفة الشخص المخول لالتصال. ويرسل هذا الطلب الخطي للعنوان التالي التابع للمشغل:

 

Please be informed that the Bidders may receive the Tender Documentation under this Tender upon submission 
of a written request (made on the Bidder’s letterhead and signed by the authorized representative) indicating the 
full name of the Bidder, phone, fax, post address, e-mail address for sending the Tender Documentation and full 
name and position of the contact person to the following Operator’s e-mail address: 

Tenders-Services@gazpromneft-badra.com Tenders-Services@gazpromneft-badra.com 
  

مقدم العطاء سيرسل المشغل وثائق المناقصة إلى مقدم العطاء عن طريق البريد اإللكتروني دون أن يتحمل أية مسؤولية عن الفقدان بعد استالم الطلب الخطي من 
 أو التأخر.

Upon receipt of a written request from the Bidder, the Operator will send the Tender Documentation to such Bidder 
by e-mail without any responsibility for loss or late delivery. 

  :Please note that in order to be considered for further evaluation under this Tender, the Bidders as a minimum shall الحد األدنى المطلوب:يرجى المالحظة أنه من أجل المشاركة في عمليات التقييم ضمن هذه المناقصة يجب على مقدم العطاء أن يستجيب للشروط التالية التي تعتبر 
  
  المناقصة. وثائقتقديم جميع الوثائق المطلوبة حسب  provide all the required documents in accordance with the Tender Documentation; 
  مختصة لنفس  هيئةسارية المفعول (لمقدمي العطاءات المحليين العراقيين) أو ما يعادلها صادرة عن وزارة التخطيط  /تقديم نسخة من هوية غرفة التجارة

 الغرض (لمقدمي العطاءات األجانب وغير العراقيين) ؛
 submit a copy of valid Ministry of Planning ID / Chamber of Commerce ID (for Iraqi local Bidders) or equivalent 

issued by a competent authority to the same effect (for foreign, non-Iraqi Bidders); 
  ؛التجهيز واالنشاء دوعقفي  مقطوعالمبلغ التقديم خطاب ضمان موقع ومختوم حسب األصول لتأكيد قدرته على أداء العمل على أساس 
 

 provide duly signed and stamped guaranty letter to confirm its ability to perform the work on lumpsum basis of 
Procurement and Construction Contract; 

 تقديم شهادة إدارة الجودة  ISO 9001؛ 
 ؛على مدى السنوات الخمس الماضية الخدمات في المجال ذي الصلةبشأن أداء األعمال /  خريناآلعمالء المن موثقة إيجابية  ردودم يقدت 
 
 ؛ية والوثائق الخاصة بحق الملكيةتقديم قائمة بجميع المعدات الخاصة المزودة بالمواصفات الفن 
 بعقد ثانوي؛المتعاقد عليها  لموادم إثبات ملكية للمعدات الخاصة ومصدر (الملكية) لتقدي 
  برنامج إدارة المشاريع  على استخدامتقديم تأكيد بخصوص القدرة Primavera P6؛ 
 تقديم الجدول الزمني للمشروع ؛ 
 نطاق العمل؛ من 1.1. ، الملحق 4.2تعبئة وفقًا للبند ال خطة تقديم جدول 
  نطاق العمل؛ ، من 1.7النتهاء وفقًا للملحق ا لوقتالجدول الزمني تقديم 
  من نطاق العمل في الدعوة لتقديم العطاء؛ 1.1للملحق تقديم التفاصيل عن موقع اإلنتاج وفقا 
  سير ذاتية لخبراء  3سنوات من الخبرة في هذا المجال، على أن يتم تقديم  3تقديم المعلومات عن موظفي الصحة والسالمة والبيئة الكفؤين مع ما ال يقل عن

 أو شهادات مماثلة؛ OSHAالصحة والسالمة والبيئة الحاصلين على شهادات 
 
  المعتمدة والمطبقة لدى صاحب العطاء، بما في ذلك قائمة اإلجراءات المقترحة؛تقديم قائمة إجراءات الصحة والسالمة والبيئة 
 
 - طبيب خاص تقديم إجراءات الرعاية الصحية المعتمدة والمطبقة لدى صاحب العطاء والعقد من المستشفى الحكومي األقرب أو التأكيد على توفر مستشفى و

 احب العطاء (يجب تقديم قائمة المعدات واألدوية والسيرة الذاتية للطبيب). لص

 provide quality management certificate by ISO 9001; 
 provided positive references from other Customers for provision of work/services in the relevant area for the 

last five years; 
 submit list of all special equipment supported with technical specification and ownership documentation; 
 provide a prove of ownership for own equipment and source (ownership) for subcontracted items; 
 provide Confirmation regarding ability to use Primavera P6; 
 provide Project Schedule; 
 provide Plant Mobilization Schedule in accordance with Clause 4.2., Annex 1.1 of SoW; 
 provide the schedule with time for completion in accordance with Annex 1.7, of SoW; 
 provide proposed details of fabrication site (in accordance with Annex 1.1 of SoW of ITB); 
 provide information about competent HSE Staff with at least 3 years of experience in HSE, at least 3 CVs of 

HSE Professionals shall be provided (profession qualification - certified by OSHA or any other relevant 
certification; 

 provide List of HSE Procedures approved and implemented by bidder, including the procedures of the proposed 
activities; 

 provide Health care procedure approved and implemented by bidder, a contract with the nearest state-owned 
clinic or provide confirmation that Bidder has their own clinic and medic (provide list of equipment and 
medications and medic's CV; 

 دوالر أمريكي؛ 25000تقديم ضمان مصرفي (التأمين األولي) بمقدار 
  النموذج اإللكتروني الموحد على أن يحتوي على الرمز لمقدمي العطاءات العراقيين المحليين: يجب إصدار الضمان المصرفي (التأمين األولي) من خالل

 الشريطي للتحقق منه؛.

 Provide the bank guarantee (Bid Bond) in the amount of USD 25 000.  
 For Iraqi local Bidders: the bank guarantee (Bid Bond) shall be issued via the Unified Electronic Form and shall 

contain a barcode for verification purpose. 
 قصات خطاب عدم ممانعة صادر عن وزارة المالية ، الهيئة العامة للضرائب ينص بوضوح على أن شركة مقدم العطاء لها الحق في المشاركة في المنا تقديم

 (لمقدمي العطاءات المحلية العراقية) ؛
 have a No-Objection letter issued by Ministry of Finance, General Commission for Taxes clearly stating that 

Bidder’s company has the right to participate in tenders (for Iraqi local Bidders); 
 .قبول الشروط و األحكام الرئيسية لمسودة العقد المقدم من المشغل بموجب هذه المناقصة  accept key terms and conditions of the Draft Contract provided by the Operator under this Tender. 
 .االتزام بمتطلبات المشغل في مجال األمن  comply with the Operator’s security requirements. 
  

اإلضافي، إذا انطبق األمر، من الفاتورة األولي ضمن العقد الموقع مع سيقوم المشغل باستقطاع مبلغا محددا في وثائق المناقصة مقابل إعالنها، أو إعالن التمديد 
 مقدم العطاء الفائز.

The Operator will deduct an amount specified in the Tender Documentation for tender announcement and further 
extension announcement, if applicable, from the first invoice under the contract signed with the successful Bidder. 

  
 صباحا (بالتوقيت العالمي / غرينتش   11:00إن أقصى موعد لتقديم العطاءات ضمن هذه المناقصة (يوم وساعة انتهاء تقديم العطاءات) هو )

 .2022تشرين الثاني  16)، 3:00+
The deadline for submission of bids under this Tender (Bid Due Date & Time) is 11:00 AM (UTC/GMT+3:00) 
November 16, 2022. 

   
 In case of the deadline extension under this Tender, the extended Bid Due Date & Time will be published by the في حال تمديد الموعد النهائي بموجب هذا المناقصة، سيقوم المشغل بنشر المعلومات عن يوم وساعة االستحقاق الجديدين.

Operator accordingly.  
  

 .Strategy: two (2) separate stamped envelopes for Technical bid and Commercial bid للعرض الفني وللعرض التجاري. مختومان االستراتيجية: يُقدم ظرفان منفصالن
  

) يتم تقييم العروض التجارية فقط للمقدمين الناجحين في التقييم الفني، حسب إجراءات المناقصة المعتمدة من قبل 2) يتم فتح وتقييم العروض الفنية أوال. (1التقييم: (
 اركين الذين فشلوا في التقييم الفني دون فتحها عند الطلب من قبلهم.) يتم إرجاع األظرف المحتوية على العروض التجارية للمش3المشغل. (

 

Evaluation: (1) Technical bids shall be opened and evaluated first. (2) Commercial Evaluation shall be conducted 
only for technically qualified bidders in accordance with the Operator’s Tender Procedures. (3) Envelopes with 
commercial offers of the disqualified bidders should be returned unopened upon request. 
 

  
 .Detailed terms and conditions of the Tender will be provided in the Tender Documentation ستُوضح تفاصيل شروط وأحكام المناقصة في وثائق المناقصة.

  
تجاه أي مقدم عطاء يملك المشغل الحق في قبول أو رفض أي عطاء بموجب المناقصة، أو إلغاء المناقصة في أي وقت قبل إحالة العقد دون أن يتحمل أية مسؤولية 

 أو دون أن يبرر أسباب اتخاذه الخطوات من هذا القبيل.
The Operator reserves the right to reject any bid submitted by the Bidder under this Tender, or terminate this 
Tender, at any time prior to award of the contract, without incurring any liability towards any Bidder submitted the 
bid or justifying the grounds for such actions. 

  
قسم العقود والمشترياتفي./  بدرة بي غازبروم نفت شركة   Gazprom Neft Badra B.V. Contracts and Procurement Department 
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مصرف الرشيد

املدير العام

كلية التقنيات الصحية والطبية
اعالن

ــنة ٢٠١٣ تعلن  ــوال الدولة رقم (٢١ )لس ــون بيع وإيجار ام ــتنادا اُّـ قان أس
كلية التقنيات الصحية والطبية على  اِّـزايدة العلنية الخاصة بتاجري (التصوير 
ــي(٢٠٢٢_٢٠٢٣) ويكون موعد  ــل الكلية العام الدراس الفوتوغراَّـ) داخ
ــعبة  ــني بالتأجري مراجعة الش ــخ ٢٠/١٠/٢٠٢٢على الراغب ــدة بتاري اِّـزاي
ــروط واِّـواصفات مقابل ٥٠ الف دينار غري  اِّـالية َّـ الكلية من اجل اخذ الش
ــة التقديرية ويتحمل من  ــات(٢٠٪) من القيم ــة الرد ودفع مبلغ التامين قابل

ترسو عليه اِّـزايدة اجور االعالن والنشر.

محكمة بداءة الزبري
العدد :٥٩٣/ب/٢٠٢٢

اعــالن
اُّـ اِّـدعى عليه / ايهاب صادق عبد الحسني

 شغله/ 
صاحب ايهاب صادق للمقاوالت يسكن/ البصرة الجزائر

ــاَّـ الجنوب اضافة لوظيفته الدعوى  ــركة مص اقام اِّـدعي/ مدير عام ش
ــي يطلب فيها الزامك  ــة ٥٩٣/ب/٢٠٢٢ امام هذه اِّـحكمة والت اِّـرقم
برفع التجاوز عن العقار اِّـرقم ٤٥ مقاطعة ٥٢ الشعيبة الشرقية وعند 
ــن قبل القائم  ــروحا عليها م ــراء تبليغك فقد وردت الينا التباليغ مش اج
ــل اُّـ جهة مجهولة واِّـؤيد  ــرطة البصرة بأنك مرتح بالتبليغ َّـ مركز ش
ــرح مختار اِّـنطقة لذا وِّـجهولية محل اقامتك قررت اِّـحكمة تبليغك  بش
ــور امام هذه  ــني يوميتني للحض ــني محليت ــر َّـ صحيفت ــن طريق النش ع
اِّـحكمة صباح يوم اِّـرافعة َّـ ٢٠٢٢/١٠/٣ الساعة التاسعة صباحا 
ــال من ينوب عنك قانونا أو ابدائك معذرة  وَّـ حالة عدم حضورك أو ارس

مشروعة فستجري اِّـرافعة بحقك غياباً وعلناً وفق القانون.
القاضي / ايهاب محمود زبون

جامعة ميسان/ كلية الهندسة 
م / اعادة اعالن مزايدة علنية 

ــة/ جامعة ميسان  عن اعادة إجراء مزايدة علنية  تعلن عمادة كلية الهندس
لتأجري النادي الطالبي وفقا لقانون بيع وإيجاد أموال الدولة رقم (٢١) لسنة 
٢٠١٣ اِّـعدل وذلك يوم الخميس اِّـوافق ( ٦ / ١٠ / ٢٠٢٢ ) َّـ مقر الكلية 
ــمالي ِّـدينة العمارة الساعة العاشرة  الكائن على طريق بغداد / اِّـدخل الش
صباحا ، فعلى الراغبني باالشرتاك باِّـزايدة اِّـذكورة مراجعة حسابات الكلية 
ــرض دفع التأمينات القانونية البالغة (٢٠٪) من القيمة التقديرية بصك  لغ
ــابات الكلية مستصحبني معهم هوية األحوال اِّـدنية َّـ يوم  مصدق اُّـ حس
ــروط اِّـزايدة من امني صندوق الكلية ويتحمل  ــراء ش اِّـزايدة على ان يتم ش

من ترسو عليه اِّـزايدة اجور النشر واإلعالن والداللية.  
ــدم محكومية وكذلك  ــرتاك باِّـزايدة جلب ع ــة :على الراغبني باالش مالحظ

تصريح امني من مكتب التصاريح األمنية َّـ رئاسة جامعة ميسان. 
عمادة كلية الهندسة

فقدان وثيقة مدرسية

ــم  ــية  بأس ــي الوثيقة اِّـدرس ــدت من فق
(اروى غزوان زهري)  الصادرة من مدرسة 
ندى الصباح للبنات واِّـعنونة اُّـ مديرية 
ــن يعثر  ــة الثانية على م ــة الرصاف تربي

عليها تسليمها اُّـ جهة االصدار.
مع التقدير

اعـــــــــالن

ــة من قبل  ــوى اِّـقام ــاء على الدع بن
ــي) الذي  ــه عل ــي نعم ــي (ناج اِّـدع
ــي)  ــب من(الالم ــل اللق ــب تبدي يطل
ــه اعرتاض  ــن لدي ــي) فم اُّـ (الكنان
ــالل مدة  ــذه اِّـديرية خ ــة ه مراجع
ــوف  ــه س اقصاها (١٥) يوم وبعكس
ــذه اِّـديرية َّـ الدعوى وفق  تنظر ه
احكام اِّـادة (٢٢) من قانون البطاقة 

الوطنية رقم (٣) لسنة ٢٠١٦.

اللواء 
رياض جندي الكعبي

مدير االحوال اِّـدنية والجوازات
 واالقامة العامة /وكالة

اعــــــــــــالن

ــة من قبل  ــوى اِّـقام ــاء على الدع بن
ــه) الذي  ــني جواد نعم ــي (حس اِّـدع
ــي)  ــب من(الالم ــل اللق ــب تبدي يطل
ــه اعرتاض  ــن لدي ــي) فم اُّـ (الكنان
ــالل مدة  ــذه اِّـديرية خ ــة ه مراجع
ــوف  ــه س اقصاها (١٥) يوم وبعكس
ــذه اِّـديرية َّـ الدعوى وفق  تنظر ه
احكام اِّـادة (٢٢) من قانون البطاقة 

الوطنية رقم (٣) لسنة ٢٠١٦.

اللواء 
رياض جندي الكعبي

مدير االحوال اِّـدنية والجوازات
 واالقامة العامة /وكالة

فقدت وثيقة مدرسية

ــم  ــية  بأس ــي الوثيقة اِّـدرس ــدت من فق
(رهف غزوان زهري)  الصادرة من مدرسة 
ندى الصباح للبنات واِّـعنونة اُّـ اِّـديرية 
ــة الثانية على من  العامة لرتبية الرصاف

يعثر عليها تسليمها اُّـ جهة االصدار.
مع التقدير

فقدان هوية موظف
ــة  للموظف  ــي الهوية والتابع ــدت من فق
ــادرة من وزارة  ــد عباس) الص (خالد عب
ــة  هوي ــة  القانوني ــرة  الدائ ــط  التخطي
ــة)  اِّـقاول ــركات  بالش ــة  ــجيل خاص تس
ــة (٢٧١١) على من يعثر عليها   واِّـرقم
االتصال بالرقم (٠٧٧٠٧١٢٣٢٠٠) 

مع وافر الشكر والتقدير

فقدان هوية
ــام  ــم (حس بأس ــات  الهوي ــي  ــدت من فق
ــاج دخول وزارة  فيصل ماهود) كل من ب
ــة طالب الصادرة من جامعة  النقل وهوي
ــرت كارد على من  ــام الكاظم – وماس االم
ــال بالرقم  ــليمها االتص ــر عليها تس يعث

 (٠٧٧١٦٣٥٣١١١)
مع وافر الشكر والتقدير



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

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

جريدة يومية سياسية عامة مستقلة

أو  يصوِّب  أن  يريد  من  لكل  مكفول  الرَّد  حق  إن    

ح معلومة وردت في خبر أو مقال ويعتقد أن  يصحِّ

فيها جتنيا او مغالطة إذا رغب في ذلك، وإن ديدننا 

هو احترام الرأي والرأي اآلخر.

„zzzzzÁÊfih
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حداد عىل ارواح شهداء الوطن 
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ــدت وقبيل قرع اجلرس ايذاناً ببدء الدرس األول وانطالق  إعت
ــطة  ــة واملتوس ــدارس االبتدائي ــي امل ــمي ف ــدوام الرس ال
ــي تدور في  ــن املالحظات الت ــرح بعضاً م ــة، أن اط والثانوي
ــى دينٍ في  ل ال ــي فتتحوّ ــع في جعبت ــي) أو تتجم (يافوخ
ــؤولون  لع عليها املس ــرها كي يطّ رقبتي ألكون ملزماً بنش
ــول غايتي هو رؤية  ــة وهدفي من ذلك ومأم ــي وزارة التربي ف
ــاكل ..  ــات أو منغصات أو مش ــال معوق ــة ب ــة تربوي عملي
ــن  ثغرات  ــنوات طويلة م ــذ س ــة تعاني من ــة تربوي عملي
ــاد احللول لها او  ــل ذلك محاوالت خجوله إليج وعلل يقاب
على األقل حتجيمها وصوالً الى انهائها. وأقولها بصراحة 
ــل حتى صارت اجواؤها  ــية هي علّة العل أن االبنية املدرس
ــث أن اغلبها متهالك أو انها  ــاردة للطلبة والتالميذ حي ط
ــد تتوائم أو تواكب متغيرات العصر من انارة وتبريد  لم  تع
وتدفئة، وأن اجواء الصف الدراسي غير مشجعة للطالب 
ــاح، وإذا ما أتيح لك  ــائل ايض ــذ وليس هناك وس أو التلمي
ــبورة بائسة وبابا  ــوف تشاهد (س زيارة بعض املدارس فس
ــارة «مخنفس» ) ..  ــباكا بالزجاج  ومصباح ان مخلوعا وش
ــي الذي سيبداً في األول من شهر  والنكتة أن العام الدراس
ــرين األول املقبل الذي لم يعد يفصلنا عنه سوى (١٠)  تش
ــلم حلد االن الكتب  ايام فقط لكن إدارات املدارس لم تتس
ــر كلها أو بعضها في  ــة املقررة والتي صارت تتغي املنهجي
كل موسم بشكل مزاجي. وهناك مشكلة اخرى تتمثل بـ 
(مودة) اسمها (الكورسات) و(احملاوالت) و(الدورالثالث) خارج 
النظام االمتحاني بحيث صرنا نالحظ العطلة الصيفية 
كلها امتحانات وال يعرف املعلم واملدرس رأسه من رجليه. 
وال ننسى اكتظاظ الصفوف جرّاء نقص املدارس وما ترتب 
ــبة النجاح خالل  ــة كورونا حيث نس ــن تداعيات جائح م
السنتني املاضيتني كانت ١٠٠٪ وصار   الصف الواحد يضم 
بحدود (٦٠) طالباً. اما املدارس املوجودة في املناطق النائية 
ــية والتعليمية..  ــن نقص املالكات التدريس فهي تعاني م
ونحن نكتب هذه املالحظات البد أن نشير الى  قرار مجلس 
ل فيه وزارة  الوزراء في جلستة االعتيادية الـ (٣٣) والذي خوّ
التربية صالحية التعاقد املباشر لطبع املناهج الدراسية 
مع املطابع واستثنى الوزارة من اساليب التعاقد املنصوص 
ــة رقم (٢)  ــود احلكومي ــات تنفيذ العق ــا في تعليم عليه
ــنة (٢٠١٤) على ان يكون التعاقد ضمن اجمالي املبلغ  لس
املتبقي من االنفاق الفعلي لوزارة التربية للسنة السابقة 
ــرار جاء في  ــروع. واعتقد ان الق ــواب والف ــد باالب دون التقيّ
وقت متأخر فعلى وزارة التربية ان تسعى لتذليل الصعاب 

ليكون العام الدراسي اجلديد مفعماً باحليوية والنجاح . 
لقطة اخيرة 

ــتان  ــي اقليم كردس ــي اجلديد ف ــام الدراس ــدأ الع ب
مطلع االسبوع احلالي لكنه شهد حادثا مروعا متثل 
ــقفية ادى الى شجّ رأس تلميذة  ــقوط مروحة س بس
ــة (شركس  وبتر جزء من احدى أذني تلميذ في مدرس

االبتدائية) في اربيل. 

عبد الزهرة البياتي 

وجع يومي
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ــي حروبه  ــعب ف ــف الش ــي توظي ــد السياس يجي
ــم.  ــارات أم هزائ ــت إنتص ــم إن كان ــه, ال يه ومعارك
ــادة  ــرة ألن القي ــأل. م ــادة ال يس ــي الع ــعب ف فالش
ــه, ومرة ألن العدو  ــة وهي أعرف منه مبصلحت حكيم
ــواب. ومثلما  ــن قالب ثلج أو متر على األب املصنوع م
ــي هذا النوع من اإلستثمار الناجح  يجيد السياس
ــعب الذي اليسأل  فإن الشعب اجلالس في  في الش
ــمس منتظرا الفيء تطبيقا للمثل الذي إختزل  الش
ــمس  ــتمرة عبر التاريخ «أكعد بالش فيه خيبة مس
ــه إن كان جالدا أم ضحية,  ــن يجيك الفي» ال يهم مل
ــتبدال بينه وبني  ــة اإلس ــي لعب ــهيدا ف ــال أم ش بط
السياسي. السياسي يؤسس حزب ألن الدميقراطية 
ــانية,  ــداف تنموية وإنس ــى أه ــك. يتبن ــح له ذل تتي
ــتحضار  ــذ وطاب من إس ــعارات فيها ما ل ــع ش يرف
ــر الفتات  التاريخ لألعداء اجلاهزين املتربصني, وينش
ــر  توف ــات  والتقاطع ــواب  واألب ــور  اجلس كل  ــى  عل
ــبل الرفاهية املفقودة عمليا.   للشعب ورقيا كل س
ــب حزبه  ــورة حتى مكت ــي دون مش ــرر السياس يق
ــت مبكرة أم  ــات, ال يهم إن كان ــي االنتخاب السياس
ــة. ال تغيير في النتيجة ماخال تغييرات في عدد  دوري
ــد صعودا أو نزوال طبقا  للعبة التوظيف التي  املقاع
يجيدها في كيفية حتريك مشاعر الشعب وعواطفه 
ــوب. دائما هناك  ــدف املطل ــول الى اله ــاه الوص بإجت
ــي البرنامج احلكومي  ــن رصفها ف أوراق معلنة ميك
ــي املصالح التي يدرأ بها  من باب األغراء جللب كراس
السياسيون املفاسد. السياسي اجلالس في قصوره 
ــعب اجلالس في الكرفانات  احملمية طواعية من الش
ــريك له.    ــذي يقرر وحده ال ش ــذي يفكر وهو ال  هو ال
ــتقت مفردة الزعيم الذي  ــي ومنه أش  هذا السياس
ــل زعماء يتزعمون أحزابا أو حركات أو جبهات  تناس
ــروة يجب احملافظة  ــال أو إئتالفات ث ــات أو كت أو جتمع
ــعب وأحيانا من الطرف  ــن؟ من أعداء الش عليها. مم
الثالث. فاملؤامرات صارت مثل التسريبات على «قفا 
من يشيل». إذا كان السياسي ميلك كل هذه القدرات 
ــا الذي  ــييس والتجييش فم ــف والتس ــي التوظي ف
ــعب في مقابل ذلك؟ ال ميلك شي. اليزال  ميلكه الش
الشعب في متاهته غائبا مغيبا. «يكعد بالشمس» 
ــي». ينتظر  ــزاد فيقول هن ــي. يفوته «ال ــرا الف منتظ
ــعب  ــم» جاهزا « حتى يلهم». الش يأتيه «السمس
ــكلة أبدا. كل الذي يريده «حكومة»  ليس لديه مش
ــب  ورات ــاعتني  بس ــاعتني  س ــاء  كهرب ــه  أعطت إذا 
ــط .. «يبوس ايده وجه وكفه».  مضمون من بيع النف

حمزة مصطفى

رأي
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جريدة يومية سياسية عامة مستقلة

* رئيس التحرير التنفيذي

البينة الجديدة / قاسم حوشي 

ــي دائرة  ــي ف ــن فريق طب متك
ــة  ــب    التعليمي ــة الط مدين
ــتاذ  االس ــة  برئاس ــرا  مؤخ
الدكتور عقيل شاكر محمود 
االورام  ــة  جراح ــاري  (استش
والدكتور  املنظارية)  واجلراحة 
ــرمي (اخصائي جراحة  مهند ك

الصدر واالوعية الدموية) 
ورم سرطاني  ــتئصال  من اس
من املريء  (عملية ايفر لويس) 
ــور  ناظ ــطة  بواس ــة  ملريض
ــط اجلزء  ــدر ورب ــن والص البط

ــع اجلزء  ــن املريء م املتبقي م
املتبقي من املعدة دون احلاجة 
الى فتح البطن وفتح الصدر 
كما كانت جترى في السابق، 

حيث كانت املريضة تعاني من 
صعوبة البلع مع فقدان الوزن 
وبعد اجراء الفحص السريري 
ــراء الفحوصات  ــام باج والقي
ــعاعية  والش ــة  اخملتبري
تبني  والنسيجية  والناظورية 
ــكو من وجود  ان املريضة تش
ــفل  اس ــي  ف ــرطاني  س ورم 

املريء،
ــى فريق  ــرض املريضة عل مت ع

ــات خالل  ــدد االختصاص متع
 (MDT) ــبوعي  االس االجتماع 
ــة الطب ومت  ــرة مدين ــي دائ ف
ــى لها  ــأن يعط ــاذ قرار ب اتخ
ــن االدوية  ــي م ــورس عالج ك
الكيمياوية ومن ثم يتم اجراء 

العملية اجلراحية
ــورس العالج مت  بعد انتهاء ك

اجراء العملية اجلراحية
 و مت استئصال اجلزء السفلي 
ــورم و وحتريك  من املريء مع ال
ــن التجويف البطني  املعدة م
ــدري  الص ــف  التجوي ــى  ال
ــن  البط ــور  ناظ ــطة  بواس

ــاعدة الكادر التمريضي  ومبس
املتميز وفريق التخدير وطلبة 
ــة جراحة  ــة االورام وزمال زمال
ــة  الدموي ــة  واالوعي ــدر  الص
ــمير وفريق  والدكتور حيدر س
العناية املركزة في مستشفى 
ــة الطب   ــازي احلريري مبدين غ
ــة الى  ــراج املريض ــد مت اخ وق

املنزل و هي بصحة ممتازة ،
 واجلدير بالذكر «  إن هذا النوع 
من عمليات اجلراحة املنظارية 
ــي مراكز  ــت جترى فقط ف كان

متقدمة خارج العراق».

بغداد / أحمد سميسم
ــن اعتزاله  ــني نعمة ع ــر حس ــان الكبي ــن الفن أعل
ــه. في ــة  رجع ال  ــراراً  ق ــره  واعتب ــاً،  نهائي ــاء  الغن

 

ــة هاتفية  ــي مكامل ــني نعمة ف ــان حس ــال الفن وق
ــد أن  ــاً بع ــاء نهائي ــي الغن ــن اعتزال ــة: «أعل خاص

ــني عاماً  ــر من خمس ــت الفن ألكث خدم
ــخة  بأعمالي الفنية التي ما زالت راس
ــي والعربي.» ــن العراق ــدى اجلمهوري  ل

وأضاف: «ليس لدي االستعداد النفسي 
والصحي وأنا في عمر ٧٨ عاماً 

ــن ال تروق  ــي في أماك أن أغن
لي وال تتناسب مع تاريخي 
ــد أن ما  ــا أعتق ــي، وأن الفن
ــان خالدة  ــن أغ ــه م قدمت

على مدى مسيرتي 
ــة  ــة الطويل الفني
ــاء  ببق ــل  كفي

ــم حسني نعمة  اس

محفوراً في ذائقة جمهوري، حتى وأنا معتزل الفن.»

 

ــي الفن أيضاً هو  ــباب اعتزال ــار إلى أن «أحد أس وأش
ــة بأهمية الفنانني الرواد الذين  عدم اكتراث احلكوم
ــظف العيش، ولو مت إقرار قانون تقاعد  يعانون من ش
ــان العراقي  ــكان وضع الفن ــي البرملان ل ــني ف الفنان
ــلمه  ــاً بوضعه اآلن، إذ أن ما يتس ــازاً مالياً قياس ممت
ــد حاجاته اليومية.» ــن راتب بخس ال يكفي لس  م

ــتدرك بالقول: «سوف أعتكف في بيتي ألزاول  واس
هواياتي في الرسم، وكتابة الشعر، والعزف 
على آلة العود دون غناء، ورعاية أحفادي، 
ــرآن الكرمي الذي أجد  وقراءة الق
فيه راحة نفسية كبيرة، 
ــن.. وأنا أكنّ  اعتزلت الف
ــن  للف ــرام  االحت كل 
ــاء،  والغن ــيقى  واملوس
ورحم اهللا امرءا عرف قدر 

نفسه.»
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 عباس سليم الخفاجي

ــدى  إح ــق  والوثائ ــب  الكت دار  ــت  افتتح
تشكيالت وزارة الثقافة والسياحة واآلثار 
ــاً وثائقياً عن لواء الدليم، وبحضور  معرض
وزارة  ــل  وكي ــوداني  الس ــر  طاه ــم  قاس
ــياحة واآلثار وعلي سليمان  الثقافة والس

الدليمي املستشار الثقافي حملافظ األنبار 
ــخصيات الثقافية،  ــن الش ــدد كبير م وع
ــي في مركز  ــى قاعة احمد اجللب وذلك عل
الدار. وضم املعرض وثائق نادرة تخص لواء 
ــة املمتدة من ١٩٢١  ــم للفترة امللكي الدلي
ــة، ركزت على  ــى ١٩٥٨ وبحدود ٧٥ وثيق إل
أول وثيقة للمجلس التأسيسي وتتضمن 

ــاب مجلس  ــراق وقانون انتخ ــتور الع دس
البريطانية،  ــة  العراقي ــدة  واملعاه النواب 
ووثائق أخرى حول التشكيالت اإلدارية في 
لواء الدليم ومنها املطالبة بتحول ناحية 
الفلوجة إلى قضاء بتاريخ ٦ تشرين األول 
ــادن في  ــمل املع ــر يش ــور آخ ١٩٢٤، ومح
ــمنت واإلصباغ  ــواء ومنها القير والس الل

ــورة. وتضمن املعرض  ــورك واجلص والن والب
وثائق تخص الزراعة في لواء الدليم ومنها 
ــروع  حفر اآلبار وإيجار األراضي والبدء مبش
احلبانية، واألحوال العامة في لواء الدليم 
إضافة لوثائق الصحة ومنها طلب تشييد 
ــص األطباء، وعن  ــفيات وتخصي املستش
ــمل ميزانية  ــة اإلدارة العامة وتش ميزاني

ومخصصات الشيوخ إضافة إلى الرواتب 
ــمل  ــفر. وش الس ــات  ونفق ــات  واخملصص
ــا تاريخية مهمة ونادرة بعدة  تب املعرض كُ
ــات تتحدث عن لواء الدليم منذ الفترة  لغ
ــام احلضور  ــت إعجاب واهتم امللكية، الق
ــاتذة جامعة األنبار  املتمثل بنخبة من أس
ــي احمد  ــي واإلعالم ــم الصحف يتقدمه

ــد نقيب الصحفيني العراقيني فرع  الراش
ــورة نادية حمزة فؤاد اجلدوع  األنبار والدكت
ــة احملكمة الدولية للواليات املتحدة  رئيس
ــداء درع  ــرض بإه ــم املع ت ــة. وخُ األمريكي
ــدم من محافظ األنبار  ق اإلبداع والتميّز مُ
علي فرحان الدليمي إلى األستاذ الدكتور 
عالء أبو احلسن إسماعيل العالق حملافظته 

على اإلرث الثقافي وإدارته إلحدى الصروح 
ــراق املتمثل بدار الكتب  ــة في الع الثقافي
ــن  ــه أهدى أبو احلس ــق، ومن جانب والوثائ
عددا من الهدايا مقدمة من املركز الوطني 
ــدار على أمل التواصل  للوثائق لضيوف ال
ومد جسور التعاون الثقافي املشترك بني 

دار الكتب والوثائق ومحافظة األنبار.

تسجل هيئة حترير جريدة «البينة اجلديدة» خالص شكرها وامتنانها إلى كافة العاملني 
في مديرية األحوال املدنية واجلوازات واإلقامة وعلى رأسهم املدير العام اللواء رياض جندي 
الكعبي والى كافة الضباط واملراتب واملوظفني ونخصّ بالذكر مدير قسم العالقات واإلعالم 
ــعبة الرصد  ــني) والرائد (صهيب جنم عبد) مدير ش ــي (ضرغام رحام ياس ــد احلقوق العمي
واملفوض ( امين حميد عباس) واملوظفني واملوظفات ( علي سالم) و (حازم محمد محمود) و 
املوظفة (حنني رعد) و (مصطفى كرمي) والنقيب (سرمد عبد الوهاب) /قسم القانونية في 
مديرية شؤون اجلوازات واملفوض (امين حميد عباس) واملوظفني واملوظفات في مديرية شؤون 
اجلوازات قسم القانونية( نوار حامد حسن) و(مصطفى قصي عبد احلسني) و(أنوار حسن 
 حامد) و(امنار عبد الرسول) و(أحمد علي هاشم) و(أحمد سلمان جابر) و(مازن مجبل جبر) 
ملا يقومون به من جهود مخلصة ومثابرة خلدمة املراجعني وإيالء الصحافة االهتمام الذي 

يليق بها.

ــكلة اخلاصة  ــتجابتها للمش ــل» األميركية اس ــركة «أب أعلنت ش
ــرو»، واملتعلقة بكاميرا  ــا الذي أطلقته قبل أيام «آيفون ١٤ ب بهاتفه
ــرا «آيفون ١٤  ــكلة في كامي ــة عن مش ــر تقني ــت تقاري اجلهاز.وحتدث
ــتغرام»  ــتخدامها مع تطبيقات مثل «تيك توك» و»إنس برو» عند اس
ــتخدمون للهاتف اجلديد إلى أن الكاميرا  و»سناب شات».وأشار مس
عند استعمالها مع تلك التطبيقات تهتز، ويصدر عنها صوت غريب، 
ــودة اللقطة، ويجعلها تبدو ضبابية.وردا  األمر الذي ينعكس على ج
على تلك التقارير، أعلنت «أبل» في بيان، أنها «على دراية باملشكلة، 
ــبما ذكر  ــبوع القادم»، حس ــدار حتديث يحلها في األس ــيتم إص وس

موقع «ديجيتال تريندز» املتخصص باألخبار التقنية.


